Voor de klas in het speciaal (basis)onderwijs
Voor

Ervaren kunstvakdocenten die (deels) werkzaam zijn in
Groningen

Tijdsinvestering

6 bijeenkomsten van 2,5 uur
3 stagelessen aan 2 groepen
studielast 58 uur

Niveau

Post-hbo cursus

Kosten

De training wordt bekostigd vanuit de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit Groningen. Jouw investering bestaat uit de tijd die
het je kost om de modules te volgen, en de stagelessen die je
onbetaald voor een school verzorgt.

Aantal
deelnemers

Minimum 8 deelnemers, maximum 12 deelnemers

INHOUD
In deze bijeenkomsten maak je kennis met de organisatie van het speciaal
(basis)onderwijs (s(b)o) ‘van binnenuit’. Met deze achtergrondkennis ben je beter in
staat om aan te sluiten bij leerlingen en de werkwijze van de school. Je ontwerpt
lessen die aansluiten bij de vraag van het s(b)o en de ontwikkelingsfase van de
leerlingen. Het geleerde wordt in de praktijk gebracht tijdens een stage. De trainer en
groep geven feedback op de lessen. Na afloop heb je meer theoretische kennis en
ervaring opgedaan op het gebied van pedagogiek en didactiek in het s(b)o.

INSTAPEISEN
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde kunstvakopleiding of aantoonbare ervaring als
kunstvakdocent
Je hebt ruime ervaring met het lesgeven aan groepen in het onderwijs
Je hebt ervaring met het zelf ontwerpen van lessen
Je hebt een sterke persoonlijke motivatie om te werken met kinderen uit het
s(b)o

DOELEN
Bijeenkomst 1
• Je krijgt inzicht in verschillende clusters, de verschillende soorten leerlingen en
hun beperkingen
• Je krijgt inzicht in de benodigde competenties en eigen leerpunten voor het
lesgeven binnen het s(b)o
Tussen bijeenkomst 1 en 2 ga je observeren op een school
Bijeenkomst 2
• Je krijgt inzicht in het belang van observatie en intuïtie voor adequaat handelen
• Je bent op de hoogte van gedragsstoornissen en doet kennis op in gesprek met
een gedragsexpert
• Je kan een heldere instructie geven
• Je kan duidelijke feedback en complimenten geven
Bijeenkomst 3
• Je krijgt inzicht in verschillende leerstijlen
• Je bent op de hoogte van verschillende aandoeningen vanuit de theorie
• Je krijgt inzicht in en oefent met Denkgerichte Gespreksmethodiek (DGM)
Bijeenkomst 4
• Je doet kennis op over het rapport Speciaal Verbeeld
• Je doet kennis op over het nieuwe curriculum en de kerndoelen voor het s(b)o
• Je kan het creatief proces toepassen in relatie tot je eigen doelen
• Je kan inspelen op het niveau van de groep en de niveauverschillen binnen de
groep
Bijeenkomst 5
• Je geeft (een deel) van een les en bent klaar voor de stage-praktijk
• Je hebt aandacht voor het eigen handelen bij specifiek gedrag van een leerling
Tussen bijeenkomst 5 en 6 verzorg je drie lessen aan twee groepen op een
stageschool binnen het s(b)o.
Bijeenkomst 6
• Intervisie: je evalueert en deelt ervaringen en successen over de stagelessen
• Certificaatuitreiking

OPBRENGSTEN
•
•

Je bent een goed toegeruste cultuurdocent die kennis heeft van het s(b)o en
lessen kan afstemmen op de behoefte van de leerling en de vraag van de
school
Na afronding van de nascholing ontvang je een certificaat als bewijs van
deelname

AANTAL DEELNEMERS
Minimum 8 deelnemers, maximum 12 deelnemers

TIJD EN PLAATS
Data: De maandagochtenden 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 26 juni
2023
Tijdstip: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: Paleis, Boterdiep 117-5 Groningen

CONTACT
De module is ontwikkeld door Plein C, Tamino en het LKCA en wordt verder ontwikkeld
vanuit een landelijke leergemeenschap waar K&C aan deelneemt. In Groningen en
Drenthe wordt de module verzorgd door Marieke Satter en Geke Slagman.
Heb je vragen over deze training?
Mail of bel met Marieke (06-1660 1922) of Geke (06-2919 9478)
mariekesatter@kunstencultuur.nl
geke@kunstencultuur.nl

