Hét Praktijkspel
Bord- en kaartspel Entree Werkprocessen

Toelichting en Handleiding

Hét Praktijkspel is ontwikkeld voor studenten
in het VSO, PrO en MBO Praktijkleren.
Om de leesbaarheid te verhogen hebben wij gekozen voor de “hij”-vorm.
Daar waar “hij” staat kan ook “zij” gelezen worden.
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Hét Praktijkspel

Hét Praktijkspel is volledig gebaseerd en afgestemd op de werkprocessen zoals
deze door de verschillende branches zijn opgesteld.
Door gebruik te maken van Hét Praktijkspel leren de deelnemers:
1. Na te denken over hun eigen vaardigheden, leerdoelen en resultaten;
2. Om te gaan met peer review en beoordelingen;
3. De taal van de branche en mbo Entree begrijpen en hanteren;
4. Welke resultaten van hen worden verwacht tijdens de praktijkvakken en stages
5.‘n Praktijkverklaring te behalen.

Inhoud van Hét Praktijkspel

AW3 De 3 Algemene Werkprocessen
AT 7 Vakspecifieke Werkprocessen
§ 3 Werkprocessen uit BWO
§ 3 Werkprocessen uit I
§ 1 Werkproces uit P
DZ 3 Vakspecifieke Werkprocessen
HVV 4 Vakspecifieke Werkprocessen
M 3 Vakspecifieke Werkprocessen
PgL 4 Vakspecifieke Werkprocessen
PP 3 Vakspecifieke Werkprocessen
VR 5 Vakspecifieke Werkprocessen

(AW1, AW2 en AW3)
(AT1 BWO 1, AT2 BWO 2 en AT3 BWO3)
(AT4 I1, AT5 I2 en AT6 I4)
(AT7 P1)
(DZ1, DZ2 en DZ3)
(HVV1, HVV2, HVV3 en HVV4)
(M1, M2 en M3)
(PgL1, PgL2, PgL3 en PgL4)
(PP1, PP2 en PP3)
(VR1, VR2, VR3, VR4 en VR5)

Korte toelichting bij de afkortingen
AW3
AT
DZ
HVV
M
PgL
PP
VR

Algemene Werkprocessen
Algemene Technieken
selectie uit
Assistent Dienstverlening en Zorg
Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie
Assistent Mobiliteitsbranche
Assistent Plant of (groene) Leefomgeving
Assistent Product & Proces (assemblage)
selectie uit
Assistent Verkoop/Retail

crebo 25250 t/m 25258
crebo 25250/25253/25256
crebo 25251
crebo 25252
crebo 25255
crebo 25258
crebo 25253
crebo 25257

Selectie

Als ontwikkelaars hebben wij ervoor gekozen een selectie te maken uit de 9
bestaande Entree Profielen. De selectie is gedaan op basis van de profielen welke
het meest worden aangeboden tijdens de praktijkvakken en stages in de VSO- en
PrO-scholen en in het MBO Praktijkleren.
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Spelideeën
Tijdens de spelideeën …

is het de kunst om als spelbegeleider zelf zo weinig mogelijk aan het woord te zijn
en het zo veel mogelijk te laten ontstaan tussen de deelnemers. Doelen zijn met
name ‘peer review’ en bekend worden met de branchetaal. U hebt het als
spelbegeleider goed gedaan als u niet meer nodig bent tijdens het spel.
Let op! In tegenstelling tot andere spellen ontvangt ieder speler/deelnemer zijn
eigen speelbord.

Tijdens de mentorlessen …

Tijdens de mentorlessen worden de deelnemers in groepjes verdeeld. Iedere
deelnemer beschikt over een eigen speelbord en er dient een selectie te worden
gemaakt uit de sets kaartspelen. Dit kunnen sets zijn van verschillende Entree
profielen (kies bijvoorbeeld de profielen waarvoor de deelnemers interesse hebben
of waarin zij stage lopen). De duur van één les wordt sterk bepaald door de inzet en
motivatie van de deelnemers.
De lesideeën voor de mentorlessen zijn genummerd van 1 t/m 4.

Vooraf aan en na de praktijkvakken …
Om de praktijkvakken zo effectief mogelijk te laten zijn voor de deelnemers hebben
wij twee lesideeën ontwikkeld welke bijna geen (voorbereidings)tijd vragen van de
docenten en deelnemers.
Dit zijn de lesideeën met de nummers 5 en 6.
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Lesidee 1:
Tijdens de mentorlessen
1. Geef iedere deelnemer een speelbord Mijn Werkprocessen [1].
2. Geef iedere deelnemer een (gedeelte van een) kaartserie passend
bij zijn stageplaats, stagewens of bij zijn beeld van zijn eigen
mogelijkheden.

1

3. Vraag de deelnemers om de beurt steeds één kaart te plaatsen op de vakken
van hun eigen speelbord ().
4. Laat de deelnemers elkaar bevragen/helpen in groepjes.
5. Laat iedere deelnemer 2 blanco kaartjes invullen en leggen op vak  en .
6. Spelvariatie: doe bovenstaande met speelbord Mijn Werkprocessen [2].

Lesidee 2:
Tijdens de mentorlessen
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1. Pak de gewenste serie(s) en voor iedere deelnemer een speelbord.
Maak de keuze voor het speelbord Mijn Werkprocessen [1] of [2].
2. Bespreek met de deelnemers om welke serie het gaat van welk profiel.
3. Leg alle kaarten verspreid met de achterkanten leesbaar op de tafel neer.
4. Laat (om de beurt) een deelnemer een kaart pakken en neerleggen op zijn
speelbord. Bespreek de keuzes. Begrijpen de deelnemers de teksten?
5. Stel vragen vanuit de werkgever, vanuit de collega’s, vanuit de deelnemers.
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Lesidee 3:
Tijdens de mentorlessen
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1. Pak de gewenste serie(s) en voor iedere deelnemer een speelbord
Mijn Werkprocessen [2].
2. Schud de kaarten en leg de stapel in het midden neer met de voorkant naar
boven (voorkant = het werkproces).
3. Wijs een deelnemer aan om de bovenste kaart te pakken.
4. Bewaak dat iedereen evenveel beurten krijgt.
5. Laat benoemen om welk werkproces het gaat (voorkant van de kaart).
6. Laat de tekst op de achterkant hardop voorlezen (= Gedrag en Resultaat).
7. Bespreek of de tekst wordt begrepen. Dit zijn de eerste leermomenten.
8. Vraag de deelnemer de kaart te plaatsen op één van de vakken van zijn
speelbord [2]:
•  Kan ik uitleggen
(kan toelichten wat er wordt bedoeld)
•  Kan ik bewijzen
(kan bewijzen dat hij vermeld gedrag beheerst)
•  Kan ik niet uitleggen
•  Kan ik niet bewijzen
9. Wanneer de deelnemer volgens de andere deelnemers voldoende heeft uit
kunnen leggen wat er wordt bedoeld of voldoende heeft kunnen bewijzen dat
hij het gedrag beheerst mag de kaart blijven liggen op zijn speelbord.
10. Wanneer de deelnemer volgens de andere deelnemers onvoldoende heeft uit
kunnen leggen wat er wordt bedoeld of onvoldoende heeft kunnen bewijzen
dat hij het gedrag beheerst wordt de kaart terug onderaan de stapel gelegd.
11. Wanneer de deelnemer de kaart op één van de andere vakken legt (‘Kan ik niet
uitleggen’ of ‘Kan ik niet bewijzen’) mag hij één andere deelnemer vragen of
diegene het kan uitleggen of bewijzen.
• Indien die andere deelnemer dat lukt mag hij deze kaart ‘afpakken’ en op
zijn eigen speelbord op het juiste vak plaatsen.
• Indien die andere deelnemer het niet lukt mag hij deze kaart niet afpakken
en blijft de kaart liggen op het speelbord van de deelnemer die de kaart
had getrokken.
12. ‘Winnaar’ is degene die aan het eind de meeste kaarten op zijn speelbord heeft
liggen.
Opmerking!

Het is onze ervaring dat tijdens het spel het een geheel andere kant op kan
gaan. Een diepgaand gesprek over werk, toekomst, ervaringen, enz. Dat is
prima. Laat dat vooral gebeuren.
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Lesidee 4:
Tijdens de mentorlessen
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1. Pak de gewenste serie(s) en voor iedere deelnemer een speelbord
Mijn Werkprocessen [2].
2. Schud de kaarten als een memo(ry) spel met alle bovenkanten naar boven.
3. Laat de deelnemers een gelijk aantal kaarten kiezen zonder de onderkanten
te lezen.
4. Kaarten die over zijn worden apart gelegd en doen niet meer mee.
5. Laat alle deelnemers één van hun eigen kaarten omdraaien.
6. Laat de deelnemers hun eigen omgedraaide kaart stil/zacht lezen.
7. Laat hen deze kaart op een vak plaatsen van het speelbord van een andere
deelnemer:
•  Kan ik uitleggen
•  Kan ik bewijzen
•  Kan ik niet uitleggen
•  Kan ik niet bewijzen
8. De volgende stap wordt bepaald door op welk vak de deelnemers de kaarten
(bij de anderen) hebben neergelegd:
• Wanneer de kaart op vak  of vak  ligt en de ontvanger kan voor de
andere deelnemers voldoende uitleggen wat wordt bedoeld of dit kan
bewijzen, mag hij deze kaart op zijn speelbord laten liggen. Zo niet,
krijgt de gever deze kaart terug en legt deze naast zijn speelbord neer.
• Wanneer de kaart op vak  of vak  ligt en de ontvanger kan voor de
andere deelnemers wel degelijk voldoende uitleggen wat wordt
bedoeld of dit kan bewijzen, mag hij deze kaart op zijn speelbord laten
liggen. Zo niet, krijgt de gever deze kaart terug en legt deze naast zijn
speelbord neer.
9. ‘Winnaar’ is degene die aan het eind van het spel de meeste kaarten op en
naast zijn speelbord heeft liggen.
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Lesidee 5:
Vóóraf aan de Praktijkvakken (PrV) en Begeleide Externe Stages (BES)
1. Pak de gewenste serie(s) en voor iedere deelnemer een speelbord
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Lesidee 6:
Ná de Praktijkvakken (PrV) en Begeleide Externe Stages (BES)
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Mijn Werkprocessen [1].
2. Schud de kaarten en leg de stapel in het midden neer met de voorkant naar
boven (voorkant = het werkproces).
3. Laat de deelnemers om de beurt een willekeurige kaart pakken.
4. Laat benoemen om welk werkproces het gaat (voorkant van de kaart).
5. Laat de tekst op de achterkant hardop voorlezen (= Gedrag en Resultaat).
6. Bespreek of de tekst wordt begrepen. Dit zijn de eerste leermomenten.
7. Vraag de lezer de kaart te plaatsen op één van de vakken van zijn speelbord
( )
a.  Ga ik nog leren
b.  Heb ik hulp bij nodig
c.  Beheers ik al
d.  Kan ik ‘n ander bij helpen
e.
Weet ik niet
8. Laat deelnemers met elkaar in gesprek gaan en elkaar tips geven.
9. Vraag de deelnemers waar ze tijdens het PrV of de BES die dag vooral op
gaan focussen.
Tijd besteden aan de werkprocessen is géén verloren tijd, maar een belangrijke
investering in de toekomst van de deelnemers.

1. Pak de gewenste serie(s) en voor iedere deelnemer een speelbord
Mijn Werkprocessen [1].
2. Leg de kaarten met de achterkant leesbaar naar boven.
3. Laat de deelnemers om de beurt gericht een kaart kiezen.
4. Doe de stappen 3 t/m 6 van lesidee 1.
5. Vraag de deelnemers:
a. Hoe heb je deze vaardigheid tijdens het PrV of BES gedaan?
b. Waarom is het beheersen van deze vaardigheid belangrijk?
c. Waarom vindt de werkgever deze vaardigheid belangrijk?
d. Wat wil jij nog leren?
e. Hoe leer jij? En hoe wil je graag geholpen worden?
f. …
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Van AHHA Onderwijstraining.nl
Hét Praktijkspel
§
§
§
§

Bord- en kaartspel
Branche Werkprocessen
Entree: mbo1 niveau
Voor VSO, PrO en MBO-Praktijkleren

Mijn SoVa
§
§
§
§

Sociale Vaardigheden
Rollenspelen
3 series en 30 vaardigheden
Voor VSO en PrO

Mijn WeVa
§
§
§
§

Werknemers Vaardigheden
Bord- en kaartspel
4 series, 20 vaardigheden en 8 competenties
Voor VSO en PrO

Mijn Werk
§
§
§
§

5 kerndoelen
5 movies
Verkennen, behouden en veranderen van werk
Voor VSO en PrO

Mijn Veiligheid (augustus 2020)
§
§
§
§

Veiligheid op het werk en veilig gedrag
Werken met veilige en goedgekeurde middelen
Voor degenen die geen VCA kunnen behalen
Voor VSO en PrO

Borisschool worden?
§
§

Vraag onze flyer aan via info@borislijn.nl
Drie van u(w collega’s) worden opgeleid tot Ambassadeurs BorisLijn

Meer weten?

AHHA Onderwijstraining
Paul Abma
T:
06 2886 0983
E:
info@onderwijstraining.nl of info@borislijn.nl
W: www.onderwijstraining.nl www.borislijn.nl
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