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A. FOCUS OP VAKMANSCHAP 
15 juni 2013 
Deze beschrijving is een bewerking van  

1. Kenmerken van praktijkleren0F

1 van 27 augustus 2007 
2. Grondslagen voor competentie van 15 december 2010. 

 
Vooraf bij de 3e versie. 
Ik werk aan ‘het doen verwerven van vakmanschap’ in het onder-
wijs sinds ik het leerplan voor Agricultural Science herschreef in 
1975voor een middelbare school in Zambia. Je had daar een plan 
of work en een record of work. Het eerste maakte je aan het begin 
van een leerjaar en het laatste aan het eind van elke maand gedu-
rende het leerjaar. Honderd procent Brits natuurlijk. 
Ik heb daarna bijgeleerd over het verwerven van vakmanschap, 
ook uit ondervinding. Ik werd boer, plantenziektenkundige, do-
cent, directeur, bouwvakker, inspecteur, beleidsmaker, roeiin-
structeur, onderzoeker, partner, adviseur, ‘directeur grootaan-
deelhouder’ en zo en lette daarbij ook op mijn eigen leren.  
In de literatuur kwam ik geregeld inzichten en methoden tegen 
die me verder hielpen. Vaak een feest van herkenning Die teksten 
had ik dan nodig om met het verstand bij de dingen te kunnen 
die er gevoelsmatig al waren. Soms ook een daverende verassing. 
De afgelopen jaren zijn dat vooral een artikel van Henk Procee en 
een boek van Robert Kegan1 F

2. Sommige teksten hebben mij grote 
stappen vooruit geholpen.  
Door deze persoonlijke ontwikkeling wil ik de dingen nu anders 
opschrijven om het een en ander met u te kunnen delen. Dat kost 
veel meer tijd dan ik had gedacht, maar het boek “Ready for the 
Unexpected” zal er toch komen. De delen zijn 1. The Unexpected, 
2. The Readiness, 3. The culture, en 4. The Dynamics. Of in de 
actuele termen: Onzekerheid, Vakmanschap, Kennis en Innova-
tie. Alleen vind ik de actuele termen niet zo goed – ze dekken de 
lading niet en worden dubbelzinnig gebruikt.  
Verandert hierdoor ‘alles’ wat ik eerder schreef? Het antwoordt is 
nee. De lijn die ik in 1975 heb ingezet is er nog. De grootste ver-
anderingen waren er in de 12 jaar dat ik les gaf. Het richtingsge-
voel voor onderwijs dat gericht is op het verwerven van vakman-
schap is niet veranderd. Wat verandert is het verstand dat ik er 
van heb, ik wil het daardoor steeds preciezer vertellen. Zo gaat dat 
met leren. 
Het risico is dat ‘alles’ erg complex wordt en het is een grote zorg 
om begrijpelijk te blijven. Ik zal in mijn column Gereedschap van 
www.raccent.nl doorgaan met verkenningen van goed vakgericht 
onderwijs. Als u dit zo leest en de begrijpelijkheid van “Ready for 
the Unexpected” in de gaten wilt houden, of het gewoon interes-
sant vindt, kunt u naar info@raccent.nl een e-mail sturen en aan-
geven dat u kritisch wilt meelezen. Daar kunnen we beiden beter 
van worden. Het vraagt wat meer dan reageren op een blog. 
 
De nota gaat in op de volgende vragen: 
A. Focus op onzekerheid!? 
B. Wat zijn sturende gedachten achter vakmanschap? 
C. Wat zijn kenmerken van praktijkleren? 
D. Enige conclusies voor onderwijsontwikkeling 
 

                                                 
1 Een basisnota over competentiegericht opleiden (cgo). 
2 Procee, H. (2006) Reflection in education: a kantian episomology. Educati-
onal Theory 56 (3): 237-253.  
Kegan, R.  (1994) In Over Our Heads. London: Harvard University Press. 

Hierbij is δ (DELTA) een methode om zicht te hebben op de 
ontwikkeling van beoogd vakmanschap. 
 
A. Focus op onzekerheid!? 
Ik wil onzekerheid en het omgaan met onzekerheid structureel 
een plaats geven in het beroepsonderwijs. De echte vakman staat 
positief tegenover onzekerheid, omdat onzekerheid hem kansen 
geeft om zijn vakmanschap te ontwikkelen en ook om te tonen 
dat hij zijn vakmanschap in alle praktijksituaties beheerst. 
 
In de alinea hierboven staat de kern van de attitude of de houding 
van de vakman. In deze vorm is attitude echter niet gemakkelijk 
te onderwijzen of over te dragen. Je kunt iemand 100 keer uitleg-
gen om onzekerheid positief te waarderen, maar de kans is groot 
dat het niet zal helpen. Er hoort voordoen bij en ervaren, want 
mensen leren in eerste instantie het meest van na-apen.  
Ik geeft toe dat ik met de deur in huis val. Ik zal vooraf het idee 
van onzekerheid nog wat aankleden door de uitgangspunten van 
een methode om leerwinst echt te meten toe te lichten. Daarna 
pak ik de draad weer op bij ‘verwerven van vakmanschap’ maar 
dan weet u alvast hoe ik er naar wil kijken. Hoe ik vind dat er 
naar gekeken moet worden. 
 
Het is erg belangrijk de relatie tussen vakmanschap2F

3  en onzeker-
heid goed te leggen. DELTA (δ) is een methode om dat te doen. 
Daarom gaan we hier al op de kenmerken van δ in, zodat u vooraf 
uw gedachten wat kunt bepalen.  Er zijn tien goede redenen om δ 
toe te voegen aan de bestaande opvattingen en beschrijvingen van 
(competentie en) vakmanschap en competentiegericht onderwijs 
(cgo). Ik hoop dat δ voor u ook een verschil maakt. Een docent of 
begeleider die werkt met het idee of concept van δ:  
1. brengt balans in de persoonlijke, de maatschappelijke en de 

beroepsmatige vorming; 
2. ziet kennis, vaardigheid en houding als een geheel en scheidt 

deze drie niet in de leerprocessen;  
3. neemt onzekerheid als vertrekpunt van leren en laat het le-

ren daarom in de praktijk beginnen; 
4. ziet de theorie als een onderdeel van de praktijk en als een 

voorwaarde voor analyse en flexibiliteit; 
5. neemt kenmerken van prestatie en vermogen als basis en 

kan ontwikkeling daarmee stapsgewijs begeleiden 
6. ziet vakmanschap als gevolg van begrijpen en aanvoelen en 

bevordert daarom de relatie tussen theorie en praktijk;  
7. gaat uit van verschillende leerprocessen voor het verwerven 

van theorie, praktijk en oordeelsvermogen en verbindt die 
leerprocessen met leervragen;  

8. ziet in dat ‘de praktijk’ de leerprocessen niet afmaakt en 
geeft de school daarom de regie over de leerprocessen; 

9. ziet in leervragen een niveau van verworven vakmanschap 
en kan daarmee leerprocessen sturen en beoordelen (wie wil 
kan de leervaren toedelen naar het idee van de Bie en de 
Klein3F

4, maar dat is al met al niet zo efficiënt); 

                                                 
3 Wij gebruiken het woord competentie alleen bij citaten en in beleids-
context; het is bij beroepsvorming beter om over verwerven van vakman-
schap te spreken. Zie bijvoorbeeld de betekenis die Richard Sennett 
(2008) er aan geeft in de Nederlandse vertaling De Ambachtsman. De 
mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff; oorspronkelijke titel The 
Craftsman. De Vakman zou mijn vertaling zijn. 
4 Dick de Bie en Jos De Klein (2001) Wat gaan we doen? Het construeren 
en boordelen van opdrachten. Houten: Bohn Stafflue van Loghum. De au-
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10. kan gestructureerd en transparant denken over leren en het 
onderwijs doelgericht en overzichtelijk maken. 

 
Waar is competentie/vakmanschap goed voor?  
In de buurt van 2010 kwam de vraag in de titel hierboven aan de 
orde in een conferentie met onderzoekers. Het antwoord was: 
a. Het dichten van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
b. Het voorkomen/beperken van voortijdige schoolverlaten. 
Ik was verrast om deze twee systeemkenmerken te horen. Zij de-
den mij denken aan de rijks onderwijspropaganda van 1995. Bij 
docenten leeft dit niet zo dacht ik nog, maar het was dan toch 
overgekomen? Of is het een symptoom van subsidiegeleid gedrag 
van onderzoekers? 
Een tijdje later stelde ik daarom de zelfde vraag in een training 
van docenten van een lerarenopleiding. Na enig denken werden 
twee redenen genoemd: 
c. Het leren met de lessentabel is niet efficiënt  
d. Studenten zijn niet gemotiveerd voor vakken. 
 
Geen van de vier redenen zegt welke kant het op moet met het 
onderwijs. Geen van de vier geeft sturing aan van een gewenste 
ontwikkeling. Ik vind de antwoorden daarom niet overtuigend.  
Als de twee systeemkenmerken van de onderzoekers positief ge-
formuleerd worden, klinken ze als volgt: 
a. Beroepsonderwijs leidt op voor het beroep 

Want beroepsonderwijs is er om de kloof te dichten tussen 
opleiding en functie. 

b. Studenten sluiten de opleiding af met een diploma. 
Want de doelstelling van elke opleiding is zoveel mogelijk 
studenten aan een waardevol diploma te helpen. 

De gegeven antwoorden zijn open deuren! Wat heeft dat met 
competentiegericht onderwijs (cgo) te maken? Had de lessenta-
bel een ander doel? Nee! De conclusie is dat we de twee genoem-
de reden meer met politieke retoriek te maken hebben dan met 
ontwikkeling. 
De redenen die de opleiders noemen, zijn anders: 
c. Over het cgo heeft menigeen beweerd dat het leren in de 

praktijk zou moeten gebeuren, omdat leren in de praktijk 
sneller en beter zou gaan4 F

5. Dat beter is echter niet bewezen; 
het werkt wel, maar dan onder specifieke moeilijk op te roe-
pen omstandigheden. Als leren in de praktijk zo snel en effi-
ciënt zou gaan als werd geponeerd, zou het bestaansrecht 
nog van wetenschappelijk en technologisch onderzoek ter 
discussie komen te staan. 

d. Studenten zien op hun leeftijd vaak het nut niet van werken 
voor de toekomst en missen intrinsieke motivatie. Als re-
medie zouden de studenten structuur aangeboden moeten 

                                                                           
teurs onderscheiden 1. Integrale -, 2. Ervarings-reflectie-, 3. Vaardighe-
den-, 4. Conceptuele leerlijn, en 5. de Studieloopbaanbegeleiding. Wij 
zullen dit soort elementen later in de nota aspecten van vakmanschap 
noemen. Het is onvoorspelbaar wanneer zij in het beroep nodig zijn, de 
student ze ervaart en het is dus ook moeilijk om ze te plannen in een leer-
plan. Het is zaak er iets mee te doen als de leerling of student een relevan-
te belevenis heeft. 
5 A. van Emst (2002) Koop een auto op de sloop. Utrecht: APS.  Dit is een 
goed voorbeeld omdat van Emst tenminste aangeeft hoe hij het aan wil 
pakken. Het is echter een aanpak die voor een kleine groep studenten no-
dig is en die voor een grote groep studenten veel te weinig oplevert. 
Dieten, H. van & Geest, W. van der (2006) De waarde van Slash21. ’s-
Hertogenbosch: KPC Groep. Slash 21 is een andere aanpak van nieuw le-
ren die al weer bijna vergeten is. 

krijgen, of mooie verhalen horen en zien, of interessante 
dingen doen, of rolmodellen ontmoeten, enz. Volgens mij is 
dat niet bewezen en het is niet zo. Een inspirerende docent 
krijgt bijna altijd volgers, denk ik. Maar los van al deze op-
ties is de vraag: “Is daar competentiegericht onderwijs voor 
nodig?” Het antwoord is nee. 

 
Volgens mij hebben we competentiegericht onderwijs nodig om 
met onzekerheid om te kunnen gaan. Studenten leren niet over 
onzekerheid bij onderwijs volgens lessentabellen, want theorie en 
technologie zijn immers waar en bewezen. Maar, waarom moeten 
studenten leren om met onzekerheid om te gaan? 
In Agenda voor cgo5F

6 geef ik daarvoor vier redenen/voorbeelden: 
1. Er bestaat geen sociale en economische zekerheid in de sa-

menleving en een baan of een beroep voor het leven is uit-
zonderlijk.  

2. De ontwikkeling van de individuele autonomie6F

7 is belang-
rijk want mensen kunnen daardoor authentieker zijn.  

3. Informatietechnologie zorgt voor overvloedige en voor ie-
dereen bereikbare informatie. Het is nodig dat mensen zelf 
de betekenis van informatie kunnen beoordelen. 

4. De voorspelbare onderdelen van arbeidsprocessen zijn vaak 
geautomatiseerd. Bijna altijd betekent werken dat je de taak 
hebt om een van tevoren bedacht verloop van werkproces-
sen te bewaken bij te (kunnen) sturen.  

Dit is concreet en helder, want een en docent kan dit verhaal ver-
tellen aan een student. Het overtuigt want het raakt de belangen 
van de student, anders dan de antwoorden a t/m d hierboven. 
 
Het doel bij de vormgeving van cgo is om het omgaan met onze-
kerheid een plek te geven in goed onderwijs. Sinds 2012 is compe-
tentie uit de politieke mode en we kunnen beter spreken van be-
roepsonderwijs dat gericht is op het verwerven van vakmanschap. 
Dat is een hele mond vol, het klinkt anders en gaat over hetzelfde 
feitelijke probleem als genoemd in de punten 1 t/m 4 hiervoor.  
Het is zaak om het verwerven van vakmanschap een plek te geven 
in de doelen, in de processen en in de toetsen. Het project δ is be-
gonnen met meten van leerwinst bij verwerven van vakmanschap 
en van daaruit is een compleet concept ontwikkeld voor het bege-
leiden van verwerven van vakmanschap. Maar voordat we daar 
verder op in gaan nog even terug naar de redenen die onderzoe-
kers en lerarenopleiders gaven voor vakmanschap. In het licht van 
omgaan met onzekerheid kan ik de vier redenen a t/m d een plaats 
geven. De herformulering van de problemen luidt: 
a. De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt in onaanvaard-

baar groot geworden omdat de theoretisch opgeleide stu-
denten wereldvreemd bij een werkgever aankloppen. De 
studenten hebben geen notie van redzaamheid in een dy-
namische praktische context. Wagner, de ex-ceo van Shell, 
overdreef toen hij zei: “Ze kunnen nog geen hamer vast-
houden.” Hij bedoelde waarschijnlijk dat studenten geen 
notie hebben van de realiteit op de werkvloer. 

b. Studenten die in de praktijk wat bijverdienen zien de dy-
namiek in de praktijk en zij voelen dat de school te ver van 
de realiteit afstaat. Wat moeten zij daar dan nog? Op de 
landbouwschool waar ik acht jaar werkte als docent en ad-

                                                 
6 Jos Geerligs (2010) Agenda voor competentiegericht onderwijs. Gouda: 
Raccent. www.raccent.nl  
7 Ulrich Beck noemt het 1e en 2e argument voor persoonlijke redzaam-
heid bij zijn beschrijving van de risicosamenleving. 
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junct directeur had ik regelmatig gesprekken met studenten 
die de klas waren uitgestuurd. Daar zat ook wel eens iemand 
tussen die zijn geduld niet had kunnen bewaren met een do-
cent die de praktijk niet kende.  

c. Met de theorie volgens een lessentabel kan een student geen 
realiteitszin, verantwoordelijkheid en beroepsidentiteit 
verwerven. Van een academische discipline mag verwacht 
worden dat het min of meer intern consistente systemen en 
procedures biedt om iets tot kennis te verklaren. Dat bete-
kent niet dat de vakdiscipline de waarheid kan vertegen-
woordigen of voortbrengen. In een praktische situatie kan 
een discipline helpen bij een deel van de analyse, maar zij 
kan nooit tot een afgewogen oordeel leiden.  

d. Studenten zijn niet geïnteresseerd in theorie an sich; die in-
teresse is er wel als de theorie verklaringen kan bieden voor 
de diffuse gebeurtenissen in een praktijk. Theorie biedt stu-
denten namelijk het verhaal bij hun belevenissen. 
Maar belangrijker is dat mensen – ook studenten – een on-
bedaarlijke neiging hebben tot na-apen. Wetenschappelijk 
kan mimetisch gedrag worden verklaard met de werking van 
spiegelneuronen. Het gevolg is dat student meer doen wat 
de leraar doet, dan zij nazeggen wat de leraar zegt. Klagen 
over gebrek aan motivatie van studenten komt zomaar als 
een boemerang terug bij (het gedrag van) de leraar.  

De oorzaak van de vier symptomen van onderwijsmalaise is, dat 
de school er onvoldoende of niet in slaagt een plaats te geven aan 
onzekerheid en daardoor studenten ook niet kan leren om met 
onzekerheid om te gaan. In individuele gevallen lukt het wel, 
maar over de breedte van het beroepsonderwijs is sprake van sys-
teemfalen. Het systeemfalen van onderwijs berust op het vermij-
den van onzekerheid; dat is de kern van het probleem. De oplos-
sing is (doen) (leren) hanteren van onzekerheid. De tien verschil-
len van δ zijn de operators om onzekerheid een plaats te geven. 
Zie daarvoor bijvoorbeeld punt 1: het belang van praktijkleren 
wordt ermee onderstreept. 
 
Dit moet elke docent weten en voelen. Dit heeft hij nodig om de 
student te begrijpen en aan te voelen in de kern van zijn behoefte. 
 
 
B. Wat zijn sturende gedachten achter vakmanschap? 
Het is handig om het nut en de noodzaak, en het wat en hoe van 
vakmanschap in samenhang te kennen. Waarom was 25 jaar ge-
leden een vak nog goed en nu niet meer? De tijd gaat traag en dat 
maakt het soms moeilijk om te zien hoe behoeften gaandeweg 
veranderen. Daarom is een grondslag voor vakmanschap beschre-
ven waarin ouder, student en docent het fenomeen vakmanschap 
kunnen plaatsen. De grondslag steunt op vier grote gedachten. 
1. De gedachte van Emanuel Kant dat kiezen tot stand komt 

door praktijk en theorie met elkaar te verbinden7F

8.  
2. De gedachte van Ulrich Beck dat de praktijk wordt geken-

merkt door onzekerheid. 
3. De gedachte van Hans Bouma en Frits Wiegel dat denken 

in (school)vakken ons stelselmatig het zicht ontneemt op de 
praktijk en de onzekerheid die daar heerst. 

                                                 
8 Emanuel Kant (1724-1804)betrekt in zijn beroemde drie kritieken de 
stelling dat oordeelsvermogen tot stand komt door het verbinden van de 
werkelijkheid met de ideeënwereld. Procee, H. (2006) Reflection in educa-
tion: a kantian episomology. Educational Theory 56 (3): 237-253. 

4. De gedachte van Govert Buijs dat een actieplan nodig is om 
de werkplaats te verlossen van het denken in vakken, omdat 
denken in vakken de sociale samenleving verziekt. 

 
1. Het kantiaanse dualisme 
Beslissen is een belangrijk werkwoord in de reeks waarnemen, 
overdenken, beslissen en uitvoeren. De plaats in de reeks maakt 
beslissen tot een essentieel onderdeel van een aanpak. Als iemand 
goed kan beslissen in het leven en in het werk, zit het goed met 
zijn vakmanschap.  
Vakmanschap is gebaseerd op het nemen van besluiten, op oor-
deelsvermogen. Het komt volgens Kant tot stand door het ver-
binden van praktijk en theorie8F

9. Volgens deze visie moeten tij-
dens een schoolloopbaan de praktijk en theorie goed worden ge-
leerd èn met elkaar in verband worden gebracht. Dat vraagt om 
een afstemming van praktijkleren en leren op school. En in het 
onderwijs vraagt het om het begeleiden en verbinden van erva-
ringsleren en verklarend leren. Deze tweezijdigheid in het denken 
is het kantiaans dualisme. 
Het onderwijs van nu is niet op het dualisme van Kant gebaseerd. 
Niemand staat daar ooit bij stil. Maar zonder dat we het ons be-
wust zijn, is het onderwijs gebaseerd op pragmatisme. Pragma-
tisme zegt dat de feiten tellen en dat ideologie vermeden moet 
worden. De Amerikaan John Dewey (1859-1952) en de Duitser 
Jürgen Habermas (1929) hebben deze denklijn voor het onder-
wijs aangeprezen; zij het met een verschillende onderbouwing.  
Dat betekent dat er in het gangbaar onderwijs veel aandacht is 
voor de theorie. De feiten. Denk aan de schoolvakken. En dat de 
praktijk daar eigenlijk niet zo goed bij past. Dat de praktijk zijn 
eigen absolute waarheden heeft, de praktische Vernunft, komt he-
lemaal bij niemand op (lijkt wel)9F

10. 
 
Het is van wezenlijk belang dat de docent weet dat een oordeel in 
een praktische situatie een afweging is tussen geldige argumenta-
ties en realistische belangen in die specifieke situatie. De docent 
richt leerprocessen in voor het maken van geldige argumentaties, 
voor het identificeren van realistische belangen en voor het afwe-
gen van die twee. Het vormgeven van die drie leerprocessen door 
de docent is de basis voor het doen verwerven van vakmanschap 
door de student. 
 
2. De risicosamenleving van Beck 
Het gangbaar onderwijs ontleent de feiten aan de wetenschap. 
Van dit onderwijs wordt verwacht dat het deze feiten doorgeeft 
en overdraagt. Dat leidt in het beroepsonderwijs tot de persoon-
lijke, maatschappelijke en beroepsmatige vorming. De vorming 
wordt opgevat als kennis van schoolvakken. Er zijn vier redenen 
om daar kritisch naar te kijken, het te wantrouwen. 

                                                 
9 Roger Scruton (1982) schrijft in Kant (Rotterdam: Lemniscaatvertaling 
2000, p. 37): ”Kant vatte de beroemde strijd tussen Wilhelm Leibnitz en 
John Locke als volgt samen: ‘Leibnitz rationaliseerde de verschijnselen, 
terwijl Locke de verstandsbegrippen verzinnelijkte.’ Het zijn twee ver-
schillende vermogens die niet tot elkaar herleid kunnen worden. Alleen 
samen kunnen ze objectief geldige oordelen opleveren.” 
10 David Hume heeft het absolute verlichtingsdenken al heel vroeg gerela-
tiveerd. In 1748 schrijft hij in zijn Enquiry Concern in Human Under-
standing (I, 4(2): 68): “Het kan zeker niet ontkend worden dat de natuur 
ons op grote afstand zet met al haar geheimen en ons slechts de kennis 
van een paar oppervlakkige eigenschappen der dingen gunt …” 
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1. Op de eerste plaats veranderde sociaal gezien het eigendom 
van het proces rond informatie10F

11. Vroeger was een docent 
een mede-eigenaar van de informatieoligarchie en hij droeg 
informatie over. Door de hogere opleidingsniveaus en de 
komst van internet is informatie overvloedig aanwezig en 
voor bijna iedereen bereikbaar11F

12. Het is nu belangrijk dat 
een docent aan studenten leert een oordeel te kunnen vor-
men over de betekenis van informatie. De docent moet het 
niet langer hebben van zijn informatiemonopoly maar van 
zijn vermogen tot zingeving. Zingeving, weten wat je wilt, is 
voor de identificatie van realistische belangen belangrijk. 

2. In de samenleving is gebleken dat een sociale zekerheid van 
wieg tot graf onmogelijk (en onwenselijk) is. Dat leidde tot 
veranderingen in de collectieve sociale-, de ziekte-, de werk-
loosheid- en de pensioenverzekering. Grotere onzekerheid is 
er tal van terreinen. Een baan of een beroep voor het leven is 
uitzonderlijk. Er is onzekerheid over de betrouwbaarheid 
van banken en over de verdeling van werk over de wereld. 
Die onzekerheden zorgen ervoor dat er een groter beroep 
gedaan wordt op ieders oordeelsvermogen.  

3. Op de derde plaats is er steeds meer ruimte voor de ontwik-
keling van de individuele autonomie12F

13. Vroeger was de soci-
ale gemeenschap of de familie bepalend voor de identiteit. 
Nu willen en moeten mensen daar zelf vorm aan geven. 
Denk aan het uit de kast komen van een homosexueel. Of 
de rol van imago in politiek en cultuur. Het voordeel van 
autonomie is dat mensen veel flexibeler en productiever 
kunnen zijn. Het vraagt van hen echter een goed ontwik-
keld oordeelsvermogen13F

14.  
4. Een laatste aandachtspunt is dat veel voorspelbare arbeids-

processen geautomatiseerd zijn. Werken betekent heel vaak 
het corrigeren van slimme apparaten. Werken betekent dus 
kunnen bijsturen op een verloop van werkprocessen dat van 
tevoren bedacht was. Het automatisch meten van allerhan-
de waarden bij intensive care bijvoorbeeld, maakt de nacht-
zuster niet overbodig, maar verandert haar taken. Zij moet 
calamiteiten zien aankomen, proactief kunnen handelen en 
daarvoor het oordeelsvermogen hebben.  

 
Dit betekent dat de moderne tijd na tweehonderd jaar een grote 
wending krijgt. De industrialisatie en de bureaucratie waren be-
langrijke kenmerken van de eerste fase van de moderniteit.  
De arbeidsdifferentiatie aan de lopende band was een grote door-
braak bij de industrialisatie. Klassiek is het voorbeeld van de spel-
denfabriek14F

15. Maar de grenzen van mogelijkheden van differentie 
zijn op tal van terreinen overschreden15F

16: de wereld is geen spel-
denfabriek. Een voorbeeld is de zorg waar arbeidsdeling onmense-

                                                 
11 Er is sprake van informatie als feiten in een bepaalde situatie betekenis 
krijgen. Bijvoorbeeld: ik ben failliet of Griekenland is failliet. Of: ik heb 
uit noodweer geweld gebruikt of de hooligan heeft voor zijn vermaak ge-
weld gebruikt. 
12 Thomas Friedman (2005) The Word is Flat. London: Penguin Books. 
13 Charles Taylor (1996) De Malaise van de Moderniteit. Kampen: Kok 
Agora. 
14 Ulrich Beck (1997) De wereld als risicomaatschappij. Amsterdam: de 
Balie. Hij noemt het 2e en 3e argument voor persoonlijke redzaamheid en 
decentralisatie bij zijn beschrijving van de risicosamenleving, p. 110. 
15 Adam Smith (1776) The Wealth of Nations. 
16 Ton van Asseldonk (2000) Massa-individualisering. Alphen aan de 
Rijn: Samsom, p. 20. 

lijke vormen aan dreigt te nemen. “Wat voor de auto-industrie de 
hemel is, is voor ons allemaal de hel op aarde” schreef Beck16F

17. 
Ulrich Beck noemt het vervolg van de moderne tijd de risicosa-
menleving. Dat is een samenleving waarin mensen met onzeker-
heid kunnen omgaan.  
In de risicosamenleving wordt van mensen oordeelsvermogen en 
redzaamheid gevraagd als persoon, als burger en als werker. De 
taak van de school is niet alleen om in klassieke zin te vormen 
(theorie) maar ook om te doen ervaren (praktijk) en te verbinden 
(oordeelsvermogen). 
 
3. De blinddoek van het denken in vakken 
“Het reductionisme is een denkwijze, die de werkelijkheid laat 
samenvallen met een aspect ervan. Het verscherpt de kijk op be-
paalde aspecten van de werkelijkheid.” Denk aan schoolvakken. 
“Haar charmes zijn de overzichtelijkheid en haar voorspelbaar-
heid. Een monopolie van het reductionisme werkt echter desa-
streus. De westerse cultuur wordt gekenmerkt door fragmentatie 
als gevolg van reductionisme.” schrijven Bouma en Wiegel17F

18.  
Beck noemt de strijd tegen reductionisme de bevrijding van de 
“zelfveroorzaakte onmondigheid.” 
Reductionisme is op te vatten als denken in (school)vakken in de 
wereld van de lessentabel. De lessentabel is het administratieve 
middel van de school voor de reductionistische opvoeding in de 
1e fase van de moderniteit.  
“Een heilzame correctie op het reductionisme is het holisme. Ho-
lisme is een denkwijze die zich richt op het geheel. Het holistisch 
denken is eigen aan de oosterse mystiek, de ethiek van de schrift-
loze volken, de joods-christelijke traditie maar ook de nieuwe fy-
sica vertoont een holistisch karakter. De variantieanalyse van 
Gauss en de relativiteitstheorie van Einstein zijn voorbeelden van 
holistische benaderingen in de wis- en natuurkunde.” Betogen 
Bouma en Wiegel. 
Voor onderwijs is reductionisme van belang naast holisme. Re-
ductionisme voor de analyse. Maar … door het denken in vakken 
gaat het zicht op het geheel verloren. Holisme is nodig voor het 
overzicht van de werkelijkheid en voor het aanvoelen van de 
praktijk. Risico’s in de praktijk zijn alleen te ‘zien’ door een com-
binatie van begrip van wat kan en gevoel voor de casus van dat 
moment. 
 
4. De werkplaats van Buijs 
Buijs18F

19 constateert dat “maatschappelijke organisaties sluipen-
derwijs vergiftigd raken. Nadat de markt of de overheid is bin-
nengedrongen, vervreemden ze van hun eigenlijke taak en trach-
ten ze morele armoede op te vangen met gedragscodes.” 
Buijs heeft het over aandoeningen en zegt dat de ellende zetelt in 
de architectuur, taal en moraal van de samenleving. 
In de architectuur van de samenleving is geen ruimte voor soeve-
reiniteit in eigen kring of voor het principe van subsidiariteit. Wat 
de basis zelf kan, wordt principieel niet meer aan de basis overge-
laten en planmatig en generaal bestuurd en gemanaged. Buijs be-
pleit ruimte voor vier sferen, de markt, de overheid, de private 

                                                 
17 Ulrich Beck, p. 106. 
18 Hans Bouma en Frits Wiegel (1986) Holisme – briefwisseling over een 
ander wereldbeeld. Baarn: Anthos. 109 p.  
19 Buijs, G. (2009) Oude tradities bieden een nieuw ABC voor het mid-
denveld. In: Voorbij de crisis Christendemocratische verkenningen. Amster-
dam: Boom( p. 150 – 166). 
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sfeer en het maatschappelijk middenveld, tegenwoordig ook wel 
de civil society genoemd. 
De taal is de ankerplaats voor de sociale en politiek werkelijkheid. 
Zijn er klanten of bewoners in een verpleeghuis? Een wereld van 
verschil. Bij klanten worden de zorgminuten geklokt.  
De verpaupering van moraal kreeg een kans door de scheiding 
van bestuur en uitvoering. Daardoor konden de managers en ver-
kopers, die van buiten waren ingehuurd, aan de slag. De morele 
discussie maakt plaats voor een discussie over de randen van de 
taken en aansprakelijkheden. 
Buijs noemt met referte aan Hannah Arendt deze ontwikkeling 
een vorm van banaal kwaad (onderscheiden van crimineel 
kwaad). Banaal kwaad dat langzaam een samenleving volkomen 
verziekt. Waarom zijn de topsalarissen gerechtvaardigd, en de 
bonussen? Waarbij de verkoop van onnodige leningen in het 
boevenjargon van bankdirecteuren ‘helpen om achteraf te sparen’ 
wordt genoemd. “Zonder een dragend moreel besef wordt men 
kwetsbaar voor de sluipende verleidingen van het bureaucratische 
kwaad. En als het dan om op zichzelf aardige mensen gaat, is dat 
echt een tragedie in de klassieke zin van het woord.” meent Buijs.  
 
De kritiek op de rigide planmatige organisatie van instellingen en 
bedrijven is een reactie op het reductionisme. Hoe kan aan het 
bureaucratisch kwaad een eind worden gemaakt? Buijs heeft ook 
een antwoord. Hij ontleent aan het Latijn 10 kernwoorden voor 
de vernieuwing van het middenveld  
1. Sensus societas 

Handelen vanuit een maatschappelijk besef, verantwoording afleg-
gen naar belanghebbenden 

2. Missio et promissio 
Expliciet zijn over de aarden realisatie die wordt nagestreefd 

3. Communitas / associatio 
Een bedrijf of dienst is een gemeenschap van de betrokkenen en 
niet van de aandeelhouders 

4. Responsibilitas 
Gespreide verantwoordelijkheid: ieder doet mee 

5. Vocatio 
Roeping als basis voor het beroep, ambitie en identiteit als kwalifi-
caties 

6. Professio 
Toetreden na beloften aan een erecode, met volledige openheid 
over wat men doet 

7. Socius 
Gezamenlijk een gedeelde waarde realiseren 

8. Fiducia 
Elkaar vertrouwen schenken bij besturen, organiseren en realiseren 

9. Honorarium / honoris causa 
Beloning zien als ereloon 

10. Caritas 
De centrale behoefte is goed te doen; ik geef omdat aan mij gegeven 
is – niet: ik geef opdat jij geeft. 

 
De 10 kernwoorden maken de eisen aan de werkplek concreet; 
naar mijn mening vooral voor wat betreft de eisen die er voor on-
derwijsdoeleinden aan gesteld mogen worden. Een opleiding zou 
moeten gaan over de Vocatio als persoonlijke werkvraag aan een 
organisatie met de 10 kenmerken van Buijs. Buijs geeft vocatio 
een prachtige en toekomstgerichte context. Een opleiding met 
een balans van praktijk en (reductionistische) theorie. Zodat het 
leren omgaan met onzekerheid een plaats krijgen in de opleiding 
door praktijk en theorie te verbinden zoals Kant19F

20 zijn kritieken.  

                                                 
20 Emanuel Kant Kritik der reinen Vernunft (1781), Kritik der praktischen 
Vernunft (1788) en Kritik der Urteilskraft (1790).  

 
Conclusies van sectie B 
De huidige vorm van het beroepsonderwijs en van arbeidsorgani-
saties is een culturele erfenis en geen natuurwet. Zij kan dus door 
mensen veranderd worden als dat nuttig is. En dat het nuttig is 
om aan verandering te werken is in deze sectie B betoogd. 
De verwetenschappelijking en idealisering van het onderwijs is 
doorgeschoten. Wie naar een school kijkt zou kunnen denken 
dat onzekerheid in het leven geen rol speelt. In de wereld buiten 
de school speelt onzekerheid volop.  
De programma’s in de scholen en de deskundigheid van leraren 
zijn gericht op het doorgeven van de zekere culturele erfenissen 
zoals die in populaire canons worden samengevat. Scholen, do-
centen en canons zijn niet gericht op het functioneren in een on-
zekere werkelijkheid.  
In specifieke bedrijfstakken is de lopende band zeer succesvol, 
bijvoorbeeld de auto-industrie. Dit succes en de gedachte dat we-
tenschap onzekerheid buiten de deur kan houden heeft geleid tot 
de gedachte dat het concept van de lopende band een oplossing is 
voor elke arbeidsorganisatie: van onderwijs, van zorg en van on-
derzoek en van overheidsdiensten. Dit is een enorme misvatting. 
Bij de misvattingen hoort de gedachte dat mensen beter gaan 
werken als ze een grotere (financiële) beloning krijgen. Ook dat is 
een misvatting20F

21, het is vooral waar voor lopende band werk. 
Het is dus zaak dat scholen de werkelijkheid in hun programma’s 
toelaten. Dit is al vaak geroepen, maar bleef jammergenoeg lip-
pendienst. Een echte aanpak is de onzekerheid die studenten bij 
de persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling 
tegenkomen in de school programmatisch en plaats te geven. Hoe 
dat kan is het onderwerp in sectie C over de noodzaak van prak-
tijkleren. 
 
 
C. Wat zijn kenmerken van praktijkleren? 
In het voorgaande is aannemelijk gemaakt dat onzekerheid een 
essentieel onderdeel is van het leven: persoonlijk, maatschappelijk 
en in het beroep. Duurzaam beroepsonderwijs ontkomt er niet 
aan om daar werk van te maken. Duurzaam betekent hier niets 
anders dan ‘voor de lange termijn.’ 
De onzekerheid moet een plek krijgen in het onderwijs. Hoe en 
waar? Ik kies ervoor om het praktijkleren (stage, praktijk, bpv, 
werkplekleren, etc. ) de plek te laten zijn, waar de student ken-
nismaakt met onzekerheid en waar de onzekerheid in het school-
programma komt. Dit is een keuze, die moeilijk met een paar 
woorden beargumenteerd kan worden. Twee aannemelijke ar-
gumenten voor nu zijn wellicht dat “de praktijk nu eenmaal on-
voorspelbaar divers en dynamisch is” en “dat de theorie in de 
school nu eenmaal betrouwbaar moet zijn.” 
Ik ben sinds 1975 een deelnemer van het streven om betekenis te 
geven van de praktijk in de school. De benutting van participe-
rend leren speelde een grote rol in de jaren 70. Een voorbeeld is 
het vormgeven van het kort middelbaar landbouwonderwijs van-
af 1980. De duale vormgeving van de tussenopleiding in het mid-
delbaar landbouwonderwijs eind jaren 80 is een ander voorbeeld. 
Daar kwamen tal van ervaringen bij, zoals de ontwikkeling van de 
eerste landelijke/sectorale kwalificatiestructuur tussen 1989 en 
1992. En als vervolg daarop de ontwikkeling van de wet Educatie 
en Beroepsonderwijs in 1995. 

                                                 
21 Zie http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html  dis is 
een verassende pleidooi over ‘true facts’ door Daniel Pink (2009) voor au-
tonomie, vakmansschap and doelgerichtheid. Uit de TED-serie. 
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Aan die ervaring en aan literatuur heb ik tentatief 8 kenmerken 
van praktijkleren ontleend. Het zijn veronderstellingen die in elke 
context opnieuw kunnen worden getoetst. Zij vormen een basis 
voor de organisatie van het leerprocessen in de praktijk en in de 
school. 
 
Wat is de essentie van praktijkleren? 
1. authentiek leren  

Authentiek leren zie je bij een kind dat leert praten. Dit is 
succesvol in een context waarin 1) leerdoel, 2) leerproces en 
3) formatieve toets krachtig en automatisch aanwezig zijn. 
We zien dat deze voorwaarden verdwijnen zodra het kind 
kan meepraten. Dan gaat het tempo van de talige ontwikke-
ling omlaag. Voor lezen en schrijven is de context meestal 
minder rijk en deze ontwikkelen op authentieke wijze zwak-
ker of niet. Bij een autodidact en bij een ondernemer kunnen 
de voorwaarden die werden genoemd ook zo krachtig aanwe-
zig zijn dat authentiek leren een succes wordt. 
Bij Praktijkleren wordt er mogelijk te gemakkelijk van uit ge-
gaan dat de context voor authentiek leren aanwezig is. Het is 
plausibel te veronderstellen dat voor toekomstgerichte ontwik-
keling de condities voor authentiek leren meestal ontbreken. 
Dit, omdat bij een student de context van nu niet de context 
van de toekomst is. Men zal dus moeite moeten doen om 
voor leren de goede condities te scheppen. 
 

2. inhoud is in de praktijk te vinden  
In een rijke context is veel te leren. De dagelijkse praktijk is 
echter monotoon en specialistisch – een student maakt er 
geen meters en de scope is smal. Calamiteiten zijn interessant 
en leerzaam, maar het oplossen daarvan is complex, gaat blik-
semsnel en is voor de student vaak niet te volgen.  
Omdat van incidenten het meest geleerd kan worden, is het 
goed naar oefensituaties te streven die binnen grenzen veran-
derlijk en onvoorspelbaar mogen verlopen. Juist verander-
lijkheid maakt het concept van Praktijkleren sterk omdat dit 
een kans is om relevantie en flexibiliteit te borgen. Dat lukt 
niet met een uitgeschreven opdracht, omdat zo’n kader uit-
sluit dat wordt aangesloten bij de interessante gebeurtenissen 
in de werkelijkheid. 
Elke werkplek is rijk. Een beginner ziet dat niet. Een meester 
ziet altijd wel wat. Een rijke leerplek is meer een subjectief 
kenmerk van de student dan een objectief kenmerk van de 
context. 

 
Wat kan met Praktijkleren bereikt worden? 
3. de minimum eis aan de opbrengst 

Het gedragsrepertoire van vakmanschap heeft kenmerken die 
moeilijk op school te leren zijn. Echter, ze kunnen in de prak-
tijk worden gezien en nageaapt. Mimese is het dure woord 
voor na-apen en de betekenis en kracht van mimese wordt 
enorm onderschat21F

22. Het voorbeeldgedrag in de praktijk en 
tijdens Praktijkleren zou voor de student tenminste het vol-
gende moeten opleveren: 
• realiteitszin, 

                                                 
22 Denk bij de onderschatting van mimese aan de hoge verwachtingen die 
er zijn van digitalisering van leren; de leraar met zijn voorbeeldgedrag zou 
zijn functie verliezen. Het succes van een intelligent trainingsprogramma 
bij een autistische student zegt niet zoveel over het succes van zo’n pro-
gramma bij de main stream student.  

• motivatie en 
• identificatie met het beroep. 
Dit zijn kenmerken van het beroep waarvan de student op 
school geen voorbeelden ziet. De vakkennis en de vakvaar-
digheid die de student uit de praktijk meekrijgt is zeer wel-
kom, maar niet essentieel omdat zij ook op school geleerd 
kunnen worden.  
Als een student uit de praktijk realiteitszin, motivatie en be-
roepsidentiteit meebrengt, kan op die grond een persoonlijk 
opleidingsplan ontwikkeld worden. Dit geeft orde aan de or-
ganisatie van praktijk- en schools leren. Zodoende is de prak-
tijkervaring de basis voor een krachtige leerlijn en mogelijk 
ook leidend voor de school.   

 
Hoe kan bereikt worden dat praktijkleren wordt benut? 
4. doelgericht meters maken 

We veronderstellen dat Praktijkleren telkens anders verloopt 
– afhankelijk van student, werkgever, actuele situatie en bij-
sturing door de school. Bij een reconstructie van belevenissen 
in een praktijksituatie, kan vanuit deze veronderstelling ge-
werkt om onzekerheid programmatisch een plaats te geven. 
Dit is geen geforceerde veronderstelling, want feitelijk kan 
een begeleidende expertcoach niet weten wat de impact van 
een belevenis is op een student. Daarom bevraagt een expert 
coach een student wordt door, zodat de student situatiebe-
wust wordt. En de expert coach wordt zich bewust van de si-
tuatie van de student. Daarbij wordt eerst het werkproces ge-
reconstrueerd, daarna het leerproces. De student krijgt zicht 
op wat hij deed, wat hij daarvan begreep en welke verande-
ring van zijn gedrag daarop volgde. Hij kan daar een oordeel 
over geven of de expert coach geeft het. De uitkomst kan zijn 
dat er leerresultaten zijn en/of leervragen. Dingen die verder 
geoefend moeten worden om ze vast te houden en/of dingen 
die geleerd moeten worden om stapjes vooruit te maken. Dit 
vergt begeleiding van een expertcoach, iemand die de praktijk 
kent, die de theorie kent, die weet hoever het curriculum 
gaat, die kan doseren in kleine stappen en over dit alles expert 
feedback kan geven. 
Vanwege de verschillen in praktijksituaties en de verschillen 
in de belevingen van studenten is extra aandacht nodig om de 
samenhang te borgen tussen het leerdoel, het leerproces en de 
formatieve toets. Om hier zicht op te krijgen is hieronder het 
leren van vier belangrijke aspecten van vakmanschap nagelo-
pen (zie: figuur 3): 
4.1. teamroutine (ervaringskennis in teams)  

• Het leerdoel van de teamroutine is in allerhande 
praktische situaties en met verschillende teams de 
verdeling van beroepstaken aan te voelen en aan te 
kunnen. 

• De teamroutine wordt verworven in een parallel22F

23 
leerproces: er kunnen zich in de samenwerking in 
een teams tegelijker tijd allerhande nieuwe zaken 
aandienen. Een student begint met een beperkte 
en overzichtelijke opgave. Hierbij ontstaat ook 

                                                 
23 Een parallel verlopend leerproces hebben wij voorheen cyclisch ge-
noemd. Dat is op zich correct, maar we kiezen voor parallel omdat cy-
clisch ook in een andere betekenis gebruikt zal worden. Soms wordt ook 
holistisch gebruikt. 
Parallel leren bestaat naast serieel (of lineair) leren waarbij stap voor stap 
een leerproces in een programma wordt doorlopen. 
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(zicht op) de behoefte aan vakkennis, vakvaardig-
heid en redzaamheid. Naarmate de student in de 
onzekere praktijk meer ervaring heeft opgedaan 
kan hij grotere opgaven aan. Door de onzekerheid 
van context verloopt ook het leren onzeker. Dit 
zijn kenmerken van situaties waarin parallel ge-
leerd wordt. Het leerproces begint in de praktijk 
en zal op school moeten worden afgerond. 
Als een vervolg geconditioneerd wordt, wordt het 
leerproces serieel23F

24. Dan gaat een vitaal element 
van verkrijgen van vakmanschap verloren – het 
kunnen omgaan met onzekerheid.  

• De formatieve toets: reflectie op belevenissen in 
teams en het  bespreken van referenties met obser-
vaties van collega’s uit de praktijk. 

4.2. vakkennis (encyclopedie van het vak) 
• Het leerdoel is beheersen van achtergrondkennis. 

Jargon is de taal om expressie te geven aan observa-
ties en gedachten over het werk in praktische situ-
aties. De taal is ook het middel om te beschrijven, 
analyseren en oordelen. 

• De vakkennis wordt meestal verworven in een se-
rieel leerproces: van bladzijde naar bladzijde. Ken-
merken van serieel verlopende leerprocessen zijn 
dat zij een vaste volgorde hebben, maar ook dat 
meerdere processen naast elkaar kunnen verlopen 
en dat resultaten stapelbaar zijn – denk aan een 
paar snoeren van modules of een paar vakken naast 
elkaar. In de praktijk wordt ook vakkennis opge-
daan maar die is meestal specifiek, oppervlakkig en 
fragmentarisch. 

• De formatieve toets: het eenvoudigst is een overho-
ring. 

4.3. vakvaardigheid (beroepstaken),  
• Het leerdoel is praktische vaardigheid met beroeps-

taken om in praktische situaties een taak uit te 
voeren, iets neer te zetten, prestaties te leveren, 
waarde te creëren of hoe dat ook gezegd kan wor-
den. 

• De vakvaardigheid wordt meestal verworven in 
een serieel leerproces: stap voor stap volgens hand-
leiding en instructie. In praktijksituaties wordt 
ook vakvaardigheid verworven en met name het 
routinematig en snel uitvoeren van de taak. Dit is 
waardevol omdat het de taak in de praktijksituatie 
plaatst; veelal echter is de beheersing specifiek, niet 
volledig en onvoldoende diepgaand. Daarom heeft 
de school een afrondende taak. 

• De formatieve toets: voor de hand ligt een demon-
stratie. 

4.4. redzaamheid (persoonlijke slagvaardigheid)  
De redzaamheid gaat over de persoonlijke slagvaardig-
heid in een team. Het werk zien, gevoelig zijn voor de 
grenzen van eigen handelen, zicht op eigen kunnen en 
op mogen en loyaliteit. De redzaamheid kan berusten 
op veel praktijkervaring: de redzaamheid van een rou-
tinier.  

                                                 
24 Een serieel verlopend leerproces hebben wij voorheen lineair genoemd, 
of reductionistisch. Nu is gekozen voor de tegenstelling parallel / serieel 
in plaats van cyclisch / lineair. 

• Het leerdoel is verdiepen van besluitvaardigheid bij 
de uitvoering van taken in praktijksituaties – kun-
nen kiezen voor de juiste voortzetting van acties, 
zoeken van samenwerking, inroepen van hulp etc. 

• De redzaamheid wordt verworven in een parallel 
leerproces: waarin zich tegelijkertijd nieuwe zaken 
aandienen. Dit leerproces begint altijd in de prak-
tijk, maar de reflectie op belevenissen om de red-
zaamheid goed te ontwikkelen zal op de school 
moeten plaatsvinden. 

• De formatieve toets: bijvoorbeeld een gesprek over 
het goed functioneren in 900, 1800 of 3600 feed 
back. 

Hierboven zijn vier belangrijke aspecten van vakmanschap 
aangehaald: vakkennis, vakvaardigheid, teamroutine en red-
zaamheid. Het is een concretisering van de triptiek kennis 
vaardigheden en houding. 
Van elk van de vier aspecten is aangegeven wat het leerdoel, 
het leerproces en de mogelijk vorm voor het formatieve toet-
sen is.  
De conclusie is dat het (doen) verwerven van vakmanschap 
wordt gekenmerkt door verschillende typen leerdoelen, met 
verschillende leerprocessen om de leerdoelen te realiseren, 
met daarop aansluitende vormen van formatief toetsen. 
 

5. rol van de school en de praktijk 
De praktijk is echt. Echter, het is plausibel te veronderstellen 
dat de vier aspecten van vakmanschap in de praktijk niet vol-
doende worden ontwikkeld. Dat komt door de noodzaak van 
instructie naast reconstructie in de leerprocessen. Dat komt 
ook door het parallel of serieel karakter van de leerprocessen. 
De school kan als enige regisseren en aanvullen: 

• welke aspecten van vakmanschap zijn voorwaarde-
lijk voor andere delen, wat moet de beheersings-
graad zijn voor volwaardig vakmanschap? 

• welke leervormen maken de meters, hoe kunnen 
instructie en reconstructie op een doelmatige ma-
nier worden georganiseerd?  

• wat zijn de maatschappelijke, persoonlijke en insti-
tutionele kosten en baten, hoe maakt de school ar-
rangementen met studenten en praktijk? 

De school heeft noodzakelijkerwijs een aanvullende functie; 
bijvoorbeeld om naar aanleiding van calamiteiten te reflecte-
ren op oplossend vermogen, omdat daarvoor in praktijksitua-
ties de tijd, de methodiek en de expliciete kennis kunnen 
ontbreken.  
De school dient onder Praktijkleren een goed vangnet te 
hangen om er voor de student uit te halen wat er in zit. 
 

6. de praktijkervaring stuurt 
Idealiter werkt de praktijkervaring van de student sturend op 
de volgende drie: de leerlijn van de student, de actualiteit van 
de opleiding en het nut van vakkennis en vakvaardigheid (zie 
ook figuur 2).  
6.1. De leerlijn. Het parallel proces waarmee gedragsreper-

toire wordt ontwikkeld, leidt tot realiteitszin, motiva-
tie en identificatie welke samen de bindende elemen-
ten zijn van de leerlijn van een student.  

6.2. De actualiteit. De praktijkcontexten verschillen en zijn 
voortdurend in ontwikkeling. De school sluit daar bij 
aan en houdt zo haar programma actueel. 
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6.3. Het nut. Vakkennis en vakvaardigheid worden vaak 
vanuit academische (het is waar!) of technologische 
(het werkt!) traditie vormgegeven, aangeboden en ge-
traind.  
Als de praktijk leidend is, is nut bepalend: het gaat om 
de waarde die vakkennis en vakvaardigheid genereren 
in een specifieke context. De focus ‘hoe hebben we er 
zoveel mogelijk plezier van?’ zou de vorm en het aan-
bod moeten bepalen. Daarom heeft een docent in 
competentiegericht beroepsonderwijs een andere op-
dracht dan een docent in avo. 

 
7. omgaan met onvoorspelbaarheid  

Praktijkleren is dynamisch en onzeker. Hierdoor brengt 
Praktijkleren de student in aanraking met (de affecten van) 
de kern van het beroep.  
Het is plausibel om er van uit te gaan dat het voor docenten 
onvoldoende professioneel is om stap voor stap goed voorbe-
reid te zijn als bij een serieel proces. Het lijkt een vereiste om 
op ‘alle’ eventualiteiten voorbereid te zijn en telkens een 
match te kunnen maken voor student, werkgever, school en 
context. Vooral het neerzetten van de eerste van een reeks 
van oefeningen vergt grote vakmanschap. Het is de meester-
zet van een opleidingsarchitect.  
 

8. onzekerheid in het back office 
Wat betekent het voor een school dat de parallel leerproces-
sen leidend zijn voor al de seriële processen: 

8.1. verdieping en training  
(seriële leerprocessen) 

8.2. organisatie  
(seriële planning en administratie) 

8.3. summatieve toets  
(seriële kwaliteitsborging en protocollen) 

8.4. opleidingen 
(strikte afsnijdingen tussen beroepen)  

Praktijkleren heeft vergaande consequenties voor de uitvoe-
ring, organisatie en bestuur van leren, omdat plaats gegeven 
moet worden aan leerprocessen die onvoorspelbaar zullen 
verlopen. 

 
Conclusies uit sectie C 
Theorie kan in de praktijk worden gevonden, maar is een zeer 
langdurig en veeleisend proces om op die manier een volwaardig 
vakman te worden. Belevenissen in de praktijk vergen specifieke 
begeleiding om benut te worden. De verworven vakkennis, vak-
vaardigheid, teamroutine en redzaamheid blijken ook met goede 
begeleiding specifiek, fragmentarisch en oppervlakkig te zijn. De 
belevenissen zijn wel indringend en overtuigend en als het aan-
komt op realiteitszin, motivatie en identificatie in het beroep, 
dan kan dat alleen maar in de praktijk. Voor een beroepsoplei-
ding is praktijkleren dus een vereiste. 
De praktijk is holistisch en onvoorspelbaar. Dat is de reden dat 
leerprocessen parallel verlopen. Op school kunnen leerprocessen 
overzichtelijker gehouden worden en serieel verlopen. Er is geen 
logische (1:1) relatie tussen de parallelle en seriële processen. De 
relatie kan wel gelegd worden door professionals die respect heb-
ben voor elkaars specialisme. Professionals die op grond van erva-
ringen aanvoelen of er een voldoende sterke basis is van vakken-
nis, vakvaardigheid, teamroutine en redzaamheid voor een vol-

gende stap in een leerproces … of niet. En die de verbinding van 
leervraag naar een andere leervorm kunnen leggen. 
Het benutten van praktijkleren voor het verwerven van vakman-
schap blijkt niet vanzelfsprekend. Het stelt andere eisen aan do-
centen dan het begeleiden van leren op school. In sectie D zullen 
enkele conclusies getrokken worden over de organisatie van leer-
processen door de school. 
 
 
D. Enige conclusies voor onderwijsontwikkeling 
Projecttitels en –plannen tonen een pallet van verwante initiatie-
ven: praktisch leren, praktijkleren, leren in en uit de praktijk, oe-
fensituaties, stage, learning on the job, noem maar op. Oefensitu-
aties op school plaatsen we niet onder Praktijkleren. 
Praktijkleren wordt geroemd door werkgevers en het heeft de be-
langstelling van beroepsopleidingen. Daarom, wat kun je met 
Praktijkleren en wat niet? Eigenlijk zijn de grote beloften of ver-
wachtingen van Praktijkleren nog steeds niet bewezen. 
 
Het is van belang om de noties in de voorgaande paragraaf op een 
heldere manier met elkaar te verbinden. Onderwijs kundig en or-
ganisatorisch moet het kloppen. Bij deze ordening geef ik ook wat 
zicht in wat ik nu mijn eigen dwaalwegen vind. Zulke dwaalwe-
gen geven aan wat Praktijkleren niet is. 
 
Sinds de jaren ‘90 legt het beroepsonderwijs minder nadruk op 
schoolvakken en meer op vakkennis en vakvaardigheid. Dit op 
basis van wat wetenschap en technologie hebben voortgebracht 
(inzichten en ontwerpen). Na 2000 werd aan de kwalificatie nog 
het begrip attitude toegevoegd. Ik vond attitude of houding vaag 
en heb dat vervangen door gedragsrepertoire24F

25. Dat woord is ont-
leend aan het jargon van psychologen die kandidaten beoordelen 
op hun geschiktheid voor een functie. 
Het leek mij plausibel om realiteitszin, motivatie en beroepsiden-
titeit vitale kenmerken van het gedragsrepertoire te noemen. Stu-
denten kunnen deze het gemakkelijkst in de beroepspraktijk ver-
werven. Aan Praktijkleren wordt daarom grote betekenis gehecht.  
Reflectie op belevenissen vraagt reflectief vermogen. Reflectie op 
belevenissen die studenten uit de praktijk meebrengen kan stu-
ring geven aan verdiepend leren, zodat een student een evenwich-
tige vakmanschap kan ontwikkelen. 
Bovenstaande aspecten kunnen worden samengevoegd in een 
concept voor competentie (Figuur 1). 
 

 
Figuur 1: componenten van verworven competentie (2007) 
 

                                                 
25 H.A. Hoekstra & E. van Sluijs (2003) Management van compeenties. 
Het realiseren van HRM. Assen: Koninklijke van Gorcum. p. 29. 
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Een logische vraag is hoe studenten dit ‘alles’ kunnen leren in de 
praktijk. Onder projecttitels van onderwijsvernieuwing schuilt 
een grote verscheidenheid aan activiteiten. Daarvan is ook bij na-
dere beschouwing niet direct helder of die verscheidenheid een 
noodzakelijke differentiatie is afhankelijk van context, of variatie 
vanwege voorkeuren en tradities in scholen.  
In het beeld van een haalbaar cgo speelt het praktijkleren een 
sleutelrol. Immers aan het praktijkleren worden beroepsidenti-
teit, motivatie en realiteitszin ontleend. Door het praktijkleren – 
zo is de these – wordt de basis gelegd voor leerloopbaan die stu-
rend kan zijn voor het verdiepende programma. 
 
In sectie C werd ingegaan op de volgende vragen:  
• Wat is de essentie van praktijkleren? 
• Wat kan er mee bereikt worden? 
• Hoe kan dat bereikt worden? 
Daarbij is benadrukt dat de praktijk onvoorspelbaar is. En de 
student kan – mits goed begeleid – leren van wat hij feitelijk 
heeft meegemaakt. Hoe kan dan een programma afgewerkt wor-
den? Waar zit het houvast? 
Ter relativering kan worden opgemerkt dat niet van elke kern-
taak in een curriculum praktijkervaring nodig is om toch reali-
teitszin, motivatie en identiteit te verwerven. Met andere woor-
den, als het praktijkleren op een aantal programmapunten ge-
scoord heeft, kan de student dat als basis voor zijn hele program-
ma gebruiken. Blijft de vraag wat het proces van praktijkleren 
stuurt. 
Op de eerste plaats leidt het praktijkleren tot leerresultaten en 
leervragen bij de student, hiervan kan in en port folio aanteke-
ning worden gehouden. De leervragen blijken een niveau te ver-
tegenwoordigen en ze blijken op leerlijnen te passen25F

26. Een leer-
vraag kan heel instrumenteel zijn, op de vaardigheden leerlijn dus 
en op een basaal niveau bijvoorbeeld NLQF 3. Aan de leervraag is 
dus te zien of zij bij het programma hoort en of de beheersings-
graad voldoende is. 
Een ander punt is de actualiteit van de beroepsbeoefening, de ac-
tualiteit van het vak, de discussie over de state of the art. “Kijk 
eens … hier of daar naar! “ geeft ook sturing aan de benutting van 
praktijkleren.  
Op een bepaald moment gaat de reeds verworven vakkennis, vak-
vaardigheid, belangstelling en nutsbeleving van de student mee 
sturing geven aan wat interessante belevenissen zijn/waren.  
Er gaat dus sturing uit van:  
• de leerlijn van de student 
• de actualiteit in de praktijk 
• het nut van vakkennis, vakvaardigheid en reflectie. 
De aspecten van sturing zijn samengevat in Figuur 2.  
 

 
 
Figuur 2: Sturing door praktijkleren (2007) 
 

                                                 
26 De Bie en de Klein (2001) hebben vijf leerlijnen geïdentificeerd. 

Na 2007 
Door nu uit te gaan van het dualisme van Emanuel Kant26F

27 wordt 
de samenhang eenvoudiger.  
1. Vakkennis en vakvaardigheid worden gerekend tot de reine 

Vernuft. Reine Vernuft gaat over de ideeënwereld van men-
sen, hun denkbeelden, theorieën, methoden en hulpmidde-
len. Wij hebben vakkennis en vakvaardigheid samengevat 
met expertise, in de zin dus van generieke kennis, van reine 
Vernunft. 

2. Gedragsrepertoire is wat specifieker gemaakt door het prak-
tijkrepertoire te noemen. Gedragsrepertoire wordt gerekend 
tot de praktische Vernunft. Dat is volgens kant het verhe-
vene en het schone, de ethiek en de esthetiek, de dingen 
waaraan mensen realiteitszin, motivatie en identiteit ontle-
nen. Dit is de invulling van houding of attitude en het komt 
tot uitdrukking in teamroutine en redzaamheid. 

3. Kant schreef drie Kritieken en in de Kritik der Urteilskraft 
schrijft hij dat mensen door het combineren van reine en 
praktische Vernunft tot Urteilskraft komen. Oordeelsver-
mogen steunt dus op de combinatie van expertise en prak-
tijkrepertoire. 

4. Reflectief vermogen is als apart aspect van competentie ge-
schrapt. De reden is dat voor het verwerven van expertise en 
alle andere aspecten van competentie specifieke vormen van 
reflectie beheerst dienen te worden. Daar zal later dieper op 
ingegaan worden. 
 

De conclusie was dat op deze manier vanuit een onderwijskundig 
standpunt de onderwijsbare aspecten van competentie bij elkaar 
staan. Dit is in Figuur 3 samengevat. De blauwe velden zijn de 
generieke aspecten van competentie. De gele velden zijn de unie-
ke en situatiegebonden werkelijkheidsaspecten van competentie. 
iemand is competent als hij beide, het generieke en het praktische 
in zijn afwegingen betrekt.  
 

teamroutine

redzaamheid

praktijkrepertoire

vakvaardigheid

COMPETENTIE

expertise

vakkennis

 
 
Figuur 3: Aspecten van competentie (2010) 
 
Na 2012 
In figuur 3 is de essentie van vakmanschap, het oordeelsvermogen 
verstopt. Toch verdient dit apart de aandacht omdat de student 
moet kunnen oordelen over de zin van een activiteit en over de 
grenzen van het eigen kunnen. Om dit oordelend vermogen te 
kunnen ontwikkelen en onderhouden ontwikkelt de student ex-
pertise naast praktijkrepertoire. Voor de ontwikkeling is 1) socia-
le feed back een vereiste. En 2) ook dat de student kan redeneren 
in het jargon uit de encyclopedie van het vak. Daardoor moet hij 
meer weten dan hij doet en is de vakkennis ‘groter’ dan taakveld 
van vakmanschap. Dit meer voorkomt verstarring in de routine 
en maakt iemand flexibel. 

                                                 
27 Procee, H. (2006) Reflection in education: a kantian episomology. Educati-
onal Theory 56 (3): 237-253 
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Daarnaast heb ik besloten het woord competentie alleen te ge-
bruiken in de context van de personeelswerving (selectie van een 
persoon voor een specifieke functie). Dit is de oorsprong van het 
begrip. De introductie van de term competentie in het beroeps-
onderwijs heeft tot grote verwarring geleid omdat een opleiding 
gaat over doelen waarvoor opgeleid kan worden (en niet de ka-
raktereigenschappen die nodig zijn voor een specifieke functie) 
voor een beroep (een verzameling van samenhangende functies). 
De conclusie van deze afweging staat in figuur 4. 
 

teamroutine

redzaamheid
praktijkrepertoire

vakvaardigheid

oordeelsvermogen

expertise
vakkennis

 
Figuur 4: Aspecten van vakmanschap (2012) 
 
Hiermee vallen een aantal bekende begrippen op hun plaats en 
wordt de onderwijskundige samenhang zichtbaar. Nieuw is de 
term praktijkrepertoire, dat bestaat uit teamroutine en redzaam-
heid. Teamroutine wil zeggen dat iemand kan werken in verschil-
lende teams. Redzaamheid wil zeggen dat iemand kan bijsturen 
en improviseren als het werk anders verloopt dan van tevoren was 
bedacht. Hier moet benadrukt worden dat achter het praktijkre-
pertoire het leren omgaan met onzekerheid schuil gaat. En voor 
het leren omgaan met onzekerheid is experimenteren in de prak-
tijk een eerste vereiste en een goed begeleide reflectie om tot re-
constructie van belevenissen te komen een tweede. 
De belangrijkste opdracht van het onderwijs was lange tijd de 
overdracht van kennis (en vaardigheden). Bij onderwijs dat ge-
richt is op het verwerven van vakmanschap komt daar praktijkre-
pertoire bij, zodat studenten als persoon, als burger en als werker 
een niveau van redzaamheid kunnen verwerven. In dit verband 
kan gesproken worden van persoonlijk vakmanschap, maat-
schappelijk vakmanschap en beroepsmatig vakmanschap. 
 
Reflectie 
Ik ga nu dieper in op reflectie. Reflectie is niets vreemds, want ie-
dereen doet het dagelijks. Begrip van tijd is alleen mogelijk door 
reflecteren. Calamiteiten oplossen bij het werk kan enkel door te-
rug te blikken op de gebeurtenissen bij het werkproces. Reflecte-
ren om zelf te ontwikkelen is een belangrijk aspect van leren. Re-
flectie heeft dus veel vormen. 
Mensen vinden het gemakkelijker om op persoonlijke belevenis-
sen te reflecteren dan op maatschappelijke. Reflecteren op bele-
venissen in het beroep is nog lastiger.  
Reflectie vindt plaats op vakkennis (“begrijp je?”), vakvaardigheid 
(“kun je?”), praktijkrepertoire (wat speelde: “wat nam je waar?” 
“wat overwoog je?” “wat besloot je?” “wat voerde je uit?”). De re-
flectie op expertise is normaal in het onderwijs. In duurzaam (be-
roeps-)onderwijs komt daar reflectie op praktijkrepertoire en be-
slissen bij. 
De reflectie op praktijkrepertoire is nodig om belevenissen te re-
construeren, zodat ervaringsleren mogelijk wordt. De meeste stu-
denten zijn niet (werk- en leer-)procesbewust en daarom vraagt 
de reflectie intensief de aandacht. Niemand is volledig situatie-
bewust en altijd een beetje onbewust (on)bekwaam. Om dat on-

bewuste deel te verkleinen is (begeleide) reflectie nodig. Reflectie 
is dus een kenmerk van alle vier basisaspecten van vakmanschap. 
Door de reflectie kunnen expertise en praktijksrepertoire bewus-
te bagage worden. Als die bagage er eenmaal is, ontwikkelt het 
oordeelsvermogen als ven zelf (constructivistisch). Als oordeels-
vermogen automatisch en routinematig wordt, kunnen we ook 
intuïtie noemen.  
 

“Wat gebeurde er – in het team?”

“Wat gebeurde er- met jou?”

“Wat speelde – belangen?”

“Kun je?”

“Wat vind je?”

“Wat kan – de feiten?”

“Begrijp je?”

 
 
Figuur 4: Reflectievragen bij aspecten van vakmanschap (2013) 
 
Oordeelsvermogen zal positief werken op realiteitszin, ver ver-
antwoording en beroepsidentiteit. En in het verlengde daarvan 
op initiatief, betrouwbaarheid, loyaliteit, etc. etc. Hierbij horen 
ook de opvattingen over nut van vakkennis en vakvaardigheid. 
Dit verklaart meteen waarom (zelf)assessment enkel betrouwbaar 
is in handen van iemand die competent is in het beroep. Iemand 
moet voor de beoordeling van vakmanschap alle zeven aspecten 
beheersen, of het nou een student, een leerprocesbegeleider of een 
werkbegeleider betreft. 
In de figuren 1 en 2 heb ik doel, proces en resultaat door elkaar 
heen in schema gebracht. Dat verschijnsel zien we ook bij project-
titels voor onderwijsontwikkeling. Het geeft aan dat het denken 
over vakmanschap, cgo en praktijkleren vaak chaotisch verloopt 
en dat het denken nog enige ontwikkeling en oefening vergt. 
 
De scope van de student 
Verwerven van vakmanschap en leven lang leren verlopen voor 
iemand die het beroep (al een beetje) kent anders dan voor ie-
mand die enkele van het beroep gedroomd heeft, of zelfs dat niet. 
Als iemand in het initiële traject nog voor de schoolkeuze staat 
dan kunnen we de volgende ontwikkelstappen onderscheiden: 
1. de keuze voor leren (en niet werken) 
2. de keuze voor beroepsonderwijs (en niet avo) 
3. de keuze voor één beroep (en niet die anderen) 
4. het verwerven van student-status 

er van uit gaande dat het diploma in een initiële opleiding 
kwalificeert tot het mee mogen doe; het geeft toegang tot 
een werkgemeenschap 

5. het vinden van passend werk : niveau en richting 
of een vervolgopleiding  

6. het verwerven van de gezel-status en 
7. het verwerven van de meester-status. 
Stap 4 is de kern van de initiële beroepsopleiding en daarbij is in 
de optiek van de student voortdurend een groot voor- en 
achterland actueel. Dat wordt versterkt omdat bij stap 5 slechts 
een minderheid van de gediplomeerden werk vindt dat past bij 
niveau en richting van de initiële opleiding. 
 
De psyche van de student  
De 16- tot 20-jarige in het middelbare beroepsonderwijs is een 
zoekende mens die moeite heeft met het zien van grote lijnen en 
het daaraan vasthouden. Wispelturigheid en onverschilligheid 
lijken elkaar af te wisselen met grote voornemens en grote be-
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trokkenheid. Hiervoor zijn verklaringen uit de puberteitspsycho-
logie27F

28. Waarover later meer. 
De begeleiding van de student 
Belangrijke kenmerken of oogmerken van competentiegericht le-
ren zijn de volgende: 
1. De leerloopbaan van de student krijgt een centrale plaats; de 

student brengt in de leerloopbaan zijn ambities, talenten en 
initiatief zoveel als mogelijk in 

2. De ontwikkeling van de leerloopbaan is leidend voor de or-
ganisatie van het leren; hiertoe worden realiteitszin en mo-
tivatie ontleend aan het gedragsrepertoire in de beroeps-
praktijk 

3. De organisatie van het verdiepend leren (verwerven van 
vakkennis en vakvaardigheid) sluiten zoveel als mogelijk 
aan op de leerloopbaan van de student 

4. Verwerven van vakkennis en vakvaardigheid worden in 
praktijk (in een transdisciplinaire context) en op school 
(in een interdisciplinaire context) georganiseerd 

 
De onderwijskundige aanpak 
Praktijkleren komt via oefensituaties in leerprocessen waarover 
een school regie kan voeren. Die regie is noodzakelijk om condi-
ties te scheppen voor het authentiek leren en het verkrijgen van 
vakmanschap uit de praktijk. Als een oefensituatie start (met een 
eerste opgave), kan de teamleder ‘zijn’ docenten de volgende doe-
len stellen: 
1. de werkgever vindt de opgave realistisch en nuttig voor zijn 

bedrijfsvoering; 
2. de student kan de spanningsboog van de opgave aan (bijv. 

30 minuten tot 3 weken);  
3. de opgave heeft betekenis voor het verwerven van vakman-

schap bij een kerntaak 
Het arrangeren van deze start noemden we al eerder een meester-
zet (van een expert coach). Daarna volgen tussentijds en ook bij 
de afronding van de opgave, tussen begeleider en student (en mo-
gelijk anderen), reflecties op de uitvoering. Het gesprek heeft een 
coachend-oordelend-sturend karaker. Hierbij kan men als leid-
raad de volgende heuristiek gebruiken: 
coachend: 
1. Verliep de praktische taak zoals verwacht? Hoezo?? 
en dan oordelend: 
2. Over wat feitelijk gebeurde: 

2.1. de prestatie: is ‘t resultaat waardevol  
(hoe bewijs je dat)? 

2.2. het vermogen: is de opgave zinvol  
(hoe weet je dat)? 

2.3. het vermogen: kun je het aan  
(hoe weet je dat)? 

en dan sturend: 
3. Wat is het leerresultaat en/of de leervraag. Wat moet op 

grond van 1 en 2 in de volgende opgave gebeuren? Door 
hier goed over te praten krijgt de student bagage mee, die 
zijn meta cognitief vermogen versterkt, zodat hij leert greep 
te krijgen op eigen presteren en leren. Er wordt een impuls 
aan zelfsturing gegeven in onzekere praktijksituaties. 

 

                                                 
28 Jelle Jolles (2010) Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag & edu-
catie. Amsterdam: Neuropsych Publishers.  
Robert Kegan (1994) In over our heads. The mental demands of modern 
life. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.  

De onderwijsorganisatie 
Het verwerven van expertise en praktijkrepertoire zijn, onder-
wijskundig gezien, twee totaal verschillende processen. Het 
verwerven van expertise berust op toepassing van de gangbare di-
dactiek:  

leerdoel > instructie > reproductieve toets 
Het verwerven van praktijkrepertoire heeft als basis de reflectie 
op belevenissen in de praktijk:  

belevenis > reconstructie > aanbesteden leervraag 
 

 
Figuur 4: Operationele vakmanschapgerichte leerprocessen28F

29 
 
Het tweede leerproces is bij een aantal mensgerichte beroepsop-
leidingen een vakvaardigheid. In het gehele beroepsonderwijs 
wordt het echter nog weinig toegepast als didactiek voor het leren 
benutten van belevenissen uit de praktijk.  
 
Conclusies uit sectie D 
Via wat omwegen kom ik tot een plaatje met zeven onderwijsbare 
aspecten van verwerven van vakmanschap. Vakkennis en vak-
vaardigheid spelen daar een belangrijke rol en deze zaken dienen 
goed en grondig geleerd te worden om als vakman wat voor te 
kunnen stellen. Daarvoor zijn orthodoxe lesmethoden die ge-
bruik maken van moderne hulpmiddelen beschikbaar. 
Daarnaast is belangrijk dat studenten leren omgaan met onzeker-
heid. Goed omgaan met onzekerheid is als vaardigheid van belang 
omdat in het leven persoonlijke, maatschappelijke en beroepsma-
tige ontwikkeling onzeker zijn. Daarnaast is omgang met onze-
kerheid van belang omdat het de mogelijkheid biedt om met de 
realiteit, betekenis en identiteit van het beroep kennis te maken. 
Dit is vervolgens de basis om in teams te kunnen werken en zich 
in teams te kunnen handhaven. 
Leren omgaan met onzekerheid vergt een leerproces dat op de 
meeste scholen onbekend is en dat docenten niet beheersen. Het 
gaat om het reconstrueren van belevenissen. De toegepaste tech-
niek heet supervisie29F

30. De superviserende docent dient alle vak-
gebieden van een opleiding te beheersen en thuis te zijn in de 
praktijk, dit is een senioren taak: de taak van de expert coach. In 
tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt is het begeleiden 
van praktijkleren de zwaarste docentetaak in het beroepsonder-
wijs. 
Het zal schoolorganisatorisch de nodige inspanning kosten om 
onzekerheid een de school een plaats en een status te geven, en 
daarna nog eens zo’n inspanning om de expert coach een plaats 
en een status te geven. 
 

= = = 

                                                 
29 Jos Geerligs (2010) Agenda voor cgo. Gouda: Raccent. www.raccent.nl  
30 Siegers, F. (2002) Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu 
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