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Inleiding

Lesgeven is een kerntaak voor leraren 
en deze staat dan ook vanaf het eerste 
semester centraal in onze opleiding. Lesge-
ven is een complexe bekwaamheid waar je 
gedurende de opleiding steeds meer ken-
nis en vaardigheden in gaat verwerven en 
steeds beter in gaat worden. 

Lesgeven is een kunst, een kunde en 
een wetenschap. Sommige mensen zijn 
geboren leraren, maar voor de meesten 
geldt dat het een vak is dat je kunt leren. 
Er is veel kennis over lesgeven en er zijn 
verschillende visies en modellen die je 
kunt toepassen in de onderwijspraktijk. 
Lesgeven leer je door kennis te verwerven 
en door te doen: handelen in de onder-
wijspraktijk is essentieel om bekwaam te 
kunnen worden. Daarnaast speelt reflectie 
een belangrijke rol: regelmatig nadenken 
over je ervaringen met het doel om van die 
ervaringen te leren.

Door middel van lesgeven ga je jezelf er-
varen in een andere rol; die van leraar en 
opvoeder. Bij lesgeven staat namelijk 
de ontmoeting met de ander centraal: de 
leerlingen. Bij lesgeven horen vragen als: 

Wat is belangrijk voor de leerlingen om 
te leren, op welke manieren kunnen de 
leerlingen gemotiveerd worden voor de 
leerstof, hoe maak ik echt contact met de 
leerlingen, hoe zorg ik er voor dat de leer-
lingen echt iets geleerd hebben? 

Ten slotte heeft lesgeven altijd betrekking 
op een leerinhoud. Op de basisschool staan 
er verschillende vak- en vormingsgebieden 
op het programma. Als leraar moet je een 
gedegen kennisbasis hebben met betrek-
king tot deze leerinhouden.

Twee onderwijsmodellen

In deze eerste kernpraktijk maak je kennis 
met lesgeven aan de hand van twee ver-
schillende perspectieven op onderwijs die 
beiden belangrijk zijn voor je ontwikkeling 
als leraar. Onderwijs waarbij de leerkracht 
een meer sturende rol heeft en onderwijs 
waarbij de leerling meer inbreng heeft. Bij 
deze perspectieven horen verschillende 
onderwijsmodellen:

• (Meer) leerkrachtgestuurd onderwijs (het 
directe instructiemodel).
• (Meer) leerlinggericht onderwijs.

Kennismaken met lesgeven
Inleiding
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Het directe instructiemodel is een bekend 
ontwerpmodel voor onderwijs dat op veel 
scholen ingezet wordt. Meer leerlinggericht 
onderwijs zul je in de onderwijsrpraktijk 
in verschillende vormen tegenkomen en 
gaan herkennen. Het zijn twee verschil-
lende perspectieven op lesgeven die allebei 
waardevol zijn. Aan het einde van dit se-
mester heb je eerste ervaringen opgedaan 
met het lesgeven vanuit deze perspectie-
ven en de noodzakelijke basiskennis en 
vaardigheden verworven om deze model-
len goed uit te kunnen voeren. Gedurende 
de opleiding bouwen we deze kennis en 
vaardigheden met betrekking tot de onder-
wijsmodellen verder uit. 

Bij het werken aan de kernpraktijken laten 
we je op verschillende manieren kennis 
maken met de onderwijsmodellen. Zo krijg 
je uitleg over de modellen op de pabo en 
de gelegenheid om samen met medestu-
denten onderwijs te ontwerpen vanuit de 
modellen en verschillende technieken met 
elkaar te oefenen. In de praktijk krijg je 
voorbeelden te zien van lessen die gege-
ven worden aan de hand van deze model-
len en krijg je de mogelijkheid om lessen, 
of onderdelen van lessen uit te voeren 
in de stage. Bijvoorbeeld aan een klein 
groepje leerlingen, of aan een hele klas. 
Daarnaast krijg je op de Pabo vanuit de 
verschillende vakgebieden voorbeelden van 
lessen die je kan geven vanuit het directe 
instructiemodel of vanuit meer leerlingge-
richt onderwijs.

Leerkrachtgestuurd onderwijs

Het semester bestaat uit twee periodes en 
in de eerste periode staat meer leerkracht-

gestuurd onderwijs centraal. Bij deze vorm 
van onderwijs neem je als leerkracht de 
leerling als het ware bij de hand en leid 
je deze stap voor stap door de leerstof. In 
het basisonderwijs wordt veel aandacht 
besteed aan het aanleren van basisvaar-
digheden als bijvoorbeeld leren lezen, 
leren schrijven, leren rekenen. Deze kennis 
en vaardigheden komen iedere dag aan 
bod en zijn gericht op het bereiken van 
eindresultaten die beschreven staan in de 
kerndoelen van het basisonderwijs. De 
leerstof die hierbij gebruikt wordt is daar-
toe opgedeeld in kleine overzichtelijke on-
derdelen. Als leerkracht biedt je de leerstof 
op een gestructureerde wijze aan en laat 
je de leerlingen de kennis en vaardigheden 
oefenen tot deze beheerst worden.

Het directe instructiemodel

Een leerkrachtgestuurd model dat vaak 
wordt ingezet en dat veelvuldig is on-
derzocht op effectiviteit, is het directe 
instructiemodel. Bij dit model geeft je als 
leerkracht op een sturende en voorschrij-
vende manier les. Een voor het onderwijs 
belangrijke leerinhoud wordt zorgvuldig 
aangeboden en je probeert zoveel moge-
lijk de leerervaringen van de leerlingen te 
structureren.

Het directe instructiemodel behoort tot de 
basis van het didactische repertoire van 
leraren. Het is een schijnbaar eenvoudig 
en herkenbaar model voor het aanbieden 
en oefenen van goed gestructureerde leer-
stofgebieden. Het is echter belangrijk dat 
je de verschillende fasen van het model 
zorgvuldig en op de juiste manier uitvoert. 
Dat vraagt de nodige oefening, begeleiding 

Figuur 1: Fasen, stappen en technieken van het directe instructiemodel
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en feedback. Een basismodel voor directe 
instructie is weergegeven in Figuur 1. 
In kader 1 vind je een voorbeeld van hoe 
een spellingles er volgens het directe in-
structiemodel uit kan zien.

Kader 1. Een spellingles (directe 
instructie)

Bij directe instructie geef je het doel van de 
les en bespreek je met de leerlingen welke 
spellingregels ze al kennen (voorkennis ac-
tiveren). Daarna leg je de nieuwe spelling-
regel uit. Je geeft duidelijke voorbeelden, 
je doet een aantal opgaven voor, je oefent 
met de leerlingen de regel totdat je het idee 
hebt dat de leerlingen het begrepen hebben. 
Daarna maken de leerlingen zelfstandig op-
drachten om het geleerde in te slijpen. Aan 
het einde van de les bespreek je samen met 
de leerlingen wat ze geleerd hebben en waar 
ze het geleerde verder kunnen toepassen.

Bij onderwijs aan het jonge kind is pro-
grammagericht onderwijs een voorbeeld 
van meer leerkrachtgestuurd onderwijs. 
Er is dan bij de kleuters sprake van een 
systematische ordening en aanbieding van 
de leerstof. Er wordt gewerkt volgens een 
vaste structuur met veel vooraf geplande 
activiteiten en een vast dagritme. De leer-
kracht bedenkt en organiseert vooraf de 
activiteiten. In bijvoorbeeld een roulatie-
systeem komen alle kinderen in de loop 
van de week bij alle geplande activiteiten 
aan de beurt. Daarnaast kent ook het di-
recte instructiemodel toepassingen bij het 
onderwijs aan het jonge kind.

Meer informatie over deze onderwijsvorm 
en het bijbehorende lesmodel vind je in de 
volgende artikelen:
• Directe instructie: leerkrachtgestuurd 
onderwijs 
• Directe instructie. Lesmodel: toelichting 
en instructie.

Leerlinggericht onderwijs

In de tweede periode van het semester 
maak je kennis met meer leerlinggericht  
onderwijs. Bij deze vorm van onder-
wijs krijgt de leerling een grotere rol in 
het leerproces en wordt er veel ruimte 
gemaakt voor activiteiten van de leerlin-
gen als maken, onderzoeken, ontdekken, 
oplossen, ervaren, bewegen, spreken en 
spelen. Ook eigen belevingen, leervra-

gen, interesses en doelen van de lerende 
hebben een belangrijke plek. Leerling-
gericht onderwijs probeert recht te doen 
aan de eigen manieren waarop leerlingen 
hun kennis opbouwen door aan te sluiten 
bij wat ze al weten en wat ze interessant 
vinden. 

Betekenis en betrokkenheid

Betekenisvol leren en betrokkenheid zijn 
belangrijke begrippen bij deze modellen. 
Evenals zelfsturing en eigenaarschap bij 
het leren. Het onderwijs start bij deze mo-
dellen vaak niet met een instructie of uit-
leg van jou als leerkracht, maar begint met 
een vraag, een probleem, een opdracht 
die voorgelegd wordt aan de leerlingen. De 
leerlingen worden onder begeleiding van 
de leerkracht, direct actief bij de leerstof 
betrokken door middel van allerlei activi-
teiten. In kader 2 vind je een voorbeeld 
van hoe een spellingles er uit kan zien bij 
meer leerlinggericht onderwijs.

Kader 2: Een spellingles (meer leerling-
gericht onderwijs)

De leerkracht leest een korte tekst voor, 
vertelt wat de leerlingen gaan doen en stelt 
in samenspraak met de leerlingen de doelen 
van de les vast. Aan de hand van verschil-
lende kaartjes met stelopdrachten maken de 
leerlingen een keuze en schrijven een kort 
verhaal. Die verhalen worden onderling 
gedeeld tussen de leerlingen in groepjes 
en klassikaal besproken. Aan de hand van 
die eigen teksten van de leerlingen stelt de 
leerkracht een spellingregel centraal. De 
leerkracht legt de regel uit en de leerlingen 
gaan na in hun eigen tekst en die van hun 
medeleerlingen waar ze de regel hebben 
toegepast en of ze dat op de juiste manier 
hebben gedaan. De regel wordt daarna 
geoefend en er wordt verwezen naar een 
volgende les waar het geleerde opnieuw in 
een eigen tekst toegepast gaat worden.

In het voorbeeld van kader 2 vind je een 
aantal kenmerken van meer leerlingge-
richt onderwijs. Zo is de volgorde in de les 
anders. Bij het directe instructiemodel leg 
je als leerkracht eerst de leerstof zorgvul-
dig uit en daarna gaan de leerlingen de 
leerstof oefenen. Bij meer leerlinggericht 
onderwijs worden de leerlingen direct 
betrokken bij de les door een activiteit. 
Ze gaan misschien spelen of iets maken, 
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ervaren, beleven, ontdekken of ontwerpen. 
In het voorbeeld schrijven de leerlingen 
een eigen tekst. Na die activiteiten van de 
leerlingen bied je als leerkracht leerstof 
aan zodat de opgedane ervaringen inge-
kaderd worden en meer betekenis krijgen. 
Ten slotte wordt het geleerde verankerd en 
toegepast in nieuwe situaties. In Figuur 2 
vind je de verschillende fasen en stappen 
voor meer leerlinggericht onderwijs.

Andere kenmerken van leerlinggericht 
onderwijs die je vaak terugziet in deze les-
sen zijn: 
• Leerlingen hebben enige mate van keu-
zevrijheid.
• Leerlingen worden aangesproken op 
eigen interesses.
• Eigen werk van leerlingen vormt een 
bron voor het leren
• Leerlingen werken met elkaar samen.
• Leerlingen worden ondergedompeld in 
een ervaring.
• Leerlingen gaan iets maken/ ontwerpen. 
• Leerlingen gaan iets onderzoeken.

Bij onderwijs aan het jonge kind is het 
ervaringsgericht onderwijs (EGO) een 
voorbeeld van een leerlinggericht onder-
wijsmodel. De gedachte achter dit model 
is dat kinderen ervaringen op moeten doen 
op het gebied van zowel de cognitieve, 
sociale en emotionele ontwikkeling in door 
hen zelf gekozen situaties. Echte betrok-
kenheid ontstaat volgens dit model als het 
initiatief bij het kind ligt. Er zijn dus weinig 
of geen verplichte of geprogrammeerde 
activiteiten.

Meer informatie over deze onderwijsvorm 
en het bijbehorende lesmodel vind je in de 
volgende artikelen:
• Leerlinggericht onderwijs. Betekenis en 
betrokkenheid.
• Leerlinggericht onderwijs. Lesmodel: 
toelichting en instructie.

Spanningsveld

Leerlinggericht en leerkrachtgestuurd 
onderwijs worden soms tegenover elkaar 
gezet als twee uitersten in een spannings-
veld (zie Figuur 3). Het gaat dan om de 
vraag wat goed onderwijs is, waarbij het 
ene model als beter wordt gezien dan het 
andere model. Beide modellen hebben 
voorstanders en critici. Onze stelling is dat 
leerkrachten de kennis en vaardigheden 
moeten bezitten om beide modellen op een 
goede manier uit te kunnen voeren. Ze 
behoren tot het basisrepertoire van leer-
krachten en hebben beiden hun kwaliteiten 
en beperkingen. Samen laten ze rijke ma-
nieren zien om onderwijs te verzorgen en 
vaak zit de kracht in de verbinding tussen 
de beide zienswijzen. Als je beide modellen 
beheerst kun je als leerkracht zelf goede 
keuzes maken wanneer je welk model het 
beste kunt inzetten in je onderwijs.

Zo is het belangrijk om onderwijsmodellen 
te kiezen die het beste aansluiten bij de 
leerdoelen. Als het leerdoel bijvoorbeeld is 
om een reeks goed gedefinieerde stap-
pen in een procedure aan te leren, kan het 
effectiever zijn de les te plannen volgens 
directe instructie. Als het doel echter 
onderzoek, betekenisgeving en perspectief 

Figuur 2: Fasen en stappen van meer leerlinggericht onderwijs
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nemen is, zijn leerlinggerichte onderwijs-
modellen wellicht meer geschikt. 

Uiteindelijk is de integratie van leerkracht-
gestuurde en leerlinggerichte onderwijs-
modellen waarschijnlijk de beste manier 
om belangrijke leerdoelen te bereiken 
(Pollard, 2014). Het is echter goed mo-
gelijk dat je een voorkeur gaat ontwik-
kelen voor een van de onderwijsmodel-
len. Omdat deze bijvoorbeeld goed bij je 
kwaliteiten past of bij jouw visie op wat 
goed onderwijs is. Ook daar laten we je 
over nadenken tijdens het werken aan de 
kernpraktijk.

Werken aan de kernpraktijk

Lesgeven met behulp van de verschillende 
onderwijsmodellen is een kernpraktijk 
die veel ervaring vereist en veel oefening 
vraagt. In de opleiding zul je je steeds 
verder ontwikkelen ten aanzien van deze 
onderwijsmodellen. In de semesters die 
volgen bouwen we voort op de kennis en 
vaardigheden die je hebt opgedaan in deze 
periode. 

Bij het werken aan de kernpraktijk heeft 
deliberate practice een belangrijke plek. 
Deliberate practice heeft als centraal 
uitgangspunt dat het bij de ontwikkeling 
van vakmanschap niet alleen gaat om het 
veelvuldig uitvoeren van een bepaalde 
vaardigheden (kilometers maken), maar 
dat die oefening doelbewust en gericht 
plaats moet vinden, waarbij een essentiële 
rol is weggelegd voor kwalitatief goede 
feedback. Dit semester heeft als doel om 
je te ondersteunen in je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling ten aanzien van 
deze kernpraktijk voor het leraarschap.
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An Apple for the Miracle Worker – John 
Keegan (1998)
De illustratie van John Keegan hoort bij 
een artikel in de New York Times over toe-
gewijde leraren. In het artikel worden le-
raren beschreven die niet voldoen aan het 
standaard beeld van een leraar en soms 
zelfs ronduit excentriek zijn, maar die toch 
een belangrijke en positieve invloed op 
leerlingen hebben

Figuur 3: Spanningsveld
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Inleiding

De kernpraktijk 
Kennismaken 
met lesgeven 
is bedoeld als 
een eerste 
oriëntatie. Je 
maakt in dit 
semester ken-
nis met twee 
verschillende 
perspectieven 
om onderwijs 
te ontwerpen, 

uit te voeren en te evalueren. Onderwijs 
waarbij de leerkracht een meer sturende 
rol heeft en onderwijs waarbij de leerling 
meer inbreng heeft.

Doelen van de 
kernpraktijk

De doelen die 
hieronder staan 
beschreven moet 
je in het licht zien 
van nog eenvoudige 

onderwijsactiviteiten. In de loop van de 
opleiding zal de complexiteit van je onder-
wijs verder toenemen. 

Aan het einde van het semester:
• Kun je lesgegeven en heb je ervaringen 
opgedaan met verschillende onderwijsmo-
dellen aansluitend bij je eigen beginsituatie 
en bij de situatie in de basisschool.
• Heb je doelbewust geoefend met vaar-
digheden en technieken van de verschil-
lende onderwijsmodellen vanuit eigen 
leerdoelen en passend bij de situatie in de 
basisschool.
• Kun je voor verschillende vak- en vor-
mingsgebieden van de basisschool, onder-
wijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren 
vanuit leerkrachtsturing en vanuit onder-
wijs dat meer leerlinggericht is. 
• Kun je onder begeleiding van de school-
opleider/mentor de onderwijsontwerpen 
zodanig aanpassen, dat ze aansluiten bij 
de mogelijkheden van de kinderen, van je-
zelf en de context van de opleidingsschool 
(zie scenario’s).
• Kun je de leeropbrengsten van je gege-
ven onderwijs verzamelen, analyseren en 
op basis daarvan je onderwijs bijstellen. 

• Kun je van de gegeven lessen aangeven 
wat er goed en minder goed ging en wat 
vervolgstappen zijn in je ontwikkeling.
• Ken je verschillende perspectieven 
op onderwijs, heb je er ervaring 
mee opgedaan en kun je een eerste 
beargumenteerde positie bij deze 
perspectieven innemen.

De opdracht

Het semes-
ter kent twee 
periodes van 
ieder 10 weken 
onderwijs. De 
opdracht die bij 
deze kernprak-
tijk hoort is ver-
deeld over deze 
twee periodes:

• In de eerste periode ontwerp je  onder-
wijsactiviteiten vanuit leerkrachtsturing 
(directe instructie), je voert deze lessen uit 
in de stage en je evalueert deze lessen.
• In de tweede periode ontwerp je 
drie onderwijsactiviteiten die meer 
leerlinggericht zijn, je voert deze lessen uit 
in je stage en je evalueert deze lessen. 
• Je schrijft een reflectie over het werken 
aan de kernpraktijken, je leerervaringen en 
een eerste positie met betrekking tot het 
spanningsveld: meer leerkrachtgestuurd 
en meer leerlinggericht. 

Met betrekking tot de leerinhouden 
van de onderwijsactiviteiten maak je in 
samenspraak met je begeleiders een keuze 
uit verschillende vak- en vormingsgebieden 
die op de basisschool worden gegeven. 

Activiteiten

Bij het werken 
aan de kern-
praktijk voer 
je gedurende 
het semester 
verschillende 
activiteiten uit 
op de pabo en in 
de stage. Iedere 
week heb je in 

de stage een dagdeel de tijd om aan de 
kernpraktijk te werken. Daarnaast is er op 
de pabo (bijna) iedere week een bijeen-

Kennismaken met lesgeven
De opdracht
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komst waar het werken aan de kernprak-
tijk op het programma samen met PPO 
(Persoonlijke en Professionele Ontwikke-
ling).  
 
Periode 1 – Activiteiten:

1.A - Onderzoeken: Je observeert een 
les of onderwijsactiviteit volgens directe in-
structie die gegeven wordt door je mentor 
of andere leerkracht in de stage m.b.v. een 
kijkwijzer.
1.B - Onderzoeken: Je houdt een interview 
met je mentor of andere leerkracht in de 
stageschool over beroepsbeeld, onderwijs 
en directe instructie.
1.C - Onderwijs ontwerpen: Je ontwerpt 
drie onderwijsactiviteiten m.b.v. het di-
recte instructie lesmodel die aansluiten bij 
de eigen beginsituatie en de situatie in de 
basisschool (zie scenario’s).
1.D - Doelbewust oefenen: Je filmt de 
vaardigheid of techniek die je doelbewust 
hebt geoefend bij het directe instructiemo-
del. (In verband met de privacyregels is 
het belangrijk dat alleen jij in beeld bent: 
niet de leerlingen). 
1.E - Onderwijs uitvoeren: Je voert de 
drie ontworpen onderwijsactiviteiten in de 
stage en laat deze van feedback voorzien 
door de mentor of opleider.
1.F - Reflecteren: Je reflecteert op de uit-
voering van de lessen met je begeleiders 
en medestudenten. Je maakt gebruik van 
het gespreksmodel.
1.G - Presenteren: Je bent medeverant-
woordelijk voor de uitvoering en organisa-
tie van een KP en PPO bijeenkomst.

Periode 2 – Activiteiten:

2.A - Onderzoeken: Je observeert een les 
of onderwijsactiviteit die meer leerling-
gericht is en die gegeven wordt door je 
mentor of andere leerkracht in de stage.
2.B - Onderzoeken: Je voert gesprekken 
met leerlingen over school, onderwijs en 
leren, hoe zij dat beleven en wat je daar 
uit meeneemt voor je leraarschap.
2.C - Onderwijs ontwerpen: Je ontwerpt 
drie onderwijsactiviteiten m.b.v. het meer 
leerlinggerichte lesmodel die aansluiten bij 

de eigen beginsituatie en de situatie in de 
basisschool (zie scenario’s).
2.D - Doelbewust oefenen: Je filmt de 
vaardigheid of techniek die je doelbewust 
hebt geoefend bij het leerlinggerichte on-
derwijsmodel. (In verband met de priva-
cyregels is het belangrijk dat alleen jij in 
beeld bent: niet de leerlingen). 
2.E - Uitvoeren van onderwijs: Je voert de 
drie ontworpen onderwijsactiviteiten uit in 
de stage en laat deze van feedback voor-
zien door de mentor of opleider.
2.F - Evalueren van onderwijs: Je kijkt het 
werk na van de leerlingen van een van 
de drie gegeven onderwijsactiviteiten en 
stelt vast in hoeverre het doel van je les is 
bereikt.
2.G - Presenteren: Je bent medeverant-
woordelijk voor de uitvoering en organisa-
tie van een KP- en PPO-bijeenkomst.

Portfolio
 
Aan het einde van 
het semester heb 
je de verschil-
lende activiteiten 
voor het werken 
aan de kernprak-
tijken uitgevoerd. 
Daarnaast kies je 
aan het einde van 

het semester je meest geslaagde les van-
uit (meer) leerkrachtgestuurd onderwijs 
en je meest geslaagde les vanuit (meer) 
leerlinggericht onderwijs. Je voegt van 
deze twee lessen het volgende toe aan je 
portfolio voor PPO:

• Het ingevulde lesontwerp.
• Een theoretische verantwoording over de 
keuzes die je hebt gemaakt in je ontwerp 
met bronverwijzingen.
• De feedback die je hebt gekregen van je 
mentor.

Ten slotte schrijf je een reflectie over het 
werken aan de kernpraktijk, je leerervarin-
gen en een eerste positie met betrekking 
tot het spanningsveld leerkrachtgestuurd 
en leerlinggericht onderwijs.

Figuur 3: Vier scenario’s voor het werken aan de kernpraktijk
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Vier scenario’s 

Het werken aan de kernpraktijken vindt 
voor een groot deel plaats in de opleidings-
scholen. Die scholen kunnen verschillen in 
visie, manieren van werken, populatie van 
de leerlingen, enzovoort. Ook de beginsitu-
atie van studenten met betrekking tot les-
geven kan heel divers zijn. Als student heb 
je misschien al de nodige ervaringen opge-
daan in een vorige opleiding of misschien 
zet je juist je eerste stappen op dit gebied. 
Om tegemoet te komen aan die verschil-
lende contexten in de opleidingsscholen en 
aan de leervragen en uitdagingen voor jou 
als aankomende leerkracht is het werken 
aan de kernpraktijk beschreven in vier ver-
schillende scenario’s (figuur 3). In samen-
spraak met je mentor, schoolopleider, insti-
tuutsopleider of  KP- en PPO-studiecoach, 
maak je een verantwoorde keuze voor een 
van deze scenario’s die recht doet aan je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
en de mogelijkheden van de school en de 
groep. Bij die keuze kunnen de volgende 
zaken gewogen worden:

• De context van de school: de visie van 
de school op onderwijs, de expertise en 
ervaringen met de onderwijsmodellen, de 
kennis en ervaringen van begeleiders. 
• De context van de groep: pedagogisch 
klimaat, werksfeer, het gedrag van leerlin-
gen, bekendheid met het onderwijsmodel.
• De persoonlijke en professionele ontwik-
keling van de student: eerder opgedane 
kennis en ervaringen, ontwikkelingsfase 
van de student, vaardigheden, leervragen, 
verdieping.
• De complexiteit van de leerstof: niveau, 
hoeveelheid, complexiteit, abstractie.

Organisatie

Gedurende het se-
mester ben je twee 
dagen in de week 
op de stageschool. 
Van die twee dagen 
is een dagdeel ge-
reserveerd om aan 
de kernpraktijk en 
PPO te werken.
Binnen dit dagdeel 
heb je de ruimte 
om:

• de verschillende activiteiten uit te voe-
ren;
• de lessen voor de kernpraktijk te ontwer-
pen, uit te voeren en te evalueren 
• met medestudenten en begeleiders te 
reflecteren over de kernpraktijk. 

Op de pabo vindt de begeleiding van het 
werken aan de kernpraktijk plaats bij KP 
en PPO. Bij KP en PPO maak je onderdeel 
uit van een kleine groep studenten met 
een vaste studiecoach. Bijna iedere week 
staat KP en PPO op het rooster en in deze 
bijeenkomsten komen onder meer de vol-
gende zaken aan bod: 
• De planning van de verschillende activi-
teiten.
• Het ontwerpen van onderwijs dat meer 
leerkrachtgestuurd is of meer leerlingge-
richt. 
• Het doelbewust oefenen van vaardighe-
den en technieken die belangrijk zijn voor 
een goede uitvoering van de onderwijs 
ontwerpen. 
• Het presenteren van uitgewerkte 
activiteiten aan je medestudenten.
• Het geven en ontvangen van feedback.
• Het reflecteren over het werken aan de 
kernpraktijk.

Daarnaast wordt op de pabo het werken 
aan de kernpraktijk ondersteund door:  
• Hoorcolleges over de kernpraktijk: 
inleiding en uitleg over de achterliggende 
theorie en praktijk
• Werkcolleges vanuit onderwijspedagogiek 
waarbij de kernpraktijk nader wordt toege-
licht en verdiept.
• Voorbeeldlessen vanuit de verschillende 
vak- en vormingsgebieden op de pabo.

Bronnen

Informatie die je 
nodig hebt om te 
werken aan deze 
kernpraktijk kun je 
vinden in de vol-
gende artikelen:

• Kernpraktijk 1 Kennismaken met lesge-
ven: Inleiding en opdracht.
• Directe instructie: leerkrachtgestuurd 
onderwijs 
• Directe instructie. Lesmodel: toelichting 
en instructie.
• Leerlinggericht onderwijs. Betekenis en 
betrokkenheid.
• Leerlinggericht onderwijs. Lesmodel: 
toelichting en instructie.

Je kunt deze artikelen raadplegen in de 
leeromgeving van Blackboard die bij deze 
kernpraktijk hoort.
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