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Brede Vorming:
het keuzemenu

Inspiratiesessies

Met een menukaart in het restaurant kun je kiezen uit verschillende gerechten. Je kunt gaan
voor een snelle hap of voor een meergangendiner, afhankelijk van je trek of van wat het
menu biedt.
Misschien leeft bij jou, na het bespreken van Brede Vorming in je team, de vraag: wat kan
ik doen om Brede Vorming in mijn (onderwijs)praktijk handen en voeten te geven? Het
practoraat Brede Vorming heeft een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje gezet om die
vraag te beantwoorden.
Als we even de rol van de uitleggende ober aannemen, kun je op de menukaart uit twee
verschillende ‘keukens’ kiezen: de leergang Brede Vorming is vooral bedoeld om het begrip
Brede Vorming te laden, om te reflecteren op je eigen vorming en om samen met je team
invulling te geven aan Brede Vorming in de dagelijkse praktijk. De andere ‘keuken’ biedt je
praktische handvatten om met je team en met de studenten Brede Vorming aan de slag
te gaan (Kompas 21 en Routeplanner).
Op de menukaart kun je bovendien voor ‘fastfood’ kiezen: je volgt een workshop van een
dagdeel (Inspiratiesessies) of je kiest voor één trainingsdag. Heb je meer behoefte aan
verdieping, aan ‘slow-cooking’, dan kun je voor een tweedaagse training gaan. Kortom,
genoeg mogelijkheden om te kiezen wat jij en jouw team belangrijk vinden.
Wil je als team graag buiten de menukaart om kiezen voor een training of workshop? Ligt
een mix van opties meer voor de hand? Dat kan altijd. Of hebben jullie meer behoefte aan
een gesprekspartner hoe je als team verder zou willen werken aan Brede Vorming? Jullie
kunnen dan een beroep doen op ondersteuning vanuit de broed- en werkplaats van het
practoraat Brede Vorming. Met hen gaan jullie in gesprek om te kijken waar jullie behoefte
liggen en op welke wijze jullie intenties en ambities om te zetten zijn in concrete stappen.
Hierbij staat de vraag en behoefte van jullie als team altijd centraal. De inzet van deze
ondersteuning kan een meer langdurige samenwerking zijn. Op deze manier werken
we met z’n allen aan onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Een aanvraag voor ondersteuning kan rechtstreeks ingediend worden bij het werkplaatslid van jouw vestiging of
het practoraat Brede Vorming.

Een inspiratiesessie is bedoeld om samen in korte tijd op een interactieve en enthousiaste
manier een onderwerp, gerelateerd aan Brede Vorming, te onderzoeken. Brede Vorming
gaat over persoonsvorming: hoe wil jij in het leven staan, welke keuzes maak jij? Dat kan
bijvoorbeeld gaan over de invulling van een waarde rechtvaardigheid, wat is dat eigenlijk?
Maar ook de actualiteit of een vraagstuk uit je onderwijspraktijk kan een onderwerp zijn. Zo
ontstaat er een lijstje aan mogelijkheden, die je in een dagdeel kunt onderzoeken:
Brede Vorming & de actualiteit
Brede Vorming & de identiteit
Brede Vorming & een onderwijsthema
Brede Vorming & duurzaamheid
Brede Vorming & inrichten van de school
Brede Vorming & ……..
Deze lijst is door jou en je collega’s zelf naar behoefte in te vullen. Hebben jullie weinig tijd,
maar wil je wel het gesprek over het onderwerp stimuleren? We kunnen jullie ook tijdens een
lunchsessie of ‘vrijdagmiddagborrel’ inspireren met uitdagende vragen en goede gesprekken!

INSPIRATIESESSIE
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden

Eén dagdeel / naar behoefte
Onderwijs- en ondersteunende teams
Geen
Via de Friese Poort Academie
Als team
Kan ook georganiseerd worden voor grotere groepen

Veel plezier bij het lezen van de kaart: we hopen dat jullie trek krijgen.
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Leergang
Brede Vorming
Basis

Leergang
Brede Vorming

Brede Vorming, wat is dat? Op die vraag formuleren we samen het antwoord. Aan Brede
Vorming wordt voornamelijk invulling gegeven door de mensen die er mee aan de slag willen.
Jij dus, samen met je collega’s en studenten. Natuurlijk is er wel een theoretische basis.
Binnen het practoraat Brede Vorming wordt gewerkt aan een set uitgangspunten die voor
ROC Friese Poort richtinggevend zijn. De leergang Brede Vorming neemt jou en je team
daarin mee. We zetten creatieve en reflectieve werkvormen in om te verkennen hoe je eigen
vorming eruit ziet, en welke invulling jij kunt geven aan Brede Vorming in je dagelijkse werk
op ROC Friese Poort. Brede Vorming: wat betekent dat voor jou?
De leergang heeft twee varianten: een basistraining en een verdiepende variant. Om goed
te kunnen aansluiten bij jullie ervaring met Brede Vorming gaat aan beide trainingen een
voorgesprek met een trainer vooraf.

Ga je graag zo snel mogelijk aan de slag? Dan kun je kiezen voor de eendaagse leergang. Deze
dag geeft je een overzicht van de uitgangspunten van Brede Vorming die binnen Friese Poort
richtinggevend zijn. Van daaruit ga je aan het werk; waar zie jij Brede Vorming al? Welke stap
zou je kunnen en willen zetten om Brede Vorming verder vorm te geven in je (onderwijs)praktijk?
Na het volgen van deze leergang:
• Heb je inzicht in welke uitgangspunten van Brede Vorming richtinggevend zijn binnen
ROC Friese Poort.
• Weet je meer over wat er bij Friese Poort allemaal gebeurt op het gebied van Brede Vorming.
• Heb je de eerste ideeën over hoe je zelf Brede Vorming in praktische zin (verder) zou
kunnen of willen vormgeven in je eigen (onderwijs)praktijk.
• Hopen we dat je geïnspireerd bent geraakt om met Brede Vorming aan de slag te gaan.

LEERGANG BREDE VORMING 1 DAG
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden
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Eén dag
Onderwijs- en ondersteunende teams
Geen
Via de Friese Poort Academie
20
Vooraf lezen artikel Brede Vorming in breder perspectief
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Leergang
Brede Vorming
Verdiepend

Kompas21

In deze tweedaagse leergang ga je niet alleen de breedte, maar vooral ook de diepte in.
Brede Vorming is niet in strakke kaders gegoten. Daarom ligt de focus in deze leergang op
het ontdekken van hoe je jezelf verhoudt tot de uitgangspunten van Brede Vorming. Je krijgt
meer inzicht in de gedachten achter Brede Vorming en er is veel ruimte om samen met je
collega’s je eigen visie en invulling van Brede Vorming te bepalen. Onderliggende vragen
worden uitgediept en besproken. Twee dagen lang de diepte in! Daarna kun je aan de hand
van nieuwe inzichten nadenken over hoe je invulling wilt geven aan je werk bij Friese Poort,
maar ook aan je rol in de maatschappij.
Na het volgen van deze leergang:
• Heb je inzicht in welke uitgangspunten van Brede Vorming richtinggevend zijn binnen
ROC Friese Poort.
• Weet je meer over wat er bij Friese Poort allemaal gebeurt op het gebied van Brede
Vorming.
• Heb je een dieper inzicht ontwikkeld over Brede Vorming en ben je samen met je
medecursisten aan de slag gegaan met het uitdiepen van onderliggende vragen.
• Heb je gewerkt aan je eigen visie en invulling van Brede Vorming.
• Heb je ideeën over hoe je Brede Vorming in praktische zin zou kunnen of willen
vormgeven in je eigen (onderwijs)praktijk.
• Hopen we dat je geïnspireerd bent geraakt om met Brede Vorming aan de slag te gaan.

LEERGANG BREDE VORMING 2 DAGEN
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden
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ROC Friese Poort kiest voor tien 21e-eeuwse vaardigheden: zelfregulering, leren,
mediawijsheid, samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, ondernemendheid en sociaal-culturele vaardigheden.
Hoe ga je met je studenten het gesprek aan over deze vaardigheden? Hoe krijgen jullie
samen grip op de manier waarop al deze vaardigheden een plaats (kunnen) hebben in hun
leven op school, thuis, op het werk of in andere situaties? Hoe maak je daarbij deze
vaardigheden concreet en zorg je ervoor dat ze alle tien gestructureerd aan bod komen?
En dat alles ook nog eens zonder dat het gaat lijken op een verkapte toets of test?
Kompas21 is daar een hulpmiddel voor. Het instrument brengt de verschillende vaardigheden tot leven aan de hand van casussen en beeldmateriaal. De student vult Kompas21 in,
daarna bespreek je de uitkomsten op een opbouwende en waarderende manier. In het
gesprek ga je in op min of meer vanzelfsprekende dingen die studenten in hun leven
tegenkomen, over hoe die aangepakt kunnen worden, wat de student belangrijk vindt,
waar hij of zij goed in is en wat de leerwensen zijn. Kompas 21 zorgt ervoor dat je breed
kijkt, maar ook de diepte in kunt gaan als jullie dat wensen. Het instrument is een
ontwikkelingsgericht onderwijsmiddel en geen toetsinstrument. Het kan je ook handvatten
geven en inspiratie bieden om de 21e-eeuwse vaardigheden in je onderwijs op te nemen.
Er is een training en een workshop over Kompas21 beschikbaar:
1. Workshop Kompas21 basis
2. Training Kompas21 verdiepend

Twee dagen, inclusief avondprogramma + overnachting
Onderwijs- en ondersteunende teams
Geen
Via de Friese Poort Academie
20
Vooraf lezen artikel Brede Vorming in breder perspectief
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Workshop
Kompas21
verdiepend

Workshop
Kompas21 basis

In deze workshop leer je werken met Kompas21. Je maakt kennis met het instrument en gaat
er zelf mee aan de slag. We geven voorbeelden van mogelijkheden die het instrument je
biedt binnen je eigen onderwijspraktijk en je krijgt tips voor het voeren van het waarderend
gesprek met je studenten. Als verdieping gaan we in op de samenhang tussen 21e-eeuwse
vaardigheden en Brede Vorming.
Na afloop van deze workshop heb je
• Kennis gemaakt met Kompas21 en heb je ervaren hoe het is om er mee te werken.
• Heb je voorbeelden gezien van mogelijkheden om Kompas21 in je eigen
onderwijspraktijk te gebruiken.
• Heb je tips gekregen voor het voeren van een waarderend gesprek met je studenten.
• Weet je meer over de samenhang tussen 21e-eeuwse vaardigheden en Brede Vorming.

WORKSHOP KOMPAS21 BASIS
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden
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Eén dagdeel van 3 uur (ochtend of middag)
Docenten van alle onderwijsteams
Geen
Via de Friese Poort Academie
20
Laptop meenemen
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Heb je de smaak te pakken? Of heb je juist wat meer oefentijd nodig? Zie je mogelijkheden
om met Kompas21 echt maatwerk voor je studenten te gaan bieden? Dan kun je met deze
training de diepte in duiken. De focus ligt op het voeren van het waarderend gesprek. Je
verwerft inzicht in drie verschillende waarderende gespreksvormen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de kunst van het stellen van motiverende vragen. Het is een ‘hands-on’
training: je gaat oefenen met een acteur aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden.
Na afloop van deze training:
• Heb je inzicht in drie verschillende waarderende gespreksvormen: het praktische
verbetergesprek, het waarderende-verkennende en het verdiepende reflectiegesprek.
• Ben je op de hoogte van gespreksopbouw en de bouwstenen van een gesprek.
• Ken je de motiverende vragen (6V’s).
• Weet je hoe je kunt reageren op de antwoorden en hoe je vervolgens een
ontwikkelwens formuleert.
• Heb je bovenstaande punten geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden in een
rollenspel.

WORKSHOP KOMPAS21 VERDIEPEND
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden

Eén volledige dag
Docenten van alle onderwijsteams
Basis workshop gevolgd
Via de Friese Poort Academie
12
Laptop meenemen
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Routeplanner
basis

Routeplanner

Met je studenten concreet en actief aan de slag met de 21e-eeuwse vaardigheden; hoe
doe je dat? Hiervoor is het programma Routeplanner ontworpen, gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van studenten. Routeplanner faciliteert hen om actief en kritisch te reflecteren
op de eigen houding. De focus ligt daarbij op de student zelf, de relatie met de ander en de
wereld om hem of haar heen.
Het programma ondersteunt de student bij het (verder) ontwikkelen van zijn of haar
21e-eeuwse vaardigheden. Dat geeft houvast om in de huidige, snel veranderende maatschappij succesvol te zijn in studie, werk en maatschappij. Het programma is zeer goed in
te zetten als vervolg op de uitkomsten van Kompas21, maar kan ook losstaand gebruikt
worden.
Het lesmateriaal bestaat uit een toolbox met oefeningen, opdrachten, zelftesten en
dergelijke. Er zijn 10 modules, één voor elke 21e-eeuwse vaardigheid. Er is lesmateriaal
voor studenten op niveau 1-2 en voor niveau 3-4.
Wil je leren hoe je met Routeplanner aan de slag gaat? Dan zijn er twee trainingen.

De basistraining duurt één dag. In deze training maak je kennis met de inhoud en opzet van
het materiaal uit de toolbox en de onderliggende didactische benadering. Het is een echte
doe-training. De ervaring leert dat deze training sterk bijdraagt aan een succesvolle inzet
van Routeplanner in het curriculum. Tijdens deze dag ga je zelf aan de slag met het uitvoeren
van tal van oefeningen en opdrachten uit de toolbox. Doordat je de oefeningen zelf uitvoert,
ervaar je welk effect de oefeningen kunnen oproepen bij je studenten en hoe je hier mee
om kunt gaan. Om de opdrachten uit Routeplanner goed te kunnen begeleiden, is het
essentieel dat je doorziet wat studenten ter ondersteuning nodig hebben en dat je dit op het
juiste moment kunt aanbieden. In de training wordt hier aandacht aan besteed.
Na afloop van deze training:
• Heb je kennis gemaakt met inhoud en opzet van Routeplanner en de onderliggende
didactiek.
• Heb je zelf een aantal oefeningen en opdrachten uit de toolbox uitgevoerd.
• Heb je ervaren welk effect de oefeningen bij studenten kunnen oproepen en hoe je hier
mee om kunt gaan.
• Heb je inzicht in wat studenten nodig hebben ter ondersteuning en weet je wanneer je
dit moet aanbieden.

1. Routeplanner basis
2. Routeplanner verdiepend
ROUTEPLANNER BASIS
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden
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Eén dag
Docenten van alle onderwijsteams
Geen
Via de Friese Poort Academie
20
Geen
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Routeplanner
verdiepend

Routeplanner
verdiepend

In deze tweedaagse training leer je het programma kennen en toepassen in je eigen onderwijspraktijk met studenten. Tegelijk biedt de training je allerlei handvatten om de (professionele en) persoonlijke ontwikkeling van jezelf en je team vorm te geven. Want wat voor
studenten geldt, is ook van toepassing voor jou en de teams waarin je werkt. Eigenaarschap,
verantwoordelijkheid nemen, koers bepalen, regie nemen en ondernemend zijn; het zijn allemaal eigenschappen die ook voor onszelf van belang zijn om succesvol te zijn in het werken
en leven in de 21e eeuw. Het effect van het werken met Routeplanner is dat je de oefeningen
ook gaat betrekken op jezelf en je team. Dat betekent dat je aan de slag gaat met richting
bepalen en keuzes maken voor je eigen leven en loopbaan. Het resultaat is dat we ons
samen blijven ontwikkelen tot betrokken professionals, die in staat zijn met veranderingen
mee te bewegen. Zo snijdt het mes van de verdiepende training Routeplanner 3.0 aan twee
kanten. De verdiepende training is als teamtraining zeer geschikt voor zowel onderwijsteams
als voor ondersteunende teams zoals facilitair, financiën en administratie.

Na afloop van deze training:
• Heb je kennis gemaakt met inhoud en opzet van Routeplanner en de onderliggende didactiek.
• Heb je een aantal oefeningen en opdrachten uit de toolbox uitgevoerd en heb je deze op
je eigen leven en loopbaan betrokken en/of hebben jullie samen nagedacht over de
ontwikkeling van je team.
• Heb je een aantal handvatten gekregen om je eigen professionele en persoonlijke
ontwikkeling vorm te geven.
• Heb je ervaren welk effect de oefeningen bij studenten kunnen oproepen en hoe je hier
mee om kunt gaan.
• Heb je inzicht gekregen in wat studenten nodig hebben ter ondersteuning en weet je
wanneer je dit moet aanbieden.

ROUTEPLANNER VERDIEPEND
De verdiepende training Routeplanner bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een
avondprogramma op de eerste dag. De training vindt plaats op een externe locatie, inclusief
een overnachting. De training wordt voorbesproken met de manager en het team. Circa zes
weken na de training vindt een terugkoppelmoment plaats van één dagdeel.
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Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden

Twee aaneengesloten dagen
Docenten van alle onderwijsteams, ondersteunende teams
Geen
Via de Friese Poort Academie
12 – 20
Training bij voorkeur te volgen door het gehele team
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Masterclasses
21 VH

Aanmelding

Tijdens een Masterclass 21 VH ga je als team aan de slag met één van de tien 21e-eeuwse
vaardigheden uit de toolbox van Routeplanner. Als team kiezen jullie zelf welke vaardigheid dat is. Het is een workshop van één dagdeel over bijvoorbeeld samenwerken, kritisch
leren denken, probleem oplossend vermogen, mediawijsheid, etcetera. Deze workshop is
een echte doe-training. Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met het uitvoeren van
oefeningen en opdrachten. Een Masterclass 21 VH kan zowel als kennismaking met- of als
een verdieping op Kompas21 en/of een training Routeplanner gedaan worden.
Na afloop van deze workshop:
• Heb je kennis gemaakt met of verdiept op het toepassen van één van de tien
21e-eeuwse vaardigheden uit de toolbox van Routeplanner.
• Heb je ervaren welk effect de oefeningen kunnen oproepen bij studenten en hoe je
hiermee om kunt gaan.
• Kun je de oefeningen inzetten in de dagelijkse onderwijspraktijk
• Heb je inzicht wat studenten nodig hebben ter ondersteuning en hoe je dit het beste
kan aanbieden.

MASTERCLASSES 21 VH
Duur
Doelgroep
Vereiste voorkennis
Aanmelding
Maximaal aantal deelnemers
Bijzonderheden
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Eén dagdeel
Docenten van alle onderwijsteams, ondersteunende teams
Geen
Via de Friese Poort Academie
12 – 20
Geen
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Inschrijven als team:
Willen jullie als team graag een inspiratiesessie, training of workshop volgen? Als dat het
geval is kunnen jullie een aanvraag indienen bij de Friese Poort Academie. Stuur een mail
naar academie@rocfriesepoort.nl en geef aan: wat jullie willen volgen, voorkeursdatum
(graag meerdere opties aangeven), tijd en hoeveel personen deelnemen. De Friese Poort
Academie gaat dan aan de slag met regelen van de trainer(s) en neemt contact op met
jullie om alles definitief af te stemmen. Zodra dit rond is wordt de activiteit geregistreerd in
RAET Opleidingsmanagement en ontvangen de deelnemers een bevestigingsmail vanuit
dit systeem.
Met betrekking tot de kosten geldt de volgende afspraak. De kosten van de trainers zijn
voor rekening van de Friese Poort Academie. De kosten voor de locatie en de bijbehorende
catering zijn voor rekening van de teams zelf. Het team regelt dit bij voorkeur zelf of in
overleg met de Friese Poort Academie.
Open inschrijving (individu):
Voor individuele medewerkers is het ook mogelijk om de beschreven inspiratiesessies,
trainingen en workshops te volgen via een open inschrijving. Deze worden in beperkte mate
aangeboden en gepubliceerd op de Poortal van ROC Friese Poort en via nieuwsbrieven.
Na overleg met je opleidingsmanager kun je je hiervoor aanmelden door op de Poortal de
tegel RAET Youforce aan te klikken, in te loggen en naar de tegel Opleidingsmanagement
te gaan. Hier kun je de training of workshop opzoeken die je wilt volgen. Je krijgt vervolgens
van de Friese Poort Academie bericht over jouw deelname. Ook hier geldt dat de Friese
Poort Academie de inzet van trainers bekostigt. Het kan zijn dat er een kleine bijdrage voor
de locatie en catering gevraagd wordt (bekostiging uit opleidingsbudget team).
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Meer informatie
We hopen dat jullie bij het lezen van deze menukaart
trek hebben gekregen om één van de vele mogelijkheden
te benutten bij het verder vormgeven van Brede Vorming.
De keus is geheel aan jullie. Voor meer informatie
kunnen jullie terecht bij het werkplaatslid
Brede Vorming van je eigen vestiging en/of het
practoraat Brede Vorming van ROC Friese Poort.
Het practoraat Brede Vorming.
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www.rocfriesepoort.nl

