
Hoe zet ik het Edubook

optimaal in mijn onderwijs in?
STUDIE&LOOPBAAN

Edumundo ontvangt steeds meer vragen vanuit opleidingen die een vliegende start 
willen maken met het inzetten van het Edubook Studie&Loopbaan in het onderwijs. 

Aan deze behoefte willen wij graag tegemoet komen.

Het Edubook is een prachtig leermiddel dat veel meerwaarde biedt. 

Als docent of coordinator weet je vast dat je er met het voorschrijven van een bepaald leermid-
del aan studenten alleen nog niet bent. Een belangrijke succesfactor is hoe het leermiddel past 
in jouw programma en op welke wijze je het in je onderwijsactiviteiten inzet. 

Het werken met dit digitale Edubook Studie&Loopbaan zal voor de meeste docenten/bege-
leiders van de deelnemende opleidingen waarschijnlijk (relatief) nieuw zijn en dus zal het even 
zoeken zijn wat wel en niet werkt. Uiteraard is al bij totstandkoming van dit Edubook nagedacht 
over wat mogelijkheden met de verschillende opdrachten in gesprekken en lessen zijn. Hier is 
van alles over te vinden in de Docentenhandleiding Edubook Studie&Loopbaan.

Mocht jouw opleiding behoefte hebben aan meer advies en begeleiding op dit vlak dan bieden 
wij het volgende programma hiervoor aan.

OPTIE 1: 

OPTIE 2: 

DOELGROEP

KOSTEN

DUUR

BESCHRIJVING

WAT LEVERT HET OP?

SLB-coördinatoren / verantwoordelijkenbij de opleiding voor 
het programma rondom Studie&Loopbaan

Docenten en begeleiders die werken met het Edubook 
Studie&Loopbaan

€1650 exclusief BTW, 
inclusief voorbereiding en reiskosten. 

€1900 exclusief BTW,
inclusief voorbereiding, testomgeving, inlogcodes en 
reiskosten

1 dag 

1 dagdeel

Samen met auteur Reinier Gerritzen van het Edubook 
Studie&Loopbaan wordt het volledige opleidingsprogramma 
voor SLB/SLC/Studie&Loopbaan doorgelopen. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het bestaande 
cursusmateriaal door de opleiding opgestuurd en doorgenomen.

Een SLB-programma dat is afgestemd op de vele mogelijkheden 
van het Edubook en deze maximaal benut

Alle docenten en begeleiders die het Edubook gebruiken, 
zijn op de hoogte van de technische en didactische mogeli-
jkheden die het Edubook biedt en hoe dit kan worden in-
gezet in het contact met studenten

Advies over de aansluit ing 
van het Edubook op het SLB-programma

Docententraining

Tijdens de bijeenkomst worden op basis van de “Constructive 
alignment” (Biggs & Tang,  2011) de beoogde doelen van het 
programma, de toetsing en de gekozen leeractiviteiten doorgenomen 
en wordt gekeken hoe deze op elkaar aansluiten. 

Ook wordt gekeken naar de fasering van de onderwerpen gedurende 
de studiejaren en welke thema’s wanneer aan bod komen. Verder 
wordt geïnventariseerd wat de randvoorwaarden zijn van het 
programma (aantal EC’s, contacttijd, verhouding tussen zelfstudie, 
keuzevrijheid voor studenten, individuele en/of klassikale begeleiding, 
etc.)

Op basis van deze informatie worden de verschillende thema’s en 
modules van het Edubook aan het programma gekoppeld en worden 
suggesties gedaan voor mogelijke werkvormen die helpen het 
programma te versterken. 

Na de bijeenkomst krijgt u nog vier uren contactmomenten met de 
cursusleider(s) voor extra vragen en consultancy.

Reinier Gerritzen, auteur van het Edubook Studie&Loopbaan en 
een vertegenwoordiger van Edumundo verzorgen een training 
voor docenten en begeleiders waarin de volgende onderwer-
pen aan bod komen.

- Inhoudelijke opbouw van het Edubook Studie&Loopbaan
- Technische mogelijkheden van het Edubook-platform
- Mogelijkheden van het docentendashboard
- Didactische mogelijkheden
- Mogelijke werkvormen 
- Best practices van andere opleidingen

De training eindigt met dat docenten/begeleiders met elkaar 
enkele afspraken maken over hoe het Edubook wordt in-
gezet. Denk aan regels rondom aanwezigheid, kwaliteit van de 
opdrachten en op welke onderdelen de student feedback kan 
verwachten.

Na de training krijgt u nog vier uren contactmomenten met de 
cursusleiders voor extra vragen en consultancy.

NB: Deze optie is het meest geschikt om als vervolg op optie 1 in te zetten. Dan kunnen alle docenten en begeleiders ook (nogmaals) op de 
hoogte worden gebracht van de doelen van het programma en de wijze waarop het is ingericht.
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