Checklist Instructie geven
Mijn student snapt echt wat ik uitleg

1	Geef je student het gevoel dat het
leuk is iets nieuws te leren
✔ Maak oogcontact en vertel enthousiast wat jullie
gaan doen.
- “We gaan vandaag aan de slag met. Ik heb er zin in.
Jij ook?”
✔ Leg het doel en het waarom van de opdracht uit.
✔ Laat een stilte vallen en luister en kijk hoe je
student reageert.
✔ Sluit aan bij de reactie van je student en check of
die klaar is voor de uitleg.
- “Logisch hoor als je het nog spannend vindt. Maar ik
heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”
- “Ik zie dat je al veel weet. Zullen we aan de slag
gaan?”

2

Ga met je student aan de slag

✔ Vraag - zonder oordeel - wat je student al weet en
sluit je uitleg daarop aan.
- “Heb je dit of een onderdeel hiervan al eens eerder
gedaan?”
- “Het is handig voor mij om dit weten; dan weet ik
waar ik het beste mijn uitleg kan beginnen.”

✔ Vraag wat je student een prettige manier van
leren vindt.
- “Wat vind jij fijn? Dat ik het voordoe of dat ik het stap
voor stap uitleg?”
- “Vind je het fijn om gelijk zelf aan de slag te gaan en
dat ik meekijk?”
✔ Laat zien wat je doet en geef bij elke stap uitleg
over het waarom.
- “Dit doe ik zo, omdat dit de veiligste manier van
werken is.”
✔ Vermijd vaktermen of vraag of je student ze kent.
- “Dit noemen we een...”

3

Laat je student oefenen

✔ Benadruk vooral wat goed gaat en toon begrip als
het nog lastig is.
- “Dat eerste deel pak je snel op zeg. Ik zie dat je dit
onderdeel nog lastig vindt. Vind je het fijn als ik het
nog eens voordoe?”
✔ Geef aan dat je student alles mag vragen; daar ben
je voor.
- “Ik ben daar aan het werk. Kom vooral naar me toe
als je wat wilt vragen.”

4

Praat na

✔ Vraag je student hoe die het zelf vond gaan.
- “Wat vind je het moeilijkst? En wat vind je makkelijk?”

Met mijn
handen op
de rug neem
ik het werk
niet over

✔ Geef aan dat alle begin moeilijk is en kom met een
voorbeeld.
- “Ik was er zelf de eerste keer zeker een uur mee bezig
en eerlijk gezegd stond toen bijna niets op de goede
plek.”
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✔Vergeet niet dat je ook van je student kunt leren.
- “Je deed het op een andere manier dan ik zou doen;
maar deze manier is minstens zo handig.”

De vragen in deze checklist zijn bedoeld als voorbeeld of
suggestie. Ze vormen geen dwingend protocol of methode.

