Leer- en onderwijsproblemen
Docenten:

drs. W.H. Hofstetter (coörd.) en vacatures

Doel:

Na afloop van het vak:
 kan de student het cognitieve proces van spelling , technisch
lezen, begrijpend lezen en rekenen beschrijven aan de hand
van recente theoretische inzichten.
 Heeft de student inzicht in aspecten van de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen die betrekking hebben
op de cognitieve ontwikkeling en het leren op school, zoals
motivatie en zelfconcept.
 Kan de student de rol van intelligentie beschrijven in het
schoolse leren.
 Kan de student deze inzichten toepassen bij het analyseren
van leerproblemen.
 Heeft de student kennis van veel voorkomende interventies
op het gebied van bovengenoemde domeinen.


Is de student in staat deze kennis en inzichten toe te passen
binnen de diagnostische cyclus.

Inhoud:

De cyclus van diagnostiek en interventie van leerproblemen in de
praktijk van het onderwijs vormt het uitgangspunt van deze module.
Daarvoor is het nodig kennis te hebben van de onderliggende
cognitieve processen van de betreffende domeinen. Naast deze
domein
specifieke kennis, wordt aandacht besteed aan factoren
die van invloed kunnen zijn, zoals intelligentie, sociaal emotionele
ontwikkeling, almede belangrijke omgevingsinvloeden thuis en op
school.
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