Docenten
Docenten die post bachelor opleidingen verzorgen voor HBO Drechtsteden zijn zelf actief in de
praktijk of beschikken over veel actuele praktijkervaring. Naast vakkennis en praktijkervaring als
expert beschikken de docenten over didactische vaardigheden in het scholen van werkenden. Tevens
zijn zij in staat om op boeiende en interactieve wijze les te geven.
Coördinator
Iedere opleiding kent een coördinator. Hij of zij is het aanspeekpunt voor de studenten over
onderwijsinhoudelijke zaken. Administratieve vragen kunnen worden gesteld aan de
studentenadministratie. (info@hbodrechtsteden.nl of telefonisch 088-6572657.)
Contact met de docent
Via It’s Learning kunt u contact onderhouden met uw docent. Tijdens de les overlegt u op welke
wijze u verder het handigst met elkaar kunt communiceren tijdens de opleiding.
Kwaliteit docententeam
De kwaliteit van docenten is een belangrijke succesfactor van uw leerproces. Regelmatig vragen we
met een korte vragenlijst via It’s Learning naar uw mening en ervaring. Uw antwoorden zijn erg
belangrijk om het kwaliteitsproces te borgen. Spreekt u vooral ook de docent zelf aan over uw ideeën
en verwachtingen. Onze docenten staan open voor uw feedback over hun wijze van doceren.
Rol van docent en aanpak van de lessen
U mag verwachten van de docenten dat zij een praktijkgerichte en interactieve invulling geven aan
de lessen. De docent maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk en maakt gebruik van actieve
werkvormen. Het is niet de bedoeling dat de docent alles voor u en de andere studenten
voorbereidt. Hij/zij zal veel aandacht besteden aan uw situatie en uw vragen als leidraad voor de les
gebruiken. De docent is uw vraagbak op alle terreinen van de inhoud van de scholing. De ervaring is
dat zeker de opdrachten veel vragen opleveren bij de student.
Docent en toetsing
De docent bereidt u optimaal voor op de toetsopdracht(en). Hij begeleidt u tijdens het schrijven van
een opdracht of bespreekt met u oefenvragen. In het geval van een toetsopdracht komt dit
onderwerp vanaf het begin van de opleiding regelmatig aan de orde in de les.
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