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B. PRAKTIJKLEREN IN DE SCHOOL 
20 juni 2013 
Deze beschrijving is een bewerking van  

1. Praktijkleren in de school1 van 28 augustus 2007 
2. Praktijkleren in de school van 16 december 2010 

 
Vooraf bij de 3e versie. 
Verandert in deze versie ‘alles’ wat ik eerder schreef? Het ant-
woordt is nee. De lijn die ik heb ingezet is er nog. Het richtings-
gevoel voor onderwijs om vakmanschap te verwerven is niet ver-
anderd. Ik leer bij en kan het daardoor wat preciezer vertellen. 
Zo gaat dat met leren. 
Het is een grote zorg om begrijpelijk te blijven. Ik zal in mijn co-
lumn Gereedschap van www.raccent.nl doorgaan met verken-
ningen van goed vakgericht onderwijs. Als u dit zo leest en de 
begrijpelijkheid van een boek in de steigers “Ready for the Unex-
pected” in de gaten wilt houden, kunt u naar info@raccent.nl 
een e-mail sturen en aangeven dat u kritisch wilt meelezen. Daar 
kunnen we beiden beter van worden. 
Zie ook het Vooraf in A. Grondslagen voor Vakmanschap. 
 
De nota gaat in op: 
A. Focus op vakmanschap (uit nota A) 
B. Enkele lessen uit de praktijk 
C. Praktijkleren – het ‘hoe’ van begeleiden 
D. Praktijkleren – het ‘hoe’ van toetsen 
E. Praktijkleren – het ‘hoe’ van een schoolprogramma 
F. Praktijkleren – het ‘hoe’ in een team 
G. Praktijkleren – het ‘hoe’ in een school 
Praktijkleren is een kans voor beroepsopleidingen. Het benutten 
van die kans vereist echter een didactiek die is toegesneden op 
het Praktijkleren.  
Zo’n didactiek aan de basis is nog geen garantie voor succes in de 
school. Het leerresultaat moet ook kunnen worden getoetst. 
Wanneer is praktijkleren voldoende en wanneer is het af? Daar-
naast is van belang dat in de scholen de organisatie en het be-
stuur participeren bij de ontwikkeling en verankering.  
 
 
A. Focus op vakmanschap 
Hoe kan Praktijkleren worden benut? Hieronder worden acht 
kenmerken genoemd van praktijkleren (uit nota A.). 
 
Wat is de essentie van verwerven van vakmanschap? 
Soms wordt gezegd dat een vak alleen in de praktijk is te leren. 
Er wordt dan gewezen op het succes van een kind dat leert pra-
ten. Het succes van dit leren, dat ook wel authentiek leren wordt 
genoemd, is echter moeilijk te evenaren met toekomstgerichte 
leerdoelen. Het toekomstgerichte staat te ver af van de student. 
1. authentiek leren  

Het beroepsonderwijs heeft leerdoelen die de student niet 
beschouwt als zijn eigendom. Als liefde voor het vak be-
langrijk is, en dat is zo, dan is de praktijk onmisbaar. Daar-
om zal de school moeite doen een context voor authentiek 
leren te scheppen omdat het verwerven van vakmanschap 
dat vereist. We noemen dit het ervaringsleren. 

                                                 
1 2e nota uit een reeks over de didactiek van praktijkleren: 

A. Focus op vakmanschap 
B. Praktijkleren in de school 

Een ander woord voor ervaringsleren is procedureel leren. 
Ervaringsleren wordt begeleid door reconstructie. De logi-
ca is: in de praktijk gebeurt van alles en achteraf is daar 
door reconstructie iets van te leren. 
De tegenhanger van ervaringsleren is verklarend leren. 
Een ander woord voor verklarend leren is declaratief leren. 
Verklarend leren wordt begeleidt door instructie; dit is de 
gangbare manier van lesgeven op school.  
 

2. inhoud is in de praktijk te vinden  
De praktijk is een belangrijke vindplaats van allerhande as-
pecten van vakmanschap. De praktijk als werkplek2 wordt 
ook wel aangeduid met praktijkleren, stage, BPV, deelna-
me aan het arbeidsproces en dergelijke. Wij bedoelen met 
praktijkleren de leerplek in het arbeidsproces, en niet het 
leren zelf, dat is ervaringsleren (meestal in combinatie met 
verklarend leren).  
De tegenhanger van praktijkleren is leren op school. Er 
zijn ook andere woorden voor zoals les krijgen, naar de klas 
of het open leercentrum gaan. Het kan elke plek zijn waar 
geleerd wordt als het maar niet de praktijkleren is.  
 

Het is essentieel om de twee onderscheiden te maken. Want de 
leerprocessen die onder 1 zijn genoemd komen zowel bij prak-
tijkleren als bij leren op school voor! Kenmerkend van praktijk-
leren is dat het productieproces voorop staat en de leerprocessen 
bijna nooit worden afgemaakt3. De school heeft een belangrijke 
aanvullende functie. Zij faciliteert dat beide leerprocessen wor-
den afgemaakt – of zou dat moeten faciliteren.  
In de praktijk van de onderwijsvernieuwing worden de twee on-
derscheidingen bij 1 en 2 meestal niet gemaakt4. Dit is jammer 
omdat het leidt tot praktijkexamens die veel weghebben van een 
overhoring in de open lucht of garage. Bij een praktijkexamen 
moet namelijk nagegaan worden of de student bewust of onbe-
wust (on)bekwaam heeft gehandeld. Daar is alleen door navraag 
achter te komen (ik kom hier later op terug). 
 
Vaak wordt verondersteld dat praktijkleren sneller en beter is 
dan leren op school. Dat is een fabel. Praktijkleren is wel indrin-
gend, maar specifiek (voor een situatie), fragmentarisch (voor 
wat in de situatie van belang is), oppervlakkig (niet meer dan 
nodig om de werkzaamheden goed te doen), traag (omdat er na 
de kennismaking meestal langdurig routinewerk volgt) en voor 
student en docent niet effectief en niet efficiënt: ‘Als je iets wilt 
weten moet je lang wachten voordat het voorbij komt in de 
praktijk.’ De beroepspraktijk is echter niet te missen. 
 
Wat kan met Praktijkleren bereikt worden? 
3. de minimum eis aan de opbrengst 

Studenten ervaren bij praktijkleren een spanning die er bij 
leren op school niet is. Het is de werkelijkheid, het is het 

                                                 
2 Praktijk betekent soms een werkplek, denk aan ‘Ik doe praktijk.’ Prak-
tijk betekent soms ook inhoud, denk aan ‘Dat is de praktijk.’  
3 Thomas R. Bailey, Katherine L. Hughes & David Thornton Moore 
(2004) Working Knowledge. Work-based Learning and Educational 
Reform. London: RoutledgeFalmer 
4 Het WURKS-Programma is gericht op praktijkleren – regioleren in 
het programma. In het programma worden binnenschools en buiten-
schools leren onderscheiden, daar blijft het bij. Wurks-1  Onderzoeks-
programma 2011-2013. Competentie voor het groene kennissysteem – 
Deel 1: Op weg naar Leerwinst. Wageningen: WUR-Leerstoelgroep EC.  
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maken van iets, het is het verantwoordelijk zijn voor iets 
concreets, gevoelens van urgentie en van belang. Studenten 
zijn daar meestal erg positief over. Wat is de kern van de 
zaak? Wat moeilijk of helemaal niet op school is te leren, 
zou het Praktijkleren op moeten opleveren: 
3.1. realiteitszin, 
3.2. motivatie en 
3.3. identificatie met het beroep. 
De realiteitszin, ambitie en identiteit van het beroep zijn 
dingen die alleen in echte beroepssituaties geproefd kun-
nen worden. Bij de begeleiding van deelname aan concrete 
arbeidsprocessen zou het accent op de bewustwording van 
deze zaken moeten liggen. Een simulatie of een project van 
studenten in de praktijk – hoe nuttig ook – heeft dit 
meestal niet.  
 

Eigenlijk zijn vakkennis en vakvaardigheid bij het leren op 
school veel beter te toetsen dan bij het leren in de praktijk. Een 
team past vakvaardigheid wellicht anders toe dan ze op school is 
geleerd. Goed samenwerken betekent dan ‘snel aanpassen.’ De 
beoordeling zou op die realiteitszin moeten aansluiten. Of ie-
mand de vakvaardigheid volgens het boekje beheerst (met alle 
veiligheidsvoorschriften en ergometrische voorwaarden erbij – 
heel belangrijk), kan beter op school worden getoetst. 
 
Hoe kan praktijkleren benut  worden? 
4. doelgericht meters maken 

Aspecten van verworven vakmanschap zijn de volgende: 
4.1. vakkennis (de encyclopedie van het vak), 
4.2. vakvaardigheid (uitvoeren van beroepstaken), 
vormen samen de expertise (4.5 hiermee kan iemand con-
clusie trekken voor een beslissing) 
4.3. teamroutine (samenwerken in diverse teams), 
4.4. redzaamheid (omgaan met variatie in de praktijk) 
vormen samen het praktijkrepertoire (4.6 hiermee kan ie-
mand keuzemogelijkheden afwegen voor een beslissing). 
Oordeelsvermogen (4.7) als zevende aspect van vakman-
schap ontstaat door relevante informatie uit de theorie af 
te wegen tegen realistische belangen uit de praktijk. Deze 
vorm van beslissen is het meest gefundeerd5. 
 

teamroutine

redzaamheid
praktijkrepertoire

vakvaardigheid

oordeelsvermogen

expertise
vakkennis

 
Figuur 1: aspecten van vakmanschap (2012) 
 
Praktijkleren wordt begeleid door reconstructie van bele-
venissen van de student. Dat betekent dat de student met 
begeleiding van een expert coach nagaat wat hij aan reali-
teitszin, ambitie en identiteit meekreeg bij elk van de zeven 
aspecten van vakmanschap. 
De expert coach vraagt door over belevenissen. Hij weet 
dat het situatiebewustzijn sterk van verschillen afhankelijk 

                                                 
5 In een sneltreinvaart zijn hier drie vormen van beslissen onderschei-
den: oordelen, concluderen en kiezen. Gokken en negeren zijn ook nog 
handelingen die tot beslissingen leiden. 

van de rijpheid van de student. Er is dan ook geen ‘goed’ 
antwoordt maar een beleving met een bepaalde betekenis. 
Als de expert coach het beroep van de opleiding goed kent, 
kan hij beoordelen hoever de student er mee is. 
 
Bij praktijkleren is ook sprake van instructie, bijvoorbeeld 
als wordt uitgelegd hoe het werk gedaan moet worden, of 
als de afspraken met een afnemer worden toegelicht. Het is 
soms gewenst om daar op aan te sluiten bij het leren op 
school. 
 

5. de rol van de school en de praktijk 
In de praktijk wordt kennis gemaakt met alle zeven aspec-
ten van vakmanschap, maar geen van deze zeven wordt 
voldoende afgerond en ontwikkeld6. De school kan als eni-
ge de rol op zich nemen om een samenhangend, voldoende 
diepgaand en genuanceerd programma te regisseren. 
Met andere worden het praktijkleren maakt een begin met 
het verwerven van alle aspecten van competentie, maar het 
ervaringsleren noch het verklarend leren wordt in de 
praktijk afgemaakt, dat moet in de school gebeuren. 
Essentieel voor het ervaringsleren is dat wordt gereflecteerd 
op de belevenissen uit het praktijkleren. De reconstructie 
van belevenissen, kunnen belevingen bewust worden en 
dat is de basis voor ervaring. De ervaring is nodig voor de 
ontwikkeling van realiteitszin, ambitie en identiteit. Als op 
de juiste wijze is gereflecteerd verwerft de student het ge-
voel voor de praktijk; dat is concreet: 
• situatiebewustzijn voor het opmerkzaam zijn7, 
• werkprocesbewustzijn voor een beter werkresultaat, 
• leerprocesbewustzijn voor de eigen ontwikkeling8 en 
• kennis van belangen die spelen bij beslissingen. 
“Hoe ging het?” is de typische openingsvraag bij recon-
structie. Vandaaruit kunnen alle aspecten van persoonlijke, 
maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling  aan de 
orde komen. 
 
Daarnaast wordt met praktijkleren een begin gemaakt of 
een voortzetting gerealiseerd van ontwikkeling van vak-
kennis en vakvaardigheid. Reflectievragen hier zijn “Be-
grijp je?” en “Kun je?” Hier moet geïnventariseerd worden 
wat geleerd is en wat aanvullend geleerd en geoefend moet 
worden totdat de gewenste beheersingsgraad is bereikt. 

 

“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 2: Reflectievragen bij aspecten van vakmanschap (2013) 
 

                                                 
6 Zie 3. 
7 Dit is om tegemoet te komen aan de kern van de kritiek van de Com-
missie Wagner (1986) op het beroepsonderwijs: “Ze kunnen geen hamer 
vasthouden” als metafoor voor de wereldvreemde houding van studen-
ten in de wereld van de arbeid. 
8 Dit is de kern van leren leren. 
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6. de praktijkervaring stuurt 

Praktijkleren stuurt het verdiepend leren en de training van 
de student, met name de leerlijn, de actualiteit en het nut 
van verworven vakmanschap voor de student. 
Bij de reconstructie van belevenissen en het oordelen daar-
over kunnen leerresultaten en leervragen worden geformu-
leerd. Leerresultaten en leervragen hebben een niveau 
waaraan de beheersingsgraad kan worden afgelezen. Dit 
zijn de ingrediënten voor de vraagsturing door een student. 
Deze ingrediënten zal de expert coach door intensief door-
vragen aan de student moeten ontfutselen. De expert coach 
legt de gearticuleerde vraag naast de opleidingseisen. 
PM: Pas als de student bewust onbekwaam is en reflectie-
technieken beheerst kan hij zijn eigen leervragen formule-
ren. Het is een fabel dat studenten sturing kunnen geven 
aan een kwalificerende studie; goede studenten kunnen in-
trinsiek wel een belangstelling hebben die ze ook kunnen 
volgen, die hen ergens brengt, maar meestal niet bij de be-
oogde erkende kwalificerende eisen van een diploma. 
 

7. onvoorspelbaarheid in leerprocessen 
Praktijkleren verloopt in situaties die dynamisch en onze-
ker zijn. Het is een professionele eis om op eventualiteiten 
voorbereid te zijn. Het is een kunst om een match te regis-
seren voor student, werkgever, school en context.  
Wij hebben het vinden van deze match vaak een ‘meester-
zet’ genoemd, omdat het kennis vergt van de vakken van de 
opleiding, van de praktijk van het beroep en van de werk-
gevers en van begeleiden van ervaringsleren. Dit is een taak 
die in de onderwijspraktijk wordt onderschat. Alsof ieder-
een expertcoach kan zijn; nee, want een hockeycoach heeft 
op een voetbalveld ook niets te zoeken. 
 

8. onzekerheid in het back office 
Benutten van Praktijkleren heeft consequenties voor de 
uitvoering, organisatie en bestuur van leerprocessen. Hoe 
kunnen de parallelle leerprocessen uit de praktijk leidend 
zijn voor al de ondersteunende seriële processen: 
8.1. verdieping en training; 
8.2. organisatie; 
8.3. summatieve toets; 
8.4. opleidingen. 

 
Het voorgaande lijkt eenvoudig, maar de schijn bedriegt. Er is 
specialistische aandacht vereist om vorm te geven aan de paral-
lelle en seriële leerprocessen in de praktijk en op school. Er is 
geen logische (1:1) relatie is tussen de cycli van ervaringsleren en 
verklarend leren. De relatie kan gelegd worden met de leervra-
gen die voortkomen uit het ervaringsleren. Dit vereist professio-
nals die respect hebben voor elkaars specialisme, die op grond 
van ervaringen voelen of er een voldoende sterke basis is en die 
de verbinding naar/van een andere leervorm soepel kunnen leg-
gen. Dit ontbreekt op de meeste scholen. 
Praktijkleren is een gouden kans die blijft liggen. Het lijkt een-
voudig en wordt onderschat. Ik ben van mening dat sinds het 
benutten van stage serieus aandacht krijgt in Nederland, er ei-
genlijk geen vorderingen zijn gemaakt. In 1975 werd bij het par-
ticipatieonderwijs al gevraagd praktijk en theorie programmatisch 
te verbinden [sic] en dat is tot nu onvoldoende gerealiseerd. Wij 
gaan daar in nota C dieper op in.   

 
B. Enkele lessen uit de praktijk 
In 2007 gebruikte ik de onderstaande figuren om de aspecten van 
competentie en de relaties daartussen duidelijk te maken. 
 

 
 
Figuur 3: aspecten van competentie 
 
Kenmerken als realiteitszin, motivatie en identificatie zijn aan-
sprekende expressies van competentie maar het is moeilijk om er 
normen bij te zetten. Ik gebruik nu het woord praktijkrepertoire in 
plaats van gedragsrepertoire. De bedoeling was immers het hande-
lingsrepertoire van de beroepsbeoefenaar aan te geven. Gedragsre-
pertoire is daarvoor een te brede term, omdat het handelingsreper-
toire in de school ook tot het brede gedragsrepertoire behoort. Ik ge-
bruikte het woord competentie omdat dat beleidsmode was, maar 
het begrip vakmanschap is veel duidelijker. 
 

 
 
Figuur 4: Sturing door praktijkleren 
 
De sturing die uitgaat van praktijkleren op de inhoud van het cur-
riculum gaf ik aan met Figuur 4. Dit was op zich een belangrijke 
notie, maar zij vertroebelt op deze plaats het zicht op de essentie 
van competentie. In de twee figuren staan resultaten, processen, ef-
fecten en hulpmiddelen door elkaar! 
 
Dat was in 2007. Door uit te gaan van het dualisme van Emanu-
el Kant9 wordt de samenhang eenvoudiger (zie hiervoor nota 
A). In figuur 1 zijn (vak-)kennis en (vak-) vaardigheid samenge-
vat als expertise. Het is moeilijk om vat te krijgen op de houding 
of de attitude. Daarom is het beeld van houding concreter ge-
maakt met het begrip praktijkrepertoire. Praktijkrepertoire be-
staat uit teamroutine en redzaamheid. Teamroutine wil zeggen 
dat iemand kan werken in verschillende teams. Redzaamheid wil 
zeggen dat iemand kan bijsturen en improviseren als het werk in 
een team anders verloopt dan van tevoren was bedacht.  

                                                 
9 Procee, H. (2006) Reflection in education: a kantian episomology. Educati-
onal Theory 56 (3): 237-253 
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In deze weergave gaar Figuur 1 over de herkenbare aspecten van 
vakmanschap en hoe die met elkaar in verhouding staan. De fi-
guur sluit onder andere het volgende in: 
• Gebruik van expertise om de praktijk te analyseren is trans-

fer van informatie naar ervaring (i  e), en 
• Gebruik van praktijkrepertoire om betekenis te geven aan 

feiten is transfer van ervaring naar informatie (e  i). 
Omzettingen van informatie in ervaring en omgekeerd zijn twee 
stappen die u wellicht kent in de cyclus van kenniscreatie10 en 
het zijn twee leerstijlen11.Omzetten van informatie in ervaring 
(en vice versa) worden bij kennisproductie expliciteren en verin-
nerlijken genoemd. Bij de leerstijlen spreekt men bij deze stap-
pen van uitproberen door handelen en observeren en reflecteren. 
Dit zijn illustraties van het uitgangspunt dat ontwikkeling van 
vakmanschap beheersing veronderstelt van de kenniscreatie cy-
clus en de daarbij benodigde leerstijlen. Hierbij zijn afhankelijk 
van het type activiteiten/kerntaken tal van beheersingsgraden 
denkbaar. Als iemand voor een taakgebied zelfstandig een ken-
niscreatiecyclus kan doorlopen is dat een concrete vorm van le-
ren leren. Duidelijk is dat leren leren niet op elk niveau hetzelfde 
is en ook dat het niet op elk niveau verlangd kan worden. 
 
Vakmanschap draait in de kern om oordeelsvermogen. Praktijk-
situaties zijn onvoorspelbaar veranderlijk en divers waardoor 
opmerkzaamheid geboden is en oordeelsvermogen voortdurend 
nodig. Dat oordeelsvermogen ontstaat ‘als vanzelf’ door te oefe-
nen in het verbinden van expertise met praktijkrepertoire. Het 
‘als vanzelf’ is een vorm van constructie en oordeelsvermogen is 
een vorm van far transfer van expertise en praktijkrepertoire. 
Het schoolprogramma kan de constructie voeden en de transfer 
tot stand brengen door ervoor te zorgen dat zowel expertise als 
praktijkrepertoire op een evenwichtige manier aan de orde ko-
men en dat de student door reflectie op beslissingen leert de ver-
binding leggen. De relevante kernvragen voor de begeleiding van 
dit leerproces staan in het linker deel van Figuur 2. Als iemand 
op een “wat vind je” vraag altijd met onderbouwing komt uit de 
hoek van vakkennis en vakvaardigheid, dan steunt hij teveel op 
expertise. Als iemand op deze vraag altijd met belangen en voor-
keuren van het team of de klant komt, dan steunt hij teveel op 
praktijkrepertoire. De expert coach dient de student te leren uit 
beide vaatjes te tappen en afhankelijk van de situatie af te wegen. 
 
Vakmanschap in de betekenis van oordeelsvermogen, betekent 
ook intuïtie en wijsheid. Intuïtie is een geautomatiseerde vorm 
van oordeelsvermogen. Wijsheid is oordeelsvermogen op een 
transformatief niveau12. Onder deze begrippen zitten kenmer-
ken als realiteitszin en relativeringsvermogen, ambitie en ver-
antwoordelijkheid, en loyaliteit en beroepsidentiteit. Nog een 
laag dieper zitten initiatief of actiebereidheid, moed of lef, etc. 
Met Figuur 1 kan in de school de verdeling van taken worden 
uitgelegd en georganiseerd. Met Figuur 2 kan aan studenten 

                                                 
10 Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi (1995) The knowledge-creating 
company. How Japanese companies create the dynamics of innovation. 
New York: Oxford University Press. 
11 Kolb, D.A. (1976, 1985). The learning style inventory. Boston, Mass: 
McBer and Co. 
12 Kegan, R. (1994) In over our heads: The mental demands of modern 
life. Cambridge (MA): Harvard University Press. 

worden uitgelegd wat competentie is en wat zij er voor moeten 
doen13. 
 
In de paragrafen A.1 en A.2 van deze nota werd ingegaan op 
leerprocessen en leerplaatsen bij het verwerven van vakman-
schap. In Figuur 5 is de relatie tussen processen en plaatsen sa-
mengevat.  
De gele rij is ervaringsleren en de groene rij verklarend leren. De 
verbinding met oordeelsvermogen is groen gekleurd. Ervarings-
leren begint met de belevenissen van het praktijkleren en wordt 
op school door reflectie afgemaakt. Het resulteert in praktijkre-
pertoire, onder andere het aanvoelen van praktijksituaties. 
Verklarend leren kan in de praktijk of op school beginnen: met 
fragmenten uit de praktijk of met generalisaties uit de theorie. 
De betekenis van het handelen wordt in de praktijk gevoeld en 
de samenhang en achtergronden op school door instructie afge-
rond. Het resultaat is expertise (zie de onderste rij in Figuur 5). 
 

Doorvragen
tot

Leervragen

Belevenissen

Praktijkrepertoire

Generaliseren
&

Aanvullen

Fragmenten

Expertise 
Verklarend leren

Ervaringsleren

Leren op schoolPraktijkleren

Oordeelsvermogen

 
 
Figuur 5: Ervaringsleren en verklarend leren in cgo 
 
Praktijkrepertoire en expertise zijn allebei nodig om te komen 
tot oordeelsvermogen. De verbinding kan op school worden ge-
legd (zie het ovaal in Figuur 5).  
De werkelijkheid is dat er leerprocessen zijn in de praktijk en op 
school, zowel georganiseerd en beoogd als ook toevallig en ter-
loops. Het is belangrijk hierin orde te scheppen voor de student 
(structuur) en voor de begeleiders (taakverdeling). Dat moet lei-
den tot het gebruik van leervragen, het doorlopen van leerlijnen, 
het beperken van ongewenste doublures, etc. 
 
Praktijkleren en reflectie en doorvragen over belevenissen in de 
praktijk zijn klaar als een student procesbewust is. Eerst van de 
werkprocessen en dan van de leerprocessen in de praktijk. Daar-
na volgt bewustzijn van haalbare leerstappen, het doorlopen van 
een volledige kenniscreatiecyclus/leercyclus en is het leren leren 
voor een groot deel klaar. Voor beroepsuitoefening en voor 
voortgaande persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling is 
belangrijk het situatiebewustzijn in stand te houden. Alle bele-
venissen worden ervaringskennis na het doorlopen van een leer-
cyclus. Zodra het situatiebewustzijn een kenmerk van de per-
soon is geworden noemen we hem opmerkzaam.  
Praktijkleren is voldoende, als een student de realiteitszin, ver-
antwoordelijkheidsgevoel en beroepsidentiteit heeft om op zijn 
opleidingsniveau de zin van het theoretisch leren te voelen en in 
de praktijk belangen in een team en van een klant aan te voelen; 
het is af als het voldoet aan de eisen van startbekwaamheid van 
de gediplomeerde beroepsbeoefenaar. 
 
De uitspraken over voldoende en af hebben criteria als basis. Cri-
teria zijn focuspunten bij kijken naar vakmanschap: “Hier letten 

                                                 
13 Jos Geerligs (2008) Hoezo competentie? Gouda: Raccent. 
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we op!” en “Hier gaat het om!” De vervolgvragen gaan natuur-
lijk over de beheersingsgraad, de norm bij het criterium: “Wat is 
voldoende en af”, “Hoe stel je dat vast?” en “Wat doe je er aan?” 
Dit is belangrijk voor de diagnose, het begeleiden (paragraaf C) 
en voor het toetsen (paragraaf D) van vakmanschap. 
 
 
C. Praktijkleren – het ‘hoe’ van begeleiden 
Studenten maken in de praktijk allerlei dingen mee. We noemen 
dat belevenissen. Die belevenissen worden snel weer vergeten 
als er geen aandacht aan besteedt wordt. Praktijkleren in de vele 
vormen van deelname aan werkelijke arbeidsprocessen zoals sta-
ge, praktijk, bpv of leren op de werkplek zijn echter niet bedoeld 
om te vergeten. 
Om het vergeten te voorkomen is belangrijk op belevenissen te 
reflecteren zodat het belevingen worden. Belevingen kunnen 
expliciet gemaakt worden. Daarna kunnen belevingen gegenera-
liseerd worden. De expert coach en de student kunnen zich af-
vragen of belevingen bij het beroepsbeeld horen of niet; we zijn 
dan in een fase van oordelen over belevingen gekomen. Een oor-
deel kan zijn dat iets goed ging en dat het niet vergeten mag 
worden. Dan hebben we een leerresultaat dat mogelijk verder 
geoefend moet worden. Het kan zijn dat het oordeel of gegene-
raliseerde belevingen is dat een van de aspecten van vakman-
schap (zie Figuur 1) onvoldoende is, hierover kan een leervraag 
worden geformuleerd. Leerresultaten en leervragen kunnen we 
rekenen tot ervaringen. Ervaringen omvatten gedragsrepertoire 
dat we vast willen houden, maar ook de notie van wat gewenst 
gedragsrepertoire van een vakman is.  
 
Essentieel is dat de student zijn belevenissen op authentieke wij-
ze reconstrueert, omdat alleen dan in een vervolg een authentie-
ke leervraag tot stand kan komen14. 
Het is vereist om in de eerste fase van het doorvragen een oor-
deel uit te stellen. Als na 20 minuten doorvragen de reconstruc-
tie niet gemaakt is, dan wordt een nieuwe afspraak gepland. Een 
paar nachtjes slapen kan geweldig bijdragen aan de ontwikkeling 
van het procesbewustzijn.  
 
Praktijkleren wordt benut via oefensituaties en reflecties in leer-
processen. Een school dient hierover regie voeren. Die regie is 
noodzakelijk om de condities te scheppen voor het authentiek 
leren en het benutten van de praktijk voor het verwerven van 
competentie.  
Met een expert coachzijn we er niet. Er is regie nodig in het team 
om de agendering te regelen. Als een programma start (met een 
eerste leervraag), kan de teamleder zijn expert coach en thema-
docenten daarbij de volgende doelen stellen:  
1. De leervraag / opgave15 is bij voorkeur authentiek – eigen-

dom van de student; 
2. de werkgever vindt de leervraag / opgave realistisch en nut-

tig voor zijn bedrijfsvoering; 
3. de student kan de spanningsboog van de leervraag / opgave 

aan;  

                                                 
14 Jos Geerligs (2008) 400 werkvragen bij reflectie op competentie. 
Gouda: Raccent. 
15 Het woord opgave is hier bedoeld in de betekenis van een open op-
dracht. De leervraag van de student en de opgave die hij zich stelt om die 
vraag op te lossen, zodat hij leert, moet bruikbaar blijven als de praktijk 
divers of veranderlijk blijkt. 

4. de leervraag / opgave heeft betekenis voor het verweven 
(van een of meer aspecten) van vakmanschap bij een kern-
taak; 

5. leervragen uit reflectie kunnen in de praktijk of op school 
worden aanbesteed en geagendeerd. De keuze hangt af van 
de meest geëigende vorm van leren bij een leervraag: erva-
ringsleren of verklarend leren. 

Het zal op teamniveau de nodige aandacht vergen om een con-
sistent en continue programma te bouwen. 
 

 
 
Tekstblok 1: Heuristiek voor doorvragen - praktijkleren 
 
Praktijkleren kan het beste met individuele opdrachten begin-
nen en later worden verlegd naar groepswerk en gemengde groe-
pen. Op enig moment worden opdrachten op een boven-team-
niveau mogelijk en nuttig. Het arrangeren van de eerste leer-
vraag voor een divers samengestelde groep studenten kan met 
recht een meesterzet worden genoemd. Het vraagt veel ervaring 
in de praktijk en in het onderwijs. Daarna volgt de organisatie 
van reflecties op de uitvoering. Tussentijds en ook bij de afron-
ding van de opgave spreken expert coach en student (en moge-
lijk anderen) elkaar. Het gesprek heeft een coachend-, een oor-
delend-bijsturend, en een agenderend karakter.  
Bij individuele en bij groepsreflecties kan men als leidraad de 
heuristiek in Tekstblok 1 gebruiken. Deel 1 van doorvragen 
blijkt in de praktijk het moeilijkste. Doorvragen zonder oordeel 
te geven heeft veel weg van supervisie16.  
 
Het onderwijskundige hoe van praktijkleren is hiermee op 
hoofdlijnen getypeerd. 
 

                                                 
16 Frans Siegers (2002) Handboek Supervisiekunde. Houten: Bohn 
Stafleu Van Loghum. 

Coachend: supervisie /peer feedback 
1. “Hoe ging het?” 

“Wat nam je waar?” “Wat overdacht je?” 
“Wat besloot je?” “Wat heb je uitgevoerd?” 
“Hoe ging het verder/”etc. 
- totdat de belevenis gereconstrueerd is   
PM. Dit doorvragen kan gedetailleerd en beroeps-
gericht: de kenmerken van de activiteit, de kenmer-
ken van de geleverde prestatie, en de kenmerken 
van de aangesproken vermogensvoetnoot: 400 werkvragen. 

Oordelend: expert feedback 
2. Inzake de gegeneraliseerde belevingen: 

2.1. de leerresultaten:  
Wat moet worden vastgehouden? 

2.2. de 1eervragen:  
Wat moet worden geleerd? 

Agenderend: van praktijkleren en leren op school 
3. Wat moet op grond van 1 en 2 gebeuren: leren op 

school, praktijkleren of nog wat anders.  
PM: Leervragen hebben een niveau en een oriënta-
tie waardoor ze eenvoudig kunnen worden gerubri-
ceerd in leerlijnen (van de Bie en de Klein).  
Voor een portfolio en kwaliteitsbewaking is het 
voldoende de leervragen te administreren (met da-
tum van formuleren, agenderen en afhandelen).  
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D. Praktijkleren – het ‘hoe’ van toetsen  
In de eerste weken en maanden van een op verwerven van vak-
manschap gericht programma is het lastig om de vorderingen 
van studenten, hun ‘totaal scores’ te genereren. Dat komt omdat 
sommige aspecten van vakmanschap niet één voor één verwor-
ven worden (serieel of lineair), maar parallel (of cyclisch). Dat 
laatste wil zeggen (in kleine stapjes) allemaal tegelijk en (in het 
begin) allemaal maar een beetje. Hoe krijg je greep op dit eerste 
probleem? 
 
Het bovenstaande probleem geldt niet voor expertise (en de ba-
sis van vakkennis en vakvaardigheid). Expertise en haar basis kan 
overhoord en geëxamineerd worden zoals gangbaar is met leer-
stof. Expertise kan ook in praktijkexamens bevraagd worden. De 
student moet dan in praktijkomstandigheden een prestatie leve-
ren. Vaak worden dit een proeve van bekwaamheid genoemd, 
maar in wezen is het dat niet. Het is een deel van een proeve van 
bekwaamheid: het toetsen van expertise. 
Het toetsen van oordeelsvermogen, praktijk repertoire, team 
routine en redzaamheid gaan principieel anders. Namelijk via 
een reconstructie. Als iemand tijdens een proeve van bekwaam-
heid niet volgens het boekje handelt, dan is dat vanuit een oog-
punt van expertise fout. Het kan echter vanuit een oogpunt van 
redzaamheid (er was een calamiteit), teamroutine (aanpassen 
aan de voorkeuren en gewoontes van de collega’s), praktijkreper-
toire (de belangen van de klant) of oordeelsvermogen (alle rele-
vante redeneringen en realistische belangen afwegend) nodig 
zijn om de activiteit niet volgens het boekje te doen. Een ervaren 
assessor zal direct zien dat een actie niet volgens het boekje werd 
uitgevoerd. Om er achter te komen of de student bewust of on-
bewust, bekwaam of onbekwaam handelde, zal hij de hem ach-
teraf moeten vragen naar zijn belevenissen en belevingen (zie 
Tekstblok 1). Ik heb nog niet meegemaakt dat dit bij een proeve 
van bekwaamheid ten volle gebeurde (en hoop dat iemand mij 
spoedig eens uitnodigt om het mee te maken). Het onderzoeken 
van belevenissen tijdens een toets is het tweede probleem dat op-
gelost moet worden – maar deskundige assessoren kunnen pas 
aan de slag als ervaren expert coaches studenten goed hebben 
voorbereid.  
 
Als (de expert coach bij zijn begeleiding en) de assessor bij een 
toets de student doorvraagt over belevenissen, dan is belangrijk 
te weten welke kenmerken 17 van vakmanschap in de beoorde-
ling betrokken kunnen worden. Daarvoor hebben wij vijftien 
kenmerken beproefd18. De praktijk van supervisie is veelal ge-
richt op de bevordering van vakmanschap en de supervisie wordt 
niet toegepast als onderdeel van een didactiek die gericht is op 
verwerven van de startkwalificatie voor een beroep. Vandaar een 

                                                 
17 Het onderscheid tussen kenmerken, criteria en normen in deze tekst is 
ontleend aan Willem K.B. Hofstee (1999) Principes van beoordeling. 
Methodiek en ethiek van selectie, examinering en evaluatie. Lisse: Swets & 
Zeitlinger. Hoofdstuk 3 Kwaliteit. pp: 39-55. 
18 De 15 kenmerken voorde ontwikkeling van vakmanschap zijn geba-
seerd op Olbrich, G. & Pfeiffer, V. (1980). Lernziehl-stufen: Darstellung 
und Anwendung eines Hierarchisirungssystems für Lernziele in der beruf-
lichen Bildung. Berichte zur Beruflich-en Bildung 25. Berlin: Bundesinsti-
tut für Berufsbildung. De basis is aangevuld met kenmerken voor kritisch 
zijn van Barnett, R. (1997) Higher Education a Critical Business. Buc-
kingham: SRHE. p: 103. 

eigen ontwerp. Mijn ervaring in een kleine twintig scholingen 
van docenten is, dat zij de set dekkend vinden voor de toepas-
sing in beroepsonderwijs. De scholingen die ik gaf betreffen alle 
sectoren van mbo, inclusief politieonderwijs en daarnaast on-
dernemers- en agogisch onderwijs op mbo- en hbo-niveau. De 
vijftien kenmerken zijn: 
 
De activiteit (een kerntaak) in een concrete situatie: 
1. de fysieke werkdruk 
2. de mentale werkdruk 
3. de rol(wisselingen) 
4. de variabelen (dingen die veranderen) 
5. de dynamiek (wisseling van relevante variabelen) 
 
De prestatie (het daarbij gerealiseerde resultaat) 
6. het uitvoeren 
7. het bijsturen 
8. het communiceren 
9. het organiseren 
10. het verantwoorden 
 
Het vermogen (de aanspraak daarbij op eigen kunnen) 
11. de regels (academische- en praktijktheorie) 
12. het eigen leren 
13. het gebruik van bronnen 
14. het verbinden van argumenten en belangen 
15. de eigen opmerkzaamheid 
 
Afhankelijk van beroepsvereisten en opleidingsniveau zou een 
keuze uit deze kenmerken gemaakt kunnen worden. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij de beroepsoriëntatie in het vmbo, waar 
doelbewust gekozen zou kunnen worden voor de kenmerken 1, 
2 en 6. De keuze vind ik een verantwoordelijkheid van een op-
leidingsteam dat een tijdlang met alle kenmerken heeft gewerkt 
en dat een opvatting heeft van de relevantie.  
Bij een proeve van bekwaamheid kunnen kenmerken alleen ge-
toetst worden als ze ook een zichtbare rol spelen bij de feitelijke 
actuele activiteit. Als een activiteit geheel volgens het boekje ver-
loopt, dan kan de student alleen maar tonen dat hij de uitvoe-
ring beheerst (6). Hij hoeft dan niets bij te sturen (7), niets ex-
tra’s te communiceren (8), organiseren (9) of verantwoorden 
(10). Die kenmerken kunnen in dat geval dus niet getoetst wor-
den. Let op: Alleen de kenmerken die beoordeeld kunnen wor-
den zijn criteria in de feitelijke toets. 
Dat deze kenmerken voor (begeleiding en) toetsing ontbreken is 
een derde probleem. Gebruikservaring zal dit kunnen oplossen. 
In de proeven van bekwaamheid die voor het mbo zijn ontwik-
keld staan wel kenmerken, maar die zijn niet generiek, ze zijn 
specifiek voor een proeve. En bij elke proeve moeten die ken-
merken er in zitten, in wezen kan door die standaardisering dus 
feitelijk alleen de uitvoering (7) worden getoetst. Hierdoor 
wordt het de al eerder genoemde overhoring in de praktijk. 
 
Tenslotte moet er per criterium (in principe voor elk kenmerk), 
passend bij het niveau een afspraak gemaakt worden over de be-
heersingsgraad, dat wordt de norm genoemd. Er moet worden 
vastgesteld of op een bepaald niveau van een activiteit één type 
aanpak toegepast moet (kunnen) worden, of enkele alternatie-
ven, of zelfs een integratie van de alternatieve aanpakken. Ook 
het vaststellen van een norm voor de beheersingsgraad is tech-
nisch geen probleem, omdat een beheersingsgraad samenvalt 
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met een van de vele leerstappen bij het verwerven van compe-
tentie. De kleine stappen in de leerprocessen bij het verwerven 
van oordeelsvermogen, praktijk repertoire, team routine en red-
zaamheid gaan immers van kleine naar grote kerntaken en van 
NLQF-niveau 1 t/m NLQF-niveau 7. Bij een bepaalde stap kan 
eenvoudig worden afgesproken dat ze de norm is voor een 
NLQF-niveau. Het kan ook voor de leerwegen en niveaus van 
vmbo, ik heb voorbeelden voor Groen Proeven gemaakt. 
Het zal u niet verbazen ook over normen zijn er geen afspraken. 
Het zal uiteindelijk de ervaring in scholen moeten zijn, die leidt 
tot oordelen van wat haalbare en wenselijke normen zijn. 
 
In 2007 schreef ik een benadering voor het vaststellen van een 
waardering van de holistische kenmerken van vakmanschap. 
Daarbij werden scores ontleend aan een matrix19. 
Veronderstel dat door het Meten van Leerwinst met de δ-toets uit 
een aantal reflecties een reeks scores bekend zijn. De werkwijze voor 
een cijfer kan de volgende zijn: 
• Stel de activiteiten van het programma vast en welke scores 

(velden in de matrix) daarmee bereikt kunnen worden. 
• Kies uit de reeks reflecties een gedocumenteerde recente én re-

presentatieve activiteit met een score. 
• Schat bij een student het gewicht van de verrichte activitei-

ten ten opzichte van zijn programma (horizontaal); (bij de 
summatieve PvB is het programma 100%). 

• Schat bij een student het gewicht van score van verkregen 
competentie t.o.v. het beoogde niveau (verticaal). 

• lees de competentiestatus af (op de isobase in figuur 6).) 
 

 
Figuur 6: Schatting van verworven vakmanschap 
 
Deze benadering is niet fout. Zij lost echter de eerder genoemde 
drie problemen van de expertcoach en assessor niet op. 

                                                 
19 Olbrich & Pfeiffer, Ibid. 

Door het werk met groepen docenten in scholen werd mij steeds 
duidelijker waar de schoen wringt bij het begeleiden van doen 
verwerven van vakmanschap en met name bij het begeleiden van 
het ervaringsleren omdat dat reconstructie vergt. Het ontbreekt 
aan expertcoaches. Ik denk dat het met de inbreng van ervaren 
expertcoaches op de duur mogelijk is om te werken met stan-
daard sets criteria en geobjectiveerde normen. Afhankelijk van 
het opleidingsniveau kunnen de normen bij de criteria hoger 
zijn. Om dat te maken is gebruikservaring van docenten en ex-
pert coaches nodig. 
Na deze conclusie zijn twee observaties een vermelding waard: 
1) ervaren docenten herkennen niveauverschillen van vakman-
schap en 2) leervragen hebben een herkenbaar niveau van com-
petentie. 
 
1. Ervaren docenten herkennen een niveau van competentie 
De ervaring wijst uit dat seniordocenten, zonder training een 
tamelijk betrouwbare niveauscore kunnen realiseren als zij ge-
tuige zijn van een student op authentieke wijze reflecteert op be-
levenissen tijdens praktijkleren.   
Figuur 7 is een model om de scores vast te stellen. Er staan in het 
model drie criteria: realiteitszin, ambitie en identiteit. En er 
staan acht normen: de NLQF-niveaus (vmbo, mbo 2, 3 en 4, as-
sociate degree, bachelor, master en doctor).  
 

realiteitszin

ambitie

identiteit

1   2   3   4   5   6  7  8

relativeringsvermogen

verantwoordelijkheid

beroepsidentiteit
 

 
Figuur 7: Acht normen bij drie criteria voor competentie 
 
Docenten kunnen aan de hand van een 20-minuten reflectie 
door een expertcoach tamelijk unaniem scoren. Zonder oefening 
blijkt de intersubjectieve kwaliteit van de score hoog. Kennelijk 
herkennen vakdocenten een niveau van beroepsbewustzijn ta-
melijk nauwkeurig. Bij discussies over de scores worden de do-
centen het zelfs eens over iets meer, iets minder, of halverwege 
een NLQF-niveau. Een score met plusjes en minnetjes. 
Wat zegt dit? 
1. Het bovenstaande toont aan dat een goed geleid reflectie-

gesprek deugdelijke informatie oplevert voor diagnose van 
reeds verworven vakmanschap. Die diagnose is de basis 
voor begeleiding en beoordeling. 

2. Het omweggetje via realiteitszin, ambitie en identiteit 
zorgt er bovendien voor dat de beoordelaar een holistisch 
beeld vormt en voorkomt dat hij eenzijdig de vakkennis, 
vakvaardigheid, houding, of productiviteit beoordeelt. 

3. Ervaren vakdocenten delen criteria voor het verborgen cur-
riculum; zij delen een vormende opvatting over de niveau-
groepen in hun onderwijs. 

 
Het voordeel van de hierboven genoemde methode is dat deze 
eenvoudig is uit te voeren en te communiceren met werkbege-
leiders of ouders. Met deze aanpak kan elke situatie, elk werk-
proces en elke competentie worden geoefend en beoordeeld.  
Het nadeel is dat de drie criteria zich niet lenen voor een helder 
didactisch vervolg, terwijl dat wel het geval is met de set van vijf-
tien kenmerken op basis van het werk van Olbrich& Pfeiffer. 
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Dit is leuk om te weten en aardig bij kennismaking met meting 
van leerwinst, maar geen goed begaanbaar ontwikkel-pad. 
 
2. Leervragen hebben een herkenbaar niveau van competentie 
Leervragen kunnen zeer nauwkeurig worden geïdentificeerd als 
DELTA20 wordt toegepast. DELTA werkt met vijftien kenmer-
ken (vijf voor de activiteit, vijf voor de prestatie en vijf voor het 
vermogen). Bij de kenmerken zijn vijf ontwikkelfasen; als daar 
variatie van activiteiten bijgevoegd wordt is het aantal (kleine) 
ontwikkelstappen heel groot. Gedetailleerd en diepgaand door-
vragen met DELTA leidt tot een nauwkeurige diagnose en een 
stevige en haalbare leervraag.  
DELTA is echter moeilijker uit te voeren en te scoren21 dan de 
methode met drie criteria. Dat heeft te maken met de drie eer-
der genoemde (ontwikkel) problemen. En het heeft te maken 
met de kwaliteit van de expertcoach. De expertcoach dient een 
senior docent te zijn, die alle vakken van het programma kent, 
die de beroepspraktijk beheerst en die kan superviseren (in elk 
geval zo nieuwsgierig is naar de belevenissen van studenten dat 
hij daar echt achter wil komen). 
 
Dus … als het voorgaande meezit, als de heuristiek 
 

belevenissen > doorvragen > leervragen 
 
vakkundig wordt gevolgd, dan levert dat veel op. Leervragen zijn 
zeer krachtig. Leervragen: 
• geven een student zicht op zijn verworven vakmanschap 
• geven een student zicht op zijn leertaken 
• verbinden parallelle en seriële leerprocessen en delen toe 

naar praktijkleren en leren in school 
• zijn geschikt om studententaken te communiceren 
• geven als reeks zicht op een ontwikkellijn 

of vijf, indien gerubriceerd volgens de Bie en de Klein 
• kunnen de basis zijn van potfolio en kwaliteitszorg. 
• zijn eenvoudig te administreren 
 
De mogelijkheden van de deze observaties worden thans verder 
verkend en uitgeprobeerd. 
 
E. Praktijkleren – het ‘hoe’ van eenschool programma 
Hoe ziet een programma met Praktijkleren er uit?  
Kernpunt is vorm te geven aan het leren omgaan met de werke-
lijkheid en dit is structureel onzeker. Dat betekent afschaffen 
van gedetailleerde oefenopgaven, omdat de praktijk altijd weer 
anders is (dit is in wezen stoppen met voorspellen en forward 
mappen). Het betekent nieuwsgierig worden naar wat er ge-
beurde. Belevenissen, situaties en rollen, worden gereconstru-
eerd. Het openen van gesprekken met de “Hoe ging het?”-vraag. 
Zie het voorbeeld in Tekstblok 2. 
 
Het is nodig om onzekerheid toe et laten in het programma en 
dat beheersbaar te maken en structuur te geven. De hypothese 
om dit aan te pakken is een tegenstelling: 

                                                 
20 Jos Geerligs (2008) Verwerven van Competentie. 
21 Doorvragen past in methodieken als de STARR – aanpak. De DEL-
TA–werkwijze is een gedetailleerd diagnose van de ontwikkelstappen bij 
het verwerven van competentie bij de AR van STARR.  

• de kenmerken van praktijkleren 1 t/m 8 (in § A )zijn van 
toepassing bij de vormgeving van schoolprogramma’s: in 
elke context en op elk niveau; 

• de praktische uitwerking – good practice – is steeds anders 
omdat de context dat vergt. Denk hierbij aan taal, vereiste 
achtergrondkennis, aard van de leervragen, bestaande ge-
woonten en voorkeuren, etc. 

 

 
 
Tekstblok 2: Heuristiek voor doorvragen - supervisie 
 
De kenmerken van Praktijkleren die in § A zijn genoemd kun-
nen dienen als agenda om met een pilotgroep de feitelijke en de 
gewenste situatie in een programma te verkennen. Men heeft 
dan een idee welke kant het op kan met: 
• individuele verschillen – leerstijlen. 
• niveauverschillen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
• sectorale verschillen 
• curriculaire verschillen – verschillen in doelbeschrijvingen; 

het onderscheid tussen Dublin-descriptoren-hbo / hbo-
competenties en kwalificatiedossiers-mbo. 

De gewenste uitkomst van het gesprek in de pilotgroep is een 
gedeeld beeld van een beoogde onderwijsvernieuwing en de 
plaats die Praktijkleren daar in krijgt. 
 
Zodra er een gedeeld beeld uit de pilotgroep komt, zou dat een 
blauwdruk kunnen zijn voor een plan voor de hele school. Wij 
zijn daarvan geen voorstander. 
Het lijkt ons beter dat de pilotgroep enthousiaste teams opzoekt 
of probeert teams enthousiast te maken. De voordelen zijn dat 
klein en beheersbaar begonnen wordt en dat op basis van good 
practice kan worden voortgebouwd. Zodra er veel teams betrok-
ken zijn, wordt het belangrijk het netwerk verticaal uit te bou-
wen zodat niet alleen onderwijsinhoudelijk, maar ookschool or-
ganisatorisch en bestuurlijk ontwikkelwerk wordt gedaan. Hier-
onder wordt dat in twee opzichten concreter gemaakt:  
• de ontwikkeling in teams  
• de benutting van leerervaringen uit teams voor de ontwik-

keling van de school. 
 

 
 
Figuur 8: “Hoe ging het?” vragen in de school 
 

In de praktijk belt een patroon zijn medewerkers op met de 
vraag: “Hoe ging het?” Want een loodgieter die op ‘vocht 
in huis’ is afgestuurd kan van alles tegenkomen variërend 
van water door het dak of van de bovenburen tot verkal-
king van leertjes of slecht ventileren. De openingsvraag van 
“Hoe ging het?” brengt mensen bij de feitelijke situatie. Die 
is meestal iets anders dan van tevoren was bedacht. 
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In Figuur 8 staat ook de coördinatie van de begeleiders van de 
teams (begeleidingsgroep) en een reflectiegroep waarin de er-
varingen van de begeleiders worden verbonden  
We gaan hierna in op de werking in teams en school. 
 
 
F. Praktijkleren - het ‘hoe’ in een team 
Veronderstel dat teamontwikkeling gericht is op de vormgeving 
van Praktijkleren. Methodisch kan de stimulering door de team-
leider van zijn team op dezelfde manier worden aangepakt als de 
docent van zijn studenten begeleidt bij Praktijkleren. Dit kan 
omdat het praktijkleren van een student, van een docent, van 
een teamleider, van een manager en van een bestuurder van 
vorm niet verschilt. Om wat met de belevenissen te doen is in al-
le leerplekken reflectie op belevenissen nodig. De reflectie leidt 
tot reconstructie en tot (nieuw) situatiebewustzijn. Dit kan lei-
den tot werk- en leerprocesbewustzijn als het gaat om de ont-
wikkelagenda van de school. Dit leidt tot bezinning op actuele 
leerresultaten en leervragen. 
Mijn ervaring is dat het buitengewoon moeilijk is om dit te or-
ganiseren. Ook al heeft niemand in de school enige ervaring met 
het werk van een expertcoach, toch lijkt iedereen te denken dat 
hij dat al wel weet. Maar … teamleiders, niet iedereen is geschikt 
om expertcoach te worden, kunt en durft u de senioren aan te 
wijzen die het kunnen leren. En … managers, bent u er op voor-
bereid dat expertcoaches voor het slagen van succesvol beroeps-
onderwijs essentiëler zijn dan teamleiders en managers … en 
kunt u daar personele consequenties aan verbinden? En … ma-
nagers en bestuurders kunt u uitleggen studenten, ouders en 
werkgevers dat een school die structureel een plaats geeft aan 
onzekerheid pas echt duurzaam is. Nee … u kunt dat niet … en u 
moet nog leren hoe u het kunt leren namelijk door zelf veel tijd 
te stoppen in het deelnemen aan het vernieuwingsproces.  
Het bovenstaande mis ik in de breedte in scholen. Daarom is het 
onderstaande verhaal uitgeschreven, ook al is dat tweemaal bijna 
hetzelfde als het verhaal over de student in het voorgaande. 
 
Teach as you preach  
Hypothese: De onvoorspelbare praktijksituaties van studenten 
zijn vergelijkbaar met de verscheidenheid van contexten van de 
teams. Docenten staan voor de opgave om in teams maatwerk te 
leveren in het kader van een groter geheel. 
Ook op teamniveau is het nodig om onzekerheid toe te laten in 
de school en dat structuur te geven en beheersbaar te maken. 
Uitgangspunt voor de docent is het proces van de student: 
a. In de leerpraktijk van studenten kan de heuristiek in het 

Tekstblok 1 gebruikt worden bij het begeleiden van Prak-
tijkleren. Het perspectief in het reflectieve gesprek van ex-
pertcoach en student is: Een beeld van de kerntaak waaraan 
een student werkt. Onderwerp is een activiteit van de stu-
dent waar expertcoach en student op terugblikken. 

Voor de teamontwikkeling geldt een analogie: 
b. Het coachen, beoordelen en bijsturen van de teams door 

teamleiders/begeleiders in de begeleidersgroep (zie Figuur 
8) zal met heuristiek in het tekstblok 1 kunnen worden 
uitgevoerd. Het perspectief in het reflectieve gesprek van 
teamleider, expertcoach en docenten(en) is: Een beeld van 
de Praktijkleren in het curriculum waaraan het team werkt. 

 

Teams reflecteren met een begeleider, dat kan de eigen of een 
andere teamleider zijn, of een derde. Teamleiders kunnen coa-
chen, beoordelen en bijsturen in hun team, zoals de expertcoa-
ches doen met studenten. 
Het beoogde resultaat van het ervaren-begeleiden-reflecteren 
zoals is beschreven, is meer zicht op de kwaliteit van prestaties, 
op de betekenis van de activiteit en op de grenzen van het eigen 
kunnen van teamleden. Een beeld van good practice van Prak-
tijkleren in een team. 
 
Het beoogde effect van deze aanpak 
Meer zicht op good practice is een basis voor een Groot Verhaal 
over de didactiek van het team. Meer zicht op de eigen grenzen 
van de teamleden is een basis voor een Klein Verhaal. Grote en 
Kleine Verhalen zijn nodig om bij veranderlijke omstandighe-
den goed te reageren en om op te treden bij calamiteiten22. 
Dit is in de kern een training van vermogen; het is de basis voor 
metacognitieve zelfsturing. Door zelfsturing te trainen kunnen 
studenten maar ook teamleden dynamische situaties aan en dus 
beter moet de onvoorspelbare oefensituaties uit de voeten. 
 
Taalontwikkeling is niet eenvoudig. Het mislukt als de teamlei-
ders niet getraind en gestimuleerd worden. Een docent alleen 
krijgt helemaal nies voor elkaar. Een voorbeeld uit de jonge ge-
schiedenis van DELTA zelf. DELTA werd in 2006 gepresen-
teerd aan twee teams in vier aoc’s, dus in totaal acht teams. De 
verdeling van het succes was als volgt: 
• Twee teams zijn niet aan DELTA begonnen 

= een omdat het er niet achter stond 
= een omdat het net een andere training had gevolgd 

• Vier teams waren enthousiast, vooral door de respons van 
studenten. Zij gingen het jaar daarna niet verder: 
= een team omdat het team het toetsen van leerwinst wilde 
automatiseren en niet zo geïnteresseerd van in verdieping 
= drie teams omdat DELTA geen school policy was; de 
docenten kregen uren om DELTA door te geven aan ande-
ren, maar moesten dat op eigen kracht doen. Dat lukt niet, 
zij waren daarover erg teleurgesteld bleek tijdens een evalu-
atiebijeenkomst ruim een half jaar na afloop van het pro-
ject. 

• Twee teams steunden elk op een docent. De docenten van 
die twee teams zijn verder gegaan en een voorbeeld gewor-
den voor andere teams in de school. Deze rol was mogelijk 
door de start van de invoering van DELTA in de school. 

 
 
G. Praktijkleren – het ‘hoe’ in een school 
De good practice van Praktijkleren in teams heeft consequenties 
voor de organisatie van de school. Teams zullen de vernieuwing 
zelf niet tot een goed einde brengen als zij geen actieve steun en 
feed back krijgen van management en bestuur. 
Voor verankering en continuïteit van Praktijkleren is nodig om 
op basis van verworven inzichten discussies te voeren over de 
veranderde verhouding van teams tot de organisatie in de 
school. Ook op schoolniveau is het nodig om onzekerheid toe te 
laten in de school en dat beheersbaar te maken. 
 

                                                 
22 Jos Geerligs (2006) Innovatie in zicht. Brochure in pdf op 
www.raccent.nl , p. 25.  
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Teach as you preach  
Hypothese: De onvoorspelbare praktijksituaties van teams zijn 
vergelijkbaar met de verscheidenheid waar de schoolleiding mee 
te maken heeft. Denk aan beelden die studenten, ouders, werk-
gevers, overheden en docenten hebben van goed onderwijs. Het 
bestuur kan zich tot taak stellen de politiek zoveel als enigszins 
mogelijk buiten de school te houden om zodoende een vernieu-
wing volop ontwikkelkansen en ontwikkeltijd te geven. 
Het kader van de school heeft de opgave om teams te faciliteren 
binnen de grenzen van de nationale randvoorwaarden. Voor het 
hoger kader gaat ten opzichte van teamleiders op, wat voor 
teamleiders naar docenten opgaat.  
 
Om resultaat te boeken is nodig ervaringskennis te delen. Ana-
loog aan de twee voorgaande hoofdstukken geldt: 
c. Voor de sturing van de onderwijsontwikkeling kan de heu-

ristiek in tekstblok 1 nog eens toegepast worden, maar nu 
in het reflectiegesprek tussen de managers/teamleiders in 
de reflectiegroep (zie Figuur 8).  
Hierbij is het perspectief dat in hoofdstuk A genoemde 
uitgangspunten passen in de context van de school en daar 
worden beproefd, geoefend en benut: Een beeld van Prak-
tijkleren in de school.  
Het onderwerp is de werkwijze van de begelei-
ders/teamleiders en het faciliteren van hun werk door de 
managers. De werkwijze is het samen reflecteren op dit on-
derwerp: doorvragen, oordelen en bijsturen. 

 
De reflectie wordt uitgevoerd door teamleiders en bijvoorbeeld 
drie managers en drie experts in een reflectiegroep. De reflectie-
groep is in een positie om naar alle doelgroepen te communice-
ren over de voortgaande conceptualisering van Praktijkleren en.  
 
Conclusie 
De paragrafen a, b en c hierboven beschrijven analogieën. Het 
gaat om een beheersbare aanpak van onzekerheid, om recon-
structie van belevenissen, om backward mapping, om reflectie, 
of hoe het ook genoemd wordt.  
De doelgroep bij a, b en c is anders en het onderwerp ook (vor-
ming van de student, vorming van het team en vorming van de 
school). Maar het gaat in alle gevallen om een reconstructie van 
belevenissen bij activiteiten om wat uit te proberen. Het gaat om 
uitstellen van oordelen en zodat er ruimte bestaat om te begrij-
pen wat er eigenlijk gebeurde. Het gaat om begeleiding bij een 
ondernemende houding. Dit is de kern van doen verwerven van 
competentie en het maakt niet uit of dat studenten, docenten, 
teamleiders of hoger kader in de school betreft. 
Praktijkleren van studenten heeft in een school alleen kans, als 
op alle niveaus (a, b en c) in de school aan praktijkleren gedaan 
wordt. Het is logisch dat scholen die praktijkleren een plaats ge-
ven in het curriculum, bijvoorbeeld als peer intervisie gebruiken 
en supervisie gebruiken bij functioneringsgesprekken. 
 

= = = 
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