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Ingrid, Ronald, Lisette, Lieke

Merel, Willy, Michiel

WELKOM!

Presentator
Presentatienotities
Voeg hier foto’s van je zelf en eventueel de student die mee gaat toe. Vertel wat persoonlijks over je zelf. Wat is je connectie met het onderwerp, wat is de connectie met de groep die voor je zit?



In deze bijeenkomst

15:30-15:45 
Onderwijsinnovatie ‘21-’22
Concept grofontwerp

15:45-16:30 
Aan de slag met de beroepsthema’s jaar 1:

1. Welke kennis?
2. Welke vaardigheden?
3. Welke casussen?
4. Welke dilemma’s?

16:40 Vooruitblik en afronding



Onderwijsinnovatie vanaf ‘21-’22

Flexibele opleiding
Onderwijs & werkveld stemmen 
continu af
Passend onderwijs
Opleiden doen we samen
Leven Lang Ontwikkelen
Verbreding functies, Blijvend leren 
& certificeren
Beroepsthema’s staan centraal
Complexe eindopdrachten
Kerntaken en werkprocessen



Wat zeggen studenten die al met beroepsthema’s werken? 

Ik weet wat ik leer en waarom

Wat ik leer is belangrijk voor mijn 

toekomstige beroep

Ik ruimte krijg voor eigen manier van leren

Ik ruimte krijg voor persoonlijke interesse

We leren samen en van elkaar



1A. Basis van opvoeden
1B. Loopbaan: werkveldverkenning
2A. Ontwikkelingsgericht werken/ het kind in de groep 1
2B. Pedagogisch klimaat/ jij en de groep
3A. Een dag uit het leven van een pedagogisch medewerker
3B. Wensen en behoeften inventariseren / Heb je het kind in 
beeld?
4A. Taal en omgeving
4B. Ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden

Concepten beroepsthema’s jaar 1
(in het basisjaar pedagogisch werk en onderwijs) 



JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

D

12AKeuzedeel 12B Afronding

Beroepsthema’s Beroepsthema’s Beroepsthema’s

Verbreden, verdiepen of 
doorstromen

Keuzedelen

Beroeps-
rekenen Rekenen Nederlands

Beroepsgerichte keuzelessen Generieke keuzelessen

EXAMENS
A: Praktische 

ondersteuning bieden

B: Evenement 
organiseren

D: Leeractiviteiten 
begeleiden

F: Werken aan 
deskundigheid en kwaliteit

C: Activiteiten begeleiden

E: Specifieke begeleiding 

Keuzedeel

Rekenen 3F

Nederlands 3F

Loopbaan en 
burgerschap

25485

Leerroute pedagogisch werk en onderwijs 
(OA,CONCEPT)(BOL)

5A Kind en 
zelfstandigheid

A

6B Schoolbrede
activiteiten 

B

10B Het 
begeleiden bij 
ontwikkeling

9A 
Voorbereiden 

leeractiviteiten

1A Basis van 
opvoeden

3A. Een dag uit het 
leven van een 
pedagogisch 
medewerker

3B. Wensen en 
behoeften 

inventariseren / Heb 
je het kind in beeld?

1B Loopbaan: 
werkveld-

verkenning

4A. Taal en 
omgeving

2 A Ontwikkelings-
gericht werken/ 

het kind in de 
groep 1

2B. Pedagogisch 
klimaat/ jij en de 

groep

4B. Ontwikkelings-
gerichte 

activiteiten 
aanbieden

5B Meer dan 
lesgeven

A

7A Activiteiten 
voorbereiden

C

6A 
Samenwerken

B

7C Ontwikkeling 
stimuleren

9B Leren en 
begeleiden bij 

leren 

11A Eigen 
professionele 
ontwikkeling

C

8B Keuzedeel8A Keuzedeel

D

10 A Het 
maken van een 
begeleidings-

plan

11B 
Kwaliteitszorg

E

E

F

Engels 

Engels B1 A2

F

Presentator
Presentatienotities
Keuzedelen in periode 3 en 4 Keuzelessen gelijk programmeren



Aan de slag! Groep A (padlet.com)

Neem een 1e jaars student Pedagogisch werk en onderwijs (die opleiding 
Onderwijsassistent volgt) in gedachten en wat dit thema bij u oproept 

aan: 
(padlet.com)

1. Welke kennis is nodig?
2. Welke vaardigheden zijn nodig: werknemersvaardigheden én 

beroepsvaardigheden?
3. Welke casussen ziet u voor u binnen dit thema?

Welke dilemma’s zijn interessant en geschikt voor een 1e jaars?

https://padlet.com/rmcvanelst/5gs140c2z12djhhn
https://padlet.com/rmcvanelst/5gs140c2z12djhhn


Graag bij beroepsthema de vragen 
beantwoorden in de daarvoor gemaakte kolom 
– bij ‘Opmerking toevoegen’

1. Bekijk de beroepsthema’s
2. Camera en microfoon mag aan
3. Iedereen kan gaan vullen, kiest zelf waar 

hij begint (op basis van expertise)
4. 20 minuten (circa)

Eerst even individueel met de 
mogelijkheid om vraag te stellen ed.

5. 3 minuten ‘bekijktijd’ van elkaars input
6. 20 minuten (circa)

Korte toelichting op de opmerkingen
(Lieke & Lisette)



De volgende keer

Verder met de 
beroepsthema’s van jaar 
twee en drie
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