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Over deze cursus
Inleiding
In deze cursus leer je meer over hoe kinderen leren. Als onderwijsassistent of pedagogisch
medewerker heb jij een belangrijke rol in het leerproces van kinderen. Via theoriebronnen
en verschillende opdrachten en werkvormen duik je in een wereld vol leervisies, leerstijlen,
didactiek en differentiëren. Alles wat je in deze cursus leert, kun je later toepassen in de
praktijk.

Als onderwijsassistent en pedagogisch
medewerker heb je een belangrijke rol in het
leerproces van kinderen.

Leerdoelen
• Je kent verschillende visies op leren.
• Je weet hoe kinderen leren en je neemt dit mee tijdens het voorbereiden van

leeractiviteiten.
• Je kent de algemene didactiek die gebruikt wordt bij leeractiviteiten en kunt dit

toepassen.
• Je kent verschillende leerstijlen en kunt dit toepassen tijdens het voorbereiden en

uitvoeren van lesactiviteiten.
• Je kunt kinderen ondersteunen in hun leerproces.

Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

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 twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Andere
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen, 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 1: Spelend leren!

Casus
IKC Het Trefpunt opent binnenkort naast de schoolbibliotheek ook een spelotheek.
Kinderen van de basisschool en de bso kunnen bij de spelotheek spellen lenen, die zij op
Het Trefpunt kunnen doen. In de spelotheek staan alleen spelletjes waarmee de kinderen
nieuwe kennis of een nieuwe vaardigheid aanleren. Alle kinderen zijn erg enthousiast
over de komst van de spelotheek. Meester Bart van groep 7 regelt alles rondom de
spelotheek. Hij weet dat het aanbod momenteel niet toereikend is voor alle enthousiaste
kinderen. Meester Bart vraagt jullie om te helpen. Zijn opdracht voor jullie is: ontwerp
een spel voor de spelotheek van Het Trefpunt.

Ontwerp een spel voor kinderen waarbij ze nieuwe kennis of een nieuwe vaardigheid
aanleren. Je mag zelf een onderwerp bedenken voor jullie spel. Denk bijvoorbeeld aan
onderwerpen als: kleuren herkennen, geschiedenis, koekjes bakken, verkeersregels, tellen
of proefjes doen. Je mag best een bestaand spelletje als uitgangspunt nemen voor bijvoorbeeld
de opzet van een speelbord, maar een spel volledig kopiëren is niet de bedoeling. Je gaat
je zelf verdiepen in de vraag op welke manier je een vaardigheid het best aan kunt leren –
kijkend naar leerstijlen en didactiek.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Maak keuzes.

– Kies een doelgroep. Voor welke groep binnen de school willen jullie een spel maken?
Je kunt kiezen tussen de groepen 1 tot en met 8.

– Kies welke nieuwe kennis of welke nieuwe vaardigheid jullie de kinderen willen
aanleren.

• Maak een ontwerp.
– Maak een ontwerp voor een spel waarmee kinderen de nieuwe kennis of de

vaardigheid aanleren.
– Kies als basis voor het spel een van de leerstijlen: de leerstijlen van Kolb, de leerstijlen

van Vermunt of de meervoudige intelligenties van Gardner.
– Houd tijdens het ontwerpen rekening met:

- de belevingswereld van kinderen
- de didactiek/didactische werkvormen die je wilt gebruiken.

• Schrijf een gebruiksaanwijzing.
– Schrijf een gebruiksaanwijzing voor het spel. Beschrijf de inhoud van het spel en de

manier waarop het gespeeld moet worden.
– Voeg speltips en variatietips toe voor het onderwijzend personeel en de pedagogisch

medewerkers van Het Trefpunt.
• Werk het spel uit.

Als de docent het ontwerp heeft goedgekeurd, werk je het spel uit met goede en stevige
materialen. Het spel moet in de spelotheek wel tegen een stootje kunnen.
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• Speel het spel.
– Speel het spel met kinderen op je stage of met kinderen die je kent.
– Reflecteer op de activiteit. Hoe verliep het spel? Wat was de reactie van de kinderen?

Hebben ze nieuwe kennis opgedaan of een nieuwe vaardigheid geleerd?
• Reflecteer op de hele opdracht. Reflecteer aan de hand van Werkmodel

Reflectiemodelverslag.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

• Met het spel leren kinderen nieuwe kennis of een vaardigheid aan.
• Het spel is geen kopie van een bestaand spel. Een bestaand spel mag wel als basis dienen

voor speelbord of spelidee.
• Het spel is gebaseerd op de leerstijlen van Kolb of Vermunt, of de meervoudige

intelligenties van Gardner.
• Er wordt gekozen voor een of meer didactische werkvormen.
• Het spel bevat een gebruiksaanwijzing waarin de volgende onderwerpen staan:

– hoe het spel gespeeld moet worden
– extra spel- en variatietips op het gebied van ontwikkelingsniveaus en leerstijlen.

• Het spel is gemaakt van stevig materiaal en ziet er uitnodigend uit.
• Het spel sluit aan bij de doelgroep: leeftijd, onderwerp en belevingswereld.

Beroepsproduct 2: Een spelletjesmiddag

Filmpje Kinderen
voor Kinderen -
Klaar voor de
start
<

Casus
De spelotheek van IKC Het Trefpunt wordt over drie weken geopend. Meester Bart regelt
samen met Aïsha (juf van groep 2) en Leonie (juf van groep 4) de feestelijke opening. De
kinderen van IKC Het Trefpunt kijken nu al uit naar de openingsmiddag, wanneer ze leuke
speelleeractiviteiten kunnen doen. Juf Aïsha wil alle kinderen een plezierige middag
bezorgen. Zij stelt voor om bij het ontwerpen uit te gaan van de acht intelligenties van
Gardner. Bart, Aïsha en Leonie maken samen een lijstje met punten waaraan volgens hen
de feestelijke openingsmiddag moet voldoen.

Maak voor een groep kinderen een ontwerp voor een spelletjesmiddag met acht
speelleeractiviteiten. Houd bij het ontwerpen rekening met de acht intelligenties van Gardner.
Zorg dat je de keuze voor de activiteiten goed kunt motiveren.

Lijstje openingsmiddag
• De feestelijke openingsmiddag mag maximaal twee uur duren.
• Elke activiteit mag niet langer dan tien à vijftien minuten duren.
• Tijdens de openingsmiddag kunnen de kinderen een circuit doen met acht

speelleeractiviteiten.
• Er komen drie verschillende circuits met activiteiten: onderbouw (groep 1 en 2),

middenbouw groep (3, 4 en 5) en bovenbouw groep (6, 7 en 8).
• De acht intelligenties van Gardner moeten aan bod komen.
• De ontwikkeling van kinderen staat tijdens de speelleeractiviteiten centraal.
Het thema van deze middag is Klaar voor de start!, naar aanleiding van een lied van kinderen
voor kinderen. Bekijk hiervoor het Filmpje Kinderen voor Kinderen - Klaar voor de start. De
tekst van dit lied staat centraal op de openingsmiddag.
Bart, Aïsha en Leonie vragen jullie om een ontwerp te maken voor de activiteiten voor de
feestelijke openingsmiddag.
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Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Bepaal voor welke doelgroep je de speelleeractiviteiten gaat maken. Kies uit onderbouw,

middenbouw of bovenbouw.
• Maak een ontwerp voor het activiteitencircuit:

– Zorg dat alle intelligenties van Gardner aan bod komen en neem de eisen van de
opdrachtgever mee.

– Sluit met de activiteit aan bij de doelgroep.
– Sluit met de activiteit aan bij het thema.

• Geef per activiteit twee variatietips:
– een tip voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben
– een tip voor kinderen voor wie de activiteit te moeilijk is.

• Beschrijf bij elke activiteit waarom je voor deze activiteit hebt gekozen. Denk hierbij aan
de acht meervoudige intelligenties van Gardner, de doelgroep en het thema.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Werkmodel
Reflectieverslag
<

• Maak een draaiboek met de speelleeractiviteiten die gedaan kunnen worden tijdens de
spelletjesmiddag. Zorg dat de volgende onderdelen aanwezig zijn:
– Een uitwerking van de activiteiten, zodat duidelijk wordt hoe de activiteit gaat en

wat de ‘regels’ zijn.
– Laat de acht intelligenties van Gardner aan bod komen in de activiteiten.
– Laat de activiteiten aansluiten bij thema, doelgroep en ontwikkeling.
– Motiveer jullie keuze voor iedere activiteit.
– Voeg tips toe om te differentiëren bij elke activiteit.

• Zorg dat het ontwerp compleet is en er verzorgd uitziet.
• Reflecteer op deze opdracht aan de hand van Werkmodel Reflectiemodelverslag.
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