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Voorwoord

Bijgaande dvd bevat een selectie basisonderwijs uit de Casusbank Didiclass.
Hiermee hebt u als lerarenopleider een waardevol instrument in
handen waarmee u uw onderwijs naar eigen inzicht kunt vormgeven.
Dit boekje is een toelichting op de casussen op deze dvd. Het bevat een beknopte beschrijving van iedere casus, om de keus te vergemakkelijken.
Sommige bevatten een dilemma, andere geven te denken over een fenomeen
en weer andere laten zien hoe een docent te werk gaat.
Ter inspiratie hebben wij enkele voorbeeldopdrachten toegevoegd, maar
de casussen zijn didactisch ‘open’, zodat u geheel vrij bent om uw eigen
verwerkingsopdrachten toe te voegen of dit door uw studenten te laten doen.
De Casusbank Didiclass is nadrukkelijk gericht op oriënteren, confronteren,
problematiseren en reflecteren, en beoogt niet te illustreren, instrueren, demonstreren of te beoordelen.
namens het projectteam,
Marc Van Laeken
februari 2007





Eruit

hoofdpersoon Annemiek, pabostudent
klas
groep 1
mee in beeld
pabo-studenten
duur	18:20 min.

inhoud
Annemiek loopt stage in groep 1 van het basisonderwijs. Het is een klas met
veel allochtone leerlingen. Je ziet een lesfragment waarin Annemiek de kinderen
in een kring laat zitten. Enkele leerlingen zijn onrustig en Annemiek noemt de
naam van Ali twee keer. Bij de derde keer zet ze hem op de gang, waar ze hem
een tijdje laat staan. Wanneer ze Ali op wil halen, loopt hij weg. Even later komt
hij terug en heeft Annemiek een gesprekje met hem.
Ten slotte mag Ali iets gaan doen wat hij leuk vindt.
In het tweede filmpje zie je Annemiek die de les nabespreekt en in het derde
filmpje zie je hoe een klas pabostudenten reageert op het filmpje van Ali en
Annemiek.

suggesties
Geschikt om te spreken over de effectiviteit en achtergrond van het corrigeren
en van het handelen na afloop.

trefwoorden
basisonderwijs, pabo, manier van corrigeren, aandacht verdelen, kleuters, lichamelijk contact, allochtone leerlingen

basisonderwijs



Samenwerken

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Ninouk, eerstejaars pabo
groep 7
leerlingen
8.05 min.

inhoud
Ninouk laat de kinderen zelf kiezen met wie ze in tweetallen willen samenwerken. Sommige kinderen geven aan niet met een ander te willen of te kunnen
samenwerken. Ninouk reageert met: ”Ja, dat kunnen jullie wel.“ Ninouk loopt
door de klas en geeft complimenten. Geregeld stimuleert ze tot onderling
overleg.
In de nabespreking geeft Ninouk aan dat het haar doel is kinderen overleg te
laten plegen en compromissen te sluiten met elkaar. Het samenwerkingsprobleem dat een kind structureel niet gekozen wordt ziet ze als een probleem van
dat betreffende kind zelf. Het niet gekozen kind zou wat meer assertief moeten
worden.
In het interview met de leerlingen geven de leerlingen aan liever in tweetallen te
werken dan in een groepje van drie of meer, dat is drukker.
Meestal gaat het samenwerken goed. Indien je niet mag kiezen is het niet altijd
leuk. De leerlingen zijn van mening dat je met meerdere kinderen moet kunnen
samenwerken.

suggesties
Geschikt om te praten over het organiseren van samenwerken in tweetallen. Hoe
bevorder je een goede samenwerking? Verdeel je zelf de kinderen of mogen ze
hun samenwerkingspartner kiezen?

trefwoorden
klasmanagement, consequent zijn, structuur bieden, miscommunicatie, zelfstandig werken, motivatie, interactie, werkvormen,communicatie, conflicthantering,
consequent zijn, samenwerking stimuleren


basisonderwijs

Timemanagement

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Sylvie, eerstejaars pabo
groep 6
leerlingen
9:40 min.

inhoud
Sylvie vertelt dat deze groep niet goed door kan werken. Ze geeft de kinderen
dus vooraf aan hoeveel tijd ze aan de opdracht kunnen besteden. Omdat Sylvie
een punt wil toekennen aan het resultaat, ziet ze het zelf als belangrijk dat elk
kind het product ook afkrijgt.
Sylvie start met een uitgebreide voorbespreking. Ze toont aanschouwingsmateriaal ter inspiratie. Op het bord heeft ze geschreven welke tekstonderdelen ze op
de folder verwacht.
Veel kinderen beginnen met tekenen. Ze kleuren met kleurpotloden grote vlakken in. Sylvie stimuleert geregeld om ook de teksten toe te voegen.
Ze complimenteert het mooie tekenwerk.
Ze geeft de kinderen nog een kwartiertje extra tijd, want ze is later begonnen.
Daarna nog 5 minuten extra tijd. Nog 2 minuten erbij. Dan volgt de presentatie
van de resultaten. Die heb ik maar ingekort, want is het werk niet af, reageert
Sylvie. Anders krijgen ze geen goed punt.

suggesties
Deze casus is geschikt om te praten over tijdplanning verwerken in je lesplan,
consequent zijn, realistische eisen stellen, adequaat voorbespreken.
De eindresultaten van de groep zijn toegevoegd aan de casus.

trefwoorden
klasmanagement, consequent zijn, structuur bieden, zelfstandig werken, motivatie, interactie, zelfreflectie, communicatie, betekenisvolle situatie

basisonderwijs



Agressie

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Rob, lio-student
groep 6
leerlingen
0:58 min.

inhoud
Deze lesregistratie toont een groep leerlingen waarvan een groot aantal
kinderen van buitenlandse afkomst zijn. De groep leerlingen moet zelfstandig
werken. Meester Rob zit aan zijn bureau en is zelf ook aan het werk. Hij kijkt pas
op als hij aangesproken wordt of als kinderen een vechtpartij beginnen.
Je ziet kinderen die rustig aan het werk zijn. Een groepje jongens, die met hun
tafelgroep tegen het bureau van de meester zitten, pakken ongevraagd materiaal van elkaar. Ze duwen elkaar, beklagen zich bij de meester, staan op. Een
leerling steekt zijn voet uit opdat een ander die langsloopt valt. Je ziet dat er een
kind een ander sust en de vechters uit elkaar trekt.
Als je de les bekijkt kun je jezelf afvragen of de culturele achtergrond van de kinderen een rol speelt in hun gedrag en welk pedagogisch klimaat hier te zien is.
Wat is de rol van de meester in het gebeuren?

suggesties
De casus is geschikt om een gesprek te voeren over de rol van de leerkracht in
het scheppen van een pedagogisch klimaat. Preventief of curatief handelen?
Omgaan met agressie. Omgaan met culturele verschillen. Praten over straffen en
belonen.

trefwoorden
klasmanagement, consequent zijn, effect van straf, structuur bieden, zelfstandig
werken, verschil in doceerstijlen, orde houden, conflicthantering, pedagogisch
klimaat, culturele achtergronden

10

basisonderwijs

Leerlinghelpers

hoofdpersoon Cecille, eerstejaars pabo
klas
groep 7
mee in beeld
mentor en leerlingen
duur	16:04 min.

inhoud
Cecille geeft het belang aan van het inzetten van goede leerlingen om zwakke
leerlingen te helpen. Het komt het sociaal functioneren van de groep ten goede.
Hoe is de kwaliteit van de hulp? Welke interactie heeft de juf? Heeft de juf overzicht over wie er helpt?
In de nabespreking schetst Cecille haar beeld over de kwaliteit van de geboden
hulp. Wat ziet de mentor als het belang van de inzet van leerlingen, sociaal, vakdidactisch en individueel? Volgt de student de visie van haar mentor?
Leerlingen vertellen hoe zij het bieden en ontvangen van de hulp ervaren. Hoe
vatten zij hun taak op?
Zij-instromers hebben naderhand een discussie over de casus: het belang van
leerlinghelpers, de vergelijking met coöperatief leren en de voor- en nadelen van
het getoonde systeem vanuit het perspectief van de leerkracht en de leerlingen.

suggesties
Deze casus is met name geschikt om te praten over de inzet van goede leerlingen om zwakke leerlingen te ondersteunen. De casus is in te zetten om de
kwaliteit van leerlinghulp te bespreken.
Naar opleiders toe zou men deze casus kunnen inzetten om te bespreken of het
werkconcept van de mentor bepalend moet zijn voor de student.

trefwoorden
klasmanagement, vakinhoud , zelfstandig werken, interactie, didactische
werkvormen, eigen werkconcept, verschil in doceerstijlen, de rol van de mentor,
leerlinghulp

basisonderwijs
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Afspraakje

hoofdpersoon Maud
klas
groep 5
mee in beeld
leerling
duur 	10:03 min.

inhoud
Maud vertelt over haar leerling die vaak haar les verstoort door te kletsen. Om
dit te voorkomen bedenkt ze samen met de leerling een straf die hij zal krijgen
als hij weer teveel door haar les heen praat. De leerling weet hierdoor wat de
consequentie is en zal zich meer bewust zijn van zijn gedrag.

suggesties
Geschikt om te spreken over afspraken maken met leerlingen en de leerlingen
daardoor bewust te maken van de consequenties van hun gedrag.
De casus is ook geschikt om bespreekbaar te maken wat het effect is van belonen voor goed gedrag versus straffen voor ongewenst gedrag.

trefwoorden
reden straf, consequenties, deal sluiten, positief gedrag belonen, reflectie op
gedrag, complimenteren, voorkomen beter dan genezen, zelfbewustzijn gedrag
leerling

12

basisonderwijs

Onderwijsassistent

hoofdpersoon: Karin, onderwijsassistent
klas
groep 3
mee in beeld
student pabo, opleider, directeur
duur	15:29 min.

inhoud
Karin vindt als onderwijsassistent te weinig uitdaging. Anouk, voorheen ook
onderwijsassistent en nu eerstejaars pabo- student geeft aan de verantwoordelijkheid als leerkracht positief te ervaren. Chantal geeft haar visie over de rolwisseling van onderwijsassistent naar leerkracht. Als onderwijsassistent achter in de
klas voelde zij toch meer nabijheid met de leerlingen. Nu ze als pabo- student
een keer per week in de stageklas aanwezig is zoekt zij de balans tussen pedagogische nabijheid en professionele afstand. De opleider van de pabo verkent
de verschillen tussen de beginsituatie van havisten, vwo studenten en mbo
onderwijsassistenten.
De directeur van een basisschool uit zijn verwachtingen ten aanzien van het
functioneren van een leerkracht en een onderwijsassistent. Hij spreekt zijn zorgen uit betreffende het beroepsperspectief van de onderwijsassistent. Het TOM
concept (teamonderwijs op maat) biedt wellicht wel een mogelijkheid voor de
functievervulling van de onderwijsassistent.

suggesties
Geschikt om met onderwijsassistenten te praten over hun toekomstperspectief
als leerkracht.
Het bespreken van de rolwisseling bij eerstejaars pabo- studenten die instromen
vanuit de opleiding mbo onderwijsassistent.

trefwoorden
onderwijsassistent, beroepsperspectief, rolwisseling, begeleidingsaspecten,
mbo-hbo aansluiting

basisonderwijs
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Lesvoorbereiding

hoofdpersoon Maud en Mirthe
klas
groep 5
mee in beeld
leerling
duur 	16.58 min.

inhoud
Lesvoorbereidingen zijn nodig om in een les daadwerkelijk te doen wat je van
plan was. Het biedt je structuur en houvast. Maar vaak gaat een les heel anders
dan op papier staat. Sta je jezelf toe in te spelen op reacties van kinderen en
onverwachte gebeurtenissen?
Maud is in dit fragment bezig een antwoord te zoeken op deze vraag. Aan de
ene kant vindt ze zo´n voorbereiding handig maar aan de andere kant beperkt
het wel haar interactie met de klas, omdat ze zich aan een strak schema wil
houden. En dit terwijl leerlingen vaak heel nuttige, interessante opmerkingen
maken waar ze graag op in zou willen gaan.

suggesties
Geschikt om te spreken over het gebruik en de functie van een lesvoorbereidings-formulier, en in hoeverre het leidend is voor de les.

trefwoorden
lesvoorbereidingen, recht doen aan opmerkingen van leerlingen, lesformulier
volgen, interactie

14

basisonderwijs

Slimmerik

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Chantal, eerstejaars pabo
Nigel en mentor
6:54 min.

inhoud
In het interview met Nigel, de leerling, bespreekt Nigel hoe terecht het is dat hij
straf krijgt.
Nigel geeft aan hoe hij het ervaart als slimme leerling te moeten samenwerken
met andere leerlingen en dat hij gewend is te moeten wachten. Hij ziet dit niet
als vervelend en heeft er begrip voor dat de juf ook andere leerlingen dient te
helpen.
In de nabespreking geeft Chantal aan niet te weten hoe ze Nigel kan motiveren.
Ze voelt zich als lesgever door deze leerling niet serieus genomen. Ze vraagt zich
af of er andere manieren zijn deze leerling actief in haar les te betrekken.
De mentor vertelt dat hij als vaste leerkracht geen probleem ervaart met deze
leerling. De leerling is geliefd bij de groep, is gemotiveerd en heeft voldoende
zelfsturing om zichzelf moeilijke onderdelen in de lesstof eigen te maken. De
leerling tast de grenzen af van de stagestudent.

suggesties
Geschikt om de problematiek rondom hoogbegaafdheid te bespreken.
Het fragment van de student en de mentor is te gebruiken tijdens de coachtraining van opleidingsdocenten en LIO begeleiders.
Welke begeleidingsvraag heeft deze student?

trefwoorden
consequent zijn, effect van straf, structuur bieden, zelfstandig werken, motivatie,
hoogbegaafdheid, coachtraining

basisonderwijs
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Demonstratieproef

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Mirthe
groep 8
leerlingen
7:46 min.

inhoud
Een nieuw onderwerp aansnijden is vaak moeilijker dan we denken. Want hoe
krijg je direct de aandacht van de leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ze erbij
betrokken blijven?
In het filmpje zien we hoe Mirthe een onderwerp bij de leerlingen introduceert
door het uitvoeren van een proefje. De leerlingen geven haar alle aandacht en
zijn benieuwd naar wat er gaat komen. Door leerlingen zelf te laten helpen en
vragen aan ze te stellen zorgt ze ervoor dat het onderwerp dichterbij ze staat en
verhoogt ze de betrokkenheid.

suggesties
Geschikt om te spreken over hoe je bij het introduceren van een nieuw thema de
aandacht van de leerlingen kunt trekken.

trefwoorden
aandacht krijgen door visualiseren, pakkende introductie, leerlingen erbij betrekken, inspelen op de belevingswereld, verhogen betrokkenheid

16

basisonderwijs

Fantasialand

hoofdpersoon Meera, eerstejaars pabo
klas
groep 5
mee in beeld
leerlingen en mentor
duur	15:43 min.

inhoud
Meera vertelt in de voorbespreking dat rekenproblemen bij kinderen kunnen
ontstaan doordat kinderen rekentrucjes gebruiken bij het oplossen van sommen. Het verwoorden van de rekenhandeling ontbreekt vaak. Het rekenproces is
daardoor niet waarneembaar. Meera neemt zich voor betekenisvolle rekenlessen
te geven waarbij het rekenproces centraal staat.
In de nabespreking benadrukt Meera het belang van samenwerkend leren en
betekenisvolle lessituaties.
De leerlingen vertellen plezier te beleven aan deze les, waarin hun schoolreis
centraal staat en de onderlinge samenwerking gestimuleerd wordt.
De mentor onderschrijft het belang van betekenis, actieve deelname en betrokken keuzemogelijkheden en materiaalgebruik. Meera krijgt een compliment
dat ze haar eigen werkconcept durft waar te maken.

suggesties
Deze casus is met name geschikt om het persoonlijk werkconcept van de student bespreekbaar te maken.
Welke belangen van realistisch rekenonderwijs versus methodegebonden lessen
en betekenisvol onderwijs zie je voor kinderen en wat vraagt deze werkwijze
van de leerkracht? Ook mogelijk met studenten over docentsturing, gedeelde
sturing en zelfsturing te spreken.

trefwoorden
vakdidactiek,zelfstandig werken, motivatie, interactie, zelfreflectie, werkvormen,
eigen werkconcept, verschil in doceerstijlen, betekenisvolle situatie

basisonderwijs

17

Projectjes

hoofdpersoon: Lenie, Hennie, Carolien en Cecilia
klas
groep 1 en 2
mee in beeld
leerlingen
duur	18:08 min.

inhoud
In vier lesregistraties zijn verschillende projecten te zien, het circus, piraten, de
bloemenwinkel en heksen. De kinderen maken zelf attributen om tijdens hun
spel te gebruiken. De creatieve processen laten zien dat kinderen zelf oplossingen zoeken voor problemen. Oudere kinderen spelen een voorbeeldspel voor
kleuters. Ze hebben dit toneelspel zelf voor de kleuters bedacht.
In het interview met de leerkrachten komt aan bod hoe de keuze voor een
thema tot stand komt. Het belang van de inbreng van de kinderen is dat het
ervoor zorgt dat het thema aansluit bij hun belevingswereld.
Om de betrokkenheid te verhogen mogen de kinderen spullen van thuis meenemen. De keuze voor de thema’s, maar ook het starttijdstip en de duur worden
steeds in samenspraak met de kinderen vastgesteld.
De leerkrachten benadrukken de positieve effecten van deze werkwijze.

suggesties
Deze casus is met name geschikt om met studenten te praten over de inrichting
van thematisch onderwijs.
De gehanteerde werkwijze verhoogt betrokkenheid en welbevinden bij kinderen. Wat vraagt het van de leerkracht om op deze manier het onderwijs vorm
te geven?

trefwoorden
klasmanagement, motivatie, interactie, werkvormen, verschil in doceerstijlen,
communicatie in het team, betekenisvolle situatie,onderwijsvisie

18

basisonderwijs

Regenworm

hoofdpersonen
klas
mee in beeld
duur

Rick en Karin, eerstejaars pabo
groep 5 en groep 5-6-7-8
leerlingen en tutor
32:49 min.

inhoud
Deze casus bevat twee lesregistraties.
Rick maakt in zijn natuurles gebruik van levende regenwormen.
Uit respect voor de dieren mogen de leerlingen de regenwormen bekijken in
doorzichtige doosjes, maar niet aanraken.
Rick stelt zichzelf als doel de orde te bewaken en de les organisatorisch vloeiend
te laten verlopen.
Karin heeft de regenwormen in bekertjes gestopt. In haar les mogen de leerlingen de regenwormen wel aanraken. Ze wil het zelf ontdekken door kinderen
stimuleren.
Karin geeft de les aan kinderen uit groep 5-6-7- en 8. Haar doel is ook kinderen
elkaar te laten helpen. Ze mogen onderling de taken verdelen. De oudere kinderen schrijven en spellen beter, die mogen dat dus doen. Is deze taakverdeling
correct?

suggesties
Deze casus is met name geschikt om studenten twee lessen te laten vergelijken.
De inhoud van de lessen is ongeveer gelijk, de uitvoering verschillend.
Ook de verschillen in de context van beide studenten spelen mee in de uitvoering van de lessen.
De bijdrage van de tutor is tijdens een coachtraining te gebruiken. Hoe voer je
een gesprek na het bekijken van een les?

trefwoorden
klasmanagement, consequent zijn, klassengrootte, structuur bieden, vakinhoud,
werkvormen, orde houden, betekenisvolle situatie
basisonderwijs
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Tutoring

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

leerlingen groep 8
groep 5
docent Janine
8:49 min.

inhoud
Niet alle leerlingen blaken van zelfvertrouwen. Er zijn ook zorgleerlingen die net
dat extra beetje hulp nodig hebben. Vandaar dat tutoring steeds meer ingezet
wordt waarbij een oudere leerling een jongere leerling helpt.
Bij het werken met deze leerlingen is het belangrijk dat ze complimentjes
krijgen waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Maar ook bij de leerlingen die de
zorgleerlingen helpen zal het zelfvertrouwen groeien. Zij zijn trots op zichzelf
dat ze iemand kunnen helpen waardoor ze meer motivatie voor hun eigen werk
krijgen.
In de eerste twee filmpjes zie je hoe twee leerlingen begeleid worden door tutors. Hier komt duidelijk naar voren hoe belangrijk het is om de leerling zich trots
te laten voelen door steeds maar weer een compliment te geven.

suggesties
Geschikt om te spreken over de rol en taak van tutors en het effect daarvan.

trefwoorden
complimenten, zelfvertrouwen, tutoring, klasdoorbrekend versus klasgebonden,
extra hulp, zorgleerlingen

20

basisonderwijs

Angstig

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Lenie, leerkracht
groep 1
kleuter Bob en medeleerlingen
6:53 min.

inhoud
Lenie start met de kleuters het thema heksen op. De kleuters noemen woorden
die te maken hebben met het thema. Lenie speelt vervolgens een voorbeeldspel waarin de heks een heksensoep gaat koken. Lenie zet een masker op. Ze
vervormt haar stem. De kleuters zijn heel betrokken bij haar spel. Een kleuter,
Bob, wordt bang.
Het volgende filmpje gaat Lenie in gesprek met Bob. Ze laat hem ervaren dat je
een masker op kunt zetten. Ze gebruikt een spiegel om Bob duidelijk te maken
dat je als je zelf het masker opzet, je in de spiegel een heks ziet.
Daarna zet ze op verzoek van Bob zelf het masker op. Ze spreekt dan weer als
een heks. Bob wordt weer bang. Zijn angst blijft, ondanks de ondersteuning van
de leerkracht.
De leerkrachten vertellen hoe ze met emoties van kinderen omgaan. Ze leren
kinderen emoties te bespreken en houden rekening met de gevoelens van kinderen. De scheiding tussen fantasie en werkelijkheid blijft bij kleuters moeilijk.

suggesties
Deze casus is te gebruiken om het niet kunnen scheiden van fantasie en werkelijkheid bij kleuters in beeld te brengen. Het gesprek tussen de leerkracht en de
kleuter is bij studenten te gebruiken om te tonen hoe je een kleuter emotioneel
kunt ondersteunen.
Geschikt voor de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind.

trefwoorden
pedagogisch handelen, magisch denken, ontwikkelingspsychologie, emotionele
ondersteuning
basisonderwijs
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Afmaken

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Chantal
groep 7 en 8
leerlingen
7:23 min.

inhoud
Een van de bekende werkvormen die je in een klas kunt toepassen is ´samenwerken´. Leerlingen helpen elkaar en begrijpen de stof vaak beter als het door
een medeleerling uitgelegd wordt.
Chantal probeert in het filmpje om groep 7 en groep 8 met elkaar te laten
samenwerken. Helaas komt dit nog niet helemaal goed uit de verf. De leerlingen
weten niet duidelijk waar ze aan toe zijn en wat hun rol is. Hierdoor verloopt de
samenwerking niet optimaal.
Dit filmpje laat duidelijk zien wat er voor nodig is om een goede samenwerking
tot stand te brengen, waarbij de leerlingen tot hun recht komen.

suggesties
Geschikt om te spreken over samenwerking in een klas tussen verschillende
niveau´s.

trefwoorden
begin van een les, duidelijke uitleg, klas enthousiasmeren, uitstraling, houding,
spontaniteit, complimenteren, klassikaal terugkoppelen leerstof, belonen met
snoep, structuur, differentiatie
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Coöperatief

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Sharon, eerstejaars pabo
groep 4
leerlingen
7:07 min.

inhoud
Sharon werkt tijdens de rekenles met coöperatieve werkvormen.
De werkvorm binnenkring en buitenkring hebben de leerlingen eerder al toegepast. Deze werkvorm geeft leerlingen de mogelijkheid in wisselende tweetallen
te werken.
Sharon neemt aan dat de leerlingen met beperkte instructie deze werkvorm
kunnen toepassen. De organisatie van de binnenkring en buitenkring blijkt niet
eenvoudig.
Sharon past het werken met een schoudermaatje toe in haar les.
In de nabespreking geeft Sharon het belang aan van coöperatief leren.
Wel ervaart zij dat deze werkvormen om specifieke voorbereiding vragen.
Welke competenties heb je als leerkracht nodig om coöperatieve werkvormen in
te zetten?

suggesties
Deze casus is geschikt om met studenten het coöperatief leren te bespreken.
Het belang van coöperatief leren voor leerlingen, ook in sociaal opzicht en het
belang van het werken met materialen, van concreet naar abstract kunnen ter
sprake komen.

trefwoorden
klasmanagement, structuur bieden,zelfstandig werken,samenwerkend leren,
motivatie, interactie, orde houden, betekenisvolle situatie
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Voorlezen

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

leerling groep 8
leerling groep 1 en 2
leerling
8:49 min.

inhoud
Een leerling uit groep 8 doet activiteiten met leerlingen uit groep 1 en 2. Hij
vindt dat erg leuk om te doen, vooral om leerlingen voor te lezen.
In het fragment zie je dat deze leerling niet veel aandacht heeft voor het verhaal
en veel afgeleid is.
Wat is er allemaal voor nodig om een verhaal boeiend te vertellen zodat de
luisteraar één en al oor is én blijft?

suggesties
Geschikt om te spreken over het voorlezen van een verhaal en over de tutorrol.

trefwoorden
aandacht houden van luisteraar, voorlezen op niveau, intonatie, stemgebruik,
visualisatie verhaal, tutorrol
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Kunst

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

kunstenaars
groep 5-6-8
leerlingen
48:54 min.

inhoud
Kunst is een veelzijdig onderwerp en erg leuk en inspirerend voor zowel de leerling als de leerkracht. De leerlingen worden op jonge leeftijd met verschillende
vormen van kunst in contact gebracht.
Daarnaast is het geschikt om een creatief proces bij de leerlingen op gang te
brengen, om andere mogelijke talenten aan te boren en zichtbaar te maken.
In de filmpjes komen verschillende kunstenaars aan het woord. Ze leggen uit wat
hun werkzaamheden zijn en laten zien hoe ze leerlingen met kunst in aanraking
brengen.

suggesties
Geschikt om te spreken over het belang van kunst in het onderwijs, en over het
zichtbaar maken van talenten.

trefwoorden
kunst, illustrator, schilder, kinderboeken, fantasie, meervoudige intelligentie,
cultuuroverdracht
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Handenarbeid

hoofdpersoon Vera		
klas
groep 7 en 8
mee in beeld
leerlingen
duur	12:08 min.

inhoud
Handenarbeid is vaak hét vak dat de leerlingen leuk vinden. Ze kunnen hun
creativiteit kwijt. Maar om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat jij als
leraar een goede voorbereiding treft. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen docent-, leerling- en gedeelde sturing.
In deze casus zien we hoe Vera het vak handarbeid geeft. Ze heeft erg leuke
opdrachten bedacht en de leerlingen zijn er goed mee bezig. Dit heeft mede
met haar opstelling als docent te maken. Want hoe stel jij je nu eigenlijk op als de
leerlingen allemaal bezig zijn met de opdracht? Wat is jouw rol als docent? Hoe
vind je het evenwicht tussen én leiding te geven én de leerlingen zelfstandig te
laten werken?

suggesties
Geschikt om te spreken over jouw opstelling als docent als de leerlingen allemaal zelfstandig dan wel groepsmatig bezig zijn.

trefwoorden
voorbereiding, klasmanagement, samenwerken, zelfstandigheid stimuleren van
leerlingen, complimenteren, betrokkenheid, contact met leerlingen, docentsturing, leerlingsturing, gedeelde sturing
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Onderwijsleergesprek

hoofdpersoon
groep
mee in beeld
duur

Paola
groep 6
leerlingen
6:21 min.

inhoud
Paola houdt tijdens de natuurles een onderwijsleergesprek om het onderwerp
Kringloop te behandelen. Ze gebruikt een woordveld om de aanwezige voorkennis te activeren.
Paola signaleert dat het nuttig is voor de groep als kinderen naar elkaar luisteren
en zelf ideeën verwoorden. Haar doel is om zoveel mogelijk leerlingen aan het
woord te laten komen.
Nadeel is soms dat het groepsgesprek van het onderwerp afdwaalt of dat de
leerlingen te diep op een bepaald aspect ingaan.

suggesties
Geschikt om te spreken over onderwijsleergesprekken, woordvelden, het verwoorden van kennis, coöperatief leren.

trefwoorden
onderwijsleergesprek, groepsproces, woordveld, coöperatief leren

basisonderwijs
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Mandjeslezen

hoofdpersoon
groep
mee in beeld
duur

Janine
groep 5
leerlingen
4:35 min.

inhoud
Janine laat de leerlingen een boek lezen waardoor ze aan hun leesvaardigheid
werken. De leerlingen doen dit zelfstandig en proberen het boek zo goed mogelijk in zich op te nemen.
Na een tijdje moeten de leerlingen door de klas lopen. Als Janine ´stop´ zegt
moeten ze aan degene waar ze het dichtst bij staan vertellen wat ze gelezen
hebben. De leerlingen leren hierdoor het verhaal samen te vatten en het belangrijkste uit de tekst te halen. Dit is een effectief voorbeeld van coöperatief leren
binnen de les.
In klassikaal verband vraagt Janine een leerling om de beurt te vertellen wat
hij/zij van een klasgenoot heeft gehoord. Hierbij probeert ze zoveel mogelijk
uit de leerling te halen. De leerlingen leren op deze manier om aandachtig naar
iemand te luisteren.

suggesties
Geschikt om te spreken over organisatie in de klas, leesvaardigheid, spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, coöperatief leren, lesopbouw.

trefwoorden
lezen, stillezen, organisatie in de klas, spreekvaardigheid, leesvaardigheid
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Letters

hoofdpersonen
groep
mee in beeld
duur

Lenie en Quirine
groep 1-2 en 3
leerlingen
9:46 min.

inhoud
Woordenschat verbreden is een belangrijk deel van de taalontwikkeling van het
kind. De leerlingen leren woorden herkennen door ze te zien. Lenie doet het
d.m.v. een woordspin. Zij schrijft alle woorden op die leerlingen opnoemen als
ze denken aan ´heks´. De leerlingen zullen op deze manier hun woordenschat
uitbreiden.
Quirine oefent de klanken van letters, met twee leerlingen die ze apart heeft genomen. Ze leert de kinderen ook de letters van elkaar te onderscheiden. Doordat
de leerlingen de letters herkennen kunnen ze ook woorden maken en wordt hun
vocabulaire/taalschat vergroot.
Het wordt nog effectiever wanneer Quirine de leerlingen elkaar laat overhoren.
Door op deze manier bezig te zijn zullen de leerlingen sneller bekend worden
met de stof en zullen ze het op den duur zelfstandig kunnen toepassen.

suggesties
Geschikt om te spreken over organisatie in de klas, leesvaardigheid, klankbeeld,
woordbeeld, zelfstandig werken, coöperatief leren, lesopbouw.

trefwoorden
letters, leesvaardigheid, organisatie in de klas, woordblad
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Themakeuze

hoofdpersonen Lenie en Lucie
groep	1-2 en 4
mee in beeld
leerlingen, conciërge
duur 	19:48 min.

inhoud
Lenie introduceert het onderwerp ´heksen´ door middel van een woordspin.
De leerlingen worden op deze manier uitgedaagd om na te denken en worden
meer betrokken bij de les.
Hetzelfde geldt voor de dagopening en de lesregistratie van Lucie. Zij vraagt veel
aan de leerlingen en doet veel met ze samen. De leerlingen doen actief mee en
zijn een en al oor.
Deze methode is geschikt om in een klas te gebruiken. Omdat de leerlingen
medevormgevers van het onderwijs zijn geeft dit een betekenisvolle en aantrekkelijke les.

suggesties
Geschikt om te spreken over brainstormen, coöperatief leren, stijl van lesgeven,
lesopbouw, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid.

trefwoorden
thema’s, kiezen, brainstormen, coöperatief leren, lezen, schrijfvaardigheid
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Opleidingsfuncties

hoofdpersoon Sharon
klas
groep 5
mee in beeld
mentor, tutor
duur 	25:16 min.

inhoud
Stage lopen is leerzaam maar ook moeilijk zijn. Tijdens de stage blijkt het soms
lastig te zijn de theorie in praktijk te brengen. Een goede voorbereiding en het
stellen van duidelijke doelen is noodzakelijk om de onderwijsactiviteiten goed te
laten verlopen.
In de casus zien we Sharon lesgeven aan groep . Ze betrekt de leerlingen bij de
les en laat ze vaak helpen. Ook maakt ze gebruik van verschillende werkvormen
waarbij duidelijke instructie noodzakelijk is. Hier komt de mentor in de nabespreking op terug.
Tijdens het interview met de mentor wordt de rol van de mentor duidelijk
omschreven. Want wat is belangrijk bij het begeleiden van een student? Wat is
er belangrijk bij het evalueren? Wat is er voor nodig om het beste uit de student
te halen?

suggesties
Geschikt om te spreken over de rol en taak van de verschillende begeleider en
opleiders tijdens de stage van een student.

trefwoorden
coöperatief werken, duidelijke instructie, eigen materiaal, actieve werkvormen,
mentor, tutor
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Olga

hoofdpersoon
klas
mee in beeld
duur

Olga, beginnend docent Duits
vmbo 2
leerlingen, sectorleider, collega
9:56 min. + 8:42 extra

inhoud
Olga vertelt over haar problemen met klasmanagement, je ziet haar herhaaldelijk een lesstart maken en eruit gestuurde leerlingen vertellen hun verhaal.
In de extra filmpjes komen positieve punten van Olga aan de orde en noemt een
collega het cultuurverschil.
Leerlingen vertellen over de lessen en dragen mogelijke oplossingen aan.
Olga vertelt over haar aanpak tot nu toe.

suggesties
Geschikt om theorie Kounin te gebruiken (overlappen, continu lessignaal, enz.).

noot
Olga komt uit Tsjechië (F1 2.27), maar met cultuurverschil wordt niet alleen
het verschil bedoeld tussen Tsjechië en Nederland. Denk ook aan het verschil in
cultuur tussen havo/vwo en vmbo of in opvattingen over onderwijs.
Een opmerking over de ideale klassengrootte is te vinden op (F4 0.59) en
fragmenten m.b.t. lichamelijk contact op (F1 1.42) en (F1 2.23).
Deze onderwerpen staan echter niet centraal in de casus.

trefwoorden
klasmanagement, consequent zijn, effect van straf, spreekvaardigheid,
doeltaal spreken tijdens de les, klassengrootte, lichamelijk contact.
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Didactische achtergrond
De naam Casusbank Didiclass is voortgekomen uit het acroniem van de titel
van het oorspronkelijke projectvoorstel: didactische dilemma’s en classroommanagement-conflicten. In de uitwerking ging het om videocasussen van en
rond authentieke onderwijssituaties. Met als achterliggende didactiek
de gedachte dat de kijker, door het bedenken van een advies voor de
hoofdpersoon, uiteindelijk een advies aan zichzelf geeft.
Het startpunt van deze werkwijze is een videocasus, het bewegende beeld is
hierbij de voornaamste bron van informatie. In maximaal 15 minuten wordt de
essentie van de casus weergegeven. Dit echter met behoud van verschillende
perspectieven op de casus zoals die zich ook in de praktijk voordoen.
Het authentieke beeldmateriaal is vervolgens de basis voor de eigen kennisconstructie van de kijker. Deze kennisconstructie zal pas plaatsvinden door
actief met het materiaal aan de slag te gaan.
De makers beogen een wisselwerking tussen de eigen betrokkenheid, de
eigen ervaring en de eigen theoretische achtergrond van de gebruiker.
Competent leren handelen als leraar is de achterliggende doelstelling.
Oriënteren, confronteren, problematiseren en reflecteren met behulp van het
aangeboden materiaal is de achterliggende gedachte. De verdere didactische
opzet is echter open; de gebruiker kan zijn eigen keuzes maken. Zowel de
student als de docent is vrij om delen van het materiaal in te passen in zijn
eigen leerlijn. We hebben uitdrukkelijk niet de intentie om materiaal aan te
bieden waarmee de opleider zou willen illustreren, instrueren, demonstreren of
beoordelen.
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Dankwoord
Met dank aan de scholen, de docenten en studenten die hebben meegewerkt
aan de verschillende video-opnamen. Deze opnamen zijn de basis van de
Casusbank Didiclass, waarmee wij transfer willen bewerkstelligen tussen
theorie en praktijk. De scholen die ons een kijkje hebben laten nemen in de
keuken van hun praktijk zijn wij bijzonder dankbaar.
Natuurlijk danken wij ook de studenten, docenten en leerlingen voor het
feit dat zij openhartig hun verhaal voor de camera hebben willen vertellen.
Dat vergt moed. De verschillende reacties geven inzicht in de kennis en
kunde uit de dagelijkse praktijk. Onze docenten in spe en hun opleiders
kunnen daarvan leren.
Tot slot willen wij ook de collega’s bedanken die ons kritisch hebben willen
bijstaan.

namens de projectgroep Casusbank Didiclass,
Marc Van Laeken
projectleider
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Een nieuw inzicht presenteren
‘Kijken vanuit verschillende perspectieven’
1	 Kies een casus en bekijk alle fragmenten.
2	 Noteer iets wat je tot nadenken aan zet. (Is dat er niet? Neem dan een
andere casus. Zijn er meerdere dingen die je tot nadenken aan zetten? Kies
er één.)
3 Noteer welke personen (of groepen) er betrokken zijn bij het punt dat jou tot
nadenken aanzet. Schets de situatie vanuit de verschillende perspectieven.
Hoe kijken ze er tegen aan? Wat zijn de belangen? (Het hoeft hier niet om
de hele casus te gaan, het gaat om het onderwerp wat jou tot nadenken
heeft aangezet.)
4 Formuleer een aantal vragen bij het door jou genoemde punt. Werk één
vraag uit en zoek er literatuur bij.
5 Wat is nu je nieuwe inzicht? En hoe kun je het toepassen?

Presentatie
Je gaat je nieuwe inzicht laten zien aan anderen.
Geef niet aan één stuk door uitleg, maar ga het publiek zelf laten nadenken.
Kies zorgvuldig beeldmateriaal en wees creatief. Gesprekstechnieken zijn
belangrijk. Jij bent de gespreksleider. Bedenk van tevoren goede vragen
waarmee je het publiek probeert te prikkelen. Probeer boeiende interactie
tot stand te laten komen. Let op! In iedere casus zitten meerdere dingen
die iemand aan kunnen zetten tot nadenken. Houd het bij jouw onderwerp.
Als het publiek gaat praten over andere dingen, moet je dat netjes afkappen.

Aandachtspunten
-

voorbereiding
publiek laten nadenken
jouw nieuwe inzicht helder maken
verschillende perspectieven laten zien
relevant beeldmateriaal
literatuur behandelen
boeiende interactie
gesprekstechnieken (vragen, doorvragen, afkappen, enz.)
tijd bewaken
Bijlage • voorbeeldopdracht 1
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Rollenspel
‘Hoe zou jij dat doen?’
1	 Kies een casus en bekijk alle fragmenten.
2	 Kies een gedeelte waarin de hoofdpersoon duidelijk actie onderneemt,
reageert op iets, bijv. in een lesfragment. (Kun je geen duidelijk moment van
actie vinden, neem dan een andere casus.)
3 Noteer de reactie van de hoofdpersoon en beschrijf de voorafgaande situatie.
4 Wat vind je van de reactie? Hoe zou jij reageren? Waarom?
5 Formuleer 3 alternatieve reacties.
6 Zoek geschikte literatuur ter onderbouwing van 4 of 5.

Presentatie
Je gaat aan de hand van een filmpje het publiek laten nadenken over hoe je
kunt reageren in een dergelijke situatie.
Leid indien nodig het fragment in en laat het filmpje zien tot het moment
waarop de hoofdpersoon actie onderneemt. Laat vervolgens het publiek
nadenken over hoe zij zouden reageren. Bespreek dit en bied de literatuur
aan. Laat tenslotte het vervolg van het filmpje zien.
Gesprekstechnieken zijn belangrijk. Bedenk van tevoren goede vragen waarmee je het publiek probeert te prikkelen. Probeer boeiende interactie tot stand
te laten komen.
Eventueel kun je een dramatische werkvorm gebruiken

Aandachtspunten
-
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voorbereiding
publiek laten nadenken
inhoud
relevant beeldmateriaal
literatuur behandelen
boeiende interactie
gesprekstechnieken (vragen, doorvragen, afkappen, enz.)
tijd bewaken

Bijlage • voorbeeldopdracht 2

Het dilemma
‘Wat is er aan de hand?’
1	 Kies een dilemma-casus en bekijk het intoductiefilmpje.
2	 Formuleer in een paar zinnen het dilemma van de hoofdpersoon.
(Lukt het niet of is er geen dilemma, kies een andere casus.)
3 Bekijk de hele casus.
4 Noem 4 onderwijskundige onderwerpen die te maken hebben met de casus
(bijv. contact met leerlingen, klasmanagement, communicatie, verwachtingen).
Kies er één om uit te werken en zoek er geschikte literatuur bij.
5 Had het dilemma voorkomen kunnen worden? Zo ja, hoe?

Presentatie
Je analyseert met het publiek het dilemma en van daaruit ga je dieper in op
een onderwijskundig onderwerp.
Laat het eerste filmpje van de casus zien en vraag het publiek om het dilemma
te formuleren. Bespreek dit vervolgens. Geef daarbij niet zomaar het ‘goede
antwoord’, maar laat het publiek nadenken. Daarna breng je het door jou
gekozen onderwerp ter sprake en bied je de literatuur aan.
Gesprekstechnieken zijn belangrijk. Jij bent de gespreksleider. Bedenk van
tevoren goede vragen waarmee je het publiek probeert te prikkelen. Probeer
boeiende interactie tot stand te laten komen.
Je zou punt 5 ook in de presentatie kunnen verwerken.

Aandachtspunten
-

voorbereiding
publiek laten nadenken
dilemma helder maken
relevant beeldmateriaal
literatuur behandelen
boeiende interactie
gesprekstechnieken (vragen, doorvragen, afkappen, enz.)
tijd bewaken

Bijlage • voorbeeldopdracht 3
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Op de stoel van de directeur
‘Wat zit er in?’
1	
2	
3
4

Kies een casus en bekijk alle fragmenten.
Schets in het kort de situatie van de hoofdpersoon.
Noteer drie sterke punten van de hoofdpersoon (geef filmnr. + tijd aan).
Wat is je belangrijkste advies aan de hoofdpersoon om zich nog beter te
kunnen ontwikkelen als docent?
5 Geef een tip voor de verdere begeleiding.
6 Zou je hem/haar aan willen nemen? Waarom wel/niet?
7 Zoek geschikte literatuur als achtergrond bij 3 of 4.

Presentatie
Je laat het publiek de rol van directeur innemen waarbij ze door de ‘fouten’
heen gaan kijken naar het potentieel. Je richt je dus niet op wat er fout gaat,
maar op wat er in zit.
Kies een geschikt stukje film en laat het publiek vervolgens punt 3 beantwoorden.
Wanneer je gekozen hebt voor literatuur bij punt 3, bied je dat aan en ga je
daar dieper op in. Heb je gekozen voor literatuur bij punt 4, dan laat je het
publiek ook nadenken over punt 4 en bied je daarna de literatuur aan.
Het is niet de bedoeling dat je tijdens de presentatie aan één stuk door uitleg
geeft, maar dat je het publiek zelf laat nadenken. Probeer boeiende interactie
tot stand te laten komen. Gesprekstechnieken zijn daarbij belangrijk.

Aandachtspunten
-
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voorbereiding
publiek laten nadenken
potentieel laten zien
relevant beeldmateriaal
literatuur behandelen
boeiende interactie
gesprekstechnieken (vragen, doorvragen, afkappen, enz.)
tijd bewaken

Bijlage • voorbeeldopdracht 4

