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Profi-leren OA is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatie-

structuur Onderwijsassistent, niveau 4. 

Profi-leren OA bestaat uit drie basisboeken, een competentiegericht opdrachten- en beoordelings-

magazijn én gratis extra digitale content-thema’s, een zoekmachine en diagnostische 

kennistoetsen.

Drie basisboeken

Dit boek is één van de drie basisboeken voor de nieuwe opleiding Onderwijsassistent niveau 4. 

De inhoud van deze drie boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte 

kwalificatiedossier Onderwijsassistent, niveau 4. 

De drie basisboeken zijn:

•	 Pedagogiek	voor	de	onderwijsassistent;

•	 Didactiek	voor	de	onderwijsassistent;

•		 Communicatie	en	organisatie	voor	de	onderwijsassistent.

Ieder boek bevat die thema’s die de onderwijsassistent-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding 

veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

Inleiding

Inleiding 
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Psychologische ontwikkeling
1 Opvattingen over cognitieve ontwikkeling
2 Ontwikkeling van 0 tot 2 jaar
3 Ontwikkeling van 2 tot 4 jaar
4 Ontwikkeling van 4 tot 6 jaar
5 Ontwikkeling van 6 tot 9 jaar
6 Ontwikkeling van 9 tot 12 jaar
7 Ontwikkeling van 12 tot 16 jaar
8 De ontwikkeling van 16 tot 21 jaar
9 Volwassene
10 Ontwikkelingspsychologie, een schematisch 
 overzicht
11 Taalontwikkeling overzicht

Pedagogische bejegening
12 Socialisatie: milieus
13 Hechting
14 Vertrouwensrelatie
15 Leerstijlen
16 Spreken en luisteren
17 Motiveren
18 Vragen stellen
19 Groepsklimaat
20 Overwicht hebben en orde houden
21 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging

Zorg
22 Observeren, wat en waarom
23 Methodisch observeren
24 Observeren van groepsprocessen
25 Observeren, interpreteren van gegevens
26 Schoolplan, groepsplan en individueel 
 handelingsplan
27 Leerlingvolgsysteem en genormeerde toetsen
28 Handelingsplan
29 Gedrag ombuigen
30 Gedragsproblemen signaleren
31 Mishandeling en verwaarlozing signaleren
32 Begeleiding in ontwikkeling bedreigde 
 leerlingen
33 Pesten, wat is het, algemene aanpak
34 Pesten, benadering via een protocol
35 Mediation en Time Out voorzieningen
36 Leerproblemen, Spreken
37 Leerproblemen, Taal
38 Leerproblemen, Lezen en spellen
39 Leerproblemen, Schrijven
40 Leerproblemen, Rekenen
41 Leerproblemen, DCD en NLD
42 Coachen

De thema’s van ‘Pedagogiek voor de onderwijsassistent’

 ‘Pedagogiek voor de onderwijsassistent’ bevat de volgende 42 thema’s:

Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s) op www.profi-leren.nl.
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De formule van de thema’s

De drie basisboeken kennen de volgende formule:

 

Theorie met voorbeelden

De thema´s vormen samen een naslagwerk voor de onderwijsassistent in het (speciaal) 

basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en BVE. De theorie wordt verlevendigd met 

voorbeelden uit deze onderwijssoorten. Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s 

(dc-thema’s), op www.profi-leren.nl. 

Mini-samenvattingen

De theorie is opgehangen aan mini-samenvattingen. Deze mini-samenvattingen zijn voor de 

school als PowerPointpresentatie verkrijgbaar.

Tips voor de praktijk

Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de onderwijsassistent-in-

opleiding voor BPV en/of werk.

Profi-leren OA 

Op www.profi-leren.nl vindt de onderwijsassistent-in-opleiding, gratis:

•	 extra	digitale	content	(dit	zijn	dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	

geraadpleegd	hoeven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert;

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	drie	basisboeken,	waardoor	er	voor	de	

school	een	databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is	van	zo’n	2000	vragen;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	

thema’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	ieder	thema	uit	het	boek.

Verwijzingen

In de boeken wordt verwezen naar thema’s binnen de drie basisboeken. Niet naar DC-thema’s op 

www.profi-leren.nl omdat de thema’s daar wisselend zijn. Daarnaast heeft elk boek een register en 

op www.profi-leren.nl staat een zoekmachine.

Inleiding
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Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn

Naast de drie basisboeken is er een Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn 

(COBM) beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelings-

protocollen voor het portfolio. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke thema’s als naslag dienen 

bij die opdracht. Dit magazijn is digitaal verkrijgbaar met een licentie.

Trefwoorden

De woorden in kleur in de tekst verwijzen naar de trefwoordenlijst aan het einde van het boek. 

Overigens zijn deze trefwoorden ook opgenomen in de zoekmachine op www.profi-leren.nl. 

Foto’s

De foto’s in dit boek zijn onder andere gemaakt op de volgende scholen:

•	 De	Boomhut	te	Arnhem

•	 Jozef	Sartoschool	te	Arnhem

•	 Liemers	college	te	Zevenaar

•	 De	Pasvorm	te	Arnhem

•	 Vrije	school	te	Zutphen

•	 Gelders	Mozaiek	te	Arnhem

Terminologie

Nu de onderwijsassistent niet meer alleen in het (speciaal) primair onderwijs werkt, wordt de 

terminologie er niet eenvoudiger op. We kozen voor het begrip ‘leerling’ als overkoepelende term 

voor onderwijsdeelnemers. Dus we gebruiken ‘leerlingen’, of dat nu een kleuter is, een vmbo-

leerling of een volwassen bbl-leerling in het mbo.

Bij deze derde herziene druk

In deze derde herziene druk zijn verbeteringen aangebracht op basis van evaluaties bij gebruikers.

Veel plezier en succes met dit boek.
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1.1  Inleiding
Dit thema gaat over ‘Opvattingen over cognitieve ontwikkeling’.

Beroepscontext: Als onderwijsassistent kun je worden ingezet bij activiteiten die de ontwikkeling 

van	de	leerlingen	stimuleren.	Je	hebt	kennis	en	inzicht	nodig	over	de	verschillende	fasen	die	

mensen in hun leven doormaken.

De thema’s 2 t/m 9 van dit boek gaan over de ontwikkeling van mensen in verschillende 
leeftijdsfasen. Om deze ontwikkeling goed te begrijpen, is het noodzakelijk om enkele op-
vattingen over cognitieve ontwikkeling van mensen goed te bestuderen. Deze opvattingen 
werken we in dit thema uit.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Wat is cognitieve ontwikkeling

1.3 Patronen in de menselijke geest

1.4 Cognitieve ontwikkelingsfasen

1.5 Verschillende soorten kennis

1.6 Taalontwikkeling heeft invloed

1.7 Omgeving heeft invloed

1.8 Zone van naaste ontwikkeling

1.9 Tips voor de praktijk

Th
eM

A1Opvattingen over 
cognitieve ontwikkeling
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1.2 Wat is cognitieve ontwikkeling?
Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van kennis. Zodra een baby geboren is, leert 
hij dingen over de wereld. Hij ruikt moedermelk, hoort geluiden en al gauw ziet hij dat 
mensen vriendelijk naar hem lachen. Zo leert hij, verzamelt hij kennis die hij nodig heeft 
om te groeien. Hij weet waar hij voeding kan vinden, hij kan zijn ogen richten op de bron 
van geluid en zo contact maken. Hij ervaart dat mensen het goed met hem menen. 

Er is altijd al belangstelling geweest voor hoe mensen kennis verzamelen, hoe ze zich cogni-
tief ontwikkelen. Maar de opvattingen hierover zijn sterk veranderd. Lange tijd werden ba-
by’s beschouwd als een lege doos. In de loop van het leven vulde die doos zich met kennis. 
Het onderwijs moest dus veel kennis in de leerlingen stoppen, dan kwam het vanzelf goed. 
En als een leerling niet kon meekomen, dan was het doosje van die leerling waarschijnlijk 
wat kleiner dan andere doosjes. Aan het onderwijs kon het niet liggen!

1.3 Patronen in de menselijke geest
Het beeld van een doos suggereert dat kinderen en later volwassenen, passief zijn. De 
kennis komt binnen, meer niet. Langzamerhand voldeed dat beeld niet meer. Iedereen 
kon zien dat kinderen ook actief zijn in hun kennisverwerving. Het was tijd om te gaan 
onderzoeken, hoe die activiteit in elkaar zat. 

Een van de eersten die systematisch onderzoek heeft gedaan naar de cognitieve ontwik-
keling, is Jean Piaget. Hij leefde van 1896 tot 1980. Jean Piaget bestudeerde het gedrag 
van kinderen. Hij keek naar hoe kinderen reageren op ervaringen. En hij zag dat kinderen 
actief iets doen met de ervaringen. Iets wat bij hun leeftijd past. 

Piaget zag bijvoorbeeld dat kinderen onder de twee jaar op een andere manier reageren op 
informatie dan kinderen boven de twee. Bij elke leeftijd ontdekte hij specifieke kenmerken. 
Dat moest iets te maken hebben met de geest van een kind.  Piaget noemt dat zo: er zijn 
patronen in de geest, die helpen om de ervaringen te plaatsen. Die patronen bepalen de 
manier waarop kinderen van een bepaalde leeftijd reageren op de binnenkomende infor-
matie. 
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Er is een kamer met een dichte deur. In die kamer bevindt zich een klein meisje met twee pop-

pen, in elke hand een. Van achter de deur komt een geluid....... Doet het meisje de deur open 

om te kijken wat het is? Piaget ontdekte dat kinderen tot twee jaar de deur niet konden open 

krijgen.	Ze	hadden	namelijk	geen	hand	vrij	om	dat	te	doen.	Ze	kwamen	nog	niet	op	het	idee	

om te zorgen dat ze wel een hand vrij hadden. Een ouder kind reageert anders. Een peuter zal 

bijvoorbeeld een pop op de grond leggen, de deur openen en de pop weer oprapen. 

Een kind onder de twee kan alleen maar constateren dat het de deur niet kan opendoen. Het 
ziet dat nog niet als een probleem dat misschien op te lossen is. Er is nog geen denkpatroon 
in de geest aanwezig, waardoor het dat kan bedenken. Het kind constateert alleen hoe de 
zaken er voor staan, en dat is prettig of vervelend. Als het vervelend is, gaat het kind huilen. 

Een zuigeling van een maand of negen gaat huilen als moeder de kamer uit gaat. Drie jaar 

later huilt het kind dat inmiddels kleuter is geworden, niet meer. Is dat omdat er gewenning is 

opgetreden? Nee. Het komt doordat het nu weet, kan snappen, dat de dingen er zijn ook als je 

ze even niet ziet. De kleuter weet: Mama is niet hier,  maar ze komt straks weer terug om me op 

te halen. Mama is er nog wel, ook al zie ik haar even niet. 

 
Het ontstaan van de patronen hangt samen met de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling 
van het kind. Een kind kan zich niet verder ontwikkelen dan zijn lichamelijke en geeste-
lijke ontwikkeling van dat moment hem toestaat. Dat betekent in de praktijk dat je een 
kleuter, om maar iets te noemen, zoveel als je wilt kunt vertellen over abstracte politieke 
vraagstukken. Hij zal er geen politiek inzicht door verwerven. 
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