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Tijdens deze training zul je kennismaken met beeldend werken. Je zult zelf ervaring 
opdoen met beeldend werken, leerdoelen formuleren, lessen voorbereiden en evalueren. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen werken met verschillende doelgroepen en werken 
aan didactische vaardigheden. 
 

Je toekomstige collega 

 

 
 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je weet wat beeldend werken is. 

• Je kunt beeldend werken in praktische situaties gebruiken. 

• Je kunt doelen bij een beeldende les formuleren. 

• Je kunt voor verschillende doelgroepen beeldende lessen voorbereiden. 

• Je kunt lessen uitvoeren. 

• Je kunt lessen evalueren. 

Naam: Bert Boer 

Leeftijd: 32 

Werkzaam als: Onderwijsassistent op een basisschool 

Medewerkers: Ik werk samen met een vaste leerkracht en soms ook met 
leerkrachten en assistenten van andere klassen. 

Soort werkzaamheden: Mijn taken bestaan uit het ondersteunen van de leerkracht. Soms 
begeleid ik kleine groepjes leerlingen die wat extra aandacht nodig 
hebben. Of ik organiseer een creatieve activiteit voor de groep. 

Belangrijkste tool in zijn werk: Creativiteit. 

Uitdaging in zijn werk: Uit ieder kind het beste halen. 

Grootste moeilijkheid: Soms is het moeilijk om een aanpak te vinden die werkt voor een 
kind. Het is dan zoeken naar wat aansluit bij de manier van leren. Ik 
heb gemerkt dat creativiteit daarbij onmisbaar is. 

Wat er moet veranderen: Het onderwijs moet meer op maat worden gemaakt. Er zijn 
momenteel te veel leerlingen die buiten de boot vallen. 

Grootste blunder: Ik wilde ooit een les geven over de zon. Ik had veel proefjes 
voorbereid die de kinderen uit groep 3 konden doen met zonlicht… 
Het regende echter op de dag dat we deze proefjes zouden 
uitvoeren. We hebben het programma toen omgegooid en de 
proefjes voor een zonnige dag bewaard. 

Waaraan wil je werken: Ik wil het beste naar boven halen in ieder kind. Hiervoor heb ik 
creativiteit en inzicht nodig. Ik ben bereid mij telkens weer opnieuw 
te verdiepen in ieder kind, zodat ik een juiste aanpak kan bieden. 
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Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname tijdens de lessen. 
2. Een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

3. Een demonstratie en een verslag van een les beeldende vorming voor een doelgroep. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor: _____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan en geleerd hebt. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het einde van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 
 

Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 
 

Demonstratie: Een beeldende opdracht 
Deze demonstratie doe je op: __________________________________________________________________________________________  

Tijdens deze demonstratie zul je een les voorbereiden voor een door jou gekozen 
doelgroep. Je schrijft een verslag van je les en demonstreert (een deel van) de les. Houd 
hierbij rekening met de beperkte tijd. Verantwoord je keuzes: waarom heb je deze 
beslissingen genomen? 
 
1. Casus 

Kies een doelgroep die jou aanspreekt (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs, enzovoort). In je verslag geef je een beschrijving van waarom je voor deze 
doelgroep hebt gekozen. Vervolgens kies je een beeldende activiteit. Ook deze keuze 
moet je onderbouwen. Je geeft een uitgebreide beschrijving van wat je gaat doen, 
waarom (welke doelen wil je bereiken?), hoe (wat heb je nodig?) en hoe je gaat 
evalueren (heb je je doelen bereikt?). 

 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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2. Bijzonderheden 
De demonstratie bereid je met een groepje voor (3-4 studenten per groepje). Maak 
een taakverdeling: wie doet wat? Zorg ervoor dat iedereen ongeveer evenveel doet. 
Iedereen moet actief deelnemen aan de presentatie. Je hebt maximaal 1 uur voor het 
geven van de hele les. 
 

3. Voorbereiding 
Ga na waarom je bepaalde keuzes maakt. Beschrijf deze uitvoerig. Iemand die geen 
leerkracht of onderwijsassistent is, moet na het lezen van het verslag de les zo kunnen 
uitvoeren. Je kunt eventueel zoeken naar voorbeelden van lessen, zodat je een richtlijn 
hebt. Je mag deze echter niet overnemen. 

 
4. Uitvoering 

Zorg ervoor dat uit je verslag en demonstratie blijkt dat je iets weet van dit onderwerp. 
Gebruik de theorie uit de training, maar zorg ook voor aanvullende theoriebronnen. 

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 

 
 
 
 
 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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In dit hoofdstuk maak je kennis met beeldend werken op scholen. Je zult antwoorden 
vinden op de volgende vragen: wat is beeldend werken? En wat zijn de mogelijkheden van 
beeldend werken? 

 
 

 

 
Iedereen heeft ervaring met beeldend werken. Misschien heb je thuis hobby’s die te 
maken hebben met creatief bezig zijn of ben je op school bezig geweest met creatieve 
vakken. Beschrijf hieronder wat jouw ervaringen zijn met beeldend werken. Geef een 
korte beschrijving van wat je hebt gedaan en hoe je dat vond. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

>Wat is beeldend werken? 

Doelstellingen
• Je kent de mogelijkheden van beeldend werken. 

• Je bent op de hoogte van de verschillende materialen. 

• Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van de materialen. 

• Je hebt kennis van verschillende vormen van beeldend werken. 

1. Opdracht: Ervaringen   
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Maak een mindmap van theoriebron 1. Gebruik een A3'tje, waarop je de verschillende 
vormen van beeldend werken schrijft. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over: 

– A3-papier 
– potloden 
– pennen 
– kleuren 
– theoriebron 1. 

 
Uitvoering 
• Maak allereerst een grof overzicht van de verschillende vormen van beeldend werken. 

• Maak gebruik van bijvoorbeeld gekleurd papier, potloden, stiften en gekleurde vakken. 
Wees creatief. 

• Werk de verschillende vormen van beeldend werken zoveel mogelijk uit door middel 
van het gebruik van de materialen die je bij deze vorm van beeldend werken gebruikt 
of door het toevoegen van plaatjes. 

• Hang de mindmap in de klas en vergelijk die van jou met die van de andere studenten. 
 
Controle 
• Heb je een mindmap gemaakt? 

• Heb je die van jou vergeleken met die van anderen? 
 
Reflectie 
• Hoe vond je het om een mindmap te maken? 

• Hoe vond je het om samen te werken? 

• Verschilden de mindmaps van de andere groepen erg met die van jou? 

• Wat was anders en wat was hetzelfde? 

• Hoe komt het dat er verschillen waren? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Tekenen kun je op veel verschillende manieren doen. Tijdens deze oefening zul je 
kennismaken met tekenen met houtskool. Je zult een stilleven natekenen. Een stilleven is 
een tekening van spullen/dingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een fruitschaal of een 
vaas bloemen. Van welke voorwerpen je een tekening maakt, mag je verder zelf weten. Bij 
het tekenen is het van belang dat je let op schaduwen. Met houtskool kun je heel mooi 
schaduwen tekenen doordat je het kunt uitvegen. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over: 

– papier 
– houtskool 
– het stilleven (de spullen die je wilt natekenen). 

 

2. Oefening: Beeldend werken op school  

Theoriebron 1: 
Wat is beeldend 
werken? 

3. Oefening: Tekenen  

Theoriebron 1: 
Wat is beeldend 
werken? 

Theoriebron 2: 
Didactiek bij 
beeldend werken 
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Uitvoering 
• Beslis allereerst wat je gaat tekenen. 

• Probeer op een klein papiertje eerst even uit wat je allemaal met houtskool kunt doen. 

• Maak vervolgens een grove schets van het stilleven. 

• Probeer vervolgens alles zo goed mogelijk na te tekenen en let daarbij op schaduwen. 

• Bespreek met een klasgenoot elkaars tekening. Wat is goed? Wat kan beter? 
 
Controle 
• Heb je een stilleven getekend met houtskool? 

• Heb je aan de schaduwen gedacht? 

• Heb je je tekening met een klasgenoot besproken? 
 
Reflectie 
• Hoe vond je het om met houtskool te werken? 

• Hoe vond je het om een stilleven te tekenen? 

• Is het je gelukt om de schaduwen te tekenen? 

• Ben je tevreden met je eindresultaat? Waarom wel/niet? 

• Hoe was de feedback van je klasgenoot? 

• Kon je hier iets mee? 

• Wat zou je de volgende keer anders doen? 

• Voor welke doelgroep zou zo'n opdracht geschikt zijn in je werk? Waarom? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Schilderen kun je in veel verschillende vormen en stijlen doen. Tijdens deze les maken jullie 
kennis met popart. Eerst verdiepen jullie je in deze kunststroom. Vervolgens maken jullie 
zelf een werkstuk in deze stijl. Jullie mogen samenwerken in tweetallen, maar je mag ook 
een eigen werkstuk maken. Welke materialen jullie gebruiken, mogen jullie zelf weten. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over: 

– een computer met internet om informatie over popart te zoeken 
– inspiratie 
– eensgezindheid over wat jullie samen gaan maken (je mag níét iets namaken) 
– materialen die je nodig hebt om een eigen werkstuk te maken (bijvoorbeeld papier, 

karton of verf). 
 
Uitvoering 
• Je maakt (samen) een kunstwerk van materiaal naar keuze. 

• Je bent vrij om te kiezen wat je gaat maken, als het maar in de stijl van popart is (zoals 
veel kleuren en herhalingen). 

• Schrijf op de achterkant van je werk waarom je voor deze materialen gekozen hebt en 
hoe de taakverdeling en de samenwerking verlopen zijn. 

• Hang de verschillende werkstukken op en bekijk de werken van de andere studenten. 
Bespreek klassikaal de materiaalkeuze en de werkwijze van de verschillende groepjes. 

 
Controle 
• Heb je een popartwerkstuk gemaakt? 

• Heb je op de achterkant beschreven waarom je voor bepaalde materialen gekozen 
hebt en hoe de taakverdeling en de samenwerking verlopen zijn? 

• Zijn de werkstukken allemaal opgehangen en besproken? 
 

4. Oefening: Popart   



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 9 

Reflectie 
• Hoe vond je het om in een bepaalde stijl te werken? 

• Kon je gemakkelijk bedenken wat je ging maken? 

• Was dit een stijl die bij jouw persoonlijke voorkeur past? Waarom wel/niet? 

• Hoe verliep de samenwerking? 

• Wat waren discussiepunten in de samenwerking? 

• Hoe verliep de keuze van het materiaal? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Maak samen met vijf andere studenten een beeld van klei. Jullie mogen alle soorten klei, 
gereedschappen, kleuren en stijlen gebruiken. Maar jullie mogen niet overleggen! Er mag 
tijdens deze opdracht niet gesproken worden. Probeer dus op een andere manier duidelijk 
te maken wat je plan is. Zorg ervoor dat iedereen een even groot aandeel heeft in deze 
opdracht. Na afloop maakt iedereen een eigen verslag over hoe de samenwerking is 
verlopen. Doel van deze opdracht: leren samenwerken. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over: 

– allerlei soorten klei 
– klei in allerlei kleuren 
– spatels 
– een knoflookpers 
– een deegroller. 

 
Uitvoering 
• Maak samen één  beeld van klei. 

• Maak er een geheel van. 

• Jullie mogen niet met elkaar praten. 

• Schrijf een verslag over hoe je het vond om zonder te overleggen te moeten 
samenwerken. Hoe hebben jullie het opgelost? Hoe vond je dat? Hoe is het 
eindresultaat geworden? Wie nam de leiding? Vond je dat prettig? Enzovoort. 

 
Controle 
• Hebben jullie samengewerkt zonder te overleggen? 

• Hebben jullie samen een beeld gemaakt? 

• Heeft iedereen een even groot aandeel gehad? 

• Heeft iedereen apart een verslag geschreven? 

• Zijn het kunstwerk en het verslag ingeleverd? 
 
Reflectie 
• Hoe is de samenwerking verlopen? 

• Hoe hebben jullie samengewerkt zonder te praten? 

• Ben je tevreden over het eindresultaat? 

• Wie nam de leiding en waarom? 

• Wat vond je van de opdracht? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

5. Oefening: Boetseren   
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Tijdens deze oefening maken jullie kennis met verschillende textiele werkvormen (zoals 
breien, haken en naaien). Jullie maken met een groepje van zes personen een tent voor 
kinderen. Laat je fantasie haar gang gaan. Gebruik in elk geval drie verschillende 
technieken in je tent. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over onder andere: 

– stukken stof 
– garen 
– naalden 
– wol 
– lijm 
– scharen 
– kralen 
– knopen. 

 
Uitvoering 
• Maak met je groepje een tent die je voor kleine kinderen kunt gebruiken om in te 

spelen. 

• Gebruik je fantasie en de beschikbare materialen. 

• Verwerk in elk geval drie verschillende technieken in je tent (bijvoorbeeld naaien, 
knopen aanzetten en breien). 

• Aan het eind van de les worden alle tenten tentoongesteld. De tenten worden 
beoordeeld door de medestudenten. 

 
 
Controle 
• Is je tent af? 

• Heb je drie verschillende technieken gebruikt? 

• Is je tent beoordeeld door de rest van de klas? 
 

6. Oefening: Textiele werkvormen   
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Reflectie 
• Hoe vond je het om een tent te maken? 

• Lukte het om drie verschillende technieken te gebruiken? 

• Wat vond je moeilijk/makkelijk en waarom? 

• Wat was de feedback van je klasgenoten op jullie tent? 

• Hoe vond je het om feedback te geven op het werk van anderen? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
In deze oefening zullen jullie werken met hout. Maak samen met je partner een 
vogelhuisje van hout. Probeer het zo origineel mogelijk te maken. 
 
Voorbereiding 
• Zorg ervoor dat je beschikt over: 

– hout 
– spijkers 
– houtlijm 
– schroeven 
– een hamer 
– een zaag 
– schuurpapier 
– verf. 

 
Uitvoering 
• Maak een origineel vogelhuisje. 

• Werk samen aan één project, overleg dus met elkaar. 
 
Controle 
• Hebben jullie samengewerkt? 

• Hebben jullie een origineel vogelhuisje gemaakt? 

• Hebben jullie de materialen en bewerkingen geoefend? 
 
Reflectie 
• Hoe was de samenwerking? 

• Hoe hebben jullie beslissingen genomen? 

• Was het moeilijk om een origineel vogelhuisje te maken? 

• Kon je werken met de materialen? 

• Voor welke doelgroep zou deze opdracht geschikt zijn? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 
 
 

7. Oefening: Hout   
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Beeldende vorming 
In het onderwijs wordt niet alleen aandacht besteed aan het leren van schoolse vakken, 
zoals lezen, schrijven en rekenen. Ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een 
belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het vak beeldende vorming biedt de mogelijkheid 
om spelenderwijs jezelf te leren kennen. 
Door beeldende vorming maken kinderen kennis met kunstzinnige, creatieve en culturele 
aspecten van hun omgeving. Ze krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met 
bijvoorbeeld materialen, kleuren, ruimte en compositie. Ze leren hoe schilderijen zijn 
opgebouwd en proberen deze zelf te maken. Door het deelnemen aan deze activiteiten 
leren ze zich open te stellen. 
 
Bij beeldende vorming is een product maken vaak geen doel op zich. Beeldende vorming 
wordt gebruikt om de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen te stimuleren en 
draagt bij aan een plezierige en zinvolle tijdsbesteding. 
Creatief inzicht stimuleren zorgt ervoor dat kinderen meer inzicht krijgen in hun eigen 
identiteit (ze leren zichzelf beter kennen) en in de directe omgeving. Ook leren ze kritisch 
te denken (wat vind ik hier eigenlijk van?) en leren ze hoe ze hun creativiteit kunnen 
gebruiken om ‘problemen’ op te lossen. 
Met behulp van beelden, muziek, taal, spel en beweging leren kinderen zich te uiten. Ze 
leren kritisch te kijken naar hun eigen werk en dat van anderen. Ook leren ze werken met 
verschillende materialen en gereedschappen. 
 
Beeldende vorming kan dus op verschillende manieren worden toegepast. Je kunt 
tweedimensionaal werken (plat vlak, zoals schilderijen en tekeningen) of driedimensionaal 
werken (ruimtelijk, zoals bij kleien, beeldhouwen, dans en muziek). Daarnaast kan 
beeldende vorming een educatief karakter hebben als kinderen theoretische kennis 
vergaren over een bepaalde stroming of kunstenaar. 

 
 

>Theoriebron 1: Wat is beeldend 
werken? 
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Tweedimensionaal werken 
 
Materialen 
Tweedimensionaal werken is werken in een plat vlak. Je kunt hierbij denken aan papier, 
karton of doek, maar ook de stoep is een goede ondergrond. Voor oudere kinderen kun je 
denken aan linnen, katoen, hout of MDF. Ook bijvoorbeeld servies, kasten en krukjes zijn 
geschikt om te bewerken. Ondanks het feit dat deze laatste materialen geen plat vlak zijn, 
zijn de technieken om die te bewerken dezelfde als in het platte vlak. 
Op doek en MDF gebruik je olieverf of acrylverf. Acryl heeft als voordeel dat je later nog 
iets kunt veranderen/overschilderen. 
Met papier kun je veel technieken toepassen. Op dun papier kun je werken met potloden, 
stiften, verf, houtskool en krijt. Dikker papier is geschikter voor aquarelleren en inkt. 
Met verf kun je verder werken met onder andere sponsen, kammen, tamponneerkwasten 
en tandenborstels. 
 
Technieken en vaardigheden 
Voor tekenen en schilderen zijn bepaalde vaardigheden nodig. De fijne motoriek moet in 
een bepaalde mate ontwikkeld zijn (je moet tenslotte bijvoorbeeld potlood of kwast 
kunnen vasthouden). Ook moet je vormen kunnen maken om een tekening te kunnen 
maken. 
In vergelijking met tekenen heeft schilderen een meer losmakend effect. Dat gebeurt met 
vloeibare verf, en het roeren, mengen en kliederen roepen andere reacties op dan bij 
tekenen met potloden. Kinderen zijn meer gericht op de activiteit zelf (het mengen van 
kleuren, het smeren met kwasten of hun vingers) dan op het resultaat. 
Met schilderen kun je kinderen een gerichte opdracht geven: schilder iets in de stijl van 
Mondriaan. Of gebruik alleen de primaire kleuren (rood, blauw, geel, wit, zwart) op je 
schilderij. Of een procesgerichte opdracht: maak samen een schilderij zonder te 
praten/overleggen. 

Driedimensionaal werken 
Bij driedimensionaal werken kun je bijvoorbeeld denken aan beeldhouwen, boetseren, 
werken met hout/klei/gips/beton/origami, pottenbakken en poppenkastpoppen maken. 
Voor al deze werkvormen zijn natuurlijk veel technieken nodig. Je moet weten hoe je met 
het gereedschap moet omgaan en moet de eigenschappen van het materiaal kennen. 
Veel vormen van driedimensionale kunst zijn erg specialistisch. Voor een les over 
bijvoorbeeld beeldhouwen kun je waarschijnlijk beter een specialist inhuren. Hij kan de 
kinderen veel beter helpen, omdat de kunstenaar de techniek beter beheerst. 
 
De meest gebruikte materialen (hout, papier en klei) en technieken zullen hieronder 
besproken worden. 
 
Hout 
Er zijn veel verschillende soorten hout, zoals spaanplaat, MDF, gewoon hout, triplex en 
multiplex. Welke houtsoort je gebruikt, hangt af van wat je wilt maken. Elke houtsoort 
heeft zijn eigen kenmerken: 

• Beukenhout: splintert niet en wordt veel gebruikt voor het maken van speelgoed. 

• Spaanplaat: is makkelijk zaagbaar, maar splintert erg. 

• Triplex en multiplex: trekken niet krom. 
 
Hout kun je bewerken met beits, olie (dan ‘ademt’ het hout nog en kan het nog vocht 
opnemen) of lak (dan is het hout afgeschermd tegen invloeden van buitenaf). 
Hout kun je aan elkaar hechten met lijm, spijkers of schroeven. 
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Gereedschappen die je kunt gebruiken: 

• hamers 

• knijptangen 

• raspen 

• vijlen 

• schuurpapier 

• zagen 

• beitels 

• gutsen 

• houtklemmen 

• schaven  

• boren 

• figuurzagen (voor dun hout en precieze vormen). 
 
Papier 
Papier en karton kun je ook gebruiken voor driedimensionale werken. Je kunt bijvoorbeeld 
papier-maché maken. Karton gebruik je om stevigere bouwwerken te maken. 
Gereedschappen die je kunt gebruiken bij het werken met papier: 

• scharen (zoals een gewone schaar of een kartelschaar) 

• lijm 

• plakband 

• prikpennen. 
 
Klei 
Met klei kun je allerlei verschillende bouwwerken maken. Allereerst moet je het materiaal 
kiezen. Er zijn veel soorten klei, zoals: 

• fimoklei (gekleurde kunstklei, geschikt voor kleine werken) 

• natuurklei (moet drogen) 

• brooddeeg 

• papier-maché. 
 
Gereedschappen die je hierbij gebruikt: 

• spatels 

• deegrol 

• ijzerdraad 

• knoflookpers. 
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Om een les goed te kunnen voorbereiden, maak je van tevoren een lesplan. Hierin vul je in 
wat je precies wilt gaan doen, wat je nodig hebt en hoeveel tijd je nodig hebt. Op die 
manier ben je goed voorbereid en vergeet je niets. Probeer de tijd goed in te schatten, 
zodat je geen tijd te weinig of te veel hebt. 
 

 
 
 

>Werkmodel: Een lesplan

 Wat ga je doen? Materiaal Doel Tijd 

Inleiding + uitleg: 
 
 
 
 
 

Voorbeeldmateriaal:  Circa 10 minuten 

Uitvoering: 
 
 
 
 
 

   

Presentatie: 
 
 
 
 
 

   

Opruimen: 
 
 
 
 
 

   

Evaluatie: 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

Onderdeel  Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve deelname • De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve 
bijdrage in zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage 
in de les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle 

gevraagde onderdelen. 
 
Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed 

bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en 
verzorgd. 

 
STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
bevat de volgende onderdelen: situatie, 
taak, actie, resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
geeft aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:     Paraaf deelnemer: 
 
 
 
………………………………………  ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel  Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie • Je hebt een verslag gemaakt met daarin 
een uitgebreide beschrijving van de les 
die je gaat geven, met een motivatie 
voor de gemaakte keuzes. 

• Je hebt een volledig lesplan bij je verslag 
gevoegd. 

• Je hebt actief deelgenomen aan de 
presentatie (de les die wordt 
uitgevoerd). 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond. 

  

Mondeling en 
schriftelijk taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
 
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 
Nederlands geschreven. 

  

Overig    

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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