Studiegids/studieplan

Kleuters in de 21e eeuw
Inleiding
Een praktische cursus gericht op het toepassen van doelen, 21e eeuwse vaardigheden en spelend
leren.
In deze cursus staat het spelende jonge kind centraal. Als leerkracht geef je het spel ruimte maar
weet je ook hoe je kinderen kunt uitdagen om zich binnen hun spel te blijven ontwikkelen. Je biedt
doelbewust en gedifferentieerd activiteiten aan waarmee je het kind in de zone van naast
ontwikkeling stimuleert. Je hebt kennis van ontwikkelingslijnen en weet hoe je de kinderen in je
eigen groep hierop in kunt schalen. Je werkt daardoor beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd
aan de ontwikkeling van alle kinderen.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Je leert wat spelend leren inhoudt, waarom spel belangrijk
is voor jonge kinderen en hoe je daar als leerkracht binnen thema’s ruimte aan biedt. Daarbij leer je
hoe je doelbewust en gedifferentieerd doelen aan het spel kunt verbinden. Je leert hoe je losse
lesjes, activiteiten en gesprekken meer betekenis kunt geven. Je leert wat de 21e eeuwse
vaardigheden m.b.t. kleuters inhouden en hoe je deze vaardigheden doelbewust kunt prikkelen.
De bijeenkomsten zijn een combinatie tussen theorie en praktijk. Je werkt thema’s uit, krijgt
opdrachten mee en reflecteert op je eigen ontwikkeling en het proces in jouw groep. Hierdoor weet
je steeds beter hoe je de spelende kleuter kunt stimuleren, prikkelen en ondersteunen in spel,
onderzoek en ontwerpopdrachten, binnen passende spelgerichte thema’s.
Opbouw
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
Doelgroep
De cursus is in eerste instantie bestemd voor leerkrachten. Onderwijsassistenten en intern
begeleiders kunnen eveneens deelnemen.
Docenten
Tessel van der Linde is de docent van de cursus. Zij is ook degene waar cursisten tussentijds met
vragen terecht kunnen (via email).
Boekenlijst
Voor de cursus hoeven geen boeken te worden aangeschaft.
Studiebelasting
Na elke bijeenkomst krijg je praktische opdrachten mee. Je zult hier ongeveer 1 uur tijd per week aan
kwijt zijn.

Examens
n.v.t.
Tussentijdse vragen
De cursus bestaat uit contactonderwijs. Voor tussentijdse vragen kan je per email contact opnemen
met de docent Tessel van der Linde (info@tesselvanderlinde.nl)
Niveau opleiding
Het niveau van de cursus is te vergelijken met hbo niveau.
Kwaliteitsbewaking/ evaluatie
Tessel van der Linde Onderwijsadvies vindt het belangrijk dat de cursussen en trajecten van goede
kwaliteit zijn en blijven. Ik doe er alles aan deze kwaliteit op niveau te houden en waar nodig te
verbeteren.




Mijn bureau staat geregistreerd bij het CRKBO (Centeraal Register Korte
Beroepsopleidingen) en worden elke vier jaar opnieuw door dit instituut getoetst;
De docenten krijgen eens per half jaar een mondelinge evaluatie;
Cursisten krijgen eenmaal per cursus een evaluatie. Cursisten geven hierop aan hoe zij de
behandelde stof, de manier van lesgeven, de docent en de administratieve afhandeling van
rondom de cursus ervaren. Deze evaluatie is anoniem en wordt door de docent verwerkt en
betrokken ter verbetering van de cursus.

Bedenktijd na aanmelding en tussentijds stoppen
Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen en kan je je deelname nog tegen
administratiekosten van € 50,- euro annuleren. Na de start van de cursus vindt er geen restitutie van
het cursusgeld plaats. ( zie de aanvullende cursusvoorwaarden)
Privacy- beginsel
Alle informatie die door cursisten vertrekt wordt, is vertrouwelijk voor Tessel van der Linde
Onderwijsadvies. Deze wordt niet zonder toestemming van de cursisten verspreid. Zie ook de AVG op
de website.
Klachten
Tessel van der Linde Onderwijsadvies kent een klachtenprocedure. Deze tref je aan op de website.
Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 500,- per deelnemer. De kosten zijn inclusief het verstrekte
cursusmateriaal en moeten voorafgaande aan de cursus worden betaald.

