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DOEL VAN DEZE WORKSHOP

• Bekend worden met casusopdrachten N2 en N4

• Kort overzicht van de CIMO-logica

• Inventariseren wat jullie nodig hebben om casussen te begeleiden



BIGGER PICTURE

• Leerresultaten zijn de kaders (Mariëlle T.)

• CIMO-logica is het gereedschap (Jeroen R.)

• De casus is het product (yours truly)



CIMO VEREENVOUDIGD

• Context: praktijksituatie in de klas

• Interventie: wat jij doet als leraar

• Mechanisme: wat de leerling (mentaal) doet

• Outcome: wat je wilt dat de leerlingen beheersen

• Beoogd: wat wilde je doen/ bereiken?

• Reëel: wat heb je daadwerkelijk gedaan/ bereikt?



CIMO VEREENVOUDIGD (CONT.)

• Reflecteren met CIMO op:

• een lessituatie

• vormen van lesgeven.

• andere dan lessituaties, maar wel gerelateerd aan onderwijs



CIMO ALS REFLECTIETOOL

Aanleiding voor nadere kritische 

reflectie vragen ten 

aanzien van:

• De begin- en doelsituatie

• Gekozen interventies

• Manieren om invloed zichtbaar 

te maken



CASUS N2

• Cursus: Professioneel Handelen en werkplekleren niveau 2

• Planning: semester 2, jaar 2

• Opbrengst: volledig ingevulde CIMO-logica (genoemde handleiding, bijlage 5)

• Beslisboom keuze casus (genoemde handleiding, Bijlage 6)

• Instapniveau studenten: hebben CIMO gehad in eerste half jaar van N2.



CASUS N4

• Planning: hele jaar door

• Opbrengst: 1-3 casussen volgens  Bijlage 1 Afstuderen SB

• Instapniveau studenten: hebben CIMO gehad bij Praktijkonderzoek (N3)

• Focus op niet-zichtbare deel van de LERs.



TIPS BIJ BEGELEIDING

• Houd het simpel:

• Één outcome per CIMO-logica

• CIMO het doel laten dienen

• Denk tool

• Communicatie tool

• Het is geek keurslijf

• Begeleiden:

• Inzetten peer reviews

• Hardop denk sessies en mock CGIs.



INVESTARISEREN BEHOEFTEN

• 45 minuten is te kort om onszelf te professionaliseren

• Wat heb jij nodig om comfortabel in je rol als IO’er een casus te begeleiden?

• Wat draagt bij aan je gevoel van competentie?

• Wat heb je nodig om autonoom te werken?

• …terwijl je betrokken blijft bij de collega’s die deze taak ook uitvoeren?

• Groepjes van 3-4 collega’s

• 15 minuten



VRAGEN / OPMERKINGEN


