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Praktijkgestuurd leren
• praktijk leidend

• draait om het opdoen van echte ervaringen in de praktijk 

• door iets zelf te doen, ontdekken wat je nog moet leren, wie jij 
bent en wat je nodig hebt

• met vragen die je in de praktijk tegenkomt, gaan we in het 
onderwijs samen – individueel of in een groep - aan de slag

• praktijk en leren versterken elkaar

Onderwijsconcept



• Leereenheden

• Samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten

• In periode behalen van helder omschreven resultaten

• Praktijk als uitgangspunt

• Praktijkroute

• Leren en werken in bedrijven/instellingen

• Ingepast in het leertraject van de student

• Student plant en verantwoordt



Uitwerking

• Student maakt zelf een weekplanning;

• Student kiest werkplaats(en) (thema, onderwerp);

• Student moet zijn uitgevoerde activiteiten kunnen verantwoorden;

• Werkplaatsen worden gepland (thema, docent(en), plaats en tijd);

• Presentieregistratie bij werkplaatsen;

• Coach moet planning en verantwoording goedkeuren;

• Totaliseren van zelf geplande en geroosterde activiteiten;

• Overzicht van de gemaakte uren.



FCLive is de gepersonaliseerde 
online leer- en werkomgeving die 
de student helpt bij de studie. 
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Leren en ontwikkelen, raadplegen 
bronnen, reflectie en feedback

Leermeter, Bronnen, 
Kennisbank

Plannen en 
verantwoorden openen



Voldoen aan 
exameneisen

Onderwijscatalogus

Weten wat je 
kunt doen

Onderwijscatalogus



Plannen en verantwoorden



Agenda van student



Werkplaatsen zoeken door student



Inschrijven op werkplaats door student



Planning door student

Overzicht 
voor student



Goedkeuren planning / verantwoording

Planning 
goedkeuren

Verantwoording 
goedkeuren

Overzicht 
voor coach



Presentie registreren

Door docent



Overzicht uren in power bi



Dank voor uw aandacht

Meer weten?  Mail H.kuiper@fcroc.nl


