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2.0
MAAKT GEEN GEBRUIK VAN VRIJE RUIMTE

Huidige
onderwerpen

Doel van HNR

Huidig
niveau

Theorie

Kenmerken van HNR;
o wat bereik je
ermee?
Theorie

Leerdoelen

KIT

Didactische werkvorm

Haal weg wat niet van toepassing is
Docenthandleiding

Tijdsindicatie
leerdoel

Opmerkingen

doceren

De cursist ziet het doel
van HNR in

Inzicht

De cursist begrijpt wat er
met HNR bereikt wordt

Inzicht

De cursist snapt wat
bespaard wordt met HNR

Inzicht

onderwijsleergesprek
doceren
(groeps)discussie
doceren
praktijkvoorbeelden

o wat bespaar je?

o hoe pas je het toe?

-

-

-

De cursist begrijpt hoe
moderne technieken
bijdragen aan HNR (bijv.
ADAS)

-

-

-

onderwijsleergesprek

-

10

Inzicht
spelvorm (bijv. quiz of puzzel )

Kahoot quiz over ADAS

15

-

komt van het verwijderde
onderwerp/leerdoel 'hoe pas je
het toe' uit het bijbehorende
lesplan
komt van het verwijderde
onderwerp/leerdoel 'hoe pas je
het toe' uit het bijbehorende
lesplan

* Waar wordt de tijd gebruikt die vrijkomt? In de
huidige minimumeisen staan onderwerpen soms
bij theorie en praktijk. In de leerdoelen komt dit
onder één niveau terug. Tip: gebruik de tijd die
vrijkomt om de hele KIT te doorlopen bij
toepassingsleerdoelen

* Hoeveel tijd wordt besteed aan het nieuwe
leerdoel?
* Waar komt deze tijd vandaan?

uitleggen/voorbereiden (W-training)

Inzicht in eigen rijstijl

Nulmeting en 2e
meting
(Vergelijkingsrit)
Toepassen HNR
principes op
de openbare weg

Waarnemen en
kijktechnieken

Praktijk

De cursist heeft inzicht in
de eigen rijstijl
(nulmeting)

uitleggen/voorbereiden (W-training)
Toepassing
nul- en tweede meting (W-training)

Praktijk

Praktijk

Theorie

het beginniveau van de cursist wordt
tijdens deze rit gemeten en resultaten op
het gebied van brandstofverbruik worden
vastgesteld

uitleggen/voorbereiden (W-training)
De cursist kan HNR
principes toepassen op
de openbare weg (
tweede
meting/vergelijkingsrit)

De cursist laat zien hoe
waarnemen en
kijktechnieken bijdragen
aan HNR

uitleggen/voorbereiden (W-training)
Toepassing
nul- en tweede meting (W-training)

Het nieuwe rijden wordt in de praktijk
toegepast, de verbeterpunten/resultaten
uit de nulmeting worden in de
vergelijkingsrit vastgesteld

uitleggen/voorbereiden (W-training)

5

uitleggen/voorbereiden (W-training)

5

Toepassing

praktijkrit (W-training)

De cursist laat tijdens de rit zien hoe het
toepassen van een goede techniek op
gebied van kijken en waarnemen
bijdraagt aan HNR. De cursist voert dit
tijdens de gehele vergelijkingsrit uit en
krijgt op bepaalde momenten extra
instructies van de docent

75 (zie
vergelijkingsrit)

inzichtleerdoel over doel van
HNR ingekort (was 30 min in het
bijbehorende lesplan)
inzichtleerdoel over doel van
HNR ingekort (was 30 min in het * Let op: het leerdoel heeft een ander niveau (van
bijbehorende lesplan)
theorie naar toepassing). Dit kan betekenen dat
het meer tijd kost om het leerdoel te bereiken
doordat de KIT moet worden doorlopen. Waar
komt deze tijd vandaan?
Is onderdeel van de
vergelijkingsrit (opgenomen in
het bijbehorende opleidingsplan)

