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Keuze Examenmix/Route

Route Praktijk examens    Route PvB gefaseerd            Route PvB einde opleiding
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Afspraken gebruik Digitale trajectmap 
ROC/Opleidingsbedrijf/Leerbedrijf

 

- Hoe vaak moet een voortgangsmeting door de leermeester/instructeur 
 ingevuld worden? Binnen welke periode?

- Over hoeveel verschillende onderdelen moeten er voortgangsmetingen 
 door de leermeester/instructeur worden ingevuld? 
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- Moeten alle beoordelingen voldoende zijn?

- Moet in alle contexten voortgangsmetingen ingevuld worden?
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- Worden er afspraken gemaakt dat de leermeester/instructeur ook altijd 
 Wat ging goed en Wat kan beter invult?

- Moet een student zelf ook een voortgangsmeting invullen? Zo ja hoe vaak?
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- Wanneer wordt er een oefenpraktijktoets gedaan? 
 Moet er altijd eerst voortgangsmeting(en) ingevuld zijn?
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- Moet in alle contexten oefenpraktijktoetsen gedaan worden? 
 Zo nee in welke in ieder geval wel en leg je dit vast?

- Wanneer doet een student een voortgangstoets theorie? 
 Neem je deze via planning klassikaal af? 
 Moet deze voldoende zijn voor aanmelding praktijkexamen?
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- Hoe vaak moet door de leermeester een meting houding en gedrag 
 ingevuld worden?

- Hoe vaak moet door de docent een meting houding en gedrag ingevuld 
 worden? En hoe vaak door de student?
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- Hoe vaak wordt de digitale trajectmap door docent/instructeur/
 leerlingbegeleider gecontroleerd?

- Worden de beoordelingen gebruikt als input SLB gespreken?
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- Zijn gemaakte afspraken over het invullen van voortgangsmetingen en 
 oefenpraktijktoetsen en de melding dat de leermeester vindt dat de 
 student genoeg vaardig is voorwaarden voor goedkeuring aanmelding 
 praktijkexamen/PvB door docent?
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Communicatie leermeester

- Hoe komen gemaakte afspraken bij leermeester? 
 Hoe vaak stuur je als ROC een bericht naar de leermeester(s)?
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- Worden er reminders voor het invullen voortgangsmeting en maken 
 oefenpraktijktoetsen verstuurd?
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- Instructiefilmpjes delen via berichten?
https://www.concreetonderwijsproducten.nl/concreet-voor/leermeesters/
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Leermeesteravond?

- Voorbeeld ROC Hoornbeeck:
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Onderwijsleergesprek

- Input vanuit upload foto’s en video’s studenten? Hoe doe je dit?
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Succes met het opleiden van de studenten met behulp van DTM!


