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Over deze training
Inleiding
Leren is als groeien. Leren is meemaken. Leren is fouten maken en inzien hoe het beter kan.
Leren is meer keuzes vinden en dingen anders doen. Leren is horen, zien en voelen. Leren is
jezelf vinden. Leren past vanzelfsprekend in sociaal-cultureel werk. Maar wat is educatie en
wat is leren volgens wetenschappelijke theorieën? In deze training ontdek je dat. Aan de
orde komt het voorbereiden en uitvoeren van educatieve activiteiten, waarbij je de deelnemers
op een juiste wijze begeleidt.

De relatie tussen deelnemers moet goed zijn, willen ze
überhaupt kunnen leren.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van educatie en leren binnen het werkveld SCW.
• Je kunt een educatieve activiteit voorbereiden volgens het Model Didactische Analyse

van Van Gelder.
• Je kunt deelnemers begeleiden bij educatieve activiteiten.
• Je kunt controleren of de educatieve activiteit heeft bijgedragen aan het bereiken van

de gestelde doelen.
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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 hebt een evenredige bijdrage geleverd aan de uitvoering van de groepsopdrachten.
• Je hebt alle opdrachten en oefeningen uitgevoerd.
• Je mondelinge taalgebruik was net en correct.
• Je past communicatieve vaardigheden en theoretische kennis toe bij de demonstratie.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het eind 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: Lesactiviteit voorbereiden en
uitvoeren

Werkmodel
Lesbrief
<

Theoriebron
Didactische
werkvormen
<

Theoriebron
Deelnemers
begeleiden
<

Hierna staan zes casussen beschreven, waaruit jullie er drie kiezen. Jullie bedenken per casus
een activiteit met twee werkvormen (gericht op twee verschillende soorten intelligenties).
Vervolgens kiest de docent een activiteit die jullie daadwerkelijk gaan uitvoeren voor jullie
medestudenten. Jullie geven instructies voor de werkvormen en begeleiden de deelnemers
tijdens de uitvoering van de werkvormen.

Dit lever je op:
• drie uitgewerkte lesbrieven
• een lesbrief in de praktijk brengen.

Casus A: Voor- en vroegschoolse educatie in een
peutergroep
Peutergroep Pipeloentje heeft elke ochtend, na de fruithap, een taalkringetje. De tien
kinderen (2-4 jaar) zitten aan tafel en zijn bezig met het thema Boodschappen. Meestal
wordt een boekje, liedje of voorwerp aangeboden. Hierbij is het doel dat de kinderen
kennismaken met vijf nieuwe woorden die in het thema passen. Na de activiteit kennen
de kinderen de betekenis van deze woorden en kunnen ze daarover iets vertellen of
zingen, of daarvan iets laten zien.
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Casus B: EHBO voor kinderen tijdens een bso-activiteit
(10-12 jaar)
Bso-groep Kidzclub heeft elke middag, na schooltijd, een sport- of cultuuractiviteit. De
tien kinderen zijn nu bezig met het thema Hellup. Meestal wordt een sportactiviteit, spel
of klein project aangeboden. Hierbij is het doel dat de kinderen kennismaken met
onderwerpen uit het thema, die ze thuis of op school niet direct tegenkomen. Deze keer
is dat EHBO. Na de EHBO-activiteit kunnen de kinderen daarover iets vertellen of zingen,
of daarvan iets laten zien.

Casus C: Huiswerkbegeleiding in de bso van leerlingen in
groep 7 en 8 (10-13 jaar)
Bso-groep Honk heeft elke middag, na schooltijd, een halfuurtje tijd voor
huiswerkbegeleiding. De tien kinderen zijn nu bezig met het thema Tijdmanagement.
Meestal wordt een discussie, opdracht of activiteit aangeboden. Hierbij is het doel dat de
kinderen kennismaken met studievaardigheden en tips op dat gebied. Enkele kinderen
vertelden dat ze moeite hebben om de op maandag opgegeven weektaak op vrijdag af
te hebben. Na de activiteit kunnen de kinderen laten zien hoe ze de weektaak gaan
managen of ze kunnen hun mening hierover geven.

Casus D: Inburgeringscursus voor buitenlandse
huisvrouwen
Vrouwengroep IJsbreker heeft elke woensdagochtend, tijdens schooltijd, twee uurtjes tijd
voor inburgerings- en taalactiviteiten. De tien dames zijn nu bezig met het thema Mijn
kind op school. Meestal wordt een gesprek, opdracht of activiteit aangeboden. Hierbij is
het doel dat de vrouwen kennismaken met de Nederlandse cultuur, en werken aan
uitbreiding van hun woordenschat. Binnenkort zijn er rapportgesprekken op school tussen
ouders en leerkrachten. De vrouwen hebben aangegeven dat ze zich graag willen
voorbereiden op zo'n gesprek. Na de activiteit kunnen ze iets vertellen over de
onderwerpen van zo'n gesprek of hun mening geven over de prestaties van hun kind.

Casus E: Mediacursus voor ouderen
Ouderengroep Nestor heeft elke donderdagochtend twee uur de tijd voor hobby en
contact. De twintig senioren zijn nu bezig met het thema Moderne media. Meestal wordt
een discussie, opdracht of activiteit aangeboden. Hierbij is het doel dat de ouderen
kennismaken met het zelfgekozen onderwerp en tips uitwisselen op dat gebied. Deze
keer heeft de groep de wens geuit om meer te leren over social media. Allemaal hebben
ze kinderen en kleinkinderen die daarmee actief zijn en die meestal iets verder weg wonen.
Na de activiteit kunnen de dames en heren iets demonstreren of hun mening geven.
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Processtappen

• Kies samen drie casussen.
• Bedenk welke hoofdleeractiviteit je de doelgroep wilt laten uitvoeren.
• Bedenk per casus wat de doelgroep al in het thema heeft gedaan.
• Bedenk een doel voor jouw activiteit.
• Bedenk per activiteit twee werkvormen gericht op verschillende soorten intelligenties.
• Werk de onderwijsleersituatie uit per activiteit met behulp van Werkmodel Lesbrief.
• Werk Werkmodel Lesbrief verder uit: per werkvorm (inleiding - kern - slot -

evaluatievragen). Let op: je vult dus drie keer Werkmodel Lesbrief in, inclusief instructie
(inleiding - kern - slot - evaluatievragen).

• Lees Theoriebron Deelnemers begeleiden en bereid je voor op:
– het stellen van vragen aan deelnemers en het juist reageren op vragen
– het rekening houden met de drie basisbehoeften
– het motiveren van deelnemers
– het geven van effectieve feedback

• De docent geeft aan welke activiteit je gaat uitvoeren.
• Voer deze activiteit uit: eerst geef je een instructie over de werkvorm en vervolgens

begeleid je de deelnemers bij de educatieve activiteit. Vervolgens geef je de tweede
instructie over de tweede werkvorm en begeleid je ook hier de deelnemers.

• Ten slotte lever je de drie lesbrieven in bij de docent.

Producteisen

• Er zijn drie volledige lesbrieven aangeleverd.
• Elke lesbrief bevat een beginsituatie.
• Elke lesbrief bevat een SMART geformuleerd doel.
• Elke lesbrief bevat een beschrijving van de onderwijsleersituatie (met twee werkvormen

gericht op twee verschillende soorten intelligenties).
• Elke lesbrief bevat een beschrijving per werkvorm (inleiding - kern - slot - evaluatievragen).
• Er is een educatieve activiteit uitgevoerd met twee werkvormen: er zijn twee volledige

instructies gegeven (inleiding - kern - slot).
• De student heeft op de juiste wijze vragen gesteld aan de deelnemers.
• De student heeft rekening gehouden met de drie basisbehoeften van lerenden.
• De student heeft de deelnemers gemotiveerd.
• De student heeft de deelnemers effectieve feedback gegeven.

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Vul deze datum in
op je planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1 Fotospel

Deze opdracht doe je klassikaal.
Jullie gaan een opdracht uitvoeren om elkaar beter te leren kennen:
1. Voor in het lokaal liggen foto's en afbeeldingen.
2. Kies de foto of afbeelding die jou het meest aanspreekt en leg deze voor je op tafel. Leg

daarnaast een leeg vel A4-papier.
3. Als iedereen een foto of afbeelding en daarnaast een A4-vel heeft neergelegd, ga je

langs elke tafel lopen en schrijf je kort op wat je van de betreffende foto of afbeelding
vindt.

4. Als iedereen bij elke foto of afbeelding iets heeft beschreven, worden de foto's en
afbeeldingen besproken. Je legt aan de groep uit waarom jij deze foto of afbeelding
gekozen hebt. Tevens lees je het commentaar van je medestudenten op jouw foto of
afbeelding voor en reageer je daarop.

Heb je nieuwe dingen gehoord over je medestudenten?

Oefening 2

Website Coggle
<

Wat is leren?

Leren is als groeien. Leren is meemaken. Leren is fouten maken en inzien hoe het beter kan.
Leren is horen, zien en voelen. In feite leren we dagelijks, elk uur, elke minuut.

a. Wat is leren?

Maak een mindmap met behulp van Coggle over wat jij nodig hebt om goed te kunnen
leren.

b. Print je mindmap en bespreek deze met een medestudent. Wat zijn de verschillen? Hoe
komt dat denk je?
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Oefening 3

Test meervoudige
intelligentie
<

Welke soort intelligentie heb jij?

De Meervoudige intelligentie theorie van Gardner gaat ervan uit dat elke persoon een unieke
combinatie van soorten intelligenties heeft.

a. Waar denk je dat jouw kwaliteiten liggen? Ben je verbaal sterk of goed met cijfers? Ben
je erg visueel ingesteld of beweeglijk? Ben je erg muzikaal of sociaal? Ben je erg gericht
op jezelf en kun je goed reflecteren of ben je juist erg op de natuur gericht? Leg je
antwoord uit.

b. Doe de meervoudige-intelligentietest om te achterhalen waar jouw kwaliteiten liggen.
Op welke intelligentie scoor je het hoogst?

c. En op welke intelligentie scoor je het laagst?

d. Komt de uitkomst overeen met je antwoord op de eerste vraag? Heb je daar een verklaring
voor?
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Educatie en leren
Inleiding
Als sociaal-cultureel werker zul je regelmatig activiteiten voorbereiden en daarbij zal het
vaak gaan om educatieve activiteiten. Educatie wordt ook wel vorming genoemd. Educatie
omvat alle activiteiten die gericht zijn op geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en
ontplooiing. Het is dan ook nauw verwant aan leren. Maar hoe leren mensen? En hoe zorg
je ervoor dat deelnemers van een activiteit optimaal leren?

Leerdoelen
• Je kunt de betekenis van het begrip educatie uitleggen.
• Je kunt uitleggen wat leren inhoudt volgens de leertheorie van Boekaars en Simons.
• Je kunt uitleggen wat de Meervoudige intelligentie theorie van Gardner inhoudt.
• Je kunt de betekenis van de begrippen didactiek en didactische werkvorm uitleggen

en je kunt didactische werkvormen benoemen.
• Je kunt de rol van educatie binnen het SCW-werkveld uitleggen en passende

SCW-activiteiten benoemen.

Computerles voor senioren: een educatieve activiteit.

Oefening 1 Betekenis van educatie

Educatie is een breed begrip.

a. Zoek op internet naar een definitie van het begrip educatie die je goed vindt. Leg uit
waarom je de definitie goed vindt en vermeld de bron.
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