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Leren in de praktijk helpt
leerlingen te ontdekken wie ze zijn en
hoe ze hun vaardigheden verder kunnen
ontwikkelen. Het geeft betekenis aan de
lesstof en het sluit aan op
hun belevingswereld.
Waar begin je als je je
leerlingen wilt laten leren in de
praktijk? Deze ‘On The Road Map’ neemt je
stap voor stap mee. De stappen zijn niet in
beton gegoten; haal eruit wat voor jou nuttig is
en maak er een geslaagde praktijkles van!

➋
➊

Bedenk een
passende opdracht

➌
Plan en organiseer
de praktijkles

➍

➎
Beoordeel de
leerlingen

➏
Evalueer en
reflecteer

C
 ommuniceer naar
betrokkenen

Bepaal het
leerdoel
“Dit product is gemaakt door docenten
in het kader van het project Leerling
2020. Leerling 2020 wordt uitgevoerd
door Schoolinfo in opdracht van
de VO-raad.”

Lees op de achterzijde alles over de stappen!
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Stap 2: 
Bedenk een passende
opdracht

Leerlingen kunnen dit
ook heel goed!

Stap 3: Plan en organiseer
de praktijkles

Leren in de praktijk motiveert leerlingen. Zorg ervoor dat
de praktijkles ook aansluit bij hun belevingswereld.
	
Bedenk welke activiteit of opdracht aansluit bij het leerdoel:

Leren in de praktijk kan op veel manieren worden
ingevuld (zie stap 2). Het hangt van je keuze af welke
punten uit deze checklist handig zijn.

excursie, gastles, buitenopdracht of bedrijvenbezoek
Formuleer de vaardigheden die leerlingen nodig hebben (kijk op

Stap 1: Bepaal het leerdoel

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden)

Tip 2: Wees realistisch: vijf leerdoelen is meer dan genoeg
Tip 3: Prioriteer ze: welk leerdoel is het belangrijkst?

Tip:

Laat je inspireren op
leerplaninbeeld.slo.nl

op af

	 Ontwerp het leerling- en/of docentmateriaal in een lessenserie

 Kies een tijdspad en maak ruimte in het rooster
 Regel indien nodig vervoer en begeleiders
 Externe locatie of bedrijfsbezoek? Stem de mogelijkheden en

	Bepaal welk eindproduct de leerlingen moeten opleveren en hoe

je dat beoordeelt (zie stap 5)

Tip 1: Formuleer een concreet, specifiek en voor de leerlingen
begrijpelijk leerdoel

 Bepaal waar je praktijkles plaatsvindt en stem daar het budget

	 Denk ook na over werkvormen en vakoverstijgend werken

De praktijk geeft ruimte om betekenisvol te leren in de
‘echte’ wereld. Dat begint met passende leerdoelen.

Tips:

voorbeelden
eindproduct
 Poster
 Collage
 Demonst
ratie
 Gedicht
 Workshop
 Maquette
 Bordspel
 Kaartspel
 Reflectieve
rslag
 Artikel
 Toneelstuk
 Filmpje/tr
ailer
 Muziekstu
k
 Interview

 Krantenp
agina
 Presentatie
 Folder
 Kunstwer
k
 Dans
 Mindmap
 Strip
 Stopmotio
n
 Tijdschrift
 Kahoot
 Quiz
 Powerpoin
t
 Prezi

Tip:

regel een
bedankje voor
de locatie.

de leerdoelen af en bespreek de gedragsregels

 Gastdocent? Bespreek de leerdoelen en de invulling van de les

Evalueer tussentijds of
maak deelopdrachten
Kies niet te veel vaardigheden
Laat leerlingen zelf een opdracht
bedenken

Tip:

laat de
leerlingen zelf
kiezen!

Tip:

Tip:

Maak een absentielijst
en noteer ook de
contactgegevens van
en voor leerlingen
en ouders

Denk aan veilig
heidsregels: hesjes,
helm, EHBO-koffer...

Stap 5: Beoordeel de leerlingen
Stap 4: C
ommuniceer naar
betrokkenen

Leren in de praktijk heeft een doel. Hoe hebben de
leerlingen het gedaan en is het leerdoel bereikt? Bedenk
van tevoren of je formatief of summatief beoordeelt.

Leren in de praktijk vraagt om een goede communicatie naar
leerlingen, ouders, schoolleiding, collega’s en roostermakers.

Tip:

Laat je inspireren
op leerling2020.nl/
tag/rubrics

FORMATIEF:
 Maak zelf een rubric of gebruik een
voldoende en onvoldoende is

 	 Waarom je dit doet (beschrijf het leerdoel)
 Wat je doet (beschrijf de opdracht of activiteit)
 Waar je dat doet (op school, buiten of op locatie)
 	Wanneer je het doet (deel het tijdspad en de lessenserie)
 	Hoe je het doet (omschrijf de werkvormen, de benodigdheden

 Maak gebruik van peer feedback en
laat leerlingen tips en tops geven

Tip:

Begin op tijd met informeren,
bijvoorbeeld via e-mail,
een nieuwsbrief of
een bijeenkomst

wat zijn hun tips en tops? En heeft de lesstof

Formatie

f

Gebruik

een
rubric

SUMMATIEF

 Geef een cijfer voor het eindproduct
 Maak eventueel zelf een rubric of

en de afspraken)

		

Tip:

houd in de gaten of
leerlingen op de
goede weg zitten!

gebruik een bestaande

Wat heeft leren in de praktijk voor jouw leerlingen opgeleverd?
Zijn ze gemotiveerder? Wat ging goed en wat kan beter?

 De beste feedback krijg je van je leerlingen:

bestaande en formuleer wat goed,

Zij willen weten:

Stap 6: Evalueer en reflecteer

Formule
er
daarvoo
r wat
voldoen
de /
onvoldo
ende /
goed is

Peerfeedback

Laat leer
lingen
tips / to
ps
geven

meer betekenis gekregen?

Summatief
Geef ee

n cijfer
voor het
eindpro
duct

Gebruik
hiervoor ev
entueel
een rub
ric

 Bij een extern bezoek:

ZIG!
GOED BE

hoe vond de contactpersoon het?

 Wat zeggen je collega’s?
 Reflecteer ook op jezelf!

Tip:

bedenk of de
leerdoelen
behaald zijn.

Tip:

deel je
ervaringen/successen/
leerpunten met alle
betrokkenen.

