Deelnemer

Instructie praktijkleren voor werkgevers
Fases praktijkleren:
• Bewust worden
• Ontwikkelen
• Borging en eindbeoordeling
1. Bewust worden:
Bespreek het werkproces met behulp van de Werkstap
leskaarten. Maak de kandidaat bewust van leerpunten:
• vraag naar ervaring en belangrijke punten bij het werkproces en/
of laat het werkproces uitvoeren
in de praktijk.
• evalueren: wat gaat goed, wat wil je leren
• is de kandidaat bewust van leerpunten en gemotiveerd om te
leren, dan aanpak bepalen: ontwikkelen per taak of direct de
eindopdracht voor het gehele werkproces
op tempo en kwaliteit
praktijkopleider
en deelnemer
uitvoeren.
• organiseer de leerwerkplek en
begeleiding

Praktijkopleider met helm, man

Trajectbegeleider, vrouw

2. Ontwikkelen:

• Stel de kandidaat gerust: leren in kleine stappen per taak
met ondersteuning in de praktijk.
• Bespreek de taken van het werkproces en stem af met
welke taak wordt gestart.
• Geeft instructie:
1. bespreek de werkopdracht
2. doe te taak voor en benoem belangrijke punten
3. laat werkwijze navertellen met belangrijke punten
4. laat de taak uitvoeren en belangrijke punten
benoemen
• Zelfreflectie per taak o.b.v. gedrag in werkopdracht:
• bespreek tops en tips
• vul aan en noteer tops/tips met vervolgacties in
Werkstap

Deelnemer

3. Borgen en eindbeoordeling:

Borg vaardigheden
op de werkvloer.
praktijkopleider
en deelnemer

voortgang

Laat het gehele werkproces uitvoeren op tempo
en kwaliteit op meerdere momenten in de week.
• Zelfreflectie o.b.v. het beschreven gedrag in eindopdracht:
• bespreek tops en wat kandidaat (nog) wil leren
• vul aan, noteer tops/tips en vervolgacties
(in Werkstap)
af (in Werkstap) met helm, man
• Sluit de werkopdrachten en het werkplan Praktijkopleider
• Praktijkverklaring wordt hierna opgesteld door de
onderwijsinstelling

praktijkopleider
trajectbegeleider en deelnemer

Deelnemer, man
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Trajectbegeleider, vrouw

Selectie
kandidaten
en koppelen
leerlijn

werkstap
grip op parcipae

praktijkopleider en deelnemer

Bibliotheek

pra

met helm, man
BesprekePraktijkopleider
n werkproces en ervaring
werkstap

Resultaat: Bewust van leerpunten

grip op parcipae

Leskaart

Afspreken hoe leerpunten te realiseren
Resultaat: Aanpak, per taak of eindopdracht

Bewust worden

Organiseren
leerwerkplek en
begeleiding

trajectbegeleider en deelnemer

Trajectbegeleider, vrouw
instructie/coachen per taak
werkstap

Resultaat: zelfstandig uitvoeren taak

grip op parcipae

Werkopdracht

(zelf)evaluatie met vervolgacties

Resultaat: score en top/tips in Werkstap

Ontwikkelen

Instructie/coachen eindopdracht

Resultaat: zelfstandig uitvoeren werkproces

Deelnemer

(zelf)evaluatie met vervolgacties

Resultaat: score en top/tips in Werkstap

praktijkopleider en d

Borging vaardigheden

Uitvoeren werkproces meerdere momenten

Afsluiten werkplan

Praktijkverklaring uitreiken

Borgen
Praktijkopleider met helm, man
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