
Info module didactiek (bijeenkomst 21 september 2016) 
 

Hier zijn er 3 opdrachten, waarvan 2 waarbij iedereen aanwezig is. 
 

De eerste presentatie gaat over een zelfgekozen onderwerp en duurt 15 minuten. Het is een 
powerpoint zonder woorden op het scherm. Iedereen in de groep geeft na de presentaite zijn 
ideeën en opmerkingen hierover. De presentaties worden dus in de groep besproken. 
 

De 2de presentatie moet je maken in powerpoint en uitschrijven. Deze wordt via internet 
doorgestuurd naar ons en wij bekijken en evalueren deze. Je krijgt op- en aanmerkingen 
doorgestuurd. 
 

De derde is een presentatie van je eigen tuinontwerp aan de hand van de 12 
permacultuurprincipes die je in het begin hebt geleerd. Voor deze presentatie moet je vanaf 
het begin al in de weer zijn. Je geeft ook een korte geschreven voorbereiding af. 
Deze presentatie is eigenlijk gebaseerd op je waarnemingen doorheen het hele jaar en zijn een 
samenvatting van alles wat je geleerd hebt tijdens het volledige cursusjaar. 
 

Deze presentatie sluit het cursusjaar ook af! 
 

2) verduidelijking 

 

Deze reeks lessen is bedoeld om onze lesgevers voor te bereiden op het werkelijke lesgeven 

voor verenigingen vooral qua vorm, ook al is de inhoud natuurlijk even belangrijk. 

 

 1
ste

 oefening 22 maart 

 

Het is een kort oefenmoment om al eens uit te proberen wat het allemaal inhoudt: contacten 

met de organisator, inhoudelijke voorbereiding, vormelijke voorbereiding, het bijeenzoeken 

van geschikt materiaal, het maken van een korte voorstelling voor de folder of het 

verenigingsblad, de eigenlijke presentatie.  Je zal op een gegeven moment vanuit Yggdrasil 

een vraag krijgen voor een lezing. Ga hier snel op in. 

 

Voor de voorbereiding is het absoluut nodig de les die via de webinar is gegeven goed door te 

nemen en toe te passen evenals de uitgeschreven tekst die op de website staat in die les.  

De didactiek vinden wij heel belangrijk. Als wij lesgevers uitsturen in naam van Yggdrasil 

willen we kwaliteit op alle vlakken aanbieden. Dat is trouwens de beste garantie om steeds 

meer vragen te krijgen voor lezingen en workshops.  

 

Hoe gebeurt het op 23 maart? 

 

Volgens een afgesproken uurschema komt telkens één van de cursisten aan het woord.  

De lesgever wordt kort ingeleid en begint dan zijn uiteenzetting zoals dat voor een publiek 

zou gebeuren. Het publiek is in dit geval: de andere cursisten, Frank en Lucrèce. 

Er zijn voor elke lezing 15 minuten voorzien. Hou je aan het tijdschema. Daarvoor kan je best 

zorgen een klokje bij de hand te hebben. Maak een goede timing op en pas je uitleg aan als je 

merkt dat je timing niet klopt: inkorten of meer uitleg geven. Klokslag 15 minuten stopt het, 

ofwel zorg je er zelf voor ofwel stoppen wij u. Je kan best zelf stoppen zodat je je les goed 

kunt afronden.  



Daarna zijn er telkens 15 minuten voorzien voor evaluatie. Deze evaluatie gebeurt door alle 

aanwezigen. Je krijgt tips mee voor verbetering, ook het positieve wordt in de verf gezet. 

 

Op het einde wordt nog een afsluitende evaluatie gemaakt.  

 

 2
de

 oefening: laatste moment van indienen: 30 juni 

 

Voor deze oefening kies je zelf je onderwerp, bij voorkeur een onderwerp dat je nadien denkt 

te behandelen bij vragen voor lezingen. Kies iets waar je je goed en zeker bij voelt. Uiteraard 

heeft het te maken met permacultuur en voedselkweken in een gezinstuin. 

 

Je werkt dit onderwerp uit voor een lezing van 2 uur. Bedenk wel dat je in verenigingen vaak 

15 minuten later moet beginnen dan afgesproken ‘het is hier de gewoonte …’ zegt men vaak.  
Voorzie ook een pauze van 15 minuten. Dat betekent dat je een lezing voor ongeveer 

anderhalf uur voorziet.  

 

Zorg voor een aansprekende titel, die ook duidelijk maakt dat het met permacultuur te maken 

heeft én die de inhoud dekt.  

 

We verwachten een tekst die in grote lijnen (niet letterlijk) een uitschrijving is van hetgeen je 

wil vertellen. We willen er ook een powerpoint bij die de leidraad is voor minstens 1 deel van 

je uiteenzetting.  

 

Voeg ook je timing toe per onderdeel. 

 

Je krijgt hiervan een persoonlijke beoordeling toegestuurd. 

Deze lezing moet niet gegeven worden in de loop van de opleiding 

 

 3
de

 oefening: afsluiting: 4 oktober  
 

Dit is de presentatie als afsluiting van de cursus. 

 

Het is een presentatie van het ontwerp van je eigen tuin aan de hand van de 12 
permacultuurprincipes die je in het begin hebt geleerd. Voor deze presentatie moet je vanaf 
het begin al in de weer zijn. 
 

De presentatie is eigenlijk gebaseerd op je waarnemingen doorheen het hele jaar en zijn een 
samenvatting van alles wat je geleerd hebt tijdens het volledige cursusjaar. 
 

Dit gebeurt aan de hand van een powerpoint, neem dus voldoende en sprekende foto’s in de 
loop van het jaar.  
Deze voorstelling duurt maximum 30 minuten, minimum 20 minuten.  
Afspraken zullen weer vooraf gemaakt worden alsof je met een organisator van een 
vereniging te maken hebt.  
De uurregeling wordt je tijdig bezorgd maar iedereen is de gehele dag aanwezig.  
Er volgt na elke lezing een evaluatie door de gehele groep en door een jury. 
 

 

De drie presentaties zijn belangrijk om te bepalen of je al of niet een erkenning 

kan krijgen. 


