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1

De focus op het leren van studenten
De werkplek vormt een substantieel onderdeel van de lerarenopleiding: aanstaande leraren moeten niet alleen kennis verwerven over leren en onderwijzen, maar moeten die kennis ook verbinden met hun praktijkervaringen en zich
op die manier ontwikkelen als professionals.
De afgelopen jaren is in het beleid rondom de lerarenopleiding veel aandacht geweest voor het organiseren en verbeteren van samenwerkingsrelaties tussen scholen en lerarenopleidingen. Daarmee is een flinke slag gemaakt; het
wordt nu tijd de aandacht te richten op het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek.
Hieronder informeren we opleiders over enkele actuele en relevante thema’s betreffende de potentie van de werkplek
als leerplek en de aard van het werkplekleren van aanstaande leraren. Werkplekleren is voor ons een complex proces
waarin aanstaande leraren zowel praktijkervaringen opdoen als betekenis geven aan hun ervaringen.

2

Wat er bekend is over werkplekleren
De potentie van de werkplek als leerplek voor aanstaande leraren
De werkplek is een krachtige leerplek voor aanstaande leraren gezien de grote variëteit aan leeractiviteiten die
studenten er kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het experimenteren met didactische werkvormen of het
participeren in vergaderingen met collega’s. Ook kunnen studenten mini-onderzoekjes uitvoeren waarbij ze op een
doordachte en systematische manier informatie verzamelen, bijvoorbeeld door docenten te observeren of leerlingen
te interviewen (zie Bijlage 1 voor voorbeelden van leeractiviteiten).
Een andere reden waarom de werkplek een krachtige leerplek is voor aanstaande leraren, is de mogelijkheid om er
betekenis te geven aan de theorie. Op de werkplek kan de theorie ‘tot leven’ komen: de theorie kan studenten helpen
hun gedrag als docent te verantwoorden, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en de beperkingen van hun eigen
opvattingen te leren zien. Het integreren van theorie en praktijkervaringen kan resulteren in betekenisvolle kennis
voor aanstaande leraren. Uit onderzoek blijkt dat begeleiders hierbij een belangrijke rol spelen.

De aard van het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek
Aanstaande leraren leren op en van de werkplek door betekenis te geven aan praktijkervaringen; dat gebeurt door
die ervaringen te verbinden met persoonlijke opvattingen over leren en onderwijzen, en met de context van de
werkplek, zoals gedrag van leerlingen en feedback van begeleiders. Tijdens dit proces van betekenisgeving worden
praktijkervaringen getransformeerd naar leerervaringen. Studenten blijken nagenoeg geen verbanden te leggen tussen hun praktijkervaringen en de kennis die ze opdoen op het opleidingsinstituut.
Dit leren van aanstaande leraren op en van de werkplek kan continu of discontinu van aard zijn. In het eerste geval
verloopt het leren gelijkmatig: studenten integreren hun praktijkervaringen zonder noemenswaardige problemen
met eerder verworven kennis en ervaringen. Een discontinu leerproces verloopt met vallen en opstaan: praktijkervaringen botsen met persoonlijke opvattingen en verwachtingen van aanstaande leraren. Dit kan leiden tot een
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crisis, die vaak gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid, frustratie en onmacht. Een ommekeer in het leerproces
vindt plaats door ‘een impuls van buitenaf ’, vaak in de vorm van een gesprek met een begeleider of een onverwachte
reactie van een leerling, of door het loslaten van persoonlijke overtuigingen.
Het werkplekleren van elke student wordt gedomineerd door een specifiek thema, iets waar een student veel waarde
aan hecht en gedurende langere tijd op gericht is. Voorbeelden hiervan zijn: het kunnen creëren van een positief
klasklimaat, het verwerven van didactische kennis en vaardigheden of het ontwikkelen van een professionele identiteit. Hoe meer de student op de werkplek aan zijn of haar dominante thema kan werken, hoe groter de motivatie.
Ook lijkt theorie beter te beklijven als die wordt gekoppeld aan het dominante thema van de student.

3

Praktijkvoorbeelden
Een verhaal van Susan (lerarenopleiding Pedagogiek)
Susan bespreekt elke week haar voortgang met haar stagebegeleidster. De afgelopen tijd heeft ze het groepsproces
van een klas bestudeerd en over haar bevindingen een verslag geschreven. Een van de eisen die aan het verslag worden gesteld is dat ze haar ervaringen moet verbinden met de theorie. Susan: “Theorie erin zetten is niet zo moeilijk.
Knippen en plakken, en je hebt wat staan.” Tijdens de bespreking wijst haar begeleidster haar op een theoretisch
fragment in het verslag en ze vraagt Susan of ze dit kan illustreren met een praktijkvoorbeeld. Op dat moment
dringt het verband tussen de theorie en de praktijk voor het eerst tot haar door. “Verrek. Ik zei: nou zie ik ook hoe
dat werkt in de klas. Ik heb het wel beschreven en uitgezocht van hoe dat moet functioneren in de klas, maar nou zie
ik ook hoe dat in de praktijk werkt.” Doordat haar begeleidster haar vraagt naar een praktijkvoorbeeld, kijkt Susan
opeens bewuster naar die praktijk. “Zodoende werd het duidelijk wat je doet in de klas. Dat het klopt wat ze schrijven:
een leerling die zich zo en zo gedraagt, is zo’n leerling. Ja, inderdaad, zo’n leerling heb ik in de klas zitten. Het klopt wat
daar staat.” Doordat Susan dit verband ziet, wordt ze zich bewuster van hoe ze functioneert als docent. “Het heeft
een grote invloed op mijn leren omdat ik me bewuster word van wat ik doe en wat ik moet doen. Zo leer ik hier ook in
het vervolg veel meer naar te kijken.”
De ontwikkeling van Leo (lerarenopleiding Geschiedenis)
Leo gaf, toen hij de lerarenopleiding binnen kwam, al een paar jaar geschiedenis. Voor hem was lesgeven dat hij de
stof behandelde en de leerlingen luisterden en aantekeningen maakten. Hij had een opvatting over onderwijs die
overeenkomt met wat ooit eens een inleider tijdens een bijeenkomst voor de tweede fase schetste als: je wilt mensen
leren auto rijden, je zet ze allemaal in een bus, de rijinstructeur zit achter het stuur en geeft aan: ‘let goed op wat ik
doe’, en na de busrit krijgen alle passagiers hun rijbewijs en mogen de openbare weg op. Deze metafoor deed bij Leo
het kwartje vallen. Zowel vanuit zijn begeleider op school als vanuit de opleiding was het leerprincipe geformuleerd
dat ‘actief leren van de leerling een belangrijk onderdeel is van kennisverwerving’. Door veel nieuwe werkvormen uit
te proberen, door goed te kijken naar het leren van de leerlingen en door de eigen belemmeringen te benoemen ging
de opvatting van Leo over lesgeven langzaam kantelen en werd het loslaten van zijn overtuigingen in gang gezet.
Het creëren van een nieuwe balans ten aanzien van het dominante thema is iets wat tijd nodig heeft.
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Tips voor opleiders: verhalen en gesprekken
Om het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek te bevorderen, kunnen begeleiders studenten stimuleren
om de persoonlijke en contextuele invloeden op hun leerproces te expliciteren. Verder kunnen begeleiders studenten
helpen met het verbinden van theorie en praktijk en het leren omgaan met spanningen in hun (discontinue) leerproces. Ook het zoeken naar het dominante thema in hun leerproces en het koppelen van opleidingsinhouden aan
de dominante thema’s van studenten is een krachtige interventie. Twee concrete mogelijkheden om dit te doen zijn
het werken met verhalen en het voeren van gesprekken.
•	
Verhalen. Een verhaal is een krachtig middel om betekenis te geven aan ervaringen op de werkplek (zie Praktijkvoorbeeld). Begeleiders kunnen studenten stimuleren om verhalen te schrijven of vertellen over hun praktijkervaringen en hen helpen bij het interpreteren van die verhalen. Dit kan door te vragen naar factoren die hun
leerproces beïnvloeden of te zoeken naar sporen van het dominante thema in hun leerproces.
•	
Gesprekken. Begeleiders kunnen studenten in gesprekken helpen met het leggen van relaties tussen theorie en
praktijk (zie Praktijkvoorbeeld). Ook kunnen ze studenten leren omgaan met spanningen in hun leerproces en
ondersteunen bij het realiseren van een ommekeer in hun leerproces, bijvoorbeeld door studenten te confronteren met (de mogelijk belemmerende werking van) hun persoonlijke overtuigingen. Bovendien kunnen begeleiders studenten helpen met het koppelen van onderwijsinhouden aan hun dominante thema (zie Bijlage 2 voor
handvatten voor het voeren van een begeleidingsgesprek).
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waarmee het leren op de werkplek van aanstaande leraren kan worden verdiept.
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Bijlage 1

Leeractiviteiten student

Leeractiviteit voor de student

Onderdompelen / trial and error

Experimenteren / bewust uitproberen

Gericht observeren van collega’s of
vak experts binnen de school

Participeren in sectie en
of schoolactiviteiten

Theorie verbinden met
concrete ervaringen

Grenzen verleggen / nieuw
gedrag opzoeken

Onderzoekend bezig zijn

De eigen persoon onder de loep nemen
(identiteit, eigenheid, uniciteit)

Samen voorbereiden en uitvoeren
van lessen door student en leraar
/ begeleider (Lesson Study)

Deelnemen aan een vakdidactisch
netwerk of professionele leergemeenschap

Hierbij help ik, als opleider op de
werkplek, de student al voldoende
maar zou ik nog meer kunnen doen

Hierbij help ik, als opleider
op de werkplek, de student
nog onvoldoende en zou ik
het volgende kunnen doen
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Handvatten voor het voeren van een vakdidactisch gesprek

Voorafgaande aan het gesprek
1.

De begeleider op de werkplek verdiept zich in de theorie die de student dient te gebruiken bij het uitwerken van zijn taken.

2.

De student bereidt zijn les voor en stuurt de lesvoorbereiding naar zijn begeleider op de werkplek.

3.

In de lesvoorbereiding geeft de student aan welke theoretische achtergronden hij inzet op welk moment in de les.

4.

De begeleider op de werkplek bestudeert de lesvoorbereiding.

5.

De student neemt de vakliteratuur mee naar het gesprek.

Tijdens gesprek
1.

Controleer, samen met de student, of dat er een juiste lesvolgorde is beschreven met
doelen die SMART zijn opgesteld voor de leerlingen en voor de student.

2.

Bespreek de verschillende lesmomenten met daaraan gekoppeld de vakdidactische theorie.

3.

Als de student bepaalde theorie is vergeten, wijs hem hierop en verplicht de student om het alsnog toe te voegen.

4.

Stel specifieke vragen ten aanzien van theorie met name gericht om de student uit te
dagen de keuzen die hij/zij heeft gemaakt te onderbouwen met theorie.

5.

Geef als begeleider op de werkplek zelf voorbeelden uit de praktijk gekoppeld aan de theorie.

6.

Verplicht de student de veranderingen op het lesformulier aan te brengen.

Na afloop van uitgevoerde les
1.

Koppel in de nabespreking theorie aan de uitgevoerde lespraktijk waardoor de theorie
voor de student echt gaat leven en hij/zij de betekenis van theorie ervaart.
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