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Uitgifte: maart 2017

Versie: 01

Dit handboek Wederkerig Leren (WeL) is bedoeld voor studenten 
en docenten die met de WeL-methode gaan werken. In dit 
handboek staat beschreven hoe je als docent en student met 
de WeL-methode om moet gaan om het leren van studenten te 
verrijken. De WeL-methode is crebo- en teamonafhankelijk en in te 
zetten bij verschillende onderwijsvormen.

Naast een hoog leerrendement voor de student-docent (de 
student die les gaat geven) levert WeL ook aantoonbare 
onderwijsvoordelen op voor studenten die de les volgen én voor 
docenten die het traject begeleiden.

Momenteel wordt bij verschillende teams en colleges gewerkt met 
de methode WeL. 
Dat houdt een continu proces van doorontwikkelen en bijsturen in. 
Opmerkingen, suggesties of verbeteringen voor deze handleiding 
zijn dan ook van harte welkom. Graag mailen naar a.heerink@
rocwb.nl

Veel succes!

Alfons Heerink en Jeroen Hiemstra

NB Overal waar in dit document hij

staat, kan hij/zij gelezen worden.

Inhoudsopgave Inleiding
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Wederkerig Leren

1. Wat is Wederkerig Leren?

Wederkerig leren wordt internationaal vaak geduid als reciprocal teaching, peer tutoring of peer teaching. 
Dit is een onderwijsmethode waarbij studenten de lesstof aan elkaar uitleggen. Nederlandse termen die 
worden gebruikt zijn onder andere: wederkerend leren, wederkerig onderwijzen, wederzijds onderwijzen, 
wederzijds leren.

“Reciprocal teaching” is in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld met als doel het begrijpend lezen van 
teksten te verbeteren. De “reciprocal procedure” is het eerst beschreven door Palinscar (1982) en door 
Palinscar en Brown (1984). In een latere publicatie hebben Brown en Palinscar (1989) de methodiek verder 
uitgewerkt. In recenter onderzoek toonden Nestojko, Bui, Kornell en Bjork (2014) aan dat het denken dat 
je bepaalde stof moet doceren, leidt tot beter onthouden van de stof, die je zou moeten doceren. Fiorella 
en Mayer (2013) concludeerden dat het daadwerkelijk doceren van de stof tot dieper leren en duurzamer 
onthouden leidt.  

De (jongerejaars) student leert van wederkerig leren omdat hij iets hoort en doet dat dichter bij zijn 
eigen niveau ligt dan wat er in een boek staat of wat de docent vertelt: de zogenaamde zone van naaste 
ontwikkeling (Vygotsky, 1984). Voor de student-docent snijdt het mes aan twee kanten. Hij leert de 
vakinhoudelijke stof beter dan wanneer deze zelfstandig geleerd zou zijn. Daarnaast leert de student-docent 
hoe je inhoudelijk een goede les ontwikkelt en traint hij belangrijke didactische vaardigheden om de 
WeL-les optimaal te geven aan (mede)studenten.

2. Doel van Wederkerig Leren

WeL heeft als doel: 
1 hoger leerrendement behalen doordat de student-docenten de volledige cyclus van onderwijs doorlopen:
 - ontwikkelen 
 - voorbereiden
 - uitvoeren
 - evalueren 
2 trainen van didactische en/of leidinggevende vaardigheden
3 de zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van student-docenten vergroten
4 sneller en beter inspelen op nieuwe vakinhoudelijke en/of technologische ontwikkelingen 
 doordat het gehele potentieel van kennis en ervaring (en niet alleen die van de docenten) wordt benut
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Wederkerig Leren Wederkerig Leren

Bijkomende effecten:
• de (eerstejaars) studenten ervaren de lessen en begeleiding van de student-docenten als voorbeeld 
 (later in de opleiding mogen zij het zelf ook doen)
• meer kansen voor het hele college om teamoverstijgend te leren (bijv. ict-studenten geven een les 
  “werken in the cloud” aan transport & logistiek-studenten)
• de leeromgeving van de (eerstejaars) studenten is dynamischer en afwisselender door de inzet van 
  student-docenten (hun belevingswerelden zijn vrijwel gelijk)
• medeverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van onderwijs resulteert in een meer  
 autonome houding
• meer afwisseling in het werk van de docent

3. Plaats van Wederkerig Leren in een onderwijsconcept

3.1  Onderwijsvisie

Het geven van een goede les is niet de meest makkelijke opdracht die er is. Het spreekt daarom voor zich 
dat de Wel-methode het beste bruikbaar is als de student een reflectief vermogen heeft opgebouwd en 
(min of meer) in staat is om zijn eigen leerproces (mede) te sturen. Door jou als student verantwoordelijk te 
maken voor een (of meerdere) lessen voor (eerstejaars) studenten wordt je aangemoedigd om jezelf breder 
te ontwikkelen. Want tijdens een goede les is niet alleen je (beroeps)vakbekwaamheid belangrijk, maar ook 
hoe je in staat bent deze vakbekwaamheid over te brengen op anderen. 

3.2  Relatie leerbreinprincipes en WeL

Iedere student-docent die met de methode WeL lessen gaat verzorgen voor (eerstejaars) studenten 
krijgt een workshop activerende didactiek aangeboden. Het overbrengen van vakinhoudelijke lesstof 
is namelijk meer dan alleen de vakinhoudelijke kennis en kunde beheersen. Doordat docenten worden 
geacht zo activerend mogelijk te werk te gaan, is het is logisch dat jij, als tijdelijke docent, getraind wordt in 
hulpmiddelen voor activerende didactiek. In de workshop komen 10 leerbreinprincipes (zie bijlage 2) aan 
bod en oefen je deze toe te passen. Na de workshop ben je in staat om de 10 leerbreinprincipes goed toe 
te passen in je WeL-les. 

3.3  Curriculum en frequentie

Wederkerig leren is geen onderwijsvorm maar een methode die ingepast dient te worden in een regulier 
curriculum. De frequentie van de Wel-methode is per crebo en team verschillend. Het ene team zal WeL 
inzetten om 1 onderwerp te laten verzorgen terwijl een ander team WeL zal inzetten tijdens een gehele 
periode om een serie van meerdere onderwerpen door student-docenten te laten verzorgen. Het is een 
teambeslissing waar in het curriculum de methode Wel zit en hoe vaak deze op het rooster staat.  
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Voorbeeldrooster

Uren Schooldag

1. 08:00

2. 08:20

3. 08:40

4. 09:00

5. 09:20

6. 09:40

7. 10:00

8. 10:20 Pauze

9. 10:40

10. 11:00

11. 11:20

12. 11:40 VHT-WeL

13. 12:00 VHT-WeL

14. 12:20
Pauze

15. 12:40

16. 13:00 VHT-WeL

17. 13:20 VHT-WeL

18. 13:40 VHT-WeL

19. 14:00 VHT-WeL

20. 14:20 Pauze

21. 14:40 VHT-WeL

22. 15:00 VHT-WeL

23. 15:20

24. 15:40

25. 16:00

26. 16:20

27. 16:40

28. 17:00

29. 17:20

30. 17:40

31. 18:00

Voorbeeldrooster

3.4  Voorbeeldrooster

In onderstaande tabel wordt een voorbeeld getoond van een weekroosters (eenheden van 20 minuten) voor 
een BOL-opleiding tijdens het 1e leerjaar. De onderwijsvorm is een vaardigheidstraining (VHT). De toevoeging 
WeL op het rooster duidt dat de les niet wordt gegeven door de docent, maar door de student-docent. Dit 
deel van het rooster is dus zichtbaar bij zowel de (eerstejaars) student als de student-docent (ouderejaars).



Voorbeeldrooster Wederkerig Leren

4.  Hoe verloopt de WeL-methode

4.1  Organisatie en randvoorwaarden door WeL-docent

• zorg dat het team van begeleidende docenten bereid is om met WeL te werken
• zorg dat het team van begeleidende docenten vaardig is om met WeL te werken
• selecteer 1 of meerdere werkprocessen/competenties/vaardigheden uit het kwalificatiedossier die 
 te relateren zijn aan Wel, denk hierbij aan coachen, begeleiden, instrueren en/of expertise delen
• gebruik deze om de WeL-methode te verbinden aan de opleiding van de student-docent en hem de  
 mogelijkheid te geven om studievoortgang te boeken
• eventueel kunnen er ook onderdelen uit loopbaan & burgerschap (L&B) gebruikt worden
• selecteer onderwijsproducten/thema’s/onderwerpen uit het curriculum van de (eerstejaars) studenten 
 die geschikt zijn voor WeL
• maak een lesrooster WeL voor de student-docenten waarbij het rooster van 
 de eerstejaars leidend is*
• plan het aantal workshops activerende didactiek dat nodig is voor de groep student-docenten
• zorg dat een team van docenten vaardig is om de workshop activerende didactiek te kunnen geven 

4.2  Student-docenten voorbereiden op hun WeL-les

Het is belangrijk dat jij en je WeL-partner ‘eigenaar’ zijn van de les die je schrijft en verzorgt. Dit doet de 
docent door jullie OF een geheel nieuwe les te laten ontwikkelen OF door jullie een bestaande (verouderde) 
les te laten herschrijven. 

Hoe gaat dat in z’n werk?
• je docent roostert (vaak parallel met projecturen) 16 tot 24 voorbereidingsuren met regelmatig een 
  docentenvraaguurtje
• je docent regelt dat je vooraf kennis kunt maken met de groep (eerstejaars) studenten aan wie je de 
 WeL-les zult verzorgen
• je docent verzorgt een opstart WeL en licht de bedoeling toe met behulp van dit handboek én de 
 WeL-route kaart (zie bijlage 2).
• je docent zorgt ervoor dat iedere student-docent minimaal het volgende ontvangt:
 1. handboek methode WeL
 2. leeg onderwijssjabloon
 3. een goed en ingevuld voorbeeld van het te ontwikkelen onderwijssjabloon
 4. thema/onderwerp voor de te ontwikkelen WeL-les
 5. aantal kruispunten uit het kwalificatiedossier dat als leerdoel en/of trainingsdoel dient  
 6. Wel-route kaart
 7. workshop activerende didactiek

* Roostertechnisch blijkt deze groep door omvang en lesvormen het minst flexibel. 7



Student-docent

Docent

Stap 1: Handboek WeL en onderwijssjabloon ontvangen

Stap 2: Lesonderwerp kiezen, medestudent kiezen en WeL-les (+ eventueel proefles) inplannen

Stap 3: Workshop “Activerende didactiek” volgen

Stap 4: Conceptles uitwerken in het onderwijssjabloon

Stap 5: Conceptles laten controleren op didactiek (zie bijlage 2)

Stap 6: Conceptles laten controleren op vakinhoud (zie bijlage 3)

Stap 7: Proefles uitvoeren en feedback verwerken  (zie bijlage 4)

Stap 8: Wel-les individueel uitvoeren en laten beoordelen (zie bijlage 5) en onderwijsmateriaal naar de docent mailen

Stap 9: Inleveren Wel-route kaart bij docent (let op: legitimeren) en bij goedkeuring ontvangen van getuigschrift

Stap 1: Handboek WeL en onderwijssjabloon uitdelen aan de student-docenten

Stap 2: Lesonderwerp laten kiezen of bedenken, medestudent laten kiezen of toewijzen en WeL-les (+ eventueel proefles) 
inplannen met de student-docenten

Stap 3: Workshop “Activerende didactiek” inplannen

Stap 4: Docent-studenten de conceptles laten uitwerken

Stap 5: Conceptles controleren op didactiek aan de hand van bijlage 2

Stap 6: Conceptles controleren op vakinhoud aan de hand van bijlage 3

Stap 7: Organiseren dat de (eerstejaars) studenten aan de hand van bijlage 4 feedback kunnen geven over de proefles

Stap 8:

Wel-les beoordelen aan de hand van bijlage 5 en het onderwijsmateriaal van de student-docent borgen door dit 
op de afgesproken plek te plaatsen met de afgesproken naamgeving. De beoordeling mondeling toelichten aan 
de student-docent. Er kan gekozen worden om de WeL-les beoordeling samen met de (eerstejaars)studenten 
te doen

Stap 9:
Inname van de tot en met stap 8 ingevulde WeL-route kaart indien de WeL-les op BB-niveau is uitgevoerd. Het 
team controleert de WeL-route kaart op volledigheid en echtheid. De student moet zich bij het inleveren legitimeren. 
Indien uitgifte getuigschrift via het examenbureau loopt: levert het team de WeL-route kaarten bij hen in

Wederkerig Leren

4.3  (Eerstejaars) studenten voorbereiden op hun WeL-les

Het is de taak van de docent om de (eerstejaars) studenten uit te leggen wat Wederkerig leren inhoudt en 
dat jullie als student-docent een les komen verzorgen. Het is vooral belangrijk dat de eerstejaars beseffen 
dat zij in de toekomst zelf ook de mogelijkheid krijgen om een WeL-les te verzorgen.

4.4 De 9 stappen

Voor het behalen van het getuigschrift is het belangrijk dat alle 9 stappen van de WeL-methode doorlopen 
zijn. De WeL-route kaart is hier het bewijs van, bewaar deze dus goed. Daarnaast kun je alleen een 
getuigschrift halen als je les hebt gegeven op het hoogste niveau van het kwalificatiedossier. Hieronder 
staan de 9 stappen kort uitgelegd voor student-docent en docent.
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Onderwijs voorbereiden en ontwikkelen

Op basis van schema een les ontwikkelen (individueel/duo)

Inlezen over lesonderwerp en onderwijssjabloon

Je lesproduct ontwikkelen in het onderwijssjabloon

Activerende elementen (bijv. filmpjes, infografics) afstemmen met docent en plaatsen op een centrale locatie van het  
college/team

Conceptles laten resoneren door docent (didactisch en vakinhoudelijk)

Feedback verwerken en je conceptles definitief maken

Via docent je onderwijsproduct centraal laten opslaan 

24 UUR

ca. 

per les(3 uur)

16 UUR

ca. 

per les(1 - 1,5 uur)

24 UUR

ca. 

per les(3 uur)

16 UUR

ca. 

per les(1 - 1,5 uur)

Onderwijs uitvoeren (didactiek)

6-10 Leerbreinprincipes aantoonbaar toepassen in je les

Zelfreflectie en feedback van anderen op je concept WeL-les verwerken

Medestudenten beoordelen/feedback geven op hun concept WeL-les

Onderwijs uitvoeren (vakinhoud)

Vakinhoudelijke kennis van het onderwerp is op peil

Relatie van jouw les met het kwalificatiedossier is gerealiseerd via leerdoelen

Je les is verbonden met de (beroeps)praktijk

Wederkerig Leren Wederkerig Leren

Als de Wel-methode gebruikt wordt voor student-docenten om op een lager niveau les te geven dan 
beginnend beroepsbeoefenaar (bijv. tweedejaars geven les aan eerstejaars), dan kunnen dezelfde 9 
stappen gevolgd worden. De proefles (stap 7) is dan optioneel en de WeL-les (stap 8) hoeft dan niet 
individueel uitgevoerd te worden. Het ontvangen van het getuigschrift is dan niet mogelijk. 

4.5  Rol en taken student-docent

Wat verwachten we van jou als student-docent?
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Instrueren studenten over WeL a.d.h.v. dit handboek en de WeL-route kaart

Student-docenten informeren hoe WeL bijdraagt aan studievoortgang op hun opleiding

Begeleiden student-docent bij het doorlopen van de gehele WeL-methode

Tijdens de begeleiding voortbouwen op de workshop activerende didactiek

Bijwonen proefles

Feedback verzorgen aan student-docent op inhoud en didactiek

Beoordelen van student-docent

Feedback ontvangen van student-docenten over de eigen rol als WeL-docent

Wederkerig Leren

4.6  Rol en taken WeL-docent

Wat mag je van je WeL-docenten verwachten?

5 Beoordeling van deze methode

5.1  Beoordeling van de student-docent

Middels het ontwikkelen en uitvoeren van een WeL-les kun je een getuigschrift ontvangen als bewijs voor je 
didactische basisvaardigheden. 

Deze beoordeling komt als volgt tot stand: 
• alle 9 stappen doorlopen  
• volledig ingevulde Wel-route kaart
• voldoende voor de WeL-les

Het getuigschrift “Activerende Didactiek - de basis” wordt uitgegeven (bijv. het examenbureau) en is geschikt 
voor je portfolio en/of je CV.

5.2  Beoordeling van de (eerstejaars) student

Na de WeL-les kan de (eerstejaars) student studievoortgang boeken op de kruispunten die gekoppeld zijn aan 
de gegeven WeL-les.
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Wederkerig Leren Bronnen & info

6 Literatuur en koppelingen

6.1  Bronvermelding

 • Crone, E. (2008). Het puberende brein. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.

 • Fiorella, L. & Mayer, R. (2013). The relative benefits of learning by teaching and teaching expectancy.  
  Contemporary Educational Psychology 38(4), 281-288. 

 • Herman, T., van Overbeek, T., Dijke, M. D., Kleinloog, M. & de Waal, W. (2012). 
  Visie op puberbegeleiding. Advies professionalisering richting activerend onderwijs. 
  Project Puberbrein te Breda.

 • Nestojko, J. F., Bui, D. C., Kornell, N., & Bjork, E. L. (2014).  Expecting to teach enhances learning  
  and organization of knowledge in free recall of text passages. Mem Cognit 42(7), 1038-1048.

 • Palinscar A.S. & Brown A.L (1984). Reciprocal Teaching. Procedures and principles. Speakeasy,  
  New York.

 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes  
  Cambridge, Mass.: Harvard University Press

6.2 Aanbevolen informatie

 • https://www.jij-ik.org/ik-ben-student/studeer-aan-het-MBO

 • http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1310_De_vruchten_plukken_van_peer_support.aspx

 • http://www.onsplatform.nl/index.php/
  loopbaanorientatie-en- 
  begeleiding-lob/peersupport- 
  peer-assisted-learning

 • https://didactiefonline.nl/ 
  blog/paul-kirschner/ 
  de-kunst-van-elkaar-doceren
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Bijlage 1. WeL-route kaart
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Toelichting per leerbreinprincipe

1. Veilige leeromgeving en relatie
Een student zal leren indien deze zich open stelt voor leren. Het gaat hier over de innerlijk toestand van de lerende. 
Zeer sterke emoties ‘etsen’ herinneringen in het geheugen zowel positief als negatief. Daarmee is de emotionele, 
sociale en fysieke veiligheid van de lerende een basisvoorwaarde. Als zijn aandacht nodig is voor ‘verdediging’ in 
de klas, gevoelens van onbehagen, faalangst of onbewuste vluchtreflexen; dan is er geen energie voor leren. 
De positieve werkrelatie die de docent met iedere student aangaat is hierbij essentieel.

2. Prikkel de nieuwsgierigheid
Een bevorderlijke emotie voor leren is nieuwsgierigheid. Een lerende leert het beste als de uitdaging groot is, 
de stress niet te hoog is (en ook niet te laag) en als hij de zin van het geleerde inziet. Studenten besteden meer 
aandacht aan onderwerpen die voor hen nieuw en betekenisvol zijn (belangrijke relatie met punt 6. focus).

3. Krachtige leeromgeving op school en in het bedrijf (stage)
De context waarin iemand leert, is belangrijk. Is deze realistisch (dus lijkend op de praktijk, ‘het echte leven’) 
dan zal het geleerde beter kunnen worden opgeroepen in vergelijkbare situaties (transfer). De school kan leren 
bijzonder krachtig bevorderen door inrichting van de leeromgeving (o.a. aankleding klaslokaal, simulatieruimtes, 
rollenspelen, realistische werkvormen, computerprogramma’s, excursies, gastdocenten en demonstratiemodellen).

4. Herhalen en oefenen
Lerenden moeten actief aan de slag blijven met wat ze hebben geleerd. De eerste zes weken zijn cruciaal om het 
geleerde te herhalen in steeds wisselende werkvormen. Oefening en herhaling baren kunst. Het internaliseren 
van (beroeps)gedrag kan worden bereikt door steeds weer oefenen, vaak in wisselende en/of steeds moeilijker 
wordende contexten.

5. Co-creatie als sociale bezigheid in plaats van consumptie
Het brein van de lerende vindt het prettig om zelf informatie te ordenen, betekenisvolle patronen te maken en te 
ontdekken, vooral in interactie met elkaar. We spreken dan van coöperatief leren, waarbij ook de metacognitieve 
vaardigheden (leren leren) sterk worden gestimuleerd. Er komt dan een proces van co-creatie tot stand dat  
dopamine laat stromen, waardoor neurale verbindingen sterker worden. 

6. Focus (waarom leren we dit?)
Focus (aandacht richten) is noodzakelijk om te leren. Het richten van aandacht blijkt een rol te spelen bij het  
doorsturen van informatie naar het kortetermijngeheugen. Studenten focussen gemakkelijker als zij weten waarom 
ze iets leren. Waar werken we vandaag naar toe?  Wat is het doel? Ergo: als de student het nut van het geleerde 
inziet, neemt zijn focus toe en daardoor kan zijn leerrendement toenemen.

7. Zintuiglijk rijk
Onderwijs dat meerdere zintuigen aanspreekt in het leerproces zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijft en sneller 
op te halen is. Bovendien speel je in op meer verschillende individuele voorkeuren van leren. Als lessen zich niet 
beperken tot een taalkundige (boeken en mondelinge uitleg) insteek, maar er daarnaast ook gebruik gemaakt wordt 
van beelden (film, powerpoint, concrete voorwerpen), discussievormen, socratische gespreksvoering, trial- & error- 
momenten, demonstratiemodellen, doe-opdrachten en beweging, dan zijn de verbindingen in de hersenen sterker.

8. Voortbouwen op het bestaande (kennis/ervaring)
Voorkennis activeren zorgt er voor dat nieuwe kennis gemakkelijker kan worden gekoppeld en daardoor wordt 
nieuwe kennis sneller en beter opgenomen. Methodes als mindmappen, brainstormen, snellezen en een  
concentrisch curriculum kunnen dat bevorderen.

9. Positieve feedback op het juiste niveau 
Feedback op het juiste moment geven heeft een sterk effect op leren. Met het juiste moment wordt bedoeld: 
qua tijd (dus niet een paar dagen later) en qua soort (proces- of taakfeedback). Procesfeedback die ingaat op 
zichtbare inspanning en doorzetten tijdens het leren is zeer effectief en bevordert de leermotivatie van lerenden. 
Taakfeedback die ingaat op zichtbaar resultaat van de inspanning is eveneens effectief en bevordert het geloof in 
eigen kunnen (eigen effectiviteitsverwachting). 

 

10. Sturing en structuur 
Pubers heb sturing nodig om te kunnen leren samenwerken, plannen en organiseren, reflecteren en omgaan  
met onverwachte situaties. Hierbij is sprake van afnemende sturing en structurering naarmate studenten ouder 
worden. De docent dient sturing en structuur gefaseerd aan te bieden met als doel zelfsturing en eigen  
verantwoordelijkheid voor de jongvolwassene.

Bijlage 1. WeL-route kaart Bijlage 2. 10 leerbreinprincipes
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Naam student

Klas/groep

Datum check product

Titel onderwijsproduct

Periode Leerjaar

Begeleider school

Opleiding Crebo

10 leerbreinprincipes beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze les check

nee ja

Veilige 
leeromgeving

Nieuwsgierigheid

Krachtige 
leeromgeving

Herhalen en 
oefenen

Samenwerkend 
leren

Focus

Zintuiglijk rijk

Voortbouwen

Feedback

Structuur

Eventuele verbeterpunten:

Handtekening en naam docent:

Bijlage 3. Didactische checklist conceptles
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Naam student

Klas/groep

Datum check product

Titel onderwijsproduct

Periode Leerjaar

Begeleider school

Opleiding Crebo

Vakinhoudelijk check beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze check

nee ja

1. Is er voldoende aansluiting met de voorgaande lessen?

2. Zijn de algemene blokken van het onderwijssjabloon volledig ingevuld?

3. Is er voldoende opbouw (moeilijkheidsgraad en diepgang) in de opdrachten?

4. Wordt er een koppeling gemaakt naar de beroepspraktijk en/of het project?

5. Zijn de vaardigheids- en/of kennisdoelen volledig geformuleerd?

6. Zijn de vaardigheids- en/of kennisdoelen correct gekoppeld aan het kwalificatiedossier?

7. Zijn er voldoende oefeningen/opdrachten om alle vaardigheids- en of kennisdoelen af te dekken?

8. De afsluiting van de les wordt zodanig ingevuld zodat de vaardigheids- en/of kennisdoelen aangetoond kunnen worden?

Eventuele verbeterpunten:

Handtekening en naam docent:

Bijlage 4. Vakinhoudelijke checklist conceptles
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Naam student

Datum

Onderwerp van de WeL-les

Leerbreinprincipe Onderdeel Score

Veilige 
leeromgeving 
en relatie

De student-docent heeft zich netjes voorgesteld en ik voelde 
mij tijdens de les prettig door de sfeer in de klas Behoeft 

ontwikkeling   
Voldoende  Goed  

Prikkel de 
nieuwsgierigheid

Door de inleiding was ik benieuwd naar de rest van de les Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Krachtige
leeromgeving 
op school/bedrijf

De oefeningen uit de les sluiten aan op het beroep/ het 
vakgebied Behoeft 

ontwikkeling   
Voldoende  Goed  

Herhalen en 
oefenen

Ik heb bepaalde oefeningen meerdere keren kunnen doen Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Co-creatie als 
sociale bezigheid

Ik heb tijdens deze les samen met een andere klasgenoot 
gewerkt Behoeft 

ontwikkeling   
Voldoende  Goed  

Focus
De student-docent heeft duidelijk verteld waarom deze les 
belangrijk is voor het vakgebied en/of opleiding Behoeft 

ontwikkeling   
Voldoende  Goed  

Zintuiglijk rijk Ik vond de les afwisselend Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Voortbouwen op 
het bestaande

Deze les sloot goed aan op mijn kennis en vaardigheden Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Positieve 
feedback op het 
juiste niveau

Ik heb tijdens de les op het juiste moment goede tips gekregen Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Sturing en 
structuur

De les zat goed in elkaar Behoeft 
ontwikkeling   

Voldoende  Goed  

Algemene opmerkingen

Bijlage 5. Feedback formulier proefles

16



Naam student

Klas/groep

Datum check product

Titel onderwijsproduct

Periode Leerjaar

Begeleider school

Opleiding Crebo

10 leerbreinprincipes beoordelingscriteria

(vink aan wat je hebt ervaren in deze les)

subtotaal

0 1

Veilige 
leeromgeving o Ik vond dat er tijdens de WeL-les een positieve sfeer in de klas was

Nieuwsgierigheid o De student-docent heeft duidelijk verteld aan ons waarom deze WeL-les  
 interessant is voor het vakgebied en/of de opleiding

Krachtige 
leeromgeving

o De oefeningen uit de WeL-les sloten goed aan op het werk dat in het beroep  
 gedaan kan worden

Herhalen en 
oefenen

o Tijdens de Wel-les waren er voor mij voldoende mogelijkheden om de nieuwe  
 vaardigheden te leren en/of kennis op te doen

Samenwerkend 
leren

o Ik heb met klasgenoten kunnen samenwerken en/of kennis gedeeld  
 (subgroepjes, duo’s, rolverdeling, product oefenen, etc.) waardoor ik  
 geleerd heb.

Focus o Ik had focus tijdens deze WeL-les door duidelijke opdrachten en/of oefeningen

Zintuiglijk rijk o In de WeL-les zat afwisseling tussen opdrachten, oefeningen en uitleg

Voortbouwen o De WeL-les sloot goed aan bij mijn kennis en vaardigheden

Feedback o Ik kreeg goede feedback en/of complimenten van de student-docent

Structuur o In de WeL-les zat een inleiding, kern en slot

De lesgever heeft minimaal 

op 6 van de 10 leerbrein-

principes een voldoende 

gescoord en daarmee 

voldaan aan stap 8 van de 

Wel-route kaart. 

• Score = 1 indien alle criteria van dat 
    leerbreinprincipe zijn aangetoond

• Cesuur = 6 van de 10 leerbrein-
    principes zijn behaald

Resultaat

Beoordelaar 1

Beoordelaar 2

Bijlage 6. Beoordelingsformulier proefles
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