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Samenvatting
De volgende praktijkgerichte aanpak van leren op het werk is het resultaat van het Europese
Leonardo da Vinci project FROJOL (2011-NL1-LE005-05061), Freestyle Montessori on the
Job Learning. Het project is uitgevoerd door zes partners uit zes verschillende landen. Deze
handleiding is bedoeld om te worden gebruikt door docenten en trainers in het MBO en
volwassenenonderwijs. Het is gebaseerd op de huidige situatie in Montessori onderwijs in de
zes Europese landen. We zullen eerst de basis van de Maria Montessori methode
analyseren en de trends in de gebruikersgroepen van Montessori scholen bespreken.
Daarna vergelijken we het gebruik van de Montessori methode in beroeps- en
volwassenenonderwijs. Daarna hebben we zes basisprincipes geselecteerd en aangepast
die kunnen worden toegepast op het MBO. Dit is gedaan zonder het doel om Montessori
instituten voor het MBO op te zetten. Voorbeelden van hoe de doelgroepen worden bereikt
en welke obstakels deze groepen tegen kunnen komen zijn weergegeven. Leraren en
trainers worden voorzien van de benodigde instrumenten om de methode te gebruiken. De
theoretische achtergrond van deze handleiding kan worden teruggevonden op de website
(www.frojol-project.org). Deze handleiding eindigt met printbare versies van de instrumenten.
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Inleiding

Deze docentenhandleiding is één van de voornaamste resultaten van het Europese
Leonardo da Vinci project ‘Freestyle Montessori on the Job Learning’ (FROJOL)1. De
handleiding is onderverdeeld in twee delen, dit praktijkgedeelte en een theoretisch gedeelte,
die kunnen worden gedownload van de website.
Onderwijs is nog steeds een gevecht met studenten die stoppen met hun opleidingen. Niet
elke Europese burger heeft het beoogde onderwijsniveau. Ook al zijn dit politieke problemen,
deze zijn ook de verantwoordelijkheid van de MBO-scholen. En dit brengt ons bij de
doelgroep van deze handleiding: docenten en trainers in onderwijs en coaches op het werk.
Onderwijssystemen veranderen in de loop der jaren, zoals we kunnen zien in de verslagen
van onze projecten. Overal in Europa zijn vele didactische en onderwijsbenaderingen de
revue gepasseerd, al kunnen we wel grote verschillen waarnemen tussen de verschillende
Europese landen. Stof uit het hoofd leren, bijvoorbeeld, wordt vervangen door praktijkgericht
leren.
Het is echter typisch om te zien dat de basisideeën van de onderwijskundige Maria
Montessori uit de twintigste eeuw nog steeds zeer van toepassing zijn op de huidige
onderwijsstrategieën! De optimale leeromgeving heeft een cruciale positie in haar
didactische methode. En, als we kijken naar het huidige onderwijs, zien we dat alle Europese
landen nadruk leggen op de waarde van een optimale omgeving. Maar dit betekent niet dat
studenten alleen kunnen leren op het werk of op school!
En het was Maria Montessori zelf die het verband legde tussen haar thuisland Italië en haar
tweede land Nederland! Dus het was niet geheel toevallig dat Marsili, betrokken bij het
hedendaagse Montessori volwassenenonderwijs, met een Nederlandse contactpersoon om
het FROJOL project op te zetten.
De Maria Montessori methode is zeer bekend binnen het internationale onderwijsveld, maar
tot op de dag van vandaag wordt het alleen officieel gebruikt op Montessori scholen met de
doelgroep van 4-16 jaar oud.
Zes partners uit verschillende landen werkten samen in dit twee jaar durende project,
gefinancierd binnen het Europese Levenslang Leren Programma Leonardo da Vinci,
Overbrengen van Innovatie 2011. Het overbrengen van de visie van de Italiaanse partner
Lingua Più over de mogelijkheden van de Montessori methode in het MBO vormde de basis
voor dit nieuwe Leonardo da Vinci project.
We streven ernaar om gebruik te maken van de basisprincipes van deze methode met een
nieuwe doelgroep, leeftijd 16+. Als een consortium, zullen we ons richten op toekomstige en
bestaande studenten in traditioneel MBO, aangezien elke student van 16 jaar of ouder zijn of
haar eigen levenslange leerervaringen heeft, in meer of mindere mate.
Als schrijvers van deze methode, geloven wij (Anabel Menica, Roberta Marsili en Margrieta
Kroese) dat de combinatie van leren op school en in een bedrijf leidt tot de meest effectieve
weg die studenten kunnen bewandelen. Dit, wetende dat elke student anders is, zijn eigen
achtergrond heeft en ook zijn eigen beste leermethode.
We richten ons op de volgende doelgroepen:
Docenten/trainers
- dit zijn professionals van scholen en trainingcentra
1

U kunt meer informatie vinden op de homepage van het project: http://frojol-project.org/about-frojol
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Tutors
Studenten
Trainees

- dit zijn in-company professionals, die trainees onderwijzen
- dit zijn mensen die nog steeds op school zitten en zich voorbereiden
op een stage
- dit zijn studenten die stage lopen

Opmerking:
Bij het schrijven van deze methode hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van
‘Hij’ en ‘zijn’ in de verwijzing naar studenten/trainees omdat dit makkelijker leest. We dachten
dat het gebruik van ‘hij/zij’ de lezer zou verwarren en de tekst zou vertragen. Daarom dient
het te worden gezien als van toepassing zijnde op zowel vrouwelijke als mannelijke
studenten/trainees.
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1 Introductie

De Montessori methode is gebaseerd op het idee dat elke student uniek is en op zijn
vermogen en noodzaak om zijn eigen leerpad uit te stippelen en te ontwerpen.
Het FROJOL team kwam tot deze aanpak in het MBO door te focussen op de student,
beginnende met zijn behoeften.
Het curriculum – zoals dit is opgesteld door de juridische autoriteiten van de landen – is nog
steeds leidend, aangezien het de basis vormt voor de kwalificatie/diploma van de student.
Het grote verschil is dat er een impliciet vertrouwen bestaat in het vermogen en de toewijding
van de student om zijn verplichtingen te kiezen en vervullen, in navolging van de
mogelijkheden die hij heeft (op school of tijdens een stage) terwijl hij gesteund en
aangemoedigd wordt.
Het FROJOL team onderzocht de 6 principes van de Montessori methode die werden
geselecteerd door de Montessori vereniging in Nederland en heeft deze bewust in het MBO
geïntegreerd door verschillende manieren voor stellen waarop deze principes kunnen
worden toegepast zowel in het klaslokaal als op het werk.
Daarnaast geeft deze methode vier casestudy voorbeelden waarin de Montessori aanpak
kan worden toegepast en een gereedschapskist met een Stroomdiagram voor de tutor op het
werk en een Lege Opdracht om te worden ingevuld door de student samen met zijn
docent/trainer.
De methode geeft ook sturing voor docenten en studenten aangaande hoe deze opdracht
moet worden gebruikt.
Het laatste hoofdstuk bevat de versies die te downloaden en te printen zijn, klaar voor
gebruik.
We raden u ten sterkste aan om de studentopdracht alleen te printen als inleidend
document om een gesprek met de student op te starten, maar de student te vragen om
de opdracht online in te vullen.
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2 Een nieuwe leermethode voor het MBO

2.1 De theorie
Van het Internationale rapport, gebaseerd op de Nationale Studies uitgevoerd door de zes
projectpartners, kunnen we concluderen dat de Montessori methode een zeer bekende
methode is in Europa, effectief en niet oud noch modern. Het is voornamelijk gebruikt voor
kinderen, met weinig toepassingen in volwassenentraining, maar het wordt nooit toegepast
voor het doceren van algemene vakken.
De Montessori methode is gebaseerd op het idee dat elke student uniek is en op zijn unieke
vermogen en noodzaak om zijn eigen leerpad uit te stippelen en te ontwerpen. Uit de
onderzoeken kunnen we afleiden dat de individuele competenties van studenten niet altijd
volledig worden meegenomen in het MBO doceren.
We zien zelfs dat een MBO-student in sommige landen soms helemaal alleen wordt gelaten
tijdens zijn stage. Tijdens de stage is het ook niet gebruikelijk dat een trainer een training
volgt op basis van pedagogische en educatieve aspecten om betere steun te kunnen geven
aan de trainee. In sommige landen bieden ze deze workshops echter wel aan.
In sommige landen zijn stages het eerste contactmoment dat trainees hebben met de
arbeidsmarkt, en soms is het voor hen erg moeilijk om deze nieuwe realiteit te leren kennen
in de korte tijd die de bedrijven hiervoor geven. Deze druk kan leiden tot een psychologische
blokkade of een vertraging in het leerproces, wat resulteert in frustratie voor de trainee en
nadelige resultaten voor het bedrijf.
Daarnaast helpt de hedendaagse trainingaanpak studenten niet altijd om het zelfbewustzijn
en de zelfbeschikking te creëren die hen zou kunnen helpen bij het realiseren van wat ze
willen en waarmee ze hun gewenste baan kunnen vinden. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door verouderde trainingprogramma’s die docenten/trainers en bedrijven moeten
gebruiken en die niet altijd aansluiten bij de moderne behoeften van de arbeidsmarkt.
Trainingprogramma’s die niet altijd kijken naar de ‘soft skills’, individuele leertijden en
processen, persoonlijke bekwaamheden en psychologische blokkades van trainees.
De grondslagen van de Montessori methode zijn in werkelijkheid gebaseerd op het helpen
van de student, in dit geval trainees op het werk, in het ondernemen van het gewenste
leerpad en het ontwikkelen van zijn grootschalige2 bekwaamheden. De Montessori ideologie
respecteert alle culturele en religieuze verschillen: de methode staat extra gevoeligheid toe
voor studenten die lijden onder een vorm van discriminatie (leeftijdsgebonden, etnische,
handicap, religieuze en seksuele discriminatie).
In deze gids zullen docenten, trainers en tutors praktische steun vinden over hoe ze het
beste kunnen halen uit stages, en hoe ze het zelfvertrouwen en de motivatie van hun
studenten/trainees kunnen verhogen.
Het gebruik van een gemeenschappelijke aanpak voor Europese landen kan ook effectief
zijn in de internationalisatie van de baan, ambities en mogelijkheden van de trainee. Ook
zullen docenten en trainers hierdoor de mogelijkheid hebben om te communiceren in een EU
dimensie met een gemeenschappelijke methodologie.
Motivatie is één van de grootste uitdagingen in training binnen alle sectoren, zoals we
hebben gezien in de Nationale onderzoeken en samen hebben gevat in het Internationale
rapport.

2

In Montessori theorie wordt dit ‘cosmic’ genoemd, zie het theoretische gedeelte, pagina 31 en Frojol website
op: www.frojol-project.org
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De betrokkenheid van de studenten is één van de grootste uitdagingen voor docenten en
zeker voor degenen die met volwassenen werken. De motivatie, evenals ervoor zorgen dat
de interesse in of nieuwsgierigheid naar meer kennis blijft, vormt de kern voor de actieve
deelname van studenten.
Voor onze doelgroep3 is het belangrijk om de achtergrond van de studenten, hun kennis,
cultuur en hun leer- en levensstijl in overweging te nemen.
In opvolging van de Montessori aanwijzing, dient een ontspannen omgeving (waarin
studenten zichzelf kunnen uitdrukken) te worden gecreëerd om studenten te helpen
zelfvertrouwen en kennis van hun eigen vaardigheden te bereiken en verbeteren. Het is
belangrijk voor docenten om de studenten altijd te herinneren aan de initiële motivaties en dit
niet als een groot programma te presenteren, maar als haalbare doelen.
………… Het is zeer belangrijk dat studenten het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van
hun educatieve proces, met voorkennis van de voorgestelde materialen, paden en
methodes.
De studenten moeten zich vrij voelen in het kiezen van hun eigen leerweg, maar wel onder
begeleiding van iemand die suggesties doet en hen de instrumenten aanreikt om hun doelen
te bereiken.
………. motivatie is de voornaamste reden om studenten te betrekken bij hun eigen
educatieve weg. Hun betrokkenheid in hun eigen leerweg vormt de basis van de Montessori
methode en we vinden dezelfde aspecten en behoeften terug in het onderzoek in de
partnerlanden.
Wat we willen bereiken:





Het verantwoordelijkheidsgevoel en keuzevrijheid van de trainees ontwikkelen
Het zelfrespect, respect voor anderen en de omgevingen van trainees faciliteren
Continue zelfevaluatie van trainees faciliteren
De nieuwsgierigheid en het constructieve enthousiasme van trainees faciliteren als
een natuurlijke stimulans voor zelfontplooiing
 Zelfvertrouwen in zowel trainees en docenten/trainers te vergroten om hen te helpen
angsten en moeilijkheden te overkomen
 Een effectieve leermethode te leveren om de trainees in staat te stellen om hun
curricula te lezen en taken te plannen en uit te voeren
 Het teamworkvermogen van trainees faciliteren
 De docenten/trainers aanmoedigen om hun werkervaring te delen
 Het vermogen om te luisteren, begrijpen en uit te wijden in zowel docenten/trainers
en trainees te vergroten
 Flexibiliteit van docenten/trainers aan te moedigen
Het is mogelijk om af te leiden uit de lijst hierboven dat de keuzevrijheid aansluit bij de
grondbeginselen van de Montessori methode, wat erg effectief kan zijn in het MBO, om de
individuele vaardigheden van studenten bewust te verhogen en exploiteren en hen helpen
om hun persoonlijke leer- en werkpaden te vinden.
De Italiaanse partner heeft gebruik gemaakt van aangepaste basis Montessori principes voor
taalonderwijs aan volwassenen. Om deze aanpak naar het MBO over te brengen, hebben
we deze aangepast, met gebruik van de zes Montessori eigenschappen, geselecteerd door
de Nederlandse Montessori Verenging (“Hoofd, hart en handen”, “Leren door kiezen”,
“Reflectie”, “Sociaal leren”, “Geïntegreerd leren”, “Binnen buiten het schoolgebouw”) 4. De
nieuwste zijn al gebruikt op middelbare scholen. En we hebben voorbeelden gegeven over
3
4

16+ studenten in het mbo
Zie THEORETISCHE GEDEELTE B en FROJOL website op: www.frojol-project.org
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hoe deze kunnen worden gebruikt in met MBO, zowel in het klaslokaal als op het werk. Ten
slotte is het zeer belangrijk dat docenten en trainers begrijpen dat deze methode geen
vervanging is, maar kan worden gebruikt als toevoeging om hun eigen of traditionele
methodes toe te passen.
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2.2 Voorbeelden
Hieronder zullen we de zes Montessori eigenschappen bespreken die zijn geselecteerd door
de Nederlandse Montessori Vereniging.
We zullen eerst een algemene uitleg geven van het principe, daarna de mogelijkheid
bekijken om dit te gebruiken voor het MBO en verschillende manieren voorstellen waarop
deze principes kunnen worden toegepast, zowel in het klaslokaal en op het werk. We zullen
ook de belangrijkste Montessori principes belichten die dienen te worden toegepast door de
trainer.
Hoofd, hart en handen
ALGEMEEN: Montessori onderwijs is niet alleen gericht op cognitieve groei van de student
maar ook op sociale, morele, emotionele en creatieve groei. Bij de integratie van hoofd, hart
en handen streeft Montessori onderwijs naar dieper leren.
HET MBO: MBO-studenten kijken naar de arbeidsmarkt waar het emotionele/sociale
/morele/ creatieve/veiligheidsniveau van studenten even belangrijk is als hun cognitieve
niveau. Studenten leren beter in de praktijk, door doen (handen) in een goede en veilige
omgeving waarin ze het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van het team (hart). Maar het is
ook belangrijk om studenten bewust te maken van het belang van hun eigen houding als ze
werken bij een bedrijf.
GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: Om de studenten de mogelijkheid te geven hun hoofd en handen tegelijkertijd
te gebruiken terwijl ze hun ‘soft skills’ blijven verbeteren, moet de trainer zorgen voor:
Een visueel voorbeeld over hoe de taak moet worden volbracht.
Een toepasselijke omgeving waar de student gepaste middelen en materialen kan
gebruiken volgens zijn professionele carrière.
Ruimte voor de student om te werken in zijn eigen ritme en de taak te kunnen
herhalen indien nodig.
PRAKTISCH VOORBEELD: De studenten kunnen de volgende vraag in kleine groepen
bespreken: wie zou een bedrijf eerst aannemen: een minder vaardige medewerker met de
juiste houding (betrokkenheid) en de wens om te leren of een zeer vaardige medewerker
zonder goede manieren en de wens om te luisteren en leren? Waarom? Dit kan worden
opgevolgd door een bezoek van een werkgever.
LEREN OP HET WERK: als de student begint met zijn stage, vraag hem dan om de relaties
tussen zijn collega’s te observeren en twee voorbeelden te vinden (positief of negatief)
waarin de juiste of verkeerde houding een conflictsituatie op het werk (d.w.z.: een misvatting
die een vertraging in een bestelling heeft veroorzaakt; een vergadering waarin alle
deelnemers een duidelijk doel of motivatie hebben ontdekt of niet…) heeft gecreëerd of juist
vermeden.
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B Leren door te kiezen
ALGEMEEN: Keuze is inherent aan het leven. In de Montessori methodologie vormen de
docent, de student en de omgeving een leerdriehoek. Het klaslokaal wordt voorbereid door
de docent om onafhankelijkheid, beperkte vrijheid, en een gevoel van orde te creëren. De
student, door individuele keuze, maakt gebruik van wat de omgeving te bieden heeft om
zichzelf te ontwikkelen, te communiceren met de docent als steun en/of begeleiding nodig is.
HET MBO: Leren hoe te kiezen is essentieel voor het verwerven van competenties. Om te
leren hoe te kiezen dienen het MBO-studenten ervaring te krijgen in verschillende praktische
situaties, verbonden aan hun beroep door leren op het werk of door simulatie op school of in
werkgerelateerde schoolprojecten; situaties waarin ze de mogelijkheid krijgen om
aanpassingen te maken. Studenten dienen te leren hoe de zaken in de realiteit werken, wat
hun rol zal zijn, maar ook wat ze kunnen, wat ze willen en waarom.
GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: Om studenten de mogelijkheid te geven om te leren, gepaste keuzes te
maken, dient de trainer:
Een stap terug te doen en te vertrouwen op het vermogen van de student om goede keuzes
te maken. Als de docent een te beschermende houding heeft of de student niet vertrouwt, zal
de student waarschijnlijk niet zijn volledige potentieel benutten en faalangst kan zijn
beoordelingsvermogen hinderen. Dit proces moet klein beginnen zodat de student zijn
vertrouwen in zijn eigen vermogen om beslissingen te nemen op kan bouwen.
Het moet verschillende, duidelijke, beschikbare mogelijkheden leveren voor de student.
Hoe meer deze mogelijkheden gerelateerd zijn aan het werk, hoe beter dit is voor het
leerproces van de student.
PRAKTISCH VOORBEELD: Geef de student een X aantal taken waarvan hij er X moet
kiezen om een bepaalde kwalificatie te krijgen. Als deze taken eenmaal zijn gekozen,
kunnen ze niet meer worden veranderd zonder een geldige reden en moeten ze worden
opgeleverd op de vastgestelde tijd. Studenten dienen te begrijpen dat keuzevrijheid ook
verantwoordelijkheid met zich mee brengt.
Voordat de student aan zijn stage begint, krijgt de student de mogelijkheid en
verantwoordelijkheid om na te denken over het soort bedrijf waar hij graag stage zou willen
lopen, en het soort taken dat hij graag zou willen uitvoeren. Hij zal informatie zoeken over dat
bedrijf en zal proberen om daar een stageplek te krijgen.
LEREN OP HET WERK: Tijdens zijn stage zal de student in één of meerdere situaties
terecht komen waarin hij een keuze moet maken. Vraag hem om deze situaties op te
schrijven en uit te leggen waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt.
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C Reflectie
ALGEMEEN: Zelfcorrectie en zelfbeoordeling zijn een integraal onderdeel van de Montessori
aanpak. Als studenten volwassen worden, leren ze kritisch naar hun eigen werk te kijken en
raken ze geoefend in het herkennen, corrigeren en leren van hun fouten. Studenten
herkennen en reflecteren op hoe ze ervoor staan binnen hun leerproces en wat ze nog
moeten bereiken.
HET MBO: Om leren plaats te laten vinden, is het niet genoeg om de MBO-student alleen te
voorzien van een praktijksituatie (werkproces). Reflectie is noodzakelijk. Bij het kiezen van
een praktijksituatie is het belangrijk om vooraf vast te stellen wat er geleerd dient te worden.
Vervolgens, door te reflecteren met de student over wat hij heeft ervaren en wat zijn rol was,
verandert de ‘ervaring’ in een leerproces: de student zal in staat zijn om te beoordelen of hij
iets heeft geleerd en wat hij nog moet leren, maar hij zal nu ook begrijpen hoe dingen werken
in zijn beroep en hoe hij met verschillende situaties om kan gaan.
GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: De coachende rol van een trainer leidt studenten/trainees op een natuurlijke
manier naar reflectie over hun eigen leerpad en over de onderwerpen waar ze over leren en
om hun sterke en zwakke punten en fouten beter te begrijpen. Onnodige ingrepen van de
trainer kunnen de actieve rol van de student/trainee breken door reflectie en kunnen leiden
tot een negatieve, passieve rol. Na de reflectie kan de student/trainee zich realiseren dat hij
de taak dient te herhalen en hij moet hiertoe ook de mogelijkheid hebben. Een rustige
omgeving (stilte) helpt bij reflectie. Reflectie kan hij ook gebruiken om te bedenken of hij
zijn doel in die taak heeft bereikt.
PRAKTIJKVOORBEELD: Vraag de student om een project of een taak te volbrengen. Als
het is voltooid, vraag de student dan om te reflecteren over het doel van de specifieke taak
en over wat hij geleerd heeft. Vraag hem ook hoe hij het beter had kunnen doen en of hij
bepaalde kennis of vaardigheden miste tijdens het proces.
LEREN OP HET WERK: Voordat de student/trainee aan een stage begint, vraag hem dan
om op te schrijven wat hij van zichzelf verwacht tijdens de stage: wat verwacht hij te leren, te
ervaren, zowel persoonlijk als professioneel. Vraag de trainee na een maand om terug te
kijken naar dit document en na te denken over in hoeverre zijn verwachten uit zijn gekomen,
en hoe veel of hoe weinig hij bereikt heeft. Doe dit nogmaals aan het eind van de stage om
een algemeen beeld te krijgen. Vraag de trainee om na te denken over het hele proces.
D Sociaal leren
ALGEMEEN: Leren van en met elkaar is een zeer belangrijk onderdeel van de Montessori
methode in het algemeen, maar jongeren in de leeftijd van 13 en 18 jaar zijn heel sociaal
gevoelig.
HET MBO: Zelfs in het MBO blijft sociaal leren een belangrijke kwestie. Elke student in het
MBO moet leren hoe zich te gedragen in een werkomgeving. En hij dient sensitief te zijn over
het leren in een sociale omgeving binnen het werk. Leren vindt niet alleen plaats als de
stagebegeleider een taak uitlegt, maar ook terwijl de student luistert naar gesprekken tijdens
de pauze, of als studenten moeten leren hoe ze ’s ochtends binnen moeten komen
(goedemorgen zeggen, interesse tonen in collega’s, vragen hoe het met ze gaat)/ Sociaal
leren gaat ook over begrijpen wanneer een collega een hint geeft over jouw gedrag op het
werk. Maar sociaal leren gaat ook over nieuw gedrag leren en gedragsveranderingen in een
vaste setting bewerkstelligen: observerend leren.
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GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: In principe vindt sociaal leren overal plaats. Het is echter wel zo dat een
passende (ontspannen en vertrouwde) omgeving leren van elkaar zal faciliteren (ook
voor de trainer). In deze omgevingen zullen studenten niet bang zijn om fouten te maken
maar zullen ze zich realiseren dat dit onderdeel is van het leerproces zolang ze hier over
nadenken. Daarom dient de trainer studenten de tijd (stilte) en ruimte te geven voor
zelfreflectie en erop vertrouwen dat zij in staat zijn om te observeren en te leren door na te
denken over hun prestaties en hun fouten.
PRAKTIJKVOORBEELD: Je kunt bijvoorbeeld groepen in student laten discussiëren over
situaties waarin studenten echt van elkaar hebben geleerd. Waardoor leerden ze van elkaar?
Kunnen ze iets leren van hun discussie wat ze kunnen toepassen op school of op de
werkvloer?
LEREN OP HET WERK: Als de trainee op zijn stageplek zit, vindt sociaal leren plaats door
middel van observatie, imitatie, interactie, rolmodel voor eigen gedrag en reflectie:
De tutor bereidt de machine voor, voor de productie van een artikel. Hij volgt een standaard
procedure, en de trainee observeert wat hij doet en accepteert de leidende rol van de tutor.
Na een tijdje mag de trainee dezelfde taak doen. Hij zal de tutor imiteren en dezelfde
procedure volgen. Nadat hij dit heeft gedaan, zal hij reflecteren over wat hij heeft gedaan.
‘Was dit een goede oefening? Heb ik alles goed gedaan? Is er een andere manier om de
machine klaar te zetten? Kan ik dit bespreken met mijn tutor?’

E Geïntegreerd leren
ALGEMEEN: Samenhang in lessen geeft studenten de mogelijkheid om de realiteit als
geheel te onderzoeken. De barrières tussen verschillende cursussen zullen worden
verlaagd.
HET MBO: In het MBO zou geïntegreerd leren min of meer een ‘normale’ procedure moeten
zijn. We leren onze studenten om professionals te worden en als ze eenmaal werken zullen
studenten zich realiseren dat hun taken ook gecompliceerd zijn. Bijna elke taak omvat
verschillende componenten of acties. En zelfs als je elke dag hetzelfde werk doet kunnen de
omstandigheden anders zijn, wat weer betekent dat de taken anders zullen zijn.
GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: Ook al is het soms lastiger om verschillende vakken in één schooltaak te
verwerken, het is ook beter voor de MBO studenten. Omdat op het werk leren ook van de
studenten vraagt om veelomvattende activiteiten te volbrengen. De trainer dient een
passende omgeving en toepasselijke voorstellen (projecten/materialen) aan de studenten
te leveren om hun leerproces te integreren.
PRAKTIJKVOORBEELD: De studenten krijgen een projectopdracht. Ze moeten een folder
ontwerpen voor de heropening van het schoolgebouw. Voordat 200 folders klaar voor
gebruik zijn, zullen studenten gebruik maken van: hun taal, computervaardigheden,
communicatie, ontwerp en ze zullen aan verschillende competenties hebben gewerkt, zoals
onderhandelen, samenwerken, leiden, organiseren en plannen.
LEREN OP HET WERK: Als studenten op het werk leren zijn ze altijd bezig met geïntegreerd
leren. Taken zijn nooit hetzelfde en ze zijn nooit geïsoleerd. Zelfs als een trainee in een
winkel werkt en producten verkoopt, integreert hij heel veel van de geleerde vakken; taal,
kennis, klantenservice, productkennis, marketing, sales, communicatie, logistiek, wiskunde...
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We zullen de trainee vragen om te reflecteren over hoe hij alle verschillende vakken die hij
op school heeft geleerd heeft geïntegreerd in zijn stage. Dit is een integratie van alle eerder
genoemde Montessori principes.
F Binnen en buiten het schoolgebouw
ALGEMEEN: Een kind leert vaardigheden en verkrijt zijn eigen plek in een gemeenschap of
samenleving niet alleen binnen de school, maar ook daarbuiten.
HET MBO: Het is duidelijk dat de curricula van MBO studenten stageperiodes omvatten,
naast hunreguliere schoolroosters. Praktijkleren vindt ook plaats binnen de school,
bijvoorbeeld wanneer studenten samenwerken voor projecten, of werken aan opdrachten die
gerelateerd zijn aan het werkveld samen met andere studenten.
GEKOPPELD AAN DE ALGEMENE MONTESSORI PRINCIPES AANGEPAST DOOR
LINGUA PIU: Om optimale leerresultaten te verzorgen zowel in leren op het werk als op
school is een passende omgeving essentieel. Deze omgeving lijkt gemakkelijker te creëren
buiten het schoolgebouw, maar er dient rekening mee gehouden te worden dat niet elke
‘werkomgeving’ gepast is. Dit is ook van toepassing op leren op school. Het gebruik van de
functionele materialen binnen en buiten de school is zeer belangrijk als studenten leren.
Dit is een zeer belangrijk aspect in het leerproces tijdens leren op het werk. Herhaling is een
belangrijk aspect en het feit dat een activiteit of taak kan worden herhaald op school en op
het werk maakt het minder leuk voor studenten, aangezien het een groot verschil kan maken
als ze dezelfde taak ‘in het echt’ uitvoeren.
PRAKTIJKVOORBEELD: Om theoretische vakken te integreren met leren op het werk
kunnen simulaties worden gebruikt. Zoals de ontvangstbalie in het klaslokaal, waar
studenten gesprekken met cliënten kunnen uitproberen die plaatsvinden aan de balie (met
andere studenten), via de telefoon of de mail of digitale servicebalies.
LEREN OP HET WERK: De beste en meest effectieve manier van leren op het werk vindt
plaats in combinatie met leren op school. De meest effectieve kennisoverdracht is kennis
gegeven aan studenten als deze erom hebben gevraagd. Dus trainees kunnen moeilijke
situaties tegenkomen in hun stage, terugkeren naar school om de vaardigheden, kennis en
competenties te leren die nodig zijn om de situatie op te lossen. De andere mogelijkheid is
dat trainees een onderwerp gemakkelijker kunnen onthouden als ze deze in de praktijk
hebben gezien.
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2.3 De vertaling naar de praktijk
De Montessori methode voor professionele educatie begint bij de student. Maar het
curriculum – zoals vastgesteld door de gerechtelijke autoriteiten van de landen – is nog
steeds de leidende factor wat de basis vormt voor de kwalificatie/diploma van de studenten.
Een groot verschil is dat u niet de boeken volgt, maar tijdens het leerprogramma beslist in
navolging van de mogelijkheden die de student krijgt of heeft (op het werk/simulatie/op
school). De aanpak kan in elk land anders zijn.
Ook al wordt een lege studentopdracht gebruikt, het zal liggen aan de expertise van de
begeleidende docent/trainer wat beslist in hoeverre de student de taken zelf kan uitvoeren!
U kunt hieronder een aantal voorbeelden vinden. Sommige voorbeelden kunnen mogelijk
niet van toepassing zijn op de situatie in uw land.
Voorbeelden:
Persoon A (A 38 jaar oud, werkt al 15 jaar als telefonist/receptionist in een showroom)
 Persoon A bezoekt een open dag op school en vraagt naar de mogelijkheden om
weer te gaan studeren, maar hij wil niet in een klas zitten met 17-jarigen en wil ook
niet de hele week naar school moeten.
 In het eerste gesprek zal een counselor of coach de verschillende onderwijsopties
bespreken in dezelfde of een andere sector die volgt op zijn eerdere
diploma’s/werkervaring
in
combinatie
met
de
vergaarde
vaardigheden/kennis/competenties.
 Dit geeft persoon A de gelegenheid om een duidelijk beeld van zijn eigen situatie te
creëren, en na te denken over zijn eigen ‘leerwens’, gekoppeld aan een curriculum.
Dit kan op hetzelfde EQF niveau of op een hoger niveau zijn.
 Persoon A beslist dat hij een projectsecretaris wil worden. Dit betekent dat hij naar
een hoger niveau zal moeten.
 De coach kan nu het ‘gewenste’ curriculum gebruiken om te zien welke delen van zijn
educatie kunnen worden uitgesloten op basis van competenties, vaardigheden en
kennis.
 Persoon A heeft nu een concreet beeld van wat er ‘open’ blijft, en wat nog moet
gebeuren.
 Een stage kan worden gevonden door de student/docent.
 Met gebruik van de lege opdracht en de overige onderdelen van het curriculum kan
een leerinhoud worden ingevuld door persoon A, na de introductie in de stage. De
werkomgeving is leidend in wat de student echt wil.
 Het leerpad is gepland, samen met de coach, persoon A heeft zijn eigen persoonlijke
‘curriculum’ gemaakt.
 Persoon A zal ontdekken dat hij wat kennis van theorie moet hebben om het werk te
goed kunnen doen (zie lege opdracht). Theorie kan op school worden verworven,
tijdens toekomstige lessen. Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt en uren
kunnen worden geregistreerd.
 Als dit allemaal gedaan is, kan de evaluatie/examinering plaatsvinden.
Anders dan de vorige leersituatie: de student wordt niet geleid door schoolboeken of een
vast onderwijscurriculum, maar door de omgeving en zijn eigen beslissingen. Dit opent de
weg naar hogere motivatie en zelfverantwoordelijkheid.
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Persoon B (Een 20 jaar oude student, in het tweede jaar van een EQF niveau 3 studie, is
veel afwezig, wil waarschijnlijk stoppen)
 Persoon B is uitgenodigd voor een afspraak met de docent en de coach om de hoge
afwezigheid te bespreken.
 In een eerste afspraak, zal de docent proberen om uit te zoeken wat er aan de hand
is. Persoon B geeft aan niet meer geïnteresseerd te zijn in naar school gaan, hij wil
niet meer de hele dag naar school toe en denk erover om te stoppen.
 De docent zal kijken naar het curriculum waar persoon B bij betrokken is en laat de
student zien wat hij bereikt heeft en wat er nog steeds moet gebeuren (anderhalf jaar
studeren).
 De coach vraagt de student naar zijn interesses en probeert er ook achter te komen
of de student ‘getriggerd’ kan worden om in het schoolsysteem te blijven door zijn
kwalificatie te veranderen en door hem minder tijd op school en/of op stage aan te
bieden.
 De coach kan nu zoeken naar een curriculum dat één niveau lager ligt en vergelijkt dit
met het curriculum dat de student volgde. De student kan nu de ‘open’ onderdelen
zien die hij nog moet voltooien om zijn diploma te halen, wat een kortere
schoolperiode en minder school en meer stage betekent.
 Dit geeft persoon B de mogelijkheid om een nieuw en duidelijker beeld van zijn eigen
situatie te krijgen, en te bedenken wat zijn eigen ‘leerwens’ is.
 Als persoon B ervan is overtuigd dat hij zich ertoe kan brengen om gebruik te maken
van deze mogelijkheid, kan een contract worden gemaakt door middel van een lege
opdracht.
 Een stage kan worden gevonden door de student/coach.
 Door middel van de lege opdracht en de overige onderdelen van het curriculum kan
een leerinhoud worden ingevuld door persoon B na introductie in de stage. Maar,
aangezien dit een andere situatie is zal de coach de student aangeven om het
leeronderdeel in 2 of meer opdrachten te splitsen, omdat dit betekent dat persoon B
dan het gevoel zal hebben dat hij iets heeft gedaan. Niet pas na 4 of 6 weken, maar
al na één of twee weken! De werkomgeving is nog steeds leidend in wat de student
denkt dat hij wil doen.
 Het leerpad is gepland, samen met de coach, en persoon B maakt zijn eigen kortere
en persoonlijke ‘curriculum’.
 Persoon B zal ontdekken dat hij wat kennis van theorie moet hebben om het werk
goed te kunnen doen (zie lege opdracht). Theorie kan op school worden verworven,
tijdens lessen. Afspraken kunnen hiervoor worden gemaakt en uren kunnen worden
geregistreerd.
 Als dit allemaal gedaan is, kan de evaluatie/examinering plaatsvinden.
Anders dan de vorige leersituatie: Onze doelstudent bevindt zich buiten het systeem dat hem
irriteert. Hij kan een contract voor 2 weken met zijn coach maken. Dit contract omvat wat hij
van plan is te leren (verantwoordelijk voor zijn eigen acties); de omgeving is uitnodigend (op
het werk) en geeft voldoende leerinput. Onze doeltrainee kan uit het klaslokaalsysteem
stappen voor diensten van één uur naar een werksysteem waarin hij misschien de kans
heeft om geconcentreerder te zijn en, als hij eenmaal is begonnen, voor een periode van 3
uur doorgaan.
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Persoon C (Een 23-jarige die het schoolsysteem een aantal jaar geleden zonder diploma
heeft verlaten, is zijn baan kwijt en wil nu een nieuwe opleiding doen om de arbeidsmarkt
weer op te kunnen)
 Deze persoon kan de eerste afspraak met de coach krijgen door middel van het
uitzendbureau.
 De coach zal proberen om erachter komen welke omgeving persoon C ‘triggert’, of
wat aanvoelt als een uitnodigende werkomgeving.
 Persoon C zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het kiezen van
een sector, de coach kan dan het curriculum van een laag EQF niveau introduceren
om samen met persoon C te onderzoeken welke formele en informele kennis,
vaardigheden en competenties hij al heeft verkregen.
 Dit geeft persoon C de gelegenheid om een duidelijk beeld te krijgen zijn eigen
situatie, en te bedenken wat zijn eigen ‘leerwens’ is, gekoppeld aan een curriculum.
 Persoon C heeft nu een concreet beeld van wat er ‘open’ blijft, en wat er nog moet
gebeuren.
 Een stage kan worden gevonden door de student/coach.
 Door middel van een lege opdracht en de overige onderdelen van het curriculum kan
een leerinhoud worden ingevuld door persoon C, na de introductie in de stage. De
werkomgeving is leidend in wat de student denkt dat hij wil doen.
 Het leerpad is gepland in kleine stappen om mee te beginnen. Samen met de coach
maakt persoon C zijn eigen persoonlijke ‘curriculum’.
 De coach informeert persoon C over de theorie die benodigd is om het werk goed te
doen (zie lege opdracht). Theorie kan op school worden geleerd, tijdens lessen.
Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt en uren kunnen worden geregistreerd.
 Als dit allemaal gedaan is, kan de evaluatie/examinering plaatsvinden.
Het verschil met de voorgaande leersituatie: We leren door onze zintuigen: horen, ruiken,
proeven, voelen en zien. Evaluatie vindt plaats door middel van de portfolio en observatie
door de docent (tijdens de leerperiode). Onze doelstudenten (jongvolwassenen) kunnen een
contract van minimaal 2 weken met hun docent, op basis van hun MBO-niveau en
persoonlijke competenties. Contracten omvatten wat ze willen leren; omgeving (op het werk)
levert voldoende input hiervoor. Onze doeltrainees kunnen leren wat ze willen (via simulatie
of werkelijke omgeving passend bij het curriculum/de cijfers).
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Persoon D: Student in het laatste jaar (tussen 20-24 jaar), EQF niveau 5, die een
redelijke/goede schoolprestaties heeft maar geen eerdere ervaring op de arbeidsmarkt.
 Deze student heeft hoge verwachtingen van de toekomst, maar weinig ervaring in het
regelen van zijn eigen zaken. Zijn studieprogramma is altijd goed gedefinieerd
geweest, waarin voortdurende evaluatie en examinering wordt gecombineerd, en wat
leidt tot het gewenste doel van een geaccrediteerde certificering.
 In de vooraf geplande afspraak om de verplichte stages van 3 maanden aan het
begin van het laatste jaar te bespreken, spreekt de student af met de docent/trainer
die verantwoordelijk is voor het monitoren van deze fase van zijn studie.
 De student laat weinig kennis van de werkelijke situatie in zijn werkveld zien en heeft
weinig/geen contact met bedrijven.
 De tutor nodigt persoon D uit om de lege opdracht in te vullen om zijn
studie/voorbereiding succesvol te voltooien. De student zal waarschijnlijk zijn
praktische werkervaring tonen en bepaalde verwachtingen aangeven die hij heeft van
die ervaring. De tutor kan D vragen om zo specifiek mogelijk te zijn in het omschrijven
over wat hij denkt dat toekomstige medewerkers van hem verwachten en wat hij
wenst te leren en hoe/waar hij dit wil leren.
 Persoon D realiseert zich wat hij nodig zal hebben voor de toekomst en wat hij moet
doen om naar zijn doelen toe te werken. Met dit nieuwe verantwoordelijkheidsgevoel
kan de persoon beginnen om de lege opdracht voor leerdoelen in te vullen tijdens de
praktische werkervaring fase van de training.
 De docent/trainer kan de student steunen/aanmoedigen om bedrijven te onderzoeken
waar hij werkervaring op wil doen en om contact op te nemen met een aantal van
deze bedrijven om hier een stageplek te vinden. Dit kan de eerste opdracht zijn.
Persoon D zal regelmatig afspreken met de docent om de voortang en ervaring te
bespreken.
 De student die geen ervaring heeft met de werkwereld begint zich onafhankelijk te
voeren. Hij zal competenties gebruiken en zich realiseren dat hij andere competenties
nog nodig heeft, maar nog niet bezit om bedrijven te bezoeken of zichzelf voor te
stellen aan bedrijven. De trainer kan mogelijk commentaar geven op dit proces en
persoon D helpen om zijn doelen te herzien en stappen te nemen naar het bereiken
van dat doel.
 Persoon D bouwt een nieuwe leerstrategie op door middel van de ervaring evenals
een nieuwe relatie met de trainer en de professionele wereld.
 Na het vinden van een stageplek (exclusief/gedeeltelijk georganiseerd door persoon
D) voor het beginnen van de stage, volgen de trainer en persoon D hetzelfde proces
van doelen vaststellen en een leerontwerp voor toekomstige fases van de stage, met
de bedrijfstutor zo ver mogelijk in het proces. De trainer en tutor definiëren duidelijk
wat de school en het bedrijf verwachten van persoon D en hoe ze hem kunnen
steunen in het bereiken van het vastgestelde leerdoel. Kwalificatieminima zijn al
vastgesteld door de school.
 Een informeel leercontract kan worden gemaakt met de personen die betrokken zijn
bij de stage.
 Persoon D en de trainer dienen elke 2 weken af te spreken in het begin van de stage
en dienen tijdens elke 2 weken te communiceren met elkaar om de leerdoelen/het
contract en de resultaten te bekijken. Extra afspraken kunnen ook plaatsvinden door
middel van Skype, email of andere middelen indien persoon D dit nodig vindt. Hij is in
het bezit van het proces in deze fase.
 Persoon D voltooit zijn leerervaring, na verschillende ‘leerpieken’ te hebben gehad en
na verschillende nieuwe kerncompetenties te hebben verworven. Vervolgens heeft hij
zijn diploma behaald en begint hij aan zijn onafhankelijke professionele carrière.
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Verschillen met de vorige leersituatie: De doelstudent heeft baat bij directe betrokkenheid bij
het creëren en vervolbrengen van zijn doelen in volwassenheid en onafhankelijkheid.
Leerdoelen en –paden die meestal van te voren zijn vastgesteld door de school kunnen ook
persoonlijk worden gemaakt, wat eigendom en implicatie vergroot. De doelstudent denkt ook
na over zijn leerproces en leeromgeving.
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2.4 Het idee achter de lege opdracht
a. ‘Om ervoor te zorgen dat een student/trainee verantwoordelijk is voor zijn eigen
leerproces, dient hij zijn eigen keuzes te maken. Niet alleen in het algemeen op
school, maar ook als hij taken uitvoert tijdens zijn stage.’
b. ‘In het algemeen geven docenten er soms de voorkeur aan om studenten te vertellen
wat ze moeten doen en hoe ze moeten handleen, maar dit verlaagt hun eigen
verantwoordelijkheid en initiatief.’
c. ‘Niet elke student is hetzelfde en dit geldt ook voor docenten.’
d. ‘Niet elk onderwijssysteem in Europa is hetzelfde.’
e. ‘Niet elke student heeft dezelfde leeftijd en achtergrond.’
Deze vijf beweringen zullen in de volgende voorbeelden van de studentopdracht worden
besproken om u, als docent, een idee te geven over hoe u de methode en opdracht op een
flexibele manier kunt gebruiken.
Ad a. Als docent kunt u een student vertellen wat hij moet doen. De student volgt uw
instructies op en voltooit de taak. De student heeft echter niet na hoeven denken over wat hij
moest doen en waarom. De student hoefde niet na te denken over de volgorde van de taken.
Dit is eigenlijk een gemiste kans om de student actiever betrokken te maken bij zijn
leerproces.
Het idee van de lege opdracht is dat u de student triggert om zelf na te denken, de
leermogelijkheden zelf te ontdekken (op school en op het werk), te kijken naar zijn leerpad
en dan met een voorstel te komen om de opdracht met één of meer taken te volbrengen. En
door dit te doen, het pad te creëren naar een diploma!
Ad b. Als u uw studenten vertelt wat ze moeten doen kan het moeilijk zijn om te geloven dat
de studenten hun eigen keuzes kunnen maken, zonder minder werk te doen dan in de oude
situatie.
Ad c. Het is mogelijk om over de student in het algemeen te spreken: u kunt maken hebben
met de standaard studentenpopulatie, mogelijke uitval, schoolverlaters die teruggaan naar
school, of zelfs oudere studenten die terugkomen van een andere kwalificatie.
Ad d. Er bestaan grote verschillen tussen de educatieve systemen van de landen. Sommige
landen hebben al een leersysteem dat is gebaseerd op competenties, terwijl andere landen
nog steeds met oudere/andere leersystemen werken. Ook bestaan er verschillen in
groepsleren en individuele leerpaden.
Ad e. In ons project richten we ons op:
Normale studenten, leeftijd 16 tot 22
Mogelijke uitvallers, in dezelfde leeftijdscategorie
Vroege schoolverlaters die terug willen keren naar school voor een diploma, leeftijd 20 tot 30
Mensen met lage (of geen) formele kwalificaties, leeftijd 30+
Hoe kan de lege opdracht worden gebruikt?
De opdracht is gericht aan de student/trainee.
De docent/trainer moet de opdracht (in meer of minder delen) samen met deze student
invullen. Afhankelijk van het EQF niveau en studiejaar kan een student de opdracht zelf ook
voltooien. De opdracht is een overeenkomst tussen de student en de docent (en misschien
zelfs met de stagebegeleider). Het leidt de student/trainer door alle benodigde stappen zodat
alle belangrijke zaken van te voren zijn vastgesteld. Het kan ook worden gebruikt als een
middel om de student in het onderwijs te houden, als hij dreigt uit te vallen. Door het gat wat
de student moet opvullen voordat hij het dichtstbijzijnde diploma/certificaat kan behalen te
bespreken en te laten zien/vast te stellen, kan de student opnieuw enthousiast worden om
op school te blijven of zijn stage afmaken met minder uren op school!
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2.5 Een stroomdiagram voor de tutor op het werk

Stroomdiagram stage voor de tutor
1

De trainee zou graag een rondleiding willen door uw organisatie

2

Nu kunnen u en uw trainee de taken bespreken die de trainee moet uitvoeren op het
werk voor zijn kwalificatie / zou kunnen uitvoeren in uw organisatie

3

De trainee zal dit uitwerken in een redelijk takenschema (met het oog op de
werkomgeving en zijn huidige leermogelijkheden) en hij zal dit bespreken met zijn
coach op school

4

De trainee zal u het plan voor zijn stage laten zien onderverdeeld in één grote of
verschillende kleinere taken in het volgende formaat: studentenopdracht

5

U kunt opmerkingen plaatsen en de opdracht(en) accepteren

6

U (en uw collega’s) kunt nu de trainee steunen in de uitvoering van de taken

7

Alle benodigde informatie, zoals hoeveel tijd de trainee heeft gepland voor het leren
van een taak en welke theorie hij moet kennen, kan worden teruggevonden op de
opdracht

8

De docent van school zal contact met u opnemen over de voortgang van de trainee,
maar u zult de trainee natuurlijk ook op de hoogte houden van zijn voortgang….

9

Het kan gebeuren dat de trainee u vraagt om de gelegenheid om te laten zien wat hij
heeft geleerd. En u vraagt om uw feedback en goedkeuring (misschien zelfs samen
met de school coach)

10

De student zal ook feedback geven op de opdracht

11

Nadat de studentopdracht is voltooid en getekend door de docent, kan een volgende
opdracht van start gaan
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3 De praktische instrumenten voor docenten en trainers in het MBO
3.1 De conceptopdracht

Leren op het werk opdracht voor trainees FROJOL
Nummer/ Naam
1

Auteurs AM, MK, RM
Versie 1.0

/

De opdracht ◘1
Kan onderdeel zijn van een reeks, wat de trainee de mogelijkheid geeft om het leerpad te plannen op
het werk of in een werksituatie (simulatie, stage of werk)
Wanneer kun je met deze opdracht beginnen? ◘2
Je kunt met deze opdracht beginnen nadat je met je docent/trainee hebt gesproken en goedkeuring
voor je leerpad hebt verkregen
Waar gaat de opdracht over?
a) ◘3
b)
c)
Wat moet je kunnen laten zien na het voltooien van de opdracht, Wat ga je leren?
Wat moet je kunnen laten zien (invullen na goedkeuring van de docent/trainer) ◘4
Gebruik het onderdeel ‘centrale taken, werkprocessen, competenties’ uit je eigen
onderwijscurriculum om een portfolio te maken
Wat ga je leren (vul dit zelf in)
Hoe denk je dat je dit kunt leren?
(vul dit zelf in) ◘5
Coachen/ Feedback
Jouw docent/trainer geeft je feedback (op afstand). Je kunt ook feeback (willen) ontvangen van je
medetrainees.
Methodologie
Creëer je eigen leerplan ◘6
Hoeveel tijd denk je nodig te hebben? ◘7
Waar ga je deze opdracht maken?
EU
...
uren /weken/maanden
credits (vul het adres in van je stage/simulatie/
etc.) ◘9

◘8

Samen of alleen? *
◘10
Informatie
(vul informatie die je vindt in, samen met je docent, zelf of bij het bedrijf) ◘11
Voorzieningen die je nodig hebt
(vul in, suggesties zijn de computer, www,…) ◘12
Centrale taken, processen, competenties waar deze taak over gaat
Centrale taken ◘13
Processen
Competenties
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3.2 De handleiding voor de conceptopdracht voor de coach
Hoe kan u de opdracht gebruiken met uw student of trainee? Een coachhandleiding:
a. plan een afspraak met uw student
b. onthoud 2.3 (bewustzijnlijst)
c. bespreek de komende weken met hem
d. vul de opdracht samen in of laat de student de opdracht voorbereiden voor een
tweede afspraak
e. leg uit hoe u contact zult houden met de student (telefoon, mail, skype, bezoek)
Hieronder vindt u elk onderdeel van de opdracht apart uitgelegd:
◘1 Afhankelijk van wat een student aan kan, kunnen een flink aantal taken worden ingevoegd in één
opdracht, of u kunt een aparte conceptopdracht gebruiken per taak.
◘2 Het is zeer belangrijk dat alle partijen het eens zijn met de opdracht. Dit kan niet alleen de
docent/trainer van de school en de student omvatten, maar ook de stagetutor kan hierbij betrokken
zijn.
◘3 Hier kan de student/docent samenvatten wat de inhoud van de opdracht is.
◘4 De student/trainer dient duidelijk uit te leggen wat hij verwacht van de student. Welke resultaten
moet de student leveren? Op papier, gesproken, presentatie, of het is ook mogelijk dat de student een
activiteit tijdens de stage moet laten zien.
Het is belangrijk dat de student zelf nadenkt over wat hij wil leren. Door dit op te schrijven kan de
student zich hier beter op richten.
◘5 Zoals volgt op nummer 4, moet de student nu nadenken over hoe hij kan leren wat er hierboven is
neergeschreven, dit samenvatten en het opschrijven.
◘6 Nu de student weet wat hij gaat leren en hoe, dient hij zijn doel onder te verdelen in kleinere
leerstappen (taken).
◘7 Verschillende opties worden hier genoemd (uren, dagen, weken). Het antwoord hangt af van het
niveau en de houding van de student, maar ook van de grootte van de opdracht. In het geval van een
stage, is het mogelijk dat één opdracht 4 of 8 weken of zelfs langer duurt.
◘8 Het is wellicht nog niet mogelijk om Europese credits in te vullen. Tot nu is het systeem alleen
gebruikt voor bachelor en master studies, en is het in een aantal pilots getest met studenten in het
MBO.
◘ 9 Dit is afhankelijk van de situatie. Een student kan een opdracht op school doen, in een simulatie of
op zijn stageplek.
◘10 De student zal meestal alleen aan een opdracht werken. Maar het is mogelijk dat studenten een
team vormen, ook tijdens de stage.
◘11 Dit kan worden gebruikt om extra informatie in te vullen. Ook de docent kan hier extra input voor
de student geven waar de student zelf niet aan heeft gedacht. Of schrijf op welke theorie
(hoofdstukken van een studieboek) hij eerst dient te bestuderen voor de opdracht. Of welke kleine
taak hij moet oefenen voordat hij begint met zijn stage.
◘12 Het is belangrijk dat er wordt opgeschreven welke materialen de student nodig heeft. Misschien
moet dit met een andere docenten, coach, of met het bedrijf waar de student zijn opdracht gaat doen
worden besproken. Dit kan ook betekenen dat een student voor een ander bedrijf moet zoeken, als de
materialen/machines/instrumenten die benodigd zijn om de taak te volbrengen niet beschikbaar zijn bij
het bedrijf van zijn keuze.
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◘13 Afhankelijk van uw eigen kwalificatiestructuur en studentverslagen, moet u dit onderdeel
misschien herschrijven. Aan het eind dient het duidelijk te zijn dat de student dit onderdeel heeft
voltooid en kan bijschrijven op zijn schoolprogramma!

3.3 Een bewustzijnlijst voor docenten/trainers
Het idee van vrije keuze vertaalt zich door de taken van het ‘contract’, als een opdracht
tussen de docent/trainer en de trainee, getekend door hen beide. Het psychologische aspect
is zeer belangrijk in de Montessori methode en de opdracht vertrouwt op het
verantwoordelijkheidsgevoel van de trainees.
Als u een bespreking heeft met de trainee voor de voorbereiding van het contract of het
evalueren van voortgang, denk dan aan de volgende psychologische aspecten en gedrag
van uzelf om de motivatie van de trainees hoog te houden en te verhogen. Dit vormt een
belangrijke basis voor het succesvol bereiken van de gestelde doelen.
Suggesties
Wees bekend met de onderwijsachtergrond en
toekomstverwachtingen van de trainee
In navolging van de vorige activiteit, ontwikkel
een algemeen idee en hoofdaspecten aangaande
het leerpad van de trainee, en de beste manier
om dit te bereiken

Wees beschikbaar om te luisteren en zorg dat hij
begrijpt dat je flexibel bent om de opdracht, indien
nodig, te veranderen
Creëer geen beoordelingen vooraf, stereotypen
en vooroordelen over de trainee

Verplaats jezelf in de trainee

Glimlach
Let op je houding

Uitleg
U kunt deze informatie krijgen van de school of na
een interview
Deze houding moet niet worden gezien als een
verplichting over hoe het contract moet worden
ingevuld en uitgevoerd, maar het moet gezien
worden als een constructieve manier waarop u de
trainee kunt helpen zijn doel te bereiken, om te
laten zien dat de trainee zijn eigen leerpad kan
kiezen en dit aan kan passen op de gewenste
manier
Veranderingen kunnen over deadlines en alle
andere onderdelen gaan die eerder zijn
overeengekomen en die problemen opleveren
tijdens uitvoering
Dit kan resulteren in een aantal nadelige
gevolgen: een verkeerde beoordeling kan leiden
tot een verkeerde opdracht, wat de leeractiviteit
kan vertragen
Probeer u te herinneren hoe het was toen u even
oud was en/of in dezelfde situatie zat als de
trainee; met wensen, verwachtingen, angsten,
twijfels, hoop voor de toekomst…
U moet een positieve houding laten zien naar en
positieve verwachtingen hebben voor de trainee
Onthoud dat de houding bereidheid moet
overbrengen. U dient uw houding onder controle
te houden zonder uw armen te kruisen, met uw
lichaam naar voren gericht, naar de trainee en
een rustige uitdrukking. En gebruik ook nietverbaal gedrag om hem aan te moedigen

Bedenk dat de opdracht een persoonlijk contract is en onthoud de volgende punten:
 De opdracht dient constant te worden geüpdatet, veranderd, en verlengd met een
wederkerige overeenkomst tussen de trainer en de trainee
 Elke opdracht kan worden onderverdeeld in subtaken, als deze tijdens de
trainingperiode moeilijk uitvoerbaar blijken te zijn
 De opdracht dient deadlines te hebben tijdens het voortdurende proces, zowel voor
de taken als voor de subtaken
 De overeengekomen opdracht dient vertrouwen in elke deadline uit te stralen en dient
moreel bindend te zijn, aangezien het de trainers respect naar de trainee weergeeft
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3.4 Feedbacksjabloon voor de trainee
In het algemeen vormt deze feedback een krachtig instrument voor de trainee zelf. Omdat
het een gestructureerde tabel is, nodigt dit de trainee ook uit om successen, onderwerpen of
problemen in stukken te verdelen en zo een beter overzicht te creëren. Het laat de trainee
ook zien dat ‘dingen’ kunnen worden voltooid en vragen kunnen worden beantwoord.
Feedback van de trainee (om te bespreken met docent/trainer of stagetutor)
Datum
Succes /onderwerp/vraag
◘1
◘2
◘3

vervolg

Ad ◘1 Deze kolom heeft bijzondere relevantie als de trainee de opdracht heeft opgevuld met taken die
een aantal weken duren. In dit geval kan het een tijdje duren voordat de docent/trainer van de school
een afspraak heeft met de trainee. Dan kan dit formulier door de student worden gebruikt om de laatste
periode te evalueren.
Ad ◘2 De trainee moet onmiddellijk een beslissing nemen, zijn succes erkennen, een vraag formuleren
of hoe hij een onderwerp moet aankaarten. Dit kan over alles gaan dat gebeurt. Een trainee kan het
gevoel hebben dat hij de taken die hij wil doen om zijn leerpad voort te zetten niet mag doen. Dit op
papier zetten kan hem helpen om dit te bespreken met zijn stagetutor.
Ad ◘3 Het is zeer gemakkelijk voor de trainee (maar ook voor de docent/trainer of stagetutor) om te
bekijken of de trainee zijn taken heeft voltooid of ook daadwerkelijk gebruik maakt van de evaluatie om
zijn leerproces voort te zetten.
Dankzij dit sjabloon zijn vervolgacties duidelijk en beheersbaar voor alle partijen. Ook de trainee zelf
krijgt op deze manier meer controle over zijn eigen acties, in overeenstemming met de Montessori
methode. Dit op moeten schrijven en vervolgacties moeten formuleren maakt het ook makkelijker voor
minder onafhankelijke of onzekere trainees om het juiste pad te volgen.
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4 Annex met printbare versies instrumenten
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Leren op het werk opdracht voor trainee FROJOL
Nummer/ Naam
1

/

Deze opdracht
Kan onderdeel zijn van een set en geeft jou als trainee de mogelijkheid geeft om jouw leerpad in een
werksituatie te plannen (simulatie, stage of werk)
Wanneer kun je met deze opdracht beginnen?
Je kunt met deze opdracht beginnen nadat de docent/trainer jouw leerpad heeft goedgekeurd
Waar gaat de opdracht over?
a)
b)
c)
Wat moet je kunnen laten zien als je de opdracht hebt voltooid, Wat ga je leren?
Wat moet je kunnen laten zien (invullen na goedkeuring van de docent/trainer)
Gebruik het onderdeel ‘centrale taken, werkprocessen, competenties’ uit je eigen onderwijscurriculum
om een portfolio te maken
Wat ga je leren (zelf invullen)
Hoe denk je dat je dit gaat leren?
(zelf invullen)
Coachen/ Feedback
Jouw docent/trainer zal je feedback (op afstand) geven. Je kunt ook feedback (willen) vragen van je
medetrainees.
Methodologie
Maak je eigen leerplan
EU
Hoeveel tijd denk je nodig te hebben?
Waar ga je de opdracht doen?
credits
...
uren /weken/maanden
(vul
het
adres
in
van
de
stage/simulatie/etc.)
Samen of alleen? *

Informatie
(vul de informatie in die je vindt, samen met je docent of alleen of bij je bedrijf)

Voorzieningen die je nodig hebt
(invullen, suggesties zijn computer, www,…)

Centrale taken, processen, competenties waar deze taak over gaat
Centrale taken
Processen

Competenties
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Een bewustzijnlijst voor docenten/trainers
Als u een bespreking heeft met de trainee voor de voorbereiding van het contract of het
evalueren van voortgang, denk dan aan de volgende psychologische aspecten en gedrag
van uzelf om de motivatie van de trainees hoog te houden en te verhogen. Dit vormt een
belangrijke basis voor het succesvol bereiken van de gestelde doelen.
Suggesties
Wees bekend met de onderwijsachtergrond en
toekomstverwachtingen van de trainee
In navolging van de vorige activiteit, ontwikkel
een algemeen idee en hoofdaspecten aangaande
het leerpad van de trainee, en de beste manier
om dit te bereiken

Wees beschikbaar om te luisteren en zorg dat hij
begrijpt dat je flexibel bent om de opdracht, indien
nodig, te veranderen
Creëer geen beoordelingen vooraf, stereotypen
en vooroordelen over de trainee

Verplaats jezelf in de trainee

Glimlach
Let op je houding

Uitleg
U kunt deze informatie krijgen van de school of na
een interview
Deze houding moet niet worden gezien als een
verplichting over hoe het contract moet worden
ingevuld en uitgevoerd, maar het moet gezien
worden als een constructieve manier waarop u de
trainee kunt helpen zijn doel te bereiken, om te
laten zien dat de trainee zijn eigen leerpad kan
kiezen en dit aan kan passen op de gewenste
manier
Veranderingen kunnen over deadlines en alle
andere onderdelen gaan die eerder zijn
overeengekomen en die problemen opleveren
tijdens uitvoering
Dit kan resulteren in een aantal nadelige
gevolgen: een verkeerde beoordeling kan leiden
tot een verkeerde opdracht, wat de leeractiviteit
kan vertragen
Probeer u te herinneren hoe het was toen u even
oud was en/of in dezelfde situatie zat als de
trainee; met wensen, verwachtingen, angsten,
twijfels, hoop voor de toekomst…
U moet een positieve houding laten zien naar en
positieve verwachtingen hebben voor de trainee
Onthoud dat de houding bereidheid moet
overbrengen. U dient uw houding onder controle
te houden zonder uw armen te kruisen, met uw
lichaam naar voren gericht, naar de trainee en
een rustige uitdrukking. En gebruik ook nietverbaal gedrag om hem aan te moedigen

Bedenk dat de opdracht een persoonlijk contract is en onthoud de volgende punten:
 De opdracht dient constant te worden geüpdatet, veranderd, en verlengd met een
wederkerige overeenkomst tussen de trainer en de trainee
 Elke opdracht kan worden onderverdeeld in subtaken, als deze tijdens de
trainingperiode moeilijk uitvoerbaar blijken te zijn
 De opdracht dient deadlines te hebben tijdens het voortdurende proces, zowel voor
de taken als voor de subtaken
 De overeengekomen opdracht dient vertrouwen in elke deadline uit te stralen en dient
moreel bindend te zijn, aangezien het de trainers respect naar de trainee weergeeft
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Stroomdiagram stage voor de tutor
1

De trainee zou graag worden rondgeleid in uw organisatie

2

Nu kunnen u en uw trainee de taken bespreken die de trainee moet uitvoeren op het
werk voor zijn kwalificatie / zou kunnen uitvoeren in uw organisatie

3

De trainee zal dit uitwerken in een redelijk takenschema (met het oog op de
werkomgeving en zijn huidige leermogelijkheden) en hij zal dit bespreken met zijn
coach op school

4

De trainee zal u het plan voor zijn stage laten zien onderverdeeld in één grote of
verschillende kleinere taken in het volgende formaat: studentenopdracht

5

U kunt opmerkingen plaatsen en de opdracht(en) accepteren

6

U (en uw collega’s) kunt nu de trainee steunen in de uitvoering van de taken

7

Alle benodigde informatie, zoals hoeveel tijd de trainee heeft gepland voor het leren
van een taak en welke theorie hij moet kennen, kan worden teruggevonden op de
opdracht

8

De docent van school zal contact met u opnemen over de voortgang van de trainee,
maar u zult de trainee natuurlijk ook op de hoogte houden van zijn voortgang….

9

Het kan gebeuren dat de trainee u vraagt om de gelegenheid om te laten zien wat hij
heeft geleerd. En u vraagt om uw feedback en goedkeuring (misschien zelfs samen
met de school coach)

10

De student zal ook feedback geven op de opdracht

11

Nadat de studentopdracht is voltooid en getekend door de docent, kan een volgende
opdracht van start gaan
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Trainee feedback formulier
Datum

Succes /onderwerp/vraag

Opvolgactie
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