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LEERLING DOCENT

Het ontwikkelen van vakgerichte 
vaardigheden in het (V)SO/PRO

 met behulp van de 

STAP-VOOR-STAP-APP

Werken aan zelfstandigheid met  
behulp van de Stap-voor-Stap-app 



Wat is de Stap-voor-Stap-app?

Voor de instructie van praktische vaardigheden maak je als docent met  
de app eenvoudig lesmateriaal volgens het volgende stramien:

De Stap-voor-Stap-app is een eenvoudige, prikkelarme app waarmee  
moeilijk lerende leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal  
onderwijs zelfstandig kunnen werken. De app is ontwikkeld door 7 scholen  
die deelnemen aan het leerlab Multimediaal instructiemateriaal PRO/VSO  
binnen het project Leerling 2020 in samenwerking met LessonUp.

Wat levert het op voor de docent?

Wat levert het op voor de leerling?

Door de inzet van de Stap-voor-Stap-app ben je  
als docent minder tijd kwijt aan herhaalde instructies  
voor vakgerichte vaardigheden. Hierdoor is er meer 
tijd beschikbaar om leerlingen te observeren en coachen  
op het gebied van arbeidscompetenties.
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De Stap-voor-Stap-app biedt lesinstructies die de leerling 
meer overzicht geven. Tijdens het oefenen van praktische 
vaardigheden gebruikt de leerling de app en heeft  

daardoor de vakdocent minder nodig.  
Dit bevordert de zelfstandigheid en  

het zelfvertrouwen.

Kijk op www.stapvoorstapapp.nl voor meer informatie  
over de app, de randvoorwaarden voor de implementatie,  
de voordelen voor leerling en docent en hoe je als docent  
lesinstructies maakt in de app.

“Ik laat mijn leerlingen 

met de Stap-voor-Stap-

app bewust in duo’s 

werken, ze leren dan  

meer van en met 

elkaar.”

Docent: 

“Met behulp van de 

Stap-voor-Stap-app 

weet ik precies wat ik 

moet doen, mijn docent  

hoeft mij niet meer  

te helpen!”

Leerling: 

“Door de inzet van de  

Stap-voor-Stap-app verschuift 

mijn rol als docent van  

‘instructeur’ naar ‘coach’:  

ik kan meer zinvolle aandacht 

geven aan mijn leerlingen en  

de noodzakelijke verbinding  

maken naar de  

arbeidscompetenties.”

Docent: 

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad.

WAT  is het leerdoel?

WELKE  materialen heb je nodig?

HOE  ga je het doen?

EXTRA   Eventuele aanvullende bronnen,  
opdrachten en informatie

“Ik vind het leuk als de  

lesinstructie vraagt om foto’s 

van mijn werk te maken: 

samen met mijn docent  

bespreek ik dan makkelijker 

na hoe het ging.”

Leerling: 


