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Over dit project
Inleiding
Scholen kunnen onderling enorm verschillen. De onderwijsmethode die een school kiest
hangt samen met de onderwijsvisie van een school. Zo heb je naast het reguliere onderwijs
bijvoorbeeld daltonscholen, montessorischolen en vrijescholen. Als onderwijsassistent moet
je aansluiten bij de onderwijsvisie en onderwijsmethode van de school waar je werkt en van
de leerkracht waar je mee samenwerkt. Daarom is het handig als je op de hoogte bent van
de belangrijkste onderwijsvisies en onderwijsmethoden.

In dit project onderzoek je samen met een medestudent welke onderwijsvisie het best past
op een basisschool. Je leert eerst de onderwijsvisies en onderwijsmethoden kennen en vormt
een eigen mening. Daarna onderzoek je met behulp van interviews en een enquête welke
visie en methode de voorkeur hebben op de basisschool die je onderzoekt. Je schrijft een
advies voor het schoolbestuur over de best passende onderwijsvisie en onderwijsmethode.

Een les op school ziet er niet altijd hetzelfde uit. Sommige leerkrachten leggen veel uit voor
de klas, anderen doen veel met groepen.

Leerdoelen
• Je kunt diverse visies op onderwijs en onderwijsmethoden in kaart brengen.
• Je kunt onderzoek doen naar de gewenste onderwijsvisie en onderwijsmethode voor

een school.
• Je kunt een onderzoeksverslag schrijven over de gewenste onderwijsvisie en

onderwijsvorm voor een school.
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