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Het verhaal van Arwan



Leren van de praktijk



Een leerwerkplaats     

❑ De kern is dat studenten echt participeren in de 

beroepspraktijk en daarbij ter plekke worden 

ondersteund door zowel experts in het leren (docenten) 

als experts in het werk (professionals). 

❑ Het verschil met een stage is dat bij de leerwerkplaats 

het onderwijs wordt verplaatst naar de beroepspraktijk.
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Opdracht aan mbo

Studenten:

❑ goed voorbereiden op een beroep

❑ ondersteunen door te stromen binnen
het mbo of naar het hbo

❑ voldoende bagage meegeven om
succesvol deel te nemen aan de 
maatschappij 



❑ Leren hoe je kan blijven leren

om met een onzekere toekomst

om te kunnen gaan.

❑ Het bewustzijn dat de opleiding

die je volgt een onderdeel is van

je loopbaan.



Een combinatie van hand- en 

hoofdwerk, waarvoor scholing en 

ervaring nodig zijn om het 

werkveld te overzien en taken 

daarbinnen zelfstandig, met goed 

resultaat en op gemotiveerde 

wijze uit te voeren. 

Vakbekwaamheid



Je bent in 
staat om iets 
goed uit te 
voeren

Je verbindt 
dit met je 
drijfveren en 
idealen 

Je vraagt je af: 
doe ik het 
goede in deze 
situatie of bij 
dit probleem? 

Vakbekwaamheid 
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Breed palet

1. Optimalisering van LWP-en zodat studenten goed worden voorbereid op hun 

toekomst

2. Professionalisering van opleiders en beantwoorden van onderwijskundige vragen 

in LWP-en

3. Samenwerken met bedrijven in de regio Rotterdam voor een gedeelde visie op 

toekomstgericht opleiden in LWP-en

4. Kennis ontwikkelen (en deze delen) over leer-en begeleidingsprocessen in LWP-

en: theoretisch begrip over effectieve LWP-en + praktisch inzicht hoe een LWP 

een passende leeromgeving kan zijn voor de diversiteit van studenten in het mbo
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Sociale dimensie

Cognitieve dimensie

Emotionele dimensie 

leerproces

wat studenten 
herkenbaar voor 

het werkveld 
weten, begrijpen, 

kunnen

leeruitkomsten

Thema 1 

Samen leren in LWP-en



Sociale dimensie

❑ Info oppikken

❑ Actief luisteren

❑ Uitproberen onder begeleiding

❑ Nadoen

❑ Handelen onder supervisie

❑ Zelfstandig werken met collega’s



Cognitieve dimensie

Beroepskennis is nodig

Om te voorkomen dat handelen een gewoonte wordt en om na te denken of 

het ook anders kan.

Door

Algemene kennis te verbinden met specifieke kennis en verschillende 

kennisaspecten met elkaar te verbinden.

Nadat

Je kritisch hebt nagedacht over het eigen handelen en de theorie

verbindt met de praktijk.

Zodat

Je nieuwe denkkaders en nieuwe vaardigheden ontwikkelt.



Emotionele dimensie

Combinatie van eigen effectiviteit, gevoel van autonomie en 

in verbinding zijn met docenten, familie, klasgenoten is de 

basis voor intrinsieke motivatie.



Thema 1 

Onderzoeksvragen bij Samen leren in LWP-en

1. Hoe leren studenten in LWP-en?

2. Welke behoefte aan coaching hebben zij hierbij?

3. Welke factoren hebben invloed op de motivatie van studenten om te 

participeren in de LWP-en en deze motivatie vast te houden?



Thema 2 

Samen coachen in LWP-en



Docenten zijn in staat om

Een professional te zijn en te blijven

Onderwijsprogramma’s te ontwikkelen

Onderwijsprogramma’s  uit te voeren

Studenten te begeleiden tijdens de leerloopbaan

Actief betrokken te zijn bij beroepspraktijkvorming

Beoordelingsinstrumenten te construeren, hanteren en evalueren



Leerdoelen

Leer-en 
doceeractiviteiten

Feedback en 
toetsing 

Onderwijsprogramma ontwikkelen



❑ Modelling: docent denkt en doet voor

❑ Guiding: tussenstations, docent
structureert

❑ Scaffolding: taak uitvoeren met veel begeleiding, daarna minder

❑ Coaching: docent volgt de student, stelt vragen om student te 
helpen om tot een oplossing te komen

❑ Monitoring: toezien op afstand, gericht op het proces van leren, 
steeds meer verantwoordelijkheid

Onderwijs uitvoeren 



Een leerrijke werkomgeving hangt af van: 

❑ veiligheid 

❑ beschikbaarheid van een begeleider

❑ studenten werkelijk willen zien, alert zijn op wat zij zeggen
en empathisch naar hen luisteren

❑ persoonlijke kwaliteiten van opleiders: betrokkenheid, 
nieuwsgierigheid, humor, creativiteit

Pedagogisch handelen



1. Hoe kunnen opleiders in LWP-en samenwerkend leren in gang 

zetten en het leerproces blijvend ondersteunen?

2. Wat is het effect van de onderwijskundige interventies met de 

beroepspraktijk als uitgangspunt van het leren op het handelen van 

studenten en de omstandigheden in de LWP-en?

Onderzoeksvragen bij Samen coachen in LWP-en

Thema 2



Thema 3

❑ Het ontwerpen van LWP-en is complex 

❑ Er bestaat alleen een eerste beeld van de kenmerken die het 

leren in de LWP effectief maakt 

❑ Het leerklimaat speelt hierbij een rol: d.w.z. omgevingsfactoren 

die het leerproces ondersteunen of belemmeren

Samen ontwerpen van LWP-en



Voorbereiding Realiseer co-makership: doelverheldering en erken elkaars doelen, zorg voor 

veelvuldig contact en uitwisseling

Verken de theoretische basis van de opleiding en de praktijk

Ontwikkel een voorbereidingsprogramma

Gebruik ook simulaties

Zoek balans in sociale veiligheid: ruimte om fouten te mogen maken, taakvariatie, 

autonomie

Uitvoering Zorg voor verschillende praktijksituaties, ondersteun studenten bij het herkennen van 

de praktijkkennis in het bedrijf

Stimuleer kritische reflectie

Laat studenten actief en volwaardig deelnemen

Ondersteun de praktijkbegeleider als mede-opleider

Evaluatie Ontwerp passende beoordelingssystematiek, zowel summatief als formatief

Investeer in de professionalisering van de beoordelaars



Thema 3

Onderzoeksvragen Samen ontwerpen van LWP-en
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We vormen netwerken en we starten 

met casestudies en actieonderzoek



DOCENTONDERZOEKERS



KENNISSTROOM

PRAKTIJKSTROOM

KENNIS MOBILISEREN KENNIS ONTWIKKELEN

PROBLEMEN OPLOSSEN LEREN

(CASUS)
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Ambitie van het practoraat: 

❑ Bijdragen aan een lerende organisatie door medewerkers met elkaar te verbinden

❑ Kennis in en buiten de organisatie ontsluiten en verbinden met nieuwe inzichten



Onderwijs Onderzoekende houding van 

docenten en studenten :

❑ Traineeship

❑ Mastertheses

❑ Leervragen






