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Kinderen begeleiden in ontwikkeling 4 6357/6794/1920/1/86

Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be

Omschrijving volgtijdelijkheid

Leerresultaten en -doelen (lijst)

Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00

 Academiejaar 2019-20

Komt voor in:

In andere opleidingen:

Educatieve bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 3

Opleidingseenheid: Leraarschap

Educatieve bachelor in het onderwijs: lager onderwijs als Pedagogical Dilemmas

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Totale studietijd: 99,50 uren

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: wel mogelijk.

Coördinator: Stevens Liesbeth
Andere docenten: Pieters Kathy
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 5 of Semester 6

Code Omschrijving Niveau Categorie

OLO/003 De bachelor is bekwaam om de leerinhouden/leerervaringen te selecteren. component BG

OLO/005 De bachelor is bekwaam om een aangepaste werkvorm aanpak en om
groeperingsvormen te bepalen.

component BG

OLO/012 De bachelor is bekwaam om in overleg een positief leefklimaat te creëren voor de
kinderen in de leerlingengroep en op school.

component BG

OLO/014 De bachelor is bekwaam om via attitudevorming de kinderen op individuele
ontplooiing en maatschappelijke participatie voor te bereiden.

component BG

OLO/016 De bachelor is bekwaam om om te gaan met kinderen in sociaal-emotionele
probleemsituaties en met kinderen met gedragsmoeilijkheden.

component BG

OLO/017 De bachelor is bekwaam om het fysiek welzijn van de kinderen te bevorderen. component BG



7-11-2019 BaMaFlexWeb

https://arteveldehogeschool.instructure.com/courses/8396/external_tools/371 2/3

Beoordelingscriteria

Omschrijving Inhoud

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

OLO/036 De bachelor is bekwaam om een stimulerende en werkbare klasruimte te creëren,
rekening houdend met de veiligheid van de kinderen.

component BG

OLO/038 De bachelor is bekwaam om kennis te nemen van toegankelijke resultaten van
onderwijsonderzoek relevant voor de eigen praktijk.

component BG

OLO/040 De bachelor is bekwaam om zich te informeren over en discreet om te gaan met de
gegevens over het kind.

component BG

OLO/049 De bachelor is bekwaam om deel te nemen aan het maatschappelijk debat over
onderwijskundige thema's.

component BG

OLO/051 De bachelor is bekwaam om actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen te
onderscheiden en kritisch te benaderen rond het sociaal-politiek domein.

component BG

OLO/053 De bachelor is bekwaam om actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen te
onderscheiden en kritisch te benaderen rond het levensbeschouwelijke domein.

component BG

OLO/055 De bachelor is bekwaam om actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen te
onderscheiden en kritisch te benaderen rond het cultureel-wetenschappelijke domein.

component BG

OLO/084 De bachelor is bekwaam om het eigen aanbod te situeren en te integreren in het
geheel van het onderwijsaanbod met het oog op begeleiding en oriëntering van de
leerlingen.

component BG

OLO/086 waarden die maatschappelijk belangrijk zijn, uitdragen en zich hierbij als voorbeeld
voor de leerlingen gedragen.

component BG

Vanuit de opvoedkundige uitdagingen en dilemma’s voor leerkrachten in een postmoderne samenleving een pedagogisch verantwoorde aanpak
beargumenteren:

- Verklaren van verschillende opvattingen uit de pedagogische ideeëngeschiedenis.
- Illustreren van de pedagogische uitdagingen in maatschappelijke ontwikkelingen.
- Herkennen en erkennen welke waarden en normen kenmerkend zijn voor een pedagogisch handelen.
- Bestaande opvoedingspraktijken evalueren door ze vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
- Beargumenteren van de eigen pedagogische aanpak door te verwijzen naar inzichten uit de theoretische pedagogiek. 
- Illustreren van de pedagogische verantwoordelijkheid als leerkracht vanuit het eigen mens- en maatschappijbeeld.
- Bereidheid tonen om blijvend te professionaliseren met betrekking tot het pedagogisch handelen als leerkracht. 
Hanteren en toepassen van denkkaders zoals subjectieve onderwijstheorie, professioneel zelfverstaan, onderzoekscyclus, didactisch model ...

Het opleidingsonderdeel ‘Kinderen begeleiden in ontwikkeling 4’ maakt deel uit van de opleidingslijn leraarschap en focust op de pedagogische aspecten van het leraarschap.

In dit opleidingsonderdeel worden toekomstige leerkrachten basisonderwijs voorbereid op hun opvoedkundige verantwoordelijkheid. In het geheel van basiscompetenties volgens het

beroepsprofiel gaat het hier dus om het nastreven van competenties in domeinspecifiek leerresultaat 2: de leerkracht als opvoeder. Er is sprake van een kennismaking met enkele complexe

pedagogische uitdagingen waarmee onderwijzers in de 21e eeuw worden geconfronteerd. De vraag: "Hoe kun je opvoeden tot emancipatie in de klas en op school in een postmoderne

samenleving?" staat daarbij centraal. Daarnaast wordt ook een bepaald type van leraarschap naar voor geschoven waarbij leraren worden opgeroepen zich kwetsbaar te durven tonen en

zich te laten inspireren door de liefde voor de vakken die ze onderwijzen.

We zoomen in op pedagogische visies in de onderwijspraktijk. Daarin worden de visies en de werking van zogenaamde 'methodescholen' behandeld. Het gaat hierbij om scholen die zich

in de uitwerking van hun onderwijsaanbod laten inspireren door een uitgesproken pedagogische visie.

Deze pedagogische visies worden bekeken in het licht van de uitdagingen die de postmoderne samenleving stelt aan het onderwijs in het algemeen en aan elke leerkracht in het

bijzonder. 
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Omschrijving Evaluatie (lijst)

Omschrijving Evaluatie (tekst)

 Contactonderwijs
 Hoor- en werkcolleges 24,00 uren

Locatie: BPS

 Taken in zelfstudietijd
 Taken in zelfstudietijd 20,00 uren

Opmerking: Als voorbereiding en voorwaarde om de sessie te kunnen bijwonen.

 Toets- en examentijd
 Toets- en examentijd 0,50 uren

 Zelfstudie
 Zelfstudie 55,00 uren

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans

Moment Vorm % Opmerking

eerste examenperiode binnen
examenrooster

Mondeling 100,00 Evaluatie gebeurt a.d.h.v. een presentatie.
Deze presentatie gebeurt voor ten minste
één docent en minstens één extern jurylid.
Na de presentatie worden vragen gesteld
door de docent en expert.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans

Moment Vorm % Opmerking

derde examenperiode binnen
examenrooster

Mondeling 100,00 Evaluatie gebeurt a.d.h.v. een presentatie
waarbij de student aantoont dat hij de
competenties van dit opleidingsonderdeel
beheerst. Nadien worden vragen gesteld.


