Dit werkboek is voor alle docenten die hun eigen identiteit willen
vinden. Dit is in essentie voor alle startende docenten die willen
weten hoe het is om op het mbo les te geven en als mentor studenten
te begeleiden. In dit werkboek zul je de reis samen met Miss G maken
waarin ze jou wil laten leren van haar fouten en theorie meegeeft die
haar heeft geholpen met thema’s zoals: diversiteit, faalangst en fouten
maken. Het werkboek is ingedeeld in drie hoofdcategorieën: ik, de
groep en de student. Los van eigen identiteit gaan we ook kijken naar
de identiteit van je groep en de student als individu. De opdrachten zijn
bedoeld om je middelen, kennis en ervaringen te geven die je helpen
in je reis naar eigen je authentieke identiteit als docent en mentor
op het mbo. Dit natuurlijk met een dosis humor, kritisch denken en
creativiteit. We gaan samen antwoord geven op de vraag:
‘Wat is nou mijn missie als docent en mentor?’

Biografie
In haar leven is Miss G altijd onderaan begonnen. Van
mbo-2-niveau student ging ze naar niveau 3 en 4. In
de vijf jaar dat zij op het mbo zat, heeft zij haar passie
ontdekt, namelijk lesgeven als mbo-docent en mentor.
Na dertien jaar is het dan zover. Als startend docent
begon ze les te geven en kreeg ze meteen een mentorklas.
Ze was zoekende en haar reis was vol belemmeringen
en onzekerheden. Om deze reden heeft zij dit werkboek voor jou geschreven. Zodat er met dit werkboek
iemand voor je is in je reis binnen het onderwijs.
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Inleiding
‘Hey! ik kom hier ook stage lopen. Heb er
ontzettend veel zin in, maar ik ben wel
goed gewaarschuwd over het mbo’ hoorde
ik tijdens mijn studententijd van veel klasgenoten. Als oud-mbo-student raakte me
dat diep, maar ik deed er niks mee. Vooral
omdat deze klasgenoten na hun ervaring op
het mbo helemaal veranderd zijn. Door de
ervaringen kregen ze te zien hoe geweldig en
waardevol lesgeven op het mbo kan zijn. In
de vorm van vragen en opdrachten wil ik jou
helpen bij jouw reis naar je eigen identiteit in
het onderwijs.
Kernthema’s
We beginnen met onszelf, dan kijken we
naar groepsvorming en vanuit daar spitsen
we op het individu. Uiteindelijk ga je reflecteren op je zelfgemaakte werk en denk
je kritisch na over de stappen die je in dit
werkboek gemaakt hebt. Je hebt hiervoor
het leesboek ‘Ons mbo’ nodig omdat de
verhalen uit dit boek leidend zijn voor het
maken van de opdrachten.
Doelgroep
Jouw doelgroep op het mbo zijn jongvolwassenen die met hun opleiding beginnen
wanneer ze rond de 16 jaar oud zijn en school
verlaten wanneer ze ongeveer 21+ jaar zijn.
Dit is een belangrijke en cruciale periode
voor de identiteitsvorming van studenten.
Daarom is het essentieel om als startend
docent de zoektocht naar je eigen identiteit
zelf ook te ondergaan.
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Leidende vragen
Het is al fantastisch dat je dit werkboek in
je handen hebt, omdat dat betekent dat je
openstaat voor vragen zoals:
• Wat voor stijl van lesgeven heb ik?
• Wat wil ik uitstralen naar mijn
studenten?
• Hoe ga/kan ik de studenten tot actie en
denken bewegen?
Deze vragen zijn leidend in dit werkboek.
Als je het werkboek doorgewerkt hebt, dan
heb je stappen gezet die jou meer bewust
maken van wie je bent als docent en mentor.
Je hebt een aantal technieken geoefend die
je kunnen helpen bij de uitoefening van je
taken.
Gebruik
Het leesboek kan gebruikt worden als
casuïstiek voor de inductie van startend
docenten die gaan lesgeven en/of studenten begeleiden op het mbo. Het werkboek in
combinatie met het leesboek kan gebruikt
worden voor trainingen en workshops. De
opbrengst van trainingen en workshops
kan een portfolio-opdracht zijn waarin de
startende docenten laten zien wie zij zijn en
op welke manier zij willen bijdragen aan het
leren en ontwikkelen van mbo-studenten.
Mbo-instellingen kunnen Miss G inhuren
om de docenten die startend docenten begeleiden, te ondersteunen in het ontwerpen en
uitvoeren van workshops en trainingen op
basis van het leesboek en werkboek ‘Ons mbo’.
Dit kan via www.unifyhorizons.com / of via
een e-mail naar info@unifyhorizons.com.
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Leeswijzer
De opdrachten zijn gekoppeld aan ‘Ons mbo’,
de verhalenbundel. De verhalen hebben
betrekking op verschillende gebieden. In de
leeswijzer hiernaast zie je hoe de hoofdstukken, verhalen en opdrachten verdeeld zijn en
wat je per onderdeel kunt verwachten. In het
werkboek zijn de verhalen en opdrachten
opgesplitst in een startgebied, drie hoofdgebieden en een reflectie. De volgorde van de
teksten en opdrachten heeft te maken met
mijn reis op het mbo, in de hoop dat die jou
in je proces kan helpen.
Als je aan een reis begint, verander je onderweg. Reizen verandert het perspectief van
mensen. Charles Darwin zei ooit: ‘het is niet
de sterkste die overleeft, maar degene die
het meest openstaat voor verandering’. In
deze boeken richten we hier op. De bestemming en het doel dat jij nu voor ogen hebt,
kan namelijk altijd bijgeschaafd worden door
kennis, vaardigheden en ervaringen die je
opdoet. Via deze weg hoop ik jou hiermee
te helpen. Dat is het ‘echt begrijpen’ van je
professionele opdracht op het mbo.
We gaan dus antwoord geven op de vraag:
Wat is nou mijn missie als docent en mentor?

Eigen
voorkennis
activeren

Ik

De groep

De student

Eigenaarschap
& meesterschap

Braindump

inleiding

inleiding

inleiding

inleiding

Wie ben ik en waar
wil ik voor staan?
• episode 1 - Bron
• episode 8 Kauwgom
• Theorie: de zes
rollen van de leraar
• Onderzoek:
Unify-aanpak om
achter de emoties
van je studenten te
komen.

Wat zijn mijn regels
en wat gebeurt er als
iemand ze niet
naleeft?
• episode 3 - Regels
• Theorie: Roos van
Leary
• Theorie: de drie
fases van escalatie
in de les

Wat voor aannames
heb ik en wat is mijn
invloed op gelijke
kansen voor alle
studenten?
• episode 7 De pinkieconnectie
• episode 13 Met gelijke ogen
kijken
• Theorie: meervoudige
intelligenties
• Theorie: leraar
voorbereiden op
diversiteit in de les

Wie ben ik nu en wie
was ik aan het begin
van mijn reis?
• episode 14 Professionals
met punten

Mindset
& houding

Hoe gebruik ik
humor en de
spiegelmethode in de
klas?
• episode 2 Spiegelbeeld
• episode 11 Op het podium
• Theorie: doorbreken
van patronen

Hoe maak ik van
mijn mentor klas
een Dream Team?
• episode 4 - Dream
Team
• Theorie: soorten
mentoren
• Gedachte van Miss G
- Een legende
Hoe kan ik mijn
Dream Team positief
helpen met groeien?
• episode 5 - Over
de streep
• Theorie:
Groepsvorming

Wat is het nut van
casuistieke lessen?
• episode 6 Inbeelden
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Ervaringen op
persoonlijk vlak
• episode 18 Bruggen bouwen

Uitdagingen &
behoeftes
• episode 9 YouTuber in
Training
• Theorie:
TPACK kennis en
vaardigheden voor
ICT-integratie
• episode 12 - Pauze
• Theorie: piramide
van basisbehoeften
Hoe herken ik
angsten bij mijn
studenten bij mij
mezelf?
• episode 10 -‘Kan ik
niet, lukt me niet’
• Theorie: herkennen
van studenten met
faalangst
• Onderzoek:
CBS-percentage
faalangst onder
jongeren
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Eigen voorkennis activeren
Braindump
We starten met een braindump als verlengstuk van de introductie omdat het belangrijk
is om eerst te kijken naar wat jij al weet van
de onderwerpen.
Les-idee
Hieronder vind je een opdracht die jou helpt
verbindingen te maken in je brein tussen
welke voorkennis je hebt en welke woorden
jij verbindt met bepaalde onderwerpen. Zo
kan de ene persoon bij het woord ‘dokter’
denken aan een chirurg en de ander aan een
huisarts. Voor elk persoon is de verbinding
anders. Dit is een opdracht die je ook kunt
gebruiken in de eerste les van het schooljaar of gaandeweg. Dit kan zowel klassikaal
als individueel in de vorm van een introductieopdracht of evaluatieopdracht om
te checken hoeveel jouw studenten van de
lesstof hebben onthouden.
Mindset & houding
Het resultaat van de opdracht brengt je
data. Op basis van deze data hoor jij als
docent op dat moment te verwerken wat

voor doelgroep je voor je hebt en hoeveel zij
weten over een bepaald onderwerp. Weten
ze niet veel? Dan kun je eventueel aan het
begin meer tijd nemen om een goede basis te
leggen. Weten ze al heel veel? Kom dan met
uitdagend materiaal. Leer dus als docent de
uitdaging aan te gaan om niet alles volgens
een streng lesplan te doen, maar wees een
voorbereide databank van technieken en
ideeën die helpen om mee te bewegen met
de leerbehoefte van de studenten. Creëer
dus een sfeer waarin studenten verantwoordelijkheid dragen voor hun manier van leren
en waarin jij als docent open, transparant
en laagdrempelig omgaat met de data die je
krijgt. Let’s make learning fun!
Voorkennis
Zet een timer op één minuut en schrijf op
- zonder veel na te denken - wat jij denkt
over het mbo. Schrijf alle woorden hieronder in het wolkje op. Denk na over: Wat
voor studenten zijn er op het mbo? Wat voor
ervaring of gevoelens heb je over het mbo?
Hoe moeilijk denk je dat het is om daar les
te geven?

Zet een timer op één minuut en schrijf op
- zonder veel na te denken - wat jij weet over
mentorschap. Schrijf alle woorden hierboven in het wolkje op. Wat weet je hiervan?
Wat voor ervaring of gevoelens heb je over
mentorschap? Zou je zelf mentor willen
worden?
Betekenis
men·tor (de; m,v; meervoud: mentors, mentoren)ervaren begeleider; = (groeps)leider
iden·ti·teit (de; v)1 gelijkheid: je identiteit
bewijzen dat je de persoon bent voor wie je
je uitgeeft. 2 eigen karakter van een persoon
of groep.

Verwachtingen
Wat voor ervaringen heb je hiervoor gehad
op het mbo?

Wat voor verwachtingen heb je over het lesgeven op het mbo?

Wat voor verwachtingen heb je betreft de
studenten op het mbo?

Hoe schrijf je mbo/MBO nou eigenlijk? MBO
met alleen maar hoofdletters of mbo met
kleine letters? Zoek het op en kruis het juiste
antwoord aan:
MBO – allemaal hoofdletters
mbo – allemaal kleine letters
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Episode 1 – Bron
Inleiding
In de eerste drie episodes gaan we kijken
naar je eigen repertoire van skills, mindset
en ervaringen. Ik hoop dat het jou helpt om
duidelijkere kaders voor je lessen vast te
stellen en ervoor te zorgen dat je een stap
dichter bij jouw identiteit als docent bent.

In het boek ‘Ons mbo’ gaat het eerste verhaal
over waar Miss G vandaan komt en hoe zij de
studenten en haar eigen manier van lesgeven
gaandeweg ontdekt en omarmd heeft. In dit
onderdeel gaan we een moment nemen om
jouw elementen in kaart te brengen door simpelweg te oefenen en kritisch na te denken.

Opdracht 1.1
A. Streep de elementen door die jij als negatief beschouwt.
B. Onderstreep elementen die jij niet wilt meenemen in jouw identiteit.
Acties

Gedrag & mindset

Visie & gedachtegang

• Korte en krachtige
instructie
• Motiveren en inspireren
• Eigen ervaringen delen
• Basisveiligheid creëren
• Communiceren met collega’s die helpen
• Buiten schooluren paraat
zijn
• Achter afspraken aangaan
• Persoonlijke agenda van
studenten
• Vragen stellen
• In het weekend nakijken
• Praten en netwerken met
teams en collega’s
• Duurzaam omgaan met
papier en andere middelen
• Aanzetten tot nadenken
• Tussentijds feedback geven

• Begeleiden van leren. Hoe ga je aan
de slag met huiswerk?
• Open mindset
• Vermoeiend
• Een van het meest waardevolle
werk dat je kunt hebben
• Geduld en ongeduld
• Deadlines nakomen en soms
vergeten
• Groeiproces sturen
• Student centraal zetten voor leren
• Moeilijk openstaan voor
verandering
• Te veel veranderingen te snel
willen uitvoeren
• Oog voor vakantie
• Creatief omgaan met problemen
• Veerkrachtig tijdens moeilijke en
stressvolle situaties
• Innovatie om iets nieuws te
bedenken
• Ongemotiveerd en depressief
• Humor hoort erbij

• Gericht op relatie
• Beroepsgerichte didactiek
• Moeilijke doelgroep
• Makkelijke doelgroep
• Jongvolwassenen die niet weten wat
ze willen
• Sommige jongeren horen beter te
werken
• Autoritair begeleiden (studenten niet
zien als gelijke, docent is de baas)
• Horizontaal begeleiden (studenten
zien als gelijke, docent heeft meer
ervaring)
• Uren in de vakantie werken om werk
in te halen
• Feedback op proces sturen en geven
• Student is de eigenaar van leren en
idee-ontwikkeling
• Doeltaal is voertaal (MVT)
• Docent blijft een student in het hart
• Onderwijs vanuit nieuwsgierigheid
en vragen van studenten

C. Omcirkel nu de elementen die je als positief beschouwt.
D. Markeer nu met een andere kleur wat wel bij jouw repertoire past als docent en
mentor. Denk hierbij goed na wat past bij jouw persoonlijkheid.
Let op! Je mag per onderdeel maximaal vijf
keuzes maken. Waarom? Als professional is
het beter te kiezen voor een of twee richtingen waarin jij je wilt specialiseren zodat je
14

daar ook echt een verschil in kunt maken.
Hier gaan we het in fase 3 ‘Ervaringen’
dieper over hebben.
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Opdracht 1.2
De elementen neem je mee in je repertoire
als docent. Zijn de elementen uit de vorige
opdracht, alles wat je moet hebben om een
eigen identiteit te vormen? Nee. Natuurlijk
hoort daar ook je eigen persoonlijke draai bij.
Miss G is bekroond met een titel; jij hoort er
ook een te hebben. Denk goed na over hoe
studenten jou noemen en hoe je op jouw
manier ervoor kunt zorgen dat je makkelijker aanspreekbaar bent.
A. Hoe zou jij graag aangesproken willen
worden?

jouw persoonlijk leven om verbinding
te maken met jouw mentorstudenten? Schrijf niet ‘alles’ op, maar denk
juist goed na waar precies de grens
ligt in het delen van jouw persoonlijke
informatie:

B. Ga nu op onderzoek uit. Luister ‘Ted
Talks’ of bekijk andere inspirerende
films, leesboeken, etc. om erachter te
komen wie jouw ‘motivators’ zijn en
schrijf ze hieronder op:

C. Wat precies doen zij wat jou heel erg
aanspreekt? Schrijf vijf elementen
hieronder op:
1.

1.
2.
2.

B. De grens ligt bij mij wanneer studenten
vragen naar:

3.
3.
4.

B. Op welke manieren in houding, stem
en attitude laat jij zien dat je makkelijk
aanspreekbaar bent?

Start hier aan het begin van het schooljaar
meteen mee door jezelf met jouw naam te
introduceren. Het is natuurlijk altijd goed
om hierin spontaniteit het voortouw te laten
nemen en te kijken of studenten zelf met een
bijnaam komen. Hierin is de keus aan jou.
Opdracht 1.3
A. Jouw achtergrond is een belangrijk
onderdeel van jouw persoonlijke
identiteit als docent en mentor. Welke
informatie ben jij bereid te delen over
16

Opdracht 1.4
A. Om te beginnen met een eigen identiteit heb ik gekeken naar mensen die
mij inspireren. Zo heb ik mijn ‘legendes’
gebruikt om daar een voorbeeld uit
te halen. In het boek ‘Ons mbo’ heb ik
twee verhalen toegevoegd die mij als
Miss G hebben geïnspireerd. Blader
door het boek en schrijf hieronder op
welke twee mensen in mijn gedachte
zijn gebleven:

5.

D. Welke van deze vijf elementen wil jij nog ontwikkelen? Welke van deze vijf elementen
doe je al heel goed? Koppel deze met wat je hierboven geschreven hebt.
Ontwikkelen

Kracht

1.

2.
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E. Kijk terug naar opdracht 1.1. Passen de elementen uit opdracht D bij hetgeen je toen
gekozen hebt? Wat zou jij ook willen doen zoals jouw voorbeelden? Wat zou je niet
willen overnemen? Filter voor jezelf wat je precies bij jezelf vindt passen of wat jou
gewoonweg leuk lijkt en energie geeft.
Meenemen

Niet meenemen

Vervolgstap
Ga op zoek naar twee artikelen op Google
Scholar of een ander platform waar goede
bronnen staan, en schrijf in de zoekbalk
een element op dat jij opgeschreven hebt in
opdracht 1.1 en 1.3.
Theorie
Via de QR-code hiernaast ga
je naar een korte, theoretische samenvatting over
basisveiligheid en rituelen
die Miss G op YouTube
gemaakt heeft op basis van
de theorie van Teitler (2015).

Pro-tip!
Ga op lesbezoek bij andere collega’s om te
kijken of zij deze elementen hebben en hoe
zij de lessen vormgeven. Zie jij iets dat voor
jou eruit springt?

leggen en wij in dialoog erover kunnen
gaan. Van negatief naar positief.
• Elk een-op-een-gesprek beginnen
we met de Unify-aanpak om erachter te komen wat de student écht op
dat moment voelt. Zie opdracht B
om erachter te komen wat de Unifyaanpak inhoudt.

Opdracht 1.5
A. In deze opdracht gaan we eerst kijken
naar wat er allemaal te vinden is om
als rituelen te gebruiken. Ik laat je
zien wat mijn rituelen zijn als docent
én mentor zodat je hier zelf eventueel
onderdelen uit kunt halen.

B. Om de Unify-aanpak
goed te begrijpen kun je
via de QR-code hiernaast
het mini-onderzoek
lezen. De infographic kun
je vinden op de site.
C. Jouw rituelen:

Miss G’s rituelen:
• Elke les Engels beginnen we met een
feit uit de geschiedenis van Engeland/
Amerika.
• Elke mentorles beginnen we met een
‘vijfminutenzeikmoment’ zodat studenten hun echte problemen op tafel
18

•
•
•
•

19

