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WOORD VOORAF
Dit boek is geschreven voor jou als instructeur en eventueel onderwijsassistent.
Als instructeur in het mbo onderscheid jij je van andere onderwijssegmenten. In
het mbo lopen studenten rond, geen leerlingen. Je hebt als instructeur niet met
ouders en leerkrachten te maken, maar met jongvolwassenen die zowel thuis als
op zichzelf wonen. Vakdocenten en docenten Engels, Nederlands en Rekenen ondersteun je in hun taken. De studenten die je begeleidt hebben voor een ambacht,
een beroep gekozen. Je ondersteunt docenten en studenten op niveau 2, 3 en 4
in het mbo. Je leidt studenten op voor een vervolgstudie of een baan. De praktijk
waarin zij terechtkomen kan jouw oude werkterrein zijn geweest. Jij vertegenwoordigt in het vakonderwijs die beroepspraktijk.
De thematiek van dit boek is voortgekomen uit de gesprekken, observaties en
behoefte-inventarisering van wensen die door instructeurs, onderwijsassistenten,
docenten, managers en leden van het college van bestuur zijn geuit. Het instructeurschap is een bekend verschijnsel in het mbo en hbo. De functie van onderwijsassistent is in het mbo relatief nieuw. Dit in tegenstelling tot onderwijsassistenten die werkzaam zijn in het basisonderwijs.Als instructeur en onderwijsassistent
behoor je tot het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het OOP kent een
HR-profiel, maar de concrete taken verschillen per opleiding. Sommige onderwijsassistenten voeren louter assisterende taken uit in bijvoorbeeld computerlessen
en werken feitelijk als instructeur. Sommige instructeurs werken onder toezicht
van een docent en voeren vrijwel alle docenttaken uit. De daadwerkelijke werkzaamheden van onderwijsondersteunend personeel verschilt niet alleen, ook de
achtergronden (ervaring, opleiding) van jullie als instructeurs en onderwijsassistenten lopen uiteen. Sommige onderwijsondersteuners hebben een middelbare
beroepsopleiding doorlopen, anderen een hbo-opleiding. Sommige komen uit de
branche, anderen ook weer niet. In dit boek houden we rekening met deze diversiteit. De thema’s die in de hoofdstukken aan de orde komen zijn zo opgezet dat
iedereen ze kan uitwerken. Ze zijn niet branche-specifiek. De opdrachten in dit
boek zijn door jou uit te werken.
Dit boek richt zich primair op het instructeurschap en secundair op het onderwijsassistentschap. Ten eerste zie je door de opdrachten in dit boek andere instructeurs functioneren. In rollenspellen, filmpjes en oefeningen maken we bepaalde
handelingen zichtbaar. Aansprekende vormen zijn mee te nemen naar de eigen
praktijk. Ten tweede helpt dit boek jou tot het bepalen van kerntaken te komen.
Wat van jou verwacht mag worden als instructeur ligt niet haarscherp vast. Maar
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waar mag je dan wel op aangesproken worden? Dit boek helpt jou in jouw specifieke context tot een afbakening van taken te komen. Ten derde geeft dit boek
je inzicht in wie je als mens bent in je baan als instructeur. Wat typeert jou als
instructeur? Waar heb je zicht op en wat zie je nog niet van jezelf? Welke normen
en waarden in jou keuren bepaald gedrag goed en bepaald gedrag af? Ten vierde
laat dit boek jou de complexiteit van het mbo zien.Werken met studenten in grote
lokalen en met adolescenten of oudere studenten kent een eigen dynamiek, evenals het anoniem zijn achter computers, verplichte aanwezigheid en samenwerken
met eigenwijze docenten. Er wordt flexibiliteit binnen grenzen gevraagd. Zaak is
dat jij jezelf daarbij niet wegcijfert.
Dit boek bestaat uit zes hoofdstukken die je afzonderlijk van elkaar kunt doornemen en gebruiken. We geven een korte toelichting hierop.
1 Zelfstandig opereren als instructeur
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Als instructeur geef je onder toezicht van de docent of docenten lessen. Meestal zijn dat lessen in praktijklokalen, gericht op vaardigheden van studenten. Om
zelfstandig les te geven bieden wij een aantal tools aan die zorgen voor een gecontroleerde les. We laten zien waar je rekening mee moet houden in de voorbereiding.Verder worden er allerlei suggesties genoemd, toepasbaar in verschillende
praktijklessen.
2 Samenwerken met studenten

In dit hoofdstuk richten wij ons op jouw dagelijkse werk met studenten. Aan
opvoeden wordt aandacht besteed. Studenten zitten niet op de dagopvang, maar
op school. Dat is chillen maar ook werken aan opdrachten. Dit thema gaat over
de sfeer in de klas, de relatie met studenten, jouw verwachtingen ten aanzien van
studenten enzovoort.
3 Begeleiden van studenten

Een hoofdstuk waarin we stilstaan bij het planmatig begeleiden van studenten.
Want studenten op gevoel begeleiden is visieloos. Het is op lange termijn grillig
en weinig consistent. Begeleiden moet een doel dienen. En dat doel is studenten
zo zelfstandig mogelijk maken.
4 Uitleg geven in lessen die je overneemt

Uitleg geven voor de groep van een docent die jij vervangt, is hier het thema. Doel
is de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Hoe neem je een les over en
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op welke wijze geef je uitleg zoals de docent deed? We bekijken welke keuzes jij
hier kunt maken.
5 Werken met docenten in een onderwijsteam

Het hoofdstuk samenwerken met docenten bevat opdrachten, oefeningen en
tests die jou als instructeur tot een goede samenwerking met je docent brengen.
Als die samenwerking al goed is, verzilveren we die. Dit hoofdstuk helpt jou als
instructeur om de goede positie te kiezen.
6 Instructeur worden, en zijn

Dit hoofdstuk gaat in op je reflectieve vaardigheden, je ontwikkelingsgerichtheid
en doorgroeimogelijkheden. Je start met een opleiding, maar waar kom je vandaan? Welke bagage heb je en waar wil je naar toe als instructeur? We zoomen in
op jouw achtergrond, ervaring, ambities en wensen. We willen zo expliciet mogelijk horen waar je tegenaan loopt in je instructeurschap.Ten slotte ga je lichtvoetig
onderzoek doen.
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Het boek heeft een praktisch karakter en is ondersteunend aan cursussen en opleidingen voor instructeurs in het mbo. Het doe-karakter maakt dit een leerzaam
en gedragsgericht boek. Mocht je als instructeur verdieping willen aanbrengen,
dan zijn de referenties en verdere bronnen achterin dit boek geschikt voor verder
speurwerk.
Vanuit de wetenschap

Waarom komen studenten niet opdagen bij een les die verplicht is? Waarom werken ze wel langer aan een project dat ze zelf bedacht hebben? Waarom is de uitval
kleiner bij opleidingen die studenten kiezen vanuit de inhoud? Omdat intrinsieke
motivatie een rol speelt bij studenten. Zeer gemotiveerde studenten wil iedere
mbo-opleiding. We werken daar graag naar toe. Motivatie houdt ook de wetenschap al jaren bezig. In Amerika is in 1985 door twee hoogleraren, Edward L. Deci
en Richard M. Ryan, een self determination theory (SDT, zelfbepalingstheorie) gepresenteerd. Deze theorie komt voort uit jarenlang onderzoek naar motivatieprocessen bij werknemers en studenten. De motivatietheorie SDT gaat ervan uit dat
ieder mens drie basale psychologische basisbehoeften heeft (Ruijters & Simons,
2012): competentie, relatie en autonomie. Ze gelden voor iedere cultuur.
- Competentie gaat over het gevoel dat mensen een bijdrage leveren in een bepaalde omgeving. Ze kunnen hun eigen capaciteiten benutten. Het gaat hier niet
om aangeleerd gedrag, maar om het vertrouwen in eigen kunde.
- Relatie gaat over het gevoel verbonden met anderen te zijn, zorgen en verzorgd
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worden en ergens bij horen. Het gaat ook over het gevoel van geestelijke veiligheid en het hebben van een thuisbasis.
- Autonomie is de perceptie om het gedrag zelf te mogen bepalen, vanuit eigen
interesses en waarden. Het gaat om het gevoel de handen aan het stuur te hebben, ook al oefenen anderen daar invloed op uit. Autonomie moet hier niet
verward worden met onafhankelijkheid.
De motivatietheorie met haar drie kapstokken komt in dit boek op allerlei manieren terug. In de zes hoofdstukken zijn diverse opdrachten opgenomen die appelleren aan deze ideeën. We nemen de drie pijlers kort door.
Competenties
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Studenten uit laten gaan van eigen competenties, ofwel bekwaamheden leidt tot
observatieopdrachten. Welke kwaliteiten kan jij als instructeur ontdekken in lessen, projecten, stages? Waarin blinken studenten uit, binnen of buiten de school?
Studenten met kwaliteiten inzetten als experts, bij de begeleiding van medestudenten, komt aan de orde in hoofdstuk 3. Te bepalen is welke werkstijlen, studievaardigheden, interesses enzovoort zij hebben. In hoofdstuk 6 kijken we naar
jouw competenties als instructeur. Kan jij jezelf profileren in een onderwijsteam?
Wordt jouw kwaliteit gezien en benut door je collega’s met wie je samenwerkt?
Relatie

Ondanks de schaalgrootte van ROC’s of mbo-opleidingen werken we als instructeur aan kleinschalige en persoonlijke relaties. Studenten leren we kennen, en
daardoor begrijpen. In hoofdstuk 2 bespreken we de rol van gastheer (m/v), de
sfeer in het lokaal, de thuisbasis waar studenten elkaar ontmoeten. In hoofdstuk
4 wordt de interactie benadrukt. Studenten spreken we aan, en niet toe. Ook dit
is relatievormend.
Autonomie

Als je studenten ruimte geeft om tot eigen keuzes te komen, zal je steeds moeten
schakelen. Iedere student heeft zo zijn interesse en werkt op zijn manier taken uit. In
hoofdstuk 3 zetten we onder andere in op ‘autonoom ondersteunend begeleiden’.
Maar we kijken ook naar jouw autonomie.Welke regelruimte krijg jij als instructeur
op een afdeling? In hoofdstuk 5 komen we hierop terug in steeds andere woorden.
Deci en Ryan (1985) met hun zelfbepalingstheorie geven ons handvatten. Studenten hebben basisbehoeften en daar kunnen we op inspelen. Op allerlei manieren.
Die basisbehoefte heb je als instructeur ook. De intentie in dit boek is om je van-
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uit verschillende onderwerpen tot een bewust instructeurschap te brengen. We
hopen dat je met behulp van dit boek meer bent gaan zien, dat je ‘zaken’ straks
kunt benoemen, verwoorden en beschrijven. En dat dit jou tot een waardevolle
onderwijskracht maakt.
Vanuit het ministerie OCW

Het rapport ‘Onderwijsondersteuners in het mbo’ van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) vermeldt dat er een Nationaal Onderwijsakkoord in 2016
is bereikt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil met
allerlei partijen (scholen, bedrijven, brancheorganisaties) de kwaliteit van het onderwijsondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op
een hoger niveau brengen door het wettelijk vastleggen van bekwaamheidseisen voor deze beroepsgroep. Op naar een ‘soort bevoegdheid’. Het ecbo-rapport
schrijft: ‘Instructeurs en onderwijsassistenten dienen aantoonbaar te beschikken
over pedagogisch-didactische vaardigheden en deze op peil te houden. Samen
met de beroepsgroep wordt er een kwalificatiedossier gemaakt. In het kwalificatiedossier zijn met name ook de pedagogisch didactische eisen benoemd. Als instructeurs aan de kwalificatie-eisen (kunnen) voldoen zullen zij ook in een aparte
“kamer” in het register opgenomen worden.’ Verder is in dit akkoord afgesproken
dat onderwijsgevenden, waaronder onderwijsondersteuners met een taak in het
primaire proces, functioneren in teams onder de verantwoordelijkheid van een
bevoegde docent die deel uitmaakt van het team. Niet-leraren worden alleen ingezet in vakgebieden waartoe hun kennis en ervaring zich uitstrekt en indien zij
voor de beoogde taken gekwalificeerd zijn (Brouwer, e.a. 2016).
Succes in leren en onderwijzen!
René van Kralingen
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1 Zelfstandig

opereren als
instructeur

15

1.1 Casussen uit de praktijk
Een instructeur geeft zelfstandig les in een atelier, werkplaats, practicumlokaal,
gesimuleerde bedrijfssetting en dergelijke. Hij opereert onder toezicht van de docent. Welke werkzaamheden voert een instructeur eigenlijk uit? Een paar citaten
van instructeurs uit het mbo en vmbo.
‘Ik geef het vak frezen en draaien op de afdeling verspanende technieken van
de opleiding werktuigbouwkunde. Studenten leren bij mij niet alleen conventioneel machines bedienen, maar ook werken met computergestuurde verspanende (CNC) machines. Ik leg studenten, overigens meestal jongens, uit hoe
machines bediend moeten worden. Ik geef aanwijzingen als ze met hun werkstukken bezig zijn. Ik ben tamelijk streng als het om veiligheid gaat. Bij mij
heeft iedereen, echt iedereen, een veiligheidsbril, werkschoenen en een stofjas
aan. Als daaraan niet wordt voldaan, moeten studenten vertrekken. Sorry.’
‘Ik ben instructeur in het ontwerplab, studenten leren hier tot grafische ontwerpen te komen met het softwarepakket van Adobe. Mijn taak is studenten
te helpen bij programma’s die zij niet beheersen. Ik doe dingen voor, volg hun
verrichtingen en wijs ze op bepaalde functies in deze programma’s. Mijn computerzaal is groot, maar overzichtelijk ingericht. Ik kan de verrichtingen van
studenten volgen door de Remote Desktop. Als studenten op Facebook, YouTube
of Instagram zitten, dan sluit ik deze sites vanachter mijn bureau.’
‘De lessen “plannen en prioriteren” geef ik nu een studiejaar lang. Studenten leren hoe zij huiswerk moeten inplannen, hoe zij hun agenda kunnen hanteren,
wat hun dag-, week- en maandplanning is, en hoe zij elkaar daarin kunnen
coachen. Ik leer studenten vooral hoe zij projecten uitvoerbaar kunnen maken. Als instructeur wil ik niet alleen horen hoe zij zaken aanpakken, maar
ook zien wat zij afspreken via mailtjes, WhatsAppberichten en sms’jes. Ik ben
directief als studenten er de brui aangeven en ongecontroleerd verder leven op
school. Ik fluister hun studentcoach dan iets in het oor.’
‘Ik geef op ons vmbo een serie hulplessen Smartrekenen aan de 1e klas. Ik doe
dit met de hele klas. Een paar bereidwillige leerlingen laat ik een som stap-voorstap uitwerken op het smartboard. De rest rekent mee, om te controleren of de
voorrekenaars het goed doen. Als de sommen niet goed uitgewerkt zijn, neem
ik het over. Met de klas nemen we stap-voor-stap de berekening door. Leerlingen
geef ik vervolgens een vergelijkbare som. Als oefening.’
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1.2 Wat is leren?
Als je aan oudere mensen vraagt ‘Wanneer heeft iemand iets geleerd op school?’,
geven zij vermoedelijk het antwoord dat je als kind dingen leerde zoals tafels, de
Eilanden van Indonesië, veterstrikken, staartdelingen en breuken. Dat leerde je, al
dan niet door stampen, op school. Het waren schoolse zaken die je nooit meer
vergat. Forever aanwezig in je hoofd en zichtbaar via de handen. Je wist niet alleen
iets, je liet het ook zien, zou deze generatie zeggen. Op papier of toegepast in het
dagelijks leven. Duurzaam aangebracht. Maar is dat zo? Wat de scholier toen wist,
is deze nu grotendeels vergeten. Die ooit verworven kennis en kunde is zeker niet
paraat en compleet gebleven. Veel is weggezakt. Wat relevant was is uitgebreid en
verfijnd. We zijn domeinspecifieke kennis en kunde gaan ontwikkelen (Boekaerts
& Simons, 2003).
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Over de vraag ‘wat leren is’ wordt door experts verschillend gedacht. Daarover
is geen eenduidige definitie te geven. Allereerst omdat er binnen de sociale wetenschappen stromingen bestaan die uitgesproken opvattingen hebben over het
verschijnsel leren. Behavioristen zullen je vertellen dat het geven van beloningen
leidt tot leren. Leren is bekrachtigen van gedrag. Cognitivisten leggen je uit dat we
kennis moet schematiseren en geordend moeten aanbrengen. Een stroming die
meent dat informatie betekenis moet krijgen om verankerd te worden. Ze bekijken hoe kennis opgeslagen wordt in het geheugen. Sociaal-constructivisten zullen
je zeggen dat de groep waarin geleerd wordt van belang is. Als individu bouwen
we zelf kennis op. Of die kennis juist is toetsen we door in gesprek te zijn met
anderen. Neurologen zullen ons wijzen op rijping en groei. Zij schrijven over de
aanleg van het brein bij adolescenten, activering van bepaalde hersengebieden
en komen met tips om informatie beter op te slaan. Breinkennis moet studenten
helpen tot efficiëntere leerprocessen. Zo legt elke stroming bepaalde accenten op
het fenomeen leren.
Psychologen en onderwijskundigen uit de ‘cognitivistische school’ kijken naar
wat er bij studenten gebeurt als zij studeren. Zij benoemen de processen die zich
voordoen. Om leren te begrijpen kijken zij naar vier verschillende aspecten van
dat leren van studenten:
• opvattingen van studenten over leren;
• ondernomen leeractiviteiten van studenten;
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• sturingsactiviteiten van studenten;
• omgaan met gevoelens en emoties tijdens het leren.
1.2.1 Opvattingen over leren
Als je instructeurs en docenten met wie jij samenwerkt vraagt ‘Wanneer hebben jouw studenten geleerd?’, krijg je uitlopende antwoorden. Volgens de
ene collega is leren iets kunnen. Het bedienen van een machine bijvoorbeeld. Voor de ander is leren onthouden en begrijpen. Een student heeft in
zijn lessen Maatschappijleer geleerd ‘wat een democratie is’. Opvattingen
over wanneer er sprake is van leren verschillen per instructeur, maar ook
per student. Meestal hangt de opvatting over leren sterk samen met hoe iemand leert en welke resultaten die persoon nastreeft (Oosterheert, 2011).
1.2.2 Leeractiviteiten

Opvattingen van iemand over het fenomeen leren zie je terug in zijn denk- en
doe-activiteiten. Iemand die het stampen van kennis belangrijk vindt, zal daarover
vragen stellen. Tijdens het studeren zie je hem woordjes herhalen en bepaalde
zinnen onderstrepen. Iemand die toepassing belangrijk vindt, zal in de les vragen
naar voorbeelden. Hij waardeert verhalen uit de praktijk. Iemand die iets wil begrijpen op zijn eigen manier, zie je aspecten met elkaar vergelijken. Kritisch komt
hij tot eigen aantekeningen: hij heeft niets overgeschreven maar alles zelf bedacht.
Denkactiviteiten zijn af te leiden van het studiegedrag van studenten. Volg een
groepje actieve studenten en je ziet van alles gebeuren: studenten beschrijven de
stappen in hun projectplan, trekken conclusies uit hun handelen, kijken kritisch
naar data op Google enzovoort. Het gaat hier om denkactiviteiten als relateren,
structureren, analyseren en bekritiseren. De gevonden informatie of opgedane ervaringen worden persoonlijk vertaald. Iedere student gebruikt als het ware zijn
eigen ‘writers block’. Opgeslagen in het geheugen noem je dat persoonlijke of
intuïtieve kennis (Van Kralingen, 2005. Oosterheert, 2011).
Studenten leren ook van doen, bijvoorbeeld een kolomboormachine gebruiken.
Ze ontwikkelen langzaam neurale scripts om de machine zelf in te stellen. Ze
handelen niet alleen, ze gebruiken ook kennis om de juiste beslissingen te nemen. Ze leren welke volgorde aangebracht moet worden. Al doende komen zij
ook tot kennis van boorsnelheden, werkstukklemmen en materiaal. Zo ontstaat
er procedurele handelingskennis. Om een student bewust te laten worden van
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wat hij geleerd heeft, heb je taal nodig. Als instructeur moet je studenten dus
laten communiceren voor, tijdens en na het handelen bij de boormachine. Door
vele oefeningen en te expliciteren wat hij doet, zal de student de handelingen op
een gegeven moment verinnerlijken. Ofwel automatiseren. Het instellen van een
boormachine heeft hij dan volledig in de vingers.
1.2.3 Sturingsactiviteiten
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Om het denken en doen in goede banen te leiden zie je studenten zichzelf of
anderen bijsturen. Sommige studenten beginnen soms iets te impulsief aan hun
werk. Ze lezen de opdracht niet goed en lopen vast. Ze zullen zich moeten oriënteren op de opdracht. In het leerproces moeten studenten ook leren plannen.
Wat ga ik eerst doen, hoeveel tijd kost dit, met wie ga ik samenwerken. Als studenten iets willen leren zullen zij zichzelf moeten toetsen. Zijn de uitwerkingen
compleet, juist en binnen de gegeven tijd afgerond? Studenten slaan misschien
bepaalde taken over, vragen misschien om hulp of pakken eerder besproken
leerstof nog eens terug. Ook nabesprekingen leiden hopelijk tot een kritische
bril bij studenten. Als ze leren van feedback, zelf vastgestelde fouten of aanwijzingen, dan zorgt dit voor nog meer zelfstandig handelen in de praktijk. Als een
student iets geleerd heeft, ga je ervan uit dat hij zichzelf op een juiste manier
aan- en bijstuurt.
1.2.4 Omgaan met emoties

Tijdens het leren worden gevoelens en emoties opgewekt. Die gevoelens en emoties kunnen positief en negatief van aard zijn. Positieve emoties zijn zichtbaar als
een student trots op zichzelf is als hij iets bereikt heeft. Je ziet een projectgroepje
elkaar een high-five geven na de behaalde 8. Negatieve emoties zijn er als bijvoorbeeld een student teleurgesteld is als hij iets niet begrijpt en een onvoldoende
haalt. Hij voelt zich dom als zijn instructeur het nogmaals uitlegt. Positieve gevoelens worden als prettig ervaren. Negatieve emoties leiden tot toenadering of
vermijding tijdens het leren. Er zijn studenten die hulp zoeken en jou benaderen.
Er zijn studenten die van slag zijn en frustraties opbouwen.Taken die niet lukken,
worden vermeden.
Studenten die zelfstandig leren zijn in staat hun emoties te managen. Om te beginnen schrijven zij hun inspanningen aan zichzelf toe. Het goede cijfer, het mooie
werkstuk kwam niet toevallig tot stand. Nee, dit is wat zij kunnen. Deze kennis
en kunde hebben zij ontwikkeld. Ten tweede motiveren zelfstandig studerende
studenten zichzelf. Ze gaan zelf aan de slag, behouden goede moed en ronden hun
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werk af. De prestatie geeft hen voldoening. Studenten die emoties onder controle
hebben, kunnen zich concentreren, ook als de verleidingen op de loer liggen. Ze
werken hun taken af, ondanks rumoer in het lokaal. Naast concentratie is er een
vierde facet, jezelf positief beoordelen. Studenten die zichzelf positief beoordelen,
ontwikkelen een positief zelfbeeld en krijgen zelfvertrouwen. Ze zien nieuwe taken als een uitdaging en beginnen daar met positieve verwachtingen aan.
1.2.5 Sociaal leren en nadoen

Als instructeur doe je vaak dingen voor. Je laat zien hoe je een boormachine hanteert of een snijbrander is af te stellen. Studenten kunnen leren van observeren.
Psycholoog Bandura wijst ons in zijn sociale leertheorie op vier elementen van
het observationeel leren:
(1) aandacht,
(2) retentie (vasthouden),
(3) productie
(4) motivatie.
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Studenten besteden aandacht (1) aan iets dat voorgedaan wordt als het relevant is.
Een demonstratie moet bovendien tempo hebben, voldoende complex en functioneel zijn. Bandura zag dat waarnemende studenten vooral aandacht hebben voor
instructeurs met een hoge status, een hoog vaardigheidsniveau en van hetzelfde
geslacht als zij.
Retentie (2) ontstaat als gedrag vaak herhaald wordt. Bandura benadrukte dat je
herhalingen zowel mentaal als fysiek kunt laten uitvoeren. Beiden zorgen voor
handelingsschema’s in je hoofd. Handelingsschema’s kan je zien als opgeslagen
stappenplannen.
Studenten leren van je demonstratie als zij tot productie (3) komen. Productie
ontstaat als zij handelingsschema’s (ook wel cognitieve representaties van het gedrag genoemd) daadwerkelijk uitvoeren, liefst onder wisselende omstandigheden.
Het kritisch vergelijken van uitgevoerde handelingen met de gedemonstreerde
handelingen, leidt tot sterkere handelingsschema’s.
Hoe gemotiveerd (4) studenten zijn om hun instructeur na te doen speelt tevens
een rol in dit sociale leerproces. Iets voordoen werkt als je dit vaker doet, liefst
tijdens of vlak voor de uitvoering en onder wisselende omstandigheden (Beek,
2012).
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‘Als docent kon ik niet zonder: een lesassistent, die ervoor
zorgde dat de leerlingen zelfstandig verder werkten, terwijl ik leerlingen individueel toetste. Voor onderwijsondersteuners was er nog niet eerder zo’n compleet handboek
voorhanden – van voorbereiden tot beoordelen, van communicatie met collega’s tot zelfreflectie – en dat allemaal
in vlot leesbare beschrijvingen. Dit boek is ook een must
voor leraren die samenwerken met instructeurs, én hun
opleiders!’
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Voor je ligt het eerste pedagogisch en didactisch
handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en
docenten in het beroepsonderwijs. Dit complete en
praktische boek leert je doordacht te handelen in de
onderwijspraktijk. Het gaat over gevarieerde aspecten
van het beroep, zoals: samenwerken met docenten
en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen
of studenten, instructies geven, het overnemen van
lessen, het vormen van studenten en het registeren van
vorderingen. Het boek bevat praktische voorbeelden,
casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met
tekeningen en kleurenfoto’s.
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