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Bijlage 3A – Het beroepsproduct

Bijlage 3B – De handleiding

Handleiding beroepsproduct
Doel:
Docenten worden op een simpele handige wĳze geholpen met de omgang van leerlingen met
faalangst.
Toelichting doel:
Faalangst komt binnen de school steeds vaker voor. Toch krĳgen docenten hier op de opleiding weinig
van mee in de theorie. Onze boekenlegger moet op een simpele, maar effectieve manier een
(beginnend) docent helpen bĳ het handelen in een situatie met faalangst.
Benodigde materialen:
Faalangst boekenlegger.
Gebruiksaanwĳzing Voorkant:
De boekenlegger in ingedeeld in drie categorieën
1. Faalangst tĳdens een toets
2. Faalangst tĳdens de instructie
3. Faalangst tĳdens het dagelĳks functioneren
Iedere categorie heeft een korte beschrĳving met daarbĳ het gedrag of gedachten van de leerling.
Gebruiksaanwĳzing Achterkant:
De boekenlegger in ingedeeld in drie categorieën
1. Faalangst tĳdens een toets
2. Faalangst tĳdens de instructie
3. Faalangst tĳdens het dagelĳks functioneren
Onder iedere categorie staat een korte uitleg over wat de docent kan doen.
Beoogde effect:
Docenten worden op een simpele handige wĳze geholpen met de omgang met faalangst.
Toelichting beroepsproduct
Ons beroepsproduct voldoet aan de vooraf ontworpen ontwerpeisen.
Het product voldoet aan de praktische ontwerpeisen. Hieronder wordt per deel van de ontwerpeisen
toegelicht waarom het product hieraan voldoet.
Het product voldoet aan de praktische ontwerpeisen, omdat het product is vormgegeven als een
boekenlegger. De boekenlegger is geprint in kleur, bevat het goede lettertype en heeft een combinatie van
zelfontworpen plaatjes en tekst. Daarnaast is het product ook toepasbaar in drie verschillende situaties.
Het product voldoet voor een deel aan de ontwerpeisen vanuit het praktĳkonderzoek. In de striptekeningen
is bĳna volledig verwerkt wat de leerling denkt en doet tĳdens de drie faalangstige situaties. Toch zĳn er
een aantal dingen buiten wegen gelaten. Dit had te maken met de combinatie van de theorie. Sommige
situaties uit de praktĳk sloten qua frequentie niet goed aan bĳ de theorie. Daarom is er bĳ bepaalde
gedragingen besloten om deze weg te laten. Daarnaast is er per faalangstige situatie ook handelen van
het docent, concluderend uit praktĳkonderzoek verwerkt.
Tot slot voldoet het product ook aan de ontwerpeisen vanuit het literatuuronderzoek. In de drie
faalangstige situaties en het handelen van de docent hierop zĳn punten uit de theorie verwerkt. Hierbĳ is
een mooie combinatie gemaakt met de resultaten van het praktĳkonderzoek.

