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Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig leren leren - Anneke Lucassen, mei 2013. 

Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig leren leren. 
 
1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 
Instructiefase 
 
1 Informatieoverdracht: informeren, instrueren en structureren. 

De docent maakt duidelijk wat met de uitleg wordt beoogd. 

De docent geeft studenten praktische (organisatorische) instructie.  

De docent geeft instructie over de stappen die leiden tot het gewenste eindresultaat. 

De docent geeft aan wat essentieel is bij de verwerking van de leerinhoud. 

 1 2 3 4 5 

Ik kan goed aansluiten bij het niveau van de student.      

Ik kan mijn taalgebruik aanpassen aan de studenten.      

Tijdens mijn uitleg neem ik de studenten stap voor stap mee.      

Ik check of de uitleg begrepen is door te vragen.      

Indien nodig (check) leg ik nogmaals uit.      

Indien nodig leg ik nogmaals uit in andere woorden.      

Studenten durven alles aan mij te vragen.      

Ik vraag feedback na elke les      

Ik evalueer na elke les.      

Ik evalueer aan het eind van elke periode       

      

Ik start een nieuwe training altijd met een uitleg over de opbouw.      

Voor elke training gebruik ik een schriftelijke studiewijzer volgens format.      

Elke studiewijzer staat op n@tschool en is beschikbaar voor de studenten.      

Ik neem met de studenten de hele studiewijzer stap voor stap door.      

Ik bespreek de procedure m.b.t. toetsing van de training.      

Ik herhaal de uitleg meerdere keren gedurende de looptijd van de training.      

Ik check of de uitleg is begrepen door gericht vragen te stellen.      

Ik vraag feedback over de wijze van uitleg.      

      

Ik laat de studenten een stappenplan/plan van aanpak (PAP) maken.      

Ik bespreek met de studenten de cruciale punten in het PAP.      

Ik laat de studenten verwoorden wat en waarom dat de cruciale punten zijn 

in het PAP. 

     

Ik vraag feedback op de aanpak: valt er een verbetering te constateren?.      

Ik evalueer de aanpak.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 

2 Voordoen  

De docent laat zien hoe studenten een schriftelijke opdracht moeten aanpakken 

De docent laat zien hoe studenten praktische opdrachten moeten aanpakken 

 1 2 3 4 5 

Ik geef uitleg over de opbouw van schriftelijke opdrachten.      

Ik laat schriftelijke opdrachten maken door de studenten.      

Ik bespreek de opdrachten na.      

De studenten kunnen proeftoetsen maken.      

Ik evalueer de schriftelijke opdracht.      

      

Ik geef uitleg over de praktische opdracht.      

Ik demonstreer de opdracht.      

Tijdens de demo verbaliseer ik de opdracht.      

Ik stel vragen aan de studenten.      

Ik laat  de studenten de opdracht uitvoeren, daarbij geef ik aanwijzingen en 

stel ik vragen. 

     

De studenten kunnen vragen stellen gedurende het hele proces.      

De studenten krijgen de gelegenheid om zelfstandig te oefenen.      

Ik evalueer de praktijkopdracht.      

Ik vraag feedback op mijn aanpak.      

Ik evalueer de aanpak.      

 

 

 

 

3 Hardop „voordenken‟  

De docent denkt hardop na over de aanpak van problemen met aandacht voor de  verschillende stappen die 

doorlopen moeten worden.  

De docent „betrapt‟ zichzelf op een (denk)fout en laat zien hoe hij daar weer uitkomt.  

 1 2 3 4 5 

Ik bespreek knelpunten die voor kunnen komen in het uitvoeren van 

werkzaamheden. 

     

Ik benoem welke gegevens ik verzamel om het knelpunt te inventariseren.      

Ik beschrijf de oplossing(en) die ik kies en waarom.      

Ik bespreek mogelijke resultaten, kies en beredeneer keuze.      

Ik bespreek scenario’s waarin keuzes niet de juiste blijken te zijn en 

beredeneer de stappen om het tij ten goede te keren. 

     

Ik laat de studenten beredeneren en geef feedback.      

Ik vraag feedback aan de studenten.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 

4 Inzicht bevorderen:  Integreren, contextualiseren, generaliseren en conceptualiseren 

De docent plaatst de leerinhoud in het complexe geheel (activeert voorkennis, geeft organizer, geeft doel of 

plaats in proces aan). 

De docent plaatst de leerinhoud in context van praktijk/leefomgeving. 

De docent wijst op algemene principes, algemene toepasbaarheid. 

De docent brengt specifieke ervaringen in een theoretisch model onder. 

 1 2 3 4 5 

Ik geef de studenten verbale instructie.      

Ik maak in mijn lessen gebruik van animaties en plaatjes.       

Naarmate de hoeveelheid voorkennis toeneemt, gebruik ik meer animaties  

en plaatjes. 

     

Ik maak samen met de studenten een plan van aanpak.      

Ik geef uitleg over het doel van de training.      

Ik link het doel van de training aan het grote geheel.      

Ik check d.m.v. gerichte vragen of beoogde doel is bereikt.      

Ik vraag feedback op gestelde doelen.      

      

Ik maak gebruik van cases tijdens mijn lessen.      

Cases horen tot de standaarduitrusting van mijn lessen.      

Ik geef veel praktijkvoorbeelden.      

Ik leg verband tussen de praktijkopdrachten en mijn lessen.      

Ik stimuleer studenten voorbeelden uit de praktijk te vertellen.      

Ik vraag feedback op mijn aanpak.      

      

Ik veralgemeniseer voorbeelden uit de praktijk, zodat ze toepasbaar zijn in 

meerdere werkvelden en situaties. 

     

Ik stimuleer studenten zich breed te ontwikkelen door voorbeelden uit alle 

werkvelden te gebruiken. 

     

      

Theorie onderbouw ik met praktijkvoorbeelden.      

Ik kan (bijna) elke vraag over de theorie op mijn vakgebied beantwoorden.      

Ik maak een transfer tussen theorie en praktijk.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 

 

 

Verwerkingsfase 

 

5 Coaching: reflecteren en zelfsturing. 

De docent stimuleert studenten tot systematisch reflecteren op het eigen denken.  

De docent stimuleert de verantwoordelijkheid van de studenten voor hun eigen leerproces 

De docent stimuleert studenten om zelf werkwijzen te bedenken en oplossingen te zoeken.  

De docent stimuleert studenten zelf probleemoplossingsstrategieën toe te passen.  

De docent stimuleert studenten kritische en relevante vragen te stellen. 

 1 2 3 4 5 

Ik maak gebruik van de methode “leercoaching”      

Ik heb meerdere keren per jaar een reflectiegesprek met mijn studenten.      

Reflecteren doe ik aan de hand van de vijf stappen van Korthagen: handelen 

(ervaring beschrijven); terugblikken; formuleren van essentiële aspecten; 

alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen; uitproberen. 

     

Reflecteren doe ik aan de hand van een andere methode.      

Ik stel tijdens de (reflectie)gesprekken met studenten veel feitelijke- en 

concrete vragen. 

     

      

Mijn studenten maken allemaal een PAP .      

Het PAP is uitgangspunt bij elke stap in het leerproces.      

Opbouw van het PAP is: doelen stellen; oriënteren en plannen; uitvoeren; 

evalueren/terugkijken. 

     

Ik stel veel “waarom vragen”.      

Ik sta de studenten toe om fouten te maken.      

Ik laat de studenten informatie opzoeken.      

De student verwerkt stof a.d.h.v. de BIT methode (begrijpen, integreren, 

toepassen). 

     

Ik laat studenten actief meedenken en ideeën naar voren brengen.      

Ik laat de studenten zien dat ik prijs stel op zelf bedachte alternatieven.       

Ik leer studenten hoe zij zelf een opdracht aan kunnen pakken.      

Ik stel vragen om de verantwoordelijkheid van de deelnemer te versterken.      

Ik stel vragen om bewustwording/reflectie te versterken.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 
 
 

 

6 Ondersteuning  

De docent geeft extra begeleiding aan een groepje studenten dat dat naar zijn inzicht nodig heeft.  

De docent reikt individuele studenten die dat naar zijn inzicht nodig hebben extra hulpmiddelen of 

tussenstapjes aan.  

De docent helpt studenten wanneer ze daar om vragen. 

 1 2 3 4 5 

In mijn begeleiding houd ik rekening met verschillen tussen studenten.      

Ik geef studenten extra begeleiding indien nodig.      

Ik ga stapsgewijs door de uitleg van leerstof of een opdracht heen.      

Ik stimuleer studenten om vragen te stellen.      

Ik ruim tijd in om studenten te helpen.      

Ik heb extra opdrachten of uitleg voor studenten indien nodig.      

 

 

 

 

 

 

 

7 Laten oefenen. 

De docent begint met studenten deelhandelingen te laten oefenen en laat hen dan geleidelijk naar de gehele 

complexe uitvoering overgaan. 

De docent laat studenten een bepaalde handeling zo lang opnieuw uitvoeren totdat de handeling routineus 

wordt uitgevoerd.  

 1 2 3 4 5 

Ik maak gebruik van een stapsgewijze opbouw in (de uitleg van) een 

handeling. 

     

Ik gebruik de opbouw om van simpele- naar (meer) complexe opdrachten te 

komen. 

     

Ik heb veel oefentijd in mijn lesprogramma ingebouwd.      

Studenten mogen pas toetsen als ze de vaardigheid volledig beheersen.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
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8 Scaffolding/fading  

De docent geeft er blijk van sturing gedoseerd terug te nemen: geeft bijvoorbeeld clues waarmee studenten 

zelf oplossingen kunnen vinden.  

De docent laat de studenten eerst een taak uitvoeren met veel hulp en begeleiding en daarna een 

soortgelijke taak met minder begeleiding.  

 1 2 3 4 5 

Ik ben goed op de hoogte van de beginsituatie van de studenten.      

Ik doe opdrachten voor en laat nadoen, geef daarbij feedback.      

Ik stimuleer studenten tot het stellen van verduidelijkingsvragen.      

Ik stimuleer de student tot het zelfstandig vinden van  

oplossingen.  

     

Ik durf de deelnemer ‘los’ te laten.      

Ik laat de student steeds meer sturing aan het eigen leerproces geven.       

Ik stimuleer de student om zelf keuzes te maken in zijn/haar leerproces.      

Ik geef uitleg bij vragen en (praktijk)opdrachten.      

Ik ondersteun het zelfstandige experimenteren en onderzoeken door 

studenten. 

     

 

 

 

 

 

 

 

9 Adaptiviteit 

De docent geeft er blijk van rekening te houden met wat individuele studenten aan zelfstandigheid 

aankunnen.  

De docent past de moeilijkheidsgraad van een opdracht aan de aanwezige voorkennis van de student aan.  

De docent laat studenten die moeite hebben om een bepaalde opdracht af te maken, langer met die 

opdracht bezig zijn.  

 1 2 3 4 5 

In mijn begeleiding houd ik rekening met verschillen in zelfstandigheid tussen 

studenten. 

     

Bij de eerste kennismaking wordt de beginsituatie van elke student in kaart 

gebracht. 

     

Ik stem mijn begeleiding af op de beginsituatie van de student.       

Ik heb een database met opdrachten in verschillende moeilijkheidsniveaus.      

De student kan zijn/haar eigen tempo bepalen, afhankelijk van zijn/haar 

niveau. 

     

Mijn lesprogramma is ingericht op tempo differentiatie onder studenten.      
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1 = nooit 
2 = meestal niet 
3 = soms wel/soms niet 
4 = meestal wel 
5 = altijd 
 

 

Besprekingsfase 

 

10 Evalueren  

De docent geeft de studenten een cijfer of een andere formele waardering.  

De docent toetst of studenten de aangeboden kennis kunnen reproduceren.  

De docent checkt of correct of incorrect geautomatiseerd gedrag is ontstaan.  

 1 2 3 4 5 

Ik sluit elke training af met een beoordeling.      

De toetsing is gericht op reproduceren van kennis.      

De toetsing is gericht op toepassen van kennis.      

De toetsing is gericht  op gedrag.      

Door middel van een praktijktoets check ik of het gedrag van de student 

correct is. 

     

Door middel van opdrachten in de praktijk wordt gecheckt of het gedrag van 

de student correct is. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Feedback geven   

De docent bespreekt met de studenten de kwaliteit van het samenwerkingsproces.  

De docent geeft de studenten feedback op de manier waarop zij een taak of probleem aangepakt hebben.  

De docent corrigeert foute interpretaties van studenten. 

 1 2 3 4 5 

Evaluatie is standaardprocedure bij mijn lessen.      

Ik evalueer met de studenten product en proces.      

Ik evalueer op de kwaliteit van de samenwerking tussen studenten.      

Ik evalueer op de kwaliteit van de samenwerking tussen de studenten en 

mijzelf. 

     

Studenten krijgen feedback op de aanpak van een taak of probleem.      

Ik corrigeer eventuele foute interpretaties.      

Ik sta open voor feedback van de studenten.      

 


