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Inleiding
Bij het opleiden van leraren wordt veel verwacht van het leren op de werkplek. De onderwijspraktijk kan een krachtige
omgeving zijn om veel te leren, maar dat gaat niet vanzelf. Een werkplek is een krachtige authentieke leeromgeving voor
het realiseren van competentieontwikkeling en ‘subjectwording’. Samenwerking tussen opleidingsscholen en opleidingsinstituten, variëteit in werkzaamheden en begeleiding van en handelingsspeelruimte voor aanstaande leraren zijn daarbij
van belang (Koster, 2013).
In dit katern gaan we in op leren op de werkplek als de kern van het werkplekcurriculum. We spreken van het werkplekcurriculum als het leren vanuit de opleidingsschool, op bepaalde momenten gericht wordt ‘aangeboden’ en als de student
als lerende gericht participeert en handelt. Bij het inrichten van een ‘werkplekcurriculum’ staan schoolopleiders, mentoren
én studenten stil bij de vraag wat en hoe ze kunnen leren op de werkplek, ze zien er een opbouw in of brengen die aan. Op
de werkplek vindt allerlei beoogd en spontaan leren plaats. De effectiviteit van leren op de werkplek hangt samen met de
mate waarin er bewust wordt nagedacht over de werkplek als leeromgeving (Kessels & Poell, 2011).
Dit katern beschrijft wat scholen in de organisatie van werkactiviteiten kunnen doen om het leren van studenten, en
trouwens ook van hun eigen leerkrachten, effectief in te richten. We bespreken twee belangrijke aspecten van de werkplek
als leeromgeving:
•
De leermogelijkheden van het werk (‘affordances’): de uitvoering van het werk (inclusief lastige situaties en ‘taaie’
problemen); de sociale contacten met collega’s; aanwezige (praktijk)kennis; informatie en hulpbronnen; begeleiding
in de praktijk.
•
De rol van de student/beginnende leerkracht (‘agency’): leermogelijkheden zien en kunnen en willen benutten;
leeractiviteiten herkennen en uitvoeren; verworven kennis en vaardigheden gebruiken en verbinden met de
praktijk; op verschillende manieren leren: onderdompelen, observeren, participeren, uitproberen, lezen, refleteren; verwoven kennis en vaardigheden daadwerkelijk gebruiken en verbinden met de praktijk en deze te
verwoorden en verantwoorden.
In een apart katern (te verschijnen in 2016) wordt ingegaan op een derde belangrijk aspect: het begeleiden van het leren
op de werkplek als kern van het opleiden op de werkplek. In dat katern komt ook kort de vraag aan de orde hoe het werkplekcurriculum kan worden benut en versterkt door een goede verbinding met de opleiding: voorbereiding, begeleiding,
formatieve en summatieve beoordeling, partnerschap en bezoeken over en weer.
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1

Hoe kan er op de werkplek worden geleerd?
De leraar leert tijdens de uitoefening van zijn beroep en tijdens de samenwerking met anderen in de beroepspraktijk.
De aankomende leraar (student) leert, net als de ervaren leraar, gewild en ongewild door en van het werk zelf. Een
groot deel - en volgens sommigen het grootste deel - van de kennis en vaardigheden die leraren dagelijks gebruiken
in hun werk, leren ze, na een in de opleiding verworven kennisbasis, op een of andere manier tijdens het werken
zelf (Eraut, 2004).
Werkplekleren is een vorm van op ervaring gebaseerd leren: een actief en constructief proces dat plaatsvindt in de
reële arbeidssituatie, waarin (het omgaan met) werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk bepalend
zijn voor het leerdoel en de leerinhoud (Onstenk, 1997, 2003). Leren in de beroepspraktijk is krachtig, omdat het
gaat om een authentieke situatie, waarin de leraar zichzelf ervaart en kan laten zien ‘wat hij waard is’. De leereffecten
zijn direct zichtbaar in het handelen en hebben een hoge mate van vanzelfsprekendheid. Het gaat om krachtige
leerprocessen. Opleidingen moeten soms tot hun verdriet constateren dat de effecten van het leren op de werkplek
vaak groter zijn dan van het leren in georganiseerd onderwijs.
Leren op de werkplek betekent (gaan) participeren in een werkpraktijk. De praktijk is als het ware het curriculum
en bepaalt wat, hoe en hoeveel er wordt geleerd. De beroepspraktijk bepaalt dus zowel de leermogelijkheden als de
inhoud van het leren. ‘De praktijk is het curriculum’ impliceert dat de kwaliteit van het leren in de praktijk wordt
bepaald door de kwaliteit van die praktijk zelf, zoals de leraar in opleiding die feitelijk meemaakt en benut (Billett,
2006). Voor de mentor of schoolopleider betekent dit dat hij moet nadenken over vragen zoals:

•
•
•
•
•
•
•

Hoe ziet het onderwijs in onze opleidingsschool eruit?
Wat laten leraren als rolmodellen zien?
Hoe reageert de coach/mentor/leraar op de student?
Hoe is de omgang van onze leraren met elkaar en met hun werk?
Wordt in de lerarenkamer gesproken over het werk, leerlingen of ouders, en zo ja, hoe?
Werken collega’s samen? Geven ze elkaar feedback?
Is de praktijk in de school zodanig georganiseerd, dat deelnemers van elkaar leren?
Collega’s onderling? Leraren van leerlingen?

Dat de kwaliteit van het leren in de praktijk wordt bepaald door de kwaliteit van die praktijk (van het werk)
zelf betekent ook dat een zwakkere praktijk kan leiden tot zwakkere, niet beoogde of zelfs verkeerde leereffecten.

2

Wat kan er op de werkplek worden geleerd?
De schoolpraktijk laat de student zien hoe het beroep van leraar eruit ziet (kan zien), maar ook krijgt de student
beelden bij de wat abstracte beschrijvingen in het competentiedossier. Het wordt zichtbaar voor welke uitdagingen
een leraar staat en welke competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen) hij nodig heeft om een
les voor te bereiden en te geven, om een leerling te helpen bij een leerprobleem, om de klas ‘in de klauwen te houden’, om een groepsplan te maken, enzovoort. Ook krijgt de student de kans om zijn eigen sterke en zwakke punten
hierbij te leren kennen. Het leren in de beroepspraktijk is essentieel voor het ontwikkelen van de beroepsidentiteit,
waarin sociale, affectieve en motivationele leerprocessen een belangrijke rol spelen.
Verschillende praktijken bieden verschillende leermogelijkheden, zowel wat betreft de inhoud (hoe zit de betreffende schoolpraktijk in elkaar?) als wat betreft de toegankelijkheid (in hoeverre krijgen studenten zicht op wat er in
de school gebeurt?). Als het gaat om de ontwikkeling van een beroepsidentiteit, kan de school/begeleider zichzelf
onder meer de volgende vragen stellen.
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Welke beelden over de beroepsidentiteit geeft de school/het team de studenten mee?
Wat stralen jullie uit als team?
Wat vinden jullie als professionals belangrijk?
Wat horen en zien studenten als eerste als ze jullie school binnen komen?

Werkplekleren heeft ook grote invloed op de ontwikkeling van de student als normatieve professional: morele
oordeelsvorming, zingeving aan het werk en incorporatie van normen en waarden van de organisatie.

•
•
•
•

Welke visie hebben jullie over doelen en waarden van het onderwijs?
Hoe zien studenten dat of hoe maken ze er kennis mee?
Hoe dragen jullie de doelen en de waarden uit?
Wordt erover gesproken?

Natuurlijk hebben studenten eigen waarden, normen en overtuigingen als ze een school binnenkomen. Maar doordat zij op de school ervaringen opdoen en communiceren met collega’s, ouders en leerlingen, ontwikkelen zij hun
waarden en normen verder of kunnen deze veranderen. Door kennis te nemen van de morele oordelen van collega’s
of ouders, scherpt de student zijn eigen oordeel aan. Zo bestaan er in het onderwijs bijvoorbeeld verschillende visies
op maatwerk, adaptief onderwijs of de pedagogische omgang met de leerling. Scholen en leraren(teams) kunnen
over dergelijke fundamentele beroepsdilemma’s verschillende keuzes maken.

2.1

Kennis verwerven op de school
De student verwerft op school kennis over leefwerelden en de ontwikkeling van leerlingen, over didactiek en lesgeven en over de inhoud van de vakken. We maken onderscheid in theoretische, methodische en praktische kennis
(Jansma, 2006).
Theoretische kennis, ook wel ‘boekenkennis’ genoemd, is abstracte, contextonafhankelijke en gegeneraliseerde
kennis. Het is bijvoorbeeld kennis over de grondslagen van een vak, kennis waarover de aankomende leraar ‘als
expert’ beschikt, waaruit hij keuzes kan maken, die hij kan ‘vertalen’ voor leerlingen en die hij vanuit verschillende
perspectieven kan verantwoorden.
Methodische kennis omvat didactische kennis en vaardigheden rond leren en onderwijzen. Het is kennis die zowel
in verbinding staat met theorie als met de praktijk. Een voorbeeld van methodische kennis: de leraar speelt met
zijn didactiek effectief in op verschillen tussen leerlingen (in voorkennis en cognitief niveau). Of: de leraar kent de
culturele en etnische verschillen binnen de groep en kan daarmee omgaan. Het voordeel van theoretische en methodische kennis is dat je deze kennis, als je deze goed beheerst, in veel situaties kunt gebruiken.
Maar dat lukt niet zonder praktische kennis. Praktijkkennis (of praktijktheorie) is concreet, contextafhankelijk en
situatiegerelateerd (Van Velzen, 2013). Deze kennis helpt de leraar om problemen in alledaagse situaties in zijn klas
of op deze school op te lossen. Het gaat om kennis, die is ingebed in een specifieke context. Je kunt deze kennis
dan ook alleen verwerven door in die context te participeren. Praktische kennis wordt ook wel ‘episodische kennis’
genoemd (Van der Sanden, 2004), omdat gebeurtenissen (episodes) van belang zijn voor de aard van deze kennis en
voor de manier waarop je deze kennis verwerft: ‘ik weet hoe het zit, omdat het toen zo en zo ging’.
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•
•
•
•
•

Wat leer jij je studenten als mentor?
Welke kennis draag je over? ‘Tips & Tricks’ of ook begrippen, achtergronden, verklaringen en theorie?
Hoe doe je dat?
Ben je je bewust van de kennis die je overdraagt?
Leg je verbanden met ervaringen, met wat er op de opleiding is geleerd (door jou en/of door de student)

Op de werkplek in de opleidingsschool verwerft de student (het begin van) de routines die hij als leraar moet beheersen. Hij verwerft praktische, gesitueerde, ‘impliciete’ kennis die de basis vormt van routines: handelwijzen die
hij na een tijdje vanzelfsprekend beheerst en die hij dan onbewust uitvoert. Leren in de schoolpraktijk betekent allereerst dat de lerende een handelingsrepertoire ontwikkelt, dat in de loop der tijd steeds meer routines bevat. Deze
op praktijkkennis gebaseerde routines worden ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd, omdat je je er vaak niet (meer)
bewust van bent dat je ze uitvoert.

2.2

Combineren
Om een zo gevarieerd mogelijk handelingsrepertoire aan routines op te bouwen, is het belangrijk dat studenten
gevarieerde ervaringen opdoen én dat zij het leren op de werkplek bewust verbinden met de theorie (of ‘boekenkennis’), die de school en de opleiding aanbieden. Er zijn op de werkplek veel mogelijkheden om ‘schoolse’ kennis toe te
passen. De student kan relaties leggen tussen theorie en praktijk door systematisch praktijkkennis te ontwikkelen,
deze te expliciteren en te toetsen aan noties van anderen, aan andere contexten en aan theorie.
De verwerving van de praktijkkennis vindt enerzijds plaats vanuit de praktijk, het abstraheren van de praktijkervaringen en het zoeken naar principes c.q. verklaringen van waarom het in de praktijk gaat zoals het gaat. Anderzijds
kunnen studenten praktijkkennis ontwikkelen vanuit de theorie, het herkenbaar maken (theoretische concepten
als bril om de praktijk te bezien), concretiseren, toepassen en toetsen van theorie in de eigen praktijk van alledag
(Bolhuis, Buitink en Onstenk, 2009).
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De leermogelijkheden
Wat studenten op de werkplek kunnen leren, hangt af van verschillende factoren. Deze factoren bepalen in wisselwerking de rijkheid van de school als leeromgeving:
• De inhoud van het werk (onderdompeling; contextgesitueerd handelen als leraar).
• De sociale omgeving (collega’s; observatie; rolmodel; interactie; reflectie; samenwerking).
• De beschikbare informatie (kennisomgeving; reflectie en verbinden theoretische en methodische kennis)
(Onstenk, 1997, 2003; Bolhuis, Buitink en Onstenk, 2009).

3.1

De inhoud van het werk
Werkplekleren is in de eerste plaats leren door doen. Om duidelijk te krijgen waarvan studenten kunnen leren, is
het noodzakelijk een goed en volledig overzicht te maken van taken, activiteiten en opgaven waar zij op de werkplek
mee te maken krijgen. Er zijn twee typen activiteiten te onderscheiden (Timmermans, 2012): activiteiten voor/met
leerlingen en activiteiten op schoolniveau. Activiteiten met leerlingen zijn onderwijs- en onderwijsondersteunende
activiteiten die een leraar uitvoert ten behoeve van het onderwijs aan zijn leerlingen. Activiteiten op schoolniveau
zijn activiteiten die een leraar uitvoert ten behoeve van het onderwijs en de onderwijsvernieuwing op de school.
De ontwikkeling van de verschillende competenties stellen verschillende eisen aan het leren op de werkplek. Zo
vereist de ontwikkeling van organisatorische competenties dat de (aanstaande) leraar daadwerkelijk taken uitvoert
binnen de schoolorganisatie en in relatie tot de omgeving. Didactische competenties ontwikkelen zij door daadwerkelijk lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Datzelfde geldt voor de andere competenties, zoals (inter)
persoonlijke competenties of samenwerken. Variatie in taken en in taakinhouden maken inhoudelijke verrijking en
verbreding van het leren mogelijk.
Het werk uitvoeren

Door activiteiten uit te voeren leren studenten veel. Zij ‘zitten er helemaal in’ en leren – bij wijze van spreken of ze
willen of niet - van alles wat er gebeurt, wat ze zien, wat ze doen en van de reacties op wat ze doen. Dat betekent
dat wat ze leren sterk afhankelijk is van de inhoud, de kwaliteit en de complexiteit van het werk. Of ze er daadwerkelijk wat van leren hangt natuurlijk ook af van de mate waarin ze (gestimuleerd worden) erover na te denken (te
reflecteren).
De kwaliteit van het werk bepaalt wat de (aankomende) leraar leert. Zo zal een leraar van een zeer lastige klas veel
energie steken in het (leren) ‘overleven’. Maar ook andere aspecten van het werk zijn van belang. Zo speelt het voor
de aanstaande leraar een grote rol in hoeverre in het werk de kern van het beroep tot uiting komt. Het is belangrijk
dat in het werk duidelijk tot uiting komt wat de kerntaken zijn van de leraar.
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Uitproberen

Een tweede belangrijk aspect is de ruimte die de student krijgt om uit te proberen welk gedrag in de klas effectief
is. Een leraar in opleiding moet immers uitzoeken welke stijl van lesgeven bij hem past. Maar het is even belangrijk
dat de (aankomende) leraar kan experimenteren met verschillende lesvormen en didactieken om te weten te komen
welke mogelijkheden hem en de leerlingen ter beschikking staan om te onderwijzen en te leren. Ook dan is het
essentieel dat de student (of leerkracht) niet alleen dingen uitprobeert, maar ook evalueert en nadenkt over waarom
dingen wel of niet goed verliepen.
Match tussen taak en kunnen

Ten derde is het belangrijk dat het werk niet te hoge eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van de student. Er
moet sprake zijn van een zekere match tussen de kwaliteiten van de student (of beginnende leerkracht) en het te
verrichten werk. Zo is het belangrijk dat de student geen les geeft aan zeer lastige klassen, niet wordt overbelast met
te veel taken en dat er gelegenheid en tijd is voor observaties (door anderen en bij anderen).
Zowel voor aankomende als voor beginnende leraren is het belangrijk dat er sprake is van een zekere opbouw in de
uit te voeren taken. Een goede ‘toewijzing’ van taken is een van de sterkste manieren waarop een school het leren
kan bevorderen. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de zone van de naaste ontwikkeling: je maakt
de taken wat complexer dan iemand op dat moment aankan, mits er adequate ondersteuning beschikbaar is.
‘Kritische’ problemen

Ten vierde is het van belang dat er zich regelmatig nieuwe leermogelijkheden voordoen: nieuwe situaties, problemen
en ‘gebeurtenissen’, waarbij de student kennismaakt met nieuwe methoden, lesinhouden of hulpmiddelen (Koster
en Onstenk, 2009). Het gaat om problemen of opgaven, waarvoor de student zelf een oplossing moet vinden, omdat
de beschikbare aanpakken en procedures niet of deels voldoen.
Ruimte voor experimenteren, zelf problemen oplossen en omgaan met ‘kritische situaties’ (inclusief de mogelijkheid om fouten te maken en te bespreken) zijn dus nodig. Dit levert leermomenten op rond probleemsituaties, maar
leidt ook tot reflectie op het eigen werk. In het onderwijs komen dergelijke kritische incidenten voldoende voor,
omdat dit inherent is het dagelijkse werk in de klas. Het is belangrijk dat de school de studenten ondersteunt bij de
reflectie op dergelijke incidenten. Doet men dat niet, ziet men het vooral als een individuele zaak (en onderwerp
voor intervisie) of zijn er werkwijzen ontwikkeld om hiermee gemeenschappelijk om te gaan, bijvoorbeeld door in
het team ruimte te creëren om over deze incidenten te spreken?

3.2

De sociale omgeving: leren door participeren in het team
Daarmee komen we bij het tweede aspect van de werkplek als leeromgeving: de sociale omgeving. Welke feitelijke
contacten heeft de student met collega’s, leidinggevenden en ouders?
Het leren in de beroepspraktijk heeft voor studenten als nieuwkomers twee belangrijke functies (Buitink, Bolhuis
en Onstenk, 2006). Allereerst geeft het hen de mogelijkheid om ‘erbij te gaan horen’ door zich de bestaande praktijk
(c.q. de bestaande betekenisgeving) eigen te maken. Ten tweede kan het erbij horen worden bevestigd doordat zij
een zinvolle bijdrage leveren aan de praktijk.
Het deel gaan uitmaken van de sociale context wordt ook wel ‘socialisatie’ genoemd. Het gaat hierbij niet om een
eenzijdige aanpassing aan de sociale omgeving, maar om het vinden van en vormgeven aan een eigen positie in
die omgeving. Welke keuzen kunnen schoolteams maken om het leren door participeren in het team bewuster te
richten op het leren en verwerven van competenties?
Een student of een (beginnende) leraar leert van (participerende) observatie, contacten met collega’s, het voorbeeld
van leraren, gesprekken in de wandelgangen, de houding van collega’s en teams ten opzichte van leerlingen en het
beroep en van veranderingen in het onderwijs. Het is belangrijk voor de student in wat voor team hij terecht komt,
waarover men in het team praat, hoe het team staat tegenover het opgeleid worden, de eigen professionalisering en
tegenover problemen of vernieuwingen in het onderwijs. De manier waarop de school omgaat met de buitenwereld
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valt ook onder de sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan contacten met ouders, maar ook aan de manier waarop
aandacht wordt besteed aan burgerschap, het werken in een binnenstadschool of brede school en hoe wordt omgegaan met verschillen en met identiteitsvragen.
Naast de contacten in het werk zelf, zijn ook georganiseerde en niet-georganiseerde contacten buiten het directe
werk belangrijk, zoals werkoverleg en koffiepauzes. De schoolpraktijk als sociale context is hierbij cruciaal. De sociale
context demonstreert wat het is om leraar te zijn en verschaft (meer of minder!) mogelijkheden om daarvan deel
te gaan uitmaken. Het maakt veel verschil voor de leermogelijkheden van studenten wat de school doet om hen er
daadwerkelijk bij te laten horen.
Naarmate studenten zich volwaardiger leraar gaan voelen, kan hun leren op de werkplek zich verder ontwikkelen.
Leraren in opleiding beleven hun schoolpraktijk vaak als meer steunend dan hun activiteiten en contacten in het
opleidingsinstituut. Dit heeft zowel te maken met de aanwezigheid van voorbeelden als met de aanwezigheid van
begeleiding. Het effect van het leren op de werkplek kan worden beïnvloed door de student in een bepaald team te
plaatsen. Omgekeerd, kan de student ook de sociale leeromgeving van het team verrijken, bijvoorbeeld doordat hij
van de opleiding nieuwe inzichten ‘meebrengt’ en deelt met het team.
Als het gaat om het leren van en met het team, speelt ook een rol of de school zich ontwikkelt tot een lerende organisatie. Als een school daarmee bewust bezig is, is leren een ‘dagelijkse’ bezigheid van leraren (Verbiest 2012) en wordt
de student ook voorbereid op de rol van de professional die zich blijft ontwikkelen (Koster en Onstenk, 2009). Dit
kan op schoolniveau systematisch en expliciet worden georganiseerd.
Het gaat daarbij om de deelname aan activiteiten die niet primair zijn gericht op het leren van de kinderen, maar
op organisatievernieuwing of onderwijsverbetering. Deelname aan professionaliseringsactiviteiten is (naast begeleiding) een belangrijke leermogelijkheid (affordance) op de werkplek (Timmermans, 2012). Professionaliseringsactiviteiten kunnen worden beschouwd als onderdelen van het leerproces op de werkplek. Hier ligt een duidelijke
verbinding met het HRM-beleid van de opleidingsschool (daarover is een apart katern verschenen). De student kan
bijvoorbeeld deelnemen aan specifieke project- of werkgroepen, die een tijdelijk karakter hebben. Maar ook kan hij
worden betrokken bij structurele vernieuwingstrajecten in het kader van onderwijs- of schoolontwikkeling, doordat
deze regelmatig aan de orde worden gesteld in het reguliere overleg van een team of een afdeling.

3.3

De beschikbare kennis en informatie in de leerwerkomgeving
De derde factor die bepalend is voor wat studenten op de werkplek leren is de kennis en informatie die op de werkplek beschikbaar is: waarop heeft die informatie betrekking en in welke mate speelt deze informatie een rol in de
school? De student krijgt al of niet toegang tot informatie over tal van zaken, variërend van schoolbeleid, kwaliteitszorg en leerlingbegeleiding tot informatie over ontwikkelingen in het primair onderwijs. Ook de handleidingen
van methoden en op de school gebruikte instrumenten zijn potentieel interessante leerstof. Scholen die in het kader
van opbrengstgericht werken data over onderwijsopbrengsten gebruiken om hun onderwijs te verbeteren, bieden
leerkrachten en studenten de kans om hun datageletterdheid verder te ontwikkelen.
Timmermans (2012) wijst erop dat het belangrijk is dat de school de aanwezige (hulp)bronnen die worden gebruikt
om het onderwijs goed te laten verlopen, voor studenten toegankelijk maakt. Zij constateert dat zowel begeleiders
als studenten hier weinig op zijn gespitst. Het gaat hier niet alleen om informatie die op papier of op internet staat,
maar ook om de praktijkkennis van de leraren zelf. Hoe toegankelijk deze informatie is, wordt bepaald door de mate
waarin leraren praten over hun praktijkkennis en in hoeverre zij bereid zijn om deze informatie te expliciteren, te
onderbouwen en ter discussie te stellen.
Praktijkkennis van leraren omvat onder andere kennis over educatieve doelen, strategieën en handelingspatronen,
kenmerken van leerlingen en van de omgeving, het (school)vak, lesplanning en leerplanontwikkeling en zelfkennis (Van Velzen, Volman en Brekelmans, 2012). Ook opvattingen (die juist of onjuist kunnen zijn) en normen en
waarden maken deel uit van de praktijkkennis van leraren. De praktijkkennis van leraren omvat alle domeinen die
belangrijk zijn voor een leraar en die in de loop van de geschiedenis en de cultuur binnen het beroep zijn gevormd
(Billet, 2006).
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Sturing door de student
Studenten hebben te maken met opdrachten vanuit de opleiding en met de kaders, mogelijkheden en beperkingen
op de stageplaats. Mag de student een eigen keuze maken? Of moet hij ‘gewoon’ de volgende les van de methode
uitvoeren? En mag hij wel of niet participeren in werkgroepen? De mate waarin de student dit kan sturen verschilt,
maar studenten hebben weldegelijk zelf invloed op de activiteiten die zij doen en hoe ze ze doen, en dientengevolge
ook op wat en hoe ze leren (Billett, 2006).
Werkplekleren is leren dat voortvloeit uit het deelnemen in een werkpraktijk. Daarbij kunnen verschillende typen
leeractiviteiten en leerprocessen worden onderscheiden, die overigens vaak in combinatie voorkomen (Bolhuis,
Buitink en Onstenk, 2009):
• Onderdompelen
• Doen, uitvoeren
• Oefenen
• Experimenteren
• Observeren
• Leren door sociale interactie
• Reflecteren
• Benutten van en verbinden met theoretische kennis
Het gemeenschappelijke in al deze processen is dat het gaat om het delen in de betekenisgeving van de beroepspraktijk in de school. Verschillende vormen worden op verschillende manieren (zelf )gestuurd. Naarmate de student
zich meer bewust wordt van het leren, wordt er ook meer sturing mogelijk. De student participeert in activiteiten
en interacties die de opleidingsschool aanbiedt, maar hij kan wel of niet op bepaalde mogelijkheden ingaan. Hij
kan eigen initiatieven nemen en verkennen wat er nog meer mogelijk is. Hij kan al of niet proberen om leermogelijkheden te optimaliseren.
Leren op de werkplek kan meer of minder worden begeleid door reflecteren en het benutten van theoretische kennis
(Bolhuis, Buitink en Onstenk, 2009; Koster en Onstenk, 2009; Koster, 2013). De lerende kan dit deels zelf sturen:
hij kan zijn mentor, collega of de klas meer of minder oplettend observeren, hij kan meer of minder actief gesprekjes
aangaan met collega’s en hij kan meer of minder intensief nadenken over zijn ervaringen. De opleidingsschool kan
een nadrukkelijk beroep doen op een actieve, zelfstandige houding en inzet van de student. Moedig initiatief van
studenten aan: ga maar op zoek, probeer maar uit, denk erover na, analyseer en reflecteer.
Leren kan worden gezien als ‘de dingen die je doet als je niet weet wat je moet doen’ (Ruijters, Simons en Wallenaar,
2014). Dat ‘doen’ in deze definitie moet je volgens hen ruim opvatten. Doeners in het leren zijn er in allerlei soorten
en maten: mensen die van rollenspellen houden, mensen die hechten aan de realiteit, mensen die een goed gesprek
ervaren als doen en anderen die liever experimenteren. Het behoeft weinig betoog dat de ene doener de andere niet
is. ‘Doen’ omvat alles wat je onderneemt, alles wat er gebeurt, wanneer je even niet meer weet hoe je verder moet.
Ruijters (2006) maakt onderscheid in vijf leervoorkeuren: kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen
en ontdekken. De leervoorkeur van de meeste mensen bestaat uit een mix, waarbij de voorkeur deels afhangt van
het leerdoel en van de situatie. Bovenal geven leervoorkeuren inzicht in de manier waarop mensen omgaan met
de momenten dat ze het even niet meer weten, individueel of samen, wat daarin schuurt en wat daarin werkt. Het
doorgronden van elkaars manier van leren kan mogelijke fricties en vooroordelen wegnemen.
Bij werkplekleren is de actieve student belangrijk. Leren is immers niet alleen het opnemen van kennis, maar is ook
een actief proces, waarin de lerende zich kennis toe-eigent en kennis construeert. De student speelt zelf een rol en
heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het leggen van verbindingen tussen theorie (op de opleiding,
in de literatuur) en zijn ervaringen op de werkplek. Het leren door reflectie en het verbinden van ervaringen met
theoretische kennis behoren tot de kern van het werkplekleren. De mentor, slb’er en andere begeleiders kunnen
(en moeten) dat ondersteunen en stimuleren, maar ze kunnen dit proces ook in de weg zitten, bijvoorbeeld als ze
eigenlijk niet weten wat er ‘over de grens’ gebeurt, of als ze een andere opvatting hebben die zij niet ter discussie
(willen) stellen.
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Conclusie
De werkplek als leeromgeving kan in meer of mindere mate ‘gelegenheid geven’ dan wel uitnodigen tot leren (affordances, Billett, 2006). Een opleidingsschool maakt haar leeromgeving uitnodigend voor toekomstige leraren door
een rijk palet aan werkzaamheden, activiteiten en interacties uit het eigen primaire onderwijsproces toegankelijk te
maken voor studenten (Timmermans, 2012) en door studenten te betrekken bij visievorming, gesprekken, overleg,
professionalisering en beleid.
Studenten leren door te participeren in activiteiten en interacties, waarbij de student mede zelf bepaalt (agency)
in welke mate hij participeert. Leren en competentieontwikkeling (verbreding; verdieping; verrijking) van aankomende leraren hangen af van het geheel van voorwaarden, verantwoordelijkheden, problemen en mogelijkheden
die zij tegenkomen op een specifieke werkplek. Scholen verschillen in allerlei opzichten - omvang, schooltype, leerlingenpopulatie, onderwijsfilosofie – en bieden studenten daarmee heel verschillende leermogelijkheden. Studenten
kunnen op verschillende scholen, op verschillende stageplaatsen dan ook heel verschillende dingen leren.
Bij het aanbieden van stageplaatsen aan studenten, is het dan ook belangrijk dat duidelijk is welke leermogelijkheden de stageplaats biedt. Dat is van belang voor de student, maar ook voor de opleiding en de school. De begeleider
(en coördinator) kan zo met de student afstemmen op welke wijze de stageplaats tegemoetkomt aan de persoonlijke
leerdoelen van de student.
De school heeft tal van mogelijkheden om het werkplekleren en het werkplekcurriculum te versterken. Het werkplekcurriculum moet daarbij ook worden verbonden met het opleidingscurriculum. Goede verbindingen met de
opleiding kunnen het leren versterken. Een goede samenwerking tussen opleidingsschool en opleidingsinstituut
leidt tot een geïntegreerd leeraanbod waarbij aanstaande leraren authentieke praktijkervaringen verbinden met
theoretische concepten (Koster, 2013). Voor het opleiden van leraren is zowel de werkplek in de school als de
lerarenopleiding van groot belang.
Te vaak wordt duaal leren nog gezien als een optelsom van het leren op twee plekken die een verschillend karakter
hebben: leren op lerarenopleiding en leren in de praktijk van de school. Belangrijk is om te komen tot een verbindende (connective) aanpak, waarbij beide leerplekken zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden, met behoud
van hun eigen logica. Dat betekent dat het leren in de praktijk en het werkplekcurriculum meer centraal komen te
staan en dat het leren in de opleiding (ook) dient als voorbereiding op en ondersteuning van leren in de beroepscontext.
In dit katern is duidelijk geworden wat scholen kunnen doen om het leren van studenten effectief in te richten. De
belangrijkste aspecten van de werkplekleeromgeving zijn aan de orde geweest. Samen kunnen deze het werkplekcurriculum vormen. De begeleiding van studenten komt in twee andere katernen aan de orde: in het katern ‘Organisatie van begeleiden en beoordelen (2015) van studenten’ en het katern ‘Werkplekcurriculum in de school; opleiden
op de werkplek’. In dit laatste katern (verschijnt 2016) wordt uitgewerkt op welke manieren de werkplekbegeleider
en schoolopleider het leren van de student op de werkplek kunnen bevorderen (Koster en Onstenk, 2009):
• Modelleren (een voorbeeld zijn)
• Begeleiden en coachen
• Ondersteunen op maat en loslaten (geleidelijke ‘terugtrekking’)
• Reflecteren, articuleren en exploreren
• Ervaringen, praktische kennis en theoretische kennis verbinden
Ook de mogelijkheden die de school heeft om het werkplekleren en het werkplekcurriculum te versterken, krijgt een
uitwerking in katern over het werkplekcurriculum-opleidingscurriculum (verschijnt 2e helft 2016). Daarin wordt
het werkplekcurriculum verbonden met het opleidingscurriculum. Goede verbindingen met de opleiding kunnen
het leren versterken. Voor het opleiden van leraren is zowel de werkplek in de school als de lerarenopleiding van
groot belang.
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