Puberbrein als innovatiekans
Tessenderlandt

Het Kamp HTV Tessenderlandt

Project: ”Tweedaags kamp”
D

Inleiding

O

Het Project “Tweedaags kamp” is een voorbeeld van een project in het kader van het
project Puberbrein, dat een betekenisvolle leeromgeving schept voor leerlingen. In
het echte bedrijfsleven een opdracht uitvoeren voor klanten in het bedrijfsleven. In dit
document is het volledige programma beschreven voor leerlingen.
De leerlingen worden in verschillende commissies verdeelt om een tweedaags kamp
te organiseren en uit te voeren.
Bij dit deelproject komen alle facetten van het lessenpakket HTRV (Horeca/ toerisme
& recreatie/Voeding) naar voren en worden vier basiscompetenties (samenwerken,
plannen & organiseren, omgaan met verandering en reflecteren) met behulp van
activerende didactiek verder ontwikkeld.
In de voorbereiding zorgen ze voor een locatie, een draaiboek, programmaboekje,
voeding en recreatieprogramma.
.
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Onderwijskundige visie

Visie op puberbegeleiding
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Activerend onderwijs voor pubers
De menselijke hersenen functioneren niet als een emmer die je vol giet met kennis. Het is niet zo
dat als het ‘gieten’ mislukt dat we die emmer dan nog een keer kunnen proberen vol te gieten
(iemand laten zitten) of dat we constateren dat de emmer lek is (leerling van school verwijderen).
Het emmermodel volstaat niet en eigenlijk is de lemniscaat een betere metafoor voor de lerend
mens.
Evenals de lemniscaat is het leerproces van de mens een doorlopend proces van prikkels,
interactie, analyseren, doorontwikkelen en afstemmen met diverse contexten waarbinnen je werkt
en leeft. Mensen bouwen kennis en kunde op door een uitdagende omgeving, door nieuwe
informatie te relateren aan kennis die ze al hebben, door concrete ervaringen, een inspirerend
rolmodel of vanuit persoonlijke waarden.
Dat vraagt om een activerende manier van onderwijs en onderwijsbegeleiding waarmee
eerdergenoemde processen worden bewerkstelligd. Als we het daar in onderwijsland al over
eens zijn blijft de brandende vraag: “Wat is activerend onderwijs concreet en hoe doe je dat?”.
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Het onderwijsconcept van activerend leren voor pubers kent 10 leerbreinprincipes die
de basis vormen voor het ontwerpen van onderwijs en uitvoeren van begeleiding
1. Veilige leeromgeving en relatie
Een student zal leren indien deze zich open stelt voor leren. Het gaat hier over de innerlijk toestand van de
lerende. Zeer sterke emoties ‘etsen’ herinneringen in het geheugen zowel positief als negatief. Daarmee is de
emotionele, sociale en fysieke veiligheid van de lerende een basisvoorwaarde. Als zijn aandacht nodig is voor
‘verdediging’ in de klas, gevoelens van onbehagen, faalangst of onbewuste vluchtreflexen dan is er geen energie
voor leren. De positieve werkrelatie die de docent met iedere student aangaat is hierbij essentieel.

2. Prikkel de nieuwsgierigheid
Een bevorderlijke emotie voor leren is nieuwsgierigheid. Een lerende leert het beste als de uitdaging groot is, de
stress niet te hoog is (en ook niet te laag) en als hij de zin van het geleerde inziet. Studenten besteden meer
aandacht aan onderwerpen die voor hen nieuw en betekenisvol zijn (belangrijke relatie met punt 6. focus).

3. Krachtige leeromgeving op school en in het bedrijf (stage)
De context waarin iemand leert, is belangrijk. Is deze realistisch (dus lijkend op de praktijk, ‘het echte leven’) dan
zal het geleerde beter kunnen worden opgeroepen in vergelijkbare situaties (transfer). De school kan leren
bijzonder krachtig bevorderen door inrichting van de leeromgeving (o.a. aankleding klaslokaal, simulatieruimtes,
rollenspelen, realistische werkvormen, computerprogramma’s, excursies, gastdocenten en
demonstratiemodellen).

4. Herhalen en oefenen
Lerenden moeten actief aan de slag blijven met wat ze hebben geleerd. De eerste zes weken zijn cruciaal om het
geleerde te herhalen in steeds wisselende werkvormen. Oefening en herhaling baren kunst. Het internaliseren
van (beroeps)gedrag kan worden bereikt door steeds weer oefenen, vaak in wisselende en/of steeds moeilijker
wordende contexten.

5. Co-creatie als sociale bezigheid in plaats van consumptie
Het brein van de lerende vindt het prettig om zelf informatie te ordenen, betekenisvolle patronen te maken en te
ontdekken, vooral in interactie met elkaar. We spreken dan van coöperatief leren, waarbij ook de metacognitieve
vaardigheden (leren leren) sterk worden gestimuleerd. Er komt dan een proces van co-creatie tot stand dat
dopamine laat stromen, waardoor neurale verbindingen sterker worden.

6. Focus (waarom leren we dit?)
Focus (aandacht richten) is noodzakelijk om te leren. Het richten van aandacht blijkt een rol te spelen bij het
doorsturen van informatie naar het kortetermijngeheugen. Studenten focussen gemakkelijker als zij weten
waarom ze iets leren. Waar werken we vandaag naar toe? Wat is het doel? Ergo: als de student het nut van het
geleerde inziet, neemt zijn focus toe en daardoor kan zijn leerrendement toenemen.

7. Zintuiglijk rijk
Onderwijs dat meerdere zintuigen aanspreekt in het leerproces zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijft en
sneller op te halen is. Bovendien speel je in op meer verschillende individuele voorkeuren van leren. Als lessen
zich niet beperken tot een taalkundige (boeken en mondelinge uitleg) insteek, maar er daarnaast ook gebruik
gemaakt wordt van beelden (film, powerpoint, concrete voorwerpen), discussievormen, socratische
gespreksvoering, trial- & error- momenten, demonstratiemodellen, doe-opdrachten en beweging, dan zijn de
verbindingen in de hersenen sterker.

8. Voortbouwen op het bestaande (kennis/ervaring)
Voorkennis activeren zorgt er voor dat nieuwe kennis gemakkelijker kan worden gekoppeld en daardoor wordt
nieuwe kennis sneller en beter opgenomen. Methodes als mindmappen, brainstormen, snellezen en een
concentrisch curriculum kunnen dat bevorderen.
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9. Positieve feedback op het juiste niveau
Feedback op het juiste moment geven heeft een sterk effect op leren. Met het juiste moment wordt bedoeld: qua
tijd (dus niet een paar dagen later) en qua soort (proces- of taakfeedback). Procesfeedback die ingaat op
zichtbare inspanning en doorzetten tijdens het leren is zeer effectief en bevordert de leermotivatie van lerenden.
Taakfeedback die ingaat op zichtbaar resultaat van de inspanning is eveneens effectief en bevordert het geloof in
eigen kunnen (eigen-effectiviteitsverwachting).

10. Sturing en structuur
Pubers heb sturing nodig om te kunnen leren samenwerken, plannen en organiseren, reflecteren en omgaan
met onverwachte situaties. Hierbij is sprake van afnemende sturing en structurering naarmate studenten ouder
worden. De docent dient sturing en structuur gefaseerd aan te bieden met als doel zelfsturing en eigen
verantwoordelijkheid voor de jongvolwassene

De professionele docent is eigenlijk het belangrijkste antwoord op bovenstaande
leerbreinprincipes. Een professionele docent kan leren bijzonder krachtig bevorderen via zijn
werkrelatie met iedere individuele leerling. En door goed gebruik te maken van groepsdynamica
en zijn eigen attitude als rolmodel. Het vermogen om echt verbinding te maken met de leerling
blijkt in meerdere studies essentieel. Dr. Mainhard (2009) verwoordt dat in zijn proefschrift als
volgt: “Als de docent dichtbij de leerlingen staat, is hun interesse voor een schoolvak groter. En
als de docent een grote invloed heeft op wat er in de klas gebeurt, leren leerlingen meer”.

Activerend onderwijs en begeleiding van pubers in het vmbo
Het begeleiden binnen activerend onderwijs is gericht op het stimuleren, motiveren en activeren
van leerlingen. De leerbreinprincipes vormen de uitgangspunten voor het ontwerpen van
activerend onderwijs. Begeleidingsmodellen zoals didactisch coachen, brein centraal leren en/of
narratieve begeleiding kunnen daarbij ondersteuning voor docenten bieden. Als een vmbo-school
kiest voor activerend onderwijs betekent dit dat individuele docenten en teams de begeleiderrol
moeten ontwikkelen en/of uitbouwen naast de hen bekende rollen als mentor, onderwijzer,
vakdocent. Dit proces wordt ook wel aangeduid als ‘de verschuiving van de traditionele naar de
nieuwe didactische driehoek’.
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Van traditionele didactiek naar activerende didactiek
Vanuit de traditionele didactiek wordt de leerling gekoppeld aan een docent, een lesuur en een boek/methode. In
de verschillende scholen in het project is deze structuur en organisatievorm duidelijk herkenbaar. Er is sprake van
traditionele lesroosters en lokalen. Om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen (vanuit de
principes van het breinleren) en tegelijkertijd de leeromgeving dynamischer en uitdagender te maken volstaat
deze traditionele organisatie niet meer. Een verschuiving naar een andere organisatieprincipe voor het primair
proces leidt bovendien tot een meer uitdagende sterke leeromgeving (met meer dynamiek dan in het klaslokaal of
schoolgebouw), maar ook meer uitdaging op inhoud, meer ruimte voor praktijkgericht werken en beter
aansluitend bij leervragen en leefwereld). Dit vraagt een nieuwe didactische en organisatorische aanpak. Immers
met de huidige middelen en manier van werken heeft men het gevoel onvoldoende uitdaging, aansluiting bij de
leefwereld en praktijk te hebben. De nieuwe didactische driehoek veronderstelt dat er meerdere leerplekken of
leeromgevingen zijn dan het klaslokaal en de school, er meerdere leerbronnen zijn dan het boek of de docent en
biedt meer variaties in keuzes en mogelijkheden voor leerlingen om te leren.

Figuur 3: activerende didactische driehoek
Figuur 2: traditionele didactische driehoek
Zoals uit de figuren blijkt, staat in de nieuwe didactische driehoek het leerproces van de leerling centraal.
Uitgangspunt van de organisatie is dan ook het proces en niet meer de tijd of de plaats. De dynamiek en de
aansluiting op de leervragen ontstaat door de variatie in leeromgeving en leerbronnen.
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Parallel aan de verschuiving van de docentrol naar de begeleiderrol zijn veranderingen op
gebied van organisatie en inrichting wenselijk. Vanuit de traditionele didactiek wordt de leerling
(met andere leerlingen van gelijke statuur) gekoppeld aan een docent, een lesuur en een
boek/methode. In de meeste (VO)scholen is deze structuur en organisatievorm duidelijk
herkenbaar. Er is sprake van traditionele lesroosters en lokalen. Om aan te kunnen sluiten bij de
leerbehoeften van leerlingen (vanuit de principes van het breinleren) en tegelijkertijd de
leeromgeving dynamischer en uitdagender te maken volstaat deze traditionele organisatie niet
als het enige leidende principe.
Het toepassen van andere organisatieprincipes (bijv. teamsamenstelling, curricula, roostering)
voor het primair proces kan bijdragen tot een krachtigere leeromgeving met meer dynamiek
dan alleen het klaslokaal of schoolgebouw. Maar ook meer uitdaging op inhoud, meer ruimte
voor praktijkgericht werken en een betere aansluiting bij de leervragen en de leefwereld van de
puber.
Dit impliceert tevens een andere didactische aanpak. De nieuwe didactische driehoek
veronderstelt dat er meerdere leerplekken of leeromgevingen zijn dan het klaslokaal en de
school, er meerdere leerbronnen zijn dan het boek of de docent en biedt meer variaties in keuzes
en mogelijkheden voor leerlingen om te leren. Zoals de figuren 2 en 3 tonen komt het leerproces
van de leerling centraal te staan, niet de school, niet de docent. De dynamiek en de aansluiting
op de leervragen ontstaat door de variatie in leeromgeving en leerbronnen (van Osch, 2010). De
10 leerbreinprincipes die wij propageren stellen docenten in staat invulling te geven aan een
krachtig leerklimaat dat uitnodigt tot leren. Binnen die krachtige leeromgeving worden, via het 10e
leerbreinprincipe geleide zelfsturing (van veel sturing en structuur naar zelfsturing), leerlingen
voorbereid op de overstap naar mbo en werk.

Activerend onderwijs en ouders in het vmbo
Voor pubers van 12-16 jaar spelen ouders/verzorgers een belangrijke rol bij het succesvol
doorlopen van de school. Het is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen
als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden. Met het stimuleren van ouderbetrokkenheid
wordt de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed.
Daarmee is ouderbetrokkenheid een belangrijk punt van aandacht binnen het beleid op
activerend onderwijs. Hier kan aandacht aan worden besteed middels ouderavonden, de
ouderraad, introductiemomenten, open huis dagen, etc.
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Doelen van dit project voor leerlingen
Doelstelling 1
De leerling leert, mede via een proces van interactief en actief leren. Met als doel het
ontwikkelen en bevorderen van de 4 basiscompetenties als het verder ontwikkelen van
sociale en communicatieve vaardigheden. Concreet gaat het om
- overleggen en samenwerken in teamverband;
- passende gesprekstechnieken hanteren;
- verschillen in meningen en opvattingen benoemen en hanteren;
- omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures;
- zichzelf en eigen werk presenteren.
Doelstelling 2
Leren reflecteren op het leer- en werkproces
De leerling leert, door te reflecteren op het eigen cognitief en emotioneel functioneren, zicht
te krijgen op en sturing te geven aan het eigen leer- en werkproces. Daarbij gaat het om
- een leer- en/of werkplanning maken;
- het leer- en/of werkproces bewaken;
- een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies trekken.
Doelstelling 3
Leren reflecteren op de toekomst
De leerling leert, door te reflecteren op het eigen cognitief en emotioneel functioneren, zicht
te krijgen op de eigen toekomstmogelijkheden en interesses (loopbaancompetenties).
Daarbij wordt expliciet gemaakt
- het inventariseren van de eigen mogelijkheden en interesses;
-het onderzoeken van de mogelijkheden voor verdere studie;
- het zicht krijgen op beroepen, de beroepspraktijk en actuele ontwikkelingen daarbinnen;
Doelstelling 4
Het experimenteren met het beoordelen van de 4 basis competenties m.b.v. het
instrumentarium.

Project recreatie “Tweedaags kamp” activerend onderwijs

Pagina - 7 -

Doel van het project voor de school
-

Door het uitvoeren van het project geeft de school vorm aan het bevorderen van de
activerende didactiek binnen de bovenbouw.
De school geeft hiermee invulling aan het bevorderen van de competenties die
noodzakelijk zijn voor een succesvollere overgang naar beroep en vervolgopleiding.

Didactiek
Kerndoelen*
1
5
35

36

38

42

De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen
en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en
hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen,
leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en
verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te
verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en
de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te
plaatsen.
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen
van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en
budgetteren, verkeer en milieu.

Beoogde leeftijdsgroep en leerjaar
Leeftijd 15-16 jaar; leerjaar 4 HTV
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Aansluiting schoolvakken en leergebieden
Het project “Leren in de praktijk” is vakoverstijgend opgezet. Bij de inrichting van het project
is rekening gehouden de eisen die gesteld worden aan de eisen die gesteld worden aan de
vakken binnen HTV in het PTA. Bij welke vakken dit project aansluit is ook afhankelijk van de
gekozen verwerkingsopdrachten. In principe sluit dit project aan bij de vakken:
- Aardrijkskunde (Mens en Maatschappij)
- Maatschappijleer/CKV
- Economie
- Geschiedenis
- Nederlands
- Biologie (Mens en Natuur)
- Informatiekunde

Opbouw en voorwaarden
Opbouw van het project
Voorbereiding

-

Inhoud project en draaiboek bespreken in het team
Lesmateriaal bekijken
Controle van technische voorwaarden, roosters, lokalen en materialen
Contacten leggen met collega’s vakgroepen en MBO
Introductie van het project aan de leerlingen
Planning begin en eindtijd project
Er is een docentenhandleiding en een leerlingenboekje

Uitvoering

-

Leerlingen volgen eerst de breinlessen en oefenen met mindmappen
Leerlingen worden verdeeld in groepen
Leerlingen voeren het project uit met behulp van een leerlingenboekje

Afronding

-

Presentatie en beoordeling worden door medeleerlingen en docent gedaan volgens van te voren
bekende criteria
De leerlingen worden beoordeeld op de 4 basiscompetenties: samenwerken, plannen en
organiseren, reflecteren en omgaan met onverwachte situaties volgens de vastgestelde
gedragsindicatoren in het project puberbrein

Evaluatie
leerlingen

-

Leerlingen evalueren het project m.b.v. een vragenlijst

Evaluatie
docenten

-

Docenten evalueren het project op basis van evaluaties leerlingen en eigen ervaringen en leggen dit
schriftelijk vast

Verbeteracties

-

Draaiboek wordt bijgesteld op basis van de in de evaluatie afgesproken verbeteracties
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De uitwerking van de vier basis competenties
Deze competenties worden expliciet ontwikkeld, bevordert en beoordeeld zowel voor leerling
als docent. Het gaat om een structureel programmaonderdeel in het lesprogramma en het
schoolexamen.
1. Samenwerken:


Project wordt als vierdejaars klas georganiseerd, maar worden ook in sub groepen verdeeld. Deze moeten onderling samenwerken en binnen de groepen
zelf ook.

2. Plannen en organiseren:


Bepalen bestuur en commissies



Plaats van bestemming “locatie en gebouw”



Tijdspad van het gehele project



Draaiboek / programmaboekje leerlingen



Invulling programma “ recreatie & toerisme”



Invulling voeding “horeca / Bakkerij”



Begroting / sponsoring

3. Omgaan met veranderingen en aanpassen:


Theorie omzetten in praktijk en het daadwerkelijk uitvoeren.



Zorgen voor een alternatief programma i.v.m. weeromstandigheden.

4. Reflecteren:.


Het bevorderen van feedback / zelfreflectie tussen de leerlingen tijdens de
lessituaties of bij evaluatiemomenten. “wat zien we en wat zijn de mogelijkheden”



Ontwikkelen reflectie instrument en uitwerken / ontwikkelen in praktische modules
voor de leerlingen
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Concrete activiteiten in relatie tot basiscompetenties
1. Samenwerken:


Mindmap maken voor het kamp



Bestuur en commissies samenstellen.



Uitwerking van de onderdelen per commissie



Presenteren aan de medeleerlingen



Presenteren aan de genodigden.

2. Plannen en organiseren:


Planning dagen van het kamp



Organiseren van ontbijt, lunch en diner.



Organiseren van recreatie activiteiten



Onderhoud gebouw en omgeving



Organiseren van huisregels



Organiseren van het vervoer heen en terug reis.



Organiseren van sponsor activiteiten



Draaiboek en programma boekje voor de leerlingen

3. Omgaan met veranderingen en aanpassen:


De doelen worden na verloop van het project telkens aangepast



Alternatief programma samenstellen i.v.m. weersomstandigheden

4. Reflecteren:


Zelf spiegelen van de leerling.



Verantwoordelijkheden dragen voor de groep



Tussenevaluaties met de andere commissies (vertellen, presenteren of visueel)
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Onderbouwing concrete activiteiten leerlingen
1. Samenwerken:
Het Project Kamp is een project wat in verschillende groepen wordt georganiseerd. In
dit project staat het samenwerken centraal. De leerlingen moeten niet alleen in hun
eigen groep goed kunnen samenwerken, daarbuiten moeten ze ook kunnen
samenwerken met andere groepen en soms ook met externe bedrijven. Tijdens de
lessen wordt positieve feedback gegeven op het proces van samenwerken. Het kan
ook voorkomen dat een leerling wel in een kleine groep kan samenwerken maar niet
in een grote groep.
2. Plannen en Organiseren:
De leerlingen moet zelf hun doelen formuleren. Zowel theoretisch als praktisch. Zo
zal er bij elke groep een tijdschema gemaakt moeten worden. De leerlingen moet een
duidelijke en werkbare tijdschema maken voor hun zelf. Voor de leerlingen is het
belangrijk om deze tijdschema te kunnen opvolgen. Hierbij zal de groep (evt. in
overleg met de begeleider) in moeten schatten welke werkzaamheden qua tijd en
moeilijkheidsgraad de meeste tijd in beslag gaan nemen. Op basis van dit tijdschema
kan hij vervolgens zijn activiteiten doelmatig indelen.

3. Reflecteren:
Door de ondersteunende lessen zowel theorie als praktijk kunnen de leerlingen dit
gebruiken voor het project. Daarnaast kunnen ze de informatie en feedback
gebruiken om het project vorm te kunnen geven. Vanuit de docenten die betrokken
zijn bij dit project zal er om de twee weken een gesprek zijn met een groep om daar
feedback op te geven. Er wordt dan vooral gekeken of ze zich aan het tijdschema
houden en of ze aanpassingen moeten doen in het project. Bij sommige groepen zijn
ze in de theorie meer bezig en krijgen dan juist veel feedback. Bij andere groepen is
de theorie wat minder en zijn ze vooral met de praktijk veel bezig. Dan wordt er op
dat moment meer feedback gegeven dan in de theorie. Dit wordt vooral begeleid door
de docenten de feedback naar de leerlingen toe. Tijdens maar ook vooral na het
project zullen de leerlingen onderling ook feedback geven aan elkaar.
4. Omgaan met veranderingen:
Het werken aan het project kamp is voor de leerlingen geen nieuwe onderneming. In
het derde leerjaar hebben ze al met kleine projecten gewerkt die veel lijken op het
project kamp. Het is dan alleen in een kleinere vorm opgezet, maar er worden de
zelfde werkzaamheden verwacht. De grote verandering is wel dat ze het nu geheel
zelfstandig moeten doen. In de kleine projecten wordt er veel meer begeleid of zelf de
leiding genomen. Bij het project kamp zal er wel begeleid worden maar in mindere
mate. Zo worden ze ook al gedeeltelijk voorbereid op hun vervolg opleiding. Op deze
manier proberen we de leerlingen zelfstandigheid te geven, en de bewustwording van
het geen wat gaat komen op het MBO.
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De indeling van de projectdagen
Uitleg introductie eindproject ( Bestaande uit 1 les van 1 lesuur)
Les 1 Doel / ervaringen / fotomateriaal
Les module kijken in je brein ( Bestaande uit 5 lessen van 2 lesuren)
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5

De hersenen
Onbewust kiezen
leren en ontwikkelen
Verschillende mensen, verschillende hersenen
Uitleg Breinprincipes
Les 6 Stofjes in de hersenen
Lesmodule mindmappen ( Bestaande uit 2 lessen 1 lesuur )
Les 7 theorie
Les 8 opdrachten
Lesmodule Tweedaags kamp ( Bestaande uit 13 lessen 1 lesuur )
Les 9 Inleiding
Locatie / Budget
Draaiboek / programmaboekje / flyer
Les 10 Samenstelling commissies
Les 11 Organisatie ( tijdspad, uitleg, afspraken, mededelingen en opdrachten)
Les 12 Plan van aanpak
Les 13 theorie presenteren
Les 14 Werkbijeenkomst
Les 15 Werkbijeenkomst
Les 16 Presentatie commissies
Les 17 Evaluatie / bijsturen
Les 18 Werkbijeenkomst
Les 19 Werkbijeenkomst
Les 20 Eind presentatie
Les 21 Voorbereiding uitvoering
Uitvoering Tweedaags kamp
Les 22 Evaluatie groep en individueel
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Didactische aanpak en uitwerking
Methode
Uitwerking volgens een overzichtelijk format met uitleg en verwijzing naar de te gebruiken
materialen

Voorbeeld werkformat
Week: ...
.............
Lesinhoud/onderdeel

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

doelstelling

15 '
10 '
10 '
5'

Werkafspraken volgende bijeenkomst :
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Lesmodule “Uitvoering tweedaags kamp”

Lesdoelen
Leerlingen ervan bewust maken van samenwerking tussen leerlingen.
Leerlingen bewust maken van organiseren van activiteiten.
Leerlingen om kunnen gaan met veranderingen en verantwoordelijkheden.
Leerlingen kunnen zaken ontwikkelen en uitvoerbaar maken.

Opbouw
Uitleg door de docent;
Klassikale vragen;
Denkoefeningen waarbij de leerlingen over een kwestie mogen nadenken;
Opdrachten waarbij de leerlingen iets (voor de klas) mogen doen;
De lessen kunnen in twee lesuren gegeven worden.
Gebruikte didactische werkvormen
Didactische werkvormen die tijdens de lessen worden gebruikt zijn in te delen in vijf
categorieën:
Instructievormen
Interactievormen
Opdrachtvormen
Samenwerkingsvormen
Spelvormen
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Introductie uitleg project
Les 1: Inleiding
Algemeen doel:
De leerlingen krijgen informatie over de omkadering van het project; zoals de locatie, het
budget de periode, de duur van het uit te werken project. Daarbij krijgen de lln opdrachten te
horen voor het organiseren van een kamp. Uitleg over de voorbereiding, werkgroepen,
sponseringactiviteiten. Daarbij zorgen ze voor een flyer, programmaboekje en een
draaiboek. De leerlingen nemen informatie op en verwerken deze.
Praktische aanpak :
Bij de start werken we heel even klassikaal (hierbij gaan wij uit van +/- 40 lln), hierna
verdelen we de groep in 3 gelijke groepen waarin de 1ste lessen en bijbehorende opdrachten
worden uitgevoerd als grotere groep. Aangezien wij uiteindelijk komen tot 6 commissies of
subgroepen, zorgen we ervoor dat in elk van de 3 groepen 2 commissies komen te zitten.
Voor dit project wordt een docentenmap aangelegd waar de lesmaterialen inzitten en tevens
wordt er een lln-map aangelegd waarbij het onderhoud en het vervolledigen hiervan de
verantwoordelijkheid is van de groep. De info die in de map gaat, zijn alle resultaten van hun
groepsopdrachten en zijn de basis om hun uiteindelijke product uit te kunnen werken en in te
kunnen leveren. Het werk van de groepen is dus inzichtelijk voor elkaar.
Competentie: samenwerken

Les 1 introductie eindproject ( Bestaande uit 1 les van 1 lesuur)
Week: ...
.............
Lesinhoud/onderdeel
10 '

10 '

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

doelstelling

Doel
Instructie
- samenwerken
interactie
- plannen en organiseren
- reflecteren
- omgaan met verandering
- iets om naar terug te
kijken
Ervaringen ( 2009 - 2013)
Doc. Vertelt over ervaring
van 3 voorgaande jaren
(positieve cfr.
Verbeterpunten)
- ervaring
- locatie
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15 '

10'

- budget ( eigen bijdrage,
sponsering )
Foto-video materiaal
Inzage foto's en draaiboek
Geeft lln een idee van de
mogelijkheden

Ondersteuni Foto materiaal, draaiboek en
ng van de
brochure voorgaande jaren
uitleg,
tonen
prikkeling
van de
Indien startend, voorbeelden
zintuigen en van andere scholen, projecten
voortbouwen als voorbeeld tonen.
op
voorgaande
ideeën
Opdracht voor volgende Opdracht in Intro voor
Een compleet memoriespel
les
spelvorm volgende
- Docent geeft omkadering
les, hoe
voor projectdagen
werkt je
Verdere info over
geheugen, je
mogelijkheden, budget
brein, …
- opdracht noteren in
agenda
- link naar volgende les werking van het brein
(dmv. Uitdelen kaartjes
memoriespel)

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
Denk alvast na over het project wat jullie willen realiseren dit schooljaar
+ meebrengen je persoonlijke kaartje van het memoriespel

Project recreatie “Tweedaags kamp” activerend onderwijs

Pagina - 17 -

Lesmodule “kijken in je brein ”

Bestaande uit 5 lessen van 2 lesuren

Les 2 t/m 6
Les 2 De hersenen
Intro van de les gebruik maken van het memoryspel cfr, opdracht eind vorige les
Iedereen legt zijn memory kaartje op tafel en we spelen 5min. En memoryspel als link naar
de breinlessen en de werking van de hersenen
Link naar prezi:

http://prezi.com/enavoo_5xxvp/les-1puberbrein/?auth_key=da32473b05039c53213920d36195640bc1ff9218
Les 3 Onbewust kiezen
Link naar prezi:

http://prezi.com/3bljexemwc7f/les-2puberbrein/?auth_key=78b995a558252397a5c670cf91d8939c18aec479
Les 4 leren en ontwikkelen
Link naar prezi:

http://prezi.com/bwy51lpgxrlu/les-3puberbrein/?auth_key=9d98a60d3a46f80a681dd50f921f7bade5587d49
Les 5 Verschillende mensen, verschillende hersenen. Uitleg Breinprincipes.
Link naar prezi:

http://prezi.com/q8rwstk8ms5l/les-4puberbrein/?auth_key=542ee39de13f064d7deeb4b8df0f7011810d0e2a
Les 6 Stofjes in de hersenen
Link naar prezi:

http://prezi.com/cc-9o8zg4rd-/les-5puberbrein/?auth_key=d19e1394d2bacb9b108ab64533447f7fd4e2b3a9
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Lesmodule “ mindmappen”
Les 7 : Theorie

Week: ...
.............

10 '

10 '
15 '
10 '

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

Lesinhoud/onderdeel

werkvorm

lesmaterialen

Intro
Geheugentrainer geheugenspelletje
Definitie en ontstaan
mindmappen
Doel mindmappen
Hoe werkt het
Voordelen en tips
Voorbeelden

Spel
Vraaggesprek

doelstelling

Geheugenspelletje; ik ga op
reis en ik neem mee….
Lesbrief mindmappen

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
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Les 8 : opdrachten

Week: ...
.............

5'
10 '

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

Lesinhoud/onderdeel

werkvorm

lesmaterialen

Herhaling theorie
mindmappen
Voorbeeld klassikale
mindmap op bord

Interactie

Lesbrief mindmappen

Interactie +
opdracht

Bord / flipover+ stift
Resultaat bewaren voor
volgende les (intro)
Eerste kaders voor project
woorden aangereikt
 inhoud
 plaats
 datum
 tijd
 kosten
 …

20 '

Opdracht 1
groepsopdr
Groepsmindmap over
acht
vormgeving project
(deel de klas in 3 groepen)

15 '

Tonen en mondeling
toelichten van resultaat

doelstelling

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
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Lesmodule “Tweedaags kamp”
Les 9 Inleiding
Locatie / Budget
Draaiboek / programmaboekje / flyer

Week: ...
.............
Lesinhoud/onderdeel
5'
5'

30 '

5'

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

doelstelling

Herhaling theorie
mindmappen
Uitleg opdracht 2
- wat willen wij voor
programma
werk dit uit op 1 A4 (s
dezelfde groepen als
voorheen)
- hoe denken wij over de
planning en
organisatie
- sponsering en budget
- locatie en gebouwen
- benodigdheden voeding
- onderedelen recreatie en
toerisme
Uitvoeren : maak een
eigen planning+Inleveren
opdracht 2 en korte
mondelinge toelichting
resultaat en evaluatie
Uitleg: maken van
opdrachten tbv project
- draaiboek
- presentatie
- programmaboekje
- brieven
schoolleiding/docenten
- brieven
ouders/verzorgers en
leerlingen
- afspraken en regels

Lesbrief mindmappen,

Evaluatieformulier
presentaties stage 1

Vervolg van de kaders
worden gegeven, hoe wordt je
denkwerk zichtbaar d.m.v.
opdrachten, doc. Geeft
duidelijk aan welke
opdrachten worden verwacht
Volgende les bepalen hoe
deze doelen worden bereikt
Inzage vb draaiboek
Bijlage info flyer

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
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Les 10 Samenstelling commissies

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

Lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
15 '

10 '

10 '

5'

doelstelling

Terugkoppelen resultaten
vorige les + onderdelen
bepalen
- welke onderdelen heb je
nodig om het project
goed uit te voeren
- welke subgroepen
moeten er gevormd
worden?
- hoe denken wij over de
planning en
organisatie
- sponsering en budget
- locatie en gebouwen
- benodigdheden voeding
- onderedelen recreatie en
toerisme
Schrijf je voorkeur op voor
de subgroep/commissie en
motiveer je keuze,
solliciteer naar deelname
Bepaling subgroepen

Resultaten vorig les +
eventueel andere
voorbeelden uitwerking
planning projecten

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
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Les 11 Organisatie ( tijdspad, uitleg, afspraken, mededelingen en opdrachten)
Les 12 Plan van aanpak

Week: ...
.............
Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '

5'

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Herhaling conclusies
vorige les
Opdracht ; neem plaats in instructie
je commissie, bespreek en
bepaal de voorzitter, leden
Per commissie overzicht Groepsvan de taken doornemen opdracht

10 ’

Theorie plan van aanpak

leergesprek

10 ‘

In groep invullen format
plan van aanpak
Inleveren format +
ingevulde takenlijst

Groepsopdracht

5’

doelstelling

Bijlage ; Takenlijsten per
commissie + verduidelijking
bijlage inhoud draaiboek
Bijlage lesbrief plan van
aanpak
Bijlage format plan van
aanpak

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :

Les 13 ; theorie presenteren

Week: ...
.............
Lesinhoud/onderdeel
5'

Intro you tube filmpje
presenteren vbn

20 '

Theorie waarom en hoe
presenteren
Bespreken
beoordelingsformulier
presentaties stage 2
Afronden met enkele
voorbeelden van internet

15 '

5'

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

doelstelling

Internet
Vbn van sprekers, bv Steve
Jobs
Zie lesbrief presenteren
Zie format beoordelingen
presentaties stage 2
Format eventueel inoefenen

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :
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Les 14 werkbijeenkomst
Opm. Deze lesopzet wordt telkens gebruikt tijdens de uitwerking en de werkmomenten van
de groepen als leidraad, inherent de inhoud en verloop van het project en zijn voorbereiding
zijn deze flexibel en uiteraard naar eigen hand te zetten.

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '
20 '
5'

doelstelling

Doornemen en bespreken
plan van aanpak
Bepaling werkzaamheden
deze les
Evaluatiegesprek +
vervolgstappen
Afronding en inleveren
nieuw plan van aanpak

Format in bijlage
gespreksformulier

Werkafsprakenvolgende bijeenkomst :

Les 15 Werkbijeenkomst

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '
20 '
5'

doelstelling

Doornemen en bespreken
plan van aanpak
Bepaling werkzaamheden
deze les
Evaluatiegesprek +
vervolgstappen
Afronding en inleveren
nieuw plan van aanpak
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Les 16 Presentatie commissies
Presentatie voor klasgenoten, resultaat van groepswerk laten zien via power point of prezi,
werken met beoordelingsformulier presentaties
Les 17 Evaluatie / bijsturen

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '
20 '
5'

doelstelling

Doornemen en bespreken
plan van aanpak
Bepaling werkzaamheden
deze les
Evaluatiegesprek +
vervolgstappen
Afronding en inleveren
nieuw plan van aanpak

Format in bijlage
gespreksformulier

Les 18 Werkbijeenkomst

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '
20 '
5'

doelstelling

Doornemen en bespreken
plan van aanpak
Bepaling werkzaamheden
deze les
Evaluatiegesprek +
vervolgstappen
Afronding en inleveren
nieuw plan van aanpak
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Les 19 Werkbijeenkomst

Week: ...
.............

Datum : ..........

Klas / lesgroep :

werkvorm

lesmaterialen

Lesinhoud/onderdeel
5'
10 '
20 '
5'

doelstelling

Doornemen en bespreken
plan van aanpak
Bepaling werkzaamheden
deze les
Evaluatiegesprek +
vervolgstappen
Afronding en inleveren
nieuw plan van aanpak

Format in bijlage
gespreksformulier

Les 20 Eindpresentatie
Voorbereiden en klaarzetten van de ruimte
Materialen en benodigdheden voor presentatie klaarzetten
Uitvoeren van presentatie voor schoolleiding en docenten
Les 21 Voorbereiding uitvoering
Per commissie worden alle voorbereiding getroffen en materialen verzameld, afspraken
gecommuniceerd om de tweedaagse vlot te doen verlopen.
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Bijlagen

Bijlage 1
Les brief mindmappen
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Vanaf de allereerste rietpen, hebben mensen zich aangewend om
twee dingen te doen: tekeningen te maken en verslagen te schrijven.
Jammer genoeg houden we die twee dingen meestal nog steeds uit
elkaar.
Tekeningen maken is creatief, kunstzinnig, artistiek en moeilijk. Verslagen schrijven
daarentegen, of aantekeningen maken, of de notulen, of rapporten, kan iedereen.
Dat leer je op school, dat leer je op je werk, dat leer je nooit meer af.
Mindmappen
Tenzij je gaat mindmappen. Het woord mindmappen klinkt misschien wat vreemd,
maar het is simpelweg een nieuwe manier om aantekeningen te maken. Bij
mindmappen gaat het om een combinatie van schrijven en tekenen. Op een
wonderlijke manier sluit dat beter aan bij ons natuurlijke denken dan simpelweg A4tjes volschrijven. Tegelijkertijd is het een stuk minder vermoeiend, dan het maken
van een prachtige ets, litho, of pentekening.
Minmapping is een “breinvriendelijke” techiek om informatie goed te onthouden en
alle verbanden te ontdekken
Beter onthouden
Mindmappen heeft nog meer voordelen: de standaard manier van
aantekeningen maken helpt je bijvoorbeeld bitter weinig bij het
onthouden van wat je schrijft. Mindmappen past veel beter bij de
manier waarop je hersenen informatie opslaan.
Door meerdere kleuren, plaatjes en verbindingen te maken leg je
sterkere associaties aan - ook jouw geheugen werkt voornamelijk door
associaties.

Beter overzicht

Verder is mindmapping een perfecte techniek om structuur en overzicht te houden.
Wanneer je aantekeningen maakt tijdens een cursus of seminar kun je makkelijk en
eenvoudig je aantekeningen over een bepaald onderwerp uitbreiden, terwijl het toch
allemaal redelijk overzichtelijk blijft.
Als je klaar bent, kun je letterlijk altijd nog een bijgewerkte, complete versie maken
van je mindmap.
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Brainstormen met jezelf

Je kunt mindmappen gebruiken om met jezelf te brainstormen over een project,
leerstof uit een boek of om nieuwe onderwerpen uit te diepen.

Hoe werkt mindmappen?




Schrijf het kernwoord waar je over na wilt denken, of waar je aantekeningen
over wilt maken, in het midden van een vel papier.
Voor elk woord wat je over het kernwoord te binnen schiet, trek je een lijn
vanaf je kernwoord richting de buitenrand van het papier. Net boven die lijn zet
je het woord wat linkt aan je kernwoord.
Als een woord binnenschiet over het woord wat je dan hebt opgeschreven,
wat aan het einde van de andere woorden linkt, trek je vanaf dat woord weer
een nieuwe lijn en schrijf je het nieuwste woord net boven die lijn.
Dit klinkt een stuk ingewikkelder dan dat het is.
Voordelen van mindmappen zijn!








Het is persoonlijk, iets van jezelf
Het is leuk om te doen
Je hebt een goed overzicht en ziet snel verbanden
Het leren van de stof gaat sneller en het onthouden lukt beter
Je kunt het bij alle vakken en projecten gebruiken
Je kunt het ook als manier van aantekeningen gebruiken
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Hier vind je een heel stel voorbeelden van mindmaps, als je het ziet is het meteen
een stuk duidelijker:
http://images.google.com/images?q=mindmap

Tips voor nóg betere mindmaps









Gebruik verschillende kleuren
Teken plaatjes bij de woorden en concepten
Schrijf in blokletters, niet in schrijfletters
Kleine letters onthoud je ook beter
Verbind delen van je mindmap met pijlen en kleuren
Wees creatief
Maak plezier

Software

Natuurlijk zijn er ook computerprogramma's om mindmaps mee te maken.
FreeMind (gratis):
http://www.meereffect.nl/articles/DisplayArticle.aspx?Link=/log/2005/09/freemind.html
MindManager:
http://www.mindjet.com/eu/

Opdracht

Laat zien dat je het bovenstaande hebt begrepen door een mindmap te maken van
zaken die je in het project moet gaan aanpakken.
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Bijlage 2
Theorie plan van aanpak
Soms krijg je te maken met projecten die meer zijn dan alleen het schrijven van een
paper of het leveren van een dienst. Het zijn projecten waarin je moet samenwerken
met anderen. Door het samenwerken met verschillende organisaties en personen,
kun je gemakkelijk de draad kwijt raken. Als een bepaalde afspraak of deadline niet
nagekomen wordt, loopt het andere uit en kan de voltooiing van je project op losse
schroeven komen te staan. Om je project zo gestructureerd mogelijk te laten
verlopen, schrijf je voor aanvang een plan van aanpak. Zo maak je het project niet
alleen voor jezelf (de projectleider) helder, het plan van aanpak geeft ook een
duidelijk overzicht van de taken voor de andere projectpartners. Zorg er wel voor dat
iedereen eerst akkoord gaat met het plan.
Benodigdheden



Voorgesprek met de opdrachtgever/docent



Contactgegevens van betrokken personen/partijen



Overzicht van de werkzaamheden + de duur en de kosten daarvan

Stappen
1. Omschrijf de aanleiding
De eerste alinea van je plan van aanpak bestaat uit de aanleiding of
probleemstelling. Beschrijf helder en krachtig waarom dit onderzoek of project
wordt uitgevoerd. Wat is de huidige situatie? Wat zijn
de problemen/tekortkomingen waarmee de opdrachtgever te maken heeft?
2. Noem de doelstelling
De opdrachtgever heeft een bepaald doel voor ogen met het project. Waar wil de
opdrachtgever naar toe? Welke veranderingenheeft hij voor ogen? Beschrijf dit
doel zorgvuldig, zodat het ook voor de andere projectpartners helder is waar jullie
samen naar toe werken.

Project recreatie “Tweedaags kamp” activerend onderwijs

Pagina - 31 -

3. Beschrijf de opdracht
Kort en bondig verwoord je de opdracht zoals je die met de opdrachtgever hebt
besproken. Zijn er onderdelen waar de opdrachtgever nog een keuze in moet
maken, zet deze dan puntsgewijs onder elkaar. Geef in de opdrachtomschrijving
niet alleen duidelijk aan wat er allemaal gaat gebeuren, maar noem hier ook welke
zaken wel en welke niet tot de verantwoordelijkheid vanhet project worden
gerekend. En omschrijf de eisen (en een eventuele prioritering daarvan) die de
opdrachtgever aan het project stelt.
4. Noem de betrokken personen/partijen
Zoals al eerder genoemd zijn er zeer waarschijnlijk meerdere personen en partijen
bij het project te betrokken. Het loont namelijk niet om voor een klein individueel
project een plan vanaanpak te maken.
Noem in deze alinea alle partijen/personen (én hun contactgegevens) die bij het
project zijn betrokken. Zet achter elke persoon/organisatie de functie en de
aard van de werkzaamheden.
5. Stel een activiteitenlijst samen
Hoe concreter je plan van aanpak, hoe groter de kans is dat het daadwerkelijk op
deze manier zal gebeuren. Een werk- of activiteitenlijst is een grote hulp voor
een soepel verloop van het project. Maak een duidelijk
overzicht van alle taken (inchronologische volgorde), met daar achter degene
dieverantwoordelijk voor deze taak is, wanneer de taak start enafgerond is en
het aantal uren dat voor deze taak nodig is.
Om zo volledig en transparant mogelijk te zijn, kun je achter elke taak ook
de kosten noemen. Dit mag in hoofdlijnen. Een uitvoerige begroting van het
project kun je als bijlage toevoegen.
6. Maak duidelijke afspraken
Op welke manier wordt het plan van aanpak vastgesteld en door wie? Hoe wordt
de voortgang van het project vastgelegd? Wanneer wordt er tussentijds
geëvalueerd en wie zijn daarbij? Wat gebeurd er als deadlines niet worden
gehaald? Wat zijn de eventuele risico’s?
Het is erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de projectpartners,
zeker over de risico’s die zich in het project voor kunnen doen. Zo kom je niet
voor onverwachte verrassingen te staan zoals prijzige facturen en
projectpartners die weglopen.
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7. Eventueel: Schrijf een samenvatting
Is je plan van aanpak nogal omvangrijk, dan loont het om een beknopte
samenvatting te maken waarin je alleen de highlights uit
je plan van aanpak noemt. De samenvatting komt voor de alinea waarin je de
aanleiding van het project beschrijft. Zo krijgen de opdrachtgever en de
projectpartners in een opslag een beeld vanhet project.
Do's

Duidelijke afspraken maken. Leg vast wie voor wat verantwoordelijk is om niet
voor onverwachte verrassingen (en kosten) te komen te staan.
Dont's

Begin niet zomaar met het uitvoeren van je plan van aanpak, maar zorg ervoor
dat ook al je projectpartners het met het plan eens zijn.

Bron
Plan van Aanpak van Scribd
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Bijlage 3
Bijlage : werkformulier plan van aanpak
Naam commissie:

Datum

Groepsleden ;
Stap 1
Informatie opzoeken
Wat
hoe
 wanneer

Stap2
Inhoud van het werk bepalen

Stap 3
Wie doet wat (taakverdeling) en wanneer is het af (tijdsplanning)

Stap 4
Presentatie
 wat presenteren we

 hoe gaan we presenteren

Stap 5
Benodigdheden en wie regelt wat
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Bijlage 4

1. samenstelling comissie’s

Bedenk als groepje welke commissies’s je nodig hebt voor het organiseren van een
kamp. Vervolgens mogen de leerlingen overleggen in welke commissie ze plaats
willen nemen.
Keuze hiervoor moeten ze motiveren (bv wij zijn doeners, denkers, interesse in ,
ervaring met, …)
Bestuur:
voorzitter:
Secretaris:
penningmeester:
leden:
Commissie locatie / gebouw:
voorzitter:
Leden:
Commissie planning & organisatie:
voorzitter:
Leden:
Commissie budget en sponsering activiteiten:
voorzitter:
Leden:
Commissie voeding:
voorzitter:
Leden:
Commissie recreatie:
voorzitter:
Leden:
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Bijlage 5
Taken per commissie
Bestuur:
voorzitter:

-

Het nazien en aansturen van de taken van de verschillende commissies.

-

Het nazien en aansturen van de presentatie aan de lesgevende docenten.
(commissie leden van de commissies geven de presentatie)

-

Het nazien en aansturen van de presentatie aan de vakgroep en genodigden.
(voorzitters van de commissies geven de presentatie)

-

Het maken van een uitnodiging voor de docenten voor de presentatie kamp.

-

Het maken van een uitnodiging voor de vakgroep & genodigde voor de
presentatie kamp

-

Het regelen van de organisatie presentaties. (lokaal, indeling, materialen,
eventueel drank en bijlage)

-

Op A3 de schema’s van Indeling van de twee presentatie momenten.

-

Samenvoegen van de PowerPoint en afwerken.

-

Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht van elke
subtaak van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen
no

Opmerking of vraag

idee

Commissie locatie / gebouw:
voorzitter:



Samen met een bestuurslid contact legen met de beheerder van De Spie.



Bezoek brengen aan de locatie de Spie.



Het beschrijven van de benodigdheden van het op kamp gaan.



Zorgen voor fietsroute. ( heen en terug reis)



Zorgen voor een plattengrond van de locatie en gebouw.



Zorgen voor een fotoreportage van de locatie en gebouw.



Het verzamelen van noodzakelijke gegevens van de Spie.



Het maken van een schoonmaak schema. (tijdens & grote schoonmaak)



Op A3 de schema’s van Indeling en beschrijving schoonmaak & slaapindeling.



Het maken van een PowerPoint presentatie.



Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht van elke subtaak
van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen

no

Opmerking of vraag

idee

Commissie planning & organisatie:

voorzitter:



Het mede samenstellen en afwerken van het programma boekje.



Het mede samenstellen en afwerken van het draaiboek.



Het beschrijven van de regels van het kamp.



Het maken van een brief voor de leerlingen.



Het maken van een brief voor de ouders.



Op A3 de schema’s van een beschrijving de kampregels.



Het maken van een PowerPoint presentatie.



Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht van
elke subtaak van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen
no

Opmerking of vraag

idee

Commissie budget en sponsering activiteiten:

voorzitter:



Zorgen voor sponsors en sponsoractiviteiten.



Het zorgen voor een sponsoractiviteit op de opendag.



Het maken van een begroting: kosten en baten.



Het maken van een lijst van telefoonnummers van de leerlingen.



Op A3 de schema’s van Indeling en beschrijving van de
sponsoractiviteit opendag.



Het maken van een PowerPoint presentatie.



Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht
van elke subtaak van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen
no

Opmerking of vraag

idee

Commissie voeding:

voorzitter:

-

Het beschrijven / uitvoeren van een lunch op een tussenstop naar de locatie.

-

Het beschrijven / uitvoeren van een diner op locatie.

-

Het beschrijven / uitvoeren van een ontbijt op locatie.

-

Het beschrijven / uitvoeren van de drank en versnaperingen.

-

Het maken van vijf budgeten; lunch, diner, ontbijt, drank, versnaperingen.

-

Op A3 de schema’s van Indeling en beschrijving van pauzes en
eetgelegenheden.

-

Het maken van een PowerPoint presentatie.

-

Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht van elke
subtaak van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen
no

Opmerking of vraag

idee

Commissie recreatie:

voorzitter:


Het bedenken van een kamp naam & logo.



Het maken van programma blaadje van de animatie momenten.



Het bedenken / beschrijven van een dagprogramma voor dag 1 en 2.
“spelletjes”



Het bedenken / beschrijven van een avondvullend programma.
“entertainment”



Het bedenken / beschrijven van animatie tijdens het kampvuur.



Op A3 de schema’s van Indeling en beschrijving van de
animatieonderdelen.



Het maken van een PowerPoint presentatie.



Het maken en bijstellen van een plan van aanpak met een overzicht van
elke subtaak van elk groepslid
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Uitwerking leerlingen

no

Opmerking of vraag
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Bijlage 6
Samenstellen draaiboek
Inhoud draaiboek
 Inleiding en motivatie voor het project
 programmaboekje
 uitvoerige planning met tijd en taakverdeling


brieven schoolleiding

 brieven ouders of verzorgers
 afspraken en regels

Project recreatie “Tweedaags kamp” activerend onderwijs

Pagina - 43 -

Bijlage 7

Samenstellen programmaboekje/ folder

Het programmaboekje/ folder moet aan volgende eisen voldoen :


Zorg voor een duidelijke overzichtelijke voorkant met aantrekkelijke foto’s of
afbeeldingen



Denk aan een duidelijk leesbaar lettertype



Meteen moet het thema, datum plaats en tijd al in het oog springen en duidelijk zijn



Geef korte en duidelijke boodschappen



Gebruik kleur



Let op je bladschikking, indeling, vormgeving

Tips voor het schrijven van een goede folder of brochure
1. Een folder en een brochure zijn communicatiemiddelen. Voor u begint met het middel,
moet u eerst twee belangrijke vragen beantwoorden.
Wat wilt u bereiken? En wie wilt u bereiken? Ofwel, wat is uw doel en wie is uw doelgroep?
2. Pas als u een antwoord op deze twee vragen hebt, is het middel aan de orde.
Wat wilt u met uw folder bereiken? Past een folder goed bij uw doel?
Wie wilt u met uw brochure bereiken? Past een brochure bij uw doelgroep?
Of kunt u beter een ander communicatiemiddel inzetten?
3. Uw boodschap moet goed zijn afgestemd op uw doelgroep.
Een folder over een product voor jongeren zal er anders uitzien dan een brochure voor 65plussers. Denk bijvoorbeeld aan het taalgebruik, de schrijfstijl, de vormgeving of de
fotografie
.
4. Volledigheid is des duivels. U moet niet alles willen vertellen. Durf keuzes te maken! U
schetst de hoofdlijnen en verwijst voor details of andere onderwerpen naar uw website of
draaiboek.
5. U kunt alleen de kern van uw boodschap kwijt. De tekst is daarom kort en krachtig.
Gebruik geen vaktaal en geen lange zinnen.
6. Wat maakt uw product of dienst waardevol voor de lezer? Wat zijn de voordelen van de
oplossingen die u biedt? Noem een paar voorbeelden. Geef een opsomming van de sterke
punten. Overtuig uw lezers met argumenten!
7. Maak verstandig gebruik van de AIDA-formule.
8. Besteed veel zorg en aandacht aan de tekst, de fotografie en de vormgeving.

Bijlage 8

Lesbrief presenteren
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1. voorbereiding van de presentatie
 inhoud : wat ga je presenteren?
Wat is het doel van je presentatie?, Welke informatie heb je nodig om je doel te
bereiken. Hoe ga je van de informatie een verhal maken, op zo’n manier dat je
publiek je boodschap snapt, onthoudt en gelooft.
Geef je presentatie een kop-romp-staart (inleiding-verhaal-afsluiting). Denk aan
de tijd die je hebt (de tijd gaat sneller dan je denkt)
Taakverdeling : wie neemt welk deel van de presentatie voor zijn rekening. Zorg
dat ieder groepslid deelneemt aan de voorbereiding van de hele presentatie,
want je moet wel weten waar je groepsgenoten het over hebben.
 Vorm : hoe ga je presenteren?
Wat ga je gebruiken om je boodschap/verhaal over te brengen op de luisteraars.
Welke hulpmiddelen helpen het beste jouw doel te bereiken?

2. tips tijdens de presentatie
 taalgebruik
Let op

tempo – niet te snel praten hal rustig adem
Spreek luid genoeg
Vermijd stopwoordjes (..euh)
Geen woorden gebruiken waarvan je de betekenis niet kent
Boeiend praten; toonhoogte wisselen

 lichaamstaal
Let op

houding; handen langs je lichaam
Oogcontact maken met je publiek
Niet te stijf staan, je mag gebaren maken
Probeer stevig te staan

 belangrijk
oefen de presentatie vooraf
je mag best lachten, de beste presentaties bevatten een stukje humor
blijf jezelf
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3. theorie het AIDA-model
Veel mensen krijgen de bibbers als ze in het openbaar moeten spreken, maar met
een goede voorbereiding is het een ‘piece of cake’!
Wat vind je nu van de weerman, Linda de Mol, Steve Jobs, ...? Zou je het ze allemaal
zo maar nadoen?Maar weinig mensen spreken voor hun plezier in het openbaar. De
meesten hebben last van zweethanden, slapeloze nachten en buikpijn. Dat hoeft niet!
Goed voorbereiden en oefenen zorgen ervoor dat je zeker kunt zijn van je zaak en
overtuigend kunt overkomen. Voor je het weet, eet je publiek uit je hand.
Gebruik het AIDA-model
Dit is een model dat wordt gebruikt bij public relations, een model dat helpt om je
produkt te verkopen.
A = aandacht
Zorg dat je de aandacht trekt van de mensen, zodat ze naar je verhaal willen luisteren
I = interesse
Probeer met je presentatie de interesse van de mensen te wekken voor je project.
“Hé dit is interessant, dit is nieuw!”
D = desire
Probeer ervoor te zorgen dat je publiek gaat verlangen naar je produkt
“Dit wil ik niet missen!”
A = actie
Je publiek gaat over tot actie, wil aan je project deelnemen

4. beoordelingsformulier presentaties
STAGE 1
Datum :
Groep :
Titel / onderwerp :
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Beoordeling

Opmerkingen / tips

cijfer

Inhoud
- doel van de presentatie is
duidelijk
- inleiding – midden – slot duidelijk
aanwezig
houding en taalgebruik
omschrijf de lichaamshouding en
het taalgebruik/woordgebruik
Wat ging goed

Wat kan beter
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STAGE 2
Datum :
Groep :
Titel / onderwerp :

Beoordeling

Opmerkingen / tips

cijfer

Inhoud
- doel van de presentatie is
duidelijk
- informatie die wordt verteld is
correct
- de uitleg is in begrijpelijke taal
verteld
- inleiding – midden – slot
duidelijk aanwezig
- de verteller weet wat hij/zij
vertelt
Vorm
- verteller gebruikt hulpmiddelen
om de boodschap duidelijk over
te brengen



Bv. Beamer en scherm, prezi,
power point, afbeeldingen,
muziek , voorwerpen, .....

- welke middelen worden
gebruikt?
Taalgebruik
- spreker praat niet te snel
- stopwoordjes
- te veel moeilijke woorden
gebruikt
- dialect gebruikt
- uitspraak correct
- boeiend gesproken
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(toonhoogte wisselen)
Houding
- lichaamshouding correct (niet
te losjes, niet te stijf )
- oogcontact
- spiekbriefje te veel gebruikt
- glimlach wel of niet aanwezig
- correcte mimiek bij het verhaal
Conclusie

-

Wat ging er goed

-
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Bijlage 9

Gespreksformulier werkmomenten docent/commissie

/bestuurslid
Formulier algemeen gespreksverslag
Gebruik dit formulier als leidraad als je op eigen initiatief een afspraak hebt gemaakt
met jouw coach. Bereid altijd het gesprek goed voor en maak alvast aantekeningen
op dit format zodat je niets vergeet. Verwerk na het gesprek de aantekeningen die je
tijdens het gesprek hebt gemaakt in de computer en zet dit gespreksverslag in jouw
portfolio.
Datum gesprek

Naam coach:

Aanwezigen :
O …………………………………………

Onderwerpen die ter sprake zijn
gekomen,

O …………………………………………
O …………………………………………
O ………………………………………
O …………………………………………

Concrete afspraken / acties die uit Wie
het
gesprek naar voren zijn gekomen
zijn:

Wat

(formuleer zo concreet mogelijk,
dus wie

Wanneer

doet wat en wanneer is er een
terugkoppeling)
Overige onderwerpen die ter
sprake zijn gekomen:

Andere afspraken:
Wie:
Wat:
Wanneer terugkoppeling?
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Bijlage 10

Organisatie docenten

Docenten; Ellen. Peeters & Eric van Stalle



Elke commissie werkt de taken of opdrachten voor hun eigen commissie uit.



Ze hebben de tijd tijdens de lessen recreatie & toerisme om aan de slag te
kunnen gaan voor hun kamp. Dit gebeurt tijdens lesuur 6 en 7.



Op maandag het vierde lesuur vindt er met de twee commissie een korte
evaluatie plaats.



Het kan zijn na de evaluatie dat de commissie een extra werkmiddag moeten
doen om hun opdrachten af te krijgen.



Datum presentatie docenten .......................



Datum presentatie vakgroep & genodigden ....................
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Bijlage 11:
De 7 stappen van de PDSA-cirkel (Plan, Do, Study, Act)

Stap 1: Beschrijf het verbeteronderwerp SMART
Stel uzelf een doel dat voldoet aan de volgende eisen:
specifiek: u beschrijft een waarneembaar resultaat
meetbaar: u moet kunnen bepalen in welke mate een doel op een bepaald moment
bereikt is
(bijv. %)
acceptabel: u stelt het doel zo dat er draagvlak voor is binnen het team
realistisch: u stelt een haalbaar doel dat bereikt kan worden met aanvaardbare
inspanningen
tijdgebonden: u stelt een duidelijke einddatum, waarbinnen u het doel wilt behalen.
Pak bij stap 1 van een verbeteronderwerp het bijbehorende meetinstrument erbij. Dit
bevat waar nodig extra inhoudelijke informatie en ondersteunt u bij het stellen van een
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meetbaar doel. Welk meetinstrument bij het verbeteronderwerp hoort, staat met een
code aangeven bij stap 2.
Stap 2: Meet de huidige situatie
Voer een voormeting uit met het meetinstrument dat past bij het verbeteronderwerp.
Stap 3: Analyseer de resultaten van de beginmeting
Analyseer de uitkomsten van de meting die u in stap 2 heeft gedaan. De uitkomsten zijn
af te lezen van het meetinstrument. Vergelijk de uitkomsten met het doel dat u in stap 1
heeft gesteld.
Stap 4: Kies een verbeteractie
Indien uit de analyse van de resultaten van de beginmeting blijkt dat u het doel dat u in
stap 1 heeft gesteld reeds behaald heeft, hoeft u geen verbeteractie in te zetten op dit
verbeteronderwerp. U kunt dan een nieuw verbeteronderwerp aanpakken. Indien blijkt
dat u nog niet voldoet aan uw doelstelling, dan kiest u een verbeteractie. Bij ieder
verbeteronderwerp staan suggesties aangegeven voor (een) passende verbeteractie(s).
Uiteraard kunt u ook een andere verbeteractie kiezen.
Stap 5: Voer een nameting uit
Na de periode die u in stap 1 heeft gesteld voor het behalen van het doel, voert u een
nameting uit met hetzelfde meetinstrument als u in stap 2 heeft gebruikt. U vergelijkt de
resultaten weer met het doel dat u gesteld heeft in stap 1.
Stap 6: Borg de verbetering
U houdt jaarlijks bij of uw doel uit stap 1 nog steeds behaald wordt, waarmee u in beeld
houdt of de behaalde resultaten op dit verbeteronderwerp op het niveau blijven dat u tot
doel heeft gesteld. Indien blijkt dat de resultaten toch achteruit gaan, voert u (een deel
van) de verbeteractie uit die u bij stap 4 heeft uitgevoerd.
Stap 7: Continueer de verbetering
Zolang er verschil zit tussen de uitkomsten van stap 5 en uw gewenste resultaten
uit stap 1 gaat u ook een volgende periode door met de verbeteractie. De resultaten
van stap 5 vormen direct stap 3 van de nieuwe cyclus.
Indien de resultaten behaald zijn, wordt dit verbeteronderwerp in principe een
volgende periode geen verbeteractie. U kunt er echter ook voor kiezen uw
doelstelling naar een hoger niveau te tillen, u verhoogt dan bijvoorbeeld het
percentage uit stap 1.
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Bijlage 12: Docentenevaluatie
Evaluatie

project………………………………

Naam …………………………………….
Datum: …………………………………….
1. helemaal niet mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee eens
Voor de start van het project is er een projectbeschrijving/draaiboek.

1 2 3 4

Leerlingen weten welke competenties bij het project een worden
geoefend en beoordeeld.
Bij het project is vooraf bepaald welke competenties beoordeeld
worden.
Docenten weten op welk waarneembaar gedrag gelet wordt bij het
beoordelen van de competenties. (de criteria)
Leerlingen beoordelen zichzelf en elkaar ook.
Het project is zo ontwikkeld dat aan de breinleerprincipes wordt
beantwoord.
De beoordeling wordt na een gesprek met de leerling vastgesteld.
De leerling krijgt uitleg over wat een competentie inhoudt. (klassikaal
vooraf)
De leerling krijgt uitleg over hoe de beoordeling tot stand is
gekomen.
De leerling bepaalt zelf hoe hij/zij gaat werken aan de competentie
en schrijft dit op in het portfolio
Vooraf is bepaald wanneer welke beoordelingen plaatsvinden.

1 2 3 4

Leerlingen weten vooraf op welke manier het resultaat van het
project meetelt.
Naast de competentiebeoordeling is er ook een productbeoordeling?

1 2 3 4

Leerling weet hoe zwaar de competentiebeoordeling meetelt.
Binnen het project is er voor de leerling voldoende mogelijkheid om
de competenties te oefenen.
Leerlingen weten welke producten zij op moeten leveren.

1 2 3 4
1 2 3 4

Er wordt tijdens het project aandacht besteed aan hoe de hersenen
van pubers zich ontwikkelen.
Er zit voldoende uitdaging in het project.
Er is voldoende tijd om de leerlingen te begeleiden.
Er is voldoende tijd om leerlingen te beoordelen.
Na afloop van het project evalueren wij het project met de leerlingen
Na afloop van het project evalueren wij het project met de docenten
en andere betrokkenen.
Iemand is verantwoordelijk om het project aan te passen naar
aanleiding van de evaluaties.

1 2 3 4

Docenten zijn getraind om criteriumgerichte gesprekken te voeren
Docenten zijn getraind om op coachende wijze te begeleiden.

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1 2 3 4

Op de achterkant heeft u ruimte op te schrijven wat er volgens u aan het project verbeterd
kan worden.
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Bijlage 13: Leerlingenevaluatie
Evaluatie

project………………………………

Klas/groep…………………………………….
Datum:

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
Project algemeen
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
1. Het project was een uitdaging voor mij
1 2 3 4
Ik kon meebeslissen over de inhoud van het project
1 2 3 4
Ik heb zelf onderzoek kunnen doen
1 2 3 4
Ik heb met anderen samengewerkt om antwoorden te vinden
1 2 3 4
Ik heb moeten plannen en organiseren
1 2 3 4
Ik wist de beoordelingspunten vooraf van dit project
1 2 3 4
Ik heb moeten nadenken wat ik heb geleerd (reflecteren)
1 2 3 4
Het project is een leuke manier van leren
1 2 3 4
Ik ben tevreden over de begeleiding van de docenten
1 2 3 4
Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
het project

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
Ik ben voldoende voorbereid over het gebruik van mindmappen
1 2 3 4
Ik ben voldoende voorbereid om een projectverslag te kunnen
1 2 3 4
maken
Ik ben voldoende voorbereid om een presentatie te kunnen
1 2 3 4
voorbereiden en te houden
Ik heb de werkvorm mindmappen toegepast in dit project
1 2 3 4
Ik heb een presentatie verzorgd in dit project
1 2 3 4
Ik weet hoe de hersenen van pubers zich ontwikkelen
1 2 3 4

Ondersteunende activiteiten
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Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de ondersteunende activiteiten

Projectopdrachten

De opdrachten waren voldoende uitdagend
Tijdens de projecturen was duidelijk wat er van mij verwacht werd
De begeleiding tijdens de projectopdrachten was voldoende
Het niveau van de opdrachten was goed te doen
Een projectopdracht is een leuke manier van leren

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de projectopdrachten.

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
Ik werd goed voorbereid op de beoordeling van het project
1 2 3 4
Ik werd goed geïnformeerd over de weging van de beoordeling
1 2 3 4
Ik weet dat de beoordeling mee telt voor het examen
1 2 3 4
Ik vind een beoordeling van basiscompetenties een goede manier
1 2 3 4
van toetsen
Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de manier van beoordelen/toetsen.
Beoordeling/toetsen
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Buitenschoolse activiteiten

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens

Ik vind de buitenschoolse activiteiten zinvol

1 2 3 4

Dankzij de buitenschoolse activiteiten weet ik nu welke vervolg
opleiding ik ga volgen

1 2 3 4

Het project heeft me geholpen om een bewuste keuze te maken

1 2 3 4
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Bijlage 14: Competentiemeting Samenwerken fase 1
Leerjaar

3/4

meting

Naam leerling:
Naam docent:

Datum meting:
Ingevuld door:

Groepsli
d

Fase 1

1–2–3–4
Leerling/docent/klasgenoot/ouder

Op mij van toepassing
niet
soms
meestal

criteria

Samenwerken
1

Ik werk in opdracht samen met klasgenoten.
Ik overleg in opdracht met een ander voor ik aan een opdracht begin.
Ik kan rekening houden met één ander.

1

2

3

Samenwerken
2

Ik overleg met meerdere personen voor ik aan een opdracht begin.
Ik overleg met de betrokken personen voor en tijdens de opdracht
Ik kan rekening houden met de groep of meerdere klasgenoten.

1

2

3

Samenwerken
3

Als ik een opdracht krijg, betrek ik anderen erbij.
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag.

1

2

3
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Samenwerken
4

Als ik een opdracht krijg betrek ik anderen erbij.
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag en bespreek dit in de
groep.
Ik lever een bijdrage aan een goede sfeer in de groep.

1

Ik ga in de komende periode werken aan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga aan hieraan werken door:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerking mentor/klasgenoot/ouder:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2

3

Bijlage 15: Competenties samenwerken
starter

* ik krijg een
opdracht en ik
begin;
* ik werk in
opdracht samen
vmbo met collega's *ik
hou nog geen
rekening met
anderen

geoefend

* ik krijg een
opdracht en ik
begin;
* ik werk in
opdracht samen
met collega's en
overleg waar
nodig *ik hou
soms rekening
met anderen.

op niveau

boven niveau

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's.* ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's;
* ik lever een bijdrage
aan een goede sfeer in
de groep. Ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag en
bespreek dit in de
groep

examen vmbo
doorstroom mbo
starter

Samenwerken
& overleggen

geoefend

* ik krijg een
opdracht, ik
betrek anderen
erbij en overleg
* ik krijg een
over de
opdracht en ik
mogelijkheden
begin;
van
* ik werk in
niveau
2-3 opdracht samen samenwerking;
met collega's en * ik werk aan een
overleg waar
goede
nodig. *ik hou verstandhouding
soms rekening met collega's.ik
met anderen.
overzie de
consequenties
van mijn eigen
gedrag
starter

geoefend

* ik krijg een
opdracht, ik
betrek anderen
erbij en overleg
* ik krijg een
over de
opdracht, ik
mogelijkheden
betrek anderen
van
erbij en overleg
samenwerking;
over de
* ik werk aan een
mogelijkheden
goede
van
Niveau
verstandhouding
samenwerking;
4
met collega's en
* ik werk aan
klanten;
een goede
* ik lever een
verstandhouding
bijdrage aan een
met collega's.ik
goede sfeer in
overzie de
de groep. Ik
consequenties
overzie de
van mijn eigen
consequenties
gedrag
van mijn eigen
gedrag en
bespreek dit in
de groep

op niveau

boven niveau

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's;
* ik lever een bijdrage aan
een goede sfeer in de
groep. Ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag en bespreek
dit in de groep

* ik zorg voor
voldoende
samenwerking en
overleg met collega's /
opdrachtgevers /
klanten;
* ik bouw een goede
(werk)relatie op met
collega's /
opdrachtgevers /
klanten.* stelt soms
zaken aan de orde die
de harmonie in het
team verstoren

op niveau

boven niveau

* ik let op samenwerking
* ik stimuleer en
en overleg met collega's /
optimaliseer
opdrachtgevers / klanten;
samenwerking en
* ik bouw een goede
overleg met collega's /
(werk)relatie op met
opdrachtgevers / klanten;
collega's / opdrachtgevers * ik bevorder een goede
/ klanten. Ik overzie de
(werk)relatie met
consequenties van mijn
collega's /
eigen gedrag en bespreek opdrachtgevers / klanten.
dit in de groep *stelt soms Ik signaleer zaken die het
zaken aan de orde die de
teamresultaat verstoren
harmonie in het team
en onderneem effectieve
verstoren
actie(s)
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Bijlage 16: Evaluatie groepsgesprek:

Groepsgesprek over het totale project

Opmerkingen;
Opmerkingen leerling

Opmerking begeleiders

Kern
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Conclusie
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Bijlage 17: Evaluatie praktijk begeleiders & docenten:
Evaluatie project………………………………
Naam …………………………………….
Datum: …………………………………….
1. helemaal niet mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee eens
2. Voor de start van het project is er een projectbeschrijving/draaiboek.
3. Leerlingen weten welke competenties bij het project een worden
geoefend en beoordeeld.
4. Bij het project is vooraf bepaald welke competenties beoordeeld
worden.
5. Docenten weten op welk waarneembaar gedrag gelet wordt bij het
beoordelen van de competenties. (de criteria)
6. Leerlingen beoordelen zichzelf en elkaar ook.
7. Het project is zo ontwikkeld dat aan de breinleerprincipes wordt
beantwoord.
8. De beoordeling wordt na een gesprek met de leerling vastgesteld.
9. De leerling krijgt uitleg over wat een competentie inhoudt. (klassikaal
vooraf)
10. De leerling krijgt uitleg over hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

11. De leerling bepaalt zelf hoe hij/zij gaat werken aan de competentie en
schrijft dit op in het portfolio
12. Vooraf is bepaald wanneer welke beoordelingen plaatsvinden.

1 2 3 4

13. Leerlingen weten vooraf op welke manier het resultaat van het project
meetelt.
14. Naast de competentiebeoordeling is er ook een productbeoordeling?

1 2 3 4

15. Leerling weet hoe zwaar de competentiebeoordeling meetelt.
16. Binnen het project is er voor de leerling voldoende mogelijkheid om de
competenties te oefenen.
17. Leerlingen weten welke producten zij op moeten leveren.

1 2 3 4
1 2 3 4

18. Er wordt tijdens het project aandacht besteed aan hoe de hersenen van
pubers zich ontwikkelen.
19. Er zit voldoende uitdaging in het project.
20. Er is voldoende tijd om de leerlingen te begeleiden.
21. Er is voldoende tijd om leerlingen te beoordelen.
22. Na afloop van het project evalueren wij het project met de leerlingen
23. Na afloop van het project evalueren wij het project met de docenten en
andere betrokkenen.
24. Iemand is verantwoordelijk om het project aan te passen naar
aanleiding van de evaluaties.

1 2 3 4

25. Docenten zijn getraind om criteriumgerichte gesprekken te voeren
26. Docenten zijn getraind om op coachende wijze te begeleiden.

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1 2 3 4

Op de achterkant heeft u ruimte op te schrijven wat er volgens u aan het project verbeterd kan
worden.
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Bijlage 18: Informatie competenties:
De waarneming en de beoordeling vindt plaats op de eerste bijeenkomst bij alle drie de
groepen en op de twee bijeenkomst bij de groep die de lunch verzorgt.
De beschrijving van de 4 basiscompetenties worden hieronder beschreven, waarvan 2 die we
gebruiken de beoordeling van dit project,

1. Samenwerken (SHL competentie E: Samenwerken en overleggen)
raadpleegt en betrekt anderen bij het nemen van beslissingen, raadpleegt en betrekt
anderen bij het uitvoeren van taken overlegt tijdig en regelmatig met anderen en
informeert hen voldoende, waardeert openlijk de bijdrage van anderen (bevordert de
samenwerking en de teamgeest in de groep HBO WO) past zich waar nodig aan de groep
aan
2. Plannen en organiseren (SHL competentie Q: Plannen en organiseren)
formuleert voor het werk/activiteiten duidelijke, concrete en uitdagende doelen, stelt voor
het werk duidelijke prioriteiten plant en organiseert activiteiten doelmatig en doeltreffend,
regelt adequaat de benodigde mensen en middelen, bewaakt nauwgezet het halen van de
gestelde doelen en deadlines
3. Omgaan met (onverwachte) veranderingen (SHL competentie U: Omgaan met
verandering en aanpassen)
past het eigen gedrag snel en op positieve wijze aan veranderende omstandigheden aan,
staat welwillend tegenover nieuwe ideeën en plannen, accepteert dat zaken met een
zekere regelmaat veranderen kan onzekere en onduidelijke situaties goed aan, kan goed
omgaan met diversiteit tussen mensen
4. Reflecteren Niet beschreven in SHL (SHL competentie P: Leren*)
zorgt ervoor eigen vakkennis en -vaardigheden bij te houden* Onderneemt indien nodig
stappen om deze verder te ontwikkelen* leert van fouten en feedback* vraagt en geeft
feedback aan medeleerlingen of anderen evalueert het effect van het eigen gedrag
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Bijlage 19:
De beschrijving met de criteria onderdelen die je nodig heb voor de beoordeling;
a. Samenwerken:

Beschrijvingen van de basiscompetentie Samenwerken
Samenwerken (SHL competentie E: Samenwerken en overleggen)
raadpleegt en betrekt anderen bij het nemen van beslissingen, raadpleegt en betrekt anderen bij het uitvoeren van taken overlegt tijdig en regelmatig met anderen en
informeert hen voldoende, waardeert openlijk de bijdrage van anderen, past zich waar nodig aan de groep aan.
1
2
Ik werk in opdracht samen Ik overleg met meerdere
met klasgenoten.
personen voor ik aan een
opdracht begin.
Ik overleg in opdracht met
een ander voor ik aan een Ik overleg met de
opdracht begin.
betrokken personen voor
en tijdens de opdracht
Ik kan rekening houden
met één ander.
Ik kan rekening houden
met de groep of meerdere
samenwerken
klasgenoten.
Wat?

3
Als ik een opdracht krijg,
betrek ik anderen erbij.

4
Als ik een opdracht krijg
betrek ik anderen erbij.

Ik overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking.

Ik overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking.

Ik werk aan een goede
verstandhouding met
klasgenoten en/of
collega's.

Ik werk aan een goede
verstandhouding met
klasgenoten en/of
collega's.

Ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag.

5
Ik zorg voor voldoende
samenwerking en overleg
met klasgenoten/collega's,
opdrachtgevers en
klanten.
Ik bouw een goede
(werk)relatie op met
collega's, opdrachtgevers
en klanten.

6
Ik stimuleer en optimaliseer
samenwerking en overleg
met klasgenoten/collega's,
opdrachtgevers en klanten.
Ik bevorder een goede
(werk)relatie met klasgenoten/collega's,
opdrachtgevers en klanten.

Ik signaleer zaken die een
Ik neem het initiatief om
negatieve invloed hebben op
Ik overzie de
de onderlinge
het eindresultaat en op het
consequenties van mijn
samenwerking in het team team en doe er iets aan.
eigen gedrag en bespreek te bespreken.
dit in de groep.
Ik maak de onderlinge
Ik ken de consequenties samenwerking bespreekIk lever een bijdrage aan
van mijn gedrag in de
baar om deze te verbeteren.
een goede sfeer in de
groep en kan mijn gedrag
groep.
veranderen als de situatie
daarom vraagt.

Leerling of student legt op bewijskaart uit hoe hij/zij dit heeft gedaan.

Voorbeeldsituaties

Eenvoudige korte
Complexere opdrachten
groepsopdrachten
van 2 à 3 weken in
groepsgrootte 2 personen. groepen van ongeveer 2 à
3 personen.

Eenvoudige projecten met
vooraf bekende uitkomst.
Groepen van ongeveer 2 à
3 personen looptijd 4 à 5
weken.

Complexe projecten met
vooraf bekende uitkomst.
Groepen van ongeveer 2 à
3 personen looptijd 4 à 5
weken.
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Langdurige complexe
projecten met fictieve
opdrachtgevers waarvan
de uitkomst vooraf
gedeeltelijk bepaald is.

Langdurige complexe
projecten met externe
opdrachtgevers waarvan de
uitkomst vooraf niet bekend
is.
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Bijlage 20:
b. Plannen en organiseren:

Beschrijvingen van de basiscompetentie Plannen en Organiseren
Plannen en organiseren (SHL competentie Q: Plannen en organiseren)
formuleert voor het werk/activiteiten duidelijke, concrete en uitdagende doelen, stelt voor het werk duidelijke prioriteiten plant en organiseert activiteiten doelmatig en
doeltreffend, regelt adequaat de benodigde mensen en middelen, bewaakt nauwgezet het halen van de gestelde doelen en deadlines

Plannen en
organiseren

1
2
3
Ik kan met hulp mijn werk Ik kan zelf een eenvoudige Ik plan zelfstandig mijn
plannen.
werkplanning maken.
werkzaamheden.

4
Ik help andere leerlingen
bij het plannen van de
werkzaamheden.

Ik kan met hulp prioriteiten Ik overleg met anderen
stellen.
of een planning haalbaar
is.
Ik kan met hulp mijn tijd
indelen.
Ik overleg met anderen of
ik de juiste prioriteiten heb
gesteld.

Ik help anderen bij het
Ik help andere leerlingen stellen van doelen en
met het stellen van doelen prioriteiten.
en prioriteiten.
Ik organiseer mijn eigen
Ik bewaak de voortgang
tijd en die van anderen op
van mijn eigen
een effectieve en efficiënte
werkzaamheden.
manier.

Ik stel bij het plannen de
juiste doelen.
Ik stel bij het plannen de
juiste prioriteiten.

5
Ik plan en organiseer het
werk van anderen.

6
Ik stel de middelen en
mensen vast die nodig zijn
om de werkzaamheden uit
te voeren en zorg voor het
regelen hiervan.
Ik garandeer
beschikbaarheid van
essentiële middelen.

Ik maak effectief en
efficiënt gebruik van de
Ik bouw controles in om te aanwezige capaciteit.
zien of alles nog op
schema verloopt.
Ik doe voorstellen voor
verbetering van de
Ik zorg voor voldoende
planning en organisatie.
mensen en middelen om
de werkzaamheden uit te
kunnen voeren.

Leerling of student legt op bewijskaart uit hoe hij/zij dit heeft gedaan.

Voorbeeldsituaties

Eenvoudige korte
Complexere opdrachten
groepsopdrachten
van 2 à 3 weken in
groepsgrootte 2 personen. groepen van ongeveer 2 à
3 personen.

Eenvoudige projecten met
vooraf bekende uitkomst.
Groepen van ongeveer 2 à
3 personen looptijd 4 à 5
weken.

Complexe projecten met
vooraf bekende uitkomst.
Groepen van ongeveer 2 à
3 personen looptijd 4 à 5
weken.
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Langdurige complexe
projecten met fictieve
opdrachtgevers waarvan
de uitkomst vooraf
gedeeltelijk bepaald is.

Langdurige complexe
projecten met externe
opdrachtgevers waarvan
de uitkomst vooraf niet
bekend is.
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Bijlage 21:Competentiemeting Samenwerken fase 1
Leerjaar

3/4

meting

Naam leerling:
Naam docent:

Datum meting:
Ingevuld door:
criteria

Samenwerken 1

Groepsli
d

Fase 1

Samenwerken 2

Samenwerken 3

Samenwerken 4

1–2–3–4
Leerling/docent/klasgenoot/ouder
Op mij van toepassing
niet

soms

meestal

Ik werk in opdracht samen met klasgenoten.
Ik overleg in opdracht met een ander voor ik aan een opdracht begin.
Ik kan rekening houden met één ander.

1

2

3

Ik overleg met meerdere personen voor ik aan een opdracht begin.
Ik overleg met de betrokken personen voor en tijdens de opdracht
Ik kan rekening houden met de groep of meerdere klasgenoten.

1

2

3

Als ik een opdracht krijg, betrek ik anderen erbij.
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of
collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag.

1

2

3

Als ik een opdracht krijg betrek ik anderen erbij.
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of
collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag en bespreek dit in
de groep.
Ik lever een bijdrage aan een goede sfeer in de groep.

1

2

3

Ik ga in de komende periode werken aan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ga aan hieraan werken door:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opmerking mentor/klasgenoot/ouder:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project Leren in de praktijk als voorbeeld van activerend onderwijs

Pagina - 67 -

Bijlage 22:Competentiemeting Plannen en Organiseren Fase 1
Leerjaar:

3/4

Meting

Naam leerling:
Naam docent:

Datum meting:
Ingevuld door:

Fase 1

1–2–3–4
Leerling/docent/klasgenoot/ouder

criteria

Van toepassing
niet

soms

meestal

Ik kan met hulp mijn werk plannen.
Ik kan met hulp prioriteiten stellen.
Ik kan met hulp mijn tijd indelen.

1

2

3

Plannen en
Organiseren 2

Ik kan zelf een eenvoudige werkplanning maken.
Ik overleg met anderen
of een planning haalbaar is.
Ik overleg met anderen of ik de juiste prioriteiten heb gesteld.

1

2

3

Plannen en
Organiseren 3

Ik plan zelfstandig mijn werkzaamheden.
Ik stel bij het plannen de juiste doelen.
Ik stel bij het plannen de juiste prioriteiten.

1

2

3

Plannen en
Organiseren 4

Ik help andere leerlingen bij het plannen van de werkzaamheden.
Ik help andere leerlingen met het stellen van doelen en prioriteiten.
Ik bewaak de voortgang van mijn eigen werkzaamheden.

1

2

3

Groepsli
d

Plannen en
Organiseren 1

Ik ga in de komende periode werken aan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga aan hieraan werken door:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerking mentor/klasgenoot/ouder:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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