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Inleiding

Dit handboek Praktijk Gestuurde Training (PGT) is bedoeld als
leidraad voor de docent. Het handboek behandelt o.a. het doel
van de onderwijsvorm Praktijk Gestuurde Training, de plaats
binnen het curriculum en een toelichting op de didactische
toepassing.
In de bijlagen zijn sjablonen en documenten horende bij de o
nderwijsvorm PGT opgenomen. Handboek en de bijlagen zijn
digitaal te vinden via de O&I-site
(start – werkruimteRadiusCollege – Onderwijs en Innovatie –
CGO_documenten_RadiusConcept).
Opmerkingen, suggesties of verbeteringen zijn van harte welkom.
Graag mailen naar m.dijke@rocwb.nl

Veel succes!
Dienst Onderwijs en Innovatie.

ROC West-Brabant
Radius College
Dienst Onderwijs & Innovatie
Uitgifte: maart 2013
Versie: 05
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Praktijk Gestuurde Training
1. Wat is een Praktijk Gestuurde Training?
De onderwijsvorm PGT staat voor Praktijk Gestuurde Training. Bij PGT werken ongeveer 12 studenten aan
een taak. In een PGT staat een beroepssituatie centraal. Via 11 stappen wordt de casus geanalyseerd en
het beroepsgedrag getraind. De studenten werken vrij zelfstandig in kleine (sub)groepen en worden begeleid door een tutor. Studenten vervullen om beurten de rol van voorzitter en notulist. Tijdens het trainen van
de praktische vaardigheden worden studenten begeleid door de instructeur.

2. Doel van Praktijk Gestuurde Training
PGT heeft als doel: kennis verwerven, analyseren, trainen en reflecteren.
Tegelijkertijd trainen studenten tijdens het doorlopen van de 11-sprong vaardigheden als notuleren, een
bijeenkomst leiden, analyseren, verdiepen en feedback geven. Dit zijn de zogenaamde meta-cognitieve
vaardigheden.

3. Plaats Praktijk Gestuurde Training in het Radius Concept
3.1 Onderwijsvisie
Binnen het Radiusconcept is gekozen voor onderwijsvormen, die aanzetten tot competentieleren. Dit houdt
in dat we aansturen op het ontwikkelen van competenties. Een competentie is een combinatie van kennis,
houding en vaardigheden. Het Radius College wil de student leren om in verschillende beroepssituaties op
de juiste manier te handelen (Bleumer, Onderwijskundig kader 2006).

FASE 1.

BETEKENISGERICHT LEREN

FASE 2.

TOEPASSINGSGERICHT LEREN

Het onderwijsleerproces wordt in de 1 fase
vooral vormgegeven door leerprincipes uit
Probleemgestuurd Onderwijs waarin via
praktijkcasussen studenten betekenisgericht leren. Dit stimuleert de oriëntatie
op beroep, werkveld en opleiding. Door het
analyseren en problematiseren van deze
praktijkproblemen ontdekken en ontwikkelen
studenten leerstijlen. Zelfstandig leren
werken is uitgangspunt.

Het onderwijsleerproces krijgt in de 2 fase
een ProjectGestuurd karakter. Via opdrachten uit de praktijk kunnen studenten hun
geleerde vaardigheden toepassen en
verrijken. Studenten leren hun analyses te
vertalen in plannen en uitvoeren. Leren
wordt toepassingsgericht leren. Het overgaan van leer- naar werkstijlen is hier het
belangrijkste procesdoel. Het accent ligt
op samenwerken.

Onderwijsvormen:
• Probleemgestuurd onderwijs (PGO)
• Vaardigheidstrainingen (VHT)

Onderwijsvormen:
• Projectmatig werken (PR)
• Vaardigheidstrainingen (VHT)

e

e

FASE 3. VERANDERINGSGERICHT LEREN

In de 3e fase is het onderwijsleerproces
echt ProcesGestuurd. Door feedback
op de toepassingen, handelingen en
werkwijzen van zichzelf en de ander, wordt
gewerkt aan het uitbouwen van beroepscompetenties en kwaliteit. Daarmee komt
reflectief leren en het geleerde toepassen
in soortgelijke situaties (transfer) centraal
te staan. Het overgaan van werk- naar
beroepsstijlen is hier het belangrijkste
procesdoel. Het accent komt te liggen
op functioneren.
Onderwijsvormen:
• Projectmatig werken (PR)
• Probleemgestuurde trainingen (PGT)

PGT is typisch een onderwijsvorm voor de 3e leerfase : procesgericht leren. Het accent komt te liggen
op (beroepsmatig) functioneren. De inhoud van het geleerde is complexer, beslaat één of meerdere
werkprocessen of een transfer naar vergelijkbare beroepssituaties. Reflecteren op toepassingen,
handelingen en werkwijzen betekent verdieping. PGT beslaat dan ook een hele dag in het rooster.
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3.2 Relatie leerbreinprincipes en ontwikkelingskenmerken Radius studenten
Een groot deel van de studenten van het Radius College valt onder de noemer pubers, met uitzondering van
de volwassenen in BBL-opleidingen (meestal avondscholing). De laatste 10 jaar is meer bekend geworden
over het functioneren van het puberbrein. De (onderwijs-)neurowetenschap is een nog jonge wetenschap,
waar aanvullend onderzoek zal leiden tot robuust(er)e gegevens die je kunt vertalen naar de dagelijkse
onderwijspraktijk. Desalniettemin leveren de huidige inzichten (o.a. Crone, 2008, p 81) aanknopingspunten voor
het optimaliseren van leerprocessen. Het Radius College (Herman, et al., 2012) heeft deze inzichten
gecombineerd met richtlijnen voor leerrendement en leermotivatie uit de traditionele leertheorieën
(o.a. Vygotsky, Piaget, Bandura) en vertaald naar tien leerbreinprincipes voor activerend onderwijs.

Leerbreinprincipes vormgeven activerend onderwijs
PGO

VHT

PGT

SP

PR

PS

VIC

1. Veilige leeromgeving en relatie

      

2. Prikkel de nieuwsgierigheid






 

3. Krachtige leeromgeving op school en bedrijf (stage)



4. Herhalen en oefenen





5. (Co)creatie als sociale activiteit in plaats van consumptie





6. Focus (waarom leren we dit?)

      


7. Zintuiglijk rijk




8. Voortbouwen op het bestaande (kennis/ervaring)







9. Positieve feedback op het juiste niveau

      

10. Sturing en structuur

  

Bovenstaande tabel toont welke “leerbreinprincipes” worden benut tijdens de onderwijsvormen.

3.3 Curriculum en frequentie
Hoe vaak (aantal maal per week) en hoelang (hoeveel perioden) PGT opgenomen wordt in het curriculum
is afhankelijk van diversen factoren zoals: niveau opleiding, inhoud opleiding, BOL of BBL. Uitgangspunt is
dat PGT 1 keer per week op het rooster staat en dat deze onderwijsvorm maximaal 8 perioden aangeboden
wordt (voornamelijk in leerjaar 3 en 4).
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Voorbeeldrooster
In onderstaande tabel wordt een voorbeeld getoond van een weekrooster (eenheden van 20 minuten)
voor een BOL-opleiding tijdens het 3e leerjaar.

3.4 Voorbeeldrooster
Uren

Maandag

Dindsdag

Woensdag

Donderdag

BPV

BPV

Project aansturing

Project aansturing

Vrijdag

1.

08:00

2.

08:20

3.

08:40

Project

Project

4.

09:00

zelfstandig

zelfstandig

5.

09:20

werken

werken

6.

09:40

7.

10:00

8.

10:20

9.

10:40

10.

11:00

Project

Project

11.

11:20

zelfstandig

zelfstandig

12.

11:40

werken

werken

13.

12:00

14.

12:20

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

15.

12:40

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

16.

13:00

Zelfstandig werken

Portfolio voortgang

PGT trainen

17.

13:20

Project terugkoppeling

Taal-en

18.

13:40

SP

rekenacademie

PGT feedback

19.

14:00

SP

20.

14:20

PAUZE

PAUZE

21.

14:40

PGT feedback

22.

15:00

Studieloopbaan-

23.

15:20

begeleiding

24.

15:40

25.

16:00

26.

16:20

27.

16:40

28.

17:00

29.

17:20

30.

17:40

31.

18:00

PGT
aansturing

PGT OLC

PGT terugkoppeling
PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE
PGT terugkoppeling
PGT terugkoppeling

PGT trainen

Project terugkoppeling

PAUZE

PAUZE

PAUZE
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4. Hoe verloopt een Praktijk Gestuurde Training?
4.1

Opbouw van de les
Stap 1: 10 minuten - intro onderwerp
bekijk of ervaar de casus (5)
verhelder onbekende woorden (5)
Stap 2: 15 minuten
brainstormen
Stap 3: 5 minuten
informatie ordenen
Stap 4: 10 minuten
leervragen & trainingsdoelen formuleren
Stap 5: 60 minuten
zelfstudie OLC
Stap 5: 40 minuten
rapportage
Stap 7: 20 minuten
voorbereiden training
Stap 8: 100 minuten
zelfstandig trainen
Stap 9: 60 minuten
assement / productmeting
Stap 10: 20 minuten
reflectie op jezelf
Stap 11: - - minuten
trainen in de beroepspraktijk /op je werk
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4.2 Rol en taken student

Om beurten rol voorzitter, notulist en groepslid vervullen (zie bijlage 3)
Als groepslid doe je actief en positief mee dat betekent:
i.

meedenken en discussiëren

v.

kennis delen

ii.

voorbeeld uit je BPV/werk/stage inbrengen

vi.

anderen laten uitpraten

iii. vragen stellen

vii. respect tonen voor de groepsleden

iv. ervaringen delen

viii. elkaar feedback geven

Als voorzitter leid je de PGT, dat betekent zie § 4.5 uitwerking 11-sprong
Als notulist notuleer je de PGT, dat betekent zie § 4.5 uitwerking 11-sprong

4.3 Rol en taken tutor/trainer
De tutor begeleidt de groep op coachende wijze. Het is de bedoeling dat de groep zo zelfstandig mogelijk functioneert.
De tutor stuurt bij met interventies. In het begin zul je als tutor wat meer hulp moeten bieden, uiteindelijk stuurt de tutor zo
min mogelijk en laat hij de verantwoordelijkheid bij de groep.
Lokaal klaarzetten in PGT-opstelling (zie bijlage 4)
Tijdens eerste bijeenkomst planning voorzitter/notulist invullen (bijlage 3)
Studenten aanzetten tot leren door het stellen van vragen
Observeren van het PGT-proces, bewaken van de verschillende rollen
Bewaken van de stappen van de 11-sprong
“Sturen” door middel van interventies zoals, non verbale signalen (knikken, oogcontact, actieve luisterhouding)
“Sturen” door het PGT-proces stil te leggen, (letterlijk) de rol van de voorzitter even over te nemen
Het resultaat bewaken van alle leervragen tijdens de rapportage
Aansturen op trainen: wie doet wat
Feedback geven, zodat de student reflecteert en voor zichzelf nieuwe leerdoelen kan bepalen
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4.4 Rol en taken instructeur
De studenten zullen niet allemaal dezelfde trainingsdoelen gaan trainen in relatie tot het eigen portfolio. Tijdens de PGTterugkoppeling wordt duidelijk welke student(en) welk trainingsdoel(en) gaat trainen.
Trainingen prepareren in de betreffende trainingsruimte(s)
Aansturen op zo veel mogelijk oefenen
Aansturen op zo veel mogelijk uitbouwen richting trainingsdoelen
Aansturen op voelen en ervaren
Aansturen op ontdekken
Eventueel alternatieven aanbieden om een doel te trainen
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Uitwerking 11-sprong
4.5 Uitwerking 11-sprong
In de beginfase is het aan te bevelen iedere stap van de 11-sprong eerst voor te laten lezen van de 11-sprong
kaart (bijlage 2). Dit aangezien de stappen 4, 7, 8, 9 en 10 in de PGT voor de studenten onbekend zijn.
Uiteraard bestaat de voorbereiding uit 10 minuten vooraf (lokaal klaarzetten, studenten welkom heten,
presentie opnemen, etc.).

STAP 1. Intro onderwerp (10 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Voorzitter leest de casus of laat iemand voorlezen en vraagt of er moeilijke woorden in de tekst staan

Notulist

- Leest mee met de groepsleden en schrijft eventuele moeilijke woorden op het bord

Groepslid

- Lezen mee met stap 1 en vertellen welke moeilijke woorden in de tekst staan of leggen aan
groepsgenoten uit wat een woord betekent

STAP 2. Brainstormen (15 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Leidt de brainstorm door aan de groep vragen te stellen

Notulist

- Schrijft de kern van de brainstorm in steekwoorden onder elkaar op het bord of via mindmap
- De notulist praat in principe niet inhoudelijk mee. Hij kan wel inbreng hebben,
als het zijn taak als notulist niet verstoort

Groepslid

- Actieve bijdrage aan de discussie

STAP 3. Informatie ordenen (5 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Doet mee als groepslid, blijft wel het proces mede bewaken (door elkaar praten enz)

Notulist

- Neemt de leiding op zich bij het ordenen

Groepslid

- Denken actief mee over de kopjes en het onderverdelen van de woorden uit de brainstorm
- Er zijn verschillende manieren, eerst kopjes maken/ tijdens de lijst doornemen kopjes maken,
kleurtjes/ nummertjes gebruiken enz.
- Bespreek met de groep de mogelijkheden en laat ze een aanpak kiezen en uitproberen.
Studenten hebben waarschijnlijk verschillende ervaringen opgedaan in het eerste leerjaar.
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STAP 4. Leervragen & trainingsdoelen formuleren (10 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Neemt de leiding weer op zich

Notulist

- Schrijft leervragen op het bord

Groepslid

- Formuleren van trainingsdoelen (wat zou ik moeten en willen kunnen in deze situatie)
- Formuleren van kennisdoelen (wat zou ik moeten weten/ leren om in deze situatie te kunnen handelen)
- Vragen SMART maken, zodat duidelijk is wat er opgezocht moet worden
- Vragen overnemen van het bord in je eigen map/digitaal onderwijs

STAP 5. Zelfstudie OLC (60 minuten - 80 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Studenten gaan naar het OLC en zoeken individueel de kennisdoelen op

Notulist

- Studenten maken gebruik van meerdere bronnen (boeken, internet, tijdschriften)

Groepslid

- Bronnen worden vermeld
- Antwoorden zo verwerken, dat aan elkaar uitgelegd kan worden wat er gevonden is
tijdens de rapportage

STAP 6. Rapportage (40 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- Alle leervragen aan de orde stellen
- De voorzitter vraagt door op de antwoorden en zorgt dat iedereen aan bod komt
bij iedere leervraag meerdere studenten aan het woord laten
- Na de rapportage evalueren van de verschillende rollen en de inbreng van de studenten

Notulist

- De notulist schrijft een samenvatting van de gegeven antwoorden op de kennisdoelen op
(kort en bondig)

Groepslid

- Vertellen van de door hen gevonden informatie in eigen woorden aan de groep
- Vragen stellen aan anderen bij onduidelijkheden
- Feedback geven aan groepsgenoten rondom de rol van voorzitter, notulist en teamlid
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STAP 7. Voorbereiding training (20 minuten)
Rol

Taken

Voorzitter

- De voorzitter vraagt aan iedere student individueel aan welk(e) trainingsdoel(en) hij wil gaan werken
- De voorzitter vraagt aan iedere student individueel hoe hij aan dit/deze trainingsdoel(en) gaat werken

Notulist

- Maakt een samenvatting/matrix van de plannen op het bord

Groepslid

- Vertelt wat hij wil gaan trainen en hoe hij dat wil aanpakken

Trainer

- Vraagt door totdat de manier van trainen (het hoe) helemaal duidelijk is
- Geeft aan of bepaalde training (onderdelen) haalbaar zijn qua tijd, ruimte en beschikbare middelen
- Indien studenten zelf niet tot een aanpak van trainen komen dan draagt de trainer
mogelijkheden/ voorbeelden aan

STAP 8. Trainen (80 - 100 minuten)
Rol

Taken

Studenten

- Trainingsdoelen trainen volgens afspraak

Instructeur

- Trainingsdoelen trainen volgens afspraak

STAP 9. Assessment / productmeting (60 minuten)
Rol

Taken

Trainer

- Studenten welkom heten
- Kort inventariseren hoe het trainen is verlopen
- Assessment uitreiken
- Taken/ rollen verdelen (vb. wie voert het assessment uit en wie observeert)
- Tijdens het assessment aantekeningen maken
- Assessment nabespreken en feedback geven
- Bijhouden wie wanneer het assesment doet, zodat niet telkens dezelfde studenten het assesment doen

Studenten

- Assessment uitvoeren
- Assessment observeren op basis van trainingsdoelen
- Aantekeningen maken
- Feedback geven aan groepsgenoten
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STAP 10. Reflectie op jezelf (20 minuten)
Rol

Taken

Trainer

- Studenten assessmentcriterialijst PGT laten invullen
- PGT evalueren op basis van product (wat heb je geleerd?)
- PGT evalueren op basis van proces (hoe ging het vandaag?)
- PGT evalueren op basis van vervolg (hoe ga je er nu mee verder?)

Studenten

- Assessmentcriterialijst PGT invullen
- PGT evalueren op basis van product
- PGT evalueren op basis van proces
- PGT evalueren op basis van vervolg

STAP 11. Trainen in de praktijk
Rol

Taken

Studenten

- Assessmentcriterialijst PGT invullen
- PGT evalueren op basis van product
- PGT evalueren op basis van proces
- PGT evalueren op basis van vervolg
- Eventueel bewijskaart maken over deze PGT

5

Beoordeling van deze onderwijsvorm

5.1 Hoe verloopt een PGT-beoordeling
Niet van toepassing. De PGT wordt afgesloten met een assesment of productmeting De student kan er wél
voor kiezen om een goed beoordeelde PGT uit te werken op een bewijskaart. Hoe dat werkt lees je in § 5.2.

5.2 Bijdrage PGT aan studievoortgang(meter)
Het assessment (stap 9) van deze PGT kun je invullen als een bewijskaart in Comtak of in de registratiekaarten van je portfolio. Op de (digitale) bewijskaart geef je aan op welke kruispunten je vandaag aantoonbaar (dus ondertekend door de trainer) voortgang hebt geboekt op B / G / BB-niveau. Hierdoor ontstaat er
studievoortgang en deze zal in je SVM (studievoortgangmeter) zichtbaar zijn ten opzichte van de nominale
lijn op BB-niveau.
Afhankelijk van de door jou gevolgde opleiding kun je je studievoortgangmeter bekijken op verschillende
manieren:
• Comtak
• 2e Excelblad (SVM) registratiekaarten
• ICT-portfolio
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Literatuur en koppelingen

6.1 Bronvermelding

• Bleumer, F. (2006). Onderwijskundig kader Radius College, samenvatting. Radius College te Breda.
• Crone, E. (2008). Het puberende brein. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.
• 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.

6.2 Aanbevolen informatie

• http://www.laukwoltring.nl/pages/nl/literatuur/andere-schrijvers.php
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Bijlage 1. Toelichting
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- & errormomenten, 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).
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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 2. De 11-sprong
PGT - roostering
•
•
•
•
•

PGT - aansturing (PGT-AS)
PGT - zelfstudie (PGT-OLC)
PGT - terugkoppeling (PGT-TK)
PGT - zelfstandig trainen (PGT-ZT)
PGT - feedback (PGT-FB)

40 minuten
60 minuten / 80 minuten
40 minuten
100 minuten / 120 minuten
80 minuten

Intro onderwerp (10)
De voorzitter geeft iemand een beurt om stap 1 hardop voor te lezen. Daarna start de notulist de film, de casus of
de intro zoals beschreven. Woorden die je niet begrijpt leg je aan elkaar uit, maar worden ook genoteerd en
opgezocht tijdens de zelfstudie. De uitleg van de moeilijke woorden komt terug in de rapportage.

STAP 3:

Informatie ordenen (5)
Voordat je leervragen gaat formuleren breng je orde aan. Alles staat immers door elkaar op het bord of in de
mindmap. Deze stap is heel belangrijk om te leren hoe verbanden liggen, (bijv. oorzaken - gevolgen - relaties).
Wat zijn hoofdzaken, wat zijn bijzaken? Welke woorden horen bij elkaar? Je maakt kopjes, groepjes of categorieën.
Welke woorden kun je doorstrepen of verwijderen? De notulist leidt deze stap.

STAP 4:

Leervragen formuleren (10)
Bij deze stap gaat het om de vraag: Wat willen of moeten we leren? De groep moet overeenstemming hebben
over de te bereiken leerdoelen. Deze leervragen moeten duidelijk en kort omschreven zijn en haalbaar in de
beschikbare tijd. Ieder groepslid noteert de leervragen. Na deze stap gaat de groep uit elkaar om ieder voor zich
antwoord te zoeken op de afgesproken leervragen.

STAP 5:

Zelfstudie OLC (60-80)
Er zijn veel mogelijkheden om kennis over de gestelde leervragen op te doen: boeken, internet, vakbladen, dvd’s,
artikelen of een deskundige uit het werkveld. Jouw taak: a.) zoek informatie, b.) analyseer de informatie, c.) vat
de benodigde informatie samen in je eigen woorden en d.) noteer waar of bij wie je de informatie gevonden hebt:
bronvermelding! Medewerkers van het OLC kunnen je hierbij helpen.

STAP 6:

Brainstorm (15)
De VZ stelt met de groep vast welke methode van brainstormen wordt gebruikt: digitale mindmap met beamer of
whiteboard met stift. Daarna is het doel: wat weet je al? Alle groepsleden delen de informatie, ervaringen, kennis
en voorbeelden die zij kennen over dit onderwerp. Alles wat in je opkomt, mag je zeggen. Je mag elkaar om uitleg
vragen of aanvullen maar elkaars opmerkingen niet bekritiseren en afkappen. De voorzitter leidt, bevraagt en
stimuleert de groepsleden. Alle informatie wordt kernachtig (in steekwoorden) weergegeven door de notulist.
Indien de brainstorm niet op gang komt, stimuleert de tutor het proces via de voorzitter.

Rapportage (45)
Als de onderwijsgroep weer bij elkaar komt, leggen de groepsleden in eigen woorden uit wat ze geleerd hebben.
De voorzitter zorgt er samen met de groep voor dat alle groepsleden en leervragen aan de orde komen. Zorg
ervoor dat je aanvult of doorvraagt. De notulist noteert een korte samenvatting van iedere leervraag op het bord
of in de mindmap. De bronvermelding wordt gedeeld, het is zaak dat je leert welke informatie betrouwbaar is en
welke niet.

STAP 7:

STAP 2:

STAP 1:

PGT - 11-sprong

Voorbereiden trainen (20)
De voorzitter vraagt aan ieder groepslid hoe hij aan de trainingsdoelen gaat werken tijdens stap 8. De mogelijke
opstellingen / trainingsstations vind je in de PGT-taak. De voorzitter stelt vragen als: Wat ga je trainen? Hoe lang
ga je dat trainen? Met wie ga je dat trainen? De trainer bespreekt de mogelijkheden qua tijd, ruimte en middelen
met de groep en maakt een concreet roulatieschema (indien van toepassing). De student noteert in zijn PGTtaak welke trainingsdoelen hij gaat trainen en met wie.
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STAP 8:

Zelfstandig trainen (100-120)
De studenten werken individueel of in kleine groepjes aan de trainingsdoelen volgens opgesteld plan.

STAP 9:

Assessment / productmeting (60)
Bij enkele of alle studenten wordt een assessment afgenomen. Het doel van het assessment is dat je weet hoe ver
je je hebt ontwikkeld op de trainingsdoelen. Het assessment kan op verschillende manieren worden afgenomen
bijv.: een diagnostische toets / een nieuwe casus of rollenspel / oplevering van het product na 1 dag PGT (afvinken
checklist product) / een simulatie-opdracht. Een aantal studenten voert het assessment uit en de andere
studenten observeren. Deze rollen worden verdeeld of gerouleerd door de trainer. Studenten gebruiken hiervoor
de assessment-criterialijst. Je krijgt feedback van trainer en studenten.

STAP 10:

Reflectie op jezelf (20)
Invullen bewijskaart indien je studievoortgang hebt geboekt op de leerdoelen van de PGT die ook als kruispunten
in je ontwikkelingsportfolio staan. Gezamenlijk kijken jullie terug op de gehele PGT. Hoe is het vandaag verlopen?
Wat heb je geleerd (product en proces)? De studenten die hun assessment op voldoende niveau hebben
afgesloten kunnen de assessment-criterialijst inbrengen achter een bewijskaart. Na ondertekening hiervan door
de trainer, kunnen zij de bewijskaart invoeren in hun portfolio of Comtak zodat hun ontwikkeling zichtbaar is via
de studievoortgangmeter (SVM).

STAP 11:

Bijlage 2. De 11-sprong

Trainen in de BPV/ school/ elders
De student kan zich in dit onderwerp nog verder bekwamen door ermee te oefenen in de BPV, op school of elders.
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Bijlage 3. Periodeplanning
Periodeplanning voorzitter / notulist
Tutor
Groep
Periode
Jaar

Week

Voorzitter

Notulist

WK 1.

WK 2.

WK 3.

WK 4.

WK 5.

WK 6.

WK 7.

WK 8.
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Bijlage 4. PGT-opstelling
PGT-opstelling (stap 1 t/m 7)
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Bijlage 5. Evaluatieformulier
Evaluatie PGT-taak
Naam student / tutor
Titel PGT-taak
Radius afdeling
Opleiding
Niveau groep
Datum PGT-taak
noteer je klacht,
idee of verbetering

Grammaticaal / spelling (noteer hier)

Inhoudelijk (noteer hier)

m.b.t.
stap 1 - Intro onderwerp
m.b.t.
stap 2 - Brainstormen
m.b.t.
stap 3 - Informatie
ordenen
m.b.t.
stap 4 - Leervragen &
trainingsdoelen formuleren
m.b.t.
stap 5 - Zelfstudie OLC
m.b.t.
stap 6 - Rapportage
m.b.t.
stap 7 - voorbereiden
m.b.t.
stap 8 - Trainen
m.b.t.
stap 9 - Assesment /
productmeting
m.b.t.
stap 10 - Reflectie
op jezelf
Algemene suggesties over gehele PGT-taak
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