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Tips voor de docent: voor de gastles 

• Bedenk van te voren wat het doel van de gastles is en bespreek samen met de gastdocent 

hoe er invulling aan gegeven kan worden, zodat voor beide partijen duidelijk is wat van de 

gastles verwacht wordt. 

 
• Stem met de gastdocent af welke voorzieningen hij nodig heeft en zorg ervoor dat deze 

op de dag klaar liggen. Denk bijvoorbeeld aan beamer, scherm, pointer, HDMI aansluiting. 

 
• Bereid je leerlingen voor op de gastles. Laat hun weten dat er een gastdocent komt en 

behandel kort het onderwerp waarover hij komt te vertellen. Dit is belangrijk voor het 

slagen van de gastles. 

 
 

Tips voor de docent: na de gastles 

• Evalueer de les met de gasdocent. Als het kan direct na de les of maak daar nog een aparte 

afspraak voor. 

 
• Doe eens mee aan de Nederlandse Codeweek! In oktober kunnen je leerlingen deelnemen 

aan tal van activiteiten rondom programmeren. Ook biedt de Codeweek je een toolkit 

waarmee je zelf met je leerlingen aan de slag kunt. Kijk voor meer informatie op 

www.codeweek.nl. 
 

• Op de Codeweek website vind je daarnaast een ‘codedatabase’ met tientallen websites, 

spellen, online cursussen, workshops, robots en leuke initiatieven waarmee kinderen 

kunnen leren programmeren, binnen en buiten schooltijd. Ook hebben wij een 

informatieportal ontwikkeld waar leerlingen handige tools, websites en materialen vinden 

om na de les zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. 

 
• Wijs je leerlingen op open dagen en voorlichtingsactiviteiten van vervolgopleidingen. Ook 

voor kinderen die pas over een aantal jaar een keuze moeten maken kan zo’n dag een 

goed beeld geven van hun mogelijkheden. 

 
• Heb je tijdens de gastles gemerkt dat bepaalde kwesties veel discussie oproepen, zijn 

bepaalde stereotyperingen erg hardnekkig, willen leerlingen meer weten over een 

onderwerp et cetera? Laat de informatie uit de gastles even bezinken en besteed 

bijvoorbeeld later nog eens wat tijd aan een klasgesprek. 
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• We horen graag wat je als docent vond van de gastles. Daarom ontvang je na de gastles 

per e-mail een uitnodiging om een online evaluatieformulier in te vullen. Je kunt daarin 

ook aangeven of we jouw ervaring mogen delen op onze website. 

 
 

Zijn er verder nog dingen die je ons wilt laten weten of heb je vragen? Mail ons via 

info@geefitdoor.nl. 
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