BUDDY PROJECT

uitleg

HOE WERKT EEN BUDDY PROJECT?
Waarom?
in een t d van leren op afstand is er op alle
vlakken behoefte aan verbinding. J als
studentcoach met je studenten, maar ook de
studenten onderling. met een buddyproject sla je
2 vliegen in 1 klap. door studenten te koppelen
geef je ze een belangr ke rol, niet alleen voor
zichzelf maar ook voor de ander. daarnaast kr g
j op deze manier op een andere manier signalen
binnen. en laat signaleren nu juist iets lastigs
z n in het afstandsonderw s.
Hoe?
op basis van een checklist gaan jouw studenten
buddycontract vormen. het is belangr k hier
aandacht aan te besteden t dens b voorbeeld
een loopbaanles. wat de buddy's voor elkaar
kunnen en willen betekenen dat beslissen z
zelf.
Een buddy contract is alt d op vr willige basis,
je kunt studenten niet voor elkaar
verantwoordel k maken als z hier niet beide
mee instemmen.
J als studentcoach bent op de hoogte van de
koppels en hun contracten en de buddy's kunnen
jou ook terugkoppeling geven.

BUDDY PROJECT

in de klas

VOORAF OVER NADENKEN
Hoe ga je het buddysysteem introduceren in je klas?
Welke afspraken wil je maken over privacy?
Maak een format voor een buddycontract (zie volgende
pagina voor voorbeeldvragen)

MOGELIJKHEDEN
Elke student kiest een eigen buddy.
Je maakt zelf willekeurige of bewuste combinaties van
buddy's
Iedere student wordt aan 1 andere student gekoppeld,
hiervoor kun je bijvoorbeeld lootjestrekken.
Elke week stel je nieuwe duo's samen, dit kan
bijvoorbeeld met maakgroepjes.xyz.

IN DE LES
Leg de klas je dilemma voor. Vraag welke nadelen
zij ervaren bij online contact en online lessen.
Welke oplossingen zien de studenten?
Introduceer je ideeën voor buddy's, je kunt 2 of 3
alternatieven presenteren waarop gestemd kan
worden.

BUDDY PROJECT

in gesprek

KENNISMAKEN EN
AFSPRAKEN MAKEN
WELKE CONTACTGEGEVENS GEEF IK JOU EN
WELKE GEEF J M (JE BEPAALT DIT ZELF!)

WAAR KAN IK JOU MEE HELPEN:

WAAR WIL J HULP B :

WANNEER HEBBEN W CONTACT MET ELKAAR:

WAT IS VERDER NOG BELANGR K OM AF TE SPREKEN:
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contract

WAARVOOR WIL IK TEKENEN?

HANDTEKENING VAN M N BUDDY
..............................................

HANDTEKENING VAN M
..............................................

IK HELP M N BUDDY OF HEB CONTACT
MET M N BUDDY:

OP VR WILLIGE BASIS
WANNEER M N BUDDY TE
LAAT IS
WANNEER M N BUDDY
AFWEZIG IS

WANNEER M N BUDDY
HET HUISWERK NIET WEET

WANNEER WE MOETEN
LEREN VOOR EEN TOETS
WANNEER M N BUDDY
PROBLEMEN HEEFT
ANDERS............................
.........................................

CONTACTPERSOON SCHOOL:
..............................................

