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Over deze training
Inleiding
Om te komen tot een veilig pedagogisch klimaat moet de begeleiding van de kinderen goed
zijn. Deze training gaat over verschillende begeleidingsstijlen, verschillende opvoedingsstijlen
en meerdere theorieën over begeleiding. Je leert hoe je jouw handelen kunt inzetten bij de
begeleiding van kinderen. Ook leer je wat jouw manier van handelen zegt over jou als
pedagogisch medewerker of als onderwijsassistent. Door je hier bewust van te zijn, kun je
de begeleiding aan kinderen beter vormgeven.

Begeleiden van een kind.

Leerdoelen
• Je herkent de verschillende begeleidingsstijlen.
• Je herkent de verschillende opvoedingsstijlen.
• Je kunt verschillende theorieën over begeleiding toepassen.
• Je kunt handelingsgericht werken.
• Je weet wie jij bent als onderwijsassistent of pedagoog.

Leren.
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Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen en bij de demonstratie: correcte kleding,

goede persoonlijke verzorging, geen sieraden.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerst de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Demonstratie 1: Moodboard

Casus

Deze opdracht gaat over wie jij bent, wat jij belangrijk vindt en op welke manier jij handelt.
Je gaat ontdekken hoe dit past bij het werk van een onderwijsassistent of pedagogisch
medewerker. Je gaat hier een moodboard van maken, met daarbij een verslag met uitleg
over de keuze van de afbeeldingen.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit de theorie en opdrachten van de training. Deze gebruik je als
basis om in boeken of op internet op zoek gaan naar meer informatie. Verder ga je in
tijdschriften en op internet op zoek naar afbeeldingen die bij jou passen. Tip: ga eerst de
vragen beantwoorden en het verslag maken en zoek pas daarna passende afbeeldingen uit.
Lukraak zoeken naar afbeeldingen is niet handig bij deze opdracht.

Uitvoering

Met de theorie en de opdrachten ga je op zoek naar wie jij bent als pedagogisch medewerker
of onderwijsassistent. Beschrijf in het verslag in elk geval de volgende onderdelen:
• De waarden die jij belangrijk vindt en waarom dit past bij het werk als onderwijsassistent

of pedagogisch medewerker.
• Jouw kwaliteiten en waarom dit goed past bij het werk als onderwijsassistent of

pedagogisch medewerker.
• Jouw begeleidingsstijl en jouw opvoedingsstijl. Wat neem je mee in jouw werk als

onderwijsassistent en pedagogisch medewerker?
• Welke theorieën vind je belangrijk in je werk?
• Hoe zorg je dat je blijft ontwikkelen? Denk hierbij niet alleen aan het verbeteren van

zwakke punten of het werken aan valkuilen, maar denk vooral ook aan jouw kwaliteiten
en hoe je die nog beter kunt maken.
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Daarna ga je bij jouw teksten afbeeldingen zoeken. Je zoekt naar allerlei passende
afbeeldingen en maakt daar een moodboard van. Dit kun je bijvoorbeeld online maken, of
op een vel papier van A3-formaat.

Reflectie

Werkmodel
STARRT-methode
<

De reflectie komt deels al aan de orde bij de vragen in de uitvoering. In de reflectie zelf, geef
je kort & krachtig aan wat jou bijzonder maakt als onderwijsassistent of pedagoog. Probeer
in een paar zinnen jouw bijzondere persoonlijkheid te laten zien.
Gebruik bij het reflecteren Werkmodel STARRT-methode.

Demonstratie 2: De begeleiding van een kind

Casus

Je gaat aan de slag met de begeleiding van een kind. Je gaat op zoek naar een passende
begeleidingsstijl en opvoedingsstijl. Ook ga je op zoek naar theorieën die jou kunnen helpen
in de begeleiding van het kind.

Voorbereiding

Ook voor deze opdracht zijn de theorie en opdrachten van deze training de basis van de
voorbereiding. Daarna ga je op zoek naar een plek waar jij een kind zou mogen begeleiden.
Waar mogelijk voer je deze opdracht uit op jouw stageplek. Wanneer dat niet mogelijk is,
zoek je een andere plek waar jij een kind mag begeleiden. Wanneer er geen plek beschikbaar
is, neem je een kind met een begeleidingsbehoefte in gedachten en maak je daar de opdracht
voor.

Uitvoering

Ga handelingsgericht te werk. Je begint bij de behoeftes van het kind. Wat heeft hij of zij
nodig in de begeleiding? Vanuit daar ga je op zoek naar een passende begeleidingsstijl en
een passende opvoedingsstijl. Ook ga je op zoek naar theorieën die je kunt gebruiken bij de
begeleiding van het kind.
Schrijf je ideeën op voor de begeleiding. Bespreek jullie ideeën in groepjes van drie of vier
en pas ze waar nodig aan. Zorg ervoor dat iedereen ten minste een positief punt hoort en
een verbeterpunt. Voer de (aangepaste) ideeën uit in de praktijk.

Reflectie

Werkmodel
STARRT-methode
<

Na de uitvoering maak je voor jezelf een reflectie: wat ging goed en wat kon beter? Ga ook
in op de bespreking met de andere studenten. Welke feedback heb jij gekregen van jouw
medestudenten? Wat maakte jou blij of trots? Heeft de feedback geleid tot aanpassingen
in jouw begeleidingsplan? Gebruik bij het reflecteren Werkmodel STARRT-methode.

Plan een datum waarop je de demonstraties gaat uitvoeren. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1 Kennisestafette

• Jullie worden ingedeeld in groepjes.
• Ieder groepje krijgt een groot blad met daarop een woord dat te maken heeft met het

onderwerp van de les.
• Je hebt drie minuten de tijd. Om de beurt schrijf je een woord of feit op over het

onderwerp (scheldwoorden/schuttingtaal mag niet).
• Na de drie minuten worden de resultaten van iedere groep naast elkaar gelegd en

vergeleken.
• Een groepje krijgt een punt als er een onderwerp op hun blad staat, dat niet voorkomt

bij de andere groepen en wel te maken heeft met het onderwerp.
• Het groepje met de meeste punten hoeft vandaag niet op te ruimen.
• Wist je al veel van het onderwerp af?
• Welke nieuwe dingen heb je erbij geleerd?

Oefening 2 Bingo

• Er staan vijftien moeilijke woorden op het bord die met het onderwerp van de les te
maken hebben.

• Maak een bingoblaadje met negen vakken:

• Schrijf in willekeurige volgorde in ieder vlak een woord van het bord.
• Geef jouw blaadje aan je buurman links.
• De docent geeft nu een uitleg van een woord zonder het woord te noemen.
• Als het woord op je bladje dat voor je ligt voorkomt streep je het door.
• Als je alle woorden hebt doorgestreept roep je BINGO.
• Alle woorden worden die nog niet genoemd zijn worden kort besproken.
• Wist je welke woorden de docent bedoelde op basis van de uitleg?
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Begeleidingsstijlen
Inleiding
Hoe kun je je eigen gedrag inzetten bij begeleiding van kinderen? Door de theorie van Kolb
weten we dat er verschillende leerstijlen zijn. Zo zijn er ook verschillende begeleidingsstijlen.
Net zoals mensen kunnen wisselen van leerstijl, kunnen begeleiders schakelen tussen
verschillende begeleidingsstijlen. Toch heeft bijna iedereen één voorkeursstijl. Deze kan
afhankelijk zijn van de persoonlijkheid en de situatie.

Leerdoelen
• Je herkent de begeleidingsstijl ‘coach’.
• Je herkent de begeleidingsstijl ‘helper’.
• Je herkent de begeleidingsstijl ‘leraar’.
• Je herkent de begeleidingsstijl ‘instructeur’.
• Je weet hoe je de begeleidingsstijlen kunt toepassen.

Oefening 1

Theoriebron
Begeleidingsstijlen
<

De 4 begeleidingsstijlen

Lees de Theoriebron Begeleidingsstijlen.

a. Waaraan kun je verschillende begeleidingsstijlen herkennen? Vul de tabel in.

De instructeurDe leraarDe helperDe coach

Meer afstand
tot het kind

Gericht op de
relatie

Gericht op
inhoud

Het gaat om
ervaringen
opdoen

b. Wat zijn de verschillen tussen de coach en de helper?

c. Wat zijn de verschillen tussen de leraar en de instructeur?
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Oefening 2 Toepassen begeleidingsstijlen

Probeer de komende dagen de verschillende begeleidingsstijlen uit (op stage, in de klas of
thuis). Overleg met medestudenten hoe je de begeleidingsstijlen kunt uitproberen.

a. Geef aan wat je hebt uitgeprobeerd. Doe dit voor elke begeleidingsstijl.

b. Wat werkt goed voor jou en wat werkt minder? Benoem minstens twee punten per
begeleidingsstijl.

c. Wat is jouw voorkeursstijl? Waarom deze?

d. Is er een begeleidingsstijl bij die je beter onder de knie zou willen krijgen?
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