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Welkom en check-in

Wat is er nodig om de student te helpen zijn praktijk aan 

relevante theorie te koppelen?



Doel workshop

Aan het einde van de workshop kun je een relevante theorie  

beschrijven die de student kan helpen bij reflectie op een eigen 

praktijkervaring of een leerdoel.

Je kunt in je begeleiding een theorie koppelen aan een 

concrete leerervaring.



Wat gaan we doen?

• Introductie koppelkaart

• Individueel: een casus en enkele theorieën koppelen

• Plenair: hoe is er gekoppeld?

• Afsluiting: opbrengst workshop 



De koppelkaart: zo ziet hij eruit

Start vanuit leerdoel Start vanuit ervaring



Functie: hulpmiddel in het gesprek

Lerarenopleiders moeten studenten bij het in samenhang verwerven van 
praktijkervaring en theorie (Korthagen  & Lunenberg).

Doelen koppelkaart

• Leren van de student centraal (nadruk op zelf leren en minder op tips)

• Koppelen van praktijk en theorie.

• Systematische benadering: structuur en kwaliteit van de gesprekken 
bevorderen



Zo gaan we ermee werken

Terugkijken op 
doen/denken/voelen/willen

Relateren aan doel

a. Welk competentiegebied?
b. Welke theorie?

Voornemen/actie



Aan de slag met de koppelkaart



De opdracht (drie-/viertallen)

Wat Individueel:
A. Bestudeer de gegeven casus (volgende sheet) en haal de essentiële aspecten eruit.

B. Kies een of twee theorieën/werkmodellen die ondersteunend kunnen zij in het leerproces van 
de student (fase 3 rood). Je kunt hierbij gebruik maken van de suggesties die hierna gedaan 
worden (sheet na casus).

Samen:
C. Bespreek jullie gekozen opties. Licht per optie toe:

• Om welke theorie het gaat.
• Waarom deze theorie relevant is voor deze situatie
• Wat de student ermee zou kunnen doen / aan zou kunnen hebben.

D. Bespreek hoe je de theorie zou kunnen gebruiken/introduceren in het gesprek.

Hoe A&B: individueel,  C&D: In drie- of viertallen. Maak gebruik van linkjes in volgende sheet

Tijd A&B: 10 minuten
C&D: 20 minuten

Resultaat Je hebt theorie gekoppeld aan een praktijkervaring of leerdoel.



De opdracht (plenair)

Wat Individueel:
A. Bestudeer de gegeven casus (volgende sheet) en haal de essentiële aspecten eruit.

B. Kies een of twee theorieën/werkmodellen die ondersteunend kunnen zij in het leerproces van 
de student (fase 3 rood). Je kunt hierbij gebruik maken van de suggesties die hierna gedaan 
worden (sheet na casus).

Plenair:
C. Zet in de chat waar jij je op wilt richten in de begeleiding. Licht hierbij toe:

• Welke theorie je gaat betrekken.
• Waarom deze theorie relevant is voor deze situatie
• Wat de student ermee zou kunnen doen / aan zou kunnen hebben.

D. We bespreken hoe je de theorie zou kunnen gebruiken/introduceren in het gesprek.

Hoe A&B: individueel,  C&D: plenair. Maak gebruik van linkjes in volgende sheet

Tijd A&B: 10 minuten
C&D: 20 minuten

Resultaat Je hebt theorie gekoppeld aan een praktijkervaring of leerdoel.



De casus

“Mijn leerthema is het centraal houden van een klas van 30 leerlingen. Ze zijn met 
zoveel en ik vind het lastig de aandacht bij mij te krijgen. Het duurt vaak 10 minuten 
voordat ik echt met mijn instructie kan beginnen. En ook dan blijft het vaak te 
onrustig.

Ik vind het best moeilijk, ze zijn heel snel afgeleid en er zitten een paar leerlingen in die 
echt de grens opzoeken. Ik vind ze dan brutaal en weet niet zo goed wat ik ermee 
moet.

Ik wil het graag goed doen en besteed veel tijd aan mijn lesvoorbereiding en aan een 
goede uitgebreide instructie, anders leren ze het nooit. Het oefenen doen ze dan 
vooral thuis. 

Ik voel me soms wel hopeloos, dan denk ik dat het me nooit gaat lukken.”



Mogelijke bronnen

5 rollen docent https://www.leraar24.nl/69306/effectievere-lessen-met-de-vijf-rollen-van-de-leraar/

5 vaardigheden Kounin https://digischool.nl/artikel/tips-klassenmanagement/
https://nononsensenascholing.wordpress.com/2015/10/13/continu-signaal-kounin/

ADSL https://www.pallasactief.nl/achtergrondinformatie-en-bronnen/theorie-activerende-didactiek

Groepsdynamica https://wij-leren.nl/groepsdynamica.php

Directe instructie https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/ken
nisclip2_sleutelbegrippen.mp4

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/ken
nisclip-3_lesfases.mp4

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/ken
nisclip4_niveaus-vragenstellen.mp4

CAR model https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/ken
nisclip1_car.mp4

Veel gebruikte theorieën in de lerarenopleiding

https://www.leraar24.nl/69306/effectievere-lessen-met-de-vijf-rollen-van-de-leraar/
https://digischool.nl/artikel/tips-klassenmanagement/
https://nononsensenascholing.wordpress.com/2015/10/13/continu-signaal-kounin/
https://www.pallasactief.nl/achtergrondinformatie-en-bronnen/theorie-activerende-didactiek
https://wij-leren.nl/groepsdynamica.php
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/kennisclip2_sleutelbegrippen.mp4
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/kennisclip-3_lesfases.mp4
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/kennisclip4_niveaus-vragenstellen.mp4
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/03a804784a5f46da95386514cb1e55eb/kennisclip1_car.mp4


Voorbeeld didactische insteek: Directe Instructie

Hoe bereidt de student zijn les voor? Hoe zijn de sleutelbegrippen terug te vinden in 

zijn les(voorbereiding)?

• Heldere structuur: opbouw les, onderdelen, samenhang

• Passend niveau: kunnen de leerlingen dit (met hulp)?

• Individuele aanspreekbaarheid: is iedere leerling actief?

• Zichtbaarheid van leren en denken: weet je waar de lln staat in leerproces?

• Betekenis geven: weten leerlingen waarom ze dit moeten doen?

• Motivatie: geef je directe feedback, laat je ze succes ervaren etc?



Voorbeeld pedagogische insteek: Groepsdynamica 

In welke fase van groepsontwikkeling zit jouw klas? En welke interventies passen 

daarbij?

• Forming: groep individuen komt bij elkaar, nog geen normen/verhoudingen

• Storming: wie krijgt welke plek? Conflictueuze fase

• Norming: welke groepsregels hanteren we (werken we hard of doen we weinig)?

• Performing: wat hebben wij samen te doen?

• Adjourning: we nemen afscheid van elkaar



Terugblik en afsluiting

Wat levert het werken met 

de koppelkaart je op?

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-content/uploads/2018/02/Koppelkaart-toolkit.pdf



