
Kernpraktijk 2 De les starten 
Bij de start van een les spelen heel uiteenlopende competenties een rol. Als je wilt 
beginnen met een klassikaal moment is het allereerst nodig dat leerlingen met hun 
aandacht bij jou zijn. Andere competenties die vaak terugkomen bij de start van de les 
zijn het richten van de aandacht op de lesinhoud (waar gaan we het over hebben, en 
waarom is dat belangrijk?) en het peilen van de beginsituatie en het activeren van 
voorkennis (waar hebben we het eerder over gehad, en wat weet de leerling al?). Bij 
deze kernpraktijk komen niet alleen de uitvoering en organisatie van de lesstart aan 
bod, maar wordt nadrukkelijk ook ingegaan op de voorbereiding en het ontwerp van de 
les. 

 

Doelen 

Je kunt uitvoeringsaspecten beschrijven die van belang zijn bij het starten van een les 
en bij het verkrijgen van aandacht en uitleggen waarom deze aspecten van belang zijn. 

Je kunt verantwoorden waarom het ontwerpen van een les, zowel op de vakinhoud als 
de uitvoering, je bewust maakt van je didactische keuzes, steun geeft, basis geeft voor 
zelfanalyse en ervoor zorgt dat je tijdens les meer ruimte hebt om te reageren op wat er 
gebeurt. 

Je kent voorbeelden van het starten van een les en kunt aangeven welke daarvan bij 
jou passen. 

  

Verwerking op school 

1. Ontwerp twee keer een lesstart, zowel op de inhoud als op de uitvoering. 
Maak gebruik van de inhoud uit de colleges. Gebruik voor het ontwerp het 
format ‘lesvoorbereidingsformulier voor de startproef’. 

2. Leg je ontwerpen voor aan je werkplekbegeleider, voer ze uit en bespreek 
hoe je het gedaan hebt. 
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