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Voorwoord
Beste student,

Je staat aan het begin van je Opleiden in de School (OidS) traject, niveau 2. Hierin doe je extra
praktijkervaring op binnen een opleidingsschool; je leert het vak immers nergens beter dan in de
praktijk.
Tijdens het werkplekleren niveau 1 heb je je georiënteerd op het docentschap en onderzocht of
het beroep bij jou past en of jij past bij het beroep. Op niveau 2 ga je lesgeven op een
systematische en theoretisch onderbouwde manier.
In het OidS traject (Samen Opleiden) heb je voor studiejaar 2018-19 specifieke informatie en
leerwerktaken OidS/Samen Opleiden nodig. Je vindt deze Leerwerktaken in dit addendum OidS.
Je gebruikt dit addendum samen met de handleiding Stage Leren en Werken niveau 2.
Je oefent met het plannen, uitvoeren en evalueren van lessen gebaseerd op het Directe
Instructie-model en kennis over effectief lesgeven, vakdidactiek en het arrangeren van digitaal
leermateriaal. Hiervoor zijn in samenwerking met de opleidingsscholen drie specifieke
Leerwerktaken ontwikkeld.
In deze handleiding vind je praktische informatie en de bovengenoemde OidS leerwerktaken
voor dit niveau . Deze handleiding is voor het studietraject OidS en is een aanvulling op voltijd
en deeltijd.
Wij wensen je een inspirerende, betekenisvolle en leuke tijd op je OidS-werkplek toe.
Namens

Het team WerkPlekLeren
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1.

Werkplekleren OidS niveau 2

Tijdens het werkplekleren op niveau 2 ontwikkel je de zeven competenties van de leraar door
naar niveau 2. De werkwijze van het werkplekleren op niveau 2 vind je in de
Studentenhandleiding werkplekleren niveau 2 (zie HINT) . Tijdens het werkplekleren werk je
methodisch aan je competentieontwikkeling door het uitvoeren van leerwerktaken A, B en C.
(LWT’s). Deze leerwerktaken zijn gekoppeld aan de drie kerntaken van de leraar.
Als je op een Opleidingsschool bent geplaatst voer je tevens de drie LWT’s E, F en G uit op de
werkplek. Ze zijn gerelateerd aan cursussen in het examenprogramma van studiejaar 2. Deze
Leerwerktaken ‘vervangen’ de cursussen die regulier bij de HR worden verzorgd.
Voor het studiejaar 2018-19, zijn dat de onderstaande LWT’s :
LWT 2E - Vakdidactiek: Nederlands, vreemde talen, wiskunde, natuurkunde-biologie, M&M
LWT 2F - Effectief Lesgeven en Directe Instructie;
LWT 2G - Arrangeren Digitaal Leermateriaal.
LWT 2D - Onderwijssociologie, wordt in studiejaar 2018 - 19 ontwikkeld met de
opleidingsscholen. Daarom volg je de lessen van deze cursus gewoon bij HR.

2.

Leerwerktaken

Het concept leerwerktaken (LWT’s) is in niveau 1 al geïntroduceerd. De LWT’s helpen je om
sturing te geven aan je competentie- en kennisontwikkeling. In figuur 2 zie je hoe het
werkplekleren op niveau 2 ongeveer verloopt over de 4 blokken.
Traject

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

OidS

Werkplekleren op
de school
maandag en
woensdag
gedurende 16 uur
per week

Werkplekleren op
de school op
maandag en
woensdag
gedurende 16 uur
per week

Werkplekleren op
de school op
maandag en
woensdag
gedurende 16 uur
per week

Werkplekleren op
de school op
maandag en
woensdag
gedurende 16 uur
per week

ma/wo middag
les/begeleiding

ma/wo middag
les/begeleiding

ma/wo middag
les/begeleiding

ma/wo middag
les/begeleiding

LWT C B A
LWT F +afronden

LWT A B C
LWT E start
LWT G start

LWT A B C
LWT E +afronden
LWT G +afronden

LWT A B C

Tussentijdse
Beoordeling
Stagelessen op de
opleidingsschool
Afwijken

herkansingen
Assessment N2
(PF+CGI)

Stagelessen op de
opleidingsschool

Stagelessen op de
opleidingsschool

Stagelessen op de
opleidingsschool

In overleg met de
opleiding

In overleg met de
opleiding(school)

In overleg met de
opleiding(school)

Figuur 2: Leerlijn Werkplekleren niveau 2 per blok
** CGI: Criterium Gericht Interview: vorm van het assessment werkplekleren niveau 2
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3.

Leerwerktaken E: Vakdidactiek

3.1

Leerwerktaak E. vakdidactiek Nederlands

Vakdidactiek kent 5 Leerwerktaken, waaronder de LWT E die bij jouw opleiding hoort.
Vakdidactiek Nederlands – cursuscode: NEDYAK01X – 4EC. Dit is het complete vak. Het
vakdidactische onderdeel wordt in OIDS aangeboden. Pas na het behalen van de opdracht
van OIDS en de adviesnota aangeboden op de HR, krijgt een student de studiepunten.
Periode

Inleveren

Niveau
Competentie

Oids: Blok 2 (introductie) en blok 3 uitvoeren - Nederlands
Alle studenten Samen Opleiden volgen dit vak op hun eigen opleidingsschool.
Alle VT en DT studenten die op een niet-opleidingsschool stage lopen, volgen
deze cursus op de Hogeschool Rotterdam in blok 3.
Code: NEDYAK01X
Inleveren in de inlevermap op CumLaude
Uiterlijke datum: 15/04/19 (toetsweek blok drie)
Contactpersoon: Marianne Roest
Let op: Het didactische onderdeel wordt op de stageschool afgesloten en
beoordeeld door de werkplekbegeleider / schoolopleider. Deze persoon stuurt
een e-mail met de beoordeling (zie beoordelingsformulier) naar Marianne Roest
(m.l.j.roest@hr.nl). De student ontvangt de studiepunten voor het hele vak als
de didactische opdracht zoals hieronder beschreven is afgerond met voldaan en
is ingeleverd op CumLaude EN als de adviesnota met een voldoende of hoger
wordt afgesloten.
Hieronder staan de indicatoren van niveau 2:
Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
• beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben
verdiept in hoe deze effectief onderwezen wordt;
• voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;
• past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert
daarbinnen activerende werkvormen;
• stelt vragen op verschillende niveaus in een lessituatie.
Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling
• Werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling
daarin laten zien;
• is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit
te drukken (minimaal 4F).
Kennisbasis
• 1.1: onderwijsdoelen en leerlijnen.
• 1.3: onderwijsproces: leeractiviteiten, leermiddelen en werkvormen.
• 1.4: toetsing en evaluatie.
• 9.1: Literaire genres, literaire/fictionele teksten en tekstkenmerken.
• 10.1: Literaire analyse, interpretatie en kritiek.
• 10.2: Stimuleren van leesontwikkeling.
• 10.3: Literatuurdidactiek.
• 11.2: Onderzoek, vakliteratuur en internetsites.
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Leerdoelen

Je bent na deze twee blokken in staat om (niet SMART, maar wel belangrijk):
•
•

enthousiasme en belangstelling uit te stralen voor jeugdboeken en voor
de keuzes van je leerlingen
je leerlingen enthousiast te maken voor het zelfstandig lezen van en
praten over jeugdboeken

Aan het einde van deze opdracht:
Leerdoel 1 weet hij/zij het leesniveau van zichzelf en zijn leerlingen correct in te
schatten
Leerdoel 2 is de student in staat om de bronnen over Chambers en Janssen
correct te interpreteren
Leerdoel 3 is de student in staat om de uitkomsten van onderzoek te
interpreteren
Leerdoel 4 aan het einde van de cursus heeft de student inzicht in en kennis
van de didactieken van Janssen en Chambers als middelen om het
literaire leesgedrag van zijn/haar leerlingen positief te beïnvloeden
Context

In deze opdracht hebben we aandacht voor de didactiek van het
literatuuronderwijs. Wat willen we bereiken met literatuuronderwijs? Welke doel
beogen we met het maken van een boekverslag? Zijn er ook andere manieren
om aandacht te hebben voor literatuur? Hoe beïnvloeden wij het literaire
leesgedrag?
Daarnaast leer je (opnieuw) inzien dat jeugdliteratuur niet slechts een
voorbereiding is op het lezen van volwassenenliteratuur, maar een eigen
intrinsieke waarde heeft voor haar lezers. Je zult ervaren dat literatuur een vak
is dat zich bij uitstek leent voor mondelinge behandeling.

Cursussen i.r.t.
LWT 2E

Cursuscode: NEDYAK01X – Young adult in de klas. Let op: dit is het complete
vak. Het vakdidactische onderdeel wordt in OIDS aangeboden. Pas na het
behalen van de opdracht van OIDS en de adviesnota aangeboden op de HR,
krijgt een student de studiepunten.
Contactpersoon Nederlands: Marianne Roest – m.l.j.roest@hr.nl

Literatuur

Verplichte literatuur
1. Aidan Chambers, Leespraat. Den Haag: Biblion, 2002. ISBN 9789462020139
Of: (oudere uitgave)Vertel eens, Kinderen lezen en praten. Den Haag:
Biblion, 2002. ISBN 90-5483-282-7
2. Tanja Janssen: Cursus verhalen lezen. Van internet te halen:
http://dare.uva.nl/document/2/73341
(Laatst geraadpleegd op 1-2-2015) Maar ook (uitgebreider) als boek
verkrijgbaar: Tanja Janssen: Literatuur lezen lezen in dialoog.
Vossiuspers. Amsterdam, 2009.
Aanbevolen literatuur

6

H. Bonset, M. de Boer en T. Ekens (2010). Nederlands in de onderbouw.
Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Ilse Bolscher e.a, Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het
voortgezet onderwijs, Leidschendam: Biblion, 2005 , ISBN 9054835273.
Website
www.lezen.nl

Taken

Student:
• Werkt zelfstandig aan de LWT.
• Zorgt ervoor dat de WPB over de juiste materialen en informatie betreffende
de LWT beschikt.
• Vraagt feedback aan de WPB.
• Neemt contact op met de contactpersoon bij onduidelijkheden over de LWT.
• Levert zijn schriftelijke voorbereiding in op Cumlaude uiterlijk de maandag in
de toetsweek van blok 3.
Werkplekbegeleider (WPB):
• Is op de hoogte van de inhoud van de LWT en de beoordelingscriteria.
• Bekijkt lesvoorbereidingen.
• Observeert lessen.
• Geeft feedback aan de student betreffende de opzet en uitvoering van de
LWT.
• Verwijst de student naar de contactpersoon bij onduidelijkheden over de
LWT.
• Beoordeelt samen met de schoolopleider de voorbereiding en de
uitgevoerde lessen.
• Stuurt de beoordeling per e-mail naar Marianne Roest.
Contactpersoon – Marianne Roest:
• Geeft een inleidend college in blok 2 om de opdracht toe te lichten.
• Helpt onduidelijkheden weg te nemen betreffende de invulling en uitvoering
van de LWT wanneer dit gevraagd wordt.
• Zorgt dat op Cumlaude de beschikbare materialen gereed staan (hand-outs
over korte verhalen, informatie over Chambers met bijbehorende
basisvragen en hulp bij de voorbereiding van de lessen).
• Voert het resultaat in: de opdracht voor oids moet beoordeeld zijn met
voldaan en de adviesnota moet met minimaal een voldoende beoordeeld
zijn. Als aan beide onderdelen voldaan is, zullen de studiepunten toegekend
worden.
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Opdrachten: LWT 2 E
Waarom?
Een goede docent is kritisch op zijn eigen lespraktijk en heeft tot doel steeds betere lessen te
2E1 geven. Deze opdracht zorgt ervoor dat je samen met leerlingen in gesprek gaat over verhalen.
Chambers (2002) verwoordt dit als volgt: ‘Goed praten over boeken is op zichzelf een
hoogwaardige activiteit. Het is ook de beste voorbereiding voor een zinvol gesprek over
andere zaken. Door kinderen aan te moedigen goed over hun leeservaringen te praten, help
je hen zicht te krijgen op wat zij met hun leven willen en kunnen.’
De theorie van Janssen draagt ook bij om verhalen te leren interpreteren.
Wat ga je doen?
Je geeft één les fictie aan de hand van de methode Chambers en je geeft één les aan de
hand van de methode Janssen.
Concretisering van de opdracht:
Schrijf in lopende tekst, eventueel gebruik makend van een tabel, een planning en
verantwoording van je les. Dan krijg je de volgende indeling voor een les volgens Chambers.
(Voor een les volgens Tanja Janssen, zijn slechts kleine aanpassingen nodig.)
Verantwoording
Waarom doe je dit verhaal en waarom. Noteer in APA de titel. Maak gebruik van je
vakkennis en van je kennis van jouw groep leerlingen.(vakmanschap en meesterschap)

Doelstelling
Formuleer een doelstelling in termen van leerlinggedrag: wat moeten zij aan het eind van
de les kunnen of weten of voldoende gedaan hebben? Wees SMART.

Beginsituatie
Maak een doordachte inschatting van wat jouw leerlingen met betrekking tot de doelstelling
al kunnen en weten. Dat is meer en soms minder dan het laatst behandelde hoofdstuk uit
hun lesboek. Zij leren ook buiten de school. Zorg dat doelstelling en beginsituatie goed op
elkaar aansluiten

Opbouw van de les
Vertel in lopende tekst in onderstaand schema wat jij doet en wat de leerlingen doen.
Schrijf alleen op wat relevant is. Bij de werkvormen is het altijd belangrijk dat daarin
voorkomt wat jij als leraar doet, wat de kinderen doen en met welk materiaal.
Wees inhoudelijk: dát je iets uitlegt, is een open deur, maar hóe je iets uitlegt is nu juist wat
je moet voorbereiden. Dát je vragen stelt, geloven we ook wel, maar wélke vragen je stelt is
waar het om gaat.
tijd

Fase

Werkvormen, organisatie en inhoud

8

(onderstaande NB: werkvormen en organisatievormen worden - ook in
fasering is DI) vakliteratuur- nogal eens door elkaar gebruikt.
Als we uitgaan van de busopstelling als 'normaal', dan is de
omschrijving van een organisatievorm alleen relevant als die
afwijkt.
Opening

naar eigen inzicht en omstandigheden

Instructie

Vertel in grote lijnen wat je gaat doen en wat je van de leerlingen
verwacht. Schrijf dat hier in telegramstijl op.
NB: het volgende is alleen voor Chambers les relevant. Voor de
les volgens Janssens Lezen in dialoog moet je dit anders invullen
uiteraard. Zie ook het beoordelingssjabloon!

Basisvragen

Verwijs naar de bijlage waarin je zelf de kolommen al hebt
ingevuld

Algemene
vragen

Welke algemene vragen wil jij bij dit verhaal stellen en welke
antwoorden zou je kunnen verwachten?

Speciale
vragen

Op grond van jouw vakkennis zie jij dat jouw verhaal bepaalde
interessante aspecten heeft. Welke speciale vragen kun je stellen
om die uit te lokken bij de leerlingen? En wat zijn jouw antwoorden
op die vragen?
Noot: Je weet nooit zeker óf het gesprek die richting uit gaat. Maar
als je deze voorbereidt, weet je in ieder geval dat het die richting
uit kán gaan wat jou betreft.

Afsluiting

Naar eigen inzicht.

Bijlagen

De kolommen van de basisvragen.

Reflectie
Geef in steekwoorden aan welke punten reflectiewaardig zijn en maak hier gebruik van bij
de reflectie op de serie als geheel. Belangrijk is in ieder geval:
* wat was verrassend (positief of negatief)?
* hoe vond je dat jij het gesprek leidde? Let vooral op of je niet te sturend was.

Resultaat:
Je verwerkt de twee gegeven lessen waarbij je je keuzes voor de inhoud van de lessen
verantwoordt.
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Afronding en beoordeling LWT 2E voor OidS traject vakdidactiek
De eindbeoordeling
Deze leerwerktaak wordt afgesloten met twee schriftelijke voorbereidingen op de lessen en de
gegeven lessen.
De schoolopleider beoordeelt in samenspraak met de werkplekbegeleider de gegeven lessen en de
inhoudelijke verwerking daarvan. Onderstaand beoordelingssjabloon wordt daarvoor gehanteerd.
De student sluit het onderdeel af met een onvoldoende of voldaan. De schoolopleider of
werkplekbegeleider stuurt een e-mail met de beoordeling (zie onderstaand formulier) naar
Marianne Roest. De beoordeling vindt uiterlijk plaats op vrijdag in de toetsweek van blok 3.
Marianne Roest ontvangt uiterlijk op vrijdag in de toetsweek van blok 3 de beoordeling.
De student werkt in blok 3 aan deze opdracht. In de toetsweek van blok 3 levert de student op
vrijdag voor 00.00 zijn schriftelijke voorbereiding in op Cumlaude.

Het beoordelingsmodel bij de literatuurles volgens de didactiek van Aidan Chambers en een
literatuurles volgens de methode van Tanja Janssen.
Onderdeel

onderdelen

Les Aidan
Chambers

gekozen verhaal

o - vld

opmerkingen
titel en schrijver
lengte realistisch
verhaal geschikt? (o.a.niet te oppervlakkig)

reële beginsituatie
en doelstelling

Deze moeten op elkaar aansluiten

basisvragen correct
gebruikt

namelijk om te bepalen waaróver gesproken
gaat worden en klassikaal

algemene vragen
correct gebruikt

om gesprek om gang te houden

speciale vragen
goed bedacht

de speciale vragen zijn om aspecten naar
voren te halen die volgens de leerkracht in dit
verhaal interessant zijn;

Voor de beginsituatie moet naar de leerlingen
gekeken worden en niet alleen naar de vooraf
behandelde lesstof

de student moet tevoren bedacht hebben
welke vragen hier relevant kunnen zijn.
mogelijke
antwoorden
geanticipeerd

bij de voorbereiding zelf al de basisvragen voor
jezelf beantwoord moeten hebben en speciale
vragen klaar moeten hebben, ook met
concept-antwoord.
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Les Tanja
Janssen

gekozen verhaal

titel en schrijver
lengte realistisch
verhaal geschikt? (o.a.niet te oppervlakkig:
zijn er überhaupt lezersvragen mogelijk)

reële beginsituatie
en doelstelling

deze moeten op elkaar aansluiten

duidelijke en
realistische fasering

Tanja Janssen heeft een lessenserie
ontworpen die je vrij letterlijk kan toepassen..
Belangrijk is hier welk verhaal wordt voorbereid
en welke vragen. De voorbeeldverhalen
mogen niet: zelf een verhaal kiezen.

instructie duidelijk

bijvoorbeeld met een goed gekozen
voorbeeldfragment, eventueel gevolgd door
een eerste stukje van het gekozen verhaal
klassikaal.(= begeleide inoefening)

en de beginsituatie moet naar de leerlingen
gekeken worden en niet alleen naar de vooraf
behandelde lesstof

mogelijke vragen
zelf geformuleerd
mogelijke
antwoorden
geanticipeerd

bij de voorbereiding zelf al vragen voor jezelf
beantwoord moeten hebben en speciale
vragen klaar moeten hebben, ook met
concept-antwoord.

zelf tot (een of
enkele) mogelijke
hamvragen
gekomen

zonder dat dit een verplichtende uitwerking
heeft. (Leerkracht mag deze vragen dus niet
opleggen aan de groep.) Het is uitsluitend
bedoeld als voorbereiding zodat je weet of een
verhaal wel geschikt is, wat je kúnt
verwachten.

zelf tot een
mogelijke antwoord
komen

of meer, zodat je kunt laten zien dat er meer
interpretaties mogelijk zijn.

Onvoldoende /
voldaan

Toelichting:
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3.2 Leerwerktaak E. Vakdidactiek Duits, Engels en Frans - DOVO
Periode

Oids: Blok 1 en 2
Alle studenten Samen Opleiden volgen dit vak op hun eigen opleidingsschool.
Alle VT en DT studenten die op een niet-opleidingsschool stage lopen, volgen
deze cursus op de Hogeschool Rotterdam.

Inleveren

Cursuscode:
DUIOZV02X
ENSPDT02X
FRAETP01X
Inleveren : Je levert je verslag, voorzien van de beoordeling van je
werkplekbegeleider (ingescand) ingevoegd na de titelpagina, in op Cum Laude.
Deadline voor het inleveren van het verslag is 15 april 2019 (toetsweek blok 3).
Docent
Duits : Jules Borghouts
Frans : Barbara de Water
Engels : Marry-Loise Speelman

Niveau

•

Hieronder staan de indicatoren van niveau 2:

Competentie

•
•

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept
in hoe deze effectief onderwezen wordt;
voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;
past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert daarbinnen
activerende werkvormen;
stelt vragen op verschillende niveaus in een lessituatie.

•
•
•
•
•
•

Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling
werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling
daarin
laten zien;

•
•

is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit te
drukken (minimaal 4F).

•
•

Kennisbases
Duits
o Domein 4: Duits als schoolvak
o 4.4.1 De student heeft de kennis om de doeltaal als
communicatiemiddel te gebruiken in de klas.

•

Engels
o Domein 4: Engels als schoolvak
o De student
o 4.6 gebruikt de doeltaal als communicatiemiddel in de klas.

•

Frans
o
o

Domein 4: Frans als schoolvak
De student
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o
o
o

o
Leerdoelen










4.4.1 is in staat in de les de doeltaal in te zetten als
communicatiemiddel en stimuleert de leerlingen de doeltaal als
communicatiemiddel te gebruiken
4.4.2 kan zijn doeltaalgebruik aanpassen aan de doelgroep
4.4.3 is zich bewust van het belang van doeltaalgebruik en kan
uitleggen waarom dit in het bijzonder voor de Franse taal van wezenlijk
belang is
4.4.4 is in staat het doeltaalgebruik te verdedigen tegenover derden

de student ziet het belang in van het zoveel mogelijk gebruiken van de doeltaal
in de klas
de student kan de moeilijkheden bij DOVO gebruik benoemen en weet hoe hij
deze moeilijkheden kan omzeilen
de student kan zijn eigen mening formuleren en beargumenteren, daarbij
gebruik makend van diverse bronnen
de student kent termen en woorden in het Frans, Duits of Engels die voorkomen
in een klassensituatie.
De student kan (op bepaalde momenten) in de les DOVO gebruiken en kan zijn
DOVO-gebruik afstemmen op het niveau van de klas/leerlingen.
Kan een taaltaak construeren en koppelen aan een specifiek ERK-niveau
De student kan oefeningen ontwikkelen, waarbij zoveel mogelijk de doeltaal
gebruikt wordt, zowel door de docent als de leerlingen.
De student kan de keuzes die hij maakt in zelf ontwikkeld materiaal
beargumenteren

Context

In jaar 2 wordt er bij alle MVT aandacht besteed aan Doeltaal-voertaal. Nu de studenten
een basis opgedaan hebben, waarmee ze hun lessen op vakdidactisch vlak goed
kunnen voorbereiden, kunnen ze gaan nadenken over de manier waarop ze hun lessen
in het Frans, Duits of Engels willen vormgeven.

Cursussen i.r.t.
LWT 2E

DUIOZV02X
ENSPDT02X
FRAETP01X
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Literatuur

Duits:
DOVO – reader – redemittel
Haamberg, Raymond; Karin Hofman u.a.: Doeltaal = Voertaal. Een handreiking voor
mvt-docenten. In: Levende Talen Magazine1 (2008)
Haamberg, Raymond; Karin Hofman u.a.: Doeltaal = Voertaal. Voor en tegens. In:
Levende Talen Magazine 2 (2008)
Kwakernaak, Erik (2009). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Bussum: Coutinho.
Plante, Kirstin, Doeltaal = Voertaal. Het belang van begrijpelijk taalaanbod in de les. In:
Levende Talen Magazine 3 (2009)
Engels:
Hughes, G., & Moate, J. (2007). Parctical Classroom English. Oxford: Oxford University
Press.
Huygen, M. (2016, 03 09). De professor is niet so good to follow. NRC. Opgehaald van
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/09/de-professor-is-niet-so-good-to-follow1596265-a973769

Kwakernaak, E. (2007). De doeltaal als voertaal, een kwaliteitskenmerk. Levende Taal,
12-16.
Frans:
Staatsen, F. en Heebing, S. (2015). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum:
Coutinho
www.erk.nl
Diverse, door de student zelf opgezochte, bronnen.
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Leerwerktaak 2E

Waarom?
2E1

Een taal leer je het best door hem te gebruiken. In de klassensituatie wordt taal helaas vaak gezien
als leerstof en niet als communicatiemiddel. En dat, terwijl er regelmatig geschreven wordt over het
nut van doeltaalgebruik in de les en het positieve effect op de leerlingen. Veel docenten zijn hier min
of meer van op de hoogte, maar toch wordt de doeltaal in de les slechts mondjesmaat toegepast.
Met deze leerwerktaak krijgen studenten inzicht in het nut van DOVO door zich te verdiepen in de
literatuur en onderzoek te doen naar DOVO in de praktijk. Daarnaast krijgen ze middelen in handen
om DOVO in hun eigen praktijk toe te passen.

Wat ga je doen?


Je past DOVO (zoveel mogelijk) toe in de lessen die je geeft. Bij elk lesbezoek zal expliciet
gelet worden op doeltaal/voertaal gebruik



Voor een van die lessen (bijvoorbeeld de les van het laatste lesbezoek of voor je proeve van
bekwaamheid) werk je je doeltaal-voertaal gebruik uit in het lesvoorbereidingsformulier.
Je gaat hierbij in op het DOVO-gebruik per lesfase, je legt uit hoe je je DOVO-gebruik
aanpast aan het niveau van de leerlingen en waarom je dat op die manier hebt gedaan.
binnen die les doe je minimaal 1 oefening die je zelf ontwikkeld hebt en die expliciet gericht
is op het bevorderen van doeltaalgebruik in de les door docent én leerlingen. Je
verantwoordt je keuze in je lesvoorbereidingsformulier.



Je schrijft een verslag waarin de volgende punten aan bod komen:
1. Je doet een verkennend onderzoek naar DOVO in de literatuur en in de praktijk. Hiertoe
zoek je minimaal 3 recente bronnen die handelen over DOVO. Daarnaast interview je 1
docent van je vak die veel DOVO gebruikt en 1 docent die DOVO minder of niet gebruikt
in zijn les. Je bereidt de vragen door en vraagt door tijdens het gesprek.
Je beschrijft wat je in de theorie en de interviews gevonden hebt en beargumenteert hoe
jouw mening over DOVO gevormd of veranderd is, naar aanleiding van je bevindingen
uit je verkennend onderzoek.
2. Jouw ontwikkeling op het gebied van DOVO. Kies hiervoor een klas uit waaraan je
lesgeeft. Houd gedurende een blok bij hoe je je ontwikkelt in het gebruik van DOVO in
deze klas: wat gaat goed en waarom? Waar loop je tegen aan en waarom? Hoe ga je
daarmee om?
Beschrijf waar je staat aan het eind van het traject: waar ben je sterker in geworden en
wat moet je nog beter doen?
Stel aan het begin of aan het eind van het traject een klassenvocabulaire op met
woorden/chunks/zinnetjes die je in deze klas wil gebruiken of gebruikt hebt en geef aan
waarom deze lijst aansluit bij het niveau van deze klas. Waar mogelijk ondersteun je je
argumenten door middel van een verwijzing naar de literatuur.
3. Construeer twee taaltaken voor de hierboven genoemde klas, die je koppelt aan het
ERK en waarbij je aandacht besteedt aan welke onderdelen met DOVO kunnen en
welke niet. En hoe je dat gaat toepassen.
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De eindbeoordeling
Het verslag en de les worden beoordeeld door de schoolopleider.

1. Verslag (vorm) (alle onderdelen dienen aanwezig te zijn, zo niet dan is het afgekeurd)


Aanwezigheid onderdelen :

O ja O nee

o

Titelblad

O ja O nee

o

Inhoudsopgave

O ja O nee

o

Verantwoording (inleiding)

O ja O nee

o

Corpus

O ja O nee

o

Conclusie / evaluatie

O ja O nee



Het verslag is in correct Nederlands geschreven:

O/V/G

o

De student gebruikt goed lopende zinnen

O / V/ G

o

Het woordgebruik is gevarieerd

O / V/ G

o

De alinea’s vormen een samenhangend geheel

O / V/ G

o

De tekst is gestructureerd (kopjes, witregels, marges)

O / V/ G

o

Bronvermelding volgens de APA-normen, gebruik van de Word-functies van automatische index en
paginanummering

Verslag (inhoud) 10 pt 0

1

O / V/ G

2

3

Opmerkingen:

De student heeft nuttige bronnen gevonden en de literatuur correct verwerkt (maximaal 3 punten)

De interviewvragen zijn doordacht en uit de verslaglegging blijkt dat de student heeft doorgevraagd (maximaal 2 punten)

De klassenvocabulaire past qua niveau bij de uitgekozen klas en de verantwoording is ERK-technisch correct (maximaal 2
punten)
De student beschrijft zijn ontwikkeling op heldere wijze en kent zijn leerpunten (maximaal 3 punten)

3. verslag - taaltaken: 10 pt 0

1

2

3

Opmerkingen:

De student geeft duidelijk aan om welke vaardigheid het gaat, wat de doelstellingen zijn en voor welk ERK-niveau de
taaltaak is bedoeld
(maximaal 2 punten)

De student geeft aan hoe iedere taaltaak wordt beoordeeld
(maximaal 2 punten)
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De taaltaak is helder, begrijpelijk en aantrekkelijk voor de leerling.
(maximaal 3 punten)
De taaltaak is realiseerbaar en goed toepasbaar in de praktijk
(maximaal 3 punten)

4. De les: 10 pt 0

1

2

3

4

Opmerkingen:

De student gebruikt zoveel mogelijk DOVO in de les en stimuleert de leerlingen dat ook te doen (max 4 punten)

De student past het niveau van de doeltaal aan aan de leerlingen (max 2 punten)
De oefening die de student ontwikkeld heeft, is erop gericht de leerlingen in de doeltaal te laten praten met elkaar of de
docent (max 2 punten)
De student heeft in zijn lesvoorbereidingsformulier de keuzes die hij maakt m.b.t. de zelfontwikkelde oefening goed
beargumenteerd (max 2 punten)

Totaal (cesuur 21pt, cijfer: 5,5):

/30

Beoordelaar 1 :
Datum:

Beoordelaar 2 :
Datum:
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3.3

Leerwerktaak E

Mens en Maatschappij

(vakdidactiek Aardrijkskunde Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer)
Periode

Oids: Blok 1, 2, 3
Studenten Samen Opleiden volgen dit vak op hun eigen opleidingsschool.
Indien de opleidingsschool de LWT niet aanbiedt, neemt de student deel aan de
cursus op de Hogeschool Rotterdam.
Alle VT en DT studenten die op een niet-opleidingsschool stage lopen, volgen
deze cursus op de Hogeschool Rotterdam.
Informatiebijeenkomst op de hogeschool is in de eerste week van onderwijsperiode 2.
Daarin zal de opdracht worden uitgelegd.

Inleveren

Inleveren in Cum Laude in de genoemde cursusmap,
Uiterlijke inleverdatum - 15/04/2019 (toetsweek blok 3)
Aardrijkskunde: AAKELD01X (samen met LWT2F)
Docent: Aardrijkskunde: Rosa Veldman (r.m.veldman@hr.nl)
Economie: XECELD01X ((samen met LWT2F)
Docent: Ed Akerboom (e.akerboom@hr.nl)
Maatschappijleer: MAAH2A05X ((samen met o.a. LWT2F)
Docent: Marcel Mooijman (m.f.m.mooijman@hr.nl)
Geschiedenis: GESELD01X ((samen met LWT2F)
Docent: Michèle Hollander en Lennart van Baalen (m.r.hollander@hr.nl, j.l.van.baalen@hr.nl)

Niveau

Hieronder staan de indicatoren van niveau 2:

Competentie

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
• beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept in
hoe deze effectief onderwezen wordt;
• voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;
• past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert daarbinnen
activerende werkvormen;

Kennisbases

Generiek:
2.1: model didactische analyse
• didactiek en didactisch handelen van de docent

Aardrijkskunde:
Vakdidactiek en aardrijkskunde
4.3.6: de verschillende kaartvaardigheden en de stappen voor het aanleren en
ontwikkelen daarvan door leerlingen;
4.4.2: de uitgangspunten en methodieken van de verschillende werkvormen, zoals het
directe instructiemodel;
4.4.3. de inzet het het effect van de verschillende werkvormen in een leersituatie;
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4.5.1: de inzet van specifieke aardrijkskundige leermiddelen, zoals verschillende soorten
kaarten.

Concretisering Aardrijkskunde:
• context te geven (aan lessen over China) door middel van het gebruiken van
nieuwsitems, krantenberichten en kennis over de geschiedenis
• geografische processen en vaardigheden binnen deze context te schematiseren of
te verwerken in een stappenplan om deze voor leerlingen inzichtelijk te maken
• lesmethodes (over China) te beoordelen met behulp van de context die de student in
deze cursus opbouwt (o.a. kijken naar de mate van stigmatisering)
• aan leerlingen duidelijk te maken wat het belang is van topografie voor het vormen
van een geografisch wereldbeeld (context)
• een taalgerichte aardrijkskundeles (over China) te verzorgen waarin begrippen
gemodelleerd worden en veel interactie plaatsvindt tussen leerlingen waarin
begrippen worden gebruikt
effectief en actief leren te bewerkstelligen bij ‘vragen stellen’ volgens het OBIT-model

Economie: volgt via vakgroep Economie

Maatschappijleer:
Vakdidactische kennisbasis Maatschappijleer
6.2: Leerdoelen maatschappijleer en burgerschapsvorming –Leerdoelen
• De student kan onderwijs- en examenprogramma’s in leerdoelen vertalen (kennen,
kunnen en houding) op elk onderwijsniveau
7.1: Didactische werkvormen bij maatschappijleer – keuze werkvormen
• De student kan bewust kiezen uit verschillende didactische werk- en spelvormen en
toepassen ter realisering van bepaalde onderwijsdoelen
• De student kan bewust kiezen voor lesgebonden docent- en/of leerlingactiviteiten
• De student kan werkvormen toepassen m.b.t. beeld, tekst en methoden waarin de
kennis en inzichten zoals omschreven in de kennisbasis verwerkt zijn.
7.2: Didactische werkvormen bij maatschappijleer – criteria werkvormen
• De student kan onderwijsdoelen efficiënt realiseren

Geschiedenis:
Domein 2 – vakdidactiek. De student kan…
1.c: Doelstellingen - Basisinzichten
• bij een gegevens historisch onderwerp basisinzichten formuleren en deze omzetten
in leerdoelen.
2.b: Leermiddelen – Beeld
• beeld beoordelen op didactische geschiktheid voor een bepaalde groep leerlingen;
• bij beeld opdrachten maken van het type translatie (reproductie en inzicht) om de
inhoud van het materiaal expliciet te krijgen;
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• bij beeld opdrachten maken van het type interpretatie (bijvoorbeeld toepassing,
analyse, synthese en evaluatie) om betekenis aan het materiaal te geven.
3.a: Aanbiedende werkvormen
• doceren en onderwijsleergesprek richten op de overdracht van kennis van
gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen;
• doceren en onderwijsleergesprek richten op de uitleg van begrippen.
3.b: activerende werkvormen
• activerende werkvormen toepassen die zelfstandig (ver)werken bij geschiedenis
aantrekkelijker en effectiever maken.

Context

Didactiek is de kunst of methode van onderwijzen. Vakdidactiek is dan de kunst of
methode van het onderwijzen van een vak, zoals aardrijkskunde, economie,
maatschappijleer en geschiedenis. Deze vakken hebben betrekking op het menselijk
handelen in respectievelijk ruimte, schaarste, de samenleving en tijd. En hebben
daarmee gedeelde kenmerken zoals de aandacht voor het menselijk handelen en de
context waarin dit handelen plaatsvindt, de taligheid en het werken met abstracte
begrippen. Deels staan leraren voor deze vakken dus voor dezelfde uitdagingen. In
deze leerwerktaak staat een aanpak van de uitdagingen centraal. De
gemeenschappelijke methode in deze aanpak is het directe instructiemodel; de kunst is
de vakdidactische invulling van dit model. LWT2E is daarmee een vakdidactische
verdieping op LWT2F. De focus ligt op de tweede en vijfde lesfasen uit het directe
instructiemodel. In lesfase twee richt je je op de manier waarop je de tekst uit de
methode overbrengt op de leerlingen. In LWT1E heb je de methode bestudeerd, nu
moet je die vertalen naar de leerlingen. Voor lesfase vijf maak je een opdracht bij
vakspecifiek materiaal. Met deze opdracht verwerken de leerlingen nogmaals de stof uit
lesfase 2.

Cursussen i.r.t.
LWT 2E

Aardrijkskunde: AAKELD02X
Economie: XECVAK06X
Maatschappijleer: MAAH2B03X
Geschiedenis: GESH2A01X

Literatuur

Aardrijkskunde:
• Berg, G. van de, Stiphout, H. van, Vankan, L. (2009) Handboek vakdidactiek
aardrijkskunde. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken.
o Hoofdstuk 5: http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wpcontent/uploads/hoofdstuk5-Eengoedeles.pdf
o Hoofdstuk 7: http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wpcontent/uploads/hoofdstuk7-Kaartengeventedenken.pdf
Economie:
• Kristof de Witte Wouter Schelfhout (2015), Vakdidactiek economie. Leuven:
LannooCampus.
o Hoofdstuk 3
• Kneppers, H.C. (2010). Rekenen bij Economie. Amsterdam: Landelijk
Expertisecentrum Handel en Economie.
https://pure.uva.nl/ws/files/1428929/91877_336781.pdf

Maatschappijleer:
• Olgers, T., Ramkema, H. (2014) Handboek vakdidactiek maatschappijleer.
Amsterdam: Landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
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o

Hst. 8 & 9: http://www.expertisecentrummmv.nl/cms_data/Handboek_maatschappijleer_web.pdf

Geschiedenis:
• Wilschut, A., Straaten, D. van, & Riessen, M. van (2013) Geschiedenisdidactiek.
Handboek voor de vakdocent, Coutinho, Bussum.
o Hoofdstukken 5, 10 & 12.

Aanbevolen algemene literatuur:
• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005) Effectief leren. Basisboek, Noordhoff,
Groningen.

Opdrachten: LWT 2 E Mens en Maatschappij

Leerdoelen

Waarom?
2E1

Je maakt een lesvoorbereiding waarin de focus ligt op
lesfasen 2 en 5 uit het directe instructiemodel. Het doel is
ten eerste je bewust te laten nadenken over een effectieve
didactische invulling van je les. Ten tweede is het doel om
een les te geven die didactisch gezien tot in de puntjes is
voorbereid. We focussen daarbij op lesfasen 2 en 5 van het
directe instructiemodel, omdat hier de vakinhoud en didactiek het sterkst in terugkomen. Het gaat er daarbij om
dat je fase 2 geen samenvatting is van het boek, maar een
herstructurering van de stof, geplaatst in de bredere context.
Daarnaast leer je om op een effectieve manier gebruik te
maken van voor jouw vak kenmerkend materiaal. Effectief is
het als het leidt tot het behalen van de leerdoelen.

De student kan...
Met betrekking tot leerdoelen…
Bij een gegeven onderwerp een
algemeen leerdoel of basisinzicht
formuleren
Bij een algemeen leerdoel concrete
handelingsgerichte cognitieve doelen
en vaardigheidsdoelen formuleren

Met betrekking tot de leerstof in
aansluiting op de leerdoelen…
Wat ga je doen?
• Je werkt je les uit in een LIO-lesvoorbereidingsformulier
zoals beschreven bij resultaat.
• Je bouwt je les op volgens het directe instructiemodel
• Je houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de
sleutelbegrippen bij effectief leren( LWT 2A)
• Je behandelt de stof passend bij je stage.
• Je behandelt minimaal één vaardigheid.

-

De leerstof in de
methodetekst beoordelen op
juistheid

-

De leerstof in de
methodetekst analyseren op
structuur

-

De leerstof in de
methodetekst plaatsen in de
context of benaderingswijzen
van het vak

-

De leerstof in de
methodetekst vertalen naar
een overzichtelijk schema

-

Begrippen helder en op
leerlingniveau definiëren

-

De leerstof actueel en
correct weergeven

Concretisering van de opdracht m.b.t.:
1. Lesdoelen
(AK: hst 5; EC: hst. 3; MA: hst. 8, GS: hst. 10)
1.1. Je formuleert één algemeen leerdoel voor de les
1.2. Je formuleert drie concrete, handelingsgerichte
inhoudelijke doelen en één vaardigheidsdoel)
2. Lesfase 2
2.1. Bestudeer het hele hoofdstuk uit de methode.
2.2. Analyseer de leerstoftekst in de paragraaf in de
methode op inhoud en structuur: klopt het wat er
geschreven wordt? Hoe is de tekst opgebouwd?
2.3. Plaats de leerstof in de historische, geografische,
economische context of maatschappelijke
benaderingswijze;

Met betrekking tot de werkvormen in
aansluiting op de leerdoelen…
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2.4. Formuleer heldere definities voor de gebruikte
begrippen
2.5. Herstructureer de inhoud van de tekst naar een
overzichtelijk en passend schema voor de
leerlingen.
2.6. Schrijf je uitleg zoals je die in de les gaat geven uit.
3. Lesfase 5
Voor lesfase 5 maak je zelf verwerkingsopdrachten bij een
vakspecifiek type materiaal:
o Aardrijkskunde: kaartmateriaal (hst. 7)
o Economie: rekenmateriaal (artikel)
o Maatschappijleer: eigen geschreven
leerstoftekst (hst. 9)
o Geschiedenis: stilstaand beeld (hst. 5)
Je gaat daarbij als volgt te werk:
3.1. Werk vanuit de theorie zoals beschreven in de
vakdidactische literatuur.
3.2. Zoek of maak je materiaal, zorg daarbij dat het
aansluit op de lesdoelen en lesfase 2
3.3. Formuleer opdrachten bij het materiaal, waarbij
inhoud, betekenis en vaardigheden aan bod komen
3.4. Maak een antwoordmodel
3.5. Bereid de nabespreking voor
Resultaat:

-

Aangeven hoe deze effectief
bijdragen aan de leerdoelen

-

Duidelijk maken wat de
doelen, inhouden,
werkwijzen en duur van de
werkvorm zijn (volledige
instructie)

-

Duidelijk maken hoe inhoud
en proces nabesproken
worden

Met betrekking tot het materiaal in
aansluiting op de leerdoelen…
-

Een selectie of ontwerp
maken die effectief bijdraagt
aan het behalen van de
leerdoelen

-

Aangeven hoe dit materiaal
effectief bijdraagt aan de
leerdoelen

-

Opdrachten formuleren die
leiden tot verwerking van de
leerstof

-

Opdrachten formuleren die
leiden tot effectief gebruik
van het materiaal

De lesvoorbereiding
Je gebruikt het LIO-lesvoorbereidingsformulier

Doelstelling (opdracht 1.1 & 1.2)
Formuleer ten eerste een algemeen leerdoel of basisinzicht
voor je les: Dit is een antwoord op de vraag: Wat heeft een
leerling er in het hier en nu aan de beoogde kennis en
vaardigheden te bezitten?
Formuleer drie inhoudelijke doelen en één vaardigheidsdoel
die aansluiten bij het algemene doel. Gebruik verschillende
beheersingsniveaus en formuleer je doelen in
leerlinggedrag. Wees daarbij zo concreet mogelijk. Kortom:
SMART.

Beginsituatie
Maak een doordachte inschatting van wat jouw leerlingen
met betrekking tot de doelstelling al kunnen en weten. Dat is
meer en soms minder dan het laatst behandelde hoofdstuk
uit hun lesboek. Zorg dat doelstelling en beginsituatie goed
op elkaar aansluiten.
Geef ook een beschrijving van de klas voor zover die
relevant is voor de verwachte loop van de les.

Verantwoording
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Beschrijf hoe je in je les invulling geeft aan de
sleutelbegrippen bij Effectief leren en met welke technieken
(interpersoonlijk, pedagogisch, (vak)didactisch en
organisatorisch) je de leerling aanzet tot een actieve
verwerking van de leerstof. Je verwijst hierbij naar
(vak)didactische en onderwijskundige literatuur.
Geef ook aan
- hoe je in lesfase 2 de stof gaat herstructureren, en waarom
op die manier;
- hoe je in lesfase 5 zorgt voor een actieve verwerking aan
de hand van het vakspecifieke materiaal, en waarom op die
manier.

Toetsing
Je beschrijft hoe je in lesfase 3 en 6 controleert of de
leerdoelen behaald worden. Je besteedt hierbij aandacht
aan verschillende beheersingsniveaus.

Persoonlijke leerdoelen
Je geeft minstens één eigen leerdoel met betrekking tot je
lesgeven. Je geeft aan met welk concreet gedrag je dit
leerdoel gaat bereiken in de les.

Lesopzet
Je beschrijft per lesfase de gang van zaken in de les. Je
beschrijft concreet gedrag op het gebied van
interpersoonlijk, pedagogisch, (vak)didactisch en
organisatorisch handelen.
Je geeft in hoofdlijnen de inhoud van de les weer.
Je beschrijft in concrete bewoordingen het gedrag dat je van
de leerlingen wil zien.

Bijlagen
Het te gebruiken lesmateriaal. Met in ieder geval:
• De presentatie (bijv. ppt. van de gehele les)
• De uitgeschreven uitleg (opdracht deel 2.6)
• Het schema (opdracht deel 2.5)
• Het materiaal (opdracht 3.2)
• De opdrachten bij het materiaal (opdracht 3.3)
• Antwoordmodel bij de opdrachten ((opdracht 3.4)
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Hulp nodig?
Kom naar de bijeenkomst op de hogeschool in de eerste
week van onderwijsperiode 2. Daarin zal de opdracht
worden uitgelegd.
Heb je vragen over de theorie?
1. Vraag je werkplekbegeleider
2. Vraag je hogeschooldocent vakdidactiek

Heb je vragen over de opdracht:
1. Vraag je schoolopleider
2. Vraag Guido Goijens (g.p.h.goijens@hr.nl)

Afronding en beoordeling LWT 2E voor OidS traject vakdidactiek

De eindbeoordeling
Voor een eindbeoordeling moet aan de volgende eisen worden voldaan:
□

Lesvoorbereiding en bijlagen voldoen volgens de werkplekbegeleider aan alle eisen in het
beoordelingsformulier

□

Lesvoorbereiding en bijlagen voldoen volgens de instituutsopleider aan alle eisen in het
beoordelingsformulier

□

De les is uitgevoerd, waarbij de werkplekbegeleider heeft geobserveerd

□

De student heeft gereflecteerd op de les

□

Reflectie van de student en feedback van de werkplekbegeleider zijn ingeleverd bij de
instituutsopleider.

Procedure
•

Ruim voor de student de les gaat geven, lever de student de lesvoorbereiding (inclusief de
bijlagen) in bij je werkplekbegeleider

•

Deze beoordeelt de lesvoorbereiding en de bijlagen op basis van onderstaand
beoordelingsformulier.
o

•

Indien niet aan alle eisen is voldaan, moet de student verbeteringen aanbrengen tot aan
alle eisen is voldaan.

Indien volgens de werkplekbegeleider aan alle eisen is voldaan, gaat zijn beoordeling als
voorstel naar een instituutsopleider.
o

Indien de instituutsopleider het niet eens is met het voorstel van de werkplekbegeleider
moet de student verbeteringen aanbrengen tot aan alle eisen is voldaan.

•

Indien de instituutsopleider het eens is met het voorstel van de werkplekbegeleider kan de
student de les uitvoeren

•

De student voert de les uit en reflecteert op de gegeven les.

•

Reflectie en feedback van de werkplekbegeleider worden ingeleverd bij de instituutsopleider

•

De instituutsopleider voert de beoordeling VLD in in Osiris.
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Bijlage: beoordelingsmodel LWT2E: Vakdidactiek Mens & Maatschappij

Alle met een asterisk aangeven categorieën zijn evidence based, dat wil zeggen, gegrond op wetenschappelijk
onderzoek naar leer- en leseffectiviteit. Ontleend aan:
•

Hattie, J. (2013), Leren zichtbaar maken. Vlissingen: Bazalt.

•

Robert J. Marzano (2011), De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven, Tien vragen (en antwoorden) om uw
lessen sterker te maken. Vlissingen: Bazalt.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om handelingen die de docent kan doen, niet de school(organisatie), management of
thuismilieu.
Let wel: alle onderwijskundige en didactische handelingen hebben wel een of ander effect op het leren. De
leereffecten van de gemerkte handelingen zij echter bovengemiddeld effectief.

1. Uit de lesvoorbereiding blijkt dat de leerdoelen van de les(sen)
voort komen uit een algemeen leerdoel waarin belang en nut van de les
duidelijk wordt

geheel niet

O/V

geheel wel

geheel niet
herkenbaar en
inzichtelijk

O/V

duidelijk herkenbaar
en inzichtelijk

vaag, onduidelijk

O/V

operationeel, toetsbaar

reproductie of
houdingen

O/V

‘hogere
cognities’(taxonomie
van Bloom)

lager niveau dan de
leerlingen
aankunnen

O/V

een zo’n hoog mogelijk
niveau

niet in logische
volgorde

O/V

in logische volgorde

niet op het leerdoel
/stof ervoor of erna

O/V

perfect op het leerdoel
/stof ervoor of erna

vertonen onderling

geen samenhang

O/V

sterke samenhang

sluiten aan

niet bij de
beginsituatie van
leerlingen

O/V

perfect bij de
beginsituatie van
leerlingen

zeker niet

O/V

zeker wel

geheel wel

O/V

geheel niet

een duidelijk uitwerking van de taxonomie van de leerdoelen vormt

geen duidelijke
uitwerking
taxonomie

O/V

een duidelijke
uitwerking taxonomie

in het materiaal (boeken, bord, powerpoint, stencils, etc.) correct is

niet correct

O/V

correct

in het materiaal helder is

niet helder

O/V

zeer helder

voor de docent of een collega … zijn*

… zijn
zijn gericht op

zijn op*

Staan

volgen (beginsituatie)

zijn afkomstig uit of vormen een uitwerking van de kerndoelen M&M of een
examenprogramma van het betreffende vak

2. Uit de voorbereiding en het materiaal blijkt dat de leerstof
een duidelijke uitwerking van de leerdoelen vormt
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zodanig is dat begrippen correct gedefinieerd worden

incorrect

O/V

correct

in een correcte context uitgelegd worden

incorrect

O/V

correct

incorrect worden
weergegeven

O/V

correct worden
weergegeven

incorrect wordt
weergegeven

O/V

correct wordt
weergegeven

oud

O/V

actueel

met kloppende voorbeelden wordt uitgelegd

niet-kloppende
voorbeelden

O/V

kloppende
voorbeelden

meningen bevat die worden

als feiten
gepresenteerd

O/V

van feiten
onderscheiden

daar waar diverse meningen naast elkaar staan, gepresenteerd wordt op een
wijze die

onevenwichtig of
ongenuanceerd is

O/V

evenwichtig en
genuanceerd is

daar waar diverse meningen naast elkaar staan, gepresenteerd wordt op een
wijze die

politiek of
ideologisch
gekleurd is

O/V

politiek of ideologisch
neutraal is

zodanig is dat inzichten/ verbanden/ theorieën

zodanig is dat overige leerstof

(inclusief aanvullingen van de docent op het materiaal) actueel is

3. De didactische aanpak ten aanzien van de leerdoelen. Deze is in voorbereiding en het materiaal zodanig dat voor leerlingen
a. aan het begin van lessen
duidelijk wordt (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) wat de l
eerdoelen zijn (dus wat als eindniveau verwacht wordt)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

duidelijk wordt in welk geval de leerdoelen succesvol en op hoog niveau
worden gehaald*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

duidelijk wordt hoe de betreffende doelen, stof over de les(sen) verdeeld zijn*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

telkens, per lesfase, duidelijk blijft wat de leerdoelen zijn (dus wat hier
verwacht wordt te leren)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

telkens, per lesfase, duidelijk is wat de mate is waarop de leerdoelen
succesvol en op hoog niveau worden gehaald.*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

niet gecontroleerd

O/V

wel gecontroleerd

niet gecontroleerd

O/V

wel gecontroleerd

b. tijdens lessen

telkens, per lesfase, gecontroleerd zal worden of de leerdoelen gehaald zijn
(formatieve toetsing)*
c. aan het einde van lessen
gecontroleerd wordt wat geleerd dient te worden, dus dat de leerdoelen zijn
gehaald (summatieve toetsing)*

4. De didactische aanpak ten aanzien van de leeractiviteiten en werkvormen. Deze is in lessen zodanig dat voor leerlingen
a. aan het begin van lessen
duidelijk wordt (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) wat de w
erkvormen of leeractiviteiten zullen zijn (dus wat hier verwacht wordt)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

duidelijk wordt hoe de betreffende werkvormen en leeractiviteiten over
lesdelen verdeeld zijn*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk
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b. tijdens lessen
telkens, bij alle lesfasen, permanent duidelijk is welke afzonderlijke
werkvormen/leeractiviteiten aan de orde zijn (structuuropmerkingen,
spoorboek)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

telkens, bij alle lesfasen, permanent duidelijk is wanneer een afzonderlijke
werkvormen/leeractiviteit aan begint (structuuropmerkingen, spoorboek)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

telkens, per lesfase, er een instructie is welke concrete handelingen en
leeractiviteiten zij tijdens de les en werkvormen moeten doen (dus wat hier
verwacht wordt)*

niet geïnstrueerd

O/V

wel geïnstrueerd

telkens, per lesfase, duidelijk is dat/of een afzonderlijke werkvorm/leeractiviteit
eindigt (structuuropmerkingen, spoorboek)*

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

niet

O/V

wel

niet duidelijk

O/V

wel duidelijk

niet geïnstrueerd

O/V

wel geïnstrueerd

c. aan het einde van lessen
gerecapituleerd wordt wat de werkvormen/leeractiviteiten waren
eventueel huiswerk (nogmaals) wordt geïnstrueerd
doelgericht huiswerk wordt gegeven (kennisverdieping, procedures leren,
oriëntatie nieuwe stof), waarbij het thuisfront betrokken wordt*

5. Werkvormen en didactisch materiaal (boeken, bord, overige media). Voor deze geldt dat zij zodanig zijn ingericht dat in
lessen
a. in hun praktisch gebruik/verloop
slecht geïnstrueerd

O/V

goed geïnstrueerd

zij effectief bijdragen aan het halen van de leerdoelen

niet effectief

O/V

zeer effectief

de les efficiënt verloopt

niet efficiënt

O/V

zeer efficiënt

leerlingen de werkvormen waarderen als

niet plezierig

O/V

zeer plezierig

niet

O/V

wel

niet wordt toegepast

O/V

wordt toegepast

bij nieuwe kennis uit leerstofbelevingen bestaan (concrete ervaringen in of
buiten de klas met de leerstof)*

geheel niet

O/V

geheel wel

in het geval van nieuwe stof deze in kleine brokken aan leerlingen
aangeboden*

geheel niet

O/V

geheel wel

deze op andere wijze wordt aangeboden dan in de methode (herstructureren)

geheel niet

O/V

geheel wel

het gebruikte schema is

onduidelijk

O/V

duidelijk

niet passend

O/V

passend

nieuwe kennis, met behulp van verschillende instructies en werkvormen, aan
bestaande kennis wordt gekoppeld*

nooit/eenduidig

O/V

veelvuldig/divers

met behulp van uiteenlopende instructies en werkvormen verbanden worden
gelegd met andere lessen*

nooit/eenduidig

O/V

veelvuldig/divers

geheel niet

O/V

geheel wel

duidelijk zijn geïnstrueerd (zie gehele categorie 3)*

duidelijk gekozen zijn vanuit de leerdoelen (en niet om andere redenen)
een klein aantal standaard regels en routines voor de werkvormen gelden*
b. bij het aanleren van stof

het gebruikte schema is ten aanzien van de verbanden in de leerstof

feedback wordt gegeven of leerdoelen worden gehaald*
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feedback wordt gegeven over de hoogte van het niveau waarop leerdoelen
worden gehaald*

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen bij voortduring conclusies over de leerstof systematisch noteren,
grafisch weer kunnen geven (notitieschema’s, superschema’s, etc.) *

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen doet nadenken over het leerproces (verliep dat goed of niet, voelt
de leerling zich zeker?)*

geheel niet

O/V

geheel wel

6. Werkvormen en didactisch materiaal (boeken, bord, overige media). Voor deze geldt dat zij zodanig zijn ingericht dat in
lessen
a. om de betrokkenheid met de stof te verhogen
een logisch en goed werktempo wordt toegepast*

geheel niet

O/V

geheel wel

opmerkelijke informatie wordt verstrekt*

geheel niet

O/V

geheel wel

beurten over de leerlingen worden verdeeld (eerst naam, dan vraag/opdracht)

geheel niet

O/V

geheel wel

de leraar vragen stelt die leerlingen noodzaken dieper in te gaan op de stof*

geheel niet

O/V

geheel wel

er een goed tempo in vraag-antwoord-interactie is.*

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen telkens, in alle lesfasen, vragen gesteld krijgen

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen in lesfase 3 en 6 vragen krijgen ter controle van de leerdoelen

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen open vragen gesteld krijgen

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen vragen gesteld krijgen op verschillende beheersingsniveaus

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen antwoorden krijgen doorgespeeld

geheel niet

O/V

geheel wel

leerlingen positieve feedback krijgen op hun antwoorden

geheel niet

O/V

geheel wel

b. om de docent-leerlinginteractie te vergroten
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Eindbeoordeling

Student:

Studentnummer:

Opleiding:

Klas:

Stageschool:

Werkplekbegeleider:

Instituutsopleider:

Lesvoorbereiding

Akkoord werkplekbegeleider

Datum

Akkoord instituutsopleider

Datum

Uitvoering en reflectie

Akkoord werkplekbegeleider

Datum

Reflectie en feedback werkplekbegeleider

Akkoord instituutsopleider

Datum
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3.4

Leerwerktaak E vakdidactiek

Biologie en Natuurkunde

Periode

Samen Opleiden: blok 1,2,3

Inleveren

Code - zie SVO
inleveren via de studieroute vakdidactiek 2A in CUMLAUDE.
Uiterlijke inleverdatum - 15/04/2019
Docent
Contactpersoon Biologie:
Damian McCrossan - d.mccrossan@hr.nl
Contactpersoon Natuurkunde:
Erik van Caem – E.van.Caem@hr.nl

Niveau

Hieronder staan de indicatoren niveau 2 behorende bij de competentie.

Competentie Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
•
•
•
•

beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept in hoe deze
effectief onderwezen wordt;
voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;
past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert daarbinnen activerende
werkvormen;
stelt vragen op verschillende niveaus in een lessituatie.

Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling
•
werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling daarin
•
laten zien;
•
is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit te
•
drukken (minimaal 4F).
Relatie met Kennisbasis Biologie
Domein B1.1 Biologie leren
•
is zich bewust van vakspecifiek taalgebruik en kan leerlingen begeleiden bij het leren hanteren
van dit vakspecifiek taalgebruik;
•
kan biologische begrippen omschrijven, schematisch plaatsen in hun onderlinge relaties en
toepassen in verschillende contexten;
•
kan lesmateriaal analyseren op biologische begrippen en vakspecifiek taalgebruik en op basis
hiervan bepalen voor welk niveau het lesmateriaal geschikt is;
•
kan voortbouwen op de voorkennis van leerlingen;
•
kan inhoudelijke fouten van denkbeelden van leerlingen expliciet maken en corrigeren;
Relatie met Kennisbasis Natuurkunde
Domein 1. De leerling: Natuurkunde leren
Categorie 1. Natuurkundige begrippen leren
Toelichting:
•
inzicht in begripsvorming;
•
bijbehorende leerprocessen sturen;
•
leerfasen: oriënteren, verwerven, verwerken, toepassen;
•
schoolvoorbeelden en praktijkvoorbeelden;
•
inzicht in begrippennetwerken;
•
intuïtieve en wetenschappelijke denkbeelden;
•
herkennen van preconcepten en misconcepten bij individuele leerlingen.
Categorie 6.Vaktaal en taalgebruik
Toelichting:
•
onderscheid tussen spreektaal en vaktaal;
•
taal en begripsvorming.
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Context

In jaar 1 heb je bij vakdidactiek biologie/natuurkunde geleerd over het leren van concepten.
Nu je meer weet over hoe je leerlingen biologie/natuurkunde kunnen leren is het nu tijd om
tijdens je stage dat in de praktijk te brengen.

Cursussen
i.r.t.
LWT 2E
Literatuur

Vakdidactiek Biologie jaar 2, blok 1 Voltijd (BIOMCO01X)
Vakdidactiek Natuurkunde jaar 2, blok 1 Voltijd (NAT2A01X)
Contactpersoon Biologie:
Damian McCrossan - d.mccrossan@hr.nl
Contactpersoon Natuurkunde:
Erik van Caem – E.van.Caem@hr.nl
N@tschool: In de studieroute staat materiaal en links over misconcepten.
Pre- en misconcepten in het onderwijs:
https://www.leraar24.nl/pre-en-misconcepten-in-het-onderwijs/

Zijn misconcepties "mis"-concepties?
Paulien Vegting (NVON-maandblad, dertiende jaargang nr. 4 (mei 1988)):
http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/didactiek/default.htm

Maken van een Conceptmap:
http://bubbl.us
http://cmap.ihmc.us/

Bijlage 1. Begrippen uitleggen
Biologie:
http://portal.rdmc.ou.nl/portal-live/content/3463/kennisbank_misconcepten_in_de_biologie
http://www.ntwpracticumnet.ou.nl/content-e/Kennisbank_biologie_misconcepten/

Natuurkunde:
http://leoned.nl/2e_graads/begripsontwikkeling/praktijk/8_vakbegrippen_in_samenhang_bij_natuurkunde.htm
https://www.leraar24.nl/misconcept-stroom-en-spanning/
https://www.youtube.com/results?search_query=veritasium

Taken

Student:
•
Werkt zelfstandig aan de LWT.
•
Zorgt ervoor dat de WPB over de juiste materialen en informatie betreffende de LWT beschikt
•
Vraagt feedback aan de WPB.
•
Levert de gemaakte LWT in via de juiste studieroute vakdidactiek in n@tschool. Dit om de LWT
beoordeeld te laten worden door de vakdidacticus van de opleiding.
•
Neemt contact op met de contactpersoon Biologie/Natuurkunde bij onduidelijkheden over de LWT.
•
Vraagt de WPB het adviesformulier in te vullen. Het adviesformulier is te vinden na de Rubrics.
Werkplekbegeleider (WPB):
•
Is op de hoogte van de inhoud van de LWT en de beoordelingscriteria.
•
Bekijkt lesvoorbereidingen.
•
Observeert lessen.
•
Geeft feedback aan de student betreffende de opzet en uitvoering van de LWT.
•
Verwijst de student naar de contactpersoon Biologie/Natuurkunde bij onduidelijkheden over de
LWT.
•
Geeft een advies aan de contactpersoon vakdidactiek aan de hand van de criteria bij de LWT, zie
daarvoor het adviesformulier na de Rubrics.
•
Mailt het ingevulde adviesformulier naar de contactpersoon vakdidactiek
Contactpersoon Biologie/Natuurkunde:
•
Zorgt ervoor dat de materialen behorende bij de LWT beschikbaar zijn.
•
Heeft een studieroute in n@tschool beschikbaar, waar de LWT ingeleverd kan worden
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•
•
•
•
•

Helpt onduidelijkheden weg te nemen betreffende de invulling en uitvoering van de LWT wanneer
dit gevraagd wordt.
Bekijkt het ingevulde adviesformulier van de WPB
Neemt, waar nodig, contact op met de WPB aan de hand van het advies in het adviesformulier.
Beoordeelt de, via n@tschool ingeleverde, LWT.
Verwerkt het resultaat van de LWT in Osiris.

LWT 2E Vakdidactiek (2 studiepunten)
Bestuderen materialen
Voorbereiden lessen
Uitvoeren lessen
Evalueren lessen
LWT afronden en inleveren
Totaal klokuren (2 x 28 studielasturen = 56 )

Totaal
10
25
10
8
3
56

Opdrachten: LWT 2E

Leerdoelen

Je bent in staat om:
• een samenhangend overzicht te
Je weet nu al het één en ander over het leren van een
maken van wat een leerling moet
concepten. Het doel, mede bepaald door eindtermen (wat de
leren bij een bepaald (Exact)
leerlingen uiteindelijk bereikt moeten hebben, dus
onderwerp;
eindtermen eindexamen of eindtermen onderbouw) en de
methode, staat vast. Maar de leerling start niet bij nul, er is al • vanuit lesdoelen lesactiviteiten te
het één en ander in de hoofden van de leerlingen aanwezig.
kiezen;
Wat is daar aanwezig aan kennis en is deze kennis wel
• na te gaan welke voorkennis
juist? Daar zou je rekening mee moeten houden bij het
nodig is bij de (zelf)
voorbereiden van je lessen.
geformuleerde lesdoelen;
Er kunnen pre- of misconcepten aanwezig zijn bij leerlingen. • aanwezige voorkennis zichtbaar
Pre- of misconcepten zijn hardnekkig, die haal je niet zo
maken;
maar weg door de concepten juist uit te leggen. Een
•
mogelijke misconcepten te
interventie, waarbij een zogenaamd cognitief conflict
detecteren en effectief te
ontstaat blijkt bij de meeste leerlingen wel effectief.
corrigeren

Waarom?
2E1

Wat ga je doen?
Je gaat lessen ontwerpen op basis van het DI-model, daarbij
wordt expliciet aandacht besteed aan lesdoelen, voorkennis
(mogelijke pre- en misconcepten) en vragen stellen.
Het ontwerpen en uitproberen van lessen, waarna je op
basis van je opgedane ervaring opnieuw lessen ontwerpt. Dit
cyclische proces zal je een paar keer doorlopen. Hoe vaak je
dat moet doen hangt af van hoeveel vorderingen je maakt bij
het ontwerpen en uitvoeren van je lessen. Het is de
bedoeling dan je uiteindelijk de leerdoelen hiernaast
succesvol behaald.
Bekijk het onderdeel dat de leerlingen moeten leren. Niet
alleen die ene les, maar het gehele hoofdstuk.
• Maak een conceptmap van het gehele
hoofdstuk/onderwerp.
• Formuleer SMART je lesdoelen bij de les die je gaat
geven.
• Beschrijf de beginsituatie van de leerlingen.
• Ga na welke voorkennis nodig is.
• Bedenk op welke manier je na gaat wat de
daadwerkelijke voorkennis is bij de leerlingen.
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•
•
•

•
•
•

•

Kies een activiteit waarmee je de voorkennis van
leerlingen zichtbaar gaat maken. Welke vragen stel je
daarbij?
Pre- en misconcepten kunnen in beeld komen. Bedenk
welke mogelijke pre- en misconcepten dat kunnen zijn,
neem deze ook op in je conceptmap.
Beschrijf op welke manier jij deze in de les pre- en
misconcepten gaat corrigeren. Het corrigeren van preen misconcepten is niet makkelijk en gebeurt niet
zomaar. Een ‘cognitief conflict’ is in de meeste gevallen
een succesvolle interventie om pre- en misconcepten te
corrigeren. (zie ook de fase ‘interveniëren en aanleren’ in
de bijlage en Rubrics). Bekijk het materiaal in
n@tschool, om ideeën op te doen om een cognitief
conflict voor elkaar te krijgen in het hoofd van de leerling.
Schrijf alle vragen op die je gaat stelen op (zorg dat je in
je les vragen stelt op de vier leerniveaus)
Beschrijf activiteiten/strategieën om ‘vragen stellen’ toe
te passen, waarmee alle leerlingen geactiveerd worden.
Formuleer observatievragen aan de hand van de
competenties/gedragsindicatoren die je deze les
verwacht te ontwikkelen en/of leerdoelen waarop je
expliciet feedback wil. Noteer deze vragen ook op je
lesvoorbereidingsformulier.
Bespreek je lesvoorbereiding met je WPB, bespreek ook
de observatievragen, zodat de WPB gericht de les kan
observeren.

Gebruik het aanwezige materiaal in n@tschool om je te
oriënteren op mogelijke misconcepten (deels ook
opgenomen in deze LWT).

Resultaat:
De gemaakte conceptmap
Een ingevuld lesvoorbereidingsformulier, waarin de
bovenstaande aspecten zijn verwerkt.

Waarom?
2E2

De lesvoorbereiding is, als het goed is, helemaal in orde. Nu
is het tijd voor de moeilijkste stap, wat je voorbereid hebt in
de praktijk brengen. En natuurlijk nagaan of alles gelukt is
zoals je had bedacht. Zijn mogelijke concepten zichtbaar
geworden en is het gelukt dit misconcept te corrigeren?

Wat ga je doen.

Je bent in staat om mogelijke
misconcepten te detecteren en
effectief te corrigeren
Je werkt aan je eigen leerproces en
kan leerpunten en de eigen
ontwikkeling daarin laten zien.

Bespreek de les na met je WPB, aan de hand van de
observatievragen, en eventueel andere aspecten die aan
bod komen aan de hand van de observatie en/of
opgenomen les.

Resultaat:
Een reflectieverslag waarin je aangeeft wat er goed ging en
wat je de volgende keer anders zou doen. Gebruik daarbij
de reflectiecyclus van Korthagen, waarbij je reflecteert op de
door jou gestelde leerdoelen en observatievragen. En
natuurlijk versassende aspecten die je bent tegengekomen
in de les met betrekking tot pre- en misconcepten bij de
leerlingen.
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Afronding en beoordeling LWT 2E voor OidS traject vakdidactiek

De eindbeoordeling
Het resultaat van 2E1 en 2E2 wordt ingeleverd en beoordeeld aan de hand van onderstaande rubrics.
Er worden alleen hele punten gegeven.
Bij de categorieën met 1, 4 en 7 punten, kan ook 2, 3, 5, of 6 punten worden gescoord.
In dat geval moet er een toelichting worden gegeven bij de gegeven score.
In alle andere gevallen is dat niet noodzakelijk.

Overzicht begrippen/concepten
De conceptmap bevat de begrippen/concepten
van het gehele hoofdstuk. De begrippen zijn
verbonden met lijntjes.

De conceptmap bevat de begrippen/concepten
van het gehele hoofdstuk. De begrippen zijn
verbonden met lijntjes. Bij de lijntjes staat de
juiste relatie tussen de begrippen aangegeven.
Begrippen met een grote samenhang staan
dicht bij elkaar.

De conceptmap bevat de begrippen/concepten
van het gehele hoofdstuk. De begrippen zijn
verbonden met lijntjes. Bij de lijntjes staat de
juiste relatie tussen de begrippen aangegeven.
Begrippen met een grote samenhang staan
dicht bij elkaar.
In de conceptmap zijn ook de mogelijke
misconcepten opgenomen.

1 punt

4 punten

7 punten

Score:
Toelichting bij 2, 3, 5 of 6 punten:

Introductie (motiveren van de leerlingen voor het onderwerp)
Context sluit niet aan bij de doelgroep of de
richtvraag bevat nieuwe of onbekende
begrippen

Betekenisvolle context uit het dagelijks leven
of de richtvraag is zonder nieuwe en
onbekende begrippen geformuleerd

Betekenisvolle context uit het dagelijks leven
en de richtvraag is zonder nieuwe en
onbekende begrippen geformuleerd

1 punt

2 punten

3 punten

Score:

Inventariseren (hierbij worden de mogelijke pre- of misconcepten zichtbaar gemaakt)
Docent geeft de benodigde informatie.
(Mogelijke pre- of misconcepten worden niet
zichtbaar gemaakt/geactiveerd)

Instapprobleem is geformuleerd of er is een
verbinding gemaakt met aanwezige
voorkennis/denkbeelden

Instapprobleem is geformuleerd en er is een
verbinding gemaakt met aanwezige
voorkennis/denkbeelden

1 punt

2 punten

3 punten

Score:

Interveniëren en Aanleren (de mogelijke pre- misconcepten worden getoetst, lln staat open voor de nieuwe
leerstof)
De aangeboden situatie is complex (dagelijks
leven of alleen theorie) of de aanwezige
denkbeelden/concepten worden niet
toegepast/getoetst. (Er ontstaat geen mogelijk
cognitief conflict)

Minder complexe (laboratorium) situatie wordt
aangeboden, waarmee de leerling zijn/haar
denkbeelden/concepten moet
toepassen/toetsen. (Er ontstaat een mogelijk
cognitief conflict)

Minder complexe (laboratorium) situatie wordt
aangeboden, waarmee de leerling zijn/haar
denkbeelden/concepten moet
toepassen/toetsen. (Er ontstaat een mogelijk
cognitief conflict)
Nieuwe begrippen/theorie wordt aangeboden,
op zo een manier dat deze aansluit bij de
voorkennis.

1 punt

4 punten

7 punten

Score:
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Toelichting bij 2, 3, 5 of 6 punten:

Herformuleren (De leerling gaat met de ervaring van stap 3 oefenen in soortgelijke situaties.)
Er wordt geoefend in situaties in zowel
laboratorium, dagelijkse leven als theoretische
situaties.

Er wordt geoefend in situaties in zowel
laboratorium als theoretische situaties.

Er wordt geoefend in soortelijke
(laboratorium)situaties

1 punt

2 punten

3 punten

Score:

Toepassen (Verbindingen maken tussen de 3 communicatieniveaus)
In 1 van de 3 communicatie niveaus worden
toepassingen geoefend: laboratorium/dagelijks
leven/ theorie.

In 2 van de 3 communicatie niveaus worden
toepassingen geoefend: laboratorium/dagelijks
leven/ theorie.

In al de 3 communicatie niveaus worden
toepassingen geoefend: laboratorium/dagelijks
leven/ theorie.

1 punt

2 punten

3 punten

De leerling moet, zonder bemoeienis van de
docent, zijn/haar gedachte aanpassen a.h.v. het
cognitief conflict.

Bij de leerling wordt nagegaan of het
mogelijke misconcept nog aanwezig is.

Bij de leerling wordt nagegaan of het
mogelijke misconcept nog aanwezig is.
De leerling wordt geactiveerd om na te gaan
op weke manier ze tot nieuwe ideeën zijn
gekomen

1 punt

2 punten

3 punten

Score:

Reflecteren

Score:

Vragen stellen
Er zijn vragen en werkvormen beschreven

Er zijn vragen geformuleerd op de vier
leerniveaus
Er zijn activiteiten/strategieën beschreven
‘vragen stellen’ toe te passen.

Er zijn vragen geformuleerd op de vier
leerniveaus. De vragen zijn passend bij het
doel van de het lesfragment.
Er zijn activiteiten/strategiën beschreven
‘vragen stellen’ toe te passen. Deze activiteiten
zorgen ervoor dat alle leerlingen actief worden
met nadenken over het antwoord op de
gestelde vragen.

1 punt

4 punten

7 punten

De les is geëvalueerd

Er is gereflecteerd op de leerdoelen uit de
LWT. In de reflectie wordt feedback van
derden gebruikt.

Er is gereflecteerd op de leerdoelen uit de
LWT. In de reflectie wordt feedback van
derden gebruikt.
De reflectie is volgens de reflectiecyclus van
Korthagen beschreven. De essentiële aspecten
waar de student invloed op heeft zijn expliciet
en concreet aanwezig.

1 punt

4 punten

7 punten

Score:
Toelichting bij 2, 3, 5 of 6 punten:

Eigen reflectie op de les

Score:
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Toelichting bij 2, 3, 5 of 6 punten:

Punten:
Cijfer:
(Aantal punten / 4,3)

Beste meneer, mevrouw,
Zou u zo vriendelijk willen zijn bij ieder van de onderstaande 9 criteria aan te geven wat uw advies is,
betreffende de uitvoering van de LWT, voor de student die u begeleid heeft?
(Voor een inhoudelijke beschrijving van de criteria, zie de Rubric hierboven)

U heeft de mogelijkheid een TOP en/of TIP te geven.
Dus wat heeft de student prima gedaan, of waar kan hij/zij zich nog verder in ontwikkelen.
Wilt u na het invullen het overzicht aan mij mailen?
Bij voorbaat dank,
Contactpersoon Biologie:
Damian McCrossan - d.mccrossan@hr.nl
Contactpersoon Natuurkunde:
Erik van Caem – E.van.Caem@hr.nl
Adviesformulier voor de WERKPLEKBEGELEIDER
Naam werkplekbegeleider:
Naam student:
Datum:
Criteria:

TOP

TIP

Overzicht begrippen/concepten
Motiveren van de leerlingen voor
het onderwerp
Mogelijke pre- of misconcepten
zichtbaar gemaakt
Mogelijke pre- misconcepten
toetsen, lln open stellen voor de
nieuwe leerstof (cognitief conflict)
Herformuleren

Toepassen
Nagaan of mogelijk misconcept
nog aanwezig is
Vragen stellen

Reflectie op de les
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Bijlage 1. Begrippen uitleggen

Inleiding
Een docent behandelt het onderwerp kracht met als richtvraag: hoe weet je of er een kracht aan het
werk is? Hij bespreekt een groot aantal voorbeeldsituaties uit de sport. Na verloop van tijd zijn er
diverse kenmerken van een kracht genoemd: de werking, de wisselwerking en het tekenen als pijl. Dit
vat hij samen in een begripskaart. (zie onder). Hij sluit af met de opmerking dat we nu nog niet weten
wat een kracht is, maar wel wat een kracht doet.

Begripskaart. Kracht
Voorbeeldsituaties
- voetballer schiet een bal weg
- atleet tilt een zwaar gewicht
- boogschutter spant de boog en de pijl schiet weg.
Een kracht kan de volgende werking hebben:
- de vorm verandert
- de beweging verandert (richting en grootte)
Voor een kracht is nodig
-de wisselwerking tussen twee personen of
voorwerpen.
Kracht kan worden weergegeven door een pijl
-met grootte en richting
-met aangrijpingspunt
-op schaal

Veel natuurkundige begrippen zijn moeilijk te omschrijven in een definitie. Daarom is de vraag: wat
is…? meestal weinig productief. Het begrip laat zich beter kennen door voorbeeldsituaties, door
kenmerken en door de relatie met andere begrippen. Je kunt dat weergeven in een begripskaart. Naar
mate je het begrip beter kent, breidt de begripskaart zich uit. Vaak helpt het weergeven in beelden.
In dit artikel krijg je informatie over
1 De rol van voorbeelden
2 Fasen bij begripsleren
3 Communicatieniveaus
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1 Rol van voorbeelden
Een docent wil het begrip stroomkring aanleren. Hij start met een schemerlamp en bespreekt onder
welke voorwaarden de schemerlamp brandt. Daarna laat hij een practicumopstelling zien en vergelijkt
dit met de schemerlamp. Met behulp van een schakelschema legt hij uit dat er een geleidende
verbinding nodig is van de ene kant van de voeding naar de andere met daarin opgenomen de lamp.
Dat noem je een stroomkring.
Drieluik: de schemerlamp
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

Dagelijks leven: je kunt de
schemerlamp aan en uit
zetten met de
snoerschakelaar.

Laboratorium: voor een werkende
schakeling zijn nodig een
spanningsbron, een lampje,
snoeren en een schakelaar. Alle
zijn met beide kanten opgenomen
in de schakeling.

Theorie: voor een werkende
schakeling is een stroomkring
nodig; de schakelaar kan die
maken en onderbreken.

Voor het aanleren van abstracte begrippen gebruik je vaak voorbeeldsituaties. In dit geval de
schemerlamp uit het dagelijks leven en een schakeling, die ontleend is aan een laboratorium
omgeving. Als voorbeeldsituaties in het dagelijks leven bestaan, noem je ze praktijkvoorbeelden. Als
voorbeelden speciaal gemaakt zijn voor het onderwijs, zoals veel practicumproven, dan noem je het
laboratoriumvoorbeelden. Laboratoriumvoorbeelden zijn meestal minder complex en beter te
begrijpen dan praktijkvoorbeelden.
Het gebruik van praktijkvoorbeelden heeft een belangrijk voordeel. Met behulp van
praktijkvoorbeelden leren leerlingen de natuurkunde te gebruiken bij het begrijpen van alledaagse
situaties. De natuurkunde die op school geleerd wordt, krijgt dan ook buiten school betekenis.
Vaak wordt gedacht dat praktijkvoorbeelden de natuurkunde begrijpelijker maken. Dat is lang niet
altijd het geval. Praktijkvoorbeelden zijn complex en ingewikkeld, en vragen juist een groter begrip.
Het gebruik van eenvoudige voorbeelden is daarentegen noodzakelijk voor begripsvorming.
Ook wordt gedacht dat praktijkvoorbeelden motiverend zijn voor het leren. Dat is echter alleen het
geval als de praktijkvoorbeelden zo gekozen zijn dat dit leerlingen aanspreekt. Voor contexten uit het
beroepsleven of de industrie is dat lang niet altijd het geval.
Wij pleiten voor de combinatie van een praktijkvoorbeeld en een laboratoriumvoorbeeld. Het
praktijkvoorbeeld geeft herkenbaarheid en betekenis. Het laboratoriumvoorbeeld laat zich begrijpen
met de aangeboden theorie,
Hieronder volgen nog enige drieluiken. De laboratoriumsituaties moeten eigenlijk als foto worden
weergegeven. Ga na of de laboratoriumsituatie een duidelijke brug vervult tussen praktijkvoorbeeld en
theorie.
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Drieluik: de bergbeklimmer
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

Na een val hangt de
bergbeklimmer gelukkig nog
aan het touw. Het touw is
strak gespannen en
uitgerekt.

Bij een gewicht rekt het
elastiek uit, totdat de
veerkracht even groot is als
de zwaartekracht.

Op een voorwerp, dat stil hangt aan een
elastiek, werken twee even grote krachten:
de zwaartekracht en de veerkracht. Voor een
voorwerp dat stil hangt aan een touw geldt
hetzelfde: de zwaartekracht en de
spankracht zijn even groot.

Drieluik: een lamphouder
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

De lamphouder weerkaatst het
achterwaartse licht naar voren.

De holle spiegel convergeert de
divergente lichtbundel.

Een lichtstraal weerkaatst volgens
hoek van inval = hoek van
terugkaatsing.

39

Drieluik: de schijnwerper
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

De schijnwerper geeft een
gerichte lichtbundel.

De bolle lens convergeert de
divergente lichtbundel.

De bolle lens breekt de lichtstraal
naar het midden van de lens.

Om het praktijkvoorbeeld te begrijpen, kan een laboratoriumvoorbeeld erg behulpzaam zijn. Het
laboratoriumvoorbeeld is eenvoudiger, inzichtelijker, zichtbaarder en manipuleerbaar. Een mooi
voorbeeld is de normaalkracht.
Een docent behandelt de normaalkracht in de tweede klas. Hij legt zijn koffertje op tafel en vraagt de
klas waarom het koffertje niet naar beneden valt. De leerlingen vinden dit een gekke vraag. De tafel zit
er toch tussen. En als de tafel er niet is. Nou dan valt hij naar beneden. Aha zegt de docent: dan moet
er wel een kracht omhoog geweest zijn. Die noemen we de normaalkracht.
Een andere docent legt zijn koffertje op tafel en zegt dat de les gaat over het koffertje en de krachten
die er op werken. Maar eerst laat hij een laboratoriumopstelling zien van een buigzame lat die aan de
uiteinden steunt op twee kistjes. Op de lat ligt een flink gewicht. De lat is een heel stuk doorgebogen.
Op de vraag welke krachten er werken komen verschillende antwoorden, zoals zwaartekracht,
veerkracht. Situaties worden besproken met een kleiner gewicht en met een krachtmeter die het
gewicht ietsje omhoog trekt. De les wordt afgesloten met de conclusie dat er op het gewicht twee
krachten werken: de zwaartekracht en de veerkracht van de plank. Daarna wordt het verband gelegd
met het koffertje op tafel

Drieluik: de normaalkracht
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

Een koffer ligt op tafel en zakt
er niet doorheen.

Door het gewicht van het voorwerp
buigt de lat door totdat er evenwicht
is.

Op het voorwerp werken
zwaartekracht en normaalkracht. Die
zijn even groot.

Het lastige van de normaalkracht is dat je bij de koffer en de tafel niet ziet dat hij verandert. Door
gebruik te maken van een lat wordt de werking van de normaalkracht zichtbaar. Bovendien kan het
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verschijnsel nu worden onderzocht door dingen uit te proberen. Vergelijkbare lesopzetten zijn te
maken voor andere zich aanpassende krachten, zoals de spankracht en de wrijvingskracht.
2 Fasen bij begripsleren
1 Introductie: De docent geeft aan dat het onderwerp van deze les warmtetransport is.
Warmtetransport is nodig om onze huizen te verwarmen bv bij stadsverwarming.
2 Inventariseren: Als voorbeeld van warmtetransport noemt de docent de centrale verwarming.
Geïnventariseerd wordt wat leerlingen al weten. Dit leidt tot: het water wordt in de ketel door de
brander verwarmd. Het warme water stroomt door de buizen naar de radiator. De radiatoren worden
heet en als je voor de radiator zit voel je de warmte.
De vraag is: op welke manieren wordt warmte getransporteerd?
3 Aanleren: De docent heeft een drietal proefjes als demo: een stroombuis met water, een
straalkachel, en een bekerglas heet water met daarin een metalen en een houten lepel. Daarmee
worden drie soorten warmtetransport beschreven: straling, stroming en geleiding.
De regel wordt:
a. Straling: warmtetransport zonder tussenstof (zon, straalkachel)
b. Stroming: warmtetransport door stroming van hete stof (water, lucht)
c. Geleiding: warmtetransport door een stof heen (metalen lepel)
4 Herformuleren en oefenen: Met de nieuwe begrippen wordt geoefend op vergelijkbare situaties,
zoals de centrale verwarming uit de inleiding.
5 Toepassen: een belangrijke toepassing komt in een vervolgles. Bij warmte-isolatie ga je
warmtetransport tegen. Hoe werkt dat?
6 Reflecteren: Voor warmtetransport is van belang dat er drie soorten zijn. Dit onderscheid is van
belang.
Het bovenstaande is een uitwerking van een algemene strategie voor het leren van begrippen.
1. Introduceren
De leerlingen worden gemotiveerd voor de inhoud. Daarbij kan helpen dat de inhoud vanuit een
betekenisvolle context wordt aangeboden. Veel situaties uit het dagelijks leven kunnen hiervoor
dienen. Zicht krijgen op en het belang inzien van het onderwerp. Er ontstaat een leerbehoefte. De
introductie wordt afgesloten met een richtvraag waarop de komende uitleg antwoord gaat geven. De
richtvraag bevat geen nieuwe en onbekende begrippen. Leerlingen krijgen motivatie krijgen voor het
vervolg
2. Inventariseren
Binnen het onderwerp wordt een instapprobleem geformuleerd. Een instapprobleem heeft meestal de
vorm van een praktijksituatie bv in de vorm van een foto, een begripsposter of een rangschikopdracht.
Dat leidt enerzijds leidt tot het activeren van de voorkennis en anderzijds tot de behoefte aan meer
kennis. In deze fase wordt verbinding gelegd met voorkennis en aanwezige denkbeelden.
3. Aanleren
Een vereenvoudigde laboratoriumsituatie is minder complex dan de dagelijkse werkelijkheid en kan in
de klas worden gemanipuleerd. Daarom leent een demonstratieproef zich goed om verschijnselen
geïsoleerd en ter plekke waar te nemen. Dan wordt nog eens extra duidelijk dat de reeds bekende
kennis niet toereikend is om een verschijnsel te begrijpen. Daarna worden nieuwe begrippen en
nieuwe theorie aangeboden. Informatie omzetten naar kennis. In deze fase worden vanuit
voorbeelden concepten opgebouwd en worden vanuit concepten voorbeelden begrepen
4. Herformuleren en oefenen.
Leerlingen oefenen in het beschrijven van vergelijkbare situaties in de net geleerde vaktaal. Hierbij
hoort oefenen in taal, memoriseren en vaardig worden
5 Toepassen
Nadat de regel of het begrip omschreven is, wordt dit toegepast op laboratoriumvoorbeelden en
voorbeelden uit het dagelijks leven om het nieuwe begrip of de nieuwe regels te verwerken. De net
verworven kennis wordt wendbaar. Concepten gebruiken om nieuwe gebieden te begrijpen.
Concepten worden wendbaar. Transfer wordt mogelijk.

6 Reflecteren
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Leerlingen gaan nu inzien dat ze hun oorspronkelijke ideeën hebben aangepast. Ze krijgen ook zicht
op de manier waarop ze tot nieuwe ideeën zijn gekomen.

De bovenstaande fasering kan worden weergegeven in een cirkelmodel. De twee cirkels vormen de
grens tussen dagelijkse ervaring, laboratorium en theorie. De lijn door de cirkels geeft het leerproces
weer. De snijpunten met de cirkels zijn belangrijke stappen in het leerproces.

Het bovenstaande kan vereenvoudigd worden tot de onderstaande tabel.

Leren van begrippen

Functie in het leerproces.

Oriënteren

Zicht krijgen op onderwerp en belang van het onderwerp.
Krijgen van een leerbehoefte.
Verbinding leggen met voorafgaande en met voorkennis
Motivatie krijgen voor het vervolg

Verwerven

Informatie omzetten naar kennis.
Vanuit voorbeelden concepten opbouwen.
Vanuit concepten voorbeelden begrijpen.

Verwerken

Memoriseren.
Vaardig worden.
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Toepassen

Concepten gebruiken om nieuwe gebieden te begrijpen.
Concepten wendbaar maken.

3 Communicatieniveaus
Een docent doet in een les drie heel verschillende uitspraken over ammoniak.
-Ammoniak heeft een onaangenaam prikkelende reuk.
-Ammoniak kleurt rood lakmoes blauw, kleurt een kopersulfaat-oplossing diepblauw, geeft een witte
nevel met zoutzuur.
-Ammoniak-moleculen bestaan uit drie waterstofatomen en één stikstofatoom.
De leerlingen vragen wat ze moeten onthouden.

Bij het spreken over verschijnselen kun je drie communicatieniveaus onderscheiden.
a Het dagelijks leven
b Het laboratorium
c De theorie
Uitspraken van docenten kun je indelen naar deze communicatieniveaus.

DAGELIJKS LEVEN

LABORATORIUM

THEORIE

Water is kleurloos

Water heeft een hoge
verdampingswarmte

Watermoleculen hebben een
permanente dipool

Water is vloeibaar bij
kamertemperatuur

Verbranding gaat meestal
Voor een verbranding is
gepaard met vuurverschijnselen zuurstof nodig

Producten van een volledige
verbranding zijn oxides van
elementen

Zilver is grijs-glanzend

Zilverkristallen hebben een fccstructuur

Zilver geleidt de elektrische
stroom

Het atoomnummer van zilver is
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Een docent geeft les over licht en lichtbundels. Ter ondersteuning maakt hij een drieluik met een
aantal afbeeldingen die verdeeld zijn per communicatieniveau. Hij start de les met het bespreken van
de discobal. Hij laat zien hoe een spiegel een lichtbundel weerkaatst. Daarna biedt hij de regel hoek
van inval = hoek van terugkaatsing aan. In het laboratoriumvoorbeeld is dat gemakkelijk in te zien
door met de lamp en de spiegel te draaien. De discobal bestaat kennelijk uit veel spiegeltjes met
steeds een andere stand.

43

Drieluik: de discobal
Dagelijks leven

Laboratorium

Theorie

.

Een discobal weerkaatst het
licht

De vlakke spiegel weerkaatst de
lichtbundel

Een lichtstraal weerkaatst volgens hoek van
inval = hoek van terugkaatsing

De uitdaging voor de docent in de natuurkunde en scheikunde is het gesprek met de leerlingen te
beginnen vanuit hun directe ervaringen uit het dagelijks leven, en in de loop van het gesprek deze
ervaringen te verbinden met begrippen en regels uit de theorie. Die verbinding vindt niet in één stap
plaats. Bij de ontwikkeling van theorie spelen de gerichte en geordende ervaringen met proeven uit
het laboratorium een belangrijke rol. Vandaar dat proeven een onmisbare brugfunctie vervullen bij het
aanleren en toepassen van begrippen en regels.
De drie niveaus zijn in eerste instantie niet verbonden. Door onderwijs kunnen verbindingen tussen
deze niveaus tot stand komen. Dagelijkse ervaring kan beter worden begrepen vanuit begrippen uit de
theorie. Het taalgebruik van een docent past bij een bepaald niveau. Bij overgangen naar een ander
niveau moet de docent zijn taalgebruik aanpassen.
Drie communicatieniveaus

Verbindingen tussen niveaus

a Leefwereldniveau:
Directe ervaringen uit het
dagelijks leven
b Laboratoriumniveau
Gerichte en geordende ervaringen
uit het laboratorium
c Theorieniveau
Begrippen en regels uit de theorie
(macro en micro)

Bij het verkennend leren start je vanuit de ervaring uit het dagelijks leven om via de waarnemingen in
laboratoriumsituaties te komen tot theoretisch inzicht in de verschijnselen. Bij het verifiërend leren
start je bij inzicht in de theorie om via het begrijpen van waarnemingen in de laboratoriumsituatie te
komen tot het begrijpen van ervaringen in het dagelijks leven. Samen vormen verkennend leren en
verifiërend leren een leercyclus: ervaren, waarnemen, begrijpen, verifiëren en opnieuw ervaren.
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3.5

Leerwerktaak E vakdidactiek Wiskunde

Periode

Oids: Blok 1(, 2 en 3)

Inleveren

Alle OidS-studenten voeren deze opdracht op de opleidingsschool. Als er op de
opleidingsschool geen WPB/SO is die je vakinhoudelijk kan begeleiden kun je contact
opnemen met de contactpersoon HR van deze leerwerktaak. Zie hieronder.
Alle reguliere studenten volgen deze cursus in blok 1 op de HR.
Cursuscode – zie SVO
Inleveren in Map Cum Laude
Uiterlijke inleverdatum – 15/04/19 (toetsweek blok 3)
Docent – Job Rauch
Hieronder staan de indicatoren niveau 2 behorende bij de competentie.

Niveau
Competentie

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
• beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept in
hoe deze effectief onderwezen wordt;
• voert met begeleiding van de werkplekbegeleider leeractiviteiten uit;
• past principes van directe instructie toe in hele lessen en hanteert daarbinnen
activerende werkvormen;
• stelt vragen op verschillende niveaus in een lessituatie.
Competentie 7 – Competent in reflectie en ontwikkeling
• werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en de eigen ontwikkeling daarin
laten zien;
• is in staat zichzelf zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit te
drukken (minimaal 4F).
Relatie met Kennisbasis Wiskunde
Er wordt in dit vak een begin gemaakt met alle onderdelen in de subdomeinen:
• 7.1 Onderwijzen van wiskunde
• 7.2 Didactische strategieën

Context

Cursussen i.r.t.
LWT 1E

Literatuur
Gang van zaken

Bij vakdidactiek leer je over hoe leerlingen wiskunde leren. Ook heb je element van
effectief leren gehad in je opleiding. Het combineren van deze twee elementen gebeurt
in deze LWT. Je gaat zelf lessen uitgebreid voorbereiden en geven.
De cursuscode is WISELD02X. De reguliere studenten volgen deze cursus in blok 1.
Schrijf je in blok 1 meteen in voor deze cursuscode!
Contactpersoon Wiskunde:
Job Rauch (J.E.F.Rauch@hr.nl)
Bogaart, T, van den., Konings, T. (2016). Voorbereiden en ontwikkelen van
wiskundeonderwijs: leren effectief lesgeven. Meppel: Ten Brink Uitgevers.
De student plant samen met WPB een les welke de student zelfstandig en volledig gaat
geven (deze les ligt ruim een maand in de toekomst).
De student werkt in eerste instantie zelfstandig aan de voorbereiding van de les door de
opdrachten te maken uit hoofdstuk 1 van “Voorbereiden en ontwikkelen van
wiskundeonderwijs: leren effectief lesgeven”. Laat je begeleider zien hoe je de
opdrachten uit het boek hebt aangepakt en vraag tussentijds om feedback aan je WPB.
Als de student klaar is met de opdrachten, dan maakt deze een lesplanformulier op
basis van de opdrachten. Je WPB vult vervolgens een feedbackformulier in (zie
Cumlaude). Als de WPB akkoord is met de lesvoorbereidingen dan geeft de student de
les. De WPB is aanwezig bij deze les en geeft de student ook feedback op de uitvoering.
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De les wordt met de WPB nabesproken en de student reflecteert vervolgens op de les,
waarbij de feedback van WPB en de nabespreking een belangrijk element zijn. Neem
ook in je reflectie mee welke verbeteringen je zou aanbrengen in toekomstige
voorbereidingen.
Uiterlijk de zondag van de toetsweek in blok 2 worden het lesplan, het ingevulde
feedbackformulier en de reflectie als één document ingeleverd in Cumlaude bij de
cursus WISELD02X. Het inleveren van de uitgewerkte opdrachten uit het boek is
facultatief. Licht de contactpersoon in via de mail als je verslag is ingeleverd. Om de
studielast te verdelen raden we je aan om – net als de reguliere studenten – deze LWT
in blok 1 uit te voeren. De deadline voor de herkansing is de zondag in de hertoetsweek
in blok 3.
NB. Je WPB heeft dus een begeleidende rol van de LWT en de contactpersoon een
beoordelende. Zo wordt getracht de WPB enigszins te ontlasten.
Opdrachten: LWT 2E

Leerdoelen

Waarom?
2E1

Bij een les is de inhoud net zo belangrijk als de manier
waarop je de inhoud vorm geeft. Daarom zal je eerst goed
moeten oriënteren op wat de leerlingen moeten leren en
daarna keuzes gaan maken op welke manier jij dat gaat
vormgeven in je les.

Wat ga je doen?
Kies een les die over vijf á zes weken gegeven kan worden
Je gaat deze wiskundeles voorbereiden, dat doe je door
opgave 1.1 t/m 1.25 van ‘Voorbereiden en ontwikkelen van
wiskunde onderwijs’ door te werken.
Je bereidt één les zeer grondig voor met behulp van de
opdrachten. Vervolgens evalueer je die les.

Je kunt een lesvoorbereiding maken
gebaseerd op een grondige analyse van
het hoofdstuk, gecombineerd met je
vakdidactische kennis uit jaar één.
Je besteedt niet alleen aandacht
aan weten dat, maar ook aan weten
hoe en waarom. Je verliest ook de
wiskundige houding niet uit het oog.

Resultaat:
Een ingevuld lesvoorbereidingsformulier, waarin de aspecten
van hst. 1 zijn verwerkt.

Waarom?
2E2

De lesvoorbereiding is, als het goed is, helemaal in orde. Nu
is het tijd voor de moeilijkste stap, wat je voorbereid hebt in
de praktijk brengen. En natuurlijk nagaan of alles gelukt is
zoals je had bedacht. Is het lesgeven inderdaad effectief
gebleken?

Je werkt aan je eigen leerproces en kan
leerpunten en de eigen ontwikkeling
daarin laten zien.

Wat ga je doen?
Zie ook opdracht 1.26 uit ‘Voorbereiden en ontwikkelen van
wiskunde onderwijs’.
Formuleer observatievragen, noteer deze vragen ook op je
lesvoorbereidingsformulier.
Bespreek je lesvoorbereiding met je WPB, bespreek ook de
observatievragen, zodat de WPB gericht de les kan
observeren. Bespreek de les met je WPB, aan de hand van
de observatievragen, en eventueel andere aspecten.

Resultaat:
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Een feedbackformulier en een reflectieverslag waarin je
aangeeft wat er goed ging en wat je de volgende keer
anders zou doen. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de
reflectiecyclus van Korthagen, waarbij je reflecteert op de
door jou gestelde leerdoelen.

Afronding en beoordeling LWT 2E

De eindbeoordeling
Het resultaat van 2E1 en 2E2 wordt ingeleverd en beoordeeld aan de hand van onderstaande rubric.
Onderdeel/

beginnend
0 punten

In ontwikkeling

Competent

Voorbeeldig

2 punten

3 punten

4 punten

Lesdoelen

Doelen zijn slechts
impliciet of globaal
geformuleerd

Beschrijft in detail
wat leerlingen
moeten kennen

.... in termen van
waarneembaar
leerlinggedrag

... en formuleert ook
doelen op langere
termijn en
vakoverstijgende
doelen.

1

Voorkennis

Er wordt geen
expliciete aandacht
aan voorkennis
besteed

Beschrijft de
benodigde
voorkennis

... beschrijft hoe die
voorkennis in de les
aan de orde komt

...en beschrijft hoe
die voorkennis
geleerd is en de
tijdstippen waarop
dat gebeurd is.

1

Keuze opgaven

Er wordt niet of
slechts vaag
gezegd welke rol
opgaven hebben in
de les

Er is een indeling
gemaakt in
opgaven die
klassikaal,
zelfstandig en als
huiswerk worden
gemaakt

... en er is een
expliciete koppeling
gemaakt met
leerdoelen en
didactiek

... en die indeling sluit
goed aan bij een
didactische opbouw,
bijvoorbeeld EEE

1

Wiskundige
Inhoud

De wiskundige
inhoud is niet juist of
sluit niet aan bij de
doelgroep.

Er zitten hooguit
minieme
wiskundige foutjes
in en het niveau is
bruikbaar voor de
doelgroep

De wiskunde is
foutloos en er is
aandacht voor
notatie en context

... en bovendien is de
opbouw logisch en
samenhangend en
wordt het in een
groter geheel
geplaatst.

1

Lesorganisatie

De les wordt
beschreven in
termen van ‘uitleg’
en ‘werken aan
opgaven’, zonder
dat dit voldoende
wordt
gespecificeerd.

Geeft de les een
heldere structuur
met onderdelen die
goed op elkaar
aansluiten

... en denkt na over
lesovergangen en de
wijze waarop dit aan
leerlingen wordt
gecommuniceerd

.. en beschrijft hoe
leerlingen bij de
planning betrokken
worden.

1

Variatie

Er is enkel aandacht
voor ‘weten dat’.

Er wordt bewust
een balans gezocht
in ‘weten dat’ en
‘weten hoe’ waarbij
gebruik wordt
gemaakt van
activerende
didactiek

... en ook is er
aandacht voor
‘weten waarom’ hier
wordt gebruik
gemaakt van
denkvragen

... en ook andere
doelen, zoals ‘weten
over weten’en
houding komen aan
bod.

1

Wiskundedidactiek

Een verantwoording
van de wijze waarop
wiskunde wordt
behandeld,
ontbreekt.

Er is een
didactische
verantwoording...

... waarbij
koppelingen worden
gelegd met didactiek
van algebra,
meetkunde, of...

... en waarbij
passende
leerlingactiviteiten
zijn geformuleerd.

weekopdracht

Factor
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Punt

Activatie

Er zijn lange
klassikale gedeelten
waarbij leerlingen
passief zijn – of
leerlingen moeten
een groot deel van
de les
ongestructureerd
aan opgaven
werken.

Er is een
afwisseling tussen
klassikaal doceren
en zelfstandig
werken...

... waarbij de leerling
al het denkwerk doet
en actief met de stof
bezig is

... waarbij het EEEmodel of een andere
passende didactiek is
gekozen en er oog is
voor verschillen
tussen leerlingen.

1

Opstart

De les heeft geen
duidelijk begin.

Er is nagedacht
over het begin van
de les

... en er is aandacht
voor huiswerk en
voorkennis

en er is een goede
aandachtstrekker en
voorkennis wordt niet
alleen behandeld,
maar ook
gecontroleerd.

1

Afsluiting

De les heeft geen
duidelijke afsluiting.

Er is een
afsluiting...

...en die maakt van
de les een afgerond
geheel

... waarbij er ook
sprake is voor
reflectie op het
proces.

1

Evaluatie
leerdoelen

Er wordt niet
gecontroleerd of de
leerdoelen zijn
bereikt.

Er wordt aandacht
besteed aan de
vraag of de
leerdoelen zijn
bereikt

Er wordt aandacht
besteed aan de
vraag of de
leerdoelen zijn
bereikt

... waarbij bovendien
aandacht is voor
verschillen tussen
leerlingen.

1

Duidelijkheid

Het lesformulier
geeft onvoldoende
duidelijkheid over
de invulling van de
les.

Het lesformulier is
helder ingevuld

... en er is aandacht
voor bordgebruik en
docentactiviteit – ook
tijdens
zelfwerkzaamheid.

De les zou op grond
van het formulier zo
door een ander
kunnen worden
uitgevoerd.

1

Persoonlijke
ontwikkeling

Er zijn geen
persoonlijke
oefendoelen.

Formuleert globaal
de eigen
oefendoelen

Formuleert de
oefendoelen
gedetailleerd en
concreet en
beschrijft hoe
nagegaan wordt of
de doelen bereikt
zijn

...en ontwerpt daarbij
een
observatieformulier
voor medestudent
en/of begeleider.

1

Eigen evaluatie

Er is geen terugblik
op de uitgevoerde
les.

Er is een terugblik

In de terugblik wordt
gerefereerd aan de
persoonlijke
leerdoelen en er
vindt relflectie plaats

... en bovendien is er
ook feedback van
anderen (WB,
leerlingen)
opgenomen.

2

Beoordeling
Onvoldoende
Voldoende
Ruim voldoende
Goed
Zeer goed

Puntenaantal
0 – 34
35 – 36
37 – 38
39 – 40
41 of meer
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4

Leerwerktaak F - ELDI-Effectief Lesgeven en Directe Instructie

Periode

Inleveren

hoofdfase, jaar 2, Blok 1
Studenten van het traject Samen Opleiden werken aan deze leerwerktaak op hun
opleidingsschool en worden door een schoolopleider begeleid.
Studenten die het reguliere voltijd- en deeltijdtraject doorlopen, volgen deze cursus
op de Hogeschool Rotterdam.
Code : zie student SVO overzicht
Inleveren : in de cursusmap met ELDI code in Cum Laude
Uiterste inleverdatum: vrijdag 16 november (toetsweek blok 1)
Docent : Jeroen Mikkers

Niveau

De indicatoren niveau 2 passend bij deze leerwerktaak:

Competentie

Competentie 1 – Interpersoonlijk competent
De student:
• signaleert gedrags- en werkhoudingsproblemen;
• laat zien dat hij leiding kan geven aan de klas in standaardsituaties (houding, stem,
leidinggeven);
• toont betrokkenheid met leerlingen en klassen;
• is in staat tot interactie met de klas
Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
De student:
• beheerst de leerstof die hij/zij moet doceren en laat zien zich te hebben verdiept in hoe
deze effectief onderwezen wordt;
• kan met begeleiding van de (vak)coach leeractiviteiten uitvoeren;
• past principes van directe instructie toe in hele lessen;
• kan in een lessituatie op verschillende niveaus vragen stellen.
Competentie 4 - Organisatorisch competent
De student:
• verwoordt de doelen (en activiteiten) van de les/leerlijn;
• kan zijn tijd goed indelen (prioriteit, planning);
• zorgt voor een goede regie en duidelijke regels;
• kan anticiperen op (orde)verstoringen;
• kan op langere termijn plannen (zowel voor zichzelf als voor leerlingen)

Context

In de leerwerktaken van jaar 1 heb je kennis gemaakt met lesgeven. Hier is aandacht
geweest voor essentiële onderdelen bij het vormgeven van een les zoals: overbrengen van
vakinhoudelijke leerstof, een veilig leerklimaat creëren, structuur bieden en persoonlijk
contact maken. Deze leerwerktaak werkt hierop verder waarbij we ons richten op effectief
leren en hoe docenten dit met hun leerlingen kunnen vormgeven. Leren doen leerlingen
uiteindelijk zelf. Of leerlingen op school in de gelegenheid worden gesteld te leren onder
optimale omstandigheden, is de verantwoordelijkheid van de docent en van de school.
Door middel van het Directe Instructie-model en sleutelbegrippen leer je hoe een effectief
leerklimaat vormgegeven kan worden. Dit instructiemodel blijkt bijzonder effectief bij het
aanleren van basisinformatie en basisvaardigheden. Kennis van en inzicht in directe
instructie en dat kunnen vormgeven behoren tot de basisvaardigheden van elke docent. De
instructiestrategie legt de basis voor competent leer- en docentgedrag gericht op
beheersing en vormt de opmaat naar leren gericht op beklijving en leren gericht op
wendbaar gebruik. Deze leerwerktaak is dan ook te beschouwen als basis voor competent
leer- en docentgedrag. Vormen van docentsturing worden verder uitgewerkt binnen de
(vak-) didactische leerwerktaken.
In deze leerwerktaak ontdek je tips en strategieën die docenten in de klas en schoolbreed
kunnen toepassen. Ook is aandacht voor het bevorderen van een positief leerklimaat. Het
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leerklimaat is te zien als de bedding waarin de strategieën een plaats krijgen en waarin jij
laat zien effectief leren te kunnen vormgeven en begeleiden.
Blended learning
Deze leerwerktaak is ‘blended’ vormgegeven. Dit houdt in dat je ter voorbereiding op
begeleidingsmomenten online, op eigen gekozen moment, opdrachten afrondt. In de
begeleidingsmoment wordt hierop verder gewerkt.
De eindbeoordeling van deze Leerwerktaak is een gewogen gemiddelde van twee
eindopdrachten: een praktijkopdracht en de kennistoets. Ter voorbereiding op deze
eindopdrachten werk je aan online opdrachten, neem je deel aan de begeleidingsmomenten
en voer je opdrachten uit in jouw opleidingsschool. Met je opleidingsschool wordt het totale
activiteitentraject afgesproken, zodat je optimaal voorbereid bent om de leeruitkomsten te
kunnen tonen.
Procedure

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cursussen
i.r.t.
LWT 2E
Bronnen

Startbijeenkomst, met toelichting op deze LWT door en op HR
Afstemmen studietraject met opleidingsschool
Voorbereid participeren in de begeleidingsmomenten op de opleidingsschool
Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van observatieopdrachten
Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de praktijkopdracht
Verslaglegging van de uitvoering van de LWT en bewijzen van je ontwikkeling in je
portfolio
afronden LWT middels een kennistoets op HR

LERELDI04X, Effectief lesgeven en directe instructie
Controleer altijd de code met die in je SVO, want codes kunnen per opleiding afwijken.
Verplichte literatuur
• Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2014). Effectief leren. Basisboek. Groningen/Houten:
Wolters-Noordhoff. Vierde druk ISBN: 978-90-01-87312-7
LET OP: DRUK 4 is van belang, controleer of in de kaft van het boek
toegangscode is toegevoegd voor het verplichte online leermateriaal
• Marzano, R.& Miedema, M., (2013). Leren in 5 dimensies, moderne didactiek voor het
voortgezet onderwijs. Assen: Van Gorcum. ISBN: 978 90 232 4974 0
Aanbevolen literatuur
• Geerts, W. & van Kralingen, R. (2011). Handboek voor Leraren. Bussum: Uitgeverij
Coutinho.Korthagen,
• Klatter, E. (2015). Professionele identiteit in Perspectief. Rotterdam: Hogeschool
Rotterdam Uitgeverij. Te downloaden vanaf www.hr.nl/onderzoek/publicaties (PDF
Openbare Les)
• Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS.
• Teitler, P.(2014). Lessen in orde. Bussum: uitgeverij Coutinho

Opdrachten: LWT 2: Effectief leren en directe instructie

Leerdoelen

OPDRACHTEN 2 E 1
Een korte weergave van de taak

2E

Wat ga je doen:
In deze Leerwerktaak ontwikkel je kennis en vaardigheden
op de volgende thema’s:
•
Effectief leren in de les
•
Directe instructiemodel en sleutelbegrippen
•
Niveaus van leren en vragen stellen
•
Bevorderen van een positief leerklimaat

Je bent in staat:
✓ Een les te ontwerpen op basis van
het DI-model, vanuit een
betekenisvolle leskern, SMARTlesdoelen en beginsituatie;
✓ Per lesfase van het DI-model de
sleutelbegrippen bij het vormgeven

50

Begeleidingactiviteiten
Per thema bestudeer je leermateriaal en maak je online
opdrachten ter voorbereiding op de
begeleidingsbijeenkomst. In de begeleidingsmomenten
worden verder ingegaan op de theorie en worden
vervolgactiviteiten afgesproken. De kennis en inzichten die
je hiermee ontwikkelt heb je nodig om de praktijkgerichte
opdracht uit te voeren:

van effectief leren te benoemen en
toe te passen;
✓ Effectief en actief leren te bevorderen
door de vier leerniveaus van leren
(OBIT) te integreren in de lespraktijk;

✓ Effectief en actief leren te
bevorderen leren bevorderen door
Opmerking: Met je opleidingsschool spreek je bij de start van
effectieve strategieën bij ‘vragen
deze LWT af welke opdrachten ter voorbereiding en vervolg
stellen’ toe te passen;
gedaan worden en waarin en hoe je begeleid zult worden.
Dit kan en mag opleidingsschool verschillen. Leidend zijn de
beoordelingscriteria.
✓ Effectief en actief leren te
Praktijkgerichte opdracht:
Je ontwerpt en geeft een les op basis van de leerdoelen van
deze werktaak waarin alle bovengenoemde thema’s aan bod
komen.
Je maakt een lesvoorbereiding op basis van het DI-model en
onderbouw gemaakt keuzes op basis van de behandelde
theorie.
Op je lesvoorbereiding inclusief onderbouwing en gegeven
les ontvang je feedback van medestudenten of je
opleidingsbegeleider.

bevorderen door een ‘werken
met‘ leerklimaat als uitgangspunt te
nemen bij het vormgeven van
onderwijs;

Resultaat:
Je levert en lesverslag in met:
Een korte beschrijving van de les
Theoretische verantwoording van max. 2 A4 van
gemaakte inhoudelijke en didactische keuzes
•
Evaluatie van ontvangen feedback.
•
Verbeterde lesvoorbereiding
•
Bijlage van gebruikt lesmateriaal
•
•

Het geheel is voorzien van een voorblad, inhoudsopgave en
paginanummering.
Meer informatie is toegevoegd als bijlage.
Hulp:
Als bijlage is een document toegevoegd waarin meer
informatie staat om deze leerwerktaak goed te kunnen
doorlopen. In dit document:
-

Een standaard activiteitenplanning per thema
Beschrijving van drie observatieopdrachten
Nadere instructie voor de praktijkopdracht
Kijkwijzer voor de praktijkopdracht
Beoordelingsformulier
Toetsmatrijs kennistoets

Afronding en beoordeling LWT 2 F, Effectief leren en directe instructie
Toelichting.
- In het verslag zijn opgenomen: De volledige (aangepaste) lesvoorbereiding, evaluatie van de
feedback en de theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes.
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-

-

Het eindverslag wordt beoordeeld op de onderdelen die zijn opgenomen in onderstaand
schema. Het eindcijfer is een gewogen oordeel van de docent. De cesuur is vastgesteld op 38
punten (bij benadering 70%).
Aan het eindverslag worden eisen gesteld op gebied van taalverzorging, vormgeving en juiste
bronvermelding. Wanneer het verslag niet voldoet aan de richtlijnen voor werkstukken (zie
bijlage op n@tschool) wordt het verslag niet verder nagekeken en is het resultaat een
onvoldoende.
-

•

De student heeft een actieve bijdrage
geleverd aan de lessen.
De presentatie is voldoende.

De opdracht voldoet aan de richtlijnen
voor schriftelijke verslagen HR.

Ja > product verder beoordelen.
Nee > product niet verder beoordelen:
onvoldoende

Ja > product verder beoordelen.
Nee > product niet verder beoordelen:
onvoldoende

onderdeel

criteria

Lesfase 0:
Voorbereiding van de
les

Beschreven zijn: Doelgroep, niveau, grootte groep, beginsituatie
beheersingsniveau kennis en vaardigheden, voorbereidingen voor een
goed lesverloop.
lesdoelen zijn helder en betekenisvol geformuleerd.

Lesfase 1:
Inleiding

Lesfase 2:
Informatie geven

Beschreven is hoe de les wordt ingeleid door middel van een
aandachtsrichter. Kenmerken:
•
Gericht op alle leerlingen;
•
Activeert voorkennis;
•
Gericht op de kern van de les;
•
Geeft de les betekenis.
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op steutelbegrip: betekenis
geven.
Beschreven is de wijze waarop de lesstof wordt uitgelegd. Kenmerken:
•
Heldere uitleg door onderscheid hoofd- en bijzaken;
•
Denkstappen en gewenst gedrag worden geëxpliciteerd.
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op sleutelbegrippen:
zichtbaarheid, kennis van resultaten, interesse en veiligheid en succes
ervaren

Lesfase 3:
Nagaan of begrippen/
vaardigheden zijn
overgekomen

Beschreven is hoe de aangeboden kernbegrippen en/of vaardigheden
worden gecontroleerd, waarbij duidelijk is gemaakt welke niveaus van
leren worden toegepast.
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op sleutelbegrippen:
individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid, kennis van leerresultaten,
veiligheid en interesse.

Max.
punten

Score

2

2
2

2

2

4

3

4
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Lesfase 4:
Instructie op
zelfwerkzaamheid
en/of samenwerken

Beschreven is de wijze waarop volledige instructie wordt gegeven op
zelfwerkzaamheid of samenwerken.
onderdelen:
Wat, tijd, alleen/samen, hulp, resultaat, indien klaar?
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op sleutelbegrip: motivatie
door helderheid

Lesfase 5:
Begeleiden
zelfwerkzaamheid

Beschreven is hoe zelfwerkzaamheid wordt begeleid. Kenmerken:
•
Vragen helpen;
•
Aandacht voor niveaus van leren.
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op sleutelbegrippen:
individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid, kennis van leerresultaten,
interesse en veiligheid.

Lesfase 6:
Afronden van de les

Beschreven is hoe de les wordt afgerond op kernbegrippen van de les.
De afronding is gericht op alle leerlingen. Proces en inhoud worden
besproken.
Onderbouwing gemaakte keuzes gericht op sleutelbegrippen:
individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid, kennis van leerresultaten.

2

2

2

4

2

3

Algemeen
Evaluatie feedback

Theoretische
onderbouwing

Naar aanleiding van de feedback is kort beschreven welke
aanpassingen zijn voorgesteld door critical friends.

2

Onderbouwd is welke aanpassingen wel/niet zijn verwerkt in de
lesopzet.

4

In de onderbouwing is beschreven met welk doel en hoe vorm is
gegeven aan:

12

•
•

De theorie van effectief leren en directe instructie;
Vragen stellen: de wijze waarop denken inzichtelijk is gemaakt en
actief wordt geleerd door vragen te stellen;
Niveaus van leren.
basisbehoeften

•
•

Totaal aantal punten

54

Cesuur: 38 punten.
Punten

Cijfer

Punten

Cijfer

54

10

37

5,2

53

9,7

36

4,9

52

9,4

35

4,6

51

9,1

34

4,3

50

8,8

33

4,0

49

8,5

32

3,8

48

8,3

31

3,5

47

8,0

30

3,2

46

7,7

29

2,9
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45

7,4

28

2,6

44

7,1

27

2,4

43

6,9

26

2,1

42

6,6

25

1,8

41

6,3

24

1,5

40

6,0

23

1,2

39

5,7

22

1

38

5,5

>22

1
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Bijlage: Lesvoorbereidingsformulier bij LWT OidS

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER gericht op het directe instructiemodel, 2018-2019
VOORBEREIDING
Student

Stageschool

Studentnummer

Klas

Vak en leerjaar

Aantal leerlingen

Datum les

Werkplek begeleider

Doelgroep (zie LWT Wie zijn mijn leerlingen + aandachtspunten doelgroep (klassenmanagement)
2A1)
Beginsituatie

Voorkennis van leerlingen

Onderwerp
Kern van de les
Welke nieuwe aanpak pas je toe? (zie POP&LWP bijlage 6, stap 5)

55

Doelen en beheersingsniveau: Ebbens: § 2.3
1) Wat wil ik de leerlingen leren met betrekking tot mijn schoolvak? (actiewerkwoorden - samenhang - niveau van leren, zichtbaar en meetbaar
- betekenisvolle doelen)

2) Hoe kan ik dat ( = wat ik leerlingen wil leren) bereiken, zó dat alle leerlingen actief meedoen?
(aansluitingen bij belevingswereld leerlingen- betekenis geven - docentrollen- activerende didactiek - relatie met niveau van leren)
Wat doe ik? (en waarom)

Wat doet de leerling? (met welk doel?)

3) Hoe controleer en evalueer ik of leerlingen geleerd hebben wat ik ze wilde leren?
(per les - afsluiter - hoofdstuk - toetsing)
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ORGANISATIE EN PLANNING
VOORBEREIDING (Zie LWT 2A1+2A2)
Bij gebruik van een methode: uit
welke methode komt het
lesontwerp? En in welke opbouw
van lesonderwerpen plaats je het
thema?
Welke materialen, (digitale)leer- en
hulpmiddelen gebruik je?

Welk materiaal leg je voor aanvang
van de les klaar? (kopieën,
lesboeken, kopieën, inlog digitaal
materiaal, stiften, lijm, enzovoort)
Welke groeperingsvormen gebruik
je? (individueel, tweetallen,
groepjes, klassikaal)
Waar worden gebruikte materialen
opgeborgen?

Lesbeschrijving
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UITVOERING:
Fasering van de les

Inleiding
(Introductie
van de les,
pakkende
lesopening)

Fase 1: Inleiding =
introductie van de
les

Inhoud

Didactische aanpak - interactie

verantwoording

Inhoud per fase

Wat doe ik? Hoe pak
ik het aan?

Onderbouwing keuze (waarom
kies ik voor deze invulling –
inhoud en aanpak- om het doel
van deze fase te bereiken?) met
behulp van de sleutelbegrippen

Wat doen de
leerlingen?

Welke vragen stel je?

(Aandacht richten
op de doelen van
de les en aansluiten
bij voorkennis)
Ebbens: § 2.4.1
Tijd:

Kern
(Instructie)

Fase 2: uitleg
geven

Welke vragen stel ik?

(uitleg geven of
vaardigheden
voordoen)
Ebbens: § 2.4.2
Tijd:

58

Fasering van de les

Fase 3: nagaan of
begrippen en
vaardigheden zijn
overgekomen

Inhoud

Didactische aanpak - interactie

verantwoording

Inhoud per fase

Wat doe ik? Hoe pak
ik het aan?

Onderbouwing keuze (waarom
kies ik voor deze invulling –
inhoud en aanpak- om het doel
van deze fase te bereiken?) met
behulp van de sleutelbegrippen

Wat doen de
leerlingen?

Welke vragen stel ik?

Ebbens: § 2.4.3 +
hfd 3
Tijd:
Verwerking

Fase 4: instructie
op
zelfwerkzaamheid

Welke vragen stel ik?

(Hoe wordt
gewerkt aan
bereiken van
Boek: § 2.4.4
de lesdoelen?)
Tijd:

Fase 5: begeleiden
van
zelfwerkzaamheid

Welke vragen stel ik?

Boek: § 2.4.5
Tijd:
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Fasering van de les

Afsluiting
(Terugblik met
de leerlingen
en afsluiting
van de les)

Fase 6: afronden
van de les op
kernbegrippen (+
opgeven
thuisopdrachten)

Inhoud

Didactische aanpak - interactie

verantwoording

Inhoud per fase

Wat doe ik? Hoe pak
ik het aan?

Onderbouwing keuze (waarom
kies ik voor deze invulling –
inhoud en aanpak- om het doel
van deze fase te bereiken?) met
behulp van de sleutelbegrippen

Wat doen de
leerlingen?

Welke vragen stel ik?

Boek: § 2.4.6
Tijd:

60

Reflecteer na de les op je nieuwe aanpak met behulp van de reflectiecyclus van Korthagen (zie LWT 2C2) & evalueer de les met behulp van de vragen
hieronder:

-

Wat ging goed in je les? (toelichten)

-

Hoe heb jij ervoor gezorgd dat dit goed ging? (toelichten)

-

Wat ging minder goed? (toelichten)

-

Wat was jouw aandeel/rol? (toelichten)

-

Wat zou je anders doen als je de les nog een keer zou geven ? (toelichten waarom)
61

-

Welke nieuwe leervraag/-vragen formuleer je?
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5

Leerwerktaak G ADL - Arrangeren digitaal leermateriaal

Periode

Inleveren

hoofdfase, jaar 2, Blok 2 of 3
Studenten van het traject Samen Opleiden werken aan deze leerwerktaak op hun
opleidingsschool en worden door een schoolopleider begeleid.
Studenten die het reguliere voltijd- en deeltijdtraject doorlopen, volgen deze
cursus op de Hogeschool Rotterdam.
Code LERELDI04S
Inleveren: uiterlijk 15 april 19 (toetsweek blok 3)
Inleveren in cursusmap in Cum Laude
Docent Redmar Oosterkamp

Niveau

De indicatoren niveau 2 passend bij deze leerwerktaak:

Competentie

Competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent
Kan een lesvoorbereiding (of een deel daarvan) maken en deze toelichten aan een
collega docent;
• Biedt de leerstof betekenisvol aan passend bij de context en de doelgroep;
• Hanteert een scala aan motiverende werkvormen mede met het oog op
verschillen tussen leerlingen;
• Monitort de verwerking van leerstof bij leerlingen;
• Ontwerpt aantrekkelijke leertrajecten (onderwijs en toetsing) op basis van een
samenhangend didactisch concept en kan deze verantwoorden;
• Ontwikkelt beoordelingsinstrumenten en – procedures en kan deze
verantwoorden;
• Past moderne onderwijstechnologie toe om het onderwijs effectief en
aantrekkelijk te maken;
• Is in staat om zelfstandig, systematisch en doelgericht te werken aan de innovatie
van de eigen lespraktijk (verbeteren didactisch handelen, didactische werkwijzen
en beroepsproducten);
• Kan gebruik maken van de aangeboden software en hardware binnen de
instelling ten behoeve van het eigen onderwijs;
• Kan een kennisclip maken om leerstof over te dragen en daar betekenisvolle
leeractiviteiten aan koppelen;
• Kan geschikte tools inzetten binnen het eigen onderwijs om interactieve
werkvormen te ondersteunen.
Competentie 4 - Organisatorisch competent
• Hanteert concrete, functionele en door de leerlingen gedragen procedures en
afspraken op een consequente manier. Hij biedt organisatievormen,
leermiddelen en leermaterialen aan die leerdoelen en leeractiviteiten
ondersteunen.
• Organiseert en administreert in samenwerking met collega’s en de
(praktijk)begeleider van het bedrijf of instelling de beoordeling van de leerling.
Hij zorgt voor heldere communicatie naar de leerling over de beoordeling.
Competentie 7: reflectief competent
• Toont een onderzoekende en geïnteresseerde attitude ten opzichte van
innovaties in onderwijs en in het eigen vakgebied;
• Kan beargumenteren op welke wijze de inzet van ICT betekenisvol is voor het
onderwijs.
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Kennisbasis ICT

Leerdoelen:
- communiceren volgens de gedragsregels van mediawijsheid;
- hoe om te gaan met auteursrecht en Creative Commons;
- inspirerend en betekenisvol digitaal leermateriaal ontwerpen, waarbij didactische
vormgeving aansluit bij de leerdoelen van de gekozen doelgroep;
- gebruik maken van de aangeboden software (o.a. presentatieprogramma’s,
oefen- en formatieve toetsprogramma’s) ten behoeve van het eigen onderwijs;
- geschikte tools in te zetten binnen het eigen onderwijs om interactieve
werkvormen te ondersteunen;
- op welke wijze de inzet van ICT betekenisvol is voor het onderwijs;
- een onderzoekende en geïnteresseerde attitude te tonen ten opzichte van
innovaties in onderwijs en in het eigen vakgebied.
De tweedegraads lerarenopleidingen hebben met elkaar een document opgesteld
waarin staat beschreven over welke vaardigheden docenten moeten beschikken op
het gebied van ICT. Dit document draagt de titel: ‘Kennisbasis ICT', te downloaden via
de site: www.10voordeleraar.nl

Context

In deze Leerwerktaak werken we voort op de kennis en vaardigheden die zijn
opgedaan in de eerstejaars Leerwerktaak 'Docentvaardigheden ICT'. De activiteiten in
leerjaar 2 zijn gericht op het bevorderen van zelfstandig leren van jouw
leerlingen/studenten middels online leermateriaal.
De ontwikkelingen door digitalisering zijn nauwelijks bij te houden. In deze
veranderende wereld verandert niet alleen de lesstof, maar ook de didactiek
waarmee de lesstof wordt overgebracht. Door de ontwikkelingen verandert ook de
rol van de leraar en wordt verwacht dat hij/zij in staat is onderwijs vorm te geven
waarin de 21e-eeuwse eisen en de extra mogelijkheden door ICT goed aan bod
komen. Kunnen vormgeven van leren en lesgeven met ICT is hierin cruciaal.
Stel je voor dat er een digitaal platform zou bestaan waar elke leerling, ongeacht
niveau of leerstijl, op elk moment van de dag terecht kan om met digitaal
leermateriaal aan de slag te gaan. En dat jij als leraar al je leerlingen of studenten
kunt monitoren en dus kunt coachen. Wat zou dat betekenen voor de 21e eeuwse
vaardigheden van die leerling? En ook, welke rol zie jij weggelegd voor ICT in jouw
onderwijs en voor jouw vak, nu en in de toekomst? Met het antwoord op deze
vragen ga je aan de slag in deze Leerwerktaak.
In deze leerwerktaak leer je hoe je zelf digitaal leermateriaal ontwikkelt. Het maken
van lesmateriaal noemen we arrangeren. Hiervoor gebruiken we als basis de online
lesmodule ‘wikiwijs Maken’. Het resultaat, een arrangement, publiceer je en stel je
beschikbaar aan je leerlingen en/of studenten.
Je kunt individueel werken, maar samen met co- auteurs een arrangement
samenstellen is ook mogelijk.
Je werkt aan twee opdrachten:
Opdracht A:
Ontwerp een digitaal leerarrangement voor jouw lespraktijk.
Opdracht B:
Schrijf een onderbouwing 'Onderwijs met ICT'.
A:
Je arrangeert/ ontwikkelt een leerarrangement dat jouw leerlingen
zelfstandig (deels) online gaan maken. Als digitaal platform gebruiken we de online
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lesmodule ‘wikiwijs Maken’. Het resultaat, een arrangement, publiceer je en stel je
beschikbaar aan je leerlingen en/of studenten.
B:
Onderdeel 1: onderbouwing leerarrangement: Je beschrijft vanuit welke gedachte je
digitale les is opgebouwd.
Onderdeel 2: beschouwing ‘Onderwijs met ICT’:
Op basis van jouw ervaring en zoektocht op internet en andere media schrijf je een
beschouwing over de meerwaarde van ‘onderwijs en ICT’ voor jouw vakgebied,
inclusief aanbevelingen..
Procedure

•
•
•

•

Introductie van deze Leerwerktaak vindt middels een Kick-off plaats op de
Hogeschool,
Met je leerwerktaakbegeleider op de opleidingsschool stem je het werk- en
begeleidingstraject af.
Zelfstandig werken is mogelijk door gebruik te maken van het online
leermateriaal, op wikiwijs.nl: LWT G: 2018-2019, Arrangeren digitaal
leermateriaal, op deze leerpagina is alle informatie en begeleiding bij deze LWT
te vinden.
Beoordeling van de het eindproduct wordt gedaan door een vakdocent van de
Lero Hr Rotterdam. Voordat je het eindproduct inlevert via n@tschool laat je het
beoordelen door je werkplekbegeleider. Pas als hij/zij het eindproduct als
tenminste als voldoende beoordeeld lever je het in.

Cursussen i.r.t.
LWT 2G

Effectief lesgeven en directe instructie (LERELDI04S)

Bronnen

Online leermateriaal.
Ter ondersteuning is in wikiwijs een lespagina ingericht waarin alle informatie te
vinden bij deze leerwerktaak: : LWT G: 2018-2019, Arrangeren digitaal leermateriaal
- de lesthema’s met lesdoelen, -opdrachten en helpbronnen
- instructieclips
- eindbeoordeling document
- instructies voor het werken met Wikiwijs.nl.
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Opdrachten: LWT 2G

2G

leerdoelen

Je werkt aan twee opdrachten:
In deze cursus leer je:
Opdracht A:
- communiceren volgens de
Ontwerp een digitaal leerarrangement voor jouw lespraktijk.
gedragsregels van mediawijsheid;
Opdracht B:
- hoe om te gaan met auteursrecht
Schrijf een onderbouwing 'Onderwijs met ICT'.
en Creative Commons;
- inspirerend en betekenisvol
A:
Je arrangeert/ ontwikkelt een leerarrangement dat
digitaal leermateriaal ontwerpen,
jouw leerlingen zelfstandig (deels) online gaan maken. Als
digitaal platform gebruiken we de online lesmodule ‘wikiwijs
waarbij didactische vormgeving
Maken’. Het resultaat, een arrangement, publiceer je en stel
aansluit bij de leerdoelen van de
je beschikbaar aan je leerlingen en/of studenten.
gekozen doelgroep;
- gebruik maken van de
B:
aangeboden software (o.a.
Onderdeel 1: onderbouwing leerarrangement: Je beschrijft
presentatieprogramma’s, oefenvanuit welke gedachte je digitale les is opgebouwd.
en formatieve toetsprogramma’s)
Onderdeel 2: beschouwing ‘Onderwijs met ICT’:
Op basis van jouw ervaring en zoektocht op internet en
binnen de instelling ten behoeve
andere media schrijf je een beschouwing over de
van het eigen onderwijs;
meerwaarde van ‘onderwijs en ICT’ voor jouw vakgebied,
- moderne onderwijstechnologie
inclusief aanbevelingen.
toepassen om het onderwijs
effectief en aantrekkelijk te
Zie voor verdere uitleg van thema’s, opdrachten en
maken;
beoordeling de bijlage bij deze leerwerktaak.
- geschikte tools in te zetten
binnen het eigen onderwijs om
interactieve werkvormen te
ondersteunen;
- op welke wijze de inzet van ICT
betekenisvol is voor het
onderwijs;
- een onderzoekende en
geïnteresseerde attitude te tonen
ten opzichte van innovaties in
onderwijs en in het eigen
vakgebied.
De leerdoelen van deze cursus zijn
gerelateerd aan de competenties die
een student ontwikkelt in het kader
van de lerarenopleiding (zie
Competentiegids).

Afronding en beoordeling LWT 2 E, Arrangeren digitaal leermateriaal
-

In de handleiding, toegevoegd als bijlage vind je het format beoordelingscriteria.
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Bijlage 1: Studentenhandleiding Arrangeren Digitaal Leermateriaal LWT G OidS

Leerwerktaak G:
Arrangeren digitaal leermateriaal
LERADL01S, ICT-module, leerjaar 2
Studentenhandleiding

VT/DT/OIDS
cursuscode: LERADL01S
2018-2019
cursusbeheer: R. Oosterkamp
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Algemene informatie
Inleiding
Voor je ligt de handleiding bij de Leerwerktaak G ‘Arrangeren digitaal leermateriaal’. In
deze Leerwerktaak werken we voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de
eerstejaars Leerwerktaak 'docentvaardigheden ICT'. In deze leerwerktaak
ontwikkel/arrangeer je online leermateriaal voor jouw leerlingen waarmee gedifferentieerd
zelfstandig werken bevorderd wordt.
De ontwikkelingen door digitalisering zijn nauwelijks bij te houden. In deze veranderende wereld
verandert niet alleen de lesstof, maar ook de didactiek waarmee de lesstof wordt overgebracht.
Door de ontwikkelingen verandert ook de rol van de leraar en wordt verwacht dat hij/zij in staat is
onderwijs vorm te geven waarin de 21e-eeuwse eisen en de extra mogelijkheden door ICT goed
aan bod komen. Kunnen vormgeven van leren en lesgeven met ICT is hierin cruciaal.
Stel je voor dat er een digitaal platform bestaat waar elke leerling, ongeacht niveau of leerstijl, op
elk moment van de dag terecht kan om met digitaal leermateriaal aan de slag te gaan. En dat jij
als leraar zelf invulling kunt geven aan dit lesmateriaal en je leerlingen of studenten kunt
monitoren en dus kunt coachen. Wat zou dat betekenen voor de 21e eeuwse vaardigheden van
die leerling? En wat betekent dit voor de rol en vaardigheden van die docent? Met het antwoord
op deze vragen ga je aan de slag in deze Leerwerktaak.
Je werkt aan twee opdrachten:
Opdracht A: Ontwerp een digitaal leerarrangement voor jouw lespraktijk.
Opdracht B: Schrijf een onderbouwing 'Onderwijs met ICT'.
Je gaat online leermateriaal zoeken, maken en samenstellen tot een digitaal les. In eerst instantie
kost dit veel tijd, maar het levert op termijn veel op, want er staat van alles digitaal voor je klaar.
En, niet onbelangrijk, we creëren een community met een groepsgevoel waarbij je gebruik kunt
maken van online leermateriaal dat door medestudenten en leraren wordt gedeeld.
Als platform is Wikiwijs gekozen. Leraren in den lande zijn er al mee begonnen en hebben
digitale content gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld oude lesstof in een nieuwe vorm gegoten met
behulp van online toepassingen en beschikbaar gesteld via Wikiwijs. Jij gaat hier nu ook stap
voor stap mee aan de slag.
De LWT wordt ‘blended’ aangeboden. Dit houdt in dat het leermateriaal ook online wordt
aangeboden en je zodoende in grote mate in eigen tijd en tempo aan het werkt kunt. Zodoende
heb je deels controle over wanneer en waar je werkt aan de Leerwerktaak en ervaar je hoe het
voor jouw leerlingen of studenten is om te werken met een digitaal leerarrangement. Het online
materiaal is via onderstaande link te vinden.
https://maken.wikiwijs.nl/104145/2018_2019__LWT_Arrangeren_digitaal_leermateriaal
Of makkelijker : ga naar www.wikiwijs.nl en vul in bij ‘zoeken’: LWT
In het zoekoverzicht verschijnt “2018-2019, lwt arrangeren digitaal leermateriaal”.
Alle informatie, instructies, opdrachten en werkdocumenten voor deze leerwerktaak is daar te
vinden.
We wensen je veel plezier met de Leerwerktaak
Groeten, digiteam Lero Hogeschool Rotterdam
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Doelen en opdrachten
In deze Leerwerktaak werk je aan twee opdrachten:
Opdracht A: Ontwerp een digitaal leerarrangement voor de eigen lespraktijk,
Je stelt een digitaal leerarrangement samen met zelf ontworpen en verzameld
materiaal voor jouw lespraktijk dat leerlingen/studenten zelfstandig kunnen maken.
Het arrangement is inpasbaar in het reeds aangeboden lesmateriaal.
Opdracht B: Onderbouwing ‘Onderwijs met ICT’
Onderdeel 1: Je onderbouwt gemaakte keuzes in je digitaal leerarrangement.
Onderdeel 2: Je schrijft een beschouwing over ‘onderwijs met ICT’ voor jouw vak.
Verduidelijking opdracht A
Je arrangeert/ontwikkelt een leerarrangement dat jouw leerlingen zelfstandig online gaan maken.
Het leermateriaal wordt aangeboden op het online leerplatform van Wikiwijs.nl. Dit is een platform
waar iedereen uit het onderwijsveld terecht kan voor alles over digitale leermiddelen.
Inloggen gebeurt via je HR-account (dit is het mailadres dat je gebruikt voor jouw opleiding).
Een leerarrangement is een verzameling bronmaterialen, aangevuld met eigen teksten
(instructies), afbeeldingen, kennisclips, geluidsfragmenten en interactieve vragen en toetsen.
Arrangeren is het in de juiste volgorde zetten van leermateriaal, of het zelf samenstellen van
leermateriaal zodat je het voor jouw les kunt gebruiken.
In deze Leerwerktaak leer je hoe je zelf digitaal leermateriaal ontwikkelt. Het maken van
lesmateriaal noemen we arrangeren. Hiervoor gebruiken we als basis de online lesmodule
‘wikiwijs Maken’. Het resultaat, een arrangement, publiceer je en stel je beschikbaar aan je
leerlingen en/of studenten. Voor het maken van dit arrangement zijn vier activiteiten van belang:
1. Het verzamelen/ maken van materiaal (bestanden, teksten, afbeeldingen, video’s,
interactieve vragen en toetsen)
2. Het combineren van de verzamelde/gemaakte materialen tot een arrangement
3. Het vormgeven van het arrangement
4. Het publiceren van het arrangement

In jouw leerarrangement zijn ten minste aanwezig:
•
•
•
•
•
•

Een motiverende openingspagina met concrete, heldere lesdoelen en lesactiviteiten;
Lesstof, afgestemd op een zelfgekozen doelgroep met oog voor leerverschillen op ten
minste drie niveaus: regulier, remediërend, verrijkend leermateriaal;
Twee verwerkingsactiviteiten;
Tenminste één zelfgemaakt kennisclip
Formatieve toetsing voorzien van directe digitale feedback;
Een eindbeoordeling ter afsluiting van het leerarrangement.

Verduidelijking opdracht B:
Voor opdracht B maak je gebruik van het format: ‘onderbouwing onderwijs met ICT, te vinden
onder tabblad 'Bronnen'. Opdracht B bestaat uit twee onderdelen:
Onderdeel 1: Onderbouwing leerarrangement opdracht A
Je beschrijft vanuit welke gedachte je digitale les is opgebouwd en waarom je bepaalde keuzes
hebt gemaakt om het leren van jouw leerlingen te bevorderen door middels van digitale
toepassingen.
Er is in opgenomen:
• lesvoorbereiding volgens het lesvoorbereidingsformat;
• beoogde toepassing van het arrangement in de lespraktijk;
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•

per lespagina/lesactiviteit in het leerarrangement een onderbouwing van gemaakte keuzes
volgens het TPACK-model: Welke digitale toepassing (-en) heb je gekozen?, Met welk doel
heb je voor deze toepassing gekozen? Welke meerwaarde van gebruik van ICT verwacht je.

Onderdeel 2: Beschouwing over ‘het nut van ICT’ in jouw onderwijs
Beschrijving en bevindingen van jouw zoektocht op het internet of in andere media naar ICTtoepassingen voor jouw vak. Het is jouw beschouwing op de inzetbaarheid en toepassing
(inclusief aanbevelingen) van digitale middelen in jouw vak op jouw stageschool waarin je je richt
op tenminste drie gebieden waarin ICT een meerwaarde kan hebben in het onderwijs. Denk aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

vakspecifieke toepassingen
digitaal toetsen
tabletonderwijs
methode-gebonden software
interactie in de les
serious games
social media
enzovoort

De beschouwing bestaat uit ca. 1.200 woorden en is voorzien van inleiding, hoofdstuk- en
paragraafnummering en bronverwijzing volgens de geldende APA-normen.

Werkvorm (-en)
De LWT wordt ‘blended’ aangeboden. Dit houdt in dat het leermateriaal ook online wordt
aangeboden en je zodoende in grote mate in eigen tijd en tempo aan het werkt kunt. Zodoende
heb je deels controle over wanneer en waar je werkt aan de Leerwerktaak en ervaar je hoe het
voor jouw leerlingen of studenten is om te werken met een digitaal leerarrangement. Het online
materiaal is via onderstaande link te vinden.
https://maken.wikiwijs.nl/104145/2018_2019__LWT_Arrangeren_digitaal_leermateriaal
Of makkelijker : ga naar www.wikiwijs.nl en vul in bij ‘zoeken’: LWT
In het zoekoverzicht verschijnt “2018-2019, lwt arrangeren digitaal leermateriaal”.
Alle informatie, instructies, opdrachten en werkdocumenten voor deze leerwerktaak is daar te
vinden.

Inhoud, activiteiten en opdrachten
In onderstaand schema zie je de thema’s en activiteiten waar je aan gaat werken. De volledige
instructie per thema met inhoud, opdrachten en hulpbronnen vind je op de online leeromgeving.
In de thema’s komt het volgende aan bod:
thema
Thema 1:
start met
Wikiwijs

Inhoud/activiteiten

Opdrachten

In deze themales:
• Heb je een start gemaakt met je digitaal
leerarrangement in Wikiwijs;
• Leer je hoe inhoud en vormgeving aan te
passen in Wikiwijs;
• Heb je inspirerend bronmateriaal gevonden
via Wikiwijs-zoeken;
• Heb je in het werkdocument opdrachten
thema 1 gemaakt;
• Heb je een (voorlopige) keuze lesonderwerp
en doelen gemaakt.

In dit thema maak je 4 opdrachten:
1. Je maakt een start met jouw leerarrangement
in Wikiwijs,
2. Je download en bestudeert het werkdocument
Opdracht B 'Onderwijs met ICT',
3. Je maakt de opdrachten die bij themales 1 die
in het werkdocument beschreven zijn,
4. Een voorlopige keuze lesonderwerp, -doelen
en doelgroep.
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Thema 2:
Inhoud
maken

Thema 3:
kennisclips

Thema 4:
vragen en
oefenen

Thema 5:
Educatieve
tools

Thema 6:
Digitaal
toetsen

Thema 7:
afronden en
publiceren

Toetsweek

In deze themales:
• Leer je regels omtrent auteursrecht bij
gebruik van materiaal van anderen;
• Heb je een CC-licentie gekozen voor jouw
leermateriaal;
• Heb je een start gemaakt met jouw
startpagina en instructiepagina;
• Heb je ontdekt hoe je bruikbaar materiaal
eenvoudig online kunt verzamelen.

In dit thema maak je 2 opdrachten:
1. Je kiest alvast een CC-licentie voor jouw
digitaal leerarrangement,
2. .Je start met het ontwerp van jouw startpagina
en instructiepagina(-s).

In deze themales:
• Leer je welke meerwaarde een kennisclip
kan hebben voor jouw onderwijs;
• Maak je kennis met programma’s om zelf
kennisclips te maken;
• Maak je een kennisclip aan de hand van een
stappenplan en aandachtspunten;
• Leer je hoe een kennisclip/video ingesloten
(embed) kan worden in jouw
leerarrangement.

In dit thema maak je 1 opdracht:
1. Je maakt jouw eigen kennisclip en voegt deze
toe aan jouw digitaal leerarrangement.

In deze themales:
• Leer je hoe interactieve vragen en
oefeningen in Wikiwijs toegevoegd kunne
worden;
• Geef je invulling aan je oefenpagina in
Wikiwijs.
In deze themales:
• Ontdek je verzamelsites met educatieve
tools voor jouw onderwijs;
• Kies je twee van die tools voor jouw digitale
les.
In deze themales:
• Vergelijk je twee digitale online
toetsprogramma’s: google forms en MS
forms;
• Leer je hoe je een eindtoets maakt in google
Forms, MS forms of een ander programma
en invoegt in je leerarrangement;
In deze themales:
• Ontvang en geef je feedback op het
ontworpen leerarrangment;
• Controleer je of jouw digitaal leermateriaal
inhoudelijk en didactisch voldoet aan de
eisen van jouw vak;
• Publiceer je jouw eindproduct

Vooraf bestudeer je de op de Online lespagina:
▪ Voorbeelden van kennisclips;
▪ Geschiedenis achter flipping the classroom en
de functie van kennisclips hierin;
▪ Voorwaarden/ richtlijnen voor kennisclips;
▪ Een stappenplan om goede clips te maken;
▪ Enkele toepassingen voor jouw kennisclip.
In dit thema maak je 2 opdrachten:
1. Je bestudeert in de digitale handleiding van
Wikiwijs: interactieve vragen opnemen,
oefeningen en toetsing,
2. Je stelt verwerkingsopdrachten samen in
Wikiwijs, passend bij jouw lesdoelen en –
inhoud.
In dit thema maak je 1 opdracht:
1. Je gebruikt twee externe educatieve tools in
jouw leerarrangement voor
verwerkingsopdrachten
In dit thema maak je 2 opdrachten:
1. Je vergelijkt de genoemde toetsprogramma's
met de vergelijkingsopdracht in het
Werkdocument,
2. Je voegt een eindtoets toe aan jouw digitale
les door gebruik te maken van het gekozen
toetsprogramma.
In dit thema sluit je jouw digitale arrangement af
met 4 stappen:
1.Controle, feedback en bijstellen.
2.Metadata toevoegen.
3.Publiceren.
4.Inleveren in n@tschool.

Inleveren opdracht A en B: Zie bijlage 1 en 2 voor de voorwaarden

Hertoetsweek Herkansing eindopdracht ‘Arrangeren digitaal leermateriaal

Kick-off en begeleiding en verplichte opdrachten
Kick-off
Met de kick-off maken we een gezamenlijke start aan deze digitale Leerwerktaak. Docenten van
de Lero introduceren het thema, de doelen en de opdrachten van deze Leerwerktaak en leggen
je uit hoe het online lesmateriaal gebruikt kan worden. Vervolgens maak je zelfstandig een start
met themales 1: Introductie Wikiwijs, en themales 2: Inhoud maken.
na de kick-off;
• weet je wat de doelen zijn en waarop je beoordeeld wordt;
• weet je hoe je begeleid wordt bij het invulling geven aan deze Leerwerktaak;
• heb je een start gemaakt met de opdrachten van themales 1 en themales 2;
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•
•
•

heb je een eigen werkdocument 'onderwijs met ICT' gemaakt;
weet je wat je dient voor te bereiden voor workshop 2;
weet je welke werkafspraken je gaat maken met je schoolbegeleider.

Begeleiding schoolopleider
Met de schoolopleider maak je werkafspraken waarin je afspreekt:
- wat je zelfstandig online doet
- waarin je begeleidt gaat worden,
- op welke moment contactmomenten plaatsvinden,
- wanneer het materiaal ingeleverd dient te worden.
Voor deze werkplanning kun je bijlage 3 gebruiken: werkplanning.
Online Themalessen
De activiteiten in de Leerwerktaak zijn verdeeld in themalessen. De online-lessen bestaan uit een
introductie van het thema met beschrijving van de opdrachten en bronnen die je helpen invulling
te geven aan de opdrachten. Door het maken van de opdrachten geef je invulling aan opdracht A:
Jouw digitale Leerarrangement.
Opdrachten in de thema’s:
Het is raadzaam om de thema’s chronologisch te doorlopen en alle opdrachten per thema te
maken. Zodoende weet je zeker dat je tot een goed, allesomvattend eindproduct komt. De
opdrachten per thema zijn niet verplicht. Het is een richtlijn om je te helpen tot een goed product
te komen. De beoordeling is gericht op het eindproducten die je inlevert

Toetsing en beoordeling
Eindopdracht ‘Arrangeren digitaal leermateriaal’
De cursus wordt afgesloten met de beoordeling van opdracht A en B. Een voldoende beoordeling
voor opdracht B is voorwaardelijk om een eindbeoordeling van het arrangement te ontvangen.
De eindopdracht is een samenvoeging van de deelopdrachten tot één gehele digitale
arrangement. De digitale les wordt ingeleverd in N@tschool en gepubliceerd op het platform van
Wikiwijs en wordt beoordeeld op vakinhoudelijk, pedagogische en technische aspecten.

Beoordeling
Om de 2 studiepunten voor de cursus LERADL01S te behalen, moet worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:
✓ Voldaan aan aanwezigheidscriterium voor de begleidingsbijeenkomsten;
✓ Voldoende beoordeling voor opdracht B;
✓ Eindopdracht is correct ingeleverd in N@tschool.
De digitale les bevat tenminste de volgende onderdelen:
•Een startpagina met een welkom, lesonderwerp en lesdoelen,
•Een instructiepagina met leerstof, gebruik makend van multimedia opties (audio-video),
•Tenminste 1 eigen kennisclip, passend bij de les.
•Tenminste 3 verschillende programma’s voor verwerkingsoefeningen/ formatieve toetsing,
•Tenminste 1 formatieve toets met automatisch beoordeling en feedback,
•Oog voor verschillen: verrijkende activiteiten en extra oefenactiviteiten,
•Een digitale eindtoets/ beoordeling
•Het lesmateriaal is voorzien van Creative Commons licentie,
•Bronnen van geleend materiaal zijn genoemd.
In het beoordelingsformulier (zie bijlage 1) zijn de beoordelingscriteria aangegeven. Het correcte
gebruik van auteursrecht en CreativeCommons-licenties zijn voorwaarde voor beoordeling. Indien
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de aspecten vormgeving en taalverzorging onvoldoende zijn verzorgd, worden maximaal 10
punten van het totaal worden afgetrokken.
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Bijlage 1: Beoordelingsformulier LWT ADL, Opdracht A
Beoordeling eindproduct LERADL01S, Leerwerktaak Arrangeren digitaal leermateriaal 18-19
(in te vullen door student)
Cursus:

LERADL01S, Arrangeren digitaal Leermateriaal

Studentnaam en nr.
Websiteadres:
Beoogde doelgroep les
Periode:

Leerjaar 2, blok

Naam begeleider:

(in te vullen door HR vakdocent)
Aspect

voorwaardelijk voor beoordeling

werkdocument

Een goedgekeurde uitwerking van de opdrachten; de opdrachten per werkcollege,
opdracht B1 en opdracht B2.

Opbouw

Openingspagina bevat concrete, heldere beschrijving lesdoelen en -activiteiten;
Het leerarrangement is afgestemd op de gekozen doelgroep met oog voor
verschillen: remediërend en verrijkend/verdiepend leermateriaal
Tenminste twee digitale verwerkingsactiviteiten;
De digitale les sluit af met een eindbeoordeling.

Technisch

Het leermateriaal is voorzien van tenminste één zelfgemaakte kennisclip

Taalverzorging

Heldere formulering, goede zinsopbouw, correcte spelling.

Creative Commons

Correcte verwijzing bij gebruikt bronmateriaal

categorie

Criteria

werkdocument

Een goedgekeurde uitwerking van de opdrachten; onderbouwing van de digitale
les en jouw visie op 'leren en lesgeven met ICT'

3

Leerdoelen zijn helder en haalbaar. Inhoud en activiteiten vloeien voort uit de
gekozen leerdoelen

3

Lesmateriaal is inhoudelijk correct, uitleg nieuwe kennis/ vaardigheden
vakdidactisch correct en geschikt om door leerlingen zelfstandig te maken

3

Eindtoetsvragen zijn helder, vloeien voort uit de lesinhoud, met variatie in
vraagtypen, en variatie in leerniveau (lagere orde en hogere orde)

3

De lesstof nodigt uit tot leren: goede aandachtsrichter, heldere instructies,
duidelijke opdrachten, leeractiviteiten op drie leerniveaus: regulier, remediërend
en verrijkend materiaal. (zie DI-model, Effectief leren)

3

Het leerarrangment is extra uitnodigend door goed gebruik van multimediaal
materiaal: afbeeldingen, video's, interactieve vragen en toetsen, externe
webpagina's

6

Digitale oefenactiviteiten/ formatieve toetsen zijn uitdagend, geven zicht in
leren, en zijn voorzien van automatisch controle en feedback

3

Student toont aan geschikt digitaal bronmateriaal te kunnen verzamelen en
correct in te passen in het leerarrangement (CC, max. 50% van het totale
lesaanbod)

6

Student toont aan een inhoudelijk goede kennisclip te kunnen ontwerpen,
samenstellen en beschikbaar stellen binnen het digitaal leerarrangement.

6

A. Vakdidactische kennis:
De student kan met
zijn/haar kennis van het
vakgebied een effectieve
leeromgeving ontwerpen.

B. Pedagogische kennis :
De student kan een
uitdagende leeromgeving
vormgeven.

C. Technologische
kennis: De student toont
te beschikken over
digitale vaardigheden en
kennis van nieuwe media

Max.
pnt.
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score

om een educatieve,
digitale les vorm te
kunnen geven.

Student toont aan educatieve tools functioneel in te kunnen zetten in het
leerarrangement (tenminste 2)

6

Student kan ontworpen en verzameld materiaal combineren tot een digitaal
leermateriaal in een digitale leeromgeving (wikiwijs) met oog voor vormgeving
en gebruiksgemak voor leerlingen/studenten

9

Te behalen punten

51

eindcijfer
toelichting

Bijlage 2: Opdracht B:
met ICT’,

Werkdocument opdracht B: ‘Onderwijs

Dit bestand is te groot om als bijlage toe te voegen.
Klik hier voor een online versie op de online leerpagina. Ga naar het onderdeel ‘bronnen’.

Bijlage 3: werkplanning ‘Arrangeren digitaal leermateriaal’
Onderstaande thema’s en opdrachten corresponderen met de activiteiten in het online
leermateriaal. Je kunt de lijst gebruiken als controlelijst. Klik hier voor een online versie

Thema

Opdrachten

Thema 1

Opdracht 1: start eigen leerarrangement
Opdracht 2: start werkdocument ‘Onderwijs met ICT’
Opdracht 3: Wikiwijs zoeken (in het werkdocument)

Thema 2

Opdracht 4: (voorlopige) keuze lesonderwerp (in
werkdocument)
Opdracht 1: CC-licentie bekijken (nog niet kiezen)
Opdracht 2: Inhoud maken: startpagina en instructiepagina

Thema 3

Opdracht 1: jouw eigen kennisclip (in het werkdocument)

Opdracht 1: bestudeer online handleiding: interactieve vragen,
oefeningen en toetsen
Opdracht 2: Inhoud maken: oefenpagina, oefenen en vragen in
Wikiwijs
Thema 5 Opdracht 1: inhoud maken: Oefenpagina: voeg minstens 2
externe oefentools toe aan je oefenpagina (in werkdocument)
Thema 6 Opdracht 1: vergelijking digitale toets programma’s (in
werkdocument)
Opdracht 2: Eindtoets ontwerpen middels en integreren in
leerarrangement
Thema 7 Opdracht: controle, feedback en eventueel aanpassen les

Thema 4

Opdracht: Metadata toevoegen
Opdracht: Publiceren
Opdracht B1: Werkdocument opdracht themalessen
Opdracht B1: Werkdocument: onderbouwing leerarrangement

Datum
geplande
afronding

check

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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0
0,0

Opdracht B2: Werkdocument: beschouwing ‘Onderwijs met ICT’
Opdracht: Inleveren in n@tschool via cursuscode:
Arrangeren digitaal leermateriaal: code: LERADL01S
Inleveren:
werkdocument
Beoordelingsformulier, voorzien van
studentgegevens
Zelf een Worddocument met vinklijst maken: https://nl.wikihow.com/Een-selectievakjetoevoegen-aan-Word

☐
☐
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