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Schoolspecifieke Leerwerktaken OidS
Inleiding
Welkom op onze opleidingsschool Haaglanden! We zijn er trots op je te mogen ontvangen. Aan de hand
van de leerwerktaken ga je je stage hier op school invullen. We vinden het belangrijk dat je een reflectieve
en onderzoekende houding ontwikkelt. Daarom is er veel ruimte voor je eigen leervragen, maak daar
gebruik van!
In het eerste leerjaar ga je je oriënteren op het beroep van leraar en ga je leren lesgeven volgens het
directe instructiemodel. In leerjaar 2 ga je over van standaardlessen naar activerende lessen: ‘lesgeven
voor gevorderden’. Ter ondersteuning van dit leerproces bieden we je in het eerste en in het tweede
studiejaar elk twee schoolspecifieke leerwerktaken aan.
Leerwerktaak

stp

1.4 Leren Lesgeven
1.5 Intervisie en Reflectie
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2.4 Adolescentiepsychologie en Activerende lessen
2.5 Videoanalyse en Reflectie
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Tijdens het werken aan je schoolspecifieke leerwerktaken volg je cursussen op de opleidingsschool.
Tijdens de cursussen werk je aan opdrachten, waarvan je de producten kunt opnemen in je portfolio. Per
gevolgde cursus krijg je een certificaat als bewijs van actieve deelname. Een reflectieverslag schrijf je
alleen maar over een hele schoolspecifieke leerwerktaak, dus niet per cursus. In een plaatje:

Elke schoolspecifieke leerwerktaak wordt beoordeeld door de schoolopleider. Als beoordelings-instrument
gebruiken we rubrics, die je bij de schoolspecifieke leerwerktaken aantreft. Jijzelf en je
werkplekbegeleider/vakcoach vullen deze rubrics ook in, zodat er een breder beeld ontstaat van de
kwaliteit van je werk.
Je bent verplicht om de cursussen te volgen, tenzij je in overleg met je studieloopbaancoach andere
keuzes hebt afgesproken. Let op: vrijstelling voor een cursus betekent geen vrijstelling voor een
schoolspecifieke leerwerktaak.
In dit boekje vind je de beschrijvingen van de schoolspecifieke leerwerktaken en omschrijvingen van de
cursussen. De cursussen staan ook nog beschreven op de website. De cursussen worden ook gevolgd
door studenten en collega’s die geen leerwerktaken hoeven te doen. Kortom: een rijke leeromgeving voor
iedereen!
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1.4

Schoolspecifieke leerwerktaak Leren lesgeven

In één zin: je leert lessen voorbereiden en uitvoeren
Periode: blok 3 en 4
Stadium: begeleid eenvoudig
KS-en: A, B, C, H
Competenties: 1, 2, 3, 4, 7
Generieke Kennisbasis: 2, 3, 6
Type leerwerktaak: lesgebonden
Wat ga je doen?
Je leert de regels en gebruiken van déze school kennen, je leert gestructureerd lessen voor te bereiden,
lessen op een goede manier te starten, orde te houden en je krijgt training in stemgebruik, houding en
lichaamstaal. Je gaat onder begeleiding van je werkplekbegeleider/vakcoach in je lessen oefenen. Je
maakt filmopnames, je laat je lessen observeren en van feedback voorzien, en reflecteert.
Waarom?
We vinden het belangrijk dat je met een veilige basis de klas in gaat. Je ‘gereedschapskist’ is als het ware
al een beetje gevuld. Daarom zijn dit de leerdoelen van deze schoolspecifieke leerwerktaak. Je bent in
staat de eerste stappen te zetten en wordt je bewust van je eigen kennis en kunde op het gebied van:
- je weg vinden in de regels en afspraken van de school
- lessen met een heldere opbouw en structuur voorbereiden
- lessen inhoudelijk en procesmatig goed starten
- op een goede manier orde houden tijdens de lessen
- op een bewuste en gezonde manier je stem, houding en lichaamstaal gebruiken
Resultaat in portfolio
De opbrengst van de schoolspecifieke leerwerktaak 1.4 bestaat uit:
• Minimaal 3 lesvoorbereidingen (bij voorkeur van lessen waarbij observatieformulieren en
filmfragmenten beschikbaar zijn)
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier start van de les
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier orde houden
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier stemgebruik,
houding en lichaamstaal
• Filmfragment start van de les
• Filmfragment orde houden
• Filmfragment stemgebruik, houding en lichaamstaal
• Feedback van werkplekbegeleider/vakcoach en leerlingen
• Reflectieverslag met daarin verantwoording van studie-uren, koppeling aan eigen leerpunten, aan
verkregen feedback, aan eigen visie en aan literatuur.
NB: We adviseren de lesvoorbereidingen, filmfragmenten en observatie-formulieren te koppelen, dat wil
zeggen betrekking te laten hebben op dezelfde lessen.
Deze opbrengst is ‘knock-out’: als er onderdelen ontbreken, wordt het product niet beoordeeld.
Mogelijke bronnen
- Website en informatiemap van de school
Lesvoorbereiding en het starten van de les
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
- Slooter M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS Uitgeverij.
Orde houden
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
- Kneyber, R. (2011). Orde in het Voortgezet Onderwijs. Amsterdam: Didaktief.
- Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Couthino.
- Geel, V. van (2000). De orde in orde vernieuwd. Zutphen: ThiemeMeulenhoff
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Stemgebruik, houding en lichaamstaal:
- Dinger, T., Smit M. & Winkelman, C. (2008). Expressiever en gemakkelijker spreken. Bussum:
Couthino.
- Maine, T. de & Verweij-Groenendijk, A. (2003). Logopedie. Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Esstede.
- Meulenbroek L.F.P. (2012). Worden leerkrachten in Nederland goed voorbereid op het spreekberoep.
VELON tijdschrift juni 2012
- Nauta, T. (2005). Goed gestemd voor de klas. Praktijkboek voor natuurlijk stemgebruik. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
- Pronk-Boerma, M. (1992). Logopedie voor onderwijsgevenden. Amsterdam: Uitgeverij Nelissen.
- Sas, P. & Clercq C. de (2003). Als je veel moet praten, deel 1 Stempedagogiek. Apeldoorn: Garant.
Tips voor uitvoering
Als je voor het eerst op je school komt, maak je kennis met de school. Je zult veel vragen hebben: waar
zijn de lokalen, hoe werken de sleutels, waar kun je kopiëren, waar kun je terecht met vragen over ICT, hoe
werken de digitale schoolborden, waarvoor kun je terecht bij de administratie, hoe werkt de elektronische
leeromgeving, wat zijn de kledingcodes voor leerlingen en docenten, waar vind je je rooster, waar kun je
koffie halen, wat zijn de lestijden, wat gebeurt er als je een leerling de les uit stuurt, wat is de taak van de
jaarcoördinatoren en afdelingsleiders, wanneer zijn er vergaderingen, bij welke buitenlesactiviteiten kun je
aanwezig zijn, waar kun je parkeren, en ga zo maar door.
Aan het begin van elk schooljaar wordt er een bijeenkomst op elke school van de OSH georganiseerd voor
alle studenten en vaak tevens voor nieuwe collega’s. Tijdens die bijeenkomst wordt een informatiemap
uitgereikt die je als naslagwerk kunt gebruiken over alle praktische zaken op school, zodat je op al dit soort
vragen een eerste antwoord krijgt. Ook is er dan een bijeenkomst met leerlingen, die samen een panel
vormen en antwoord geven op vragen, zoals: wat vind jij een goede / slechte leraar, hoe zit een goede les
in elkaar, hoe moet een leraar zich gedragen ten opzichte van leerlingen, enzovoort.
e

Eerstejaars studenten starten halverwege het schooljaar. Er zal niet op alle scholen een 2
startbijeenkomst worden georganiseerd. Je zult wel een informatiemap ontvangen. Andere mogelijkheden
voor het verkrijgen van informatie in plaats van de startbijeenkomst, zijn zoekopdrachten en interviews met
docenten, schoolopleiders, schoolleiding en leerlingen.
Je volgt na de kennismaking op school drie cursussen bij deze schoolspecifieke leerwerktaak:
• Cursus lesvoorbereiding en het starten van de les
• Cursus orde houden
• Cursus stemgebruik, houding en lichaamstaal
De cursussen kennen elk een startbijeenkomst, die inleidend van karakter is met theorie en oefening.
Daarna ga je aan het werk met de onderwerpen tijdens je lessen, zorg je voor observaties en maak je
filmopnames van de onderwerpen waarmee je bezig bent, die vervolgens in een follow-up bijeenkomst
besproken worden.
Je hebt, of krijgt al werkende, een idee van je eigen leervragen over de onderwerpen van deze
schoolspecifieke leerwerktaak. Deze eigen leervragen krijg je bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback
van je werkplekbegeleider/vakcoach of eigen reflecties. Afhankelijk van je leervragen, mag je sommige
onderwerpen meer en minder aandacht geven tijdens het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak.
Dat zal blijken uit je verantwoording van studie-uren, die in je reflectieverslag thuishoort.
Rol werkplekbegeleider/vakcoach
Begeleiden bij het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak; invullen van observatieformulieren.
Rol schoolopleider
Beoordeling van de schoolspecifieke leerwerktaak; overleg bij gemiste bijeenkomsten van een cursus.
Rol cursusleider
Feedback geven op cursusopdrachten. Uitreiken certificaat bij actieve deelname.
Rol studieloopbaancoach
Als je meent op basis van eerder of elders verworven competenties delen van de schoolspecifieke
leerwerktaak of bepaalde cursussen over kunt slaan, voer je hierover overleg met je studieloopbaancoach,
die dit doorgeeft aan de schoolopleider.
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Geschatte tijdsbesteding
Kennismaking:
Cursus lesvoorbereiding en
het starten van de les:
Cursus orde houden:
Cursus stemgebruik, houding en lichaamstaal:
Oefenen tijdens stagelessen en reflectie
Totaal:

08 SBU
20 SBU
20 SBU
20 SBU
44 SBU
112 studiebelastingsuren ofwel 4 studiepunten

9

1.4

Beoordeling Leren lesgeven

Kwaliteit
Zwak

Matig

Voldoende

Ruim
voldoende

Goed

Totaal

Lesvoorbereiding: lesdoelen zijn
SMART geformuleerd

1

2

3

4

5

Max 5

Lesvoorbereiding: lesdoelen zijn
uitgewerkt in een
lesvoorbereidingsformulier

1

2

3

4

5

Max 5

Start van de les: de student past
verschillende lesopeningen toe

1

2

3

4

5

Max 5

Start van de les: de student vertoont
effectief startgedrag

1

2

3

4

5

Max 5

Lessen: de student voert zijn lessen
volgens plan uit

1

2

4

7

10

Max 10

Orde houden: de student stelt normen
en handhaaft regels

1

2

4

7

10

Max 10

Stemgebruik, houding en
lichaamstaal: de student heeft (non)verbaal een krachtige uitstraling

1

2

4

7

10

Max 10

Reflectie
Verantwoording van
studieuren

Koppeling
aan eigen
leerpunten

Koppeling
aan
feedback

Koppeling
aan eigen
visie

Koppeling
aan
literatuur

Totaal

Lesvoorbereiding en het starten van
de les

2

2

2

2

2

Max 10

Orde houden

2

2

2

2

2

Max 10

Stemgebruik, houding en lichaamstaal

2

2

2

2

2

Max 10

Max 80

totaal

Eindcijfer is totaal aantal behaalde punten/8. De cesuur ligt bij 44 punten = eindcijfer 5,5
Onvoldoende resultaat op het product in het portfolio kan het gevolg zijn van het ontbreken van de vereiste bewijzen, die je moet
aanvullen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van onvoldoende inspanning of door omstandigheden tijdens de stage; dat zou verlenging
van de stage kunnen betekenen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van onvoldoende kwaliteit/potentie (geen goede lessen) tijdens de stage; dat zou een no go
kunnen betekenen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van een zwakke reflectie, die kan na herschrijven opnieuw worden ingeleverd.
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Cursus bij Leren lesgeven
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Lesvoorbereiding en het starten van de les
Ed Hamwijk
Wat wordt er van je verwacht aan lesvoorbereiding? Je gaat nadenken over en oefenen met goede
lesvoorbereidingen. De eerste tien minuten zijn cruciaal voor het verdere verloop van de les. Maar
hoe vul je ze in? Wat moet je juist wel en wat juist niet doen?
Want: dan heb je zo’n mooie les voorbereid, genoteerd in een lesvoorbereidingsformulier, met bijbehorende
anekdote die aanhaakt bij de actualiteit of belevingswereld van de leerlingen, en dan blijkt dat er meteen
een leerling is die en vraag stelt die niets met de les te maken heeft. Of dan heeft een aantal leerlingen de
boeken niet bij zich of het huiswerk niet gemaakt. Wat dan? In deze cursus leer je hoe je een les effectief
kunt starten.

Doelen
Deelnemers zijn in staat hun lessen op een goede manier voor te bereiden.
Deelnemers zijn in staat hun lessen effectief te starten.
Deelnemers leren verschillende lesopeningen kennen en oefenen met startgedrag
1. Startbijeenkomst lesvoorbereiding en start van de les
•

•

•

Lesvoorbereiding: De deelnemers leren lesdoelen te formuleren in termen van het leren door
leerlingen. Ze zorgen ervoor dat hun lesdoelen SMART zijn. Ze leren op basis daarvan leeractiviteiten
te plannen en werkvormen te kiezen. Ze oefenen in het gebruik van het lesvoorbereidingsformulier.
Start van de les: De deelnemers leren het belang inzien van de lesopening voor het verdere verloop
van de les en welk docentgedrag daarbij effectief is. We gaan in op de functie van de lesopening,
bekijken verschillende lesopeningen en bespreken typisch startgedrag. De deelnemers worden
ingedeeld in kleine groepjes. Op grond van hun eigen ervaringen als leerling, uit lesobservaties en
datgene wat ze op hun opleiding hebben geleerd, maakt elk groepje een lijstje van punten die ze
belangrijk vinden/waarop ze letten bij het begin van de les.
Vervolgens worden de lijstjes uitgewisseld en besproken en zo nodig aangevuld met punten uit de
theorie. Tijdens de plenaire uitwisseling ontstaat er een soort “checklist” voor de start van de les.

2. Oefenen in de eigen lessen
Deelnemers geven lessen en bereiden deze op de afgesproken manier voor. De deelnemers reflecteren op
de voorbereiding en de uitvoering van de les.
3. Lesobservatie met een specifiek observatieformulier gericht op de start van de les.
Minimaal twee keer wordt een lesstart geobserveerd door en nabesproken met een mede-deelnemer en
werkplekbegeleider/vakcoach. Als observatieformulier wordt de checklist gebruikt die in de eerste
bijeenkomst is gemaakt.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op start van de les
De start van de les wordt bij voorkeur gefilmd door een mede-deelnemer, met wisselend camera-standpunt
(docent- en leerlingperspectief).
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5. Follow-up bijeenkomst
Als huiswerk voorafgaand aan deze tweede bijeenkomst kiest de deelnemer een fragment van een
lesopening en analyseert dit m.b.v. het observatieformulier.
Tijdens de bijeenkomst brengen de deelnemers hun eigen beeldmateriaal in. Hierna mag de inbrenger van
het fragment als eerste benoemen welk gedrag hij/zij sterk vindt en welk gedrag meer aandacht behoeft.
Vervolgens mogen de andere deelnemers feedback geven. Gezamenlijk worden vuistregels geformuleerd.
Tenslotte formuleert elke deelnemer één of enkele voornemens waaraan hij/zij de komende lessen gaat
werken.
6. Literatuur
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Slooter M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS Uitgeverij.
7. Kennisbasis
Didactiek en leren, vormgeving van leerprocessen.
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Cursus bij Leren lesgeven
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Orde houden
Jasper Hardeman
Na de les praat je met Eva. Zij negeerde tijdens de les herhaaldelijk jouw waarschuwingen en je wilt
haar duidelijk maken dat zij zich aan jouw regels moet houden. Eva zegt: “U kunt geen orde
houden. Dat ik zo vervelend ben ik de les, ligt aan u. Bij andere docenten gaat het wel goed.” Hoe
kun je hier als startende docent het beste op reageren?
Als startende docent gebeurt het vaak dat je een les heel goed hebt voorbereid, maar dat er in de
uitvoering veel mis gaat omdat je de leerlingen niet meekrijgt. Natuurlijk is een gedegen voorbereiding de
eerste voorwaarde voor een goede les, maar hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen ook gaan doen
wat jij van ze verwacht? In deze cursus ga je aan de slag met orde houden en met de feedback die je krijgt
van leerlingen.

Doel
De deelnemers worden zich bewust van enerzijds hun presentatie naar de leerlingen toe en anderzijds de
reactie van de leerlingen op hun handelen.
1. Startbijeenkomst orde houden.
•

•

•

•

Voorwerk: Deelnemers maken de volgende opdracht. Beschrijf kort een situatie in klassenverband die
je in de eerste lesdagen hebt meegemaakt, waarin je niet goed wist hoe je moest reageren of wat je
moest doen. Kortom, een situatie waar je niet helemaal tevreden over was. Beschrijf ook kort een
situatie waar je zelf heel tevreden over was. Verzamel ook de schoolregels en –afspraken.
Tijdens de bijeenkomst wordt de opdracht uit het voorwerk plenair of in een intervisie-achtige context
besproken (afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers), waarbij de leervragen van de deelnemers ook
aan de orde zullen komen.
Verder komen aan de orde: schoolregels- en afspraken, hanteren van eigen regels/afspraken,
communicatie, alert zijn, consequent zijn, omgaan met verschillen, motivering en stimulering, de
rechtvaardige docent, ordeladder, grenzen bewaken. Er worden hierbij lesfragmenten getoond van
ervaren docenten, waarbij de deelnemers leren kijken naar wat wel / niet goed gaat en moeten gaan
nadenken over hun eigen normen en waarden. We stellen vast wat verstaan moet worden onder ‘orde,
rust en regelmaat’ en wat de functie hiervan is.
Daarnaast gaan we aan de slag met de feedback die deelnemers krijgen van de leerlingen. Wederom
met behulp van lesfragmenten van ervaren docenten. Hierbij wordt van de deelnemers een actieve
bijdrage gevraagd in de vorm van: discussie, rollenspellen en het inbrengen van ervaringen.

2. Oefenen tijdens stagelessen
Deelnemers geven lessen en bereiden deze voor. De deelnemers reflecteren na de lessen specifiek op het
onderdeel orde houden.
3. Lesobservatie met een observatieformulier, gericht op orde houden
De werkplekbegeleider/vakcoach observeert lessen specifiek op het aspect van orde houden. De
observaties worden nabesproken.
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4. Filmopname van een les, gericht op orde houden
De deelnemer zorgt voor een filmfragment, waarin aspecten van orde houden en klassenmanagement
goed zichtbaar zijn. Dit filmfragment kan speciaal gemaakt worden voor dit doel, maar ook geselecteerd
worden uit een filmopname van een les die met een ander doel is gemaakt. De deelnemer selecteert twee
fragmenten van 5 tot 10 minuten, waaruit:
1. een goede ordehandhaving blijkt en
2. een ordeverstoring te zien is.
Deze fragmenten worden ingebracht in de follow-up bijeenkomst.
5. Follow-up bijeenkomst: analyse, uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren
Tijdens de follow-up bijeenkomst, worden de ingebrachte filmfragmenten van de deelnemers besproken in
een intervisie-achtige context. Afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers zal plenair of in kleinere
groepen worden gewerkt.
Eerst is er een demonstratie van de bespreking van de filmfragmenten aan de hand van een
voorbeeldfragment van één van de deelnemers dat plenair wordt getoond en bekeken. Tijdens en kort na
het kijken noteren de aanwezigen hun feedback en vragen aan de deelnemer.
Tijdens de nabespreking krijgt eerst de inbrengende deelnemer de gelegenheid om zijn fragmenten toe te
lichten. Daarna krijgen alle anderen de gelegenheid om hun bevindingen te delen. De inbrengende
deelnemer vat aan het einde samen wat hij ‘meeneemt’. De demonstratie kost ongeveer ½ uur tijd.
Daarna bekijken de deelnemers de filmfragmenten van de anderen op vergelijkbare wijze. Gezien de
beoogde werkvorm en de benodigde tijd, is groepen van 3 deelnemers optimaal, en 4 maximaal.
6. Literatuur
Deelnemers krijgen een reader met opdrachten en uitleg. Voor de reader is geput uit:
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Kneyber, R. (2011). Orde in het Voortgezet Onderwijs. Amsterdam: Didaktief.
Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Couthino.
Geel, V. van (2000). De orde in orde vernieuwd. Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
7. Kennisbasis
Communicatie, interactie en groepsdynamica.
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1.4

Cursus bij Leren lesgeven
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Stemgebruik, houding en lichaamstaal
Inger Oldemans
1 op de 5 docenten verzuimt wel eens wegens stemproblemen en even zoveel docenten zoeken
behandeling bij stemproblemen. We gaan in deze cursus in op je stemgebruik, houding, lichaamstaal en de
grenzen in je fysiek contact met leerlingen.

Doelen
Deelnemers worden zich bewust van hun stemgebruik, houding en lichaamstaal
Deelnemers zijn in staat op een prettige manier helder te spreken.
1. Startbijeenkomst stemgebruik, houding en lichaamstaal
•
•
•
•
•
•

•

Introductie: Uitwisselen ervaringen op gebied van stem en/of verstaanbaarheid.
Houding: Een goede houding is belangrijk voor het stemapparaat én het zorgt voor een actieve
aanwezigheid. Oefeningen.
Adem: Het meest doelmatige ademtype voor ieder mens is de gecombineerde borst-/buik- ademhaling.
Oefeningen.
Stem. Om stemgeluid te kunnen voortbrengen hebben we adem, stembanden en klankkast
(resonantieholten) nodig. Oefeningen.
Articulatie. Articulatie betekent het uitspreken van spraakklanken: klinkers, tweeklanken en
medeklinkers. Oefeningen.
Expressie. Een toehoorder haalt 60 tot 90% van de informatie uit non-verbale aspecten, zoals melodie
(toonhoogteverschil), dynamiek (luidheidsverschil), timing (pauzes), tempo, oogcontact, gebaren en
beweging, houding en mimiek. Oefeningen.
Fysiek contact met leerlingen. Je kent het wel: het schouderklopje, het over de schouder meekijken,
het meelevende gebaar. De ene docent doet het veel, de ander nauwelijks, de ene leerling vindt het
prima, de ander deinst terug. Hoever ga jij? Wat past bij jou? Welke aanraking vind jijzelf prettig, en
welke niet (meer)? Wat zijn ‘de’ grenzen, wat zijn jouw grenzen?

2. Oefenen tijdens stagelessen en in het leslab
Oefen met je houding, stem en lichaamstaal tijdens lessen die je geeft, wees er bewust mee bezig.
3. Lesobservatie met observatie-instrument, gericht op stemgebruik, houding en lichaamstaal
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een mededeelnemer en
moet nabesproken worden met de deelnemer.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op stemgebruik, houding en lichaamstaal
De deelnemer zorgt ervoor een filmfragment beschikbaar te hebben, waarin aspecten van stemgebruik,
houding en lichaamstaal zichtbaar zijn. Dit filmfragment kan speciaal gemaakt worden voor dit doel, maar
ook geselecteerd worden uit een filmopname van een les die met een ander doel is gemaakt. De
deelnemer selecteert een fragment van enkele minuten, die hij inbrengt in de follow-up bijeenkomst.
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5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst, worden de ingebrachte filmfragmenten van de deelnemers besproken in
een intervisie-achtige context. Afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers, zal plenair of in kleinere
groepen worden gewerkt.
Eerst is er een demonstratie van de bespreking van de filmfragmenten aan de hand van een
voorbeeldfragment van één van de deelnemers dat plenair wordt getoond en bekeken. De deelnemer wordt
gevraagd wat zijn vraag is aan de aanwezigen omtrent zijn stemgebruik, houding en lichaamstaal. Daarna
bekijken we het fragment. Tijdens en kort na het kijken noteren de aanwezigen hun feedback en vragen
aan de deelnemer, en mogelijke antwoorden op de vraag van de inbrengende deelnemer.
Tijdens de nabespreking krijgt eerst de inbrengende deelnemer de gelegenheid om zijn vraag toe te lichten,
evenals zijn mogelijke antwoorden. Daarna krijgen alle anderen de gelegenheid om hun bevindingen te
delen. De inbrengende deelnemer vat aan het einde samen wat hij ‘meeneemt’.
De demonstratie kost ongeveer ½ uur tijd.
Daarna bekijken de deelnemers de filmfragmenten van de anderen op vergelijkbare wijze. Gezien de
beoogde werkvorm en de benodigde tijd, is groepen van 3 deelnemers optimaal, en 4 maximaal.
6. Literatuur
Deelnemers krijgen een reader met opdrachten en uitleg. Voor de reader is geput uit de volgende boeken:
Dinger, T., Smit M. & Winkelman, C. (2008). Expressiever en gemakkelijker spreken. Bussum: Couthino.
Maine, T. de & Verweij-Groenendijk, A. (2003). Logopedie. Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Esstede.
Meulenbroek L.F.P. (2012). Worden leerkrachten in Nederland goed voorbereid op het spreekberoep? Uit:
VELON tijdschrift juni 2012
Nauta, T. (2005). Goed gestemd voor de klas. Praktijkboek voor natuurlijk stemgebruik. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
Pronk-Boerma, M. (1992). Logopedie voor onderwijsgevenden. Amsterdam: Uitgeverij Nelissen.
Sas, P. & Clercq C. de (2003). Als je veel moet praten, deel 1 Stempedagogiek. Apeldoorn: Uitgeverij
Garant.
7. Kennisbasis
Communicatie, interactie en groepsdynamica
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1.5

Schoolspecifieke leerwerktaak Intervisie en reflectie

In één zin: Je leert op een systematische manier van en met medestudenten te leren.
Periode: blok 3 en 4
Stadium: begeleid eenvoudig
KS-en: H
Competenties: 7
Generieke Kennisbasis: 6
Type leerwerktaak: reflectie
Wat ga je doen?
Je leert verschillende methodieken voor intervisie. Deze ga je vervolgens tijdens 9 intervisiebijeenkomsten
samen met je medestudenten toepassen. Deze intervisiebijeenkomsten organiseren jullie zelf ongeveer
tweewekelijks, en zijn in principe onbegeleid.
Waarom?
Waar meerdere studenten stage lopen, liggen er kansen om samen te leren. In deze schoolspecifieke
leerwerktaak leer je dat op een systematische en prettige manier te doen. Het leerdoel van deze
schoolspecifieke leerwerktaak is: de student is in staat op een intercollegiale en systematische manier te
reflecteren over eigen en andermans werkproblemen.
Resultaat in portfolio
De opbrengst van de schoolspecifieke leerwerktaak 1.5 bestaat uit:
• Minimaal vijf verslagen van intervisiebijeenkomsten, waarvan er minimaal twee door jou zelf zijn
geschreven. De verslagen moet af zijn vóór de eerstvolgende intervisiebijeenkomst, omdat ze daar
besproken worden. Je levert de verslagen in bij je medestudenten en de schoolopleider.
• Reflectieverslag over de totale leeropbrengst van de intervisie met daarin verantwoording van studieuren, koppeling aan eigen lessen, aan eigen leerpunten en aan literatuur.
Deze opbrengst is ‘knock-out’: als er onderdelen ontbreken, wordt het product niet beoordeeld.
Mogelijke bronnen
- Hendriksen, J. (2000). Intervisie bij werkproblemen. Uitgeverij Boom/Nelissen.
Tips voor uitvoering
Je leert bij intervisie op een systematische en intercollegiale manier van en met elkaar. In het begin zijn de
intervisiebijeenkomsten begeleid, later neemt deze begeleiding af, zodat je leert om intervisie zelfstandig te
doen. Intervisie leent zich bij uitstek om eigen leervragen bespreekbaar te maken.
Rol werkplekbegeleider/vakcoach
Begeleiden bij het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak; helpen bij het selecteren van inbreng voor
intervisie.
Rol schoolopleider
Beoordeling van de schoolspecifieke leerwerktaak; overleg bij gemiste bijeenkomsten.
Rol studieloopbaancoach
Als je meent op basis van eerder of elders verworven competenties delen van de schoolspecifieke
leerwerktaak over kunt slaan, voer je hierover overleg met je studieloopbaancoach, die dit doorgeeft aan de
schoolopleider.
Geschatte tijdsbesteding
1 bijeenkomst intervisiemethodieken:
9 intervisiebijeenkomsten:
Verwerking van het geleerde:
Totaal:

04 SBU
20 SBU
32 SBU
56 studiebelastingsuren ofwel 2 studiepunten
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1.5

Beoordeling Intervisie en reflectie

Kwaliteit
Verantwoording van
studie-uren
Intervisie en reflectie

2

Koppeling
aan eigen
lessen

2

Koppeling
aan eigen
leerpunten

2

Koppeling
aan
literatuur

4

Totaal

Max 10

Eindcijfer is totaal aantal behaalde punten. De cesuur ligt bij 5,5 punten.
Onvoldoende resultaat op het product in het portfolio kan het gevolg zijn van het ontbreken van de vereiste bewijzen, die je moet
aanvullen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van een zwakke reflectie, en die kan na herschrijven opnieuw worden ingeleverd.
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2.4

Schoolspecifieke leerwerktaak Adolescentiepsychologie en activerende lessen

In één zin: je leert activerende lessen voorbereiden en uitvoeren en houdt daarbij rekening met de
ontwikkelingsfase waarin leerlingen zich bevinden.
Periode: blok 1 t/m 4
Stadium: begeleid complex
KS-en: A, B, C, E, H
Competenties: 1, 2, 3, 7
Generieke Kennisbasis: 1, 2, 3, 4, 6
Type leerwerktaak: lesgebonden
Wat ga je doen?
Je gaat je verdiepen in de leefwereld van leerlingen van 12-16 jaar. Je gaat je lessen afstemmen op de
ontwikkelingsfase waarin deze leerlingen zich bevinden en houdt rekening met de diversiteit tussen
leerlingen. Je leert daarbij activerende didactiek te gebruiken.
Waarom?
Het is de bedoeling dat je de leefwereld, het leren, de ontwikkeling en de diversiteit van leerlingen van 1216 jaar leert begrijpen en dat je daarmee rekening houdt in je eigen lessen. Daarom is dit het leerdoel van
deze schoolspecifieke leerwerktaak: pakkende en activerende lessen maken, waarmee je leerlingen van
deze leeftijd in al hun diversiteit motiveert.
Resultaat in portfolio
De opbrengst van schoolspecifieke leerwerktaak 2.4 bestaat uit:
• Minimaal 3 lesvoorbereidingen (bij voorkeur van lessen waarbij observatieformulieren en
filmfragmenten beschikbaar zijn)
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier
adolescentiepsychologie
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier transactionele
analyse
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier activerende
didactiek
• Filmfragment adolescentiepsychologie
• Filmfragment transactionele analyse
• Filmfragment activerende didactiek
• Door werkplekbegeleider/vakcoach en/of medestudent ingevuld observatieformulier activerende
didactiek
• Feedback van leerlingen, medestudent en werkplekbegeleider/vakcoach
• Reflectieverslag met daarin verantwoording van studie-uren, koppeling aan eigen leerpunten, aan
verkregen feedback, aan eigen visie en aan literatuur.
NB: We adviseren dat de lesvoorbereidingen en filmfragmenten en observatieformulieren te koppelen, cq
betrekking hebben op dezelfde lessen.
Deze opbrengst is ‘knock-out’: als er onderdelen ontbreken, wordt het product niet beoordeeld.
Mogelijke bronnen
Pubers!:
- Wal, J. van der, Wilde, J. de & Mooij I. de (2011). Identiteitsontwikkeling en Leerlingbegeleiding.
Bussum: Coutinho.
- Prinsen, H. &Terpstra, K. J. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
- Slot, W. & Aken, M. Van (2010). Psychologie van de adolescentie. Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
Communiceren en contact maken met de klas
- Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Couthino.
Activerende didactiek
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Actief leren. Bronnenboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
- Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormen boek. Assen: VanGorcum.
- Community eigen vak
2
Activeren met OE R
- Bolhuis, E., Hoorn, H. & Veldhuis, T. (2004). Kennis als gereedschap, Activerend leren. Apeldoorn:
Garant.
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Pakkende lessen
- Boekaerts, M. & Simons, P. (2012). Leren en instructie, de psychologie van de leerling en het
leerproces. Assen: VanGorcum.
- Flokstra, J. (2006). Activerende werkvormen. Enschede: SLO.
- Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormen boek. Assen: VanGorcum.
- http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/enkele-didactische-werkvormen-voor-jouwonderwijspraktijk
- Lewin, W. & Goldstein, W. (2012). Gek op natuurkunde. Amsterdam: Thomas Rap.
- Vakgericht zoeken bij de vakcommunity’s via digischool.nl
Lesgeven in het VMBO beroepsgericht
- Bolhuis, E., Hoorn, H. & Veldhuis, T. (2004). Kennis als gereedschap, Activerend leren. Apeldoorn:
Garant.
Tips voor uitvoering
In leerjaar 2 ga je over van standaardlessen naar activerende lessen. We vinden het daarbij relevant dat je
je verdiept in de doelgroep, de jongeren van 12-16 jaar, die belangrijke biologische en neurologische
ontwikkelingen doormaken. Enerzijds is een aantal ontwikkelingen voor ieder ongeveer gelijk, anderzijds is
er sprake van grote diversiteit binnen een school en verschillen tussen leerlingen, waarmee je rekening
moet leren houden in je lessen. Je breidt je ‘gereedschapskist’ qua communicatietechniek en didactiek
verder uit. Daarom krijgen je training in transactionele analyse en activerende didactiek.
Je volgt vijf cursussen bij deze schoolspecifieke leerwerktaak:
• Cursus pubers!
• Cursus communiceren en contact maken met de klas
En je maakt een keuze, gebaseerd op je eigen leervragen, van minimaal drie cursussen uit het volgende
aanbod:
• Cursus activerende didactiek
2
• Cursus activeren met OE R
• Cursus pakkende lessen
• Cursus lesgeven in VMBO beroepsgericht
De cursussen kennen elk een startbijeenkomst, die inleidend van karakter is met theorie en oefening.
Daarna ga je aan het werk met de onderwerpen tijdens je lessen, zorg je voor observaties en maak je
filmopnames van de onderwerpen waarmee je bezig bent, die vervolgens in een follow-up bijeenkomst
besproken worden.
Je hebt, of krijgt al werkende, een idee van je eigen leervragen over de onderwerpen van deze
schoolspecifieke leerwerktaak. Deze eigen leervragen krijg je bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback
van je werkplekbegeleider/vakcoach of eigen reflecties. Afhankelijk van je leervragen, mag je sommige
onderwerpen meer en minder aandacht geven tijdens het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak.
Dat zal blijken uit je verantwoording van studie-uren, die in je reflectieverslag thuishoort.
Rol werkplekbegeleider/vakcoach
Begeleiden bij het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak; invullen van observatieformulieren.
Rol schoolopleider
Beoordeling van de schoolspecifieke leerwerktaak; overleg bij gemiste bijeenkomsten.
Rol cursusleider
Feedback geven op cursusopdrachten. Uitreiken certificaat bij actieve deelname.
Rol studieloopbaancoach
Als je meent op basis van eerder of elders verworven competenties delen van de schoolspecifieke
leerwerktaak over kunt slaan, voer je hierover overleg met je studieloopbaancoach, die dit doorgeeft aan de
schoolopleider.

21

Geschatte tijdsbesteding
Cursus Pubers!:
Cursus communiceren en contact maken met de klas:
Keuze uit 3 van de aangeboden cursussen
over activerende didactiek:
Oefenen tijdens stagelessen en reflectie:
Totaal
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20 SBU
20 SBU
60 SBU
40 SBU
140 studiebelastingsuren, ofwel 5 studiepunten.

2.4

Beoordeling Adolescentiepsychologie en activerende lessen

Kwaliteit
Zwak

Matig

Voldoende

Ruim
voldoende

Goed

Totaal

Adolescentiepsychologie: in de lessen
wordt rekening gehouden met de
ontwikkelingsfase waarin de
leerlingen zich bevinden.

1

2

3

4

5

Max 5

Adolescentiepsychologie: in de lessen
wordt rekening gehouden met
verschillen tussen leerlingen

1

2

3

4

5

Max 5

Communiceren met doelgroep:
leerlingen voelen zich veilig en
gezien.

1

2

4

7

10

Max 10

Activerende lessen: tijdens de lessen
zijn de leerlingen gemotiveerd en
actief aan het leren.

1

2

4

7

10

Max 10

Reflectie
Verantwoording van
studieuren

Koppeling
aan eigen
leerpunten

Koppeling
aan
feedback

Koppeling
aan eigen
visie

Koppeling
aan
literatuur

Totaal

Adolescentiepsychologie

2

2

2

2

2

Max 10

Transactionele analyse

2

2

2

2

2

Max 10

Activerende lessen

2

2

2

2

2

Max 10

Max 60

totaal

Eindcijfer is totaal aantal behaalde punten/6. De cesuur ligt bij 34 punten = eindcijfer 5,5
Onvoldoende resultaat op het product in het portfolio kan het gevolg zijn van het ontbreken van de vereiste bewijzen, die je moet
aanvullen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van onvoldoende inspanning of door omstandigheden tijdens de stage; dat zou verlenging
van de stage kunnen betekenen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van onvoldoende kwaliteit/potentie (geen goede lessen) tijdens de stage; dat zou een no go
kunnen betekenen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van een zwakke reflectie, en die kan na herschrijven opnieuw worden ingeleverd.
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2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Pubers!
Mariëlle Theunissen
Je geeft les aan de doelgroep van 12-16 jarigen. Deze leerlingen zitten in een specifieke levensfase,
waarin ze zich ontwikkelen tot autonome personen. Deze ontwikkeling verloopt in een aantal fases. Je krijgt
verschillende perspectieven aangeboden om naar de zich ontwikkelende puber te kijken: biologisch
(seksualiteit), jeugdculturen, het puberbrein (Jolles), het zich ontwikkelende denken van pubers (Egan), de
morele ontwikkeling (Kohlberg), ontwikkeling van de identiteit (Erikson), puberteit in verschillende culturen.

Doelen
Deelnemers zijn in staat rekening te houden in hun lesvoorbereidingen met de ontwikkelingsfase waarin de
betreffende leerlingen zich bevinden.
1. Startbijeenkomst adolescentiepsychologie
•
•
•
•
•

Inschatten beginsituatie: Maken van levenslooplijnen in groepjes van 3 à 4 op grote vellen papier:
welke fasen onderscheid je, en welke leeftijden horen daarbij?
Verzamel beelden uit populaire media over jongeren. Passen die in jullie visie op de levensloop?
Geef voor- en tegenargumenten op de stelling: ‘jongeren kunnen tegenwoordig niet meer snel
volwassen worden’.
Opwarmer: Filmpje ‘Kevin becomes a teenager’ van YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=dLuEY6jN6gY
Hoorcollege met belangrijkste inzichten uit de adolescentiepsychologie: Biologische en seksuele
ontwikkeling; Neurologische ontwikkeling (Jolles); Cognitieve ontwikkeling (Piaget, Egan); Morele
ontwikkeling (Kohlberg); Ontwikkeling van de identiteit (Erikson)

2. Oefenen tijdens lessen
De deelnemers oefenen concreet tijdens stagelessen met lesvoorbereidingen die aansluiten op de
specifieke leeftijdsgroepen. De deelnemers noteren interacties met leerlingen uit specifieke
leeftijdsgroepen. Deze ervaringen nemen ze mee naar de follow-up bijeenkomst.
3. Lesobservatie met observatieformulier specifiek gericht op omgaan met adolescenten
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een mededeelnemer en
moet nabesproken worden met de deelnemer.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op omgaan met adolescenten
De les wordt bij voorkeur gefilmd door een mede-deelnemer.
5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst gaan de deelnemers in op hun ervaringen met omgaan met adolescenten.
De deelnemers delen concrete lesvoorbereidingen, die worden besproken op het punt van hoe deze
aansluit met het werken met de specifieke leeftijdsgroep.
De deelnemers delen concrete lessituaties en interacties met leerlingen uit specifieke leeftijdsgroepen aan
de hand van de ingebrachte filmfragmenten in een intervisie-achtige context.
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6. Literatuur
Wal, J. van der, Wilde, J. de & Mooij I. de (2011). Identiteitsontwikkeling en Leerlingbegeleiding. Bussum:
Coutinho.
Prinsen, H. &Terpstra, K. J. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Slot, W. & Aken, M. van (2010). Psychologie van de adolescentie. Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
7. Kennisbasis
Ontwikkeling van de adolescent.

25

2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Communiceren en contact maken met de klas
Arianne Hogervorst
Je geeft les aan de doelgroep van 12-16 jarigen. Als docent word je geacht met leerlingen uit deze
leeftijdsgroep effectief te communiceren en contact te maken met de klas. Via de theorie van transactionele
analyse verwerf je inzicht in hoe leerlingen jou zien.

Doel
Deelnemers zijn in staat inzichten uit de transactionele analyse toe te passen op hun interactie met
leerlingen.
1. Startbijeenkomst transactionele analyse
Effectief communiceren en contact maken met de klas: bij alles wat je doet in de klas, gaat het vooral om
contact met leerlingen. Voel jij je prettig in de klas en is het voor leerlingen fijn om van jou les te krijgen?
En als het fout gaat tussen een klas en een docent, heeft dit bijna altijd te maken met een onbevredigende
communicatie waardoor dit contact wordt verstoord. We staan stil bij het effect dat jouw manier van
communiceren heeft op de klas. Aan de orde komen de theorie van de Transactionele Analyse, egoposities
en dramadriehoek (welk effect heeft jouw communicatie op leerlingen? Hoe kun je contact maken met de
klas en dit ook behouden?). Daarnaast uitleg van principes als: pro-activiteit, professionele ruimte,
basispositie ik+jij+
2. Oefenen tijdens lessen
De deelnemers oefenen tijdens stagelessen met interacties met leerlingen. Deze ervaringen noteren ze en
nemen ze mee naar de follow-up bijeenkomst.
3. Lesobservatie met observatieformulier specifiek gericht op transactionele analyse
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een mededeelnemer en
moet nabesproken worden met de deelnemer.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op transactionele analyse
De les wordt bij voorkeur gefilmd door een mede-deelnemer.
5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst gaan de deelnemers in op hun ervaringen met omgaan met adolescenten.
De deelnemers delen concrete lesvoorbereidingen, die worden besproken op het punt van hoe deze
aansluit met het werken met de specifieke leeftijdsgroep.
De deelnemers delen concrete lessituaties en interacties met leerlingen uit specifieke leeftijdsgroepen aan
de hand van de ingebrachte filmfragmenten in een intervisie-achtige context.
6. Literatuur
Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Couthino.
7. Kennisbasis
Communicatie, interactie en groepsdynamica.
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2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Activerende didactiek
Mariëlle Theunissen
In het eerste jaar lag de nadruk op het leren lesgeven volgens de ideeën van directe instructie. Dat breiden
we in het tweede jaar uit naar activerende didactiek. De deelnemer maakt kennis met allerlei kleine en
grotere vormen om zijn lessen meer activerend te maken, hij koppelt dit aan de lesdoelen, en probeert het
uit in zijn eigen lessen.

Doel
Deelnemers zijn in staat inzichten uit de activerende didactiek toe te passen op hun eigen lessen.
1. Startbijeenkomst activerende didactiek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwachtingen uitspreken m.b.v. werkvorm ‘Rotonde’.
Nagaan wat de deelnemers al weten / hebben gedaan aan activerende didactiek: waar hebben ze al
mee geëxperimenteerd, hoe is dat verlopen, waar ga je mee verder?
Bespreken van criteria voor groepsindelingen.
Theorie activerende didactiek doornemen m.b.v. werkvormen ‘interview’ en ‘genummerde hoofden’.
Activeren voorkennis m.b.v. ‘placemat’.
Nabespreking m.b.v. ‘genummerde hoofden’.
Toepassen theorie m.b.v. werkvorm ‘experts’.
Tussenevaluatie m.b.v. werkvorm ‘hoeken’.
Na de pauze werkvorm BOTO (beelden om te onthouden) in 4 rondes.
Nabespreking BOTO.
Bestuderen van werkvormen die nog niet zijn langsgekomen in duo’s.
Na ½ uur presentatie aan de groep van de opbrengst.
Stukje ‘hoorcollege’ over activerende didactiek.
Na de lunch in vakgroepen uiteen om lesideeën te ontwikkelen
Terug in de groep om te presenteren en uitwisselen.
Doornemen van de vervolgstappen in deze cursus na deze bijeenkomst
Evaluatie vd bijeenkomst m.b.v. enquête.

2. Oefenen tijdens lessen
Oefen met activerende didactiek tijdens lessen die je geeft, inclusief lesvoorbereiding.
3. Lesobservatie met observatieformulier gericht op activerende didactiek
Lesobservatie gericht op activerende didactiek. Deze observatie kan gedaan worden door de
werkplekbegeleider/vakcoach en/of een mededeelnemer en moet nabesproken worden met de deelnemer.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op activerende didactiek
Filmopname van een lesfragment, gericht op activerende didactiek en selectie van een geschikt fragment.
De deelnemer zorgt ervoor een filmfragment beschikbaar te hebben, waarin aspecten van activerende
didactiek zichtbaar zijn. Dit filmfragment kan speciaal gemaakt worden voor dit doel, maar ook geselecteerd
worden uit een filmopname van een les die met een ander doel is gemaakt. De deelnemer selecteert een
fragment van enkele minuten, die hij inbrengt in de follow-up bijeenkomst.
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5. Wederzijds lesbezoek
De deelnemers vormen 2- of 3-tallen waarin ze afspraken maken voor wederzijds lesbezoeken gericht op
activerende didactiek. Hier kan meteen de gevraagde observatie van punt 3 worden gedaan.
6. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst, worden de ingebrachte filmfragmenten van de deelnemers besproken in
een intervisie-achtige context. Afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers, zal plenair of in kleinere
groepen worden gewerkt.
Eerst is er een demonstratie van de bespreking van de filmfragmenten aan de hand van een
voorbeeldfragment van één van de deelnemers dat plenair wordt getoond en bekeken. De deelnemer wordt
gevraagd wat zijn vraag is aan de aanwezigen omtrent zijn activerende didactiek. Daarna bekijken we het
fragment. Tijdens en kort na het kijken noteren de aanwezigen hun feedback en vragen aan de deelnemer,
en mogelijke antwoorden op de vraag van de inbrengende deelnemer.
Tijdens de nabespreking krijgt eerste de inbrengende deelnemer de gelegenheid om zijn vraag toe te
lichten, evenals zijn mogelijke antwoorden. Daarna krijgen alle anderen de gelegenheid om hun
bevindingen te delen. De inbrengende deelnemer vat aan het einde samen wat hij ‘meeneemt’.
De demonstratie kost ongeveer ½ uur tijd.
Daarna bekijken de deelnemers de filmfragmenten van de anderen op vergelijkbare wijze. Gezien de
beoogde werkvorm en de benodigde tijd, is groepen van 3 deelnemers optimaal, en 4 maximaal.
7. Literatuur
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Actief leren. Bronnenboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormen boek. Assen: VanGorcum.
Community eigen vak
8. Kennisbasis
Didactiek en leren.
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2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Activeren met OE2R
Randy Schwidder en Pieter Manders
Ik heb het wel tien keer uitgelegd en nog snappen ze het niet! Hoe bied je leerstof aan zodat het
blijft hangen? Hoe maak je het leren aantrekkelijk? Hoe zorg je dat leerlingen bij de les zijn en
blijven? En de stof oppakken?
Doorbreek het patroon: Hoe actiever de docent, hoe passiever de leerling! Er zijn zoveel werkvormen die je
in kunt zetten om een stap verder te komen in de ontwikkeling van leerlingen. Docenten moeten zelf
overtuigd zijn van en leerlingen ook overtuigen van de veranderbaarheid van leerlingen. Bij het aanreiken
van de juiste gereedschappen zullen leerlingen zelf aan de slag moeten en aan de hand van eigen succes
ervaringen de motivatie opdoen om zichzelf verder te ontwikkelen.
Centraal in deze cursus staat het pedagogisch-didactisch model OE²R. We bekijken hoe je met behulp van
dit model tot verschillende vormen van activerende didactiek kunt komen.

Doel
De deelnemers zijn in staat activerende didactiek toe te passen binnen een vaste lesstructuur.
2

1. Startbijeenkomst Activeren met OE R
-

Informatie activerend leren, OE²R (Oriënteren, Exploratie, Evaluatie & Reflecteren) en samenwerkend
leren.
Vaststelling wat het doel en het nut is van activerende werkvormen.
Input deelnemers: situaties waarin zij ervaring hebben opgedaan met activerend leren.
Reacties op elkaar.
Bespreking tips en aanbevelingen.

2. Oefenen tijdens lessen die je geeft, inclusief lesvoorbereiding
Deelnemers geven lessen, waarbij de focus op activerend en samenwerkend leren binnen de OE²R ligt.
Het lesvoorbereidingsformulier wordt van tevoren met de werkplekbegeleider/vakcoach doorgenomen.
2

3. Lesobservatie met observatieformlier gericht op OE R leren.
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een mededeelnemer en
moet nabesproken worden met de deelnemer. De werkplekbegeleider/vakcoach observeert en bespreekt
na. De deelnemers maken gespreksverslag.
2

4. Filmopname van een lesfragment gericht op OE R leren
2

De deelnemers maken filmopname van elkaar tijdens een les met OE R. Elke deelnemer selecteert
vervolgens twee fragmenten van 5 tot 10 minuten.
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5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst, worden de ingebrachte filmfragmenten van de deelnemers besproken in
een intervisie-achtige context. Afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers, zal plenair of in kleinere
groepen worden gewerkt.
Gezien de beoogde werkvorm en de benodigde tijd, is groepen van 3 deelnemers optimaal, en 4 maximaal.
De presentator verklaart (indien mogelijk).
6. Literatuur
Bolhuis, E., Hoorn, H. & Veldhuis, T. (2004). Kennis als gereedschap, Activerend leren. Apeldoorn: Garant.
7. Kennisbasis
Didactiek en leren.
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2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Pakkende lessen
Annette Burgers
Vraag jij je ook wel eens af hoe je je leerlingen meer kunt motiveren, kunt uitdagen, raken? Dat kun je leren
in deze cursus.

Doel
De deelnemers zijn in staat hun lessen meer spanning, intensiteit en blijvende impact geven.
Subdoelen
Je weet wat je wilt bereiken in een les
Je weet meer lagen in het leren aan te boren
Je kunt bijpassende werkvormen bedenken en uitvoeren
Je weet de methode naar je hand te zetten: niet het boek maar jij bent de baas over het leerproces in de
klas.
Je weet wat de leerlingen in je les geleerd hebben en kan dit met succes terugvragen in je toetsen.
1. Startbijeenkomst Pakkende lessen
•
•
•
•
•

Probleemverkenning. Gesprek over: Wat zijn ‘pakkende lessen’? Welke lessen uit je eigen schooltijd
staan nog op je netvlies? Wat deed er wat jou betreft toe?
Vraagstelling toespitsen: Wat is de uitdaging? De deelnemers doen twee oefeningen over beginsituatie
en eindsituatie van een les. Werkvorm: denken – delen – uitwisselen.
Korte uitleg van leertheorie (Boekaerts en Simons).
De uitgelegde benadering van wat leren is toepassen door het formuleren van lesdoelen van concrete
lessen in de komende weken.
Werkvorm: in duo’s van niet vakgenoten elkaar bevragen op werkvormen, uitvoerbaarheid en
toetsbaarheid etc. (SMART). Lesdoelen en lesplan vervolgens herschrijven en delen met
medecursisten.

2. Oefenen tijdens eigen lessen
Voorgenomen lessen uitvoeren. Feedback organiseren, filmopnames maken, reflecteren op uitvoering en
mate van succes. Ervaringen, feedback, filmfragment, en reflectie meenemen naar de follow-up
bijeenkomst.
3. Lesobservatie met observatieformulier gericht op pakkende lessen
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een medestudent en
moet nabesproken worden met de student.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op pakkende lessen
De student zorgt ervoor een filmfragment beschikbaar te hebben, waarin aspecten van pakkende lessen
zichtbaar zijn. Dit filmfragment kan speciaal gemaakt worden voor dit doel, maar ook geselecteerd worden
uit een filmopname van een les die met een ander doel is gemaakt. De student selecteert een fragment van
enkele minuten, die hij inbrengt in de follow-up bijeenkomst.
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5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst, worden de ingebrachte filmfragmenten van de deelnemers besproken in
een intervisie-achtige context. Afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers, zal plenair of in kleinere
groepen worden gewerkt. Gezien de beoogde werkvorm en de benodigde tijd, is groepen van 3
deelnemers optimaal, en 4 maximaal.
Uitwisselen van ervaringen, in tweetallen, kernpunten benoemen. Kernpunten met elkaar delen en met zijn
allen vuistregels formuleren. Vervolgens ieder voor zich voornemens formuleren en in tweetallen
uitwisselen.
Tot slot evalueren: wat neem ik mee uit de cursus, wat is de oogst, hoe ga ik daarmee verder.
6. Literatuur en links voor verdere uitwerking en studie
Boekaerts, M. & Simons, P. (2012). Leren en instructie, de psychologie van de leerling en het leerproces.
Assen: VanGorcum.
Flokstra, J. (2006). Activerende werkvormen. Enschede: SLO.
Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormen boek. Assen: VanGorcum.
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/enkele-didactische-werkvormen-voor-jouw-onderwijspraktijk
Lewin, W. & Goldstein, W. (2012). Gek op natuurkunde. Amsterdam: Thomas Rap.
Vakgericht zoeken bij de vakcommunities via digischool.nl
7. Kennisbasis
Didactiek en leren.
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2.4

Cursus bij Adolescentiepsychologie en activerende lessen
Op de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl vind je informatie over datum, tijd en locatie van de cursussen

Lesgeven in het VMBO-beroepsgericht
Randy Schwidder en Sander Blom
Goh, geef jij les op het VMBO? Wat erg voor je! Een vooroordeel! De realiteit is echter: als ik over
de gangen loop, word ik met enthousiasme besprongen, moet handenschuddend en boksgevend
mijn weg zoeken naar de docentenkamer.
De gemiddelde VMBO-leerling heeft structuur nodig en vraagt ook veel aandacht, maar gaat ook voor jou
door het vuur indien je hem voor je gewonnen hebt. In deze cursus ontdek je de geheimen waarmee je
tegemoet kan komen aan de behoeften van de VMBO-leerlingen.

Doel
De deelnemer leert stapsgewijs zijn gedrag af te stemmen op dat van VMBO leerlingen.
1. Startbijeenkomst Lesgeven in het VMBO-beroepsgericht
2

De studenten werken op basis van het didactische principe OE R. (Orienteren, Exploreren, Evalueren,
Reflecteren). Dit principe is vormgegeven in onderstaand model.
2

Leidraad activerende didactiek volgens de methode OE R
Voorafgaande aan de les
Geef de leerling een hand aan het begin van de les en kijk de leerling aan. (Je legt nadrukkelijk
individueel contact.)

O

E

E

R

Oriëntatie fase
Schrijf op het bord wat de leerling gaat doen. (leerdoelen)
Vraag de leerling naar wat hij/zij van de vorige les heeft onthouden.
Hou rekening met wat er op dat moment in de klas leeft.
Exploratie fase
Formuleer de opdracht kort en duidelijk. (laat zien wat de bedoeling is)
Gebruik werkvormen die uitdagen.
Verhelder de instructie, moedig ze aan, geef positieve feedback. (De leerlingen mogen fouten
maken.)
Evaluatie fase
Bespreek met de leerlingen het verloop van de opdracht. (Koppel deze aan het leerdoel van
deze les.)
Zorg voor veel positieve feedback. (Kijk naar wat goed gaat.)
Reflectie fase
Bespreek samen hoe de opdracht is verlopen. Herbenoem de behaalde lesdoelen en
bespreek de lesdoelen in samenhang met eerdere en toekomstige lessen.

Na de les
Sluit de les positief af (zeg je leerling gedag)
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In de cursus wordt het model als volgt gebruikt:
2

Praktische uitvoering van de leidraad activerende didactiek volgens de methode OE R
Maak 1 filmfragment van een binnenkomst in de les zonder begroeting en maak 1 filmfragment van
een binnenkomst met een vriendelijk nadrukkelijk individuele begroeting.

O

Oriëntatie fase
Maak van drie verschillende lessen foto’s van de leerdoelen.

E

Exploratie fase
Laat het voorbeeld zien van het eindresultaat dat van de leerlingen wordt verwacht.
Verzamel uiteenlopende resultaten van de leerlingen.

E

Evaluatie fase
Zorg voor drie filmfragmenten waarin nadrukkelijk positieve feedback wordt gegeven.
Beschrijf per feedback hoe deze werd ontvangen.

R

Reflectie fase
Beschrijf de samenhang tussen de lesdoelen die aan de gegeven les vooraf gingen (1), de
lesdoelen van de gegeven les (2) en de lesdoelen van de daarop volgende les. (3)

Geef een beschrijving van overeenkomsten en verschillen in houding van de leerlingen bij
binnenkomst en vertrek.
2. Oefenen tijdens eigen lessen
Voorgenomen lessen uitvoeren. Feedback organiseren, filmopnames maken, reflecteren op uitvoering en
mate van succes. Ervaringen, feedback, filmfragmenten en reflectie meenemen naar follow-up bijeenkomst.
3. Lesobservatie met observatieformulier gericht op omgaan met VMBO leerlingen
Deze observatie kan gedaan worden door de werkplekbegeleider/vakcoach en/of een medestudent en
moet nabesproken worden met de student.
4. Filmopname van een lesfragment, gericht op omgaan met VMBO leerlingen
De student zorgt ervoor een filmfragment beschikbaar te hebben, waarin aspecten van zijn omgang met
VMBO leerlingen zichtbaar zijn. Dit filmfragment kan speciaal gemaakt worden voor dit doel, maar ook
geselecteerd worden uit een filmopname van een les die met een ander doel is gemaakt. De student
selecteert een fragment van enkele minuten, die hij inbrengt in de follow-up bijeenkomst.
5. Follow-up bijeenkomst
Tijdens de follow-up bijeenkomst, gaan we na of je de geheimen hebt ontdekt:
Eén deelnemer laat 1 X de twee filmfragmenten zien (1x binnenkomst zonder begroeting, 1x binnenkomst
met begroeting). Afwijkende reflecties worden besproken.
De deelnemers laten een van de foto’s zien met de leerdoelen.
De deelnemers laten hun voorbeeld zien met het gewenste resultaat en bespreken verkregen resultaten.
De deelnemers vertellen hoe zij het ontvangen van de positieve feedback hebben beleefd.
De deelnemers geven aan of ze de samenhang in de lessen hebben ontdekt.
De deelnemers geven aan of ze meer verschillen dan overeenkomsten zien tussen het verwelkomen en
afscheid nemen van de leerlingen.
6. Literatuur
E. Bolhuis, H. Hoorn & T. Veldhuis (2004). Kennis als gereedschap, Activerend leren. Apeldoorn: Garant.
7. Kennisbasis
Leerling kenmerken, begeleiden van leerprocessen en groepsdynamica, ontwikkeling van de adolescent.
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2.5

Schoolspecifieke leerwerktaak Videoanalyse en reflectie

In één zin: Je leert op een systematische manier van en met medestudenten te leren met behulp van
videofragmenten
Periode: blok 1 t/m 4
Stadium: begeleid complex
KS-en: H
Competenties: 7
Generieke Kennisbasis: 6
Type leerwerktaak: reflectie
Wat ga je doen?
Je leert in één bijeenkomst verschillende methodieken voor videoanalyse. Deze methodieken voor
videoanalyse ga je vervolgens tijdens 9 bijeenkomsten samen met je medestudenten toepassen. Deze
bijeenkomsten organiseren jullie zelf ongeveer driewekelijks, en zijn in principe onbegeleid. In het kader
van het maken van filmopnames, gaan jullie bij elkaar op lesbezoek.
Waarom?
Waar meerdere studenten stage lopen, liggen er kansen om samen te leren. In deze schoolspecifieke
leerwerktaak leer je dat op een systematische en prettige manier te doen. Het leerdoel van deze
schoolspecifieke leerwerktaak is: de student is in staat aan de hand van filmfragmenten op een
intercollegiale en systematische manier te reflecteren over eigen en andermans werkproblemen.
Resultaat in portfolio
De opbrengst van de schoolspecifieke leerwerktaak 2.5 bestaat uit:
• Minimaal vijf verslagen van videoanalyse-bijeenkomsten, waarvan er minimaal twee door jou zelf zijn
geschreven. Die verslagen moeten af zijn vóór de eerstvolgende bijeenkomst, omdat ze daar
besproken worden. Je levert de verslagen in bij je medestudenten en de schoolopleider.
• Verslag van een wederzijds lesbezoek.
• Reflectieverslag over de totale leeropbrengst van de videoanalyse met daarin verantwoording van
studie-uren, koppeling aan eigen lessen, aan eigen leerpunten en aan literatuur.
Deze opbrengst is ‘knock-out’: als er onderdelen ontbreken, wordt het product niet beoordeeld.
Mogelijke bronnen
- Hendriksen, J. (2000). Intervisie bij werkproblemen. Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.
- Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Couthino.
- Paauwe, S. & Bijstra, J. – Begeleide intervisie met videobeelden bij tweedejaars pabostudenten, Uit:
VELON Tijdschrift maart 2013, http://www.velon.nl/uploads/kennisbank/34_1_5paauwebijstra.pdf
Tips voor uitvoering
Bij videoanalyse leer je op een systematische en intercollegiale manier van en met elkaar met behulp van
videobeelden van lesfragmenten. In het begin zijn de bijeenkomsten videoanalyse begeleid, later neemt
deze begeleiding af, zodat je leert om videoanalyse zelfstandig te doen. Videoanalyse leent zich bij uitstek
om eigen leervragen bespreekbaar te maken.
Rol werkplekbegeleider/vakcoach
Begeleiden bij het werken aan de schoolspecifieke leerwerktaak; helpen bij het selecteren van inbreng voor
videoanalyse.
Rol schoolopleider
Beoordeling van de schoolspecifieke leerwerktaak; overleg bij gemiste bijeenkomsten.
Rol studieloopbaancoach
Als je meent op basis van eerder of elders verworven competenties delen van de schoolspecifieke
leerwerktaak over kunt slaan, voer je hierover overleg met je studieloopbaancoach, die dit doorgeeft aan de
schoolopleider.
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Geschatte tijdsbesteding
1 bijeenkomst methodieken videoanalyse:
9 bijeenkomsten videoanalyse:
Verwerking van het geleerde:
Totaal:

04 SBU
30 SBU
50 SBU
84 studiebelastingsuren ofwel 3 studiepunten

36

2.5

Beoordeling Videoanalyse en reflectie
Verantwoording van
studie-uren

Videoanalyse en reflectie

2

Koppeling
aan eigen
lessen

2

Koppeling
aan eigen
leerpunten

2

Koppeling
aan
literatuur

4

Totaal

Max 10

Eindcijfer is totaal aantal behaalde punten. De cesuur ligt bij 5,5 punten.
Onvoldoende resultaat op het product in het portfolio kan het gevolg zijn van het ontbreken van de vereiste bewijzen, die je moet
aanvullen.
Onvoldoende resultaat kan het gevolg zijn van een zwakke reflectie, en die kan na herschrijven opnieuw worden ingeleverd.
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