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De notenkraker 

Kolen op het vuur van de kenniseconomie! 26 -- 
Voor regenachtige vakantiedagen 27 Noten Ni de dop bevatten een vleugje blauwzuur om fe voorkomen dat 
Agenda 28 de zaden al tot groei komen, terwijl ze nog in hun harde schil zitten. 

Door de noot te kraken, vervliegt hetgif en kan de noot met volle kracht 
ontkiemen. Met een notenkraker kun je dat proces versnellen. In deze 
Expertise bespreekt Peter Kwikkers met U: 

Onderwijs kent geen einde 

Hoger onderwijs is meer dan colleges afdraaien en theses beg& 
leiden. Onderwijs is het inspireren van studenten om het beste uit 

C zichzelf te halen, om enthousiasme te kweken voor een vak, om 
studenten een les voor het Iwen mee te geven. Maar je kunt ande- 
ren niet blijven inspireren, als je eigen inspiratiebronnen opdrogen. 
Daarom selecteert Expertise voor u bijzondere initiatieven. Laat u 

verrassen! 

http://www.mIndz.eom/profiles/jemenmi~k/ 
blog/2009/5/ 1 /Twltter,nu~ook~ln~boekvorrn voor de 
startende twitteraar. 

m http://www.~.oom/indei~php/taIks/miehael- 
merzenich-on-the-elastic-brain.htrnl Michael Menenich: 
exploring the re-wiring of the brain. 
http://www.worldomete~,info/ als u van cijfertjes houdt. 
http://www.sitorsquat.com/sitorsquat/home ter 
voorbereiding op uw vakantie. 
http://twlctionary.pbwikiwrn/ nieuwe taal leren? 

En natuurlijk horen we graag uw mening, idee of verhaal: 
inf&nieuwsbriefexpertise.nI 

Het dilemma van te weinig geld 
of: de noodzaak van een vierde geldstroom 

l n Geldstromen en Beleidsruimte' (SDU, Den Haag, 2009) hebben we 
een perspectief verder uitgewerkt dat ik anderhalf jaar geleden op 
deze plaats - als verre stip aan de horizon - een 'School en leenbank' 
heb genoemd. Daarbij had ik mede, maar niet alleen, het oog op een 
vruchtbaar en duurzaam gebleken initiatief, lang gelee, vanuit een 
maatschappelijke sector die deels kampte met veel spaargeld en 
anderdeels met forse kredietproblemen: de Boerenleenbank en de 
Raiffeisenbank. En ook niet alleen op een model zoals de Europese 
Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (1991), de Europese 
Investeringsbank (1958) of de Nederlandse Investeringsbank (1945- 
1986). 

Toen ik de Notenkraker 'Het dilemma van meergelf (Expertise 2008, 
nr. 1) schreef, ging het de wereldeconomie goed en had het nieuwe 
kabinet Balkenende IV ambitie. Maar mij stond voor de geest dat ik 
eerder als beleidsadviseur-wettenmaker op het ministerie van OCW en 
later als programmadirecteur bij de Raad van Europa, vooral bezig was 

met het op allerlei manieren lenigen van een eeuwigdurende schaarste 
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EXPERTISE. 

Begeleiden van praktijkleren 

Praktijkleren i s  een ander proces dan gangbaar leren. He t praktijkleren heeft de stappen belevenis > ervaring > leervraag. Hoe komt praktijkleren 
op gang? Praktijkleren kan realiteitszin, ambitie en beroepsidentiteit opleveren. Hoe kan dat bereikt worden? 

Voor de start 
Er zijn drie klippen bij praktijkleren die ik zou willen omzeilen. Dat 
betreft het beschrijven van de opdrachten, het automatisch verlopende 
leerproces en de vraagsturing door de kandidaat. 

Praktijkleren is geen extern practicum. Steek daarom geen energie 

in het nauwkeurig beschrijven van opdrachten. Immers: de praktijk 
is onvoorspelbaar dynamisch en veranderlijk. De kandidaat maakt 
meestal wat anders mee, dan van tevoren bedacht kan worden. 
Geef een intrigerende vraag mee; bijvoorbeeld: "Wat houdt hen 
bezig" 

Praktijkleren werkt niet beter en sneller dan leren op school. 
Praktijkleren leidt wel tot veel, soms indringende, belevenissen. 
Belevenissen kunnen door reflectie leiden tot ervaringen en 
leervragen. Zonder deze reflectie blijft het leren oppervlakkig en 
fragmentarisch. Spreek van tevoren de momenten voor reflectie af: 
agendeer 20'-gesprekken. 

Vraagsturing is een leerdoel en geen methode. Goed begeleide 

reflectie kan tot ervaringskennis en tot leervragen leiden. Daarbij 
doet een nachtje slapen zijn constructivistische werk. Arrangeer 
als school de beantwoording van leervragen; of door praktijkleren 
of door leren op school. Een kandidaat kan zich zo doende bewust 
worden van zijn ontwikkellijn. Hij kan vraagsturing ontwikkelen. 

ûe start 
Een manier om praktijkteren op gang te brengen is de volgende. 

1. Kandidaten gaan in een oefensituatie aan een opgave werken. Een 
opgave is een open opdracht 'los x op', of 'analyseer het nut van y' 
of 'lever Z'. 

R d i o t l e  (1) 
In principe is te leren van iedere oefensituatie (waar iets onverwachts 
gebeurde). Het is zaak om in dialoog met de kandidaat uit de veelheid 
van belevenissen een goede grenservaring' te kiezen. Waar kan die 
grenservaring over gaan? Een kandidaat komt voor verrassingen te 
staan. Situaties waarin hij moest bijsturen. Situaties waarop later 
gereflecteerd kan worden: "Hoe ging het? Wat was de situatie? Wat 
was jouw rol?" Reflectie gaat in aanleg over één specifieke gebeurtenis. 
Reflectieve vragen worden in de onvoltooid verleden tijd gesteld. 

Het is belangrijk om lang stil te staan bij de aard van de feitelijke Ü 
activiteit: werkdruk, positie, complexiteit en dynamiek. De kandidaat 
moet een grenservaring helemaal terughalen en de begeleider moet 
het voor zich zien. De feitelijke prestatie wordt geanalyseerd: uitvoeren, 
bijsturen, organiseren, communiceren en verantwoorden. Het feitelijk 
ingezet vermogen wordt geanalyseerd: regels (theorie), eigen leren, 
bronnen, transdisciplinair verbinden en eigen perspectief2. 

Het stellen van reflectieve vragen vraagt veel oefening. In de gangbare 
docent-kandidaatrelatie zijn vragen bijna altijd beoordelend, of de 
vragen worden zo opgevat. De kunst is om explorerende vragen te 
stellen, om door te vragen3. Een vraag als "Zou je dit weer doen?" gaat 
niet over een grenservaring, maar over een toekomstige situatie. Het 
is een vorm van overhoren. Dat is geen reflectie. 

Reflectie (2) 
Volg kantiaanse principes bij de reflectie. Sta stil bij de werkelijkheid 
(hierboven de activiteit en de prestatie). Sta stil bij de ideeënwereld 
die er toe doet (hierboven vermogen). Zorg voor een verbinding tussen 
de twee. Dat leidt tot oordeelsvermogen4. En in samenhang daarmee 
ontwikkelen realiteitszin, ambitie en beroepsidentiteit. Hiermee is ook 
de tweede vraag beantwoord. 

2. Na korte tijd vraagt de begeleider de kandidaten om in twee keer 
100 woorden hun situatie en hun rol te beschrijven. Daarop wordt P.R. den BoerI2009) Kiezen van een opleiding: 

gereflecteerd, zodat daarna in 100 woorden een leervraag kan van ervaring naarzeifsturing. Intreerde. ROC West Brabant. 

worden beschreven. Dat rijn samen 300 woorden. *  OS Geeriigs (2009) 400 werkvragen bij reflectie op 

competentie. Gouda: bccent (met daarin een matrix met een 

3. Als de kandidaten uit de praktijk terugkomen, beschrijven zij in 100 combinatie van beroepsmatig handelen van Olbrich & Pfeiffer 

woorden hun leerwinst. . (1980) en eisen aan academisch handelen van Barnett (1997). 

Frans Siegers (2002) Handboek supervisiekunde. 

4. De vier keer 100 woorden van alle kandidaten komen aan een Houten: Bohn Staffieu an Loghum. 

muur te hangen. Alle betrokkenen kunnen kennis nemen van de Henk Procee (20061 Reflection in Education: a kantian 

belevenissen in de diverse en veranderlijke praktijk. episternology. Educational Thmry 56 (3): 237 - 253 

Dit kan een beginsituatie zijn voor het verwerven van competentie. 
De kandidaat heeft een context om zijn leervraag te formuleren. Het 
proces loopt. Met 20'-gesprekken wordt het verdiept. Hoe gaat dat? 
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Houdt de s-erin 
- $  er:* 

In wezen spelen in een oefensituatie drie of vier span-- 

1 .  De s c h d  heeft een programmaperspectief: zij leuwt -ding 
van een werk en leerproces in wil voor een aan haar 
onderwijsprogramma. De spanningsboog is g m d  onderwijs: de 
bijdrage van praktijkleren aan (betaalbaar) c$a 

2. De werkgever heeft een benuttingperspectief: hij levert een 

kritische beroepssituatie in mil voor een arbeidsprestatie. Zijn 

spanningsboog is goed werkgever zijn: de balans tussen voldoening 
(mentaal en materieel) en inspanning (begeleiding, beloning en 
risico). 

Samenvatting 
Het toewijzen van oefensituaties vergt regie. Daarna vergt het tijd en 
kunde om met gerichte reflectie het praktijkleren te stimuleren en te 

benutten. Als reflectie goed lukt, levert het realiteitszin, ambitie en 
[beroeps)identiteit op. Als deze voldoende zijn 'is het praktijkleren 
klaar.' Een ander resultaat van praktijkleren zijn de leervragen. 

Dit kunnen leervragen zijn die in een oefensituatie of op school worden 
aanbesteed. Met deze aanpak wordt praktijkleren begeleid. Er wordt 
een basis gelegd voor het verklarend leren in de school. Er is regie 
over de samenhang tussen twee verschillende leerprocessen. Op de 
duur verwerft de kandidaat het vermogen om eigen leerprocessen te 
sturen. De condusie is dat praktijkleren veel kan opleveren als er veel 
moeite voor gedaan wordt. 

3. De kandidaat heeft een ontwikkelperspectief: hij levert een 

arbeidsprestatie in ruil voor verworven competentie. Zijn 
spanningsboog is passend werk: balans tussen uitdagende en 
haalbare taken. 

Jos Geerligs 
www.raccent.nl 
info8raccent.nl 

4. Facultatief. De regionale kennisinstelling heeft een vernieuwings- 
perspectief: zij levert begeleiding in een proeftuin in ruil voor ken- 
niscreatie of -benutting. De spanningsboog is grensverleggend te 

werken: de balans tussen gewenste en haalbare vernieuwing. 

Oefenopgaven worden geleidelijk moeilijker. En oefenopgaven worden 
gericht op witte vlekken in het praktijkrepertoire van de kandidaat. 

Vaak is spanningsboog 2 te dominant ten koste van 1 en 3. Het 
onderhoud van 4 stelt hoge eisen aan de begeleiding. Oefensituaties 
horen vanwege deze eisen onder regie te staan van de school. 

QW 

De regionale 
;ennisstelling 

De schmt heeff een 
programmaperspectief 

begeieiding 

van prakiijkleren Oefensituatie leerbaar en betaalbaar 
programma is de waarde 

-. E k-= -7- -- * - 
%i% Kenniscreatie of,. 

is de waarde 

Figuur I: vier spanningbogen bij oefensituaties. 
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