
21st century teaching for kids; (KO & BO)
Let’s look closely at the World around us!

Actieplan PEN2030:
1.1.2 Het creëren van de condities voor een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak
1.1.3 Het aanbieden van een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak
3.1.1 Het aanbieden van professionaliseringstrajecten voor alle docenten in het onderwijs.
Vakinhoudelijk, vaardigheden voor lifelong learning, 21e eeuwse vaardigheden, digitale vaardigheden,
omgaan met veranderende populatie, vaardigheden bij begeleiden van sociaal-emotionele problemen,
leadership, etc.

Inleiding:

Sinds de vaststelling van de kerndoelen voor primair onderwijs in 2018 (DEA, 2017), zijn er
veranderingen die plaats moeten en gaan vinden in het curriculum en de
pedagogische-didactische uitgangspunten van het primair onderwijs. Wij besteden ruime
aandacht aan het leren en doceren in de 21ste eeuw, alsook de oriëntatie op de
uitgangspunten voor het ontwerpen van lesmateriaal en de bijbehorende didactiek voor
Orientacion riba Mundo / Wereldoriëntatie.

Tijdens deze cursus geven wij uw team docenten de mogelijkheid om zelfsturend en actief
aan de slag te gaan met het ontwerpen van het materiaal voor uw school, de organisatie van
de les en om te oefenen met de handvatten voor het lesgeven in de 21ste eeuw.

Leerdoelen: Werkwijze (kort):

De leerkrachten creëren zelf een project voor
Wereldoriëntatie (passend binnen de kaders
gegeven in het Kerndoelen document) voor
hun groep en maken zich de volgende
stappen eigen:

● maken kennis met de visie, de kaders
gegeven door het Kerndoelen
document, de leerlijn, Whizz-art en de
uitgangspunten van Wereldoriëntatie
en kunnen deze toepassen in hun
eigen projectontwerp;

● begrijpen de stappen voor het
ontwerpen van het eigen leermateriaal
voor Wereldoriëntatie door
voorbeelden uit de praktijk te
analyseren en goede voorbeelden
mee te nemen in het eigen ontwerp;

● zoeken zelf informatie op (voeren
onderzoek) en creëren het ontwerp
van hun project;

● Art of Hosting
● Praktijkgerichte insteek
● 21st century teaching: we practice

what we preach - het leren is
gepersonaliseerd (waar mogelijk),
actief en spelenderwijs, gestoeld op
ervaring en zelf doen, in projecten
(PBL) en gebruikmakend van alle
kennis die wij tot onze beschikking
hebben, via onderzoekend en
ontwerpend leren, en thematisch
leren.



● leren de backwards design en
horizontale / verticale alignment voor
het ontwerpen van passende, op
elkaar aansluitende lesmateriaal en
passen het toe voor hun eigen
projectontwerp;

● passen de principes van geïntegreerd
toetsen toe om een project te toetsen
(ontwerpen zelf een rubric);

● begrijpen wat de impact is van de
nieuwe pedagogische-didactische
uitgangspunten en passen deze
kennis toe in hun eigen
projectontwerp;

● leren hoe als team gezorgd kan
worden voor een goede organisatie,
uitvoering en afstemming rondom
projecten van Wereldoriëntatie.

Investering in tijd: Doelgroep:

Aantal uren per groep: 18-20 uur
1x studiedag= 8u
Zelfstudie/ opdracht=8u
1 x studiemiddag= 2u
Begeleiding / coaching = 2 u (op aanvraag)

Schoolteams PO (inclusief IB’ers,
schoolhoofd en docent M&S)

Hoe meldt de school of de individuele docent
zich aan?

Bijzonderheden:

● Het schoolhoofd / de directeur meldt
de school aan via de website van IPA:
www.ipaaruba.com.

● U klikt op het tabblad
“Professionalisering”.

● Vervolgens klikt u op “Aanmelden”.
● Als laatste stap, vul het

aanvraagformulier
“Professionalisering op schoolniveau”
in.

Benodigdheden docenten:
● laptops
● eigen materialen voor

Wereldoriëntatie (boeken, bronnen,
etc.)

http://www.ipaaruba.com

