
OPLEIDING 
Innovatief lesgeven en trainen 

van ontwerp tot evaluatie
 

Uniek aanbod voor UHasselt doctorandi en postdocs

Opleiden, vormen, nieuwe inzichten bijbrengen… vandaag de dag meer dan ooit een uitdaging en een 
noodzaak. Hoe je het ook bekijkt, alle lesgevers / opleiders / trainers zijn tegenwoordig ‘instructional 
designers’, die het leertraject op een creatieve manier vormgeven.

De opleiding ‘Innovatief lesgeven en trainen’ wilt jou als professional helpen om de nieuwste 
ontwikkelingen in het lesgeven in je dagelijkse werking toe te passen:

• Activerend lesgeven, om zo meer te worden dan een traditionele docent of trainer
• Op een creatieve en innovatieve manier begeleiden en evalueren
• Interactiviteit bekomen en de nieuwste technologische concepten leren gebruiken.
• Zelf je creatieve en interactieve cursus leren ontwikkelen en toepassen

Dankzij deze academisch onderbouwde innovatieve opleiding krijg je tal van nieuwe inzichten en leer je 
deze ook onmiddellijk toepassen.

 
MODULE LESGEVEN
Krachtig en creatief!

• Sessie 1: Het verleden, het heden en de toekomst: van kennis naar competenties – 16/09/2020
• Sessie 2: Activerend trainen: De wisselende rol van de lesgever – 23/09/2020
• Sessie 3: Lesscenario’s voor creatieve lessen – 30/09/2020
• Sessie 4: Aan de slag! Krachtig en creatief lesgeven! – 7/10/2020
• Sessie 5: Aan de slag! Krachtig en creatief lesgeven! – 14/10/2020

MODULE EVALUEREN
Breed en kwaliteitsvol!

• Sessie 1: Het samenspel tussen formatieve en summatieve evaluatie – 28/10/2020
• Sessie 2: Breed evalueren –  18/11/2020
• Sessie 3: De kracht van Peer assessment – 25/11/2020
• Sessie 4: Aan de slag! Breed en kwaliteitsvol evalueren! – 2/12/2020
• Sessie 5: Aan de slag! Breed en kwaliteitsvol evalueren! – 9/12/2020

MODULE BLENDEN
Doordacht en gestructureerd!

• Sessie 1: Blended leren: Say what?! –  13/01/2020
• Sessie 2: Online Instructional design – 20/01/2020
• Sessie 3: Doordacht en effectief blenden – 27/01/2020
• Sessie 4: Aan de slag! Doordacht blenden in jouw lespraktijk! –  03/02/2020
• Sessie 5: Aan de slag! Doordacht blenden in jouw lespraktijk! –  10/02/2020

MODULE ONTWERPEN
Zelf online lesmodules ontwikkelen!

• Sessie 1: Blended of eerder afstandsleren?! –  17/03/2020
• Sessie 2: Lesmodules: Het design –en productieproces van A tot Z –  24/03/2020
• Sessie 3: Lesmodules: Creatie en implementatie  – 31/03/2020
• Sessie 4: Aan de slag! Lesmodules volgens de regels van de kunst! –  21/04/2020
• Sessie 5: Aan de slag! Lesmodules volgens de regels van de kunst! – 28/04/2020

DEVELOP YOUR TALENT
Levenslang leren aan UHasselt

Inschrijven

INFO & CONTACT 
Website: www.uhasselt.be/lesgeven,-trainen-en-opleiden 
Universiteit Hasselt School of Expert Education Private stichting 
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België 
BE0564.782.696 - RPR Hasselt 

Liselot Van de Craen - Opleidingsmanager 
liselot.vandecraen@uhasselt.be 
011 26 90 11 - 0478 68 68 69

DOCENT
Dr. Mario Gielen heeft al meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd in het brede 
onderwijsveld als lesgever, docent, adviseur, ontwerper, en onderzoeker. 
Hij heeft zijn doctoraat in Pedagogische Wetenschappen behaald aan de 
Universiteit Gent.

Momenteel werkt hij aan de UHasselt als pedagogisch-didactisch expert 
binnen de Educatieve Masters en als projectcoördinator van FLOW 
- Faciliteren van Leren Op basis van Wilskracht - waarbij studenten 
optreden als coach rond studiemotivatie en studievaardigheden. Daarnaast 
verzorgt hij jaarlijks bovenstaand opleidingstraject van 20 weken rond 
onderwijsprofessionalisering.

VOORWAARDEN
• je bent een UHasselt doctoraatsstudent of postdoc
• je spreekt Nederlands
• je bent in dienst tot het einde van academiejaar 2020-2021
• aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen is verplicht *
• deelname aan de opdrachten is verplicht *
• je hebt toestemming van je promotor/supervisor

*De opleiding vraagt persoonlijke inzet en engagement van de deelnemers. Wanneer een deelnemer onvoldoende 
engagement vertoont in een module, dan behoudt UHasselt SEE het recht om de deelnemer alsnog de verdere 
voortzetting van het programma te beletten en andere kandidaten van de wachtlijst in zijn/haar plaats toe te laten.

PRAKTISCHE INFO
• Tijdstip: De sessies vinden telkens plaats op een woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.
• Locatie: UHasselt | Campus Diepenbeek
• Inschrijving: De doctoral schools voorzien financiering om max. 4 doctorandi en postdocs het volledige 

traject te laten volgen. Deze financiering is voor 1 academiejaar hetgeen impliceert dat, indien je je 
inschrijft voor het volledige traject, je dit traject in 1 jaar afwerkt. Inschrijven voor aparte modules is 
ook mogelijk maar voorrang wordt gegeven aan doctorandi/postdocs die het volledige traject volgen. 
Je wordt ten laatste eind juni geïnformeerd of je al dan niet wordt toegelaten. 

    Online inschrijven kan t.e.m. vrijdag 12 juni 2020.

Er zal voorrang gegeven worden aan mensen die niet in aanmerking komen voor het uitgebreide 
onderwijsprofessionaliseringstraject uitgaande van de dienst Onderwijs of van de eigen faculteit (en dit in 
het verleden nog niet gevolgd hebben).

Programma

https://www.uhasselt.be/see
https://forms.gle/pJB7NUMVFmPP8gnz6
https://forms.gle/pJB7NUMVFmPP8gnz6
https://www.uhasselt.be/UH/innovatief-lesgeven-trainen/programma#anchor

