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Over deze cursus
Inleiding
In deze cursus leer je over de ontwikkeling van leerlingen en hoe je die ontwikkeling als
leerkracht bijhoudt. Leerlingen ontwikkelen zich op allerlei gebieden. Denk maar aan de
sociale ontwikkeling: hoe gaan leerlingen met elkaar om? Of de cognitieve ontwikkeling:
hoe leren leerlingen leren, of dingen onthouden of een schema maken? Je leert ook hoe je
als leerkracht rekening kunt houden met verschillen tussen leerlingen. Hoe pak je dat aan
in de klas? Hoe houd je bij wie wat al kan? Of wat de leerdoelen zijn van je leerlingen? Met
andere woorden, hoe volg je de ontwikkeling van jouw leerlingen? De rol van de leerkracht
is groot bij de ontwikkeling van leerlingen en bij het differentiëren, daarom leer je ook over
de betrokkenheid van de leerkracht.

Omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van de ontwikkelingsgebieden bij het leren van de leerling.
• Je hebt kennis van kerndoelen en referentieniveaus in het onderwijs en weet hoe

daarmee om te gaan.
• Je hebt kennis van diverse methoden om de ontwikkeling van leerlingen te volgen.
• Je hebt kennis van differentiatie in het onderwijs en het belang van betrokkenheid.
• Je hebt kennis van interne en externe differentiatie en kent bijpassende werkvormen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct. Dit
beoordelen we op de inhoud (producteisen) en op de uitvoering (processtappen). Andere
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen en een nette
uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het
beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Een overzichtskaart maken
over het bijhouden van de ontwikkeling van
leerlingen
Je maakt samen met een medestudent een overzichtskaart. Op deze kaart, met voor- en
achterkant, is te zien hoe je de ontwikkeling van leerlingen kunt bijhouden. Je lamineert de
kaart, zodat deze gemakkelijk door collega’s en medestudenten te gebruiken is. Voordat
jullie de overzichtskaart maken, doen jullie onderzoek. Jullie kunnen hiervoor de kennis
gebruiken die jullie hebben opgedaan met deze cursus. Ook kunnen jullie voor je onderzoek
andere bronnen raadplegen. Zoals het internet of de mediatheek. Maak bij de overzichtskaart
een korte handleiding.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Processtappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Lees de Theoriebron Methoden om de ontwikkeling van leerlingen te volgen (nog eens)

door.
• Bedenk samen wat jullie hiervan willen gebruiken voor jullie overzichtskaart.
• Ga op het internet op zoek naar hoe een overzichtskaart eruitziet. Het wordt ook vaak

een kwaliteitskaart genoemd. Gebruik dus ook dit zoekwoord op het internet.
• Zoek op het internet aanvullende informatie voor de inhoud van de overzichtskaart.
• Overleg met elkaar hoe je de kaart gaat vormgeven. Gebruiken jullie Word of Lino of

iets anders? Maak afspraken over de vormgeving. Jullie maken een voorkant en achterkant
op A4-formaat.

• Verdeel de informatie in makkelijke, korte blokken. Bij een overzichtskaart is het belangrijk
dat de gebruiker de informatie in één oogopslag kan vinden.

• Maak de overzichtskaart.
• Maak een korte handleiding bij de overzichtskaart. Hierin staat bijvoorbeeld

achtergrondinformatie of hebben jullie lastige begrippen uitgewerkt.
• Overleg met je docent of en hoe jullie de overzichtskaart presenteren. Bied je de kaart

aan iemand aan? Presenteren jullie de overzichtskaart voor medestudenten? Wisselen
jullie overzichtskaarten uit met medestudenten?

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je verdergaat met de volgende
processtap.
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Eisen aan het beroepsproduct

De overzichtskaart bevat de volgende onderdelen:
• korte introductie van de overzichtskaart, óp de kaart

Hierin staat waarom jullie de kaart ontwikkeld hebben en waarvoor de kaart te gebruiken
is; niet langer dan 50 woorden.

• duidelijke, korte informatie over hoe een leerkracht de ontwikkeling van leerlingen kan
bijhouden

• is gelamineerd
• verzorgde opmaak en correct Nederlands
• passend beeldmateriaal (één foto of plaatje is voldoende)
• een handleiding met achtergrondinformatie en/of uitleg van lastige begrippen.

De overzichtskaart bestaat uit een voor- en achterkant op A4-formaat. De handleiding is op
A5-formaat.
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