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12 feb Onzekerheid en oordeel (Korthagen) (6) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). Onzekerheid speelt bij persoonlij-
ke ontwikkeling (zie: 11 okt), maatschappelijke ontwik-
keling (zie: 11 nov) en beroepsvorming (zie: 11 dec). 
We analyseren nu de opties om met onzekerheid om te 
gaan. Als eerste keken we naarde praktische wijsheid 
(zie: 12 jan). Nu naar Gestallt en Schema’s. 
 
De vele aandachtspunten voor de leraar … 
Het opleiden van leraren is zo lastig dat het nut van een 
opleiding moeilijk is vast te stellen. Sommige auteurs 
wijten dat aan de complexiteit van lessituaties1,2. “Wat 
is de volgende stap in deze les? Hoe reageer ik op al die 
leerlingen die opvallen? Ik moet de tijd in de gaten 
houden! Wie krijgt er een beurt, hoe? Wie doet er 
eigenlijk nog mee? Waar is het krijtje? Hoelang is Jan 
nu al naar de W.C.? Enzovoort.” 
Lagerwerf en Korthagen zeggen dat deze situatie door 
een leraar als een geheel – een Gestalt – wordt ervaren. 
“Een Gestalt omvat de waarnemingen, behoeften, beel-
den, waarden, gevoelens, gedachten, betekenissen en 
gedragstendensen die in de leraar worden opgeroepen 
als die zich in een bepaalde situatie bevindt. Een Ge-
stalt is in een oogwenk gevormd en past zich in de loop 
van de tijd doorlopend aan de voortdurend veranderen-
de situatie aan.” 
 
Het leren van de leraar 
De basis van het leren van de leraar ligt door de com-
plexe lessituaties in de praktijk. Daarbij onderscheiden 
Lagerwerf & Korthagen drie niveaus: 
1. Het handelingskarakter van de Gestalt 

“Het Gestalt is een onbewust, gevoelsmatig en dy-
namisch actiecentrum van waaruit de leraar direct 
weet hoe te handelen. Gestalts ontwikkelen zich 
door positieve ervaringen met nieuw gedrag.” JG: 
het repertoire dat de leraar zodoende ontwikkelt, 
is onbewust een praktijktheorie. 

2. Het beschrijvend karakter van een schema 
“Door reflectie kan een leraar zijn handelen onder 
woorden brengen: a) de details van gedragingen, b) 
de motieven voor de gedragingen en c) de situaties 
bij bepaalde gedragingen. De leraar kan op basis 
van schema’s stukken ongewenst gedrag vervangen 
door overwogen gedrag. Schema’s geven een basis 
voor oefenen. Leraren hebben interesse om uit de 
literatuur te halen wat bij hun schema’s past.” 

3. Het logische karakter van theorie 
“Op dit niveau wordt expliciet de relatie gelegd 
tussen schema’s (praktijktheorie, theorie met een 
t) en wetenschappelijke theorie (T).  
De meeste leraren bereiken dit niveau niet omdat 

zij geen interesse hebben voor theorie die niet bij 
de eigen schema’s past.” 

 
Kanttekening 1: Complex en dynamisch 
Wij zouden zeggen dat de praktijksituatie van de leraar 
niet alleen complex is door de vele variabelen, maar ook 
dynamisch door de veranderlijkheid van die variabelen. 
Bijvoorbeeld: de volgende stap in een les wordt door 
elke leerling anders beleefd. Leerlingen doen om ver-
schillende reden opvallend. De fysieke, cognitieve en 
affectieve ontwikkeling en behoefte van de leerlingen 
verschilt. Bovendien worden deze variabelen beïnvloed 
door stemmingen en recente belevenissen van leer-
lingen. De leraar kan dat niet allemaal weten.  
De complexiteit, maar met name de dynamiek, maakt de 
praktijksituatie van de leraar structureel onzeker. 
 
Kanttekening 2: Opmerken is meestal herkennen 
Wat je niet weet zie je niet. Een groep leerlingen in een 
landbouwopleiding “ziet” alleen maar groen bij het eer-
ste bezoek aan een wei. Na twee uur les kunnen zij met 
de vakkennis van 10 grassoorten naar het “groen” kijken 
en dat is een forse verandering van situatiebewustzijn. 
Een leraar die de fasen van de bewustzijnsontwikkeling 
niet kent, zal ze ook niet herkennen bij zijn leerlingen. 
Dat geldt ook voor vormen van deficiëntie. Een leraar 
die de praktijk van een beroep niet goed kent, kan de 
observaties van zijn leerlingen geen plaats geven. Een 
leraar die de theoretische achtergronden van prakti-
sche fenomenen niet kent, kan concrete belevenissen 
van leerlingen niet goed benutten.  
Voor bewustzijn van werk- en leerprocessen is (heel) 
veel vakkennis en –vaardigheid nodig.  
 
Conclusies 
De niveautheorie die onder het kopje van “Het leren van 
de leraar” is beschreven, geeft geen logische plaats aan 
twee belangrijke elementen van adequaat handelen als 
situaties veranderlijk zijn: 
1. Een leraar kan vooraf theorie (T) verwerven, zon-

der dat hij al een notie heeft van schema’s. Door 
vakkennis (T) kan hij beter observeren. Door vak-
kennis kan hij bij een reflectie kritischer zijn over 
de kwaliteit van zijn praktijktheorie (t) omdat hij 
theorie (T) als referentiekader heeft. 

2. Praktijksituaties zijn structureel onzeker en in die 
situaties is het goed om anderen vragen te stellen: 
Wat is hier aan de hand? Wat moet er gebeuren? 
De keuze van de voortgang berust is zo’n situatie 
niet op een Gestalt of Theorie (t of T), maar op 
een oordeel. Bij een goed ontwikkeld oordeel wor-
den de valide argumentaties (T) en de realistische 
belangen (Gestalts !) tegen elkaar afgewogen. 
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