Basiscursus vvto-coördinator
Je deskundigheid op het gebied van vvto verbeteren en je rol als vvtocoördinator ontwikkelen

Masja Borst-Angevaare, RKBS Klavertje Vier in Hoofddorp

Doelgroep
Ben je een vvto-coördinator of zie je jezelf in die rol in de toekomst? Heb je daarnaast enige ervaring
met vvto Engels en een goede beheersing van de Engelse taal? Dan is deze cursus iets voor jou!

Inhoud van de cursus
Je verbetert je deskundigheid op het gebied van vvto en je ontwikkelt je in je rol als kwaliteitsbewaker
en klankbord. Als onderdeel van de cursus schrijf je een leerplan en een meerjarenbeleidsplan vroeg
Engels.
Als vvto-coördinator heb je drie taken, die alle drie aan bod komen in de bijeenkomsten:
1. Je houdt je bezig met de kwaliteit van het vvto. Daarom bezit je op dit gebied de benodigde
deskundigheid.
2. Je ziet erop toe dat het vvto op een verantwoorde manier wordt geïmplementeerd op jouw school
en dat veranderingen planmatig verlopen.
3. Je fungeert als vraagbaak, coach en begeleider. Je enthousiasmeert, stimuleert en begeleidt je
collega’s.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:
•

heb je kennis van de inhoud en de didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs;

•

heb je een leerplan en een meerjarenbeleidsplan geschreven;

•

kun je een centrale rol vervullen bij de te nemen stappen op weg naar de landelijke standaard
vvto en het bewaken en borgen van de kwaliteit.

•

kun je je collega’s op dit gebied enthousiasmeren, stimuleren en coachen.
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Urenbelasting
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Naast deze 12 uur verwachten we dat je gedurende
de cursus nog zo’n 20 uur aan huiswerk besteedt. Een deel hiervan besteed je aan het schrijven van
een leerplan en een meerjarenbeleidsplan.

Certificering
Als je minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig bent en als je de huiswerkopdrachten voldoende
hebt gemaakt, heb je recht op het certificaat 'Basiscursus vvto-coördinator’.

Waar en wanneer
Elk schooljaar bieden wij de Basiscursus vvto-coördinator op verschillende locaties aan als
avondcursus. Kijk voor actuele informatie over de locaties en de cursusdata en voor inschrijving op
www.earlybirdie.nl/vvto-coordinator.

Kosten
•

€ 495,- voor leerkrachten van scholen die lid zijn van EarlyBird

•

€ 525,- voor leerkrachten van scholen die geen lid zijn van EarlyBird

•

Daarnaast dien je het Handboek vreemdetalendidactiek aan te schaffen. Het is als boek of e-book
beschikbaar, onder andere bij uitgeverij Coutinho. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 45,-.
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