
1. Lesdoel     2. De kortste weg naar Rome     3. Actieve betrokkenheid     4. Afstemming

De 4 sleutels voor een effectieve les 
Heb jij ze in handen?

Met de 4 sleutels van E-learning Wizard maak je 

elke les boeiend en effectief. De 4 sleutels gaan 

over het lesdoel, de kortste weg naar Rome, 

actieve betrokkenheid en afstemming. En ze 

gelden voor iedere les: in het basis- en in het 

speciaal onderwijs!

Wie deze 4 sleutels omdraait, ontdekt dat leerlingen in kortere tijd meer 

leren én onthouden. Iedere sleutel is gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek en eenvoudig toe te passen in iedere les.

W E T E N S C H A P P E L I J K E  I N Z I C H T E N 

S A M E N G E V A T  I N  4  S L E U T E L S !

Er zijn de laatste jaren veel boeken verschenen over instructie geven. Wie 

tijd kan vinden om alles te lezen, ziet door de bomen het bos niet meer. 

En als iedere suggestie moet worden opgevolgd, dan duurt elke les al 

snel een uurtje of 2. Onmogelijk dus en … ook niet nodig!

Wij hebben de belangrijkste wetenschappelijke inzichten slim verpakt in 

4 sleutels voor een effectieve les®. Wie in zijn of haar les rekening houdt 

met deze 4 sleutels, weet zeker dat de nieuwste inzichten rond instructie 

worden toegepast en leerlingen méér gaan leren. Bestaande lessen 

hoeven niet over de kop en er zijn geen ‘shows’ nodig die veel 

voorbereidingstijd vragen.

G R A T I S  W O R K S H O P  B I J  O N Z E 

E - L E A R N I N G A C A D E M I E

Alle scholen die gebruikmaken van de e-learningacademie 

van de Cadenza Highschool bieden wij eenmalig gratis 

de workshop ‘De 4 sleutels voor een effectieve les’ aan. 

Je maakt in deze workshop kennis met de 4 sleutels voor 

effectief lesgeven en gaat aan de slag met het toepassen van 

deze sleutels in een les. 



De 4 sleutels: eenvoudig toepasbaar in elke les
E-learning Wizard biedt 2 workshops aan waarin teams leren 

hoe ze de 4 sleutels kunnen toepassen in elke les. 

W O R K S H O P  1 : 

De 4 sleutels voor een effectieve les 

Duur: 1,5 uur

Kosten: € 575,- excl. reiskosten 

Deze workshop is gratis voor elke school met een eigen Cadenza Highschool 

e-learningacademie.

Achter iedere sleutel voor een effectieve les hebben wij belangrijke 

leerprincipes ‘verstopt’. 

De workshopleider laat allereerst aan de hand van een lescasus zien hoe 

de vier sleutels ‘omgedraaid’ worden. Zo maak je alvast kennis met de 

vier sleutels. 

Daarna ga je samen met collega’s een lescasus bespreken aan de 

hand van deze vier sleutels. De workshopleider introduceert de casus. 

Je begrijpt nu al beter hoe de vier sleutels werken en waarom ze zo 

belangrijk zijn. Tot slot ga je zelf oefenen met de vier sleutels met een les 

die je binnenkort zelf gaat geven. Je krijgt tips van collega’s en van de 

workshopleider. 

W O R K S H O P  2 : 

Aan de slag met de Sleutelwijzer Instructie

Duur: 1,5 uur

Kosten: € 575,- excl. reiskosten

Ben je enthousiast geworden om op deze manier aan leskwaliteit te 

werken? De workshopleider komt dan graag terug om tijdens een tweede 

workshop ‘een spade dieper’ te gaan. Rond welke van de vier sleutels zou 

je eigenlijk meer kennis willen verzamelen en experimenteren? 

De workshopleider neemt een kant-en-klare leesmap voor het team 

mee met daarin de belangrijkste actuele literatuur. Ook krijg je in deze 

workshop een voorbeeld uitgelegd over hoe je samen slim kunt werken 

aan een effectieve les met de Sleutelwijzer Instructie®. Tot slot van deze 

workshop ga je bij wijze van proef de Sleutelwijzer toepassen op een voor 

de school relevant instructieonderwerp.

Combineer en word nog effectiever
Na workshop 1 en 2 ben je helemaal ‘klaargestoomd’ om samen met collega’s op onderzoek uit te gaan naar mogelijkheden om de lessen op school 

effectiever te maken. Vindt jullie team het fijn om hier extra ondersteuning in te krijgen? Dat kan bijvoorbeeld met de e-learningcursussen uit de Cadenza 

Higschool (of jullie schoolacademie) en door (samen) op lessen te reflecteren met behulp van video-opnamen. Elke leerkracht kan de eigen les filmen en 

delen voor collegiale feedback. De workshopleider helpt jullie graag verder. Informeer vrijblijvend. 

Boek De 4 sleutels voor een effectieve les
In het najaar van 2017 verschijnt ons boek over de 4 sleutels voor een effectieve les. Bij dit boek is ook een werkboek beschikbaar t.b.v. structurele 

lesbespreking binnen het team. Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cadenza-hs.nl, dan houden we je op de hoogte!

Meer weten?
Bel Klaas Bellinga: 06 - 51 50 33 07

of stuur een mail naar 
klaas@e-learningwizard.nl

E-learning Wizard     Hoofdstraat 119     9944 AD Nieuwolda     Telefoon: 06 - 51 50 33 07     E-mail: info@e-learningwizard.nl


