HANDLEIDING CONCREET LEREN
voor leermeesters
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Inloggen bij ConcreetLeren
U ontvangt eenmalig een mail om een account aan te maken in ConcreetLeren, in dit voorbeeld is de mail
verstuurd vanuit ROC Mondriaan:

 U klikt op de link in de mail, u vult de code in in en klikt op Inloggen.

 U kunt daarna zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, onthoud deze goed!
Hiermee gaat u voortaan inloggen op ConcreetLeren. De logincode hee� u niet meer nodig.
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Het leermeester account toegelicht
In dit onderdeel van de handleiding wordt u uitgelegd waar u account in Concreetleren uit bestaat. We lopen stapsgewijs alle
tegels langs die u links in uw account ziet.

Tegel Startpagina:

Als u op de tegel Startpagina klikt komt u in onderstaand scherm:

Op de startpagina van uw account ziet u de aan uw gekoppelde studenten.
Van deze studenten kunt u onder het blok Opleiden de lesstof van uw
studenten inzien, dit doet u door op het vergrootglas te klikken.
(dit geldt vooralsnog alleen voor studenten die werken met de nieuwe
lesstof van de opleiding Timmeren)

Om naar de Digitale Trajectmap van de student te gaan klikt u
op de startpagina onder het blok Begeleiden op het vergrootglas
bij de tegel Trajectmap. In het onderdeel Begeleiden wordt de
werking van de Trajectmap uitgelegd.
Onder het blok Begeleiden vindt u ook de tegel Por�olio,
hierin kunt u alle bewijslast die de student �jdens zijn opleiding
verzamelt inzien. Dit alles duidelijk weer gegeven in een �jdslijn.

Bij het blok Examineren kunt u als u op het vergrootglas klikt
inzicht krijgen in de Prak�jkexaminering van de student.
Als u klikt op het vergrootglas Theorie-examinering kunt u hier
de behaalde resultaten zien.
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Tegel Trajectmapdashboard:

Als u op de tegel Trajectmapdashboard klikt vindt u hier een overzicht van de me�ngen uit de trajectmap van de student(en).
U ziet in één oogopslag uit welke onderdelen de opleiding van de student bestaat.

De blauw gekleurde blokken geven de naam van de examens die de student moet doen.
De donkergroen gekleurde blokken zijn de resultaten van de me�ngen van de vaardigheden van de student in de beroepsprak�jk
(prak�jkopdrachten) ter voorbereiding op het prak�jkexamen.
De lichtgroen gekleurde blokken zijn de voortgangstoetsen theorie die de student moet maken ter voorbereiding op het theorie
examen.
Achter de naam van de student ziet u het symbool vergrootglas
staan, als u daar op drukt komt u in de trajectmap van de
student waar u de prak�jkvaardigheden kan beoordelen.
De beoordelingen worden direct zichtbaar in het totaaloverzicht, zodat u de voortgang in één oogopslag kunt zien.

Het gebruik van de Trajectmap wordt verder uitgelegd in het onderdeel Begeleiden.

Tegel Examendashboard:

Als u op de tegel Examendashboard klikt vindt u hier een overzicht van de te maken en/of gemaakte prak�jkexamens. U kunt deze
zien door de opleiding en de naam van de student te selecteren of op het vergrootglas te klikken achter de naam van de student.
Ook vindt u hier de openstaande ac�es en examenplanning van de studenten terug.

Hoe u examens
kunt aanmelden en
beoordelen wordt
verder uitgelegd
in het onderdeel
Examineren van deze
handleiding.
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Tegel Berichten:

Voor de begeleiding van uw student is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt tussen leerbedrijf(leermeester),
student, ROC (docenten) en eventueel het Opleidingsbedrijf (leerlingbegeleider). De tegel berichten kan u hier goed bij helpen.
Onder de tegel Berichten vindt u alle berichten terug die gestuurd zijn door studenten, docenten en eventueel andere aan de
student gekoppelde leermeesters en leerlingbegeleiders. En uiteraard vindt u hier ook uw eigen verzonden berichten terug. Alles
gelogd op naam, �jd en datum.

Als u klikt op de blauw gearceerde tekst komt u bij de berichten. U kunt hier weer een selec�e maken.

Ook kunt u makkelijk en snel zelf een bericht sturen naar de student, docent(en) , andere leermeesters en de leerlingbegeleiders
die gekoppeld zijn aan de student.
U doet dit door op de knop Stuur een bericht te klikken. U kunt ook eventueel een bestand toevoegen zoals bv een planning,
werktekening of opdracht etc.
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Tegel Documenten:

Onder de tegel Documenten vindt u documenten terug die het ROC met u wil delen. Klik op de �tel van het document en
daaronder verschijnt dan een mogelijkheid op het desbetreﬀende document te downloaden.

Tegel Mijn proﬁel:

Onder deze tegel staan al uw gegevens zoals gebruikersnaam en emailadres etc.

Kloppen deze gegevens niet meer, u hee� bv een nieuw emailadres dan kunt u uw gegevens aanpassen door te klikken
op proﬁel wijzigen:
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Opleiden
In dit onderdeel van de handleiding kunt u als leermeester de lesstof die de student ter beschikking hee� inzien. In de lesstof
staan de prak�jkopdrachten die de student zoveel mogelijk zelfstandig leert uit te voeren bij het leerbedrijf, en waarin u hem
als leermeester begeleidt centraal.

Via de startpagina kan de leermeester onder Opleiden alle prak�jkopdrachten inzien, inclusief de bijbehorende deelopdrachten
en vakkennis die de student nodig hee�. De prak�jkopdrachten zijn geclusterd in modulaire eenheden.

De bedoeling is dat de student �jdens zijn
opleiding zoveel mogelijk prak�jkopdrachten
zelfstandig leert uitvoeren onder begeleiding
van de leermeester.
De ene prak�jkopdracht kan moeilijker zijn
dan de andere.
Het beschikbare werk in de prak�jk is echter
vaak leidend.
Prak�jkopdrachten zijn kort en krach�g
beschreven.
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De rol van de leermeester
Met behulp van een stappenplan krijgt de student per modulaire eenheid een structuur aangeboden om prak�jkopdrachten
uit te voeren.
De rol van de leermeester is hierbij van groot belang. Na de opleiding moet een vakman hierop terug kunnen vallen bij de
uitvoering van zijn werk.
Een stappenplan is een verder uitgewerkte prak�jkopdracht.

Een student kan de prak�jkopdrachten ook met behulp van 2D en 3D in simula�e uitvoeren.
De leermeester kan dit ook gebruiken bij de uitleg van de prak�jkopdrachten.
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Deelopdrachten
Als de hele prak�jkopdracht nog te complex is voor de student of als de leermeester een onderdeel wil benadrukken, dan
hee� hij de mogelijkheid om de student een deelopdracht aan te bieden of deze in de werkplaats te laten oefenen.
Bijvoorbeeld het maken van een bekis�ng of het storten van beton.

Als voorbeeld:

Als een student moeite hee� met het maken van een sterke, stabiele bekis�ng voor een balkfundering kan zijn leermeester hem
hier een paar keer extra in laten oefenen.
Aan zijn docent kan hij door het sturen van een bericht via de tegel Berichten vragen om dit op de schooldag ook in de
werkplaats te doen. De leermeester kan op de startpagina zien dat dit een examenonderdeel zou kunnen zijn.
In deze opdracht komen de belangrijkste
vaardigheden van een Timmerman
samen. Construc�ef inzicht, goed kunnen
maatvoeren en het beves�gen van
onderdelen.
Het betonstorten oefenen op school gaat
uiteraard niet. De leermeester kan dan in
de planning van het bedrijf kijken of er de
komende weken voldoende mogelijkheden
zijn om beton te leren storten, te
verdichten en af te werken.
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Als leermeester �jdig inspelen op de komende werkzaamheden:
Met behulp van feedback, het stappenplan en de deelopdrachten, kan de leermeester �jdig inspelen op de komende
werkzaamheden. Zo kan hij bepaalde onderdelen extra aandacht geven. Het is echter van groot belang dat de leermeester
steeds weer de verbinding maakt met de hele prak�jkopdracht.
Opleiden en begeleiden lopen zo voortdurend in elkaar over en versterken elkaar.

Geef als Leermeester feedback en deel uw prak�sche �ps vanuit uw eigen ervaring met de student!
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Prak�sche kennis
In ConcreetLeren kan de leermeester onder Opleiden nu ook inzien wat onder prak�sche kennis is opgenomen.
De opbouw is gelijk aan die van de deelopdrachten. De student verwerkt deze kennis met behulp van opdrachten in het
werkboek.

Vakkennis
Ook de vakkennis is door de leermeester in te zien.
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Begeleiden
Om te leren de prak�jkopdrachten zelfstandig uit te voeren is het van groot belang dat de student van de leermeester
feedback krijgt en wordt beoordeeld op zijn vakvaardigheden. In dit onderdeel van de handleiding leggen wij u uit hoe u de
trajectmap en het por�olio van de student hiervoor kunt gebruiken. Als u als leermeester vindt dat de student genoeg vaardig
is kunt u dit ook in de trajectmap aangeven.

De Trajectmap en het Por�olio zijn belangrijke begeleidingsinstrumenten voor de leermeester en de docent om de student te
begeleiden en bij te sturen.
De informa�e bestaat uit voortgangsme�ngen en bewijslast verzameld door de student.

Voortgangsbeoordeling vakvaardigheden prak�jkopdrachten:
De leermeester kan de student voortdurend feedback geven, door tussen�jds voortgangsbeoordelingen uit te voeren.
De leermeester kan deze me�ngen starten in zijn rol als begeleider.
De beoordelingscriteria zijn per prak�jkopdracht kort en krach�g beschreven.
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De leermeester start een voortgangsbeoordeling vanuit de Trajectmap. De me�ng wordt automa�sch opgeslagen en is terug te
vinden in het dashboard, de Trajectmap en het Por�olio.

Om een voortgangsbeoordeling in te vullen klikt u op de startpagina op de tegel Trajectmap achter de naam van de student.

Vervolgens klikt u op de prak�jkopdracht waar u een voortgangsbeoordeling voor wil invullen.

U bent nu in de voortgangsbeoordeling, vul de me�ng in. Als er al eerder een beoordeling is gedaan klikt u op de knop
nieuwe beoordeling.
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De leermeester kan met behulp van het vraagteken zien hoe hij de criteria moet interpreteren. Als een onderdeel nog een
ontwikkelpunt is, dan gee� de leermeester aan op welk onderdeel dit zich moet concentreren.
De kwalita�eve feedback kan verwijzen naar een deelopdracht, een simula�eopdracht of het uitvoeren van kennisopdrachten.

Naast de door de leermeester uitgevoerde beoordelingen, zal de student in zijn por�olio ac�ef beeldmateriaal, prak�jkverslagen
en andere gevraagde bewijslast verzamelen.
Het is voor de begeleiders input om bij te sturen en voor de student bedoeld om zich voor te bereiden op de eindopdracht en zijn
examen.

De voortgangsme�ng is zichtbaar in het Por�olio van de student. De docent van het roc kan zo de voortgang in de
beroepsprak�jkvorming volgen.
Een samenva�ng van bewijslast en resultaten kan later door de student in zijn Skills Paspoort worden opgenomen.
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Examineren
Een beoordeling van een prak�jkexamen invullen
Na het inloggen op het examenpla�ormbouwinfra klikt u links op Examendashboard.
Onder examenplanning ziet u welke examens vanaf 24 uur en verder gaan plaatsvinden en bij de openstaande ac�es staan de
examens die binnen 24 uur plaatsvinden of die u als leermeester nog moet beoordelen.

Door met de muis over de �tel van het examen te gaan, ziet u meer informa�e over het examen.

U kunt het beoordelingsformulier downloaden.
U kunt dan de beoordeling eerst op papier invullen
en daarna overnemen in het examenpla�orm.

Klik op de downloadpijl.
Het beoordelingsformulier verschijnt doorgaans
linksonder in uw scherm, deze kunt u nu printen.
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Een beoordeling van een prak�jkexamen invullen (vervolg)
Een halfuur voor aanvang van het examen, verschijnt er een potloodje.
Klik op het potloodje, het beoordelingsformulier wordt geopend.

U gee� een cijfer voor het beoordelingscriteria dat vet gedrukt staat. Achter sommige criteria staat een sterretje. Dit betekent
dat het een kri�sch criterium is: om te kunnen slagen moet het minimaal voldoende zijn. De aandachtspunten onder het
criterium zijn een hulpmiddel om tot het oordeel te komen.

Klik op het cijfer van de beoordeling die u wilt geven.
Als u lager dan het cijfer 4 gee� voor een beoordelingscriteria gee� verschijnt automa�sch het blok onderbouwing.
U dient hier aan te geven waarom u dit criterium als onvoldoende beoordeelt.
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Een beoordeling van een prak�jkexamen invullen (vervolg)
LET OP: Sommige examens bestaat uit meerdere delen. Ook deel 2 en 3 moeten beoordeeld worden.
Als er een vinkje achter het deel staat betekent dit dat deze al is beoordeeld.
In de a�eelding staat als voorbeeld dat deel 1 en 2 al beoordeeld zijn maar deel 3 nog niet.
Klik op de 3 om de beoordeling volledig te maken.
Let wel: u kunt dit alleen beoordelen als u hier daadwerkelijk de beoordelaar van bent.

Klik op opslaan en deﬁni�ef maken
Het systeem vraagt om een beves�ging.
Vink dit aan en verstuur de beoordeling.

U kunt als leermeester de beoordeling alleen terug zien als u bent gekoppeld aan de student.
Klik hiervoor op het vergrootglas.
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Een prak�jkexamen inplannen
U kunt als leermeester een prak�jkexamen inplannen als u bent gekoppeld aan de student. Bent u niet gekoppeld, vraag dan de
student om het prak�jkexamen te plannen of u aan hem te koppelen.
Klik links op Examendashboard en ﬁlter op de student en zijn opleiding.
Klik op de grijze tegel van het examen dat u wilt aanmelden voor uw student.

Als een examen uit meerdere delen bestaat kunt u er voor kiezen op ze allemaal tegelijk aan te melden of één van de delen.
Bij de andere delen klikt u dan op de knop nog niet inplannen.
Vul het adres en de plaats in waar het examen plaatsvindt en selecteer de leermeester(s).

Met een klik op Examenaanmelding toevoegen maak je de aanmelding deﬁni�ef.
De docent beoordeelt of de student aan alle afspraken hee� voldaan en keurt de examenaanmelding goed of af.
Als het examen is goedgekeurd, dan ontvangt de leermeester hier per mail bericht van.
Hierin staan ook aanwijzingen en links die belangrijk zijn voor het beoordelen van het examen.
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