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VOORWOORD 

 

Wij kwamen elkaar tegen bij een training over kennismanagement van de Hogeschool van 

Amsterdam en namen beiden zitting in een projectgroep docentcompetenties. We ontwierpen 

een competentiematrix voor het onderwijs en onderzochten onze eigen competenties (Miedema 

& Stam, 2000). Ook ontwikkelden we kennismethodieken, met het doel op het hbo gesprekken 

over docentcompetenties op gang te brengen. Zo gingen we aan de gang met onze eigen 

kennisbehoefte, die mede was ontstaan doordat wij als hbo-docenten met verschillende 

onderwijsvernieuwingen te maken hadden gekregen en worstelden met het ‘leren leren’ en met 

het invoeren van het competentiegericht onderwijs op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

 
Wij zijn ook op andere wijze betrokken (geweest) bij onderwijsvernieuwingen.  

      Wietske Miedema werkt als lerarenopleider bij de Hogeschool van Amsterdam Onderwijs 

en Opvoeding, doceert in de Master Pedagogiek en is programmaleider van de algemene 

beroepsvoorbereiding voor de tweedegraad lerarenopleidingen. Ze is ook jarenlang nascholer 

geweest en begeleidde vanuit het Centrum voor Nascholing Amsterdam vele scholen bij de 

invoering van de Tweede Fase en van het vmbo. Vanuit die positie heeft zij ervaren dat 

professionalisering via cursussen en trainingen vaak niet het gewenste effect oplevert. 

Docenten ervaren nascholing vaak als iets van ‘buiten’. Zij geven er vaak de voorkeur aan 

kennis in de eigen groep te zoeken: in plaats van nascholingen en trainingen ‘van buiten’ 

organiseren scholen, vaak in samenwerking met een nascholingsinstelling, tegenwoordig liever 

sessies waarin docenten met elkaar kennis delen en leren van elkaar. 

      Martin Stam is behalve als docent bij het Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen, de 

afgelopen jaren binnen de HvA actief geweest als staflid kwaliteitszorg, als teamleider, als 

ontwikkelaar van onderwijsvernieuwingen en als trainer en coach van docententeams. In al 

deze rollen bleek hem dat het welslagen van onderwijsvernieuwingen moeilijk te voorspellen 

en allerminst zeker is. Vaak zag hij vernieuwingen gemeten naar de oorspronkelijke ambities 

op den duur verwateren in een orde van de schooldag, waarin docenten in de beslotenheid van 

hun vak en hun klas zelf maar bepaalden hoe de vernieuwing bedoeld was. Soms echter 

ontwikkelden teams nieuwe praktijken die zo boven verwachting waren dat ze als 

succesverhalen de ronde gingen, maar zelden leidden die tot veel navolging en meestal losten 

ze al snel weer op in de orde van de dag met zijn gebruikelijke rumoer van rampjes en een 

enkele ramp.  

 

Dergelijke twijfels en vragen hebben ertoe geleid dat we in 2003 het hier gerapporteerde 

onderzoek zijn begonnen, met het doel meer zicht te krijgen op leerprocessen van docenten die 

betrokken zijn bij onderwijsvernieuwingen.  

In de achter ons liggende jaren hebben we veel geleerd. Als hbo-docenten traden we toe tot 

domeinen van wetenschappelijk onderzoek. We moesten onze toepassingsgerichte leerstijl, 

geëigend in het hbo, inruilen voor een betekenisgerichte leerstijl. De eerste tijd van het 

onderzoek hadden we grote moeite de onderzoekstijd te bewaken en gingen de dingen van de 

dag meestal voor. Later werden we hier wat bedrevener is en durfden we ook beter onze 

onderzoekstijd te ‘nemen’. Maar soms waren er taken behorend bij het ‘gewone’ werk die niet 

konden wachten en die om voorrang vroegen, zoals audits, accreditatietrajecten en 

subsidieaanvragen. Dat desondanks het onderzoek toch niet vertraagde, kwam omdat een van 

de twee wiens werk op dat moment in wat normaler vaarwater verkeerde, dan dubbele energie 

in het onderzoek stak.  



 
Dit onderzoek is een product van samenwerking. Twee collega’s uit verschillende disciplines, 

met verschillende temperamenten, in een jarenlang samenwerkingsproces: dat moet haast wel 

mis gaan. Dat is niet gebeurd. Onderlinge verschillen van inzicht werden steeds opgelost. 

Samenwerken kost veel energie, maar levert ook veel op. Uiteindelijk ligt de uitkomst van de 

samenwerking in boekvorm klaar voor iedereen die in het proces van onderwijsvernieuwing is 

geïnteresseerd.  

Dit boek is deels voor gezamenlijke verantwoordelijkheid, deels voor verantwoordelijkheid 

van elke auteur apart geschreven. De hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 9 en 10 zijn gezamenlijke 

producten. Hoofdstuk 5 en 6, de vmbo-casussen, zijn geschreven door Wietske Miedema en de 

hoofdstukken 7 en 8, de hbo-casussen, zijn geschreven door Martin Stam.  

 
Een woord van dank is hier op zijn plaats. We danken op de eerste plaats Geert ten Dam, onze 

promotor en natuurlijk Jeroen Onstenk en Wim Wardekker, onze co-promotores. Geert, je 

scherpte en intelligentie, je constante aandacht voor de methodiek en je aanmoediging hielden 

ons op het rechte pad van de wetenschap en hielpen ons de moed erin te houden, ook als het 

even tegen zat. Jeroen, je was een echte inspirator. Je soms wilde associaties hielpen ons vrij te 

blijven denken. Wim, op jou konden we altijd vertrouwen voor de theoretische puntjes op de i. 

Pas als jij tevreden was, wisten we dat het goed was. De gesprekken met ons vijven waren 

altijd enerverend en inspirerend. Dank daarvoor! Onze dank gaat ook uit naar de scholen die 

hun deuren open zetten voor het onderzoek en naar de docenten wiens praktijk we mochten 

onderzoeken. Deze scholen en docenten durfden zich te laten zien, met alle kwetsbaarheid van 

prille vernieuwingen van dien. Petje af. Vanwege de gegarandeerde anonimiteit worden ze niet 

genoemd. Zij weten zelf wel dat wij hen bedoelen. We danken ook de Hogeschool van 

Amsterdam, die ons onderzoekstijd – naast het ‘gewone’ werk - ter beschikking stelde. Ten 

slotte danken we ILO onderzoeksmedewerkster Mariëlle de Reuver, die de opmaak van het 

boek verzorgde en vriend Rob van Koldenhoven, die eindredactionele adviezen, ook voor het 

Engels, gaf.  

 

We willen ook een persoonlijk dankwoord spreken.  

Wietske’s dankwoord: Sara en Celine, dank voor jullie onbegrensd vertrouwen in je 

moeder. Bianca, jou dank ik voor je coaching als ik er even helemaal doorheen zat. John, Doug 

en Jack van Coaching Strategies for Advancement, mede door jullie heb ik de moed gevonden 

met dit megaproject te starten. Familie, vrienden, Hoppeclub en Amsterdamse en Surinaamse 

collega’s: dank voor jullie inspiratie en vrolijkheid. In het bijzonder dank ik mijn vrienden van 

de jaarlijkse eettafel: Atemma, Erik, Erwin, Guus (paranimf), Hanneke, Henk, Jan, Kirstin, 

Marja, Marlies, Rob, Marino, René, Rietje, Rob, Ruth en Truusje (paranimf).  

 
Martin’s dankwoord: Cita, Roos en Louis, elke keer als ik als een zombie aan tafel bijschoof, 

brachten jullie me binnen een mum van tijd weer thuis en tot leven. Dankzij jullie is dit 

onderzoek nooit een eenzaam avontuur geworden. Jules en Chaim, jullie werden nooit moe om 

met me mee te denken over de zin en onzin van dit avontuur. De RAAK-collega’s bij de 

Karthuizer, jullie lieten me spelenderwijs zien hoeveel er aan onderzoek te beleven valt. De 

collega’s bij MWD, jullie hielden me bij de les: onderschat de krachten en mogelijkheden van 

‘onderop’ niet. En: snel bedacht is traag gedaan.  

  



Hoofdstuk 1 

HET LEREN VAN DOCENTEN IN 

ONDERWIJSVERNIEUWINGEN 

De vraagstelling van het onderzoek 
 

Onderwijsvernieuwingen hebben geen kans zonder draagvlak onder docenten. Zij zijn het die 
uiteindelijk aan een innovatie gestalte geven. Of een innovatie slaagt, hangt daarmee sterk af 
van de vraag of docenten bereid en in staat zijn hun competenties verder te ontwikkelen en of 
scholen in staat zijn de competentieontwikkeling van hun docenten te bevorderen.  

Onderwijsvernieuwingen zijn lang niet altijd succesvol. Er wordt in het bijzonder 
getwijfeld aan het succes van grootschalige, centraal aangestuurde onderwijsvernieuwingen, 
waarvan de levensduur vaak kort is. De Basisvorming is al weer vervangen door de 
Vernieuwde Onderbouw, de Tweede Fase is al ettelijke malen aangepast en de invoering van 
de leerwegen en sectoren in het nieuwe vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs, 
hierna vmbo) heeft veel stof doen opwaaien. Ook het competentiegericht onderwijs in de 
beroepskolom ligt onder vuur, vooral in het publieke debat. Het wordt vooralsnog gehandhaafd 
door de brede steun vanuit mbo- en hbo-besturen en vanuit het bedrijfsleven (Basoski, Wiegers 
& Overmeer, 2007). Zorg over de zorgvuldigheid waarmee zulke grote 
onderwijsvernieuwingen zijn ingevoerd, vormde een van de aanleidingen tot de installatie van 
een parlementaire onderzoekscommissie onder voorzitterschap van het Tweede-Kamerlid 
Dijsselbloem die de invoering van de Basisvorming, de Tweede Fase en het vmbo heeft 
bestudeerd.  
 

 
De docent en onderwijsvernieuwing 

 
Het onvoldoende slagen van grote centraal aangestuurde onderwijsinnovaties wordt door 
scholen, onderzoekers en door onderwijsorganisaties doorgaans geweten aan het feit dat die 
onderwijsvernieuwingen top-down zijn ingevoerd, waardoor docenten het gevoel krijgen dat 
hun professionaliteit wordt ondermijnd (zie bijv. het Eindrapport Taakgroep Basisvorming, 
2004). Aan de docent wordt in grootschalige vernieuwingen een ondergeschikte - want vooral 
een uitvoerende - rol toegekend (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). Lagerweij et al. (2004) 
constateren dan ook: Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden (p. 20). 
Fullan schreef het ook al: If we know one thing about innovation and reform it is that it cannot 

be done successfully to others (1991, p. XIV).  
Er bestaat brede overeenstemming over het feit dat het voor docenten lastig, zo niet 

ondoenlijk is, om door anderen bedachte onderwijsvernieuwingen uit te voeren en hiervoor de 
benodigde competenties te ontwikkelen (Ghaith & Yaghi, in Meijer, 1999). Het door de 
vernieuwing ‘voorgeschreven’ docentgedrag correspondeert vaak niet met de praktijkkennis 
die docenten zelf hebben over docentgedrag dat ‘werkt’ (Meijer, 1999). Ook al staan ze globaal 
achter de vernieuwing, dan nog blijkt het lastig voor docenten de vernieuwing tot een succes te 
maken. Zij slagen er maar moeizaam in het beoogde nieuwe gedrag daadwerkelijk te integreren 
in hun werkroutine (Bergen & Van Veen, 2004). 

In Nederland wordt er in wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren veel aandacht besteed 
aan competentieontwikkeling van docenten. Sommige van deze studies, zoals die van 
Kwakman (1999), Bolhuis (2000), Zuylen (1999) en Van Veen (2003) zijn gericht op het leren 
van docenten in het algemeen. Andere studies richten zich voornamelijk op de ontwikkeling 
van docenten binnen een specifieke werkomgeving. Zo onderzocht Ritzen (2004) de 
competentieontwikkeling van docenten in de context van het beroepsonderwijs. Sommige 
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studies onderzoeken algemene beroepsbekwaamheden (Bolhuis, 2000; Van Veen, 2003), 
andere kijken naar specifieke competenties, zoals de (vak)didactische competentie (Bimmel, 
1999; Meijer, 1999).  

Sinds het eind van de vorige eeuw groeit ook internationaal de aandacht voor de 
professionele ontwikkeling van docenten als voorwaarde voor het slagen van 
onderwijsvernieuwingen (OECD, 1998). Daarbij gaat het niet om een eenmalige externe 
ondersteuning of training van buitenaf, maar gaat het juist om de ontwikkeling van een 
schoolcultuur waarin kennis delen en zelf kennis produceren voorop staat. Fullan spreekt over 
de veranderende kijk op professionele ontwikkeling als een paradigmashift. In scholen waar 
dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden, onderzoeken docenten gezamenlijk het resultaat van 
hun onderwijs en delen zij kennis met elkaar die zij verbinden met ideeën en kennis die buiten 
de school aanwezig is (1999). 

 

In het Nederlandse onderwijs zijn er op dit moment nogal wat voorbeelden van scholen, vooral 
scholen voor beroepsonderwijs, waarbinnen hele afdelingen zich meer of minder succesvol aan 
het vernieuwen zijn. Docenten en (midden)management hebben op deze scholen eigener 
beweging vernieuwingsprocessen in gang gezet. 

In het beroepsonderwijs wordt het competentiegericht leren en opleiden breed omarmd. De 
veronderstelling is dat het leren aantrekkelijker en betekenisvoller wordt door leerlingen of 
studenten aan realistische beroepsvraagstukken te laten werken, terwijl toekomstige 
professionals zo ook beter worden voorbereid op een leven lang leren in hun beroep (Geurts, 
2004). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de vraag hoe binnen het competentiegericht 
onderwijs de leeromgeving het beste kan worden ingericht, met het doel leerlingen/studenten 
maximaal tot leren uit te dagen en hun leren daarbij maximaal te ondersteunen. Het leren van 
docenten krijgt beduidend minder aandacht. Toch zijn docenten in onderwijsvernieuwingen 
zelf ook volop bezig nieuwe competenties te verwerven (Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt 
& Bontje, 2006). Zij krijgen in de omslag naar het competentiegericht onderwijs te maken met 
nieuwe rollen en taken (Miedema & Stam, 2000; 2002). Ook lopen ze aan tegen de kloof 
tussen idealen van de onderwijsvernieuwing en beperkingen in de praktijk. Ze krijgen te maken 
met allerlei uitvoeringsproblemen die om een – vaak gezamenlijke - oplossing vragen.  
Dat maakt ons nieuwsgierig naar de competentieontwikkeling van docenten die zo’n innovatie 

voor een belangrijk deel zelf dragen. Wat leren docenten en hoe leren docenten die 

gezamenlijk een onderwijsvernieuwing tot stand brengen?  

 

Onstenk (1997) constateert in zijn proefschrift dat er in Nederland opmerkelijk weinig sprake 
is van pedagogisch of leerpsychologisch onderzoek naar complex probleemoplossend handelen 
in de beroepspraktijk (p. 338). Hij wijt dit aan de wetenschappelijke arbeidsdeling, waardoor er 
weinig intrinsieke relatie is tussen de arbeidswetenschappelijke en de onderwijskundige 
discussie. Bij het structureren en interpreteren van verhalen van werkenden en lerenden kan 
volgens Onstenk de cultuur-historische activiteitstheorie een belangrijke rol spelen, omdat deze 
de relatie beschrijft tussen de ontwikkeling van individuen en de context waarin zij werken (zie 
Y. Engeström, 1987, 1999d en R. Engeström, 1995). De cultuur-historische activiteitstheorie 
gaat er van uit dat leren plaatsvindt wanneer tegenstellingen en spanningen in het werk zo 
groot zijn gebleken, dat ze binnen bestaande kaders niet kunnen worden opgelost. Alleen een 
transformatie van de praktijk kan oplossing bieden. Slaagt deze transformatie, dan is er sprake 
van een innovatie en kan het leren dat heeft plaatsgevonden gekenmerkt worden als expansive 
learning: een nieuw object van handelen is gerealiseerd (Engeström, 1999a). 
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2 Probleemstelling van het onderzoek 

 
Het hier gerapporteerde onderzoek stelt zich de vraag wat de kenmerken van het leren van 
docenten en van docententeams zijn in omstandigheden waarin zij, min of meer van onderop, 
hun eigen werkomgeving en dus ook hun eigen leeromgeving veranderen. De aandacht wordt 
daarbij expliciet gericht op de relatie tussen het leren van docenten en het leren van de teams 
waarvan zij deel uitmaken. De omgeving waarbinnen docenten functioneren wordt 
uitdrukkelijk bij de analyse betrokken.  
 
Het onderzoek betreft een viervoudige gevalsstudie naar het leren van docenten in het 
beroepsonderwijs. De gevalsstudies vinden plaats op die scholen, of op afdelingen van scholen, 
waar vernieuwingen aantoonbare gevolgen hebben voor de leeromgeving voor 
leerlingen/studenten. In alle vier vernieuwingen wordt een onderwijsconcept in de praktijk 
gebracht dat de nadruk legt op actief leren en op zelfstandigheid, op samenhangend leren en op 
identiteitsvorming. Het betreft steeds vernieuwingen die voor een belangrijk deel door de 
uitvoerende docenten zelf tot stand worden gebracht. De gevalsstudies zijn geselecteerd binnen 
het hbo en binnen het vmbo. 

Het onderzoek richt zich op ervaringen van docenten en van docententeams en op de 
betekenis die zij toekennen aan hun handelen en aan de ervaren problemen bij de vernieuwing 
van hun onderwijs. Het richt zich verder op het analyseren en inzichtelijk maken van 
achterliggende processen op een relatief onontgonnen terrein: het leren van docenten in relatie 
tot het leren van het team en de school waarvan ze deel uitmaken, binnen de context van een 
onderwijsvernieuwing ‘van onderop’.  

Dit onderzoek stelt zich ten doel bij te dragen aan de theorievorming over leren in het kader 
van onderwijsvernieuwingen. Het wil licht werpen op algemene patronen in het individuele 
leren van docenten in relatie tot het leren van de teams en de organisatie waarin ze 
functioneren. Daarmee draagt het onderzoek bij aan de kennis van veranderingsprocessen in 
het onderwijs, met als doel deze processen beter te kunnen ondersteunen. De hoofdvraag van 
het onderzoek luidt:  
 
Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs?  

 
In het theoretisch hoofdstuk wordt de hoofdvraag uitgewerkt in deelvragen.    
 
 
3 Opbouw van dit proefschrift 

 
In hoofdstuk 2 wordt de maatschappelijke context van het onderzoek beschreven. Nadat de 
grote onderwijsvernieuwingen vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn geschetst, wordt aandacht 
besteed aan de inhoudelijke kenmerken van deze vernieuwingen, om te besluiten met enkele 
recente ontwikkelingen op het terrein van innovatie en onderzoek.  

Hoofdstuk 3 bevat het theoretisch kader van het onderzoek. Er wordt ingegaan op 
verschillende benaderingen van leren en van leren op de werkplek, uitmondend in een 
onderzoek naar de begrippen leren, expertise, competentie en grenservaring. De keuze voor de 
cultuur-historische activiteitstheorie wordt verantwoord en in verband gebracht met 
professionele identiteitsvorming. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de 
onderzoeksvragen in termen van de activiteitstheorie en het model van Creatief Leren.  
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Hoofdstuk 4 beschrijft de uitwerking van de onderzoeksvragen in het onderzoeksdesign, de 

onderzoeksinstrumenten en de onderzoeksprocedures.   

Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 doen verslag van de vier gevalsstudies. Centraal staat steeds de 
betreffende vernieuwing, en de wordingsgeschiedenis ervan. De hoofd- en deelvragen worden 
behandeld. Individuele verschillen tussen docenten worden in kaart gebracht en in verband 
gebracht met het leren van het team en van het bredere activiteitssysteem.  

Hoofdstuk 9 bevat de vergelijkende analyse van de vier gevalsstudies: welke conclusies 
kunnen we trekken uit de vier gevalsstudies? De deelvragen van alle casussen worden met 
elkaar vergeleken. Welke trends en verschillen doen zich voor?  

Hoofdstuk 10 geeft een antwoord op de hoofdvraag en de conclusies van het onderzoek. 
We blikken op het onderzoek terug en doen aanbevelingen voor verder onderzoek. Het 
proefschrift besluit met aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. 



Hoofdstuk 2 

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN 

ONDERWIJSVERNIEUWINGEN IN NEDERLAND 

De context van het onderzoek 
 

De vier gevalsstudies die in dit proefschrift besproken worden, spelen zich af binnen een 
bepaalde sociaal-economische en maatschappelijke context. Dit hoofdstuk brengt deze context 
in kaart met het doel te verduidelijken in welke omgeving de bestudeerde innovaties1 konden 
ontstaan en met het doel de gehanteerde innovatiestrategieën te kenschetsen en in een 
historisch verband te plaatsen.  

Het hoofdstuk beschrijft kort de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing in Nederland 
sinds de Mammoetwet. We besteden aandacht aan de innovatiestrategie, aan de inhoud van de 
onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs en aan de wijze waarop deze is vertaald in beleidsuitvoering. We bespreken 
enkele steeds terugkerende thema’s als activerende didactiek, het competentiegericht 
onderwijs, het werkplekleren en de studieloopbaanbegeleiding. Daarbij vragen we ook 
aandacht voor de rol van de leraar in de onderwijsvernieuwing. We bespreken de nieuwste 
‘trend’ in onderwijsvernieuwingen: van centraal naar het decentraal stimuleren van 
schoolontwikkeling op lokaal niveau. Deze vorm van schoolontwikkeling combineert een top-

down met een bottom-upinnovatiestrategie. Meer en meer vindt er in de betreffende scholen 
ook begeleidend wetenschappelijk onderzoek plaats, waardoor er naast schoolontwikkeling ook 
sprake is van kennisontwikkeling.  
 

 

1 De maatschappelijke context  

 
In deze paragraaf schetsen we in vogelvlucht de maatschappelijke context waarin de door ons 
bestudeerde onderwijsvernieuwingen plaatsvinden. We stippen enkele in het oog lopende 
ontwikkelingen aan. 
 

1.1 De kenniseconomie en onderwijs 

 

De Nederlandse economie is de laatste decennia van een industriële economie veranderd in een 
kenniseconomie. De Kenniseconomie monitor van 2006 verwoordt het zo: De manier waarop 
we werken en leven verandert in hoog tempo. De komst van de personal computer en de 
Informatie en Communicatie Technologie, zo’n 25 jaar geleden, heeft daar veel mee te maken 
gehad. (...) Er vindt internationaal een herschikking van arbeid plaats. (…) Het zijn 

veranderingen die samenhangen met de structurele wijzigingen in de economische structuur 
van Nederland. (…) Wie onvoldoende kennis en opleiding heeft, ziet zijn baan verdwijnen naar 

het buitenland. (…) De kenniseconomie is geen keuze. De enige keuze is hoe goed we erin 
willen zijn.  

In een kenniseconomie komt de nadruk te liggen op de potentiële menselijke bijdrage aan 
productie en toepassing van kennis in de plaats van de nadruk op fysieke arbeid: de toepassing 
van kennis voegt meer waarde toe aan economische factoren dan traditioneel economische 
factoren als kapitaal, ruwe grondstoffen en arbeid (Kessels, 2004).  

De herstructurering van de Nederlandse economie heeft een grote invloed op het onderwijs. 
Nederland heeft meer hoger opgeleide werknemers nodig die een bijdrage kunnen leveren aan 
de kenniseconomie. Hoewel het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland stijgt, blijft de 

                                                           
1 We gebruiken de termen onderwijsvernieuwing en innovatie door elkaar.  
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groei achter bij andere landen: het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs ligt al jaren 
onder het EU gemiddelde. Het tekort aan hoger opgeleiden zal volgens de Hbo-Raad tot 75.000 
vacatures in 2010 oplopen, terwijl de Onderwijsraad een tekort van 100.000 in 2012 voorziet 
(Hbo-Raad en RWI, 2006; Onderwijsraad, 2005).  

In de Lissabon-akkoorden werd als doel gesteld dat de Europese Unie in 2010 de meest 
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld zou moeten zijn, die in staat zou 
zijn tot een duurzame groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang (Het 
Europees Economische en Sociaal Comité, 2003). Het onderwijs moet aan de Lissabon-
doelstellingen bijdragen door te voldoen aan de vijf toetsbare onderwijsdoelen voor 2010:  

• In 2010 is het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie gedaald tot 8%; 

• In 2010 heeft 85% van de 22-jarigen een diploma in mbo-niveau2, havo of vwo behaald; 

• In 2010 zijn er 6.7 per 1000 inwoners afgestudeerd dan wel aan het promoveren in 
bèta/techniek in de leeftijd van 20-29 jaar; 

• In 2010 neemt tenminste 20% van de 25-64 jarigen deel aan onderwijs- en 
trainingsactiviteiten; 

• Het (goede) niveau van leesvaardigheid van 15-jarigen wordt gehandhaafd (Actieplan EU-
Benchmarks Onderwijs, z.j.). 

 

Van het onderwijs wordt naast een kwantitatieve bijdrage ook een kwalitatieve bijdrage aan de 
kenniseconomie verwacht. De kenniseconomie vraagt mensen die zelfbewust, onafhankelijk en 
kritisch zijn, en die door individuele en persoonlijke ontplooiing bijdragen aan een gezamenlijk 
economisch succes (Kessels, 2004). De overgang naar een kenniseconomie dwingt het 
onderwijs naast vakkennis en beroepsvaardigheden dus ook persoonlijke vaardigheden tot 
ontwikkeling te brengen (Meijers, 2004a). De Bruijn (2006) noemt in haar inaugurale rede de 
zelfsturing van leerlingen/studenten als een belangrijke bijdrage van het onderwijs aan de 
kenniseconomie.  
 
1.2 Jongeren van nu  
 
Meer dan de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs noemt de veranderende 
maatschappij als aanleiding om hun onderwijs te gaan vernieuwen. Bijna vijftig procent van de 
scholen noemt daarna de veranderende leerlingpopulatie (Busman, Klein & Oomen, 2006). 
Vooral veel vmbo-scholen hebben te maken met een leerlingpopulatie die ontevreden is met de 
traditionele onderwijssituatie: ze voelen zich er niet veilig, tonen zich weinig gemotiveerd en 
lijden onder de negatieve beeldvorming van de vmbo-leerling. Dat leerlingen het gevoel 
hebben dat hun talenten er niet toe doen, draagt bij aan een laag gevoel van eigenwaarde (Van 
der Bolt, Studulski, Van der Vegt & Bontje, 2006).  

De jongeren van nu verschillen nogal van de jongeren van zo’n dertig jaar geleden. 
Teurlings, Van Wolput en Vermeulen (2006) stellen dat jongeren van nu sommige dingen veel 
beter kunnen en op andere gebieden kwetsbaarder lijken. We volgen hier hun gedachtengang. 
Wat jongeren ontegenzeggelijk beter kunnen is het multitasking: ze kunnen meerdere dingen 
tegelijk doen, zoals naar muziek luisteren, chatten, internetten, sms’en en huiswerk maken. Ze 
zijn ‘children of chaos’, die beter zijn toegerust om met de nieuwe tijd en met de nieuwe media 
om te gaan. Ze zijn de nieuwe geletterden, de netwerkgeneratie (zie ook Veen & Jacobs, 2005). 
Ze zijn bedrevener in allerlei ICT-vaardigheden dan oudere generaties. Het onderwijs laat die 
vaardigheden nogal eens links liggen, waardoor leerlingen ontevreden zijn over het onderwijs, 
dat ze niet boeiend, niet overtuigend en niet relevant achten. Maar ze zijn ook kwetsbaarder. Ze 
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zijn ‘nieuwetijdskinderen’, die meer dan voorheen adhd hebben, of autistisch zijn, of 
dyslectisch. Ze zijn sterk gevoelig voor prikkels uit hun omgeving en hebben niet de rust die ze 
nodig hebben (Kok, in Teurlings et al., 2006). Deze leerlingen vragen een bredere benadering 
dan het traditionele overdrachtsmodel. Tot zover Teurlings et al.  

De Bruijn (2006) wijst op het jongste hersenonderzoek, waaruit blijkt dat de 
hersenontwikkeling veel langer doorgaat dan eerst werd aangenomen. Ze vindt dat leerlingen 
veel meer moeten worden uitgedaagd, en dat er niet bij voorbaat gedacht moet worden dat het 
er toch niet inzit (2006, p. 27). Ook Boschma en Groen (2006) beschrijven een generatie die 
slimmer, sneller en socialer is dan de vorige generaties en die dus andere eisen aan onderwijs 
stelt: pak je het verkeerd aan, dan ben je ze kwijt.  
 

 
2 Grootschalige onderwijsinnovaties  

 
Van den Berg en Vandenberghe (1999) stellen het onomwonden: al een eeuw lang is er sprake 
van veel plannen en pogingen om het onderwijs over de brede linie te verbeteren, terwijl 
aantoonbare resultaten dat het onderwijs inderdaad is verbeterd ontbreken. Ze gaan nog verder 
dan dat: niet alleen hebben veel vernieuwingen slechts een beperkte betekenis gekregen, 
bepaalde vernieuwingen hebben de traditionele onderwijspraktijken juist versterkt. De 
overgrote meerderheid van de scholen mist de capaciteit, zowel op individueel niveau als op 
organisatorisch niveau om de innovatie in praktijk te brengen, doet alleen aan cosmetische 
vernieuwing en gebruikt de vernieuwing om het bestaande onderwijsaanbod te rechtvaardigen 
(Fullan, 2000; Romberg & Stewart, 1985). Dit zijn wel heel stellige uitlatingen, die er op 
zouden wijzen dat er in de twintigste eeuw in het onderwijs niets veranderd of verbeterd is. 
Niets is minder waar. Zowel qua deelname aan het onderwijs, qua onderwijspeil als qua 
pedagogisch-didactische benadering is er de afgelopen eeuw veel veranderd, onder andere door 
grote financiële investeringen in het onderwijs, verlenging van de leerplicht en door 
grootschalige onderwijsvernieuwingen. De kritiek is dan ook niet zozeer gericht op de doelen 
van de innovaties, maar vooral op de innovatiestrategie. Want de grootschalige 
onderwijsvernieuwingen hebben niet gebracht wat ze beloofden, onder andere omdat ze 
gebaseerd zijn op bepaalde veronderstellingen en een bepaald mensbeeld, zoals het idee dat 
leraren alleen op grond van rationele argumenten en op grond van de juiste informatie en 
kennis hun onderwijsgedrag veranderen. Aan het perspectief, de werkopvattingen, visies en 
aannames van de leraren werd volstrekt voorbij gegaan (Nelissen, 2003).  

De onderwijsvernieuwingen sinds de Tweede Wereldoorlog worden vooral gekenmerkt 
door de Research, Development and Diffusion-benadering. In deze benadering wordt 
onderwijsvernieuwing opgevat als een planmatig en doelgericht proces dat erop is gericht de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (Lagerwey et al., 2004). Een centraal ontwikkeld 
concept wordt top-down uitgewerkt naar leermateriaal en didactische aanpakken, die worden 
verspreid en waarmee docenten met behulp van onderwijsbegeleidingsdiensten en instellingen 
uit de verzorgingsstructuur leren te werken. De docent voert uit wat door anderen wordt 
bedacht en ontwikkeld (Verloop, van Driel & Meijer, 2001). Daarbij worden lokale 
omstandigheden over het hoofd gezien, wordt geen rekening gehouden met de cultuur van de 
school, noch met de praktijkkennis en praktijktheorie van de docenten (Nelissen, 2003; 
Verloop et al., 2001).  

De grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben weinig opgeleverd (Fullan, 2000). Er 
bestaat nauwelijks enige samenhang tussen de plannen en doelen op papier en de uitvoering 
van de vernieuwingen in de klas (Lagerweij et al., 2004; Van Streun, 2002; Waslander, 2007). 
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In veel gevallen is er onvoldoende oog voor de leerprocessen die betrokken docenten moeten 
doormaken voor er van enige succesvolle realisering sprake kan zijn (Lagerweij et al., 2004), 
zodat de implementatie van de vernieuwingen tot in het klaslokaal onvoldoende kan 
plaatsvinden. Indien docenten wel vernieuwingen in de klas doorvoerden, lieten zij dat gedrag 
vaak na verloop van tijd weer varen en keerden zij terug naar hun oude routines (Verloop et al., 
2001). Ook is het vaak voorgekomen dat beleidswijzigingen delen van de vernieuwing na korte 
tijd weer schrapten (Veugelers, 2004). Dergelijke maatregelen versterken het gevoel van 
docenten dat zij niet of nauwelijks onderdeel van de vernieuwing uitmaken (Commissie 
Leraren, 2007).  

Planmatigheid, doelgerichtheid en kwaliteit van het onderwijs blijken geen goede 
handvatten te zijn bij het aansturen en analyseren van complexe veranderingsprocessen, zoals 
grootschalige innovaties, zo constateren Lagerweij et al. Hoewel er in de tweede helft van de 
twintigste eeuw naast de RDD-benadering ook aandacht was voor andere benaderingen, blijft 
de RDD-benadering echter tot op de dag van vandaag dominant (Van der Bolt et al., 2006).  

 

2.1 Niet alleen top-down  
 
Het inzicht dat top-downbenaderingen van onderwijsvernieuwingen niet effectief zijn, is maar 
zeer ten dele en ook zeer traag doorgebroken. In de marge van de top-downbenaderingen, die 
gekenmerkt worden door planmatige en systematische veranderingen, gebaseerd op 
doelgerichte, rationele en strategische overwegingen, werden pogingen gedaan op andere wijze 
met de implementatie van vernieuwingen om te gaan (Lagerweij et al., 2004). Vernieuwen 
werd in die benaderingen niet langer als een rationeel proces beschouwd, maar veel meer als 
een zaak die werd beïnvloed door subjectieve ervaringen en persoonlijke opvattingen van 
docenten. Een dergelijke benadering gaat uit van de concerns en de betrokkenheid van 
docenten, stellen Van den Berg en Vandenberghe (1995). Zij ontwikkelden mede het model 
Fasen van betrokkenheid, dat ervan uitgaat dat leraren bepaalde fasen doorlopen in de concerns 
die zij hebben bij de kennismaking met vernieuwingen. De fasen lopen op van 
zelfbetrokkenheid – kan/wil ik dit wel???, naar taakbetrokkenheid - hoe zit die taak er precies 
uit???, tot anderbetrokkenheid – wat betekent dit voor leerlingen en voor de manier waarop ik 
met collega’s samenwerk??? Het Fasenmodel baseerde zich op het Concerns Based Adoption 
Model (CBAM), dat docenten benadert vanuit de vraag met welke concerns zij zich bezig 
houden en welke vragen zij zich stellen. Het CBAM-model was ontwikkeld door Fuller (in 
Van den Berg & Vandenberghe, 1995). Bekend instrument daarbij is het Spel van Verandering 
(APS, 1989). 

Naast de RDD- en de CBAM-benaderingen is ook de OD (Organization Development) 
benadering te onderscheiden, die de organisatieontwikkeling, of de schoolontwikkeling als 
aangrijpingspunt had. Op basis van een zelfdiagnose, waarmee het eigen functioneren werd 
doorgelicht, werden passende verbeteringen gezocht (Lagerweij et al., 2004). In het verlengde 
van de Schoolontwikkelingsbenadering kan de benadering van de school als lerende 
organisatie worden gezien. Deze laatste sloot naadloos aan bij de benaderingen die organisaties 
als lerende organisaties bestudeerden. De titels van de boeken waarin de achtergronden van 
bijbehorende trainingen werden opgetekend, spreken boekdelen: Veranderen met verstand en 
gevoel (Kayzel, 1998), Schools that learn (Senge et al., 2000), Co-creatie van verandering 
(Wierdsma, 1999), Leren veranderen (De Caluwé & Vermaak, 2002), Creatieregie 
(Coppenhagen, 2002), Essenties van organiseren, managen en veranderen (De Caluwé, Kor, 
Weggeman & Wijnen, 2002) en Liefde voor leren (Ruijters, 2006).  
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In Nederland is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de netwerkbenadering, waarbij 
scholen die met dezelfde vernieuwing bezig zijn in een scholennetwerk van een klein aantal 
scholen van elkaar leren. Voor het eerst is deze benadering gebruikt bij de implementatie van 
de Tweede Fase (zie Veugelers & Zijlstra 1995, 2007) en later ook bij de implementatie van 
het vmbo en bij het ontwikkelen van de scenario’s in het kader van de Vernieuwde 
Onderbouw. De netwerkbenadering is zeer succesvol gebleken en leverde heel wat – 
gepubliceerde en dus voor iedereen toegankelijke – kennis op. Er hebben ongeveer zeventig 
havo/vwo- netwerken en zo’n negentig vmbo netwerken gefunctioneerd (Leenheer, Vrieze, 
Van Kuijk & Kwakman, 2003). In de netwerken krijgen docenten de gelegenheid om zelf, 
terwijl ze onderling kennis delen en uitwisselen, nieuwe betekenissen te construeren en zo 
nieuwe kennis te ontwikkelen.  
 

 
3 Onderwijsinnovaties in Nederland  

 
Werd de eerste helft van de vorige eeuw gekenmerkt door pedagogische idealen die leidden tot 
de oprichting van de zogenaamde ‘traditionele’ vernieuwingsscholen, zoals de Montessori-, 
Dalton- of Freinet-scholen, in de tweede helft van de twintigste eeuw ontstond een algemenere 
aanpak van verbeteringen van het onderwijs. Deze aandacht kwam in het onderwijsbeleid tot 
uiting in grootschalige onderwijsvernieuwingen en in de wetenschap in aandacht voor de rol 
van het onderwijs in de reproductie van maatschappelijke ongelijkheid en voor de 
innovatietheorie, het bestuderen van onderwijsinnovatie. Cijfers wezen uit dat er veel talent 
onbenut bleef: jongeren uit arbeiderskringen stroomden in onvoldoende mate door naar hogere 
vormen van onderwijs. Daarnaast was er ook twijfel over de kwaliteit van het onderwijs. 
Vooral nadat de Sovjet-Unie erin was geslaagd als eerste een ruimtevlucht tot stand te brengen 
sloeg de Spoetnikpaniek toe en vroeg het Westen zich af waarom niet zij die technologie als 
eerste beschikbaar had. Het onderwijs moest uitkomst brengen: meer leerlingen uit meer 
bevolkingsgroepen moesten een hoger onderwijsniveau bereiken. Gold dat in eerste instantie 
voor leerlingen uit de arbeidersklasse, later werd de aandacht ook gericht op meisjes en op 
allochtone leerlingen die over de hele linie onderpresteerden.  
 
3.1 De Mammoetwet 

 
In 1968 werd de Wet op het Voortgezet Onderwijs ingevoerd; kortweg de Mammoetwet. Het 
betrof in eerste instantie een stelselwijziging waarin de doorstroming binnen categoriale 
schooltypes werd bevorderd (Lagerweij et al., 2004). Het gymnasium, de hbs, de mms, de 
ambachtschool en de huishoudschool maakte plaats voor de schooltypen volgens de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het middelbaar en hoger 
algemeen vormend onderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs, het praktijkonderwijs en 
andere vormen van voortgezet onderwijs (Wettekst, artikel 2).  

Leerlingen zouden na de lagere school onder andere op basis van scores op de CITO-toets 
een opleiding kiezen die zou aansluiten bij hun aanleg en belangstelling. Ook zouden zij in de 
hogere klassen van havo en vwo zelf een vakkenpakket kiezen waarin zij examen zouden doen. 
Deden leerlingen in de hbs examen in vijftien vakken, de havo sloot af met zes en het vwo met 
zeven vakken, door de leerlingen binnen bepaalde kaders zelf te kiezen.  

De Mammoetwet, zo genoemd omdat er nu voor het eerst sprake was van een omvattende 
wet voor het voortgezet onderwijs, had vooral ten doel de doorstroming binnen het onderwijs 
te bevorderen en daarmee de onderwijsdeelname van leerlingen uit achterstandsgroepen te 
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vergroten. Leerlingen zouden voortaan niet naar de eerste klas maar naar een – gezamenlijke - 
brugklas gaan, waarna hun schoolkeuze opnieuw kon worden bekeken. Ook werd de 
mogelijkheid geboden examens te stapelen: van de mavo naar de havo, en van de havo naar het 
vwo. De weg terug kwam ook (vaak) voor. De Mammoetwet moest zo een verticale (naar een 
hoger of lager schooltype) of horizontale (van algemeen vormend naar beroepsonderwijs en 
vice versa) doorstroming mogelijk maken waardoor eventuele selectiefouten konden worden 
rechtgezet.  

Van twee kanten kwam de Mammoetwet onder vuur te staan. Aan de ene kant waren er 
critici die vonden dat de wet de eigen doelen niet haalde: het was lastig leerlingen van 
verschillende intelligentie in één brugklas te hanteren. Aan de andere kant waren er critici die 
vonden dat de wet niet ver genoeg ging; zij gingen uit van de idealen van de middenschool om 
uitstel van selectie mogelijk te maken en alle leerlingen gelijke mogelijkheden voor 
intellectuele, sociale en geestelijke ontwikkeling te bieden (Karstanje, in Lagerweij et al., 
2004).  

Over de middenschool werd een politieke strijd uitgevochten, die ertoe leidde dat 
verschillende experimenteerscholen werden opgericht, waarin de uitgangspunten van de 
middenschool konden worden uitgeprobeerd. Van Kemenade, onderwijsminister in de jaren 
zeventig, legde zijn plannen neer in de Contourennota (1975), die na de basisschool voorzag in 
een vierjarige middenschool waarna een gedifferentieerd systeem van bovenscholen zou 
worden aangeboden. Het nieuwe onderwijsbestel dat in de Contourennota werd voorgesteld 
had als doel bij te dragen aan de spreiding van kennis en macht (Meijnen & Karsten, 2004), 
zodat gelijke kansen voor iedereen konden worden gerealiseerd. Het middenschoolmodel was 
gebaseerd op het uitgangspunt dat de school de persoonlijke ontplooiing, de zelfbeschikking 
van de leerling, moest stimuleren. Het nieuwe bestel zou zowel bijdragen aan de externe 
democratisering van het onderwijs – grotere deelname aan hogere vormen van onderwijs, als 
aan de interne democratisering van het onderwijs – een meer actieve participatie van alle 
betrokkenen bij de dagelijkse praktijk in de scholen.  
 
3.2 De Basisvorming  
 
Ondanks de – soms zeer succesvolle - experimenten is de middenschool nooit bij wet 
ingevoerd. Er bleek geen politieke steun voor de invoering van een horizontaal stelsel te 
bestaan (Lagerweij et al.,2004). In plaats daarvan werd gekozen voor de Basisvorming, onder 
regie van staatssecretaris Wallage (Wet op de Basisvorming, 1993), met onder andere als doel 
een minimaal onderwijspeil voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en niveau, te bereiken. De 
Basisvorming was een politiek compromis waarin werd vastgehouden aan de structuur van het 
categoriale stelsel en waarin tegelijkertijd een gemeenschappelijk kerncurriculum van vijftien 
vakken voor alle twaalf- tot vijftienjarigen werd aangeboden. In tegenstelling tot de 
middenschool, die de persoonlijke ontplooiing centraal stelde, is dit model meer gebaseerd op 
de cultuuroverdracht als kerntaak van de school. Door het brede curriculum zou een 
vroegtijdige selectie kunnen worden voorkomen zodat er een basis kon worden gelegd voor 
zelfontplooiing door leerlingen in de verdere schoolcarrière (Meijnen & Karsten, 2004). Na die 
gemeenschappelijke brede basis zou de leerling keuzes voor de verdere school- en 
beroepsloopbaan maken. Het ging in de Basisvorming om het verwerven van kennis, 
vaardigheden en inzicht, later door het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO) 
vertaald als het TVS-model: Toepassing, Vaardigheden en Samenhang. De – honderden - 
wettelijke kerndoelen moesten via activerend en toepassingsgericht onderwijs worden behaald. 
En dat zou hoge eisen stellen aan de inhoudelijke implementatie.  
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De WRR (Basisvorming in het Onderwijs, 1986) adviseerde de regering om brede 
acceptatie voor de invoering van de Basisvorming te laten blijken door een brede steun voor de 
wet in het parlement te verwerven. De invoering van de Basisvorming is dan een goed 
voorbeeld van een grootschalige innovatie volgens het Research, Development and Diffusion-
model.  
 
De invoering van de Basisvorming heeft in het onderwijs geleid tot vele strubbelingen. Het 
programma bleek maar gedeeltelijk uitvoerbaar (Diephuis & van Kasteren, 2003). De 
Basisvorming was gericht op een fictief gemiddelde leerling; het was te ambitieus en te 
omvattend; het aantal van vijftien vakken was te hoog en dat leidde tot versnippering van het 
onderwijsaanbod. Dat is ook de conclusie van het evaluatierapport Werk aan de Basis van de 
Inspectie van het Onderwijs (1999), dat echter als voornaamste conclusie biedt dat de Wet èn 
een politiek compromis is, èn tegelijkertijd een ambitieuze innovatie is en dat beide zaken niet 
samengaan. Een ambitieuze innovatie heeft brede en enthousiaste steun nodig. Gevoegd bij de 
geringe wetshandhaving door de overheid, het gebrek aan faciliteiten voor de scholen en de 
tegelijkertijd optredende schaalvergrotingsoperatie, zo constateert Polder (2004), leidde deze 
situatie ertoe dat de rijksoverheid met wet- en regelgeving niet heeft bijgedragen aan het 
oplossen van problemen met de Basisvorming; ze heeft ze zelfs gefrustreerd (p. 38).  

De Inspectie stelt in haar evaluatie vast dat de meeste scholen de Basisvorming 
‘beleidsarm’ hebben ingevoerd. Dat betekent dat de scholen wel de lessentabel hebben 
ingevoerd en de vijftien kernvakken hebben aangeboden, maar dat zij niet de bijbehorende 
inhoudelijke en didactische veranderingen lieten zien. De Inspectie concludeert dan ook dat er 
op het punt van de kwaliteit van het onderwijsleerproces veel kan worden verbeterd. 
Bovendien ontbreekt het op de scholen aan een goede aansluiting met de bovenbouw. Ook 
blijken vele scholen de brugklas liever homogeen samen te stellen. In het bijzonder het 
voorbereidend beroepsonderwijs bleek ten slotte niet overweg te kunnen met het niveau en het 
theoretische karakter van de kerndoelen van de Basisvorming. Vele scholen voor vbo lieten 
daarom meerdere vakken vallen.  

Dat de scholen zichzelf geen dienst hadden bewezen met die beleidsarme invoering van de 
Basisvorming, bleek bij de volgende grote innovaties, die belangrijke pedagogisch-didactische 
vernieuwingen met zich mee brachten. De scholen konden daarbij niet terugvallen op 
pedagogisch-didactische vernieuwingen die hen hadden kunnen voorbereiden op de nieuwe 
ronde innovaties.  
 
3.3 De Tweede Fase en het Studiehuis  
 
In tegenstelling tot de Basisvorming, bleek er in het onderwijsveld in eerste instantie brede 
steun te bestaan voor de invoering van de Tweede Fase in 1998, onder regie van 
staatssecretaris Netelenbos. Met de invoering van de Tweede Fase werd beoogd zowel 
onderwijsinhoudelijk als didactisch beter aan te sluiten bij de eisen van de moderne tijd, bij de 
veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie en bij de eisen van het vervolgonderwijs, dat 
de aankomende studenten graag toegerust zou zien met een bredere algemene ontwikkeling en 
met die sociale en leervaardigheden die in het hoger onderwijs nodig waren om daar te kunnen 
slagen (Inspectie van het Onderwijs, 2001). Opnieuw binnen het bestaande categoriale stelsel, 
werd de bovenbouw van havo en vwo grondig herzien. Voortaan zouden de zelfgekozen 
eindexamenpakketten van zes tot zeven vakken plaats maken voor een algemeen deel met 
verplichte vakken, een ‘vrij’ deel en een profieldeel, bestaand uit enkele samenhangende 
vakken die zouden voorbereiden op een wetenschappelijke discipline en/of een beroepsdomein. 
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In totaal werden er in de nieuwe bovenbouw weer veertien tot vijftien vakken aangeboden. 
Voorts zou de didactiek van het onderwijs in de Tweede Fase meer gericht worden op de 
actieve en zelfstandige leerling. Omdat leerlingen het actief en zelfstandig leren moesten leren, 
werd er in de plannen ook aandacht aan het ‘leren te leren’ besteed. Leerlingen zouden worden 
gestimuleerd een leerstijl te ontwikkelen die leidde tot diepe verwerking van de leerstof en tot 
zelfregulatie, terwijl ze zichzelf zouden leren te motiveren om met plezier te studeren. Het 
zelfstandig leren werd getoetst in het schoolexamen, waarin onderzoekjes, het leesdossier en 
het profielwerkstuk waren opgenomen.  

Scholen kregen de vrijheid zelf te bepalen in hoeverre zij op het actief en zelfstandig leren 
de nadruk zouden leggen. Sommige scholen besteedden hier weinig aandacht aan of lieten het 
over aan de beslissing van individuele leraren, terwijl andere scholen schoolbreed de invoering 
van activerende didactiek in de les verwachtten. Ondanks de oorspronkelijke steun voor de 
Tweede Fase, juist uit het onderwijsveld, kwam er al snel kritiek, niet zozeer op 
uitgangspunten en doelen, als wel op de uitvoering ervan. De eerste groep die nadrukkelijk van 
zich liet horen waren de leerlingen, georganiseerd in het landelijk Aktie Komité Scholieren, het 
Laks. Leerlingen klaagden over de overladen programma’s en ze werden al gauw bijgestaan 
door docenten die klaagden over de toegenomen werkdruk en moeilijk uitvoerbare 
programma’s, terwijl de directies klaagden over de grote organisatielast (Onstenk, 2007).  

Al snel kwam de staatssecretaris met wijzigingsvoorstellen die ertoe moesten leiden dat het 
overladen programma enige verlichting werd geboden. Die verlichting ging zelfs zo ver dat de 
Inspectie zich afvroeg of de maatregelen ter verlichting en ter versoepeling niet de 
oorspronkelijke doelstellingen van de Tweede Fase teniet zouden doen (2001). Bovendien was 
in de bewoordingen van de Inspectie enige irritatie te bespeuren aangaande de behoefte aan 
evaluatie, die in 2001 beslist te vroeg kwam. Na zeven jaar kwam het Adviespunt Tweede Fase 
met een evaluatie, getiteld ‘Zeven jaar, een balans’ (Huijssoon & Groenewegen, 2005). De 
evaluatie was gematigd positief over het welslagen van een verbeterde aansluiting tussen het 
voortgezet en het hoger onderwijs: studenten voelden zich door de vaardigheden die zij tijdens 
de Tweede Fase hadden geleerd beter toegerust voor het hoger onderwijs dan studenten oude 
stijl. Opleiders in het hoger onderwijs oordeelden positief over de beheersing van algemene 
vaardigheden door eerstejaarsstudenten, maar vonden dat de vakspecifieke kennis en 
vaardigheden te wensen overlieten.  

De evaluatie was aanmerkelijk kritischer over de realisering van het studiehuis, zoals de 
benadering van het actief en zelfstandig leren werd genoemd: er bleek bijvoorbeeld grote 
variatie tussen scholen in de mate waarin een instrument als de keuzewerktijd werd ingezet. In 
slechts enkele gevallen bleek de keuzewerktijd het actief en zelfstandig leren door leerlingen te 
ondersteunen, vaker werd de keuzewerktijd gebruikt om docenten in de gelegenheid te stellen 
een uurtje extra les te geven of werd de leraar slechts als surveillant ingezet bij het huiswerk 
maken. Ronduit negatief was de evaluatie over de mate waarin scholen erin geslaagd zijn 
wezenlijke didactische veranderingen gestalte te geven. Huijssoon & Groenewegen 
constateerden eerder een didactische schraalheid. De meeste lessen lieten een nieuwe saaiheid 
zien van nakijken huiswerk, korte instructie en daarna gaan de leerlingen zelf opdrachten 
maken (p. 43).  
 
3.4 Het vmbo: de eerste trede van de beroepskolom  

 
Terwijl alle scholen voor voortgezet onderwijs met de Basisvorming aan het worstelen waren, 
en de scholen voor havo en vwo de Tweede Fase aan het voorbereiden waren, diende zich 
alweer een nieuwe grootschalige vernieuwingsoperatie aan: het beroepsonderwijs zou grondig 
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worden herzien. In 1999 startte het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, met 
als doel mavo en vbo te integreren en zo te vernieuwen dat de aansluiting met 
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt zou worden verbeterd (Onstenk, 2007).  
In het vmbo werden het (i)vbo en de mavo samengevoegd tot een gemeenschappelijke 
onderbouw waarin de Basisvorming zou worden aangeboden met daarbovenop in de 
bovenbouw een viertal leerwegen, die aansloten bij de verschillende kwalificatieniveaus in het 
middelbaar beroepsonderwijs: de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde 
en de theoretische leerweg. Daarnaast was in al die leerwegen de mogelijkheid voor leerlingen 
met een pedagogische en/of didactische achterstand het leerwegondersteunend onderwijs te 
volgen, kortweg het lwoo. Het vmbo omvatte ook het praktijkonderwijs en andere vormen van 
speciaal onderwijs. De leerwegen zouden leerlingen voorbereiden op verder leren en werken 
binnen vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw. 

Voortaan zouden leerlingen, ook vanuit de vroegere mavo, vooral doorstromen naar het 
mbo. Het vmbo-t bood onbeperkte instroom in het mbo, niveau 4. De doorstroming van het 
vmbo-t naar de havo werd bemoeilijkt, doordat de kerndoelen van de mavo onvoldoende 
voorbereiding op de havo boden. Van alle kritiek op de verschillende vernieuwingen in het 
voortgezet onderwijs heeft de afschaffing van de mavo wellicht de meeste reactie uitgelokt. De 
mavo bood traditioneel de ‘laatbloeiers’ de gelegenheid van de mavo via de havo alsnog door 
te stromen naar het hoger onderwijs. De mavo was voor vele zoons en dochters uit de 
middengroepen en de ‘betere’ arbeidersklasse dé mogelijkheid tot sociale stijging. Dat was in 
de ogen van vele ouders en andere betrokkenen nu onmogelijk geworden. Hun kinderen waren 
gedegradeerd van ‘denkers’ tot ‘doeners’ (typologie van Onstenk, 2007), van iemand met vele 
toekomstmogelijkheden tot iemand met maar beperkte toekomstmogelijkheden. Niet alleen 
werd de mavist ingelijfd in het beroepsonderwijs, hij/zij werd ook nog eens vanaf jonge leeftijd 
in de klas gezet bij leerlingen die daarvóór de ambachtschool of de huishoudschool bevolkten: 
schooltypen die bekend stonden als ‘lagere’ vormen van onderwijs. Daar kwam nog bij dat de 
leerling-populatie van het (i)vbo in steeds grotere mate ging bestaan uit leerlingen die uit 
allochtone groeperingen afkomstig waren en die in de ogen van vele autochtone Nederlanders 
het onderwijspeil zouden drukken.  

De bovenbouw van het vmbo bereidde voor op een centraal landelijk examen en een 
schoolexamen. De daarin getoetste kerndoelen waren gekoppeld aan een algemeen deel en een 
beroepsgericht sectordeel, waarin zowel algemene beroepsvaardigheden als specifieke 
vakvaardigheden werden voorgeschreven. En hiermee was het tweede grote kritiekpunt 
gegeven: sommige critici vonden dat de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte 
leerweg veel te ‘theoretisch’ waren en dat het hoog tijd was om opnieuw de oude 
ambachtschool in ere te herstellen. In die visie werden de praktijkvakken gezien als de ‘echte’ 
beroepsvoorbereidende vakken, terwijl de ‘theorievakken’, waarmee de algemeen vormende 
vakken, de avo-vakken, werden bedoeld, maar ballast waren (Van der Sanden, Streumer, 
Doornekamp & Teurlings, 2001).  

In tegenstelling tot de landelijke kritiek op het vmbo (“Schooldirecteuren ontsteld over 
ommezwaai politici en deskundigen”, 2004) die doet vermoeden dat we hier te maken hebben 
met een grote mislukking, is er op veel scholen met de invoering van het vmbo een groot elan 
ontstaan, die op verschillende terreinen heeft geleid tot vernieuwingen op schoolniveau. Dat 
elan kwam op verschillende terreinen tot uitdrukking. Eén van de aangrijpingspunten bleek de 
tegenstelling tussen theorie en praktijk te zijn: scholen gingen aan de slag met de integratie van 
avo-vakken met beroepsgerichte vakken en/of met theorie- en praktijkvakken binnen de 
beroepsgerichte vakken zelf (Van der Sanden et al., 2001). Een ander aangrijpingspunt vonden 
de scholen in een verbeterde didactiek, meestal in enigerlei vorm van werkplekleren of 
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natuurlijk leren, of in een nieuwe aanpak van de schoolloopbaan-begeleiding en de inzet van 
portfolio’s daarbij. Veelal wordt daarbij gesproken over het herontwerp vmbo.  
 
3.5  Het mbo, de tweede trede in de beroepskolom   
 
Met de start van het vmbo werd in theorie de beroepskolom een feit. Voor het eerst werd de 
beroepskolom gestimuleerd als stapeling van beroepsopleidingen die konden leiden tot het 
behalen van het hbo-diploma. In de beroepskolom zouden ook die leerlingen voor wie 
voorheen het vbo vaak eindonderwijs was gebleken, de kans krijgen zich op basis van hun 
eigen leervoorkeuren en leerstijlen te ontwikkelen en net als hun medeleerlingen die die weg 
via het algemeen vormend onderwijs zouden afleggen, door te dringen tot de hoogste vormen 
van onderwijs. Het mbo zou een beslissende schakel in de beroepskolom moeten worden.  

Het middelbaar beroepsonderwijs was altijd al geteisterd door aansluitingsproblematiek. De 
gebrekkige aansluiting van het mbo met de arbeidsmarkt vormde al in 1984 de aanleiding voor 
de Commissie Wagner om het beroepsonderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van onderwijs, overheid en bedrijfsleven te zien (Ritzen, 2004). Wagner zette daarmee het 
thema beroepsvorming en beroepsonderwijs hoog op de politieke agenda. Even later werd door 
de Commissie Rauenhoff de dualisering van de beroepsopleidingen gepropageerd, die de basis 
legde voor het leren op de werkplek. In 1993 kwam de Wet Educatie en Beroeponderwijs tot 
stand, kortweg WEB (Ritzen, 2004). Deze wet biedt een formeel juridisch kader voor het 
middelbaar beroepsonderwijs, dat voorziet in een kwalificatiestructuur, waarin de eindtermen 
voor het mbo per niveau en per sector worden uitgewerkt. Zo kon precies worden 
voorgeschreven aan welke eisen de afgestudeerden van een bepaalde opleiding op een bepaald 
niveau moesten voldoen. Het mbo zou vier niveaus bieden die in principe volgens de BOL, de 
beroepsopleidende leerweg en via de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg, konden worden 
behaald. Niveau twee werd beschouwd als de minimale startkwalificatie op de arbeidsmarkt. 
Niveau vier zou toegang tot het hbo geven. De immer voortdurende rendementsproblematiek 
zorgt er echter tot op heden voor dat het mbo deze rol onvoldoende op zich kan nemen: de 
schooluitval is relatief hoog.   

De gehanteerde eindtermen werden ontworpen door de landelijke organen voor het 
beroepsonderwijs, de huidige Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Ze bevatten 
beroepsgerichte, op doorstroming gerichte en algemeen vormende elementen (Ritzen, 2004). 
De eindtermen riepen al snel veel kritiek op. Nu eens niet zozeer door de media of in het 
parlement, maar binnen de scholen, die klaagden over het keurslijf dat hen met de eindtermen 
werd opgelegd. De scholen ervoeren volgens Ritzen een gebrek aan ruimte om eigen 
beslissingen te nemen en eigen onderwijsinnovaties door te voeren. Zo werd het doel van de 
kwalificatiestructuur, namelijk om het voor scholen en arbeidsmarkt mogelijk te maken samen 
beroepsgerichte leerplannen te ontwikkelen, teniet gedaan.  

Er moest dus iets gebeuren. Het Herontwerp Kwalificatiestructuur (zie Gele Katern, 2005) 
werd in het leven geroepen. Het Herontwerp zou binnen de kwalificatiestructuur 
competentieprofielen moeten ontwikkelen, op basis van beschrijvingen van de 
beroepsuitoefening en de vereisten die door de betreffende branches waren geformuleerd. Over 
het Herontwerp mbo, zoals het herontwerp kwalificatiestructuur kortweg werd genoemd, werd 
advies gevraagd aan het adviesbureau Berenschot, dat concludeert dat ondanks alle negatieve 

publiciteit, de urgentie en de noodzaak van het herontwerp door alle betrokken actoren worden 
onderschreven. Het competentiegericht onderwijs vormt het adequate antwoord op de 
maatschappelijke problemen rond schooluitval en gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en 
beroepspraktijk. Er zijn echter grote knelpunten in de uitvoering van, de regie en het toezicht 
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op, en de communicatie over de operatie (Basoski, Wiegers & Overmeer, 2007, p. 23). 
Vandaar dat Berenschot adviseert de operatie niet per 1 september 2008, maar later te gaan 
invoeren. En dat is precies wat de regering in 2007 besloten heeft.  
 
3.6 Het hbo, de derde trede in de beroepskolom  
 
Was het hoger beroepsonderwijs ten tijde van de Mammoetwet nog onderdeel van het 
voortgezet onderwijs, in 1986 kreeg het hbo met de Wet op het Hoger beroeps Onderwijs een 
eigen wettelijk kader, om in 1993 samen met het wetenschappelijk onderwijs op te gaan in de 
Wet Hoger Onderwijs. Aan de ontwikkeling van het hbo had volgens Van Hout (2007) vooral 
de vorming van multisectorale hogescholen bijgedragen, ingezet door de STC-operatie van 
1983. De STC (schaalvergroting, taakverdeling en concentratie) leidde tot vele fusies van de 
hbo-instellingen tot uiteindelijk 41 hbo-instellingen in 2006 (Hettema, 2007). De gefuseerde 
hbo-instellingen streefden er vanuit concurrentieoverwegingen, maar ook vanuit 
maatschappelijke overwegingen naar zoveel mogelijk opleidingen aan te bieden, waardoor er 
veel kleine opleidingen ontstonden.  

Rendementsproblematiek is evenals in het mbo ook een voortdurende zorg in het hbo. De 
instroom vanuit havo en vwo is nagenoeg maximaal, terwijl de instroom vanuit het mbo nog 
zeer te wensen overlaat. Dit heeft enerzijds te maken met de lage rendementscijfers van het 
mbo, dat meer dan dertig procent van haar deelnemers zonder diploma de school ziet verlaten. 
Anderzijds heeft dat te maken met het feit dat de doorstroming van lagere naar hogere niveaus 
binnen het mbo onvoldoende plaatsvindt. Ongeveer de helft van de niveau vier mbo-
afgestudeerden gaan naar het hbo. Dat aantal zou veel hoger kunnen. De studenten op het hbo 
die afkomstig zijn uit het mbo hebben echter nog slechtere resultaten dan de studenten die 
afkomstig zijn uit havo en vwo (zie ook Onderwijsraad, 2007). Daaruit blijkt dat er sprake is 
van belangrijke aansluitingsproblemen. Van Hout (2007) vraagt aandacht voor het structurele 
probleem van de te smalle opleidingen, waardoor er een (te) groot aantal opleidingen is wat 
uitval en omzwaaien en dus rendementsverlies veroorzaakt. Hij pleit ervoor om brede 
opleidingen met specialisatiemogelijkheden aan te bieden, waar meer plaats zou kunnen zijn 
voor vraagsturing en maatwerk.  

Naast de rendementscijfers vormden in de tweede helft van de vorige eeuw ook de 
aansluitingsproblemen hbo-arbeidsmarkt een bron van voortdurende zorg. Met de ontwikkeling 
van de beroepskolom zou er een nieuwe verbindende schakel tussen arbeidsmarkt en 
onderwijsinstellingen in het leven worden geroepen (Ritzen, 2004). Beroepsopleidingen en 
bedrijven/instellingen werken in de beroepskolom met elkaar samen met het doel de loopbaan 
van de werknemer van morgen tot uitgangspunt te maken van doorlopende leerlijnen vanaf 
vmbo, via mbo tot hbo.  
Net als in het vmbo en het mbo, en ook in het algemeen vormend onderwijs, werd door het hbo 
geconstateerd dat het traditionele klassikale onderwijs niet meer voldoet. Het werkplekleren, de 
studieloopbaanbegeleiding, het leren leren en het competentiegericht leren deden vanaf 1990 
niet alleen in het mbo, maar vooral ook in het hbo hun intrede. Binnen de hbo-instellingen 
werd het competentiebegrip breed opgevat; het omvatte ook ontwerpend leren en 
probleemgestuurd onderwijs. Deze ontwikkelingen werden vaak centraal binnen de hbo-
instellingen aangestuurd.  

De Lissabon-doelstellingen misten ook hun uitwerking op het hbo niet. Er werd een 
upgrading van het hbo ingezet. Voortaan zouden hogescholen na een bacheloropleiding de 
mogelijkheid tot professionele masters bieden, en zouden ook HBO-promotietrajecten in het 
leven worden geroepen. Hiermee maakte het hbo een fundamentele omslag: het werd van 
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onderwijsinstelling een kennisinstelling; naast het verzorgen van onderwijs richten 
hogescholen zich voortaan ook op het uitvoeren van (praktijkgericht) onderzoek en 
maatschappelijk ondernemen (Kater, 2007). Een nog vrij jonge ontwikkeling is die waarin 
aandacht wordt gevraagd voor het Evidence Based werken (Leynse, Vroomans & Hulst, 2006): 
datgene wat als kern van het competentiegericht curriculum wordt gezien behoort een 
empirische evidentie te hebben, die is gegrondvest in wetenschappelijk onderzoek. Hiermee 
wordt getracht al te gemakkelijke oplossingen, die vanuit het competentiedenken worden 
aangedragen, te voorkomen en elke opleiding een wetenschappelijke basis te verschaffen. In 
opleiding die gekenmerkt wordt door Evidence Based werken wordt gezocht naar de beste 
wetenschappelijke resultaten en praktijkoplossingen ten behoeve van een professionele aanpak 
van problemen in het werkveld. Want niet alleen op het hbo, ook in het werkveld zullen 
professionals steeds meer moeten bijdragen aan innovaties. Hbo-onderzoek profileert zich in de 
kennisontwikkeling van de innoverende professional, onder het motto: opleiden voor de 
professional van morgen (onder andere De Karthuizer, op www.iscb/Karthuizer.nl).   

De in 2001 ingestelde lectoraten dienen door het bevorderen van onderzoek de 
kennisinfrastructuur op hogescholen te ondersteunen en een brugfunctie tussen hogeschool en 
werkveld te vervullen. Dat betekent dat de hogescholen hun prioriteit zullen leggen in het 
investeren in talent, in praktijkonderzoek en in personeel (Investeren in participatie, innovatie 
en personeel, 2007). Naast het bijdragen aan de groei van het aantal hoger opgeleiden, zullen 
hogescholen moeten bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht in Nederland, onder 
andere door het onderwijs te versterken door het te koppelen aan praktijkonderzoek, 
kennisvalorisatie (effectieve benutting van resultaten van wetenschappelijk onderzoek) en 
kenniscirculatie. De stimulering van promoties binnen het hbo heeft ook ten doel de 
kennisbasis binnen hogescholen te versterken.  

Vanaf 2004 functioneert de SIA – de Stichting Innovatie Alliantie -, die in samenwerking 
met hogescholen, roc’s en het mkb (midden- en kleinbedrijf) de RAAK-gelden (Regionale 
Aandacht voor Actie en Kenniscirculatie) verdeelt, waarbij onderwijs en bedrijfsleven 
samenwerken om kenniscirculatie tussen hogescholen en mkb te bevorderen en het innovatief 
vermogen van het mkb te stimuleren. Dit programma heeft in het mbk al voor vele miljoenen 
investeringen in innovatie gezorgd (Effect innovatie-gelden op investeringen mkb groot, 2005). 
De SIA voert nu ook de RAAK-Publiek regeling uit, die kennisuitwisseling tussen 
professionals uit de publieke sector en kennisinstellingen in de regio stimuleert.  
 
Vooral de oudere docenten die werken in het hbo hebben weinig voeling met deze jongste 
ontwikkelingen. Zij voelen zich vaak nog ongemakkelijk bij het begrip competentiegericht 
opleiden, laat staan dat zij zich thuis voelen bij begrippen als kennisvalorisatie. Hen is wel veel 
gelegen aan aandacht voor fundamentele kennis naast aandacht voor toepassingsgerichte 
kennis (De Jong & De Werd, 2006).  
 
3.7 De Vernieuwde Onderbouw: het Herontwerp Basisvorming  
 
Ook van de Basisvorming wordt een herontwerp in de steigers gezet. Er komt een Vernieuwde 
Onderbouw, die het gehele voortgezet onderwijs betreft: het gaat om de nieuwe tweejarige 
onderbouw in vmbo, havo en vwo. De Vernieuwde Onderbouw is in eerste instantie 
ontwikkeld door de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, die in 2002 is ingesteld. Indachtig 
de kritiek op vorige grootschalige vernieuwingen kreeg de Taakgroep de opdracht om in 
samenspraak met verschillende scholen verschillende scenario’s voor Basisvorming te 
ontwikkelen en de overheid te adviseren over daarbij passende landelijke kaders. De 
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Taakgroep zet experimenten uit in het scholenveld en analyseert de op de scholen ontwikkelde 
vernieuwingen in de vorm van vier scenario’s.  

De Taakgroep komt in 2003 met een tussenrapportage, Contouren van een Nieuwe 
Onderbouw, en in 2006 wordt een nieuwe regeling ingevoerd die zich kenmerkt door de ruimte 
die scholen krijgen om een eigen scenario te kiezen en daarbij passende maatregelen te nemen. 
De overheid stelt hierbij kaders wat betreft de onderwijstijd (leerlingen dienen 1040 klokuren 
les te krijgen), de kerndoelen (het aantal kerndoelen wordt teruggebracht tot 58) en de 
bekwaamheidseisen aan leraren. De term ‘Basisvorming’ is uit de Wet geschrapt.  

Scholen mogen zelf weten of zij het curriculum als een geheel van zelfstandige vakken 
aanbieden, dan wel als geïntegreerd in leergebieden. De 58 kerndoelen zijn zo algemeen 
mogelijk geformuleerd, zodat scholen zelf invulling kunnen geven aan inhoud en didactiek van 
het curriculum. Ze bieden in globale termen de onderwijsdoelen voor twaalf- tot 
veertienjarigen, geordend in domeinen. Uitgangspunten zijn het actief, zelfstandig en 
samenwerkend leren in een veilige en uitdagende leeromgeving. Binnen deze kaders kunnen 
scholen kiezen tussen scenario één, waarin de traditionele school met vakkenscheiding wordt 
gehandhaafd, en scenario vier, waarin de lessentabel het veld heeft geruimd voor 
competentiegericht leren, en alle mogelijkheden daartussen. Het Herontwerp Basisvorming 
staat model voor de wijze waarop de overheid op dit moment omgaat met grootschalige 
vernieuwingen.  
 

 
4 Beleidsuitvoering 

 
Volgens Lagerweij et al. (2004) liet de overheid vanaf de jaren zestig naast een allocatief 
onderwijsbeleid, dat erop toe wil zien dat overheidsmiddelen rechtvaardig worden verdeeld, 
ook een constructief beleid zien, dat eisen stelt aan de inhoud en de inrichting van het 
onderwijs. De door Idenburg gedoopte ‘constructieve onderwijspolitiek’ beoogde een 
planmatige ontwikkeling van het onderwijs, die verder ging dan de berekening van de behoefte 
aan scholen, docenten, leerlingplaatsen en de daarvoor benodigde budgetten (Droogleever 
Fortuijn, 2003). Het zou voortaan niet alleen over cijfers, maar vooral ook over inhoudelijk 
onderwijsbeleid gaan. De overheid zou dit beleid gaan voeren door het onderwijsbestel te 
bepalen, door voorwaardenscheppend op te treden, door een verzorgingsstructuur in het leven 
te roepen en door een innovatiebeleid te voeren (Van der Poel et al., in Lagerweij et al., 2004). 
Vooral de verzorgingsstructuur was door de overheid ingezet om inhouden van vernieuwingen 
de ‘scholen in te krijgen’.  
 
4.1 De verzorgingsstructuur  
 
De verzorgingsstructuur bestond uit de vijf landelijke pedagogische centra en vijfenzestig 
lokale onderwijsbegeleidingsdiensten. Idealiter verzorgden de landelijke pedagogische centra 
en - overigens ook - andere nascholingsinstellingen trainingen op het terrein van de 
vernieuwingen en de lokale begeleidingsdiensten begeleidden de invoering van een 
vernieuwing op schoolniveau. In die zin speelden deze diensten een rol in de top-
downverspreiding van de inhoud van vernieuwingen: zij waren de vertalers van en vormgevers 
van het overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau (Van den Berg & Vandenberghe, 1999). 
In eerste instantie beschikten genoemde diensten over ruime overheidsbudgetten om hun taken 
uit te voeren. Midden jaren negentig werden deze overheidsbudgetten overgeheveld naar het 
scholenveld, dat daarmee zelf de beschikking kreeg over middelen om de eigen 
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professionalisering vorm te geven en daarbij de beste aanbieder te zoeken. Tegelijk met deze 
maatregelen kwamen ook nieuwe aanbieders op de trainings- en adviesmarkt. Deze 
ontwikkelingen maakten dat de verzorgingsstructuur meer marktgericht moest gaan werken.  

De positie van het onderwijsveld bij de onderwijsondersteunende activiteiten werd de 
afgelopen jaren versterkt. De Hoofdlijnenbrief 2008 – 2009 (april 2007) meldde dat onder 
andere vanwege de bevordering van de vraagsturing vanuit het onderwijsveld en van meer 
zeggenschap door sectororganisaties het SLOA-budget (Subsidiëring Landelijke 
Onderwijsondersteunende Activiteiten) voor de instellingen zoals de landelijke pedagogische 
centra zal worden afgebouwd.  
 
4.2 De schaalvergroting  
 
Vanwege de noodzaak tot bezuinigingen ten gevolge van de tweede oliecrisis eind jaren 
zeventig werd het belang van effectiviteit en efficiëntie in het onderwijs sterk benadrukt 
(Lagerweij et al., 2004). Ten gevolge van het streven naar meer autonomie voor scholen èn 
vanwege het dalend aantal leerlingen nadat de babyboomgeneratie het onderwijs had verlaten 
werden scholen gestimuleerd te fuseren tot grote scholengemeenschappen waarin vmbo tot en 
met gymnasium werd aangeboden. Op deze wijze konden alle scholen het kerncurriculum van 
vijftien vakken in de onderbouw blijven aanbieden. De schaalvergrotingsoperatie vond plaats 
van lager tot en met het hoger onderwijs. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal scholen 
van 1926 in 1984 tot 652 scholen in 2006, met in totaal 1230 vestigingen. Dat laatste is 
belangrijk, omdat vanwege de mogelijkheid tot nevenvestigingen het onderwijsaanbod op het 
platteland kon blijven bestaan. Deze scholen worden bestuurd door 360 besturen. Want behalve 
een scholenfusie kon ook een besturenfusie plaatsvinden: scholen bleven zelfstandig, maar 
vielen samen met andere scholen onder één bestuur. De fusiebeweging in het mbo startte in 
1987 met 347 instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, tot 61 roc’s (regionaal 
opleidingen centrum) in 2006. Ten slotte de hbo cijfers: het aantal hbo instellingen daalde van 
125 in 1986 naar 41 in 2006 (cijfers uit Hettema, 2007).  

De schaalvergroting, zeker wanneer die tot stand kwam door fusies van scholen met 
meerdere vestigingen of fusies van meerdere besturen, leidde ertoe dat er nogal wat 
bovenschoolse besturen gingen ontstaan. De lokale schoolleider werd vestigingsdirecteur, 
terwijl het beleid in het bovenschoolse bestuur werd gemaakt, in roc’s en hogescholen door 
Colleges van Bestuur. Sommige schoolbesturen werden door docenten als het nieuwe Den-
Haag-op-locatie gezien: waar voorheen de circulaires uit Den Haag in een onophoudelijke 
stroom de school binnenkwamen, werden nu soms de besluiten van het bovenschoolse bestuur 
als oekazes ervaren. Met het bovenschoolse bestuur ontstond een nieuwe managementlaag, 
waarover veel geklaagd is, vooral in de media en in het parlement. Volgens Hettema (2007) 
valt het nogal mee met de aantallen managers in het onderwijs. In het begin van de 
schaalvergrotingsoperatie, toen de besturen vele nieuwe taken op zich moesten nemen, en de 
door de fusies boventallig geworden onderwijsmanagers nog niet ‘weggewerkt’ waren, klom 
het aandeel van managementfuncties in verhouding tot het onderwijzend personeel inderdaad. 
Maar binnen enkele jaren lieten die verhoudingen gunstiger cijfers zien.  
 
4.3 Autonomie en verantwoordingsplicht 

 
De schaalvergroting en de overdracht van autonomie naar de scholen is het gevolg van een 
langdurig en weloverwogen proces geweest waarvoor brede politieke consensus bestond. Om 
de autonomie te ondersteunen was deregulering noodzakelijk. Aan de ene kant was al duidelijk 
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op dat moment (eind jaren tachtig) dat de logge hand van de overheid zich niet tot in de 
klaslokalen kon uitstrekken. De invloed van het overheidsapparaat op de individuele school is 
immers gering, dat was wel duidelijk geworden (Lagerweij et al., 2004). Uit die constatering 
vloeit voort dat de overheid op twee manieren verder zou gaan sturen.  

Ten eerste wilde de overheid de grote gefuseerde scholen/instellingen ondersteunen om 
zich te ontwikkelen tot krachtige instellingen die een groot beleidsvoerend vermogen zouden 
kunnen laten zien en die door middel van efficiëntie en effectiviteit een grote productiviteit 
zouden gaan vertonen. Maatregelen tot deregulering zoals minder regelstelling vanuit de 
overheid, en tot financiële zelfstandigheid van de scholen door lump sum financiering moesten 
de institutionele zelfstandigheid bevorderen. Scholen gingen nu zelf hun financiën beheren en 
een eigen personeelsbeleid voeren. De instellingen moesten allerlei taken zelf verzorgen die 
voorheen tot de taken van het ministerie behoorden. Deze taken en de  verantwoordingsplicht 
die hiermee gepaard ging brachten veel werk met zich mee. 

Ten tweede ging de overheid sturen op de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het 
onderwijs: de inspectie diende de kwaliteit van het onderwijs te bewaken door schoolbezoeken 
en door de beoordeling van verschillende schriftelijke rapportages van de scholen aangaande 
hun prestaties en kwaliteit. Per school werd een kwaliteitskaart gemaakt. In het hbo kwam een 
systeem van visitatie en accreditatie op gang. Ook de verantwoording over de kwaliteit en 
vooral ook over het rendement bleek arbeidsintensief. De WRR kraakte een kritische noot en 
vroeg zich af of de verantwoordingsplicht niet een doel op zich zelf zou worden, waarbij niet 
de inhoud maar het voldoen aan procedures leidend zou gaan worden (WRR, in Hettema, 
2007).  

In het hbo werd tegelijkertijd een bekostigingssysteem ingevoerd dat zich baseerde op 
rendementscijfers. Voortaan kregen opleidingen alleen betaald voor die studenten die binnen 
vier en een half jaar de studie afrondden. Wie binnen die periode studenten liet afstuderen werd 
beloond. Elke student die meer tijd nodig had kostte geld. En wanneer de rendementscijfers 
slecht waren, vormde dat ook een probleem bij visitatie en accreditatie. Veel docenten ervoeren 
deze maatregel als bedreigend voor de kwaliteit van hun onderwijs.  
 
4.4 Wie spelen een rol in de besluitvorming?  

 
In 1986, midden in het middenschooldebat, voerde het directoraat Voortgezet Onderwijs met 
150 externe belangenorganisaties overleg. Omdat veel van die belangenorganisaties verzuild 
waren, was het netwerk van vaste externe overlegvormen extra complex. Het onderwijs is 
traditioneel één van de meest verzuilde sectoren in Nederland. Het ministerie had volgens 
Droogleever Fortuijn (2003) te maken met verzuilde koepels en vakbondsorganisaties, 
besturenraden, veldorganisaties, en branche- en bedrijfstakorganisaties. Hij wijst erop dat 
doordat georganiseerde groepen toegang hadden tot besluitvorming, een corporatisme in 
beleidsontwikkeling tot stand was gekomen, dat moest bijdragen aan stabiele onderlinge 
verhoudingen. Van Wieringen (in Droogleever Fortuijn, 2003) heeft erop gewezen dat het 
corporatisme echter ook bijdroeg aan inflexibiliteit en traagheid van besluitvorming. Om deze 
reden trachtte de overheid vanaf de jaren tachtig de geïnstitutionaliseerde macht van 
belangengroepen terug te dringen.  

Nu was vanaf 1917 met artikel 23, toen de schoolstrijd werd beslecht en het bijzonder 
onderwijs qua bekostiging werd gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs, een wettelijke basis 
gelegd voor de gelijkwaardige rol van schoolbesturen en besturenorganisaties. Vanaf 1990 
wordt de rol van de verzuilde besturenorganisaties overgenomen door de onverzuilde 
brancheorganisaties: de Hbo-Raad, de Mbo-Raad en onlangs de Vo-Raad. Zij sluiten cao’s af 
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met de vakbonden en hebben een belangrijke rol in beleidsontwikkeling, ook en vooral op het 
terrein van innovatie.  
 
4.5 Procesmanagement  
 
Hierboven is al een enkele maal de term ‘procesmanagement’ genoemd. Er was een 
Procesmanagement VO, een Procesmanagement Basisvorming, een Stuurgroep Tweede Fase, 
een Procesmanagement vmbo, een Taakgroep Vernieuwde Basisvorming, een Projectgroep 
Onderbouw-vo en een stuurgroep Competentiegericht Beroepsonderwijs. Het 
procesmanagement had de taak de invoering van een landelijke innovatie voor te bereiden en te 
begeleiden. Vaak stonden gerenommeerde en bekende namen uit het onderwijsveld aan het 
hoofd van commissie of projectgroep. We noemen Ed Veenstra van het procesmanagement 
Basisvorming en Clan Visser ’t Hooft van de stuurgroep Tweede Fase, in een vorige functie 
beiden succesvolle schoolleiders. Ze trokken het land in om de complexe innovaties qua 
inhoud, organisatie en invoeringsstrategie op locatie uit te leggen en zo het onderwijsveld voor 
‘hun’ vernieuwing te winnen. Ze werden hierin gesteund door de pedagogische centra en 
andere nascholingsinstellingen, die de scholen trainingen aanboden om hun docenten op het 
lastige maar rechte pad van de betreffende innovatie te krijgen. Scholen ‘stuurden’ hele 
docententeams naar dergelijke trainingen, die vaak op locatie werden gegeven en waarin voor- 
en tegenstanders van de innovatie elkaar tegenkwamen en elkaar vaak vonden in hun kritiek op 
de wijze van invoering van de vernieuwing. Want zij, de docenten, moesten de vernieuwing 
uitvoeren en hen was niets gevraagd, zo was vaak het gevoel.  
 

 
5 Inhoudelijke thema’s in onderwijsinnovatie  

 
Volgens de Innovatiemonitor voortgezet onderwijs (Busman, Horsman, Klein & Oomen, 2006) 
werken bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs aan innovatie. Op de vraag welke 
innovatie het verst gevorderd is, noemt dertien procent van de scholen de vernieuwde 
onderbouw en twaalf procent van de scholen de invoering van enigerlei vorm van activerende 
didactiek, waaronder het natuurlijk leren. Een jaar later meldt vierendertig procent van de 
scholen te werken aan activerende didactiek, achttien procent aan doorlopende leerlijnen en 
veertien procent aan de vernieuwde onderbouw. Bevonden de meeste scholen zich in 2006 in 
scenario 1 van de vernieuwde onderbouw, in 2007 is dat scenario 2. Scholen streven meer 
samenhang na in het onderbouwcurriculum door combinaties van vakken te maken en met 
projecten te werken. Het aantal scholen dat zich bekent tot scenario 3, waarin vakken worden 
geïntegreerd tot leergebieden, is in 2007 ten opzichte van 2006 meer dan verdubbeld. De rol 
van de docent is daarbij fundamenteel aan het veranderen. Veertig procent van de scholen 
meldt dat docenten de nieuwe programma’s in teams ontwikkelen en dat zij in de uitvoering 
samenwerken.  

De scholen geven aan dat zij hun vernieuwingen vooral richten op de leerlingen: de 
uitdaging is voor hen het onderwijs uitdagender en plezieriger te maken, zodat leerlingen hun 
talenten kunnen ontwikkelen, de uitval wordt teruggedrongen en docenten weer trots op hun 
werk zijn en zich ook uitgedaagd voelen (Busman, Klein & Oomen, 2007). Kijken we naar 
ontwikkelingen in het vo en ook naar het mbo en het hbo, dan springen vier thema’s eruit, die 
we achtereenvolgens kort de revue laten passeren: de activerende didactiek (vooral in het vo), 
het competentiegericht onderwijs, het werkplekleren en de loopbaanbegeleiding (de laatste drie 
vooral in de beroepskolom).  
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5.1  De activerende didactiek 

 
Vanaf de start van de onderwijsinnovaties na de tweede Wereldoorlog vormt de activerende 
didactiek de inhoudelijke kern van het innovatiedenken. In de jaren zestig en zeventig was de 
aandacht gericht op de externe en interne democratisering van het onderwijs waarmee een 
actieve participatie in het lesgebeuren werd voorgestaan. In later jaren ging het vooral om de 
vertaling van de constructivistische leerpsychologie in didactische aanpakken in de klas die tot 
doel hadden de leerlingen actief bij de les te betrekken en te stimuleren tot zelfstandig werken 
en leren (zie bijvoorbeeld Ebbens, 2005; Marzano & Miedema, 2005).  

Van de constructivistische leerpsychologie is geen sprake. We volgen de beschrijving van 
Alexander (2006, p. 68 e.v.), die verschillende benaderingen onder het constructivisme schaart, 
die echter één ding gemeen hebben: kennis wordt door individuen en groepen geconstrueerd en 
niet verworven. Zonder menselijke activiteit kan er geen sprake zijn van kennis of van kennen. 
Zij onderscheidt de cognitief- en de radicaalconstructivistische benaderingen, waarin kennis 
gezien wordt als het gevolg van unieke constructies, zodat kennis net als vingerafdrukken 
unieke vormen aanneemt, en de sociaalconstructivistische benadering, waarin het individu juist 
geplaatst wordt in een sociale en culturele omgeving die op alle kennisconstructie invloed 
uitoefent. Het is juist die omgeving die de lerende verleidt de zone van naaste ontwikkeling te 
verkennen (Cole & Engeström, in Alexander, 2006). Deze benaderingen gaan er alle drie, 
ongeacht de eventuele maatschappelijke invloed, van uit dat kennis een individuele 
persoonlijke constructie is. Dat is niet het geval in de twee andere stromingen die Alexander 
onderscheidt, die van de gesitueerde cognitie, die vooral het proces van kenniscreatie in een 
bepaalde omgevingscontext benadrukt en die van het sociaal-culturalisme, dat benadrukt dat de 
wortel van het leren gelegen is in menselijke interacties en die beschrijft hoe groepen kennis 
construeren door sociale en culturele betekenissen te delen.  

De lerende construeert actief kennis en inzicht in interactie met zijn of haar omgeving en zo 
ontstaat bij iedere lerende een unieke, subjectieve representatie van de werkelijkheid (De 
Bruijn, 2003). Bolhuis (2000) wijst erop dat de individuele leeropvattingen in het onderwijs zo 
dominant zijn, dat er vooral aandacht is besteed aan het individueel leren en studeren. Het 
woordje ‘zelf’ in zelfverantwoordelijk, zelfstandig, zelfregulatie en zelfgestuurd spreekt 
boekdelen. Volgens haar wordt de sociale aard van leren en kennen nogal eens over het hoofd 
gezien. Bij het bevorderen van zelfstandig leren verdient het samen leren evenzeer de aandacht 
(p. 46). 

Moge het constructivisme een begrip zijn, waaronder meerdere benaderingen kunnen 
worden geschaard, dat is ook het geval met het begrip activerende didactiek. De activerende 
didactiek kan worden beschouwd als de vertaling van constructivistische uitgangspunten naar 
didactische aanpakken op school en in de klas. Maar met de constatering dat hiermee die 
didactiek wordt bedoeld, die ervan uit gaat dat leren als een actieve constructie door leerlingen 
wordt beschouwd, is nog weinig concreets gezegd.  

Dat leraren het niet gemakkelijk hebben met de vertaling van sociaalconstructivistische 
noties in hun dagelijks didactische handelen, blijkt uit de studie van Windschitl (2002), die vier 
categorieën dilemma’s onderscheidt waarvan leraren zich bewust zouden moeten zijn om zo’n 
vertaling tot een succes te maken. Het gaat volgens hem om conceptuele dilemma’s – de 
leerpsychologische basis van het constructivisme begrijpen; om didactische dilemma’s – hoe 
nieuwe curriculumontwerpen te maken; om culturele dilemma’s – hoe om te gaan met radicaal 
andere rolverdeling tussen leraar en leerling/student; en om politieke dilemma’s – hoe om te 
gaan met de soms ongenuanceerde kritiek van verschillende stakeholders. De op 
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constructivistische leest geschoeide scholen maken een algehele reculturing mee, waarin de 
‘gewone’ onderwijsnormen en – waarden, en de ‘gewone’ onderlinge verhoudingen op hun 
kop gezet worden (p. 164). Hij acht het een dure plicht van alle betrokkenen bij het onderwijs: 
leraren, onderwijswetenschappers, schoolleiders om op basis van deze dilemma’s een 
onderwijsvisie te ontwikkelen, wetende dat spanningen en conflicten horen bij het omgaan met 
dilemma’s.  

Zo ver is het in Nederland zeker nog niet. Op dit moment zien we diverse pogingen tot 
didactische vernieuwing, en, zoals Windschitl  al voorspelde, niet allemaal even succesvol. 
Echter hoewel de lessen in de Tweede Fase volgens de evaluatie van Huijssoon en 
Groenewegen (2005) dreigen te verschralen door magere didactische vernieuwingen, zegt 34% 
van de scholen in de innovatiemonitor 2007 bezig te zijn met didactische vernieuwingen. 
Wellicht vindt een groot deel van de didactische vernieuwingen plaats in de vernieuwde 
onderbouw. Het scenariodenken heeft in de onderbouw heel wat los gemaakt. Wellicht ook dat 
een ander belangrijk deel van de didactische vernieuwingen plaatsvindt in de bovenbouw van 
het vmbo.  

Het beroepsonderwijs in het funderend onderwijs heeft sinds de invoering van het vmbo 
een nieuw elan ontwikkeld, vooral op didactisch terrein, onder de vlag van het nieuwe leren.  
Onder de titel het nieuwe leren worden vele verschillende aanpakken gerangschikt, die variëren 
van het werken in een activerende leeromgeving met het accent op zelfstandig leren, tot het 
werken met betekenisvolle en authentieke contexten en samenwerkend leren (Teurlings, van 
Wolput & Vermeulen, 2006). Het begrip ‘het nieuwe leren’ is een paraplubegrip. Teurlings en 
collega’s vonden in hun literatuurstudie dat het nieuwe leren gebaseerd is op 
sociaalconstructivistische uitgangspunten en dat met het nieuwe leren vooral de ontwikkeling 
van leer- en sociale vaardigheden, betrokkenheid en motivatie bij leerlingen en hogere 
ordeleren wordt nagestreefd. Wanneer het nieuwe leren aan de bovenomschreven kenmerken 
voldoet, laten leerlingen een dieper leren zien, leveren zij betere prestaties en zijn zij meer 
gemotiveerd.  

Simons, van der Linden en Duffy (2000) leggen er de nadruk op dat achter het begrip 
‘nieuw leren’ verschillende onderwijsmodellen kunnen schuilgaan, die echter gemeen hebben 
dat het nieuwe leren procesgericht is. Het is gericht op het verder ontwikkelen van denk-, leer- 
en regulatievaardigheden, waarbij die vaardigheden niet apart, maar geïntegreerd in 
domeinspecifieke onderwijssituaties worden ontwikkeld.  

Volgens Volman (2006a) kon het nieuwe leren zoveel navolging krijgen omdat er aan het 
eind van de vorige eeuw drie dingen samen kwamen: veel scholen ervoeren dat het traditionele 
overdrachtsmodel niet goed werkte, de samenleving had arbeidsdeelnemers met nieuwe 
competenties nodig en het constructivisme verschafte een min of meer wetenschappelijke basis 
aan de nieuwe didactiek. Toch is er veel kritiek op het nieuwe leren. Het maatschappelijke 
debat is gepolariseerd en is volgens de toenmalige minister van OCW ‘wat ongenuanceerd’ 
(Brief aan de Tweede Kamer, 27-9-2006). Volman weerlegt veel kritiekpunten op het nieuwe 
leren: nog afgezien van het feit dat ook het succes van het traditionele onderwijs niet 
onderbouwd is, blijken leerlingen in het nieuwe leren met meer plezier naar school te gaan en 
leren zij naast de cognitieve onderwijsdoelen ook nog andere belangrijke zaken. Maar het is 
buitengewoon lastig het nieuwe leren goed uit te voeren. Zij pleit ervoor extreme posities in het 
debat te laten varen en juist de scholen die met het nieuwe leren aan het experimenteren zijn te 
steunen door hen met wetenschappelijk onderzoek te begeleiden. Onderwijsonderzoek moet 
niet tegen-werken, maar mee-werken (p. 23), zodat tegelijkertijd kan worden gewerkt aan een 
betere onderwijspraktijk en aan vermeerdering van kennis daarover.  
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5.2 Het competentiegericht onderwijs 
 
Leren vanuit werkproblemen, om zo de basis te leggen voor een verbinding tussen theorie en 
praktijk, vormt de basis van het competentiegericht opleiden en leren. Het competentiegericht 
onderwijs is vooral van belang in het beroepsonderwijs, dat te maken had met afgestudeerden 
die vaak wel relevante kennis hadden opgedaan, maar die niet adequaat wisten te handelen in 
de praktijk. Het competentiegericht leren is, net als het natuurlijk leren, een paraplubegrip, dat 
vele definities, modellen, aanpakken en visies herbergt.  

Al in de jaren tachtig woedde er een strijd om het competentiegericht opleiden binnen de 
Amerikaanse lerarenopleidingen (Mulder, 2001). Enerzijds waren behavioristen erop gericht 
competenties over te dragen die leidden tot waarneembare gedragsveranderingen. Anderzijds 
bleek uit onderzoek dat het handelen van leraren sterk gestuurd wordt door hun eigen 
opvattingen (p. 48 e.v.). Spencer en Spencer (1993) hadden grote invloed op het debat met de 
presentatie van het ‘ijsbergmodel’, waarin de handelingsbekwaamheid van een 
beroepsuitoefenaar boven de waterlijn zichtbaar is als waarneembaar gedrag en die zich onder 
de waterlijn baseert op kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijke kwaliteiten.  

In Nederland kwam de SBL (2004) na een lange en brede consultatieronde met zeven 
generiek geformuleerde competenties voor het leraarsberoep, die ruimte laten voor de 
persoonlijke interpretatie van de student. Het debat over het competentiegericht opleiden in de 
lerarenopleidingen werd gevoerd in het Velontijdschrift door onder andere Snoek (2004) en 
Korthagen (2004), waarbij Korthagen zich afvraagt of met het competentiegericht opleiden niet 
het gevaar op de loer ligt van déprofessionalisering van docenten, die met een verplatting van 
het beroep gepaard zou gaan. Het competentiebegrip zou volgens hem moeten worden 
aangevuld met de verschillende lagen van zijn ‘ui’: aandacht voor de inspiratiebronnen, 
betrokkenheid, en idealen van de leraar in opleiding. Die verbreding geeft mede zicht op wat 
nu echt nodig is: de ontwikkeling van een professionele identiteit (2004b). De door Korthagen 
gevreesde déprofessionalisering wordt door Wendrich, Blom, Dieleman en Wardekker (2005) 
het ‘reductionisme’ in het competentiegericht onderwijs genoemd. Het reductionisme, dat te 
maken heeft met de praktijkgerichtheid van het competentiegericht onderwijs, komt vooral 
voort uit het feit dat er bij de oplossing van beroepsproblemen weinig of geen ruimte is voor 
fundamentele kennis waarop die beroepskennis mede is gebaseerd, zodat reflectie op theorie en 
de relevantie van theoretische inzichten voor het praktische handelen in een marginale positie 
is komen te verkeren.  

Zowel het hbo als het mbo en in mindere mate het vmbo hebben de invoering van het 
competentiegericht onderwijs op het programma staan. Het herontwerp mbo 2010 heeft tot 
doel het competentiegericht onderwijs op het mbo in te voeren. De website van het herontwerp 
mbo spreekt van een competentie als een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. 
Deelnemers krijgen een diploma zodra zij kunnen aantonen dat zij beschikken over de 
competenties die bij een bepaald beroep horen. Competentiegericht onderwijs wordt 
nadrukkelijk niet als een onderwijsconcept, zoals het nieuwe leren, opgevat. 
Onderwijsinstellingen mogen zelf weten hoe zij het vormgeven.  
De Bruijn en van Kleef (2004) deden onderzoek onder tien docenten die in mbo en in vmbo al 
ervaring hadden opgedaan met het competentiegericht onderwijs. Zij concludeerden dat 
docenten op twee terreinen voorgang boekten. Ten eerste vonden zij dat de geïnterviewde 
docenten uitgesproken opvattingen hadden over de geleidelijke regulatieoverdracht van docent 
naar deelnemer. Ten tweede vonden zij dat de docenten een balans trachtten te creëren tussen 
sturen en loslaten door een combinatie van beproefde met experimentele begeleidingsvormen. 
Twee andere relevante terreinen, namelijk de vormgeving van een krachtige leeromgeving en 
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het ontwikkelen van een beroepsidentiteit, bleken in de opvattingen van docenten minder aan 
de oppervlakte te liggen. De Bruijn, Leeman en Overmaat (2006) deden onderzoek onder elf 
mbo-opleidingen uit de sector techniek die zichzelf kenmerkten als competentiegericht. De 
onderzoekers concludeerden dat de opleidingen zich in geen enkel geval kenmerkten door een 
krachtige leeromgeving, dat het ontbrak aan reflectie op leerproces en op leerresultaten, en dat 
docenten nauwelijks coaching lieten zien. De deelnemers gaven aan zich nog niet in staat te 
voelen tot zelfregulatie, terwijl er op de scholen sprake was van conceptuele verwarring met 
betrekking tot het competentiegericht onderwijs.  

Toch constateert de Inspectie (2007) dat dertig procent van de opleidingen die 
experimenteerden met competentiegericht onderwijs klaar is voor de invoering ervan en dat 
nog eens dertig procent er grotendeels klaar voor is. De rest nog niet. De ‘verre’ scholen 
kenmerken zich volgens de Inspectie door een evenwichtig onderwijsconcept. Er is balans 
tussen het leren van theorie en vaardigheden, er is aandacht voor de algemene vakken, en er is 
gerichte samenwerking met andere lagen in de beroepskolom en met het lokale bedrijfsleven. 
Bovendien kenmerken deze instellingen zich door een grote variatie aan werkvormen. De 
Inspectie concludeert aldus dat de invoering in 2010 in het mbo met vertrouwen kan worden 
tegemoet gezien.   

De invoering van het competentiegericht onderwijs op het hbo is niet gepaard gegaan met 
de landelijke centrale sturing die de invoering op het mbo laat zien. Wel hebben binnen de 
hogescholen de diverse Colleges van bestuur een grote aansturende rol gespeeld. De 
Hogeschool van Amsterdam publiceerde in ‘De pijlers van competentiegericht leren en 
opleiden’ en in de Onderwijsagenda haar opvattingen over competentiegericht opleiden, 
waarvan de eerste is dat studenten al vanaf het begin van de studie kennismaken met de 
praktijk van hun toekomstig beroep doordat het curriculum is opgebouwd rond 
kernvraagstukken, dilemma’s en activiteiten van het beroep (zie ook Kayzel, 2004).  
 

5.3 Het werkplekleren 

 
Omdat het competentiegericht onderwijs idealiter wordt opgebouwd rond kernvraagstukken, 
dilemma's en activiteiten van het beroep waarvoor in de beroepskolom wordt opgeleid, is het 
leren op de werkplek, als stage of als duaal leren, een steeds belangrijker plek gaan innemen in 
het curriculum van beroepsopleidingen. Overigens is vooral in het vmbo ook veel aandacht 
voor binnenschools werkplekleren. Zo hebben de intersectorale afdelingen Handel en 
Administratie vaak een kantoorsimulatie, waarin met behulp van ict realistische 
beroepshandelingen worden nagebootst, terwijl technische opleidingen vaak praktijkproblemen 
als uitgangspunt nemen voor leeractiviteiten als probleemoplossen en ontwerpen. Daarnaast 
kennen de meeste vmbo-scholen één- of tweeweekse snuffelstages, of een lintstage van een dag 
per week. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is vanaf de aanvang van het vmbo een 
leerwerkroute beschikbaar: de vmbo-leerwerktrajecten. Deze trajecten vormden een 
mogelijkheid voor die jongeren binnen de basisberoepsgerichte leerweg die moeite hebben met 
het schoolse systeem, de echte ‘doeners’, om één tot drie dagen per week in een bedrijf te 
werken en de andere dagen op school een beperkt aantal vakken te volgen (Bronneman-
Helmers, 2006). Zeventig procent van deze leerlingen krijgt ook leerwegondersteunend 
onderwijs. De leerlingen in leerwerktrajecten halen in overgrote meerderheid (87%) hun 
diploma en driekwart van hen stroomt door naar het beroepsbegeleidend mbo (Vrieze, van 
Kuijck, Houben & van Kessel, 2005).  De vmbo-leerlingen zijn blijkens het onderzoek van het 
LAKS (2005) zeer enthousiast over de stages in het vmbo. Ze kunnen in een dergelijke stage 
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nagaan of de gekozen vervolgopleiding/het gekozen beroep datgene biedt wat zij ervan 
verwacht hadden.  

Op het mbo is er over het algemeen sprake van een sterkere sturing door de beroepspraktijk 
dan op het vmbo (De Bruijn, 2003). Een belangrijk probleem is het tekort aan stageplaatsen, 
vooral op niveau 1 en 2 van het mbo. Het is ook op die niveaus dat de enorme groei van het 
deelnemersaantal zich heeft geconcentreerd (Bronneman-Helmers, 2006). Zij constateert voorts 
dat vooral allochtone jongeren moeite hebben stageplaatsen te vinden. Het tekort aan 
stageplaatsen is des te erger, omdat de stage een verplicht onderdeel – minstens twintig procent 
- van de studie vormt. Volgens Bronneman-Helmers (2006) wordt echter de kwaliteit van het 
leren op de werkplek betwijfeld. Bedrijven vinden het trainen van leermeesters en 
werkbegeleiders vaak te kostbaar. Ook bieden sommige bedrijven vaak een te smalle praktijk, 
waardoor de leeromgeving voor deelnemers niet optimaal is.  

Ook in het hbo bestaan er volgens haar zorgen over de kwaliteit van het leren tijdens de 
beroepspraktijk, vanwege wisselende kwaliteit van de begeleiding van studenten, zowel vanuit 
de hbo-instelling als vanuit de stage-instelling.  

Uit het bovenstaande mag blijken dat in het vmbo en het mbo twee redenen genoemd 
worden voor het leren op de werkplek: ten eerste is er een didactische reden, gekoppeld aan het 
competentiegericht onderwijs en ten tweede wordt er bij het leren op de werkplek vooral 
gedacht aan de leerling/deelnemer die moeite heeft met het schoolse leren op school (de 
leerwerktrajecten en het beroepsbegeleidend onderwijs voor niveau 1 2en 2). Anders ligt het 
met het duale opleiden in het hbo; hier gelden nog steeds dezelfde didactische overwegingen, 
maar de duale trajecten in het hbo zijn vooral bedoeld voor de wat betere student (Bronnema-
Helmers). De meeste hbo-opleidingen kennen een uitgebreid regulier aanbod van 
werkplekleren, dat niet duaal hoeft te zijn. Bekend is het Opleiden in de school, waarbij 
studenten een deel van de lerarenopleiding op de opleidingsschool, de stageschool, genieten 
(één van de casussen die in dit proefschrift worden besproken heeft betrekking op deze 
ontwikkeling). Volgens Ten Dam en Van Alebeek (2005) zijn er twee belangrijke redenen voor 
de snelle groei van het aantal opleidingsscholen. Ook hier geldt het inhoudelijke, didactische 
perspectief op het opleiden van leraren. Om de kloof tussen praktijk en theorie te overwinnen 
zou een partnerschap tussen lerarenopleidingen en scholen het leerproces van aanstaande 
leraren kunnen verbinden met schoolontwikkeling. Studenten opleiden zou daarnaast ook 
moeten leiden tot deskundigheidsbevordering van zittende leraren en tot verdere ontwikkeling 
van de school als organisatie. Dat vereist volgens Pompeus, Geldens en Pompeus (2006) dat er 
in het partnerschap sprake is van drie evenwaardige partners: de scholen, de studenten en de 
lerarenopleidingen. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Verbiest (2004) vond in twee 
verschillende onderzoeksprojecten dat de onderzochte opleidingsscholen een beperkte kijk 
hadden op het opleiden in de school en dat als gevolg van die beperkte opvatting kansen 
worden gemist met betrekking tot de professionele ontwikkeling van de zittende leraren. Of 
studenten door het werkplekleren een professionele identiteit verwerven, is volgens Ten Dam 
en Blom (2006) afhankelijk van de kwaliteit van het participerend leren. Zij vonden in een 
gevalsstudie dat de school onvoldoende aandacht besteedde aan het proces van het ontwikkelen 
van een professionele identiteit. Volgens hen is het van belang de ontwikkeling van een 
professionele identiteit te verbinden met de schoolontwikkeling.  
In een studie naar het werkplekleren in de beroepsonderwijskolom zet Onstenk (2003) de 
kritische factoren op een rijtje: de leeromgeving op de werkplek dient  

• een hoog realiteitsgehalte te bieden. Biedt de werkplek daadwerkelijk een goede 
voorbereiding op de competenties van het beroep?  
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• een ontwikkelingskarakter te hebben. Biedt de werkplek een voorbereiding op de 
kernproblemen van het beroep? Leert de lerende die kernproblemen te herkennen?  

• te voldoen aan didactische eisen van een goede begeleiding en ondersteuning van het 
leerproces. Biedt de werkplek ondersteuning bij reflectie op leerproces en –product?  

• goede randvoorwaarden en organisatie te bieden. Is de (eindverantwoordelijke) school 
zichtbaar op de werkplek?  

 

Het is niet gemakkelijk een goede kwaliteit van het leren op de werkplek te realiseren: het leren 
is ‘toevallig’, want het is geheel afhankelijk van de lokale omstandigheden; het leren wordt 
vaak teveel gestuurd door de eindkwalificaties en te weinig door de lerende; het is onduidelijk 
welke doelen in de initiële opleiding thuishoren en welke in het kader van een levenslange 
persoonlijke competentieontwikkeling gerealiseerd zouden kunnen worden en het is 
onduidelijk hoe de vakcompetenties zich verhouden tot sociale, reflectieve en communicatieve 
competenties. Bovendien laat de relatie tussen binnen- en buitenschools leren vaak te wensen 
over. Onstenk concludeert dan ook dat, ondanks dat het aandeel en de kwaliteit van het leren 
op de werkplek toeneemt, het buitenschools leren in de beroepsonderwijskolom nog geen 
structurele positie heeft (p. 74).  

En dat is jammer. Want volgens Bolhuis (2006) zou juist die student die leert op de 
werkplek een belangrijke makelaarsfunctie kunnen vervullen tussen verschillende 
werkgemeenschappen, de zogenaamde Communities of Practice, in dit geval tussen de 
werkplek en de school. Het leren op de werkplek zou een talking across boundaries mogelijk 
maken (Bolhuis, 2006).  
 
5.4 De loopbaanbegeleiding en doorlopende leerlijnen  
 
Het competentiegericht leren met zijn aandacht voor het leren op de werkplek is onder meer 
bedoeld de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen en daarmee ook de aansluiting 
tussen de verschillende lagen in de beroepskolom te verbeteren. Volgens cijfers uit 2005 
bereikt een op de vijf gediplomeerde vmbo- leerlingen het hbo en zal een op de vijf van hen het 
hbo-examen behalen. Die route gaat meestal via het mbo. We volgen de review van Van Esch 
en Neuvel (2007). Ongeveer tachtig procent van de vmbo’ers stroomt door naar het mbo. 
Hiervan gaat 53% naar mbo-niveaus 1 en 2, en 47% naar niveau 3 en 4. Van de 
gediplomeerden op niveau 4 gaat ongeveer 50% naar het hbo. Deze cijfers mogen ons echter 
niet laten vergeten dat ze de leerlingen betreffen die de school ook afronden; in de vier grote 
steden schommelt het uitval percentage rond de 25%.  

Het mbo vormt in 2005 27% van de gehele hbo instroom. Volgens het Landelijk 
informatie- en expertisecentrum aansluiting hbo (LICA, 2006) valt in de vergroting van het 
aandeel mbo-studenten in het hbo nog veel te winnen, zowel wat betreft de aantallen mbo’ers 
in het algemeen die instromen in het hbo, als ook op het punt van het kiezen voor een 
opleiding: de mbo’ers die in de zelfde sector doorstromen doen het aanmerkelijk beter dan de 
mbo’ers die na het mbo voor een totaal andere sector kiezen, met uitzondering van de mbo’ers 
uit de sector economie.  

Nu ook de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo zich meer en meer richting 
competentiegericht onderwijs ontwikkelen, wordt de vraag urgent in hoeverre dat 
competentiegericht onderwijs de doorstroming binnen de beroepskolom bevordert.  

Van Esch en Neuvel constateren in hun review (2007) dat het vmbo in tegenstelling tot het 
vo in het algemeen actief bezig is met de afstemming met het mbo. Zeven van de tien scholen 
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voeren een actief afstemmingsbeleid. Betrokkenen in het vmbo willen een zo breed mogelijke 
oriëntatie van leerlingen in de bovenbouw, overigens zonder verlies van aandacht voor 
vakkennis. Vmbo-leerlingen noemen als barrières in de overgang naar het mbo het zelfstandig 
leren en de andere manier van lesgeven op het mbo. De beweging in het vmbo van instructie 
naar constructie, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan authentieke contexten, tracht 
deze barrières te slechten. Veel heil wordt ook verwacht van regionale 
onderwijsarrangementen, waarin betrokkenen afspraken maken over gewenst onderwijsaanbod 
in de regio op grond van een gezamenlijke probleemanalyse en ambitie. Overigens bestaan er 
veel regionale verschillen in de doorstromingsproblematiek (Inspectie van het Onderwijs, 
2006). De Onderwijsraad constateert vooral een gebrek aan eigenaarschap van de aansluiting 
vmbo-mbo waardoor de overgang niet goed functioneert (Onderwijsraad, 2005).  

Wat de LOB betreft is het geven van voorlichting, het bezoeken van open dagen en stages 
gebruikelijk. Ook wordt aandacht besteed aan het begeleiden van de ontwikkeling van een 
adequaat beroepsbeeld. Hiernaast wordt ook aandacht besteed aan de overdracht van 
leerlingen, bij voorbeeld met behulp van portfolio’s en ict. Toch nemen al deze activiteiten niet 
weg dat leerlingen graag beter begeleid willen worden bij de totstandkoming van een 
toekomst- en beroepsbeeld.  

De overgang mbo-hbo kent enkele barrières. Het LICA-rapport over doorstroming mbo-hbo 
(2006) meldt dat het mbo onvoldoende voorbereidt op de hbo-didactiek, die naast een zekere 
competentiegerichtheid ook een belangrijke deductieve component bezit. Mbo’ers zijn hier niet 
op voorbereid. Ook zijn ze niet voorbereid op het in het hbo gevolgde studietempo. Ten slotte 
bleek uit deze review dat de verwachtingen van mbo’ers niet kloppen met de in het hbo 
aangetroffen werkelijkheid. Dat heeft volgens het LICA vooral te maken met het feit dat het 
hbo zich meer en meer is gaan verbreden, zie bijvoorbeeld het ontstaan van domeinen, terwijl 
de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo meer richting versmalling gaat. Het rapport 
constateert dat het ketendenken nog ongestructureerd aanwezig is en dat er op stelselniveau de 
doorstroom en de aansluiting niet geregeld is. Het rapport pleit onder meer voor het opnemen 
van generieke en domeingerichte doorstoomcompetenties in de kwalificatiestructuur van de 
mbo niveau -vieropleidingen en in het verlengde hiervan voor een goede 
loopbaanoriëntatiebegeleiding. Ook pleit het rapport voor hernieuwde aandacht voor de 
basiskennis en de vakkennis die nodig zijn om in het hbo te kunnen slagen. Die basiskennis en 
vakkennis zijn immers in het mbo afgenomen. Doordat ook hbo-opleidingen meer en meer 
competentiegericht gaan werken, lijkt het alsof het kunnen omgaan met een deductieve 
didactiek niet meer nodig is, en dat is wel het geval. Een vergroting van de contacttijd in het 
hbo is in dit kader, zo concludeert het rapport, een absolute must.  

Vanuit de Haagse Hogeschool hebben de lectoren Meijers en Geurts, die samen het 
lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming vormgeven, de afgelopen jaren aandacht 
gevraagd voor een nieuwe benadering van het begrip loopbaanoriëntatie binnen het kader van 
een nieuw paradigma voor beroepsgericht leren (Meijers, 2004b; Geurts, 2003, 2004). In die 
benadering wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de beroepsidentiteit en het 
loopbaanleren, waarbij de school gezien wordt als loopbaancentrum. Het gaat niet zozeer om 
studie- en beroepskeuzevoorlichting, maar om de persoonlijke bekwaamheidsontwikkeling van 
de beginnende beroepsbeoefenaar, om talentontwikkeling. Het uitgangspunt zou moeten zijn 
het nut en de betekenis van het leren voor de loopbaan van leerlingen/studenten, dat zicht geeft 
op handelingsbekwaamheid. Dit vraagt betrokkenheid en het eigenaarschap van 
leerlingen/studenten. Aangrijpingspunt van leren wordt dan het vermogen tot zelfsturing of de 
identiteitsontwikkeling van deelnemers aan beroepsonderwijs. De uitwerking van Meijers van 
het begrip identiteit wijst het ‘oude’ identiteitsbegrip als een stabiele kern van de 
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persoonlijkheid af. Identiteit is volgens hem (2004) veeleer ‘een voortdurend herschreven 
autobiografie, waarmee handelingen in het verleden, huidige attitudes en toekomstverlangens 
zo veel mogelijk in een consistent verband geplaatst worden, als een rationeel en vooral 
emotioneel verhaal’. Identiteitsvorming is dus een leerproces (Meijers & Wardekker, 2002). 
Deze vorm van loopbaanbegeleiding dwingt tot loopbaanreflectie, die een 
loopbaanoriëntatiebegeleiding die zich vooral bekommert om een goede studie- en 
beroepskeuze verre overstijgt.  

 
 

6 Onderwijsvernieuwingen: actuele ontwikkelingen  

 
In april 2007 besliste de Tweede Kamer van de Staten Generaal om een parlementair 
onderzoek in te stellen naar onderwijsvernieuwingen, met het doel inzicht te verwerven in de 
invoering van onderwijsvernieuwingen zoals de Basisvorming, de profielen Tweede Fase, de 
leerwegen vmbo en het nieuwe leren. Het onderzoek moest licht werpen op de 
besturingsprocessen, de totstandkoming, de implementatie en de resultaten van 
onderwijsvernieuwingen, terwijl ook de kosten van een en ander in kaart moesten worden 
gebracht. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die het onderzoek had 
geëntameerd, verantwoordde het onderzoek met een verwijzing naar de maatschappelijke 
onrust over de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren. De commissie stelt: (…) lijkt 

een patroon zichtbaar dat de overheid/beleidsmakers de verwachting hebben dat de 
onderwijsvernieuwingen met voldoende draagvlak worden ingevoerd, terwijl na invoering 
kritiek blijkt van de mensen in het onderwijsveld (docenten, ouders, scholieren), volgens de 
brief van het presidium aan de leden van de Tweede kamer (11 april, 2007).  

Volgens Lenssen (2007) wordt hier een klassieke fout gemaakt. Het zijn niet de 
overheid/beleidsmakers die als groep de onderwijsvernieuwingen concipieerden en invoerden, 
dit is juist in samenspraak met belangenvertegenwoordigers, besturenbonden, bestuurraden etc. 
uit het gehele onderwijsveld gegaan. Wat hier volgens Lenssen duidelijk wordt is dat de 
docenten als geleding het contact verloren hebben met de ingrijpende veranderingen in het 
functioneren van scholen. Scholen zijn professionele organisaties geworden en docenten zijn 
hierin niet mee gegroeid (p. 47). Voor hen is de school nog steeds die platte organisatie van 
vroeger met een grote autonomie van de individuele docent (p. 51). En dat is na de 
schaalvergrotingen, de doorstroming tussen verschillende schooltypen en de doorlopende 
leerlijnen al lang niet meer zo. De Commissie Rinnooij Kan formuleert het wat preciezer: te 
vaak lijken deze (de vernieuwingen) door overheid, bestuur, management en externe adviseurs 
opgelegd te worden, met voorbijgaan aan een inhoudelijk debat in de school en betrokkenheid 

van leraren daarbij (Advies van de Commissie Leraren, 2007). Het is juist het gesprek met de 
leraren waaraan het heeft ontbroken.  
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6.1 De slingerbeweging  
 
Verschillende auteurs, zoals Lagerweij et al. (2004); Waslander (2007); Van Streun (2002); en 
Fullan (2000) vragen aandacht voor de slingerbeweging die de onderwijsvernieuwingen laten 
zien. De benadering van de innovatie slingert van een rationele, op centrale concepten 
gebaseerde benadering naar een op schoolontwikkeling gerichte benadering. Met de 
innovatietheorie is het al net zo: periodes waarin de innovatietheorie een 
rationeeltechnologische benadering voorstaat worden afgewisseld met periodes waarin een op 
menselijk functioneren gerichte aanpak wordt voorgestaan (Lagerwey et al., 2004, p. 72). Vaak 
is er overigens sprake van elkaar overlappende of zich tegelijkertijd voordoende innovaties dan 
wel innovatietheorieën. 

Ook de inhouden van de vernieuwingen slingeren heen en weer, bijvoorbeeld tussen 
zelfontplooiing en zaken als de ontwikkeling van denkvaardigheden aan de ene kant en zaken 
als Back to Basics, met veel aandacht voor taal en rekenen en gestandaardiseerde toetsen, aan 
de andere kant. Vooral in de Verenigde Staten, waar in 2002 de Wet No child left behind van 
kracht werd, bedoeld om de basisvaardigheden van leerlingen in het primair en het voortgezet 
onderwijs te verbeteren, wordt de school geconfronteerd met een ware hausse aan 
gestandaardiseerde toetsen. Niet alleen bestaat het gevaar dat er een cultuur zal gaan ontstaan 
waarin leerlingen leren voor de toets, in plaats van te leren om kennis, inzicht, vaardigheden te 
verwerven, ook is het gevaar dat kinderen met de smalle basisvaardigheden de boot missen 
voor de globaliserende kenniseconomie levensgroot. Zo langzamerhand zijn ouders dit ook 
gaan inzien. In Voters urge teaching of 21st-century skills wordt verslag gedaan van een 
onderzoek waarin ouders zich kritisch uitlaten over de wijze waarop scholen hun kinderen 
voorbereiden op de toekomst. De ouders missen critical thinking, communication, self 

direction, computer and technology skills (Stansbury, 2007). De beweging voor 
gestandaardiseerde toetsen bestaat al langer in de VS. Op zijn beurt was die beweging een 
antwoord op de beweging die juist aandacht wilde schenken aan critical thinking skills en 
learning skills (Marzano & Kendall, 1999). Ook in Nederland klinkt de roep om toetsen, al 
vanaf de voorschoolse leeftijd, steeds luider.  

Van Streun verhaalt in zijn oratie (2001) van een voorbeeld van die slingerbeweging van 
een geheel andere aard: leerlingen van de vroegere hbs deden eindexamen in zo’n vijftien 
vakken; daarna deed de havo- leerling eindexamen in zes en de vwo-leerling in zeven vakken, 
en in de Tweede Fase is er opnieuw sprake van een eindexamen, centraal dan wel 
schoolexamen, waarbij leerlingen vijftien vakken moet afsluiten. Hoe kunnen docenten een 
dergelijke slinger serieus nemen? Hij komt ook met een voorbeeld uit de Basisvorming, die in 
eerste instantie op twee niveaus eindtoetsen voorschreef. Na kritiek op die centrale toetsing 
besliste de staatssecretaris direct om de scholen ruimte te geven om verschillen tussen 
leerlingen te honoreren, onder andere door de afsluitende toets te laten vervallen. Wel een 
toets, dan helemaal geen toets, en dat allemaal binnen een periode van vijf jaar.  

Die slingerbeweging heeft de onderwijsinnovaties en het onderwijs geen goed gedaan. 
Vaak kwam de kritiek op een lopende innovatie te vroeg, zodat deze niet de kans kreeg zich te 
bewijzen. Beleidsmakers bleken in die gevallen te snel te zwichten voor ‘berichten uit de 
samenleving’. Dergelijk overheidsbeleid is kortzichtig en werkt recentelijk geïnitieerde 
vernieuwingen zelfs tegen (Giles & Hargreaves, 2006). Elke onderwijsvernieuwing heeft 
immers tijd nodig en is beslist een zaak van zeer lange adem (Waslander, 2007).  
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6.2 De duurzaamheid van de vernieuwingen  

 
Dat brengt ons op het thema van de duurzaamheid van onderwijsvernieuwingen. Waslander 
(2007) wijst op verschillende factoren die vernieuwingen op de lange duur kwetsbaar maken 
(ordening van ons).  

• elke vernieuwing heeft tijd nodig en krijgt die tijd vaak onvoldoende: effecten van 
vernieuwing manifesteren zich vaak pas na jaren. Ook kan in de loop der tijd de omgeving 
van de school drastisch veranderen, waardoor de vernieuwing in een ander daglicht komt te 
staan (denk aan veranderingen in de leerling-populatie); 

• wisseling van docenten en vooral schoolleiders vormt een gevaar voor een vernieuwing. 
Nieuwe docenten delen de ervaringen rond de opgebouwde vernieuwing niet en zouden dus 
in die vernieuwing moeten worden gesocialiseerd, en dat gebeurt lang niet altijd. Nieuwe 
schoolleiders nemen vaak hun eigen innovatieagenda mee, wat op zich een bedreiging voor 
de recente vernieuwing vormt;  

• het overheidsbeleid is vaak inconsistent. De standaardisering waarmee grootschalige 
vernieuwingen gepaard gaan beknot vaak kleinschalige vernieuwingen (zie ook Hargreaves 
& Goodson, 2006), terwijl wanneer een kleinschalige vernieuwing tot innovatie wordt 
verheven, de eigenheid van de kleinschalige vernieuwing wordt aangetast; 

• bij de overgang van de ene naar de andere innovatie treden vaak tegenstrijdigheden op. 
Waslander haalt hier het voor elke leraar in het beroepsonderwijs herkenbare voorbeeld aan 
van het competentiegericht onderwijs, dat lijdt onder verplichte toetsen die louter 
cognitieve vaardigheden meten.  

 
Waslander concludeert dat de duurzame vernieuwing van een school commitment van alle 
geledingen in de school, èn van de omgeving vraagt. De vernieuwing heeft baat bij continuïteit 
en bij consistentie. De scholen die trouw zijn aan hun uitgangspunten, maar in de afstemming 
op de omgeving flexibel zijn in de uitwerkingen, zijn het meest in staat de 
vernieuwingsprocessen te managen.  
 
6.3 Huidige trends in Nederland: top-down in combinatie met bottom-up 
 
Op dit moment wordt de situatie in Nederland gekenmerkt door een combinatie van een top-
downbenadering en een bottom-upbenadering waarin lokale en schoolgebonden initiatieven 
worden gestimuleerd. Grootschalige onderwijsvernieuwingen zijn aan hun comeback bezig, 
stelt Fullan, maar men heeft inmiddels wel iets geleerd: beleidsmakers en het onderwijsveld 
zijn veel minder naïef dan voorheen en men heeft meer oog voor de complexiteit van de 
betrokken processen (2000). Een van de dingen die men zich realiseert is dat 
onderwijsvernieuwing kwetsbaar is. Onderzoek naar onderwijsinnovatie heeft uitgewezen dat 
het twee tot drie jaar duurt voordat een basisschool diepgaande veranderingen heeft 
doorgevoerd en een school voor voortgezet onderwijs vijf tot zes jaar. Bovendien zijn de 
vernieuwingen die tot in het klaslokaal zijn doorgedrongen buitengewoon fragiel en daardoor 
weinig duurzaam, zo besluit Fullan. Met deze opwekkende woorden nemen we trends in de 
Nederlandse innovatiecontext in ogenschouw.  

 

Op dit moment zijn diverse grootschalige vernieuwingsoperaties gaande in het Nederlands 
onderwijs. We noemen de Vernieuwde Onderbouw, de doorontwikkeling van de Tweede Fase, 
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het herontwerp vmbo en mbo, het doorvoeren van het competentiegericht onderwijs in mbo en 
hbo en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in de gehele beroepskolom. Deze operaties 
worden kaderstellend gestuurd vanuit het ministerie, waarbij die kaders in overleg met het veld 
tot stand zijn gekomen. Voor de exacte uitwerking en invulling is op scholen, of op afdelingen 
van scholen veel ruimte. De landelijke innovatieagenda roept door middel van financiële en 
andere ondersteuning scholen op plannen in te dienen die voor ondersteuning in aanmerking 
wensen te komen.  

Tussen de landelijke innovatieagenda en de scholen bevinden zich enkele gespecialiseerde 
organen, waarin beleid, verzorging en de brancheorganisaties, zoals de Vo-Raad en de Mbo-
Raad, maar ook de verschillende Kenniscentra samenwerken. Een belangrijk voorbeeld hiervan 
is de Stichting Axis geweest, nu het platform Bèta-Techniek. Hierin werken de overheid, 
scholen voor technisch beroepsonderwijs, brancheverenigingen en bedrijfsleven samen om het 
aantal leerlingen dat zich bekwaamt in bèta- en technische vakken te vergroten en ook te 
zorgen dat zij hun technische opleiding op een hoger niveau afronden zodat bijgedragen wordt 
aan de Lissabon doelstellingen. Nog onder Axis waren meer dan tweehonderdveertig scholen 
voor vmbo en mbo aan het experimenteren met vernieuwingen binnen het techniekonderwijs. 
Een van de casussen die in dit proefschrift worden besproken vond plaats onder auspiciën van 
Axis.  

In het beleidsplan Koers VO werd de kernvisie van op het voortgezet onderwijs tot 2010 
geformuleerd als speelruimte voor het onderwijs, zodat de scholen het onderwijs zelf regelen. 

De school innoveert dus zelf en de overheid voert een innovatiebeleid, dat innovatie-
initiatieven ondersteunt in morele en financiële zin. De overheid ziet op deze wijze een 
beweging van initiëren, verbreiden, verankeren en consolideren van innovaties ontstaan, die 
gekenmerkt worden door aandacht voor leren in plaats van onderwijzen en waarin horizontaal 
wordt samengewerkt met lokale en regionale partners (Ministerie van OCW, 2005).  

In 2006 berichtte de minister van OCW de Tweede Kamer verheugd dat de voorgang van 
de innovatie in de scholen haar verwachtingen overtreft: tal van scholen zijn op de een of 
andere manier aan de slag met innovatie, wel 95%. Veel docenten voelen zich ook betrokken 
bij deze ontwikkelingen (Brief Innovatie Voortgezet Onderwijs, 27 september 2006). Op 
landelijk niveau wordt de innovatie geleid door de Vo-Raad, voorheen Schoolmanagers-VO, 
die als georganiseerde sector verantwoordelijk is voor de innovatiestrategie en die daarbij 
overlegt met belanghebbenden en met wetenschappers. De Vo-Raad heeft in de 
Programmaraad Innovatie VO een club ‘kritische vrienden’, afkomstig uit bedrijfsleven, 
aanpalend onderwijs, leerlingen en lerarenopleidingen, die feedback geeft op de gekozen 
innovatiestrategie. Vanuit het Innovatieplatform, in 2003 door de regering in het leven 
geroepen om innovaties in Nederland te bevorderen, werden voorstellen gedaan om 
onderwijsexperimenten op lokaal niveau te ondersteunen, waarbij de wet- en regelgeving voor 
zover deze belemmerend zou kunnen werken voor de vernieuwing, tijdelijk buiten werking 
wordt gesteld en op termijn vervangen wordt door een systeem van licenties met horizontaal 
toezicht (Werkgroep Leren Excelleren, 2005).  

De Vo-Raad is onlangs een ambitieus vernieuwingsprogramma gestart, dat lokale 
vernieuwingen in samenhang met wetenschappelijk onderzoek stimuleert. Het project is een 
expeditie die Durven, delen en doen wordt genoemd:  Achttien scholen uit het voortgezet 
onderwijs gaan samen met onderzoekers de komende drie jaarleren van innoveren om zo de 

kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.  (…) De expeditie is uniek want gedurende drie jaar 
werken scholen en onderzoekers nauw samen bij de uitvoering van het onderzoek.  (…) Naast 
het individuele onderzoek, wordt er een overkoepelend onderzoek gedaan onder alle 
deelnemende scholen. De opbrengsten worden gedeeld met alle scholen voor voortgezet 
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onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage aan theorievorming over duurzame 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs (Vo-Raad, 2007). In de expeditie worden drie thema’s 
ontwikkeld en onderzocht: talentontwikkeling van leerlingen, motivatie- en uitvalproblematiek, 
en de professionalisering van docenten.  

De Vo-Raad is niet de enige raad die op deze wijze kleinschalige innovatieve projecten 
steunt en met onderzoek begeleidt. Het Platform Beroepsonderwijs en het vmbo-forum 
vervullen ook een dergelijke functie. Het Platform Beroepsonderwijs beheert sinds 2003 de 
subsidieregeling voor Innovatiearrangementen met het doel projecten binnen de regio waarin 
meerdere onderwijsinstellingen uit de beroepskolom en het bedrijfsleven samenwerken te 
ondersteunen. Het gaat daarbij vaak om verbetering van instroom en doorstroom, 
uitvalbeperking, de aansluiting op de arbeidsmarkt en talentontwikkeling op de scholen. In het 
Platform Beroepsonderwijs werken verschillende brancheorganisaties samen: de AOC-raad (de 
agrarische sector), COLO, de Hbo-Raad, de Mbo-Raad, de Vo-Raad. Het Platform onderhoudt 
nauwe banden met het Platform Bèta-Techniek en het Procesmanagement Herontwerp MBO.  

In deze context kunnen duizend bloemen bloeien. Wat dat rijkgeschakeerde boeket zal 
opleveren is op dit moment niet te zeggen. Te hopen valt dat de wens van het 
Innovatieplatform, dat de school de leerlingen zal helpen een kritische, creatieve, 
nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die immers de belangrijkste factor in 
onze economie wordt, zal blijken uit te komen.  
 
Het ziet ernaar uit dat in de nabije toekomst een top-downbeweging wordt gecombineerd met 
een bottom-upontwikkeling. In de top-downbeweging staat een op wetenschappelijk onderzoek 
gebaseerd concept centraal, in de bottom-upbeweging staat de praktijk centraal. Beide 
bewegingen worden aangevuld met een horizontale ontwikkeling, bestaande uit lokale en 
regionale samenwerking met stakeholders (zie ook het Innovatieplatform, 2005, zie ook Fullan, 
1999), die ook een grotere rol zullen spelen dan tot dusver het geval is geweest. Nelissen pleit 
in 2003 voor een combinatie van beide bewegingen met ontwikkelingsonderzoek, dat hij 
typeert als onderzoek naar de praktijk waardoor nieuwe ideeën ontstaan en op basis van die 
nieuwe ideeën weer een nieuwe praktijk ontstaat (p.18). Dat betekent dat er eisen gesteld 
moeten worden aan onderwijsonderzoek. Dat moet zich zo ontwikkelen, dat het nuttig is voor 
docenten in de praktijk (Burkhardt & Schoenfeld, 2003). Pas dan kan het onderwijsonderzoek 
een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijsdebat. Dat is ook de bedoeling van de expeditie 
Durven, delen en doen van de Vo-Raad, waarin praktijkontwikkelingen en onderzoek naar die 
praktijk hand in hand gaan. Ook Jochems (2007) pleit in zijn oratie voor het opheffen van de 
systeemscheiding tussen onderwijsinnovatie en onderwijsonderzoek, dat tot nu toe volgens 
hem wordt gekenmerkt door fragmentatie en marginalisering. Hij zou graag aan elke innovatie 
longitudinaal onderzoek willen koppelen, en samen met docenten aan hun professionalisering 
willen werken.  

Of deze ontwikkelingen de door velen gesignaleerde kloof tussen onderwijspraktijk en 
onderwijsonderzoek kunnen dichten, is op dit moment niet te voorzien. Broekkamp en Van 
Hout-Wolters (2006) constateren dat er (nog) veel argwaan bestaat tegen onderwijsonderzoek, 
zowel onder leraren als onder politici (p. 8). Ze stellen vast dat het indelen van onderzoek in 
modellen die enerzijds uitgaan van een eenzijdige invloed van onderzoek op de praktijk en 
anderzijds van een interactieve beïnvloeding van onderzoek en praktijk veel vragen oproept, 
wat vraagt om beleidskeuzes, die op hun beurt weer gerelateerd zijn aan kennisopvattingen (pp. 
51-53). In hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk kennis over onderwijs te generaliseren? En: in 
welke mate kan controle op de onderwijspraktijk worden uitgeoefend? Kun je algemene 
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regelmatigheden in de onderwijspraktijk aantonen of is elke onderwijssituatie uniek en is die 
op zijn best narratief te beschrijven? Of ligt de waarheid tussen beide extremen in?  

 

In dit kader past ook een waarschuwende opmerking van innovatie-onderzoeker Fullan: we 
moeten ervoor waken de aanpakken en methodieken van succesvolle scholen ten voorbeeld te 
stellen aan andere scholen om daarmee te bereiken dat de aanpakken en methodieken worden 
overgenomen (1999). Dat zou weer een voorbeeld van een top-downstrategie zijn, die de 
lokale binnenschoolse omstandigheden negeert. Hij wijst erop dat de transfer van innovaties 
inherent problematisch is. Elke nieuwe praktijk die binnen een school is ontwikkeld, is 
ontstaan binnen een lokale context met zoveel onzichtbare kennis en ervaring (tacit 
knowlegde), dat die praktijk op zich moeilijk is over te dragen aan een andere school. Noch de 
ontstaansgeschiedenis, noch lokale omstandigheden, noch overtuigingen en houdingen van 
docenten kunnen worden overgedragen. Moet dan elke school het eigen wiel zelf en opnieuw 
uitvinden? Zeker niet. Docenten kunnen zich laten inspireren door voorbeelden op andere 
scholen en door te leren van elkaars ervaringen. Dat 85% van de scholen op bezoek is geweest 
bij andere scholen en dat driekwart van de scholen betrokken is bij netwerken, stemt tot 
tevredenheid over de getoonde betrokkenheid en leerbereidheid (Busman et al., 2006).  
 

 
7 Tot slot  

 
In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe het denken over onderwijsvernieuwingen zich van top-
down heeft ontwikkeld tot een benadering waar top-down wordt gecombineerd met een bottom-
upbenadering. Beide bewegingen worden idealiter aangevuld met zijwaartse benaderingen 
vanuit het wetenschappelijk onderzoek als kritische meedenker of als partner bij innovatie en 
vanuit de maatschappij, in de vorm van samenwerking met andere opleidingen en met diverse 
brancheorganisaties. We hebben kort enkele thema’s benoemd die de kern van de 
onderwijsvernieuwing raken: de activerende didactiek, het competentiegericht onderwijs, het 
werkplekleren en de schoolloopbaanbegeleiding. Van alle begrippen en ontwikkelingen kan 
gezegd worden dat het denken erover niet is uitgekristalliseerd. Ook bestaat er verwarring over 
de kernbegrippen. De vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk levert veel 
problemen op. Sommigen houden het erop dat de realisatie van constructivistische doelen 
binnen bestaande kaders schier onmogelijk is en een totale omwenteling vereist.  

Verschillende auteurs hebben er ook op gewezen dat vernieuwingen in de Westerse landen 
weinig kans krijgen: de vernieuwingen volgen elkaar in te hoog tempo op en krijgen 
onvoldoende kans te ‘rijpen’. Bovendien blijken beleidsvoerders soms beïnvloedbaar door 
critici, die soms met kortzichtige en niet op deugdelijk onderzoek gebaseerde argumenten 
algehele of gedeeltelijke terugdraaiing van vernieuwingen eisen. Er worden dan soms 
maatregelen genomen die vernieuwingen eerder tegenwerken dan ondersteunen. De 
duurzaamheid van geslaagde vernieuwingen is dan ook kwetsbaar.  

De docenten die de vernieuwingen moesten uitvoeren bevonden zich in eerste instantie 
buiten het blikveld van de top-downbenaderingen. Ze waren object in de 
onderwijsvernieuwingen en dat voelde ook vaak zo: de innovatie werd hen op een bepaald 
moment aangedragen en als een goede vernieuwing voorgespiegeld. Docenten hebben 
sommige innovaties omarmd en andere met argwaan bekeken. Noch het moment, noch de 
inhoud van de innovatie hield rekening met plaatselijke en individuele factoren. En dat kon ook 
niet.  
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In die situatie hebben sommige docenten, teams en scholen het heft in eigen hand genomen. 
In plaats van object van innovatie zijn ze subject van innovatie geworden: ze hebben hun eigen 
innovatie gecreëerd. Zo hebben zij hun rechtmatige plek als actor in innovaties opgeëist. Het 
hier gepresenteerde onderzoek vindt plaats op die scholen waar docenten, teams en opleidingen 
zelf een lokale onderwijsinnovatie zijn gestart. Door het huidige beleid is het mogelijk hun 
innovatie in verband te brengen met de ruimere landelijke kaders en een plek te zoeken in 
lokale onderwijsarrangementen. Ons interesseert wat en hoe docenten leren, die met elkaar 
zo’n innovatie tot stand brengen.  

In het volgende hoofdstuk presenteren we de theorieën, die het analysekader voor het 
individuele en collectieve leren zullen bieden.  



Hoofdstuk 3 

HET LEREN VAN INDIVIDU, COLLECTIEF  

EN ORGANISATIE 

Het theoretisch kader van het onderzoek 
 

Dit hoofdstuk bevat het theoretisch kader van het onderzoek. We verantwoorden de keuze voor 
de cultuur-historische activiteitstheorie (cultural-historical activity theory, kortweg CHAT) en 
brengen deze in verband met leren van innoveren, uitmondend in een precisering van de 
begrippen leren, expertise, competentie en grenservaring. Het hoofdstuk eindigt met een 
beschrijving van de onderzoeksvragen. 
 

Dit onderzoek gaat over het leren van docenten, die (mede) een innovatie van het onderwijs op 
hun school tot stand brengen. Daarbij past een theoretisch kader dat inzicht verschaft in de 
vraag hoe en wat docenten leren van het innoveren van het eigen onderwijs. Sfard (1998) 
onderscheidt twee benaderingswijzen waarin leren respectievelijk wordt opgevat als 
kennisverwerving (de acquisitiemetafoor) en als het resultaat van deelname aan een sociale 
gemeenschap (de participatiemetafoor).  

De leertheorieën die Sfard samenvat met de acquisitiemetafoor, zijn lange tijd dominant 
geweest in het denken over leren. Dergelijke theorieën zijn volgens Sfard zo gewoon 
geworden, dat zelfs het woordenboek leren omschrijft als een ‘activiteit van kennis opdoen’. 
Het proces van leren wordt omschreven in termen van conceptontwikkeling, waarbij onder 
‘concept’ wordt verstaan een ‘basiseenheid van kennis, die kan worden opgebouwd, verfijnd, 
en gecombineerd om steeds rijkere cognitieve structuren te vormen’. De lerende is een 
persoon, die alleen of in samenwerking met anderen, door begripsontwikkeling en 
kennisaccumulatie betekenissen construeert. Dit type benaderingen varieert van passieve 
receptie van kennis tot actieve constructie van kennis en van een individuele onderneming tot 
een onderneming in interactie met anderen. Hoezeer deze benaderingen ook verschillen, zo 
lang zij leren beschouwen als begripsontwikkeling en kennisverwerving, schaart Sfard ze onder 
de theorieën die vallen onder de acquisitiemetafoor, waarin concepten als ‘acquisitie’, 
‘constructie’, ‘accumulatie’ en ‘transfer’ van kennis centraal staan. Onze cultuur en onze talen 
zijn doordrenkt van de acquisitiemetafoor. Begrippen als kennis, idee, misconceptie, schema, 
inhoud, feit, maar ook werkwoorden als lesgeven, presenteren, overdragen, bemiddelen, 
leerprocessen faciliteren, zijn gemeengoed.  

Daarnaast onderscheidt Sfard theorieën die zij samenvat met de participatiemetafoor. 
Volgens deze, meer recente, theorieën resulteert leren uit ‘legitimate perfipheral participation’ 
(Lave & Wenger, 1991), waarbij de lerende als een ‘apprenticeship in thinking’ wordt gezien 
(Rogoff, 1990; Brown, Collins & Diguid, 1989). Deze benaderingen richten zich eerder op 
activiteiten (kennen) dan op resultaten of producten (kennis). Leren vloeit voort uit participatie 
in sociaal-culturele praktijken, vandaar dat de benaderingen spreken over ‘situated’, 
‘embedded’, en ‘contextrijk’. Leren wordt gezien als een enculturatieproces: lid worden van 
een gemeenschap en de vaardigheden verwerven om volgens de daarin geldende normen te 
kunnen communiceren en handelen. De lerenden zijn nieuwkomers (en tegelijkertijd mogelijke 
hervormers van) een bepaalde praktijk waarin ze gaan participeren, terwijl docenten zich als 
‘bewaarders’ van de continuïteit van die praktijk opwerpen. De theorieën die zich baseren op 
de participatiemetafoor werken vooral met concepten als ‘discours’, ‘interactie’, ‘activiteit’.  

In plaats van een keuze te maken voor een van beide metaforen, pleit Sfard er voor beide 
metaforen naast elkaar te gebruiken: we can live neither with nor without one of them (p. 10). 
Ze pleit voor een metaforisch pluralisme, want the most powerful research is the one that 
stands on more than one metaforical leg (p. 11). De metaforen zijn niet zozeer elkaars rivalen, 
maar vullen elkaar aan.  
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Het artikel van Sfard volgde op een debat in het tijdschrift Educational Researcher, waarin 
Anderson, Reder en Simon (1996; 1997) kritische kanttekeningen plaatsten bij het perspectief 
van ‘situated learning’, waarop Greeno hen van repliek diende (1997). Dat de aanvankelijke 
kloof tussen deze beide benaderingen van leren de laatste jaren verkleind is, mag blijken uit 
een gezamenlijk artikel van de deelnemers aan deze discussie (Anderson, Greeno, Reder & 
Simon, 2000). In het cognitieve èn het gesitueerde perspectief is volgens hen zowel het 
individuele als het sociale niveau van belang. Beide perspectieven zijn dan ook nodig om het 
complexe verschijnsel leren te begrijpen. De cognitieve benadering verklaart de vorm die 
kennis aanneemt bij lerenden. Het gesitueerde perspectief helpt om het handelen van lerenden 
in een culturele context te begrijpen.  

Echter, volgens Paavola, Lipponen en Hakkarainen (2004) weet noch de acquisitie-, noch 
de participatiebenadering goed raad met innovatieve kennisontwikkelingen. De 
acquisitiemetafoor betreft volgens hen theorieën die kennis vooral zien als bestaande kennis, 
met een heldere opbouw, waarin de vraag naar de creatie van iets geheel nieuws ondergeschikt 
is. Een dergelijke benadering zou het zicht op het leren van docenten, waarbij zij nieuwe 
onderwijsvormen ontwikkelen, kunnen belemmeren. De auteurs karakteriseren de theorieën die 
vallen onder de participatiemetafoor als benaderingen die zich richten op de vraag hoe kennis 
en praktijken van de ene op de nadere generatie worden overgedragen. Dan gaat het om how 

newcomers become old-timers by participating in cultural practices, not on the radical 
advancement of knowledge or practices (p. 569). Ook deze benadering zou het zicht op het 
leren van docenten kunnen belemmeren. Datgene wat te leren valt, bestaat nog niet, en is dus 
ook niet aanwezig in de culturele praktijken van old-timers. Hoewel beide benaderingen in vele 
situaties zinvol zijn, geven ze weinig handvatten voor het conceptualiseren van innovatieve 
kennisontwikkeling.  

Paavola en Hakkarainen (2003) pleiten voor een derde benaderingswijze van leren, die zij 
typeren met de kenniscreatiemetafoor. Als representanten noemen ze de cultuur-historische 

activiteitstheorie (CHAT) van Engeström (1987), de theorie van knowledge building van 
Bereiter en Scardamalia (1993) en de theorie van de kenniscreatiespiraal van Nonaka en 
Takeuchi (1995). De theorieën die Paavola en Hakkarainen (2003) onder de 
kenniscreatiemetafoor rangschikken, onderscheiden zich van beide andere perspectieven 
doordat zij de verandering van organisaties, en niet zo zeer het leren van individuen, centraal 
stellen. Deze theorieën hebben betrekking op de vraag hoe nieuwe kennis, nieuwe praktijken, 
en nieuwe werkprocessen en instrumenten worden gecreëerd. Omdat innovatie van het 
onderwijs en dus van de werkomgeving van docenten het vertrekpunt is van ons onderzoek, 
biedt een theoretische benadering vanuit de kenniscreatiemetafoor goede aanknopingspunten.  

Het leren van docenten kan met behulp van een passende theoretische benadering in de 
context van de transformatie van (afdelingen) van scholen geplaatst worden. De cultuur-
historische activiteitstheorie van Yrgö Engeström, die met zijn model van expansief leren een 
gedetailleerde analyse van leerprocessen binnen innovaties mogelijk maakt (1987, 1994, 2001), 
wordt in dit onderzoek als analysekader gebruikt.  
 

 
1 Engeström’s activiteitstheorie 

 
De activiteitstheorie plaatst het leren van professionals in de context van de expansie van de 
activiteitssystemen waarin zij werkzaam zijn. Praktijk- en kennisontwikkeling, en individueel 
en collectief leren, gaan hand in hand met de transformatie van een activiteitssysteem. 
Engeström onderscheidt zich hiermee van de participatiebenaderingen van leren, zoals de 
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situated learning theory (zie Lave & Wenger, 1991). Volgens deze theorie komt de motivatie 
om te leren voort uit de participatie aan culturally valued collaborative practices in which 

something useful is produced. This seems a satisfactory starting point when we look at novices 
gradually gaining competence in relatively stable practices. However, motivation for risky 
expansive learning processes associated with major transformations in activity systems is not 
well explained by mere participation and gradual acquisition of mastery (Engeström, 2001, p. 
141). Hij onderscheidt zich ook van andere benaderingen van leren die hierboven onder de 
kenniscreatiemetafoor werden geschaard. Hij is het niet eens met de aanname waarop volgens 
hem het model van Nonaka en Takeuchi (zie Nonaka & Takeuchi, 1995) berust, namelijk dat 
de opdracht tot knowledge creation op een niet geproblematiseerde wijze top-down wordt 
gegeven. In andere woorden: what is to be created and learned is depicted as a management 
decision that is outside the bounds of the local process (…). This assumption leads to a model 

in which the first step consists of smooth, conflict-free socializing, the creation of ‘sympathized 
knowledge’ as Nonaka and Takeuchi (1995) call it. In contrast, a crucial triggering action in 

the expansive learning process (…) is the conflictual questioning of the existing standard 
practice (Engeström, 2001, p. 151).   

De laatste decennia is een stortvloed aan theoretische modellen ontstaan die berusten op 
concepten als lerende organisatie, kennismanagement en sociaal kapitaal. Deze modellen 
brengen kennis uit diverse disciplines samen: these are hybrids that cut across disciplines, 
from economics and sociology to cognitive science and ergonomics. They draw on 

psychological notions of mental processes, yet they take institutions and communities rather 
than individuals as their units of analysis. While hybrid concepts such as those mentioned 
above are fruitful, they are not theories in themselves. They are more like stimulating but 
eclectic meeting points between different theoretical frameworks (Engeström 2000, p. 960). 
Voor Engeström ontberen dergelijke hybride modellen een theoretische basis. Volgens hem 
vormt de cultuur-historische activiteitstheorie wel een theoretische basis voor het bestuderen 
van de relatie tussen leer- en ontwikkelingsprocessen op zowel micro- als op macro- en op 
fysiek en mentaal niveau. 
 
De cultuur-historische activiteitstheorie kiest een historisch evoluerend activiteitssysteem, in 
relatie tot omringende activiteitssystemen, tot eenheid van analyse. Binnen het 
activiteitssysteem vindt een activiteit plaats, die gericht is op een Object. Individuen en 
groepen streven een collectieve activiteit na en doen dat in de vorm van doelgerichte 
handelingen. Binnen een activiteitssysteem worden zes componenten onderscheiden. Binnen 
en tussen die componenten bestaan altijd systeemtegenstellingen, die zichtbaar worden als 
spanningen en storingen (Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). Door activiteiten van deelnemers 
vinden verbeteringen en transformaties plaats (Engeström, 1987). Wanneer tegenstellingen 
echter zo nijpend en fundamenteel zijn, dat de oplossing ervan een kwalitatief nieuw 
activiteitssysteem produceert, is er spraken van expansief leren. De oplossingen treden dan 
buiten de gebaande paden en overstijgen bestaande kaders. Elk expansief leren start met het 
stellen van fundamentele vragen aan het bestaande activiteitssysteem (Tuomi-Gröhn & 
Engeström, 2003). 
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    Tools 

 

 

 

 

  Subject    Object → Product 

 

 

 

 

 

Rules     Community of Practice Division of labour  

 
Figuur 3.1 Het model van de componenten van een activiteitssysteem 

 

Met behulp van dit model van een activiteitssysteem kan de relatie onderzocht worden tussen 
het individuele en het gemeenschappelijke in de activiteiten op de werkplek. Een docent of een 
groep docenten kan als het handelend Subject worden gezien, met zijn specifieke kenmerken en 
kwalificaties. Het Object van handelen is het doel van het activiteitssysteem. Bij het nastreven 
van het Object leiden de handelingen van de Subjecten tot producten. De Subjecten streven 
naar een zo goed mogelijke realisatie van het Object. Dit wordt het Motief genoemd. Zo 
worden in het activiteitssysteem beroepsonderwijs studenten door de activiteiten van docenten 
opgeleid tot startbekwame beroepsbeoefenaren. De Tools verwijzen naar de gehanteerde 
artefacten (conceptuele artefacten zoals plannen, diagnostische instrumenten, modellen en 
wetenschappelijke theorieën, en materiële artefacten zoals fysieke inrichting, ict, etc.). De 
Community of Practice betreft alle deelnemers aan een activiteitssysteem die hetzelfde Object 
delen; het is de gemeenschap waarbinnen de activiteit plaatsvindt. Arbeidsdeling (Division of 
labour) verwijst naar de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen 
de deelnemers en maakt duidelijk: wie doet wat binnen het activiteitssysteem? Regels (Rules) 
verwijzen naar de expliciete of impliciete regelingen waaraan hun handelen onderworpen is. 
De Tools bemiddelen tussen Subject en Object, de Arbeidsdeling bemiddelt tussen Community 
of Practice en Object, de Regels bemiddelen tussen Subject en Community of Practice.  

 
Binnen een activiteitssysteem bestaat altijd een veelstemmige gemeenschap met verschillende 
gezichtspunten, belangen en tradities. De instrumenten, regels en arbeidsdeling omvatten een 
veelheid aan conventies die het systeem zijn binnengebracht door de deelnemers (met hun 
verschillende achtergrond) en door de verschillende historische lagen waaruit het systeem zelf 
bestaat. Een dergelijk activiteitssysteem wordt voortgestuwd door een gemeenschappelijk 
Motief, dat is ingebed in het Object van de activiteit. Objecten zijn daardoor materiële en 
sociale projecties met een open eind. Ze zijn gericht op iets dat nog niet bestaat (Engeström, 
Engeström & Kärkkäinen, 1995). Het Object en Motief van het activiteitssysteem geven 
samenhang en continuïteit aan de activiteiten van de deelnemers. Docenten in een vmbo-
beroepsopleiding willen bijvoorbeeld dat hun leerlingen op maximaal niveau doorstromen naar 
het mbo, docenten in een hbo- beroepsopleiding willen dat hun studenten goede beginnende 
beroepsbeoefenaren worden. Hoe de vmbo- leerling het beste kan worden voorbereid op zijn 
verdere schoolloopbaan, of wat een goede beginnende fysiotherapeut of leraar moet weten en 
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kunnen, en hoe de opleiding het leren daarvan het beste kan bewerkstelligen, is niet eenduidig. 
Daarover verschillen de deelnemers van mening. Met andere woorden, het Object en Motief die 
het activiteitssysteem en het handelen van de deelnemers samenhang en continuïteit geven, 
kunnen intern tegenstrijdig zijn. Die tegenstellingen zorgen er voor dat het activiteitssysteem 
altijd instabiel is (Engeström, 2000, p. 964). Op het moment dat oplossingen voor die 
tegenstellingen worden gezocht die buiten bestaande kaders vallen, spreken we van expansie 
van activiteitssystemen en van expansief leren van de deelnemers aan de Community of 
Practice.  

 

De activiteitstheorie van Engeström brengt samenhang aan tussen:  

1. het micro- en macroniveau van innovaties; 

2. langdurige transformaties (en daarmee ook samenhang tussen verleden, heden en 
toekomst) van activiteitssystemen en kortlopende veranderingen; 

3. individuele en teamontwikkeling en de expansie van een activiteitssysteem;  

4. het activiteitssysteem en aanpalende activiteitssystemen.  
 
Hieronder werken we elk van deze samenhangen nader uit.  
 
1.1  Het micro- en macroniveau van innovaties 
 
Engeström’s activiteitstheorie stoelt op vijf principes die het kader vormen van waaruit in de 
activiteitstheorie naar een werkpraktijk gekeken wordt (Engeström, 1987, 1999d, 2001):  
 

• het activiteitssysteem is de eenheid van analyse. Het Subject is tot ontwikkeling in staat, 
ook tot verandering van de instrumenten die het gebruikt, en van de Regels en 
Arbeidsdeling waar het aan onderworpen is. Doelgerichte individuele en groepsacties, 
evenals routineuze operaties zijn slechts te begrijpen in het licht van het activiteitssysteem 
waarin ze plaatsvinden.  

• een activiteitssysteem is altijd een veelstemmige gemeenschap met verschillende 
opvattingen, achtergronden en belangen. De Arbeidsdeling binnen een activiteit leidt tot 
verschillende posities voor de deelnemers. Dit vormt een bron voor spanningen, waarvoor 
de oplossing in Regels vastgelegd wordt.  

• de historiciteit van de context. Een activiteitssysteem krijgt vorm en verandert over een 
lange periode. Zijn actuele problemen en veranderingspotentieel zijn alleen te begrijpen 
tegen de achtergrond van de lokale geschiedenis van de activiteit en het activiteitssysteem.  

• spanningen en tegenstellingen in het activiteitssysteem vormen de bronnen van 
verandering. De focus van analyse ligt bij de historisch gegroeide structurele 
tegenstellingen binnen en tussen activiteitssystemen. Tegenstellingen zijn niet hetzelfde als 
conflicten of problemen. Als een activiteitssysteem een nieuw element van buiten 
overneemt, leidt dat tot een tegenstelling die botsingen met oude elementen (Tools, Regels 
en Arbeidsdeling) tot gevolg heeft. Zo’n tegenstelling veroorzaakt spanningen en 
conflicten, maar ook activiteiten om te komen tot verandering van het activiteitssysteem.  

• activiteitssystemen kennen de mogelijkheid tot expansieve transformatie. Naarmate 
tegenstellingen van een activiteitssysteem zich meer in spanningen en dilemma’s in de 
praktijk manifesteren, beginnen individuele deelnemers kritiek te leveren en af te wijken 
van de gevestigde normen. Soms groeit dat uit tot gemeenschappelijke visieontwikkeling en 
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welbewuste pogingen tot verandering. Dit principe impliceert dat het Object van een 
activiteitssysteem op een kwalitatief nieuwe manier kan worden geconceptualiseerd, op 
basis waarvan het (collectieve) Subject het activiteitssysteem kan veranderen. Een 
expansieve transformatie is voltooid als het Object en het Motief van de activiteit zo zijn 
gereconceptualiseerd, dat er een radicaal wijdere horizon aan mogelijkheden is dan in de 
voorafgaande vorm van activiteit. 

 
Activiteitssystemen zijn dus voortdurend aan verandering onderhevig als gevolg van twee 
soorten krachten:  

Fundamentele, verborgen, onderliggende krachten. Systeemtegenstellingen zitten diep in 
het gemeenschappelijke Motief en in het Object van de activiteit (zoals tegenstellingen over: 
wat is een goede beroepsbeoefenaar en wat is een goede manier van opleiden van zo’n 
beroepsbeoefenaar). Doordat die tegenstellingen vaak versluierd en die motieven vaak 
impliciet blijven, komen ze als spanningen en storingen aan de oppervlakte, bijvoorbeeld in de 
vorm van ordeproblemen in het vmbo. Hoewel hun ervaringen met die onderliggende 
tegenstellingen en motieven verbonden zijn, brengen de deelnemers aan een activiteitssysteem 
ze daar veelal niet direct mee in verband (Engeström, 2001). 

Krachten van buiten: een activiteitssysteem bestaat niet in een vacuüm maar is verbonden 
met een netwerk van andere activiteitssystemen. Zo heeft een afdeling van een school te maken 
met de school als geheel, en heeft de school op zich te maken met activiteitssystemen in de 
omgeving en met de overheid. Door eisen en voorwaarden te stellen, dringen krachten van 
buiten door in een activiteitssysteem. Ze worden vaak in eerste instantie ervaren als storingen. 
De deelnemers aan een activiteitssysteem kunnen zich deze storingen toe-eigenen en 
omvormen tot krachten van binnen.  

Met hun objectgerichte handelen in de werkelijkheid van alledag proberen de deelnemers 
aan een activiteitssysteem deze spanningen en storingen te overwinnen en op te lossen. Ze 
brengen in hun pogingen om deze tegenstellingen op te heffen echter weer nieuwe storingen, 
spanningen, conflicten en dilemma’s teweeg. Dankzij de inspanningen van de deelnemers 
leiden die pogingen tot verbeteringen, en - als oplossingen niet mogelijk zijn binnen de oude 
context – tot innovaties en objectverschuivingen. In dat handelen brengen de individuele 
deelnemers hun specifieke achtergronden, talenten en bedoelingen tot uiting. Een Community 
of Practice ontwikkelt zodoende veelstemmige oplossingen, waaraan verschillende soorten 
expertise bijdragen. 
 

Om hun gewenste doelen te bereiken, die zij afleiden van het Object en Motief van het 
activiteitssysteem, ontwikkelen Subjecten ‘mediërende artefacten’. Vygotsky (1987) legde met 
het begrip mediatie de basis voor de cultuur-historische activiteitstheorie. Hij benadrukt dat 
menselijke activiteit gemedieerde activiteit is, dat mensen niet direct op hun omgeving 
reageren, maar dat hun activiteiten door tekens en instrumenten bemiddeld worden. Het 
mediatiebegrip van CHAT biedt aan onderzoekers de mogelijkheid om de grotere processen 
van sociale en culturele transformatie in een activiteitssysteem te verbinden met de kennis- en 
competentieontwikkeling van de deelnemers aan zo’n veranderingsproces. Engeström (1987) 
spreekt, in navolging van Vygotsky, van mediërende artefacten en processen die de deelnemers 
aan het activiteitssysteem met hun activiteiten voortbrengen. Elke activiteit wordt beschouwd 
als een bemiddelde Subject-Object relatie: het Subject maakt gebruik van specifieke artefacten 
bij het nastreven van het Object.  

Engeström’s activiteitstheorie richt zich zowel op de processen waarin de deelnemers 
gezamenlijk zulke artefacten ontwikkelen als op de praktijken waarin ze ze gebruiken. Hij 
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onderscheidt mediërende artefacten, de Tools, van mediërende processen. Onder dat laatste 
verstaat hij bijvoorbeeld de horizontale interactie tussen deelnemers in een team en de 
interactie tussen impliciete en expliciete kennis. Die mediërende processen vinden plaats in wat 
Engeström de Community of Practice noemt. Met behulp van mediaties (artefacten en 
processen) brengen Subjecten, dat wil zeggen deelnemers aan het activiteitssysteem, het Object 
van de activiteit tot stand, zoals praktijken en producten, tot aan nieuwe activiteitssystemen toe. 
Die artefacten (Tools) en praktijken (Communities of Practice) vormen voor hem de sleutel om 
dichotomieën, zoals die tussen het micro- en macroniveau van handelingssituaties, te 
overwinnen: the individual could no longer be understood without his or her cultural means; 
and the society could no longer be understood without the agency of individuals who use and 
produce artifacts (Engeström 1987, 1999b). 
 

Het model maakt het mogelijk systeemfactoren bloot te leggen die schuilgaan achter 
ogenschijnlijk individuele en toevallige storingen in de dagelijkse praktijk op een werkplek. Zo 
expandeert in alle vier de gevalsstudies van dit onderzoek de oorspronkelijke activiteit, 
‘onderwijzen’, als gevolg van de transformatie van de activiteitssystemen (scholen) waaraan ze 
deelnemen: docenten gaan samen in teams nieuwe programma’s ontwikkelen en uitvoeren. De 
student of leerling krijgt als Object van hun handelen te maken met de motieven die de 
docenten in de transformatie hebben ‘gereconceptualiseerd’. Dat leidt er toe dat de bevordering 
van de kennis- en competentieontwikkeling van leerlingen/studenten met andere artefacten 
(Tools) wordt nagestreefd. Ook in de nieuwe praktijk brengt elke leerling of student het Object 
van zijn school tot leven en belichaamt hij of zij het Motief op een unieke manier in de 
dagelijkse omgang met die nieuwe artefacten. Als het werk van de docent wordt uitgebreid met 
het samen ontwikkelen van nieuwe programma’s die passen bij de objectverschuiving, moeten 
zij hun samenwerking uitbreiden, zonder dat er al geschikte ‘instrumenten’ voorhanden zijn die 
zo’n samenwerking gestalte kunnen geven. Het gevolg is dat er spanningen ontstaan tussen het 
oude en het nieuwe Object, tussen de oude individuele en de nieuwe collectieve 
onderwijsinstrumenten, tussen de oude en nieuwe regels en tussen de oude en nieuwe 
arbeidsdeling. Die spanningen dwingen de deelnemers tot het reconceptualiseren van het 
Object en het Motief van hun handelen. Zo geven het Object en Motief via artefacten 
uiteindelijk samenhang en betekenis aan de handelingen van de deelnemers aan een 
activiteitssysteem (Engeström, 2000, p. 964).  
 
1.2 Langdurige systeemtransformaties en kortlopende verandercycli 
 
De activiteitstheorie die Engeström in 1987 uitwerkt neemt als eenheid van analyse een 
activiteitssysteem en als Object van onderzoek de kwalitatieve verandering van dit systeem. 
Die transformatie wordt als een langdurig proces van collectieve activiteiten gezien. Bij zo’n 
transformatie van een activiteitssysteem is het onderscheid tussen kortdurende, doelgerichte 
handelingen in het kader van een (langdurige) objectverschuiving belangrijk. Doelgerichte 
acties, evenals routines (operaties), kunnen alleen begrepen worden in het licht van het gehele 
activiteitssysteem: activity systems realize and reproduce themselves by generating actions and 
operations (Engeström, 2000, p. 964).  

De activiteitstheorie laat zien dat dit zichzelf realiseren en reproduceren van 
activiteitssystemen stapsgewijs verloopt, in de vorm van cyclische processen die bestaan uit 
fasen, die Engeström als ‘zones van naaste ontwikkeling’ van het activiteitssysteem beschouwt. 
Hij definieert zo’n zone als de distance between the everyday actions of individuals and the 
historically new form of the societal activity that can be collectively generated. (...) The study 
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of an activity system becomes a collective, multivoiced construction of its past, present, and 
future zones of proximal development (Engeström, Brown, Christopher & Gregory,1997, p. 
174). Engeström (1987; 2001) onderscheidt de volgende fasen (zones) in een cyclus van naaste 
ontwikkeling: 

• De primaire tegenstellingen van de needfase betreft de basisspanning en 
basistegenstellingen binnen een activiteitssysteem en zijn omgeving. This primary 
contradiction pervades all elements of our activity systems. (Engeström, 2001, p. 137). 
Deze tegenstelling komt in de vorm spanningen, onvrede en conflicten aan de oppervlakte 
en leidt in eerste instantie tot het plaatsen van vraagtekens bij het bestaande 
activiteitssysteem.  

• De secundaire tegenstellingen van de double-bindfase: in deze fase komen primaire 
tegenstellingen op scherp te staan. De deelnemers aan het activiteitssysteem passen niet 
alleen instrumenten tóe, maar passen die, al dan niet bewust, ook voortdurend áán. Ze 
gehoorzamen aan regels die ze ook omvormen. Ze werken binnen arbeidsdelingen maar 
ontplooien ook nieuwe taken. Hun onvrede leiden zij op die manier naar scherper 
geformuleerde doelen.  

• De tertiaire tegenstellingen van de Object/Motief constructiefase: de deelnemers maken een 
nieuw Object, vanuit het Motief om een oplossing te vinden voor de primaire en secundaire 

tegenstellingen. Dat doen ze met behulp van nieuwe instrumenten, regels en 
arbeidsdelingen. Daarbij worden ze geconfronteerd met sterke conflicten tussen de oude en 
de nieuwe manieren van doen (en denken). Dat gaat gepaard met angst, weerstand, stress en 
andere psychische conflicten binnen individuele deelnemers en binnen teams.  

• De quartaire tegenstellingen van de application and generalizationfase treden op wanneer 
de tertiaire tegenstellingen die door de objectverschuiving te voorschijn kwamen, in lijn 
worden gebracht met de omringende activiteitssystemen.  

• De consolidation and reflectionfase: de nieuwe activiteit wordt versterkt en aan kritische 
reflectie onderworpen: het begin van een nieuwe cyclus. 

 

De activiteitstheorie beoogde oorspronkelijk grootschalige transformaties, die vaak vele jaren 
duren, te analyseren binnen grote activiteitssystemen als bedrijven en instellingen (Engeström, 
1987). Later werd de theorie ook toegepast op veranderingen op een kleinere schaal: binnen 
afdelingen en teams, waarbij de onderzoekers gedurende enige uren, dagen, weken of maanden 
een innovatie volgen (Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995). Dat is mogelijk omdat 
transformatie van een activiteitssysteem volgens de grootschalige expansieve cyclus altijd 
kleinere cycli van innovatief leren impliceert. Andersom is er echter geen garantie dat 
kleinschalige cycli van innovatief leren leiden tot een objectverschuiving en een expansieve 
cyclus van het activiteitssysteem. Dergelijke miniature cycles of innovative learning noemt 
Engeström (1999c) daarom potentieel expansief. Kleinschalige cycli kunnen geïsoleerde 
gebeurtenissen blijven, maar ook de grootschalige cyclus van transformatie van een organisatie 
kan stagneren, regressief worden of zelfs uiteen vallen, want een objectverschuiving van een 
activiteitssysteem langs alle fasen van de expansieve leercyclus is eerder uitzondering dan 
regel. Het is een collectief proces van vele jaren, dat grote inspanningen en welbewuste 
interventies vergt. Met inachtneming van dit voorbehoud, kunnen ook kleinschalige 
innovatieprocessen worden geanalyseerd met behulp van het begrippenkader van de 
expansieve leercyclus (Engeström, 1999c). 
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1.3 Het verband tussen individuele en teamontwikkeling en de expansie van een 
activiteitssysteem 

 
De activiteitstheorie legt een verband tussen activiteiten van individuele deelnemers, 
activiteiten van teams en de expansie van een activiteitssysteem. Met behulp van het 
bovenstaande basismodel van een activiteitssysteem is het mogelijk om in te zoomen op elk 
van deze ‘niveaus’. Zo kan een docententeam gezien worden als een intermediërend 
activiteitssysteem tussen het niveau van een hele school en dat van de individuele docent. Het 
maakt het mogelijk het werk van een individuele docent of een team in de bredere context, 
inclusief de historische achtergrond, van een transformerend activiteitssysteem te plaatsen.  

De innovatieve praktijk- en kennisontwikkeling wordt daarbij weliswaar altijd als een 
sociaal proces gezien, maar tegelijkertijd benadrukt het model het belang van individuele 
competenties en initiatieven. Die zijn onmisbaar bij het opheffen van systeemtegenstellingen 
en bij het tot stand brengen van nieuwe praktijken. De deelnemers creëren in deze 
innovatieprocessen kennis die in mediërende artefacten wordt omgezet. Ook ontwikkelen zij 
binnen de innovatie interactieprocessen tussen de verschillende deelnemers - zoals 
werkoverleg, evaluatie- en intervisiebijeenkomsten -  en tussen de verschillende kennisvormen 
- zoals know what, know how en tacit (stilzwijgende, impliciete) kennis. De activiteitstheorie 
onderzoekt hoe deze mediërende processen verlopen en wat de condities zijn die ze succesvol 
maken. Dat gebeurt met behulp van het bovenstaande model van een activiteitssysteem en met 
de genoemde cyclus van zones van naaste ontwikkeling. Die beschrijft niet alleen ideaaltypisch 
de zones van naaste ontwikkeling van het activiteitssysteem, maar ook van de deelnemers. Die 
dragen in hoge mate productief bij aan deze dynamiek: the expansive cycle begins with 
individual subjects questioning the accepted practice, and it gradually expands into a 

collective movement or institution (Engeström, 1999b).  
Toch zijn individuele initiatieven en vermogens niet voldoende om zulke nieuwe praktijken 

tot stand te brengen. Alleen een geslaagde interactie tussen het individuele en het collectieve 
niveau leidt tot een nieuwe collectieve zone van naaste ontwikkeling. Dat impliceert dat zo’n 
zone van naaste ontwikkeling een bewegend doel is, dat er op gericht is de meest 
voortgeschreden praktijken en artefacten binnen de Community of Practice een plaats te geven. 
Zo koppelt Engeström aan elke fase van naaste ontwikkeling van de expansieve cyclus van 
activiteitssystemen, specifieke vormen van kennisdelen en kenniscreatie door de deelnemers. 
Eerst stellen ze bepaalde bestaande praktijken ter discussie. Daarna analyseren ze de situatie, 
waarbij zij in retrospectief de oorzaken en empirisch de vigerende verhoudingen binnen het 
activiteitssysteem bekritiseren. Vervolgens ontwerpen de deelnemers een oplossing voor de 
problematische situatie door nieuwe motieven en objecten te ontwikkelen. Daarna testen ze of 
het nieuwe model werkt en onderzoeken ze wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn, 
ook in het licht van samenwerking met aanpalende activiteitssystemen. Vervolgens voeren ze 
het nieuwe model in, waarna ze op het veranderproces reflecteren en het evalueren. Ten slotte 
consolideren zij de nieuwe praktijk. Deze cyclus van kennisdelen en kenniscreatie beschrijft de 
zones van naaste ontwikkeling in het innovatieproces door de deelnemers (Engeström, 1987, p. 
184). De ‘overwinning’ van de ene tegenstelling leidt tot een andere, die in een volgende 
ontwikkelingsfase ‘overwonnen’ moet worden. Engeström beschrijft daarmee ook een 
opeenvolging van motieven van de deelnemers om te leren: ter discussie stellen, analyseren, 
omvormen, experimenteren, vaststellen, vastleggen, evalueren (Engeström, 1987).  

Dit gefaseerde model ziet Engeström als een heuristisch instrument om innovaties te 
bestuderen. De cycli van zones van naaste ontwikkeling hoeven niet noodzakelijkerwijs 
volgens een vaststaande volgorde te verlopen. Vaak lopen fases in elkaar over en/of overlappen 
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ze elkaar. In onderstaande figuur zijn de zones van naaste ontwikkeling van een 
activiteitssysteem dik gedrukt en die van de deelnemers dun gedrukt. 

 

 
 

Figuur 3.2. Ideaal-typische expansieve cycli van activiteitssystemen (Engeström, 2001, p.152) 

 
1.4 Boundary crossing 
 
Engeström’s activiteitstheorie was aanvankelijk bedoeld om de transformatie van afzonderlijke 
activiteitssystemen te verklaren. In de expansieve cyclus van activiteitssystemen ruimt hij pas 
in vierde instantie (bij de quartaire tegenstellingen) plaats in voor de interactie tussen 
activiteitssystemen. Later breidde hij zijn theorie uit om ook de expansie als gevolg van 
samenwerking tussen activiteitssystemen te kunnen verklaren. Bij het organiseren van werk 
wordt volgens Engeström steeds vaker een beroep gedaan op netwerken over de grenzen van 
een activiteitssysteem heen. Volgens Engeström vindt betekenisvolle transfer van cognitie en 
leren steeds vaker plaats door interactie tussen collectieve activiteitssystemen: these multiple 
contexts demand and afford different, complementary, but also conflicting Tools, rules and 
patterns of social interaction. Criteria of expert knowledge and skill are different in the various 

contexts. Experts face the challenge of negotiating and combining ingredients from different 
contexts to achieve hybrid solutions (Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995, p. 320). Het 
ontwikkelen van grensoverschrijdende (‘boundary crossing’) vaardigheden (Guile & Griffiths, 
2001) wordt daarmee steeds belangrijker. Guile en Young (1998, pp. 183 - 184) merken op dat 
Communities of Practice het leren van individuen en groepen kunnen versterken door een 
cultuur van uitwisseling, debat en reflexiviteit aan te moedigen die de circulatie van 
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‘deskundigheid’ (`knowledgeability') vergroot. Die ontwikkeling maakt van leren nog meer a 
distributed process rather than as an attribute of individuals (Guile & Young, 1998, p. 182). 

Een gevolg van boundary crossing is dat de transformatie van een activiteitssysteem steeds 
vaker plaats vindt door ‘horizontale’ verbreding van de collectieve expertise tot buiten zijn 
grenzen. Dit vraagt om een aanvulling van het ideaal-typische model van expansief leren, zoals 
beschreven in paragraaf 1.3. Professionals worden bij het overschrijden van de grenzen van 
‘hun’ activiteitssysteem gedwongen tot nieuwe kennisactiviteiten: onderhandelen en het 
combineren van onderdelen uit activiteiten met verschillende Objecten (Engeström, Engeström 
& Kärkkäinen, 1995; Engeström & Miettinen, 1999). Zulke grensoverschrijdingen gaan 
gepaard met processen die transfers worden genoemd (Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). 
Wat daarin overgebracht wordt, zijn geen pakketjes kennis en vaardigheden die intact blijven. 
Doordat de eisen die aan expertkennis en competenties gesteld worden, in de diverse contexten 
verschillen, zijn de deelnemers aan de boundary crossing gedwongen de ingebrachte kennis en 
vaardigheden actief te interpreteren, om te vormen en te herscheppen. In alle vier gevalsstudies 
van ons onderzoek zijn activiteitssystemen uit zowel het opleidingsveld als beroepenveld 
betrokken bij zulke transfers.  

Bij boundary crossing is volgens Engeström altijd sprake van interacties die twee kanten op 
gaan. Als slechts een partij een grens probeert te overschrijden en geen respons krijgt, kan niet 
van boundary crossing gesproken worden. Voorwaarde voor het expansief worden van acties 
van boundary crossing, is dat er van twee kanten bereidheid is tot het wederzijds willen 
veranderen van een praktijk. Of er uiteindelijk van expansief leren gesproken kan worden, 
hangt af van de bredere context: of de betrokken activiteitssystemen ook werkelijk 
transformeren. Konkola (in Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003, p. 8) introduceerde het begrip 
boundary zone als een sfeer die op een ‘niemandsland’ lijkt, vrij van voorgevormde routines of 
voorgeschreven patronen. Het is een plaats waar ieder activiteitssysteem dat aan een boundary 
crossing deelneemt zijn eigen structuur, houdingen, overtuigingen, normen en rollen 
reflecteert. Dat betekent dat in de boundary zone elementen van beide kanten altijd aanwezig 
zijn. Omdat het een hybride context is, wordt de boundary zone beschouwd als een plaats waar 
het mogelijk is het Object van elk activiteitssysteem uit te breiden en een gemeenschappelijk 
Object tussen hen te creëren. 

 

 
 

Figuur 3.3. De interactie van twee activiteitssystemen met een gedeeltelijk gedeeld Object  
(Engeström, 2001, p. 136) 
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De activiteiten in de boundary zone maken dat de eenheid van analyse verandert van één naar 
minimaal twee activiteitssystemen die gedeeltelijk hetzelfde Object delen. De gedeelde 
‘Objecten’ (Object 1 en 2) moeten eerder als artefacten dan als objecten gezien worden, want 
daarmee kan het gemeenschappelijke ‘boundary object’ (Object 3) geconstrueerd worden en 
kan de interactie en communicatie tussen verschillende activiteitssystemen gerealiseerd 
worden. Boundary objects zijn het resultaat van een langlopende samenwerking tussen 
Communities of Practice. These objects may be abstract or concrete... Such objects have 

different meanings in different social worlds but their structure is common enough to more 
than one world to make them recognizable, a means of translation. The creation and 
management of boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence 
across intersecting communities (Bowker & Star, 1999, p. 297). 
 

 
2 De theorie van expansief leren  

 
Engeström’s theorie van het expansief leren vormt een belangrijke bijdrage aan de 
activiteitstheorie. Het centrale doel van leren is volgens hem het produceren van nieuwe 
vormen van activiteit. Leren is voor hem een activiteitproducerende activiteit (Engeström 
1987, p. 125). Hij richt zich op expansief leren dat tot doel heeft de gegeven kaders te 
overstijgen en nieuwe kaders te vormen. Die benadering van leren heeft hij vanaf zijn 
proefschrift (1987) in een groot aantal onderzoeken en publicaties gepreciseerd en verdiept.  

Volgens Engeström (1987) betekent expansief leren voor alles de reconceptualisering van 
het Object en het Motief van een activiteit. Dat betekent dat het doel van een activiteit en wat 
een activiteit voortbrengt, steeds opnieuw geformuleerd en geherformuleerd wordt: the Object 
of activity is a moving target, not reducible to conscious short-term goals (Engeström, 2001, p. 
136). Expansief leren leidt tot nieuwe samenwerkingsrelaties tussen de deelnemers aan een 
activiteitssysteem. In het model van expansieve cycli is elke zone van naaste ontwikkeling in 
het transformatieproces van het activiteitssysteem, tegelijk ook een fase in de 
kennisontwikkeling van de deelnemers en ook een fase in hun gemeenschappelijke praktijk- en 
artefactontwikkeling. Daarmee blijken leren en expansie onlosmakelijk met elkaar verbonden: 
de deelnemers aan het activiteitssysteem ontwikkelen hun kennis en competenties niet op een 
abstracte manier, maar aan de hand van specifieke producten, praktijken en artefacten: learning 
is not only a necessary precondition of development – development is also a necessary and 
always present ingredient of learning (Engeström, 1987, p. 157). Ontwikkeling is voor 
Engeström primair de ontwikkeling van systemen, niet die van individuen. 

Doordat deze activiteiten voortgestuwd worden door het Motief en het Object van het 
activiteitssysteem, vormen beide het vertrekpunt voor onderzoek naar de relatie tussen leren en 
expansie. Bestudering van het Object in ontwikkeling vereist bestudering van het 
activiteitssysteem voor langere tijd en vanuit verschillende perspectieven. Dan nog zal het 
Object ongrijpbaar blijken: although Object conceptions can be observed and identified 
empirically, the Object—engaged and enacted yet always unfinished, simultaneously material 
and ideal—is in its essence “uncatchable” (Toiviainen, 2003, p. 53). Een onderzoeker die met 
behulp van de activiteitstheorie innovaties bestudeert, probeert zo’n Object toch ‘te vangen’, al 
doet het zich alleen maar voor als een concept van een Object, dat bovendien slechts een 
voorbijgaand deel ervan uitdrukt. Verder komt het Object indirect tot uiting in activiteiten met 
materiële en cognitieve artefacten en in gezamenlijke praktijken. De empirische basis van zo’n 
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onderzoek naar expansief leren van activiteitssystemen bestaat daarmee uit individuele en 
collectieve concepties, activiteiten en sociale praktijken.  
 
2.1 Verticale versus horizontale benaderingen van expertise 
 
Engeström zet zich af tegen benaderingen, die expertise louter als een individuele kwaliteit 
opvatten, meesterschap als gevolg van oefening die kunst baart. Zijn grootste bezwaar tegen 
een dergelijk expertbegrip is dat het de lerende als gekozen eenheid van analyse, nog steeds 
afschildert als individu, begrensd in zijn of haar relatief stabiele en besloten domein van 
meesterschap. Daar zet hij het activiteitssysteem als eenheid van analyse tegenover. Voor 
Engeström zijn leeropbrengsten minder het gevolg van de mogelijkheden van de individuele 
deelnemers en meer van de aard en kwaliteit van de interactie tussen de deelnemers aan een 
activiteitssysteem. Dat geldt des te sterker naarmate de werkomstandigheden minder stabiel 
zijn en storingen en onverwachte gebeurtenissen meer de regel zijn. Die dwingen professionals 
steeds weer nieuwe situaties onder ogen te zien, waarvoor hun kennis of vaardigheden tekort 
schieten. Hij ziet het meester worden van dergelijke leercompetenties als hun belangrijkste 
uitdaging. Engeström (1992): ... the crucial learning in expert activity systems is learning what 
is not yet there.   

Daaruit volgt dat hij expertise niet als een individueel attribuut benadert. In paragraaf 2.2. 
komen we terug op de implicaties van Engeström’s benadering van leren voor onze 
onderzoeksvraag, die immers gericht is op wat en hoe individuele docenten leren van het 
innoveren van hun onderwijs. Engeström verwerpt de traditionele opvatting van 
vaardigheidsontwikkeling als een progressief proces waarbij door middel van internalisering 
mensen steeds beter worden in voorbepaalde taken. Terwijl zij bezig zijn tegenstellingen en 
spanningen op te lossen die zich in de praktijk voordoen, verandert niet alleen de praktijk maar 
veranderen ook de deelnemers zelf. Veel van die veranderingen gebeuren impliciet.  

Theorieën over kennis- en praktijkontwikkeling vanuit de acquisitie- en de 
participatiemetafoor benaderen expertise ‘verticaal’: sommigen hebben meer kennis dan 
anderen. Daarbij horen onderverdelingen in niveaus en stadia. Volgens deze benadering zijn 
beginnende professionals mensen met een beperkte en slecht georganiseerde kennisbasis, die 
gebeurtenissen en processen eenzijdig beschouwen, wat hun probleemoplossende vermogen 
begrenst (Berliner, 1994). Experts daarentegen hebben goed-ontwikkelde kennisbases 
waardoor ze beschikken over een veelheid aan externe en interne oplossingen. Hierdoor gaan 
ze door met het ontwikkelen van nog meer expertise in the ongoing process in which 
knowledge is used, transformed, enhanced, and attuned to situations (Bereiter & Scardamalia, 
1993, p. 46). Empirische studies tonen echter aan dat ‘experts’ lang niet altijd uitmuntend 
presteren en dat ‘nieuwelingen’ experts kunnen overtreffen als zich een nieuwe of 
ongebruikelijke situatie voordoet (Brehmer, 1980; Cramer & Johnson, 1991). Deze 
onderzoeksresultaten zetten het oude expertbegrip vanuit zo’n verticale benadering op losse 
schroeven. 

In de theorie van het expansief leren wordt voor een complementaire benadering van 
horizontaal en verticaal leren gepleit: we habitually tend to depict learning and development as 
vertical processes, aimed at elevating humans upward, to higher levels of competence. Rather 
than simply denounce this view as an outdated relic of enlightenment, I suggest that we 
construct a complementary perspective, namely that of horizontal or sideways learning and 
development (Engeström, 2001, p. 153). Een horizontale benadering van expertise doet een 
beroep op andere kwaliteiten dan de verticale: the acknowledgment of the horizontal dimension 
calls attention to dialogue as discursive search for shared meanings in Object-oriented activities 
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(Engeström, 1999b, p. 17). Het belang van een horizontale benadering van (de verwerving van) 
expertise neemt volgens Engeström toe, doordat het nieuwe landschap van expertise steeds 
meer polycontextueel wordt: activiteitssystemen functioneren altijd in relatie tot andere 
activiteitssystemen (zie ook paragraaf 1.4). De deelnemers ontwikkelen in wisselende 
contexten alternatieve visies op hun huidige situatie en werken samen om nieuwe praktijken te 
ontwikkelen en te implementeren. Experts opereren binnen en bewegen zich tussen 
verschillende parallelle activiteitencontexten, waarbij steeds opnieuw sprake is van processen 
van gezamenlijk kennisdelen en kenniscreatie. Leren en ontwikkelen vinden in de boundary 
zone plaats als ideeën en behoeften uit verschillende activiteitssystemen botsen, elkaar 
ontmoeten en nieuwe betekenissen vormen. Door het accent te leggen op de horizontale 
dimensie van expertise, verlegt Engeström de kern van leren van het individuele naar relaties 
binnen en tussen activiteitssystemen, getrouw aan zijn uitgangspunt dat significante 
leerprocessen bereikt worden via collectieve activiteiten.  
 
2.2 Het verband tussen het leren van individuen, teams en activiteitssystemen 
 
Volgens Engeström zijn we gedurende belangrijke transformaties van ons persoonlijk leven en 
van organisatorische praktijken gedwongen nieuwe vormen van activiteit te leren die er nog 
niet zijn. They are literally learned as they are being created. There is no competent teacher. 
Standard learning theories have little to offer if one wants to understand these processes 

(Engeström 2001, p.138). Hij maakt een onderscheid tussen ‘adaptief leren’ (dat wil zeggen 
leren van het voorgegeven nieuwe, bij voorbeeld overdracht van cultureel al bestaande kennis 
aan studenten, zoals in formeel onderwijs), ‘onderzoekend leren’ (waarbij al dan niet bewust en 
gepland datgene wat bij adaptief leren verworven is in real-life situaties wordt toegepast) en 
‘expansief, ontwikkelingsgericht leren’ (dat wil zeggen leren van het maatschappelijk nieuwe, 
bij voorbeeld de innovatieve leeractiviteit op de werkplek die erop gericht is om cultureel 
nieuwe praktijken te ontwikkelen en in te voeren (Engeström, 1994)). 

Adaptief, onderzoekend en expansief leren sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. 
Bij adaptief leren wordt geen nieuwe kennis gevormd: het neemt de context zoals hij is en richt 
zich op het verwerven van de culturele kennisbasis die door de generaties heen is gevormd. 
Daarmee vormt adaptief leren het fundament voor de beide andere vormen van leren. 
Onderzoekend leren gaat uit van het principe van vragen stellen en leidt tot ontdekkingen in de 
vorm van antwoorden die passen binnen de context van een bestaande Community of Practice. 
Anders dan bij adaptief en onderzoekend leren gaan de doelen van expansief leren verder dan 
de bestaande context en staan zij open voor verschillende interpretaties die in creatieve 
processen getoetst en vastgelegd worden. Die processen veronderstellen wel condities in 
termen van tijd en middelen voor reflectie en analyse (Engeström, 1994). 

Adaptief en onderzoekend leren vertegenwoordigen wat gewoonlijk onder ‘leren’ wordt 
verstaan, terwijl expansief leren vaak ontwikkeling wordt genoemd (Engeström, 2004). Bij 
expansief leren ìs het juist de bedoeling om de probleemdefinities en de doelen die in een 
omgeving, in procedures, bij collega’s of management, zijn verankerd, ter discussie te stellen. 
Deelnemers aan een activiteitssysteem bekritiseren daarbij, vaak met als oogmerk dat zij hun 
werk beter willen doen, de gevestigde ideologieën, routines, structuren en praktijken. Die gaan 
ze vervolgens veranderen. Deze vorm van leren treedt pas naar voren als met behulp van 
onderzoekend leren de ervaren problemen niet opgelost blijken te kunnen worden en de 
noodzaak hiertoe groeit. Expansief leren is volgens Engeström gegrond in historisch bepaalde 
noodzakelijkheden, nooit in toevalligheden (Engeström, 1987, p. 168). We speak of expansive 
learning, or third order learning, when a Community of Practice begins to analyze and 
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transform itself. Such expansive learning is not any more limited to pre-defined contents and 
tasks. Rather it is a long-term process of redefining the objects, Tools and social structures of 

the workplace (Engeström, 1994, p. 43). 
Engeström onderscheidt binnen de Community of Practice, analoog aan de toenemende 

kritische en dialogische ruimte bij de drie vormen van leren (adaptief, onderzoekend en 
expansief) drie vormen van communicatie: coördinatie, coöperatie en reflectieve 
communicatie. We volgen hierna Engeström, Brown, Christopher en  Gregory (1997, p. 372). 
Bij coördinatie volgen de verschillende deelnemers hun voorgeschreven rollen, each 

concentrating on the successful performance of the assigned actions, or on ‘the presentation of 
the self’. The script is coded in written rules and places or tacitly assumed traditions. It 
coordinates the participants’ actions as if from behind their backs, without being questioned or 
discussed. Coöperatie impliceert dat de deelnemers een probleem delen, en, in hun pogingen 
om het probleem op te lossen, buiten het voorgeschreven script treden (...) but they do this 
without explicitly questioning or reconceptualizing the script. Reflectieve communicatie 
impliceert dat het Object, het script en de interacties gereconceptualiseerd worden: transitions 
to communication are rare in the ongoing flow of daily flow actions. Tot zover Engeström et al. 
(1997).  

Voor Engeström vindt het leren van Subjecten en van Communities of Practice plaats in de 
context van het expansief leren van een activiteitssysteem. Hoe dat leren van het 
maatschappelijk nieuwe bij individuen verloopt en tot welke competentie- en 
kennisontwikkeling dat leidt, thematiseert hij minder. Dat geldt ook voor de vraag hoe de 
gemeenschappelijke praktijk- en artefactontwikkeling verloopt in de teams en groepen waarvan 
deze individuen deel uitmaken. In later werk geeft hij wel het belang aan van discursieve 
processen die leiden tot gedeelde betekenisgeving, maar hoe teams en groepen samen zoeken 
naar oplossingen voor problemen waarvoor geen voorafgaande antwoorden bestaan, is door 
anderen binnen CHAT-verband uitgebreider onderzocht (Engeström, R. 1995; Wells, 1999, 
2002). Volgens Wells verrijken de betekenissen die Subjecten daarbij samen construeren bij 
elk van de deelnemers hun begrip in de situatie, waardoor hun persoonlijke vermogens voor dat 
moment maar ook voor toekomstige situaties vergroot worden: whenever the dialogue that 
occurs in joint activity leads to an increase in individual as well as collective understanding, 

there is opportunity for each participant to appropriate new  ways of doing, speaking, and 
thinking, and thus to augment the mediational resources that they can draw on, both in the 

present and in their future (Wells, 2002, p. 61). Wells laat zien dat dergelijke leerprocessen 
gekenmerkt worden door opeenvolgende, in het begin vaak tamelijk willekeurige tussenstadia 
en tussenproducten die door vallen en opstaan worden verkregen maar die wel degelijk op een 
aantal niveaus, als het moet minutieus, te beschrijven zijn, waaruit nieuwe, steeds specifiekere 
resultaten en mogelijkheden ontstaan. Dit proces genereert uitkomsten die niet van te voren 
bedacht hadden kunnen worden, maar die door de betrokkenen ervaren worden als oplossingen, 
verbeteringen, vernieuwingen en die hen een bevredigd gevoel geven: none of these objects 
exist in advance of the activity; each has to be co-constructed with the mediational means 
available (with whatever means are ‘on hand’) (Wells, 2002, p. 51).   

Het gaat bij expansief leren om een Community of Practice die met de beschikbare ‘Tools’ 
veelstemmige oplossingen ontwikkelt, waaraan verschillende soorten expertise te pas komen. 
Die Communities veranderen daarbij vaak nog eerder dan de individuen die er deel van 
uitmaken. Voor Engeström zit de analytische kracht van zijn theorie van het expansieve leren 
in haar focus op de werking van die veelstemmigheid binnen een, twee of meer 
activiteitssystemen (afhankelijk van de eenheid van analyse). Daarmee kan volgens hem 
inzichtelijk gemaakt worden hoe processen van competentie- en kennisontwikkeling en van 
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innovatieve praktijk- en kennisontwikkeling uiteindelijk hun betekenis krijgen in het licht van 
de transformaties van het activiteitssysteem waarin ze zich voordoen. An activity system is by 

definition a multi-voiced formation. An expansive cycle is a re-orchestration of those voices, of 
the different viewpoints and approaches of the various participants. Historicity in this 
perspective means identifying the past cycles of the activity system. The re-orchestration of the 
multiple voices is dramatically facilitated when the different voices are seen against their 

historical background, as layers in a pool of complementary competencies within the activity 
system. (Engeström, 1999b, p. 35).  

Engeström neemt alleen het leren van deelnemers (in ons geval docenten) in beschouwing 
voor zover dat ‘gere-orkestreerd’ kan worden binnen het expanderen van het activiteitssysteem. 
Hij kijkt naar individuen vanuit hun rol in het activiteitssysteem en niet als deelnemers eraan 
met hun eigen, unieke ervaring. Aan het activiteitssysteem relateert hij ook het collectieve 
leren binnen de Community of Practice. Hij onderscheidt daarin (Engeström, 1987, p. 333) 
coördinatie, coöperatie en reflectieve communicatie. Het is bij een innovatie belangrijk dat de 
deelnemers kunnen evolueren van coördinatie (volgen van de van hogerhand voorgeschreven 
rollen) naar coöperatie: de medewerkers delen een probleem, en gaan, in hun pogingen om dit 
op te lossen, voorbij aan de voorschriften. Dit overstijgen van de oude rollen en voorschriften 
vergt reflectieve communicatie. De opheffing van secundaire en tertiaire tegenstellingen kan 
niet stukje bij beetje verlopen, door de problemen zoals men die ontmoet afzonderlijk op te 
lossen. Reflectieve communicatie richt zich op het object van de activiteit en zoekt oplossingen 
in de vorm van een objectverschuiving. Engeström vraagt zich niet af wat zo’n transformatie 
voor de individuele deelnemers betekent. Om het individuele leren van de deelnemers te 
kunnen relateren aan die transformerende context, geven we daarom de begrippen 
‘competentie’ en ‘grenservaring’ een plaats binnen Engeström’s activiteitstheorie.  
 
2.3 Competentieontwikkeling 

 
Vygotsky (in Daniels, 2001) begrijpt het leren vanuit het begrip Zone van de Naaste 
Ontwikkeling (ZNO). Dit begrip definieert hij als de afstand tussen het actuele 
ontwikkelingsniveau van een kind, zoals bepaald door het vermogen tot onafhankelijk 
probleem oplossen, en het hogere niveau van potentiële ontwikkeling dat bepaald wordt door 
het vermogen tot probleem oplossen onder begeleiding van een volwassene of in 
samenwerking met meer capabele leeftijdsgenoten. Engeström breidt in zijn activiteitstheorie 
het begrip ‘Zone van de Naaste Ontwikkeling’ van Vygotsky uit van het niveau van het 
individu naar het niveau van een of meerdere activiteitssystemen. Hij definieert de ZNO als de 
afstand tussen alledaagse handelingen en historisch nieuwe vormen van activiteit, die collectief 
zijn voorgebracht (Engeström, 1987, in Onstenk, 1997). In de cyclus van het expansieve leren 
vormt de volgende fase steeds de ZNO.  

Waar in de activiteitstheorie van Vygotsky ‘leren’ betrekking heeft op het individu, maakt 
Engeström daarnaast ook de stap naar het systeemniveau. Bij hem gaat het primair om het leren 
van het activiteitssysteem. Daarbij krijgt het individuele leren minder aandacht. Wij zijn juist 
geïnteresseerd in de verbinding tussen het leren van het activiteitssysteem en het individuele 
leren. Daarom is het belangrijk ook het individuele leren opnieuw in beeld te krijgen binnen het 
theoretisch kader van de activiteitstheorie. Daartoe onderzoeken we wat er met de individuele 
Subjecten gebeurt, op het moment dat het activiteitssysteem zich ontwikkelt, dan wel 
expandeert. Wat gebeurt er volgens Engeström in het expanderende activiteitssysteem?  

Tegenstellingen vormen in een activiteitssysteem de drijvende kracht achter veranderingen 
en ontwikkelingen (Daniels, 2001). Het Object wordt altijd gekenmerkt door tegenstrijdigheid 
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en ambiguïteit. De verschillende Subjecten werken samen of botsen, wanneer zij vanuit 
verschillende perspectieven met Mediërende Tools gaan werken en een nieuw Object (Motief) 

gestalte geven. Daarbij vindt een voortdurende dialoog plaats, die gekenmerkt wordt door 
meerstemmigheid en het participeren in netwerken van verschillende communicerende 
activiteitssystemen. Met behulp van deze theoretische noties is het volgens Daniels mogelijk 
innovatieve werkomgevingen te onderzoeken, in de eigen historiciteit en uitgaande van een 
leertheorie die zich richt op het creatieve potentieel van mensen om hun eigen praktijk te 
veranderen. In deze situatie leren werkenden (docenten in ons onderzoek) nieuwe elementen 
kennen, die nog niet zijn opgenomen in bestaande werkwijzen, maar die verwijzen naar 
mogelijke nieuwe werkwijzen in de toekomst (Onstenk, 1997). De leerprocessen die daarmee 
gepaard gaan, concentreren zich rond kernproblemen van het werk en rond 
transformatiemodellen en verbinden zo de oude en de nieuwe situatie (Engeström, 1987). Het 
gaat in de eerste plaats om de transformatie van het werk zelf, en daarmee van (de relaties 
tussen) het Object, de Tools, de Community of Practice, de Regels en de Arbeidsdeling. In de 
tweede plaats gaat het om de manier waarop collega’s samen (Subject, Community of Practice) 
die werkplek transformeren. Dat vereist zowel het organiseren en het uitvoeren van die 
transformatie als het organiseren en voeren van de communicatie over die transformatie. Ten 
derde vereist deze transformatie de reflectie en het organiseren van de reflectie op de 
transformatie en op de wijze waarop die tot stand wordt gebracht. In alle gevallen breiden 
werknemers bekwaamheden uit.  
 
Op basis van het voorgaande vatten we het leren van individuen in activiteitssystemen op als 
een verdere ontwikkeling van competenties. Competentieontwikkeling begrijpen we als het 
resultaat van de activiteit waarin werkproblemen worden opgelost, ook al is die oplossing 
provisorisch. Competentieontwikkeling kan dus worden gezien als een product van verbetering 
dan wel transformatie van het eigen werk (Onstenk, 1997). Voor degenen die de 
verbetering/transformatie nastreven is het tot stand brengen van de vernieuwing en niet de 
competentieontwikkeling het doel van de activiteit. De competentieontwikkeling is zo bezien 
een opbrengst waar men in eerste instantie niet per se op uit was. Onstenk verwijst naar 
Engeström (1994): leren kan worden gezien als een individuele, constructieve activiteit, 

waarmee de lerende/werkende een praktisch, en relevant arbeidsprobleem in de vingers 
probeert te krijgen (p 134). Deze activiteit wordt leren wanneer als gevolg hiervan een 
uitbreiding van het duurzame handelingsrepertoire optreedt (Simons, in Onstenk, 1997).  

Volgens Onstenk (1997) is een belangrijk kenmerk van de activiteitstheoretische 
benadering van competenties, dat ontwikkeling een kenmerk van competenties is. Dat houdt in 
dat competenties zich kunnen ontwikkelen, ook zonder dat er expliciete leeractiviteiten worden 
ondernomen. In dat geval spreekt Onstenk (1997) van immanent of impliciet leren. Het is een 
vorm van informeel en spontaan leren, dat ongepland is, op ervaring gebaseerd en niet 
institutioneel of expliciet. Het leren is immanent, omdat het leren in de arbeid is geïntegreerd.  

De Zone van de Naaste Ontwikkeling wordt in het geval van een verbetering of 
transformatie van het onderwijs opgeroepen door een onderwijsvernieuwing, die voor docenten 
een uitdagende activiteit vormt. In een onderwijsvernieuwing creëren docenten samen voor 
zichzelf en elkaar een ZNO. Net als leerlingen, die in een nieuw curriculum oefenen met 
nieuwe sociale rollen, oefenen docenten in een onderwijsvernieuwing met nieuwe 
beroepsrollen, zowel wat de objectverschuiving betreft, als de implementatie van de 
objectverschuiving. 
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Samenvattend geeft het oplossen van werkproblemen aanleiding tot fundamentele 
leerprocessen, als het gaat om de transformatie van activiteitssystemen, in gang gezet door 
ervaren tegenstellingen. Dan is er sprake van belangrijke voortgang in competenties.  
 
2.4 Grenservaringen 
 
Wat de individuele deelnemers bijdragen aan de expansie van ‘hun’ activiteitssysteem kan niet 
deterministisch afgeleid worden uit de ‘historisch bepaalde noodzakelijkheden’, waaruit 
Engeström de expansie van het systeem verklaart. De tegenstellingen, Motieven en Objecten 
die de motor van de expansie van een activiteitssysteem vormen, zijn niet eenduidig, maar 
worden versluierd, onaf en onderling tegenstrijdig in de praktijk zichtbaar. Daar komt nog bij 
dat het begrip ‘veelstemmig’ verwijst naar de diversiteit waarmee deelnemers hun historisch 
gegroeide voorkeuren en vermogens inbrengen in het transformatieproces van het 
activiteitssysteem, een inbreng die bovendien als gevolg van onderlinge machts- en 
statusverhoudingen niet gelijkwaardig is. Dit alles zorgt er voor dat de processen en praktijken 
waaruit een transformatie van een activiteitssysteem bestaat zeker niet ‘historisch 
noodzakelijk’ zijn. Door de veelstemmigheid van de deelnemers te ‘re-orkestreren’ binnen de 
transformatie van het activiteitssysteem, laat Engestrom de bijzonderheden van het leren van 
de deelnemers en hun onderlinge verschillen buiten beschouwing. Die verschillen hebben voor 
hem in het licht van de expansie van het activiteitssysteem geen relevantie.  

 

Voor onze onderzoeksvraag hebben die verschillen wel degelijk relevantie. Bij het tot uiting 
brengen van die veelstemmigheid bieden kritische incidenten belangrijke aanknopingspunten. 
In kritische incidenten worden voor individuele deelnemers problemen zichtbaar die met 
adaptief of onderzoekend leren niet op te lossen zijn. Het zijn incidenten die op individueel 
niveau de aanzet kunnen zijn voor wat zich op systeemniveau aandient als ‘potentieel 
expansief’, zoals in  paragraaf 1.1. uiteen is gezet. Deze kritische momenten beschrijft 
Engeström in zijn model van expansief leren op systeemniveau als ‘double bind situaties’: 
social and societal dilemmas which cannot be resolved through separate individual actions 
alone, but in which joint co-operative actions can push a historically new form of activity into 
emergence (Engeström, 1987, p. 165). De deelnemers aan een activiteitssysteem ervaren deze 
kritische momenten als dilemma’s waarmee ze zich geen raad weten. Engeström erkent dat die 
radeloosheid aanleiding kan geven tot existentiële twijfels, die kunnen leiden tot ‘personal 

crises’, ‘breaking away’, ‘turning points’ or ‘moments of revelation’ (Engeström, 1987, p. 
153), maar ruimt in zijn model voor dergelijke, mogelijke vertrekpunten van individuele 
leerprocessen geen plaats in.  
 

We noemen deze ervaringen van kritische situaties, in navolging van Meijers en Wardekker 
(2001; 2002), ‘grenservaringen’, waaronder zij een bijzonder soort van conflictervaringen 
verstaan die gepaard gaan met negatieve emoties: (...) wanneer een individu probeert méér of 
voller te participeren in een sociale praktijk en daarmee terecht komt in een situatie, waarin 
het niet in staat is tot adequaat handelen omdat het zich niet volledig kan identificeren met de 
nieuwe situatie en de (rol)eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden (Meijers & 
Wardekker, 2001). De grenservaring leidt tot een gevoel van tekortschieten, van niet in staat 
zijn te handelen, van onzekerheid. Meijers en Wardekker spreken van ‘grenservaring’ omdat in 
dit type conflictervaringen de grens van het zelfbeeld zichtbaar wordt.  

De theorie van Creatief Leren van Meijers en Wardekker biedt de mogelijkheid om te 
onderzoeken waardoor grenservaringen al dan niet leiden tot expansief leren. Voor Meijers en 
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Wardekker kunnen grenservaringen aan het begin staan van ‘identiteitsleren’, dat ze in 
navolging van Vygotski beschrijven als een proces dat draait om herstel van de ‘fit’ tussen 
emoties en cognities. In een grenservaring ervaart een subject een breuk in de zingeving van 
activiteiten. Zo’n breuk geeft aanleiding tot leren als het subject erover heen een nieuwe 
continuïteit kan formuleren. Daarmee plaatsen zij het begrip ‘grenservaring’ in de traditie van 
Vygotski’s ontdekking van de nauwe verbondenheid van intellect en affect voor het menselijk 
handelen. Hij kent aan crises in de ontwikkeling een belangrijke ontwikkelingskracht toe. Op 
zijn denken heeft in Nederland Van Oers voortgeborduurd. Crises in de ontwikkeling ontstaan 

doordat de persoon betrokken is bij activiteiten die tegenstrijdige eisen stellen of tegenstrijdige 
emoties of bindingen oproepen, of doordat de persoon zich bevangen voelt door verschillende 
ontwikkelingstendenties (motieven bijv.) die strijdig zijn met elkaar. (...) Discontinuïteit en 
crisis horen dus wezenlijk bij ontwikkeling. Niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook op 

het organisatorische vlak. Innovatie van een maatschappelijke institutie veroorzaakt in eerste 
instantie dus zelf discontinuïteiten (Van Oers, 2001, p. 15). Zowel de grenservaring als het 
leerproces dat er uit kan resulteren zijn tegelijkertijd hoogstpersoonlijke en contextafhankelijke 
zaken, momenten waarbij het subject geconfronteerd wordt met tekorten op situationeel vlak 
én zich bewust wordt van discontinuïteit op persoonlijk vlak (ambities, levensgeschiedenis, 
etc.). Lukt het niet een relatie te leggen tussen zichzelf in de oude en de nieuwe situatie, dan 
wordt er uit een grenservaring niet geleerd, maar gebeurt er iets anders: het subject berust, 
knapt af, ontwikkelt ontwijkend gedrag, gaat weg, gooit het bijltje erbij neer. Een geslaagd 
leerproces levert een unieke 'fit' op tussen persoon en situatie, waarbij de grenservaring een 
betekenisvolle plaats in het eigen levensverhaal krijgt.  
 

In zulke kritische situaties (grenservaringen) stuiten deelnemers niet slechts op unieke wijze op 

de grenzen van hun persoonlijke zelfbeeld, maar ook op spanningen die te herleiden zijn tot 

tegenstellingen binnen het activiteitssysteem waaraan ze deelnemen. Die spanningen ervaren 

de deelnemers aanvankelijk als zaken die hen overkomen en die ze zeker niet meteen in 

verband brengen met tegenstellingen op systeemniveau. De heftige emoties waarmee 

grenservaringen gepaard gaan, ontnemen in eerste instantie het zicht op diepere oorzaken. Ze 

worden eerder omgezet in gevoelens van boosheid en teleurstelling naar anderen of in 

negatieve gevoelens naar de eigen persoon: schuld, falen, onmacht, tekortschieten, onzekerheid 

en angst. Hoe verschillend ze ook zijn, zulke situaties (grenservaringen) en de verschillende 

wijze waarop de deelnemers erop reageren en al dan niet tot een continuïteit komen, zijn 

volgens Engeström te ‘re-orkestreren’ tot beslissende factoren voor de reconceptualisering van 

het Object en het Motief van hun activiteiten, en daarmee voor de expansie naar een nieuwe 

zone van naaste ontwikkeling van het activiteitssysteem. Voor hem is het ontwikkelen van een 

perspectief in de vorm van een nieuwe continuïteit iets dat tot uitdrukking komt in een 

expansie op systeemniveau. De existentiële spanningen en conflicten die uit de 

systeemtegenstellingen voortkomen, benadert hij daarom als een collectieve aangelegenheid. 

Het is duidelijk dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de motieven van een persoon om 

aan een activiteit deel te nemen en de doelen die daarbinnen ontstaan. Ook hier zien we weer 

dat het ontstaan van nieuwe doelen binnen die context ook weer in sterke mate geleid wordt 

door de communicatie binnen die activiteit en door de aandachtsconcentraties die daardoor 

worden opgewekt door de deelnemers. De mogelijkheid om binnen een activiteit “op eigen 

kracht verder te gaan” hangt met deze dynamiek van motieven en doelen samen, maar het 

wordt nu ook wel duidelijk, dat “eigen” hier altijd een sociale dimensie heeft in die zin, dat 

stemmen van anderen daar altijd in door klinken (Van Oers, 2001, p. 13). 
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In dit onderzoek benaderen we het ontwikkelen van zo’n perspectief van twee kanten: én 
als een collectieve aangelegenheid in het licht van de zones van naaste ontwikkeling van de 
transformatie van een activiteitssysteem. Maar ook als een particuliere aangelegenheid: dan is 
zo’n perspectief de uitdrukking van een zone van naaste ontwikkeling van een uniek Subject 
dat binnen de specifieke omstandigheden van een objectverschuiving van het activiteitssysteem 
waar het aan deelneemt een eigen, bijzondere manier heeft gevonden om de ondervonden 
spanningen en conflicten te overwinnen. 

 
2.5 Onderzoeksvraag 

 
Dit onderzoek stelt zich ten doel het leren van docenten in kaart te brengen die hun eigen 
onderwijs vernieuwen. De vraagstelling luidt: Wat en hoe leren docenten van het innoveren 
van het eigen onderwijs? Op basis van het in dit hoofdstuk beschreven conceptuele kader is 
deze hoofdvraag uitgewerkt in de volgende deelvragen:  

• welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de onderwijsvernieuwing? 

• welke nieuwe spanningen en tegenstellingen roept de onderwijsvernieuwing op?  

• wat zijn de condities voor het oplossen van deze spanningen en tegenstellingen?  

• met welke grenservaringen en emoties gaat het leren gepaard?  

• welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten?  
 
Vanuit het perspectief van de cultuur-historische activiteitstheorie van Engeström focussen we 
in de vier gevalsstudies op dat deel van de school waar de onderwijsvernieuwing plaatsvindt. 
Deelvragen 1, 2 en 3 brengen het veranderende activiteitssysteem in kaart. Het zich 
transformerende activiteitssysteem vormt de leeromgeving voor de docenten die deze 
transformatie op hun beurt vormgeven. Daarbij richt het onderzoek zich zowel op hoe 
activiteitssystemen komen tot expansief leren en op hoe een Community of Practice nieuwe 
handelingsperspectieven ontwikkelt door de spanningen te overwinnen waarmee de expansie 
van het nieuwe Object gepaard gaat. Deelvragen 4 en 5 brengen het leren van docenten in 
kaart: wat voor individuele handelingsperspectieven en competenties ontwikkelen de 
individuele deelnemers uit hun grenservaringen?  



Hoofdstuk 4 

EEN MEERVOUDIGE GEVALSSTUDIE NAAR HET 

LEREN VAN DOCENTEN 

De methodische opzet 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het onderzoek. Eerst behandelen we het doel en 
de aard van het onderzoek. We bespreken de selectie van de casussen en de respondenten. 
Daarna geven we een overzicht van de onderzoeksinstrumenten, om vervolgens te beschrijven 
hoe de data zijn geanalyseerd. Tot besluit van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de wijze 
waarop we de betrouwbaarheid en de validiteit van dit onderzoek hebben gewaarborgd.  
 
Het onderzoek stelt zich ten doel het leren van docenten in kaart te brengen die hun eigen 
onderwijs vernieuwen. De vraagstelling luidt:  
 
Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs? 
 
Op basis van het gebruikte conceptuele kader, uitgewerkt in hoofdstuk 3, dat berust op de 
cultuur-historische activiteitstheorie, aangevuld met elementen uit het model van Creatief 
Leren en met een opvatting van individueel leren als verdere competentieontwikkeling, is de 
hoofdvraag uitgewerkt in vijf deelvragen.  

Vanuit het perspectief van de cultuur-historische activiteitstheorie onderzoeken we het 
leren van het activiteitssysteem: dat deel van de school waar de onderwijsvernieuwing 
plaatsvindt. Het zich transformerende activiteitssysteem vormt de leeromgeving voor de 
docenten die deze transformatie op hun beurt vormgeven.  

 
 

1 De aard van het onderzoek  

 
Het onderzoek is kwalitatief en exploratief van aard. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de 
complexiteit van het onderzochte verschijnsel en zijn achtergronden (Hutjes & van Buuren, 
2007). Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt als het voor de probleemstelling van het 
onderzoek nodig is onderzoek te doen in de natuurlijke omgeving, als de thematiek complex en 
weinig overzichtelijk is en als het gaat om onderzoek naar beleving en betekenisgeving van 
verschijnselen door mensen (Baarda, de Goede & Teunissen, 2000). Kwalitatief onderzoek, dat 
ook wel interpretatief onderzoek wordt genoemd, kan gebruik maken van verschillende 
onderzoeksmethodes, die een interpretatieve en naturalistische benadering van het onderwerp 
bieden (Denzin & Lincoln, 1994). Een dergelijke benadering kenmerkt zich volgens Schwandt 
(1994) door de wens de complexe wereld van de geleefde ervaring te begrijpen vanuit het 
perspectief van diegenen om wiens beleving het gaat. Het onderzoek waarvan hier verslag 
wordt gedaan tracht vanuit het perspectief van docenten die bij vernieuwingen zijn betrokken 
zicht te krijgen op hun leren en op het leren van het activiteitssysteem. 

 
Het onderzoek is exploratief in de zin dat het een diepgaande beschrijving van unieke gevallen 
betreft, waarover nog weinig bekend is (Hutjes & van Buuren, 2007). Het conceptueel kader 
wordt in ons onderzoek gebruikt voor het interpreteren van waargenomen verschijnselen. De 
theorie is dus van belang als achterliggend verklaringskader of zoeklichttheorie (Baarda et al., 
2000). Het gebruik van de activiteitstheorie bij onderzoek naar onderwijsvernieuwingen is 
relatief nieuw. Engeström, Engeström en Suntio (2002) hebben de activiteitstheorie wel in het 
onderwijs toegepast in hun Change Lab, een interventieprogramma om samen met instellingen 
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hun praktijk te verbeteren. Voor zover wij weten, is er echter niet eerder onderzoek met behulp 
van de activiteitstheorie gedaan naar onderwijsvernieuwingen die door docenten (deels) zelf tot 
stand zijn gebracht.  
 
Zoals alle onderzoek, moet ook kwalitatief onderzoek voldoen aan criteria voor kwaliteit. We 
volgen de redenering van Wardekker (1999). Als belangrijkste criterium voor kwaliteit noemt 
hij de eis tot zelfkritiek van de onderzoeker, die immers in kwalitatief onderzoek per definitie 
zelf als belangrijkste instrument voor het onderzoek fungeert. De onderzoeker moet de 
betekenisverleningen zoals die bij de onderzochte personen voorkomen op adequate wijze 
weergeven (Wardekker, 1999). Ook in de interpretatieve traditie streeft men naar een zo 
objectief mogelijke weergave van de interpretaties van anderen. Dat houdt in dat de 
onderzoeker niets aan de betekenisverleningen toevoegt of verandert. Met behulp van 
technieken, zoals de triangulatie, kan worden bevorderd dat het onderzoek een getrouw beeld 
geeft van de interpretaties van de onderzochten. In kwalitatief onderzoek vormt triangulatie het 
hart van de validiteit (Davidson & Tollich in Kane, Sandretto & Heath, 2002).  

Volgens Wardekker (1999) wordt de interne validiteit gewaarborgd door de nadruk op de 
kwaliteit van het handelen van de onderzoeker tijdens het onderzoek (p. 61). Lincoln en Guba 
(in Wardekker, 1999) spreken van trustworthiness van de onderzoekers. De externe validiteit 
wordt gewaarborgd door de kwaliteit van de resultaten (p. 61):  hierbij gaat het om 
authenticiteit van de resultaten zodat de gerapporteerde betekenisverleningen inderdaad de 
betekenisverleningen zijn die mensen in feite hanteren. Dat vraagt om transparantie: de 
onderzoeker moet in het onderzoeksresultaat zo weinig mogelijk aanwezig zijn. Daarnaast 
behoort de onderzoeksrapportage van zodanige kwaliteit te zijn dat het verslag voldoende 
informatie en argumentatie bevat, zodat andere wetenschappers de validiteit kunnen 
controleren en dat potentiële gebruikers van het onderzoek de beschreven situaties kunnen 
herkennen. Een goed verslag beschrijft de situaties rijk en gedetailleerd

1
 en heeft een hoge 

mate van narrativiteit: het verslag moet boeien en mensen emotioneel raken. Ten slotte behoort 
goed kwalitatief onderzoek bruikbaar te zijn, in de zin van suggesties te leveren voor 
zingevings- en handelingsmogelijkheden van lezers van het onderzoek.  

 
 

2 Onderzoeksdesign, onderzoeksinstrumenten en data-analyse  

 
Een onderzoeksontwerp dient te passen bij de probleemstelling en bij de te onderzoeken 
werkelijkheid, terwijl het ook praktisch uitvoerbaar en ethisch verantwoord moet zijn (Hutjes 
& van Buuren, 2007). De hoofdvraag en de deelvragen in ons onderzoek richten zich op het 
niveau van het leren van docenten en op het niveau van het leren van het activiteitssysteem. 
Het onderzoek beweegt zich hiermee op twee verschillende niveaus tegelijk. Volgens 
Engeström en Miettinen (1999) kan een meerstemmige, collectieve reconstructie van het beeld 
van vroegere, huidige en toekomstige zones van nabije ontwikkeling het activiteitssysteem 
beschrijven. Een dergelijke reconstructie vindt plaats vanuit de perspectieven van verschillende 
Subjecten die deel uitmaken van het activiteitssysteem. Hun interpretaties geven zicht op de 
dynamiek in het activiteitssysteem in relatie tot het perspectief van het Subject. In ons 
onderzoek vormen gevalsstudies de kern van het onderzoeksdesign, dat zo is opgezet dat in 

                                                           
1
 Met de eis dat de beschrijving ‘rijk’ en gedetailleerd moet zijn wordt gerefereerd aan het begrip ‘thick description’, 

een term die door Geertz (1973) ingang vond in de sociale wetenschappen en waarmee wordt bedoeld dat gedrag 

altijd in het kader van de context beschreven moet worden, zodat het gedrag betekenisvol wordt.  
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elke gevalsstudie zowel het niveau van het leren van docenten als het niveau van het leren van 
het activiteitssysteem kan worden onderzocht.   

 
2.1 Een meervoudige gevalsstudie  
 
In dit exploratieve, kwalitatieve onderzoek wordt het leren van docenten bestudeerd in het 
kader van onderwijsvernieuwingen die zij zelf – mede – hebben geïnitieerd en vormgegeven. 
Voor een dergelijk onderzoek ligt de strategie van de meervoudige gevalsstudie voor de hand. 
Gevalsstudies zijn gedetailleerde studies van individuen, groepen, instituties of andere sociale 
eenheden, waarin de aandacht is gericht op de individuele casus en niet op de gehele populatie. 
Elke casus is een omgrensd, specifiek systeem (Stake, 1994). Een gevalsstudie tracht het 
bijzondere en het complexe van elke casus te onderzoeken, meestal onder natuurlijke 
omstandigheden en in de eigen omgeving (Stake, 1995). Hutjes en Van Buuren (2007) wijzen 
erop dat een gevalsstudie aan te raden is wanneer het te bestuderen verschijnsel moeilijk te 
isoleren is uit de omgeving, en wanneer het aantal te onderzoeken eenheden klein is in 
verhouding tot het aantal te onderzoeken factoren. Stake (1994) onderscheidt drie soorten 
gevalsstudies. De intrinsic casestudy is gericht op het begrijpen van één specifieke casus; de 
instrumental casestudy is gericht op het verhelderen van een kwestie of het verfijnen van een 
theorie; en de collective casestudy is een voorbeeld van een instrumentele gevalsstudie die 
meerdere casussen omvat. Ons onderzoek is een voorbeeld van een collective casestudy, in het 
Nederlands een meervoudige gevalsstudie, naar het leren van docenten die hun eigen onderwijs 
vernieuwen.  

Elke gevalsstudie vormt een uitsnede en een historische momentopname van het  
activiteitssysteem binnen een breed en langdurig, cyclisch proces van onderwijsverandering, 
dat een langere tijd beslaat. Het transformeren van het eigen onderwijs is immers nooit klaar 
(Wasley, 1994). Het onderzoek richt zich op dàt moment van ontwikkeling, waarop zodanige 
vernieuwingen hebben plaatsgevonden dat er sprake is van een objectverschuiving van het 
activiteitssysteem: de principes van de innovatie worden ontwikkeld en krijgen hun beslag in 
oplossingen die buiten de vroegere kaders van het activiteitssysteem vallen. Het formuleren 
van het nieuwe Object en het nieuwe Motief is in volle gang. Dan leren activiteitssystemen 
(Engeström, 1987).  

Het verhaal van de expansie van het activiteitssysteem en het expansief leren van de 
subjecten wordt verteld vanuit het perspectief van de docenten. Zij zijn de Subjecten van de 
casus. Hun verhalen worden vervolgens binnen het conceptueel kader van de activiteitstheorie 
met elkaar verbonden.  
 
In kwalitatief onderzoek is de keuze voor de eenheid van analyse van groot belang. In ons 
onderzoek kijken we naar het leren op twee niveaus: het leren van het activiteitssysteem en het 
leren van docenten. Bij een gevalsstudie is de casus de eenheid van analyse. Elke casus in deze 
meervoudige gevalsstudie wordt gevormd door een (afdeling van een) school waar docenten 
gezamenlijk een vernieuwing invoeren. Het zich transformerende activiteitssysteem vormt de 
eenheid van analyse in het eerste deel van het onderzoek. Daarna, als we het leren van de 
docenten onderzoeken, nemen we de docent, in relatie tot het activiteitssysteem, als eenheid 
van analyse.  

De generaliseerbaarheid van resultaten van gevalsstudies is beperkt (Yin, 1994). Ercikan en 
Roth (2006) beschrijven hoe verschillende benaderingen van kwalitatief onderzoek 
verschillende opvattingen hebben over de generaliseerbaarheid van resultaten. Meestal wordt 
op grond van een rijke en gedetailleerde gevalsbeschrijving een hiërarchie van begrippen, een 
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vorm van theorie, ontwikkeld, die de beschrijvingen samenvatten. Anderen zien een casus als 
een concrete realization of a possibility that exists at the collective level. Each observation is 

therefore particular and universal, concrete and abstract, specific and general (Ercikan & 
Roth, 2006, p.15). Elke casus is èn een onvergelijkbaar geval èn tegelijkertijd een voorbeeld 
van een algemeen verschijnsel. Wardekker (1999) noemt de vraag of een bepaald 
onderzoeksresultaat van kwalitatief onderzoek een algemenere geldigheid bezit zinloos. Elk 
individu en elke groep moet immers zelf betekenis geven aan het onderzoeksresultaat. Hij stelt 
dan ook liever de vraag of het onderzoeksresultaat een generatief vermogen heeft: dat wil 
zeggen of het aanzet tot nadenken en of mensen zo tot nieuwe betekenisverleningen komen (p. 
62). Met dit onderzoek beogen we conclusies te trekken die in die zin betekenis hebben voor 
een grotere populatie dan de som van de concrete gevalsstudies. 

Elke gevalsstudie dient te voldoen aan kwaliteitscriteria van in- en externe validiteit en van 
in- en externe betrouwbaarheid. Naast de kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek, zijn er 
voor gevalsstudies ook specifieke criteria. Ghesquire en Staessens  (1999) noemen als criteria 
voor externe betrouwbaarheid een nauwkeurige beschrijving van de selectie van de casussen en 
een methodisch-technische verantwoording van de dataverzameling en dataverwerking. De 
interne betrouwbaarheid van het onderzoek, de consistentie van de onderzoeksresultaten, 
vraagt om een interobserver reliability (LeComte & Goetz, in Ghesquire en Staessens, 1999). 
Deze wordt bevorderd door teamresearch, door intra-individuele consistentie en door 
terugkoppeling van de resultaten aan de respondenten.  

De externe validiteit van gevalsstudies wordt bepaald door de transferwaarde ervan: in 
hoeverre kan men nieuwe situaties met de onderzoekssituatie vergelijken? Dit vraagt om 
gedetailleerde beschrijvingen. De interne validiteit van gevalsstudies wordt bewaakt met 
memberchecks. De onderzoekers gaan voortdurend na of hun begrip van het perspectief van de 
onderzoekssubjecten juist is. 
 
In paragraaf 4.4. verantwoorden we op welke wijze dit onderzoek tegemoet komt aan de eisen 
van betrouwbaarheid en validiteit die hierboven besproken zijn.  
 
2.2 De narratieve methode  

 
De narratieve methode begon vanaf midden jaren zeventig (opnieuw) ingang te vinden in de 
sociale wetenschappen, toen een positivistische visie werd uitgebreid met een meer 
interpretatief gezichtspunt (Bruner, 1986). Ook Du Bois Reymond (in Kelchtermans, 1994) 
constateert een opleving van de narratieve methode, waarin voor het subject en zijn of haar 
duiding van de werkelijkheid een centrale plaats is ingeruimd.  

In de literatuur wordt ook wel gesproken van biografisch-narratief onderzoek. De termen 
biografisch en narratief worden vaak door elkaar gebruikt. Het biografische aspect heeft in 
onderwijskundig onderzoek vooral betrekking op het betekenis verlenen aan ervaringen in het 
verleden, het heden en de toekomst. Het narratieve aspect heeft vooral betrekking op visies, 
perspectieven en denken van docenten dat tot uiting komt in hun verhalen, terwijl ze door die 
verhalen te vertellen betekenis geven aan hun ervaringen (Kelchtermans, 1994). Narratief 
onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek naar innovaties (Clandinin & 
Connely, 2000). Het geeft inzicht in weerstanden en emoties die bij innovaties een rol spelen 
(Fullan & Stiegelbauer, 1991; Van Veen, 2003). In het vervolg gebruiken wij de term narratief 
voor de door ons gebruikte onderzoeksmethode.  

Kelchtermans (1994) plaatst de narratieve methode in een constructivistisch kader: de 
geïnterviewden construeren op actieve wijze hun kennis over de eigen persoon en over de 
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context waarbinnen ze werken. Hij citeert met instemming Bruner: I think of Self as a text, 
about how one is situated with respect to others and towards the world (1986, p. 130). Volgens 
Kelchtermans zijn verhalen constructen, waarin een reeks gebeurtenissen betekenis krijgt door 
ze samen te brengen en te relateren aan een verbindend thema: de plot. De kracht van verhalen 
zit daarom niet in de abstractie, maar in het concrete. Zoals Wagenaar schrijft: verhalen 
ordenen de alledaagse werkelijkheid. De kracht van de verhalende vorm is erin gelegen dat de 

complexiteit, onzekerheid, en polarisatie die alledaagse situaties kenmerken niet bij voorbaat 
wordt gereduceerd tot een gestileerd, abstract en gesloten model van die werkelijkheid 
(Wagenaar, 1997, p. 14). Kwalitatief onderwijsonderzoek construeert en reconstrueert 
verhalen: docenten zijn verhalenvertellers en ze zijn tegelijkertijd ook de karakters van hun 
eigen verhalen (Connelly & Clandinin, 1990).  

Verhalen die docenten vertellen zijn behalve ik-verhalen ook steeds wij-verhalen: niet 

alleen positioneren individuen zich met hun verhalen binnen een bepaalde context – in ons 

geval de context van de transformatie van het activiteitssysteem – ze zijn daarvan ook mede het 

product. Verhalen betreffen ook de organizational memory: met verhalen wordt de 

geschiedenis geschreven van de verandering van activiteitssystemen (Kerosua, Kajamaa & 

Engeström, 2005). Verhalen maken het niet alleen mogelijk de veelstemmigheid van de 

deelnemers aan een activiteitssysteem weer te geven en te analyseren, maar ook de veelsoortige 

relaties die de dynamiek binnen het activiteitssysteem kenmerken. Kerosua en collega’s zien 

verhalen niet als unieke uitdrukkingen van individuen, maar als constructies van Subjecten (in 

dit geval docenten, teams en andere betrokkenen) binnen een activiteitssysteem.  

Hoewel narratief onderzoek belangrijke inzichten kan opleveren, is dergelijk onderzoek niet 
onomstreden. Alvermann (2000) noemt de volgende problemen. Is wat mensen vertellen altijd 
waar? Mensen hebben immers de neiging zichzelf mooier voor te doen dan ze zijn (Kauffman, 
in Alvermann, 2000). Echter, ook de vergeten dingen, de overdrijvingen of de verkeerd 
voorgestelde dingen vormen belangrijke informatie, die het totale plaatje aanvullen (Riesmann, 
1993). Aan de andere kant roept de persoon van de onderzoeker in relatie tot de 
onderzoekssubjecten vraagtekens op. Het is onmogelijk in te schatten wat het effect is geweest 
van de geschiedenis (de bagage) van de onderzoeker op de verhalen die hij/zij oproept 
(Scheurich, 1995). In paragraaf 4.4 verantwoorden we de wijze waarop we met deze bezwaren 
rekening hebben gehouden.  
 
In het hiernavolgende wordt uiteengezet hoe de gevalsstudies zijn gekozen en met behulp van 
welke onderzoeksinstrumenten gegevens zijn verzameld om de onderzoekvragen te 
beantwoorden.  
 
2.3 Selectie van de casussen  

 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is praktisch het gehele onderwijs betrokken bij enigerlei 
vorm van onderwijsvernieuwing. Het onderzoek zou dus op elk schooltype kunnen 
plaatsvinden. De keus is gevallen op het beroepsonderwijs, dat zich de afgelopen jaren heeft 
gekenmerkt door een grote veranderingsgezindheid en door een grote variëteit aan 
vernieuwingen. De invoering van het vmbo heeft een groot elan bij veel scholen losgemaakt, 
dat zich uit in diverse pedagogisch-didactische vernieuwingen, zowel in onderbouw als 
bovenbouw. In het mbo moet per 2010 het competentiegericht leren landelijk ingevoerd zijn. 
Ook het hbo kenmerkt zich door competentiegericht opleiden, met brede aandacht voor het 
werkplekleren en Evidence Based Practice. Vanwege het feit dat het beroepsonderwijs in den 
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brede heeft geopteerd voor invoering van enigerlei vorm van competentiegericht onderwijs, is 
ervoor gekozen de gevalstudies daar uit te voeren. Op basis van verschillen in kennis van en 
persoonlijke affiniteit met verschillende schooltypen is ervoor gekozen om twee gevalsstudies 
te doen plaatsvinden in de bovenbouw-afdelingen van het vmbo en twee in het hbo.  

De vier gevalsstudies zullen rijk en gevarieerd zijn. Elke casus zal naar verwachting diverse 
spanningen en tegenstellingen binnen het activiteitssysteem laten zien. Naar verwachting zal er 
binnen elke casus ook een meerstemmig perspectief op verleden, heden en toekomst van de 
vernieuwing aangetroffen worden. Ten slotte is de context van vmbo en hbo verschillend, 
hetgeen bijdraagt aan de beoogde gevarieerdheid van de casussen.   

De keuze voor de casussen heeft als volgt plaatsgevonden. Landelijke deskundigen is 
advies gevraagd over welke scholen het beste geselecteerd zouden kunnen worden voor de 
gevalsstudies2. Daarbij is ervan uitgegaan dat de casus niet een gehele school, maar een 
afdeling van een school betreft. De volgende criteria werden aangelegd:  

• het zou moeten gaan om een vernieuwing die de nadruk legt op actief leren, op een 
toenemende zelfstandigheid van de leerling/student, op samenhangend en op 
identiteitsvorming gericht onderwijs (hiermee wilden we scholen selecteren met 
vernieuwingen gericht op het ontwikkelen van (beroeps) competenties);  

• de vernieuwing zou aantoonbare gevolgen moeten hebben voor de leeromgeving van 
studenten/leerlingen (hiermee wilden we vernieuwingen selecteren die het leren over de 
gehele breedte betroffen en niet slechts binnen één vak); 

• de vernieuwing zou geheel of minstens gedeeltelijk van onderop tot stand moeten zijn 
gekomen, dat wil zeggen door de ambities en de inspanningen van de docenten die in de 
vernieuwing werken (hiermee wilden we vernieuwingen selecteren waar de docenten zelf 
een belangrijke stem in de ontwikkeling van de vernieuwingen hadden).  

 
Met deze drie criteria verwachtten we casussen te selecteren waar zodanige vernieuwingen 
plaatsvonden dat ze hebben geleid tot een objectverschuiving binnen het activiteitssysteem. We 
verwachtten ook dat dergelijke scholen een inspiratiebron voor het leren van andere scholen 
kunnen zijn.  
 
2.3.1  De vier casussen  
Wat het vmbo betreft werd door twee deskundigen geadviseerd minstens één school te 
selecteren die meedeed aan het AXIS-programma3, een destijds bestaande landelijke 
organisatie die gericht was op de innovatie van techniekopleidingen. Alle Axis-projecten in de 
regio zijn bestudeerd en uiteindelijk is gekozen voor Jupiter4, vanwege de nadruk op het van 
onderop karakter van de vernieuwing aldaar, de nauwe samenwerking met een naburige vmbo-
school, die we de Apollo genoemd hebben, en vanwege de geografische nabijheid. De derde 
deskundige adviseerde de afdeling Handel en Administratie van Saturnus in het onderzoek te 

                                                           
2
 Als deskundigen voor het vmbo  zijn geraadpleegd prof .dr. Johan van de Sande (Technische Universiteit 

Eindhoven), Martin van Os (APS) en Henk van Emmerik (Netwerk vmbo, CNA). Voor het hbo is een afdeling 

Research en Development  van een grote hogeschool geraadpleegd.  
3
 De Stichting Axis was opgericht ter ondersteuning van innovaties in het technisch onderwijs in Nederland. Axis 

wordt in hoofdstuk 5.1. uitgebreid behandeld.  
4
 Alle scholen zijn in deze onderzoeksrapportage geanonimiseerd. Om redenen van anonimiteit zijn ook geraadpleegde 

documenten die naar de naam van de school zouden verwijzen niet in de tekst/literatuurlijst opgenomen. De namen 
Jupiter, Apollo en Saturnus verwijzen naar de vmbo-scholen die participeerden in het onderzoek. De namen TOL 

en Basisopleiding Fysiotherapie verwijzen naar de hbo-instellingen die in het onderzoek participeerden.  
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betrekken, vanwege het unieke pedagogisch-didactische karakter van de vernieuwing. Ook 
deze casus voldeed aan de criteria en bleek qua geografische ligging geschikt te zijn.  

Zowel Jupiter als Saturnus zijn brede scholengemeenschappen met een breed scala aan 
beroepsgerichte afdelingen. Beide scholen herbergen alle schooltypen in één groot gebouw. 
Beide vmbo-casussen zijn gelokaliseerd in bovenbouw afdelingen.  

Binnen het HBO besloten wij ons te concentreren op een van de grootste hogescholen van 
het land. Via de Research en Developmentafdeling van deze hogeschool (tijdens een van haar 
maandelijkse vergaderingen van alle onderzoekers en onderwijskundigen die binnen alle 
faculteiten van deze hogeschool actief zijn) is een inventarisatie gemaakt van innovaties binnen 
opleidingen die aan bovengenoemde criteria voldeden. Dat leverde een lijst op van drie 
innovaties, waarvan er één afviel omdat een van ons daar rechtstreekse bemoeienis mee had. 
 
2.3.2  De respondenten  
Het verhaal van de expansie van het activiteitssysteem en het leren van de Subjecten 

daarbinnen, wordt verteld door de ogen van docenten op vier scholen voor beroepsonderwijs. 
Zij zijn de respondenten in de gevalsstudie. Met elke docent zijn meerdere interviews volgens 
de narratieve methode gehouden. Naast de direct betrokkenen, de binnencirkel, zijn ook 
verschillende respondenten geïnterviewd die op afstand met de vernieuwing te maken hebben 
gehad of nog hebben: onderwijskundigen/begeleiders, managers, studenten, leerlingen en 
vertegenwoordigers van het werkveld. Hen werd daarin gevraagd te reageren op de thema’s die 
de docenten in hun interviews naar voren hadden gebracht en op de spanningsvelden en 
resultaten die daarin naar voren kwamen. Deze ‘niet-docenten’ vormden de buitencirkel van de 
gevalsstudie; met hen is één interview, eveneens volgens de narratieve methode, gehouden.  
 

Respondenten op het vmbo  

We hebben de vernieuwing op Jupiter Innovatief genoemd (kort voor innovatieve technieken). 

De onderzochte afdeling van Saturnus noemen we het Handelsplein.  

Bij de start van het onderzoek werkten bij Innovatief, de techniekafdeling van Jupiter, zes 
mensen: vijf docenten, van wie er één in het laatste jaar van zijn opleiding zat, en een technisch 
onderwijsassistent (toa). In eerste instantie behoorden zij alle zes tot de respondenten van 
Saturnus. Door persoonlijke omstandigheden is de toa afgevallen. Het onderzoek is voortgezet 
met vijf docenten, van wie er één na een jaar afviel doordat hij Innovatief verliet. Hij heeft één 
interviewronde in het onderzoek geparticipeerd. Voor Jupiter bestond de buitenkring uit zeven 
personen: de deelschoolleider die belast was met Innovatief, een schoolleider van Apollo (de 
vmboschool waarmee Jupiter samenwerkte), een docent en een projectleider van het 
vervolgonderwijs, en drie leerlingen.  

Bij de start van het onderzoek werkten op het Handelsplein, de afdeling Handel en 
Administratie van Saturnus, negen docenten van wie er acht als direct betrokken respondenten 
bij het onderzoek zijn betrokken. Eén docent deed niet mee vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Van de acht docenten waren er twee onderwijsassistent en één docent was 
voor bepaalde taken aan het project toegevoegd vanuit haar baan als conciërge van de school. 
Bij Saturnus zijn acht personen als leden van de buitencirkel bij het onderzoek betrokken: de 
schoolleider die belast was met het Handelsplein, de teamleider van de afdeling Handel en 
Administratie, een medewerker van het lokale bedrijfsleven, een docente van de 
vervolgopleiding en vier leerlingen.  
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Respondenten op het hbo 
Als gesprekspartner voor de binnencirkel bij de basisopleiding fysiotherapie is in overleg met 
de onderwijskundige een selectie van tien docenten gemaakt uit alle docenten die bij de start 
van het onderzoek werkzaam waren in het eerste jaar en daarin FEL, de Fysiotherapeutische 
Experience Labs, gestalte gaven. Daarbij is gelet op de verdeling in sekse, ervaring als docent, 
ervaring met de beroepspraktijk, docentrollen en rol in de vernieuwing. Twee docenten 
reageerden niet op de uitnodiging; drie docenten gaven aan geen tijd te hebben om aan het 
onderzoek mee te doen. Vijf docenten hebben de uitnodiging aanvaard. Met deze vijf docenten 
bleek volgens de onderwijskundige de beoogde spreiding gegarandeerd. Als zesde lid van de 
binnencirkel is vervolgens op voorspraak van de onderwijskundige de docent uitgenodigd die 
praktijkhouder is van de binnenschoolse fysiotherapeutische praktijk. Deze docent had de 
opdracht aangenomen om een echte praktijk op te zetten binnen de school die ook ten dienste 
van het onderwijs zou zijn. De buitencirkel bestaat uit de opleidingsmanager, de 
onderwijskundige en een fysiotherapeut die in het kader van de afronding van haar studie 
Onderwijskunde een onderzoek deed naar de pilot FEL, hierna genoemd ‘de masterstudent’. 
Met de leden van de buitencirkel is een keer gesproken. Aan de docenten van de binnencirkel, 
aan de opleidingsmanager en aan de kwaliteitszorgmedewerker is vervolgens gevraagd om 
studenten voor de buitencirkel voor te dragen. Dat heeft geen kandidaten opgeleverd.  

Als gesprekspartner voor de binnencirkel bij de opleidingsschool zijn tien 
instituutsopleiders van TOL uitgenodigd; dat waren alle instituutsopleiders van de TOL op dat 
moment, uitgezonderd diegenen die aan de VELON-registratie tot lerarenopleider deelnamen 
(dit was met de onderwijsmanager van TOL afgesproken om een te grote werkbelasting te 
vermijden). Vijf instituutsopleiders reageerden niet. Vijf instituutsopleiders hebben zich 
gemeld om als respondent mee te doen. Check van deze non-response met een van de 
ambassadeurs en met een van de coördinatoren van de ontwikkeling van de opleidingsschool 
maakte duidelijk dat er geen gaten vielen in de beoogde spreiding tussen seksen, de 
verschillende ontwikkeltranches van de opleidingsschool en de verdeling tussen trekkers en 
volgers van deze innovatie. Met elk van de respondenten werden meerdere gesprekken 
gevoerd. Hen is ook gevraagd om kandidaten voor de buitencirkel voor te dragen. Deze zijn 
allen één maal geïnterviewd. De buitencirkel bestaat uit betrokkenen bij de opleidingsschool 
die geen instituutsopleider zijn: een onderwijsmanager en een onderwijskundige van TOL, een 
projectleider van een samenwerkingsproject (tevens werkbegeleider), twee schoolopleiders, 
een directeur van een opleidingsschool, de collegevoorzitter van een scholenfederatie van acht 
opleidingsscholen en twee studenten.  
 

In tabel 4.1 worden de gegevens over de respondenten weergegeven. 

 
Respondenten  Jupiter Saturnus Fysiotherapie TOL Totaal 

Binnencirkel  5 8 6 5 24 
Buitencirkel  7 10 3 9 29 

           Totaal 12 18 9 14 53 

 

Tabel 4.1. Respondenten  

 
2.4 Onderzoeksinstrumenten, dataverzameling en data-analyse  

 
Dit onderzoeksdesign betreft een meervoudige gevalsstudie. In elke gevalstudie zijn op 
verschillende momenten en op verschillende manieren verschillende soorten data over 
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verschillende deelonderwerpen verzameld. Het onderzoeksontwerp is erop gericht volgens de 
narratieve methode verhalen van docenten over hun ervaringen, hun verleden, heden en 
toekomst in relatie tot de bestudeerde vernieuwing te genereren. In de gesprekken kijken de 
respondenten vanuit hun verschillende posities in retrospectief terug op spanningen, 
tegenstellingen en resultaten, onderzoeken de huidige werkelijkheid en kijken vooruit naar de 
toekomst. Dat levert een verzameling verhalen op over waarom de docenten een bepaalde 
vernieuwing nastreefden en hoe deze vernieuwing er uiteindelijk uit is gaan zien. Vanuit de 
verhalen van de docenten wordt het zich transformerende activiteitssysteem als leeromgeving 
gereconstrueerd. Ook wordt onderzocht of de docenten bekwamer zijn geworden als docent en 
of zij een groter handelingsrepertoire hebben gekregen. Hierbij is er geen sprake van een 
beginpunt, maar van een doorlopend proces.  

In deze paragraaf geven we eerst een korte samenvatting van het onderzoeksdesign, van de 
dataverzameling en van de data-analyse. Daarna lichten we per onderzoeksinstrument de 
concrete gang van zaken toe.  
 
De instrumenten  
Deze gevalsstudie kent drie verschillende onderzoeksinstrumenten, met behulp waarvan de 
respondenten zijn geïnterviewd: de Leerbiografie, het model van Creatief Leren en een 
zelfevaluatie door docenten met behulp van het SBL-competentiemodel. Daarnaast is ook een 
documentanalyse gepleegd. Door de leerbiografie te baseren op gegevens uit alle drie de 
instrumenten, en de narratieve methode aan te vullen met documentanalyse, wordt triangulatie 
zo veel mogelijk bevorderd.  

 
    Gevalsstudie  

 
 
Leerbiografie    Creatief leren  SBL-competenties  
1

e,  
2

e
, deels ook    3

e
 interview   4

e
 interview  

3
e
 en 4

e
 interview    binnencirkel   binnencirkel 

binnencirkel  
documentanalyse 
interview buitencirkel.  

 

Figuur 4.1. Het onderzoeksdesign in beeld 

 
 
De dataverzameling  
De dataverzameling heeft zich over een periode van bijna twee jaar uitgestrekt. Met alle 
respondenten van de binnencirkel zijn vier interviews gehouden, met de buitencirkel één 
interview. De respondenten is toestemming gevraagd hun quotes te mogen gebruiken voor de 
leerbiografie. De verhalen van de binnen- en de buitencirkel, aangevuld met de resultaten van 
de documentanalyse, zijn na bijna twee jaar in een Leerbiografie opnieuw aan betrokkenen 
voorgelegd. De reacties van de betrokkenen vormden op hun beurt weer nieuwe 
onderzoeksdata. Deze gegevens zijn aangevuld met verhalen van docenten over hun eigen 
leerprocessen met behulp van het model van Creatief Leren en over de ontwikkeling van hun 
competenties met behulp van SBL-competentiemodel.  
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De data-analyse  
De leerbiografie, en de resultaten van het derde en het vierde interview, vormden de gegevens 
waarop de data-analyse heeft plaatsgevonden. Volgens Yin (1984) is de fase van de analyse 
van gevalsstudies het minst ontwikkeld en tegelijkertijd de lastigste. In de kwalitatieve 
onderzoekstraditie is meestal sprake van het werken met teksten (Glaser & Strauss, 1976). 
Omdat kwalitatief onderzoek doorgaans een grote hoeveelheid data oplevert – in ons geval 120 
interviews van één à anderhalf uur, die samen meer dan 2000 pagina’s tekst opleverden -, is het 
van groot belang heldere en toepasbare ordeningsprincipes te ontwikkelen. De datareductie is 
een wezenlijk onderdeel van het onderzoeksproces (Hutjes & Van Buuren, 2007, p.104). De 
analyse van de data in dit onderzoek betrof vooral het ordenen en reduceren van de data met 
behulp van het conceptueel kader.  

Baarda et al. (2000) wijzen erop dat in kwalitatief onderzoek perioden van dataverzameling 
en data-analyse elkaar meestal afwisselen. Dataverzameling en data-analyse zijn volgens hen 
twee componenten van het zelfde onderzoeksproces. Dat is in ons onderzoek ook het geval 
geweest. Na elke dataverzamelingsronde werd een eerste analyse gemaakt, waarop in de 
volgende interviews werd teruggekomen en waarop werd doorgevraagd.  
 
Hieronder worden de drie instrumenten die we in dit onderzoek hebben gehanteerd 
achtereenvolgens behandeld. Per instrument wordt ingegaan op de dataverzameling en de data-
analyse.  
 
2.5 De leerbiografie 
 
De methode van de leerbiografie5 is gevolgd bij de concrete planning, uitvoering en rapportage 
van de gevalsstudie en operationaliseert de uitgangspunten van de narratieve methode. 
Learning Histories, zoals de leerbiografie in het Engels heet, zijn oorspronkelijk bedoeld om 
mensen in de bestudeerde organisatie met elkaar in gesprek te brengen en hen zodoende te 
helpen met elkaar te reflecteren op de vraag hoe de organisatie leert (Linde, 2001). De 
leerbiografie maakt het mogelijk dat werknemers binnen een organisatie (èn van verschillende 
organisaties) van elkaar leren (Kleiner & Roth, 2000). De leerbiografie vertelt het verhaal van 
een transformatie in de woorden van de mensen die de transformatie tot stand gebracht hebben 
door die mensen op een bepaalde wijze te interviewen. De interviews worden aangevuld met 
relevante documenten. Zo maakt de leerbiografie het mogelijk de leerervaringen van een (deel 
van een) organisatie vast te leggen (Van Veldhuizen & Coenders, 2002; Ritzen, 2004).  

De leerbiografie vertelt het verhaal van een innovatie. Zij doet verslag van de 
ontwikkelingen van de innovatie, van beslissingen, van positieve en negatieve aspecten van de 
transformatie, van recente en ingrijpende gebeurtenissen, van het leren van de organisatie en 
van het leren van de individuele medewerkers. Zo ontstaat een gezamenlijk verteld verhaal dat 
vergelijkbaar is met verhalen vertellen in orale tradities (Basten, 2000). De leerbiografie geeft 
de respondenten tijdens het onderzoek de gelegenheid tot ‘double loop learning’: de 
respondenten krijgen tijdens het onderzoek meer zicht op eigen mentale modellen (Ritzen, 
2004).  

 

                                                           
5
 Leerbiografie is onze vertaling van ‘Learning History’. Anderen vertalen dit met ‘leergeschiedenis’, wat ons inziens 

de (inter)subjectieve dimensie die deze methode zo kenmerkt, niet goed uitdrukt. We gebruiken de term zowel voor 
de methode als voor het eindproduct. We baseren de beschrijving van de Leerbiografie op het Field Manual for a 

Learning Historian (Version 4.0, October 28, 1996, door Art Kleiner & George Roth, MIT).  



EEN MEERVOUDIGE GEVALSSTUDIE NAAR HET LEREN VAN DOCENTEN 

 65

Dit onderzoek maakt om de volgende redenen gebruik van de leerbiografie: 

• zij geeft een leidraad voor reflectieve interviews, waardoor de geïnterviewden ‘op verhaal’ 
kunnen komen over praktijksituaties. Het verhaal van de vernieuwing wordt verteld vanuit 
het perspectief van degenen die aan de wieg ervan stonden en van degenen die deze in 
praktijk tot ontwikkeling brengen;  

• zij geeft een ordeningskader dat de onderzoekers in staat stelt om recht te doen aan de 
multivoicedness van de onderwijswerkelijkheid door deze vanuit verschillende 
perspectieven te onderzoeken, te beschrijven en te analyseren. De veelstemmige verhalen 
van de docenten worden niet uitsluitend als uitingen van individuen met verschuivende 
inzichten beschouwd, maar ook en vooral als tekens van een expanderend 
activiteitssysteem; 

• zij geeft een schrijfkader waarin de individuele verhalen van betrokkenen worden 
samengebracht tot een ‘jointly told tale’ van de vernieuwing; 

• eerdere uitspraken kunnen, nadat ze met elkaar in verband zijn gebracht of tegenover elkaar 
zijn geplaatst, door de geïnterviewden worden bevestigd, teruggenomen of aangevuld. 
Zodoende worden dialogen binnen de school op gang gebracht die verder gaan dan wat 
gewoonlijk in vergaderingen, werkkamers of wandelgangen wordt gezegd; 

• hij geeft methodieken voor data-analyse en dataverwerking, en professionele standaarden 
voor gedrag van de onderzoekers (Field Manual, 1996).  

 
In het figuur hieronder wordt het proces van het schrijven van de leerbiografie in zes stappen 
weergegeven. Hierna werken we elk van die stappen kort uit. We baseren ons daarbij op het 
Field Manual (1996): 

 
 

Figuur 4.2. De zes stappen van de leerbiografie, ontleend aan the Field Manual (1996)  

 

Stap 1. Planning en contractering 

De leerbiograaf en de organisatie sluiten een contract af waarin de onderzoeksprocedure, de 
onderzoeksmethodologie en de rapportage wordt besproken. Ook komt aan de orde wat de 
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leerbiografie aan tijd van betrokkenen vraagt en wat daar aan facilitering tegenover zou kunnen 
staan.  
 
Stap 2. Reflectief onderzoek 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door reflectieve interviews te houden. Alle interviews hebben 
het karakter van een reflectieve conversatie. Mensen vertellen in eigen woorden wat er is 
gebeurd (Wat gebeurde er? Wat deed ik? Wat dacht ik? Wat voelde ik?) en wat zij daarvan in 
hun ogen hebben geleerd. De reflexieve interviews brengen mensen op verhaal: ze 
ontwikkelen nieuwe reflectieve inzichten en leggen nieuwe verbanden. Stap voor stap komen 
alle voor de situatie relevante perspectieven aan bod. Dan gaat het om vragen als: wat 
betekende dat voor jou? Waarom vond je dat belangrijk? Had er ook iets anders kunnen of 
moeten gebeuren? Had je bij terugblik dezelfde beslissingen genomen?  

In deze fase worden ook relevante documenten (in ons onderzoek projectplannen, 
beleidsstukken, notulen van bijeenkomsten, afspraken, leerling-materiaal en leerling-
opdrachten) verzameld.  

 
Stap 3. Kernthema’s en plots ontdekken 
Als alle data uit interviews en andere bronnen beschikbaar zijn, worden in die gegevens 
patronen en verhalen gezocht. In een Leerbiografie worden voor de keuze van patronen en 
verhalen steeds drie criteria gebruikt:  

• het patroon/verhaal is gebaseerd op systematisch en analytisch onderzoek en de conclusies 
zijn herleidbaar tot data; 

• de verhalen worden ‘‘dramatisch’’ verteld en bevatten ook emotionele elementen;  

• de patronen/verhalen zijn herkenbaar voor de betrokkenen.  
 
Stap 4. Schrijven 

Om professionele ontwikkeling van en organisatie te ondersteunen worden de kernthema’s en 
plots vervat in een gezamenlijk verteld verhaal: hier is ons verhaal, van ieder van ons apart en 
van ons allen samen. Dat gezamenlijke verhaal wordt verteld in een tweekolommenformat: 

• de rechterkolom vertelt het verhaal en de passies van de vernieuwers zelf, in exacte quotes; 

• de linkerkolom  bevat in telegramstijl het commentaar, de vragen en de analyses van de 
onderzoekers.  

 

Stap 5. Validering door reflectieve feedback 
Omdat de leerbiografie een document is over ervaringen van mensen, zijn het ook deze mensen 
die de leerbiografie valideren. Dat gebeurt in verschillende stappen: 

• tijdens de interviews wordt gecheckt op begrip door steeds door te vragen: ik hoor je 
zeggen dat …. Klopt dat? Ik begrijp hieruit dat …. Klopt dat? 

• tijdens het schrijven worden quotes gecheckt bij de geïnterviewden en wordt hun 
toestemming gevraagd om de quotes te gebruiken in de leerbiografie; 

• tijdens het schrijven worden de vermelde feiten gecheckt; 

• na het schrijven wordt het verhaal als geheel gecheckt door de geïnterviewden. De 
leerbiografie wordt tot slot met alle respondenten van de binnencirkel in een aparte 
vergadering besproken. De op dat moment verkregen feedback van individuele docenten of 
het gehele team wordt als aanvullende data beschouwd. Hun reactie vormt in ons onderzoek 
de laatste stap in de validering van de leerbiografie. Deze bijeenkomst wordt door de 
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learning historians de disseminatie genoemd, omdat deze bijeenkomst in de methodiek van 
de leerbiografie de start vormt van meerdere bijeenkomsten binnen de onderzochte 
organisatie waarin ook andere afdelingen gevraagd wordt te reageren op de eventueel 
bijgestelde leerbiografie. In ons onderzoek is dat niet gebeurd.  

 
Stap 6. Publicatie van de leerbiografie  

Tot slot volgt een eventuele publicatie. In ons geval is de verspreiding van elke leerbiografie 
beperkt gebleven tot de binnen- en buitencirkel van de vernieuwing.  
 
2.5.1  Dataverzameling ten behoeve van de leerbiografie 
Bij het maken van de leerbiografie van de vier casussen in dit onderzoek is het instrument van 
de leerbiografie nader ingevuld met begrippen uit de activiteitstheorie. Dat betekent dat in de 
interviews, waarin werd gevraagd terug te kijken op verleden, te reflecteren op het heden en 
vooruit te blikken naar de toekomst, steeds de zes componenten van het activiteitssysteem zijn 
betrokken: Subject, Tools, Object, Community of Practice, Rules, Division of Labor. Steeds is 
ook gevraagd naar kritische incidenten, kritische momenten en kritische personen in het 
wordingsproces van de vernieuwing. Het reflectieve karakter van de interviews werd versterkt 
door respondenten ook te confronteren met verschillen en tegenstrijdigheden en door dóór te 
vragen op spanningen en tegenstellingen. De onderzoekers trachtten de wereld van de 
geïnterviewden binnen de vernieuwing te begrijpen vanuit het perspectief van de geïnterviewde 
en de betekenis te achterhalen van de persoonlijke ervaringen van de respondenten.  

Hoewel elke interviewronde zijn eigen doelen had, kwamen zo bepaalde thema’s in een 
tijdsbestek van bijna twee jaar bij docenten steeds weer terug – en werd door het verschuivende 
tijdsperspectief zichtbaar hoe bij hen het proces van betekenisverlening aan problemen en 
spanningen verliep. Van de vier interviews die met de leden van de binnencirkels zijn 
gehouden, hebben vooral de eerste twee de gegevens voor de Leerbiografie opgeleverd. In een 
enkel geval is ook geput uit de resultaten van het derde en het vierde interview met de 
binnencirkel.  
 
In het eerste interview met de binnencirkel werd vastgelegd wat de leden van de binnencirkel 
zelf verstaan onder de vernieuwing. Dit gebeurde in een half gestructureerd interview (zie 
bijlage 1). De gesprekken waren er op gericht dat mensen hun eigen rol bij de ontwikkeling 
van de vernieuwing beschreven en dat ze daar betekenis aan gaven. Docenten spraken over 
belangrijke incidenten, personen en momenten. Het eerste interview geeft een beeld van de 
verschillende individuele perspectieven op en persoonlijke ervaringen met de vernieuwing. 
 
Het tweede interview met de binnencirkel (zie bijlage 2) gaf de mogelijkheid deze 
perspectieven nader te preciseren en te plaatsen in het interpretatiekader van het 
activiteitssysteem. Hierbij werd in een half gestuurd en reflectief interview doorgepraat en 
doorgevraagd over de ervaringen, spanningen en resultaten die in het eerste gesprek naar boven 
waren gekomen. De gesprekken waren er op gericht zo op het spoor te komen van historische, 
actuele en verwachte toekomstige ontwikkelingen. Het tweede interview vraagt door op het 
soort spanningen en tegenstellingen die hadden geleid tot deze vernieuwing (waar was dit 
bedoeld een oplossing voor te zijn); op de tegenstellingen die door de vernieuwing waren 
opgelost; en op welke nieuwe spanningen en conflicten zich ondertussen hadden aangediend.  
 
Het interview met de buitencirkel betrof het perspectief van de leden van de buitencirkel op de 
vernieuwing (zie bijlage 3). Aan diegenen die vanuit management of projectleiding te maken 
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hadden gehad met het vernieuwingsproces, is juist dat proces aan de orde geweest. Aan 
diegenen die inhoudelijk met de vernieuwing te maken hebben (gehad), zoals leerlingen, of 
docenten van vervolgopleidingen, is vooral over de inhoud en de resultaten van de vernieuwing 
gesproken. Alle interviews met de buitencirkel zijn gebruikt om tot de leerbiografie te komen.  

 
2.5.2 Data-analyse voor het schrijven van de Leerbiografie  

De uitkomsten van het eerste en het tweede interviews met de binnencirkel en het interview 
met de buitencirkel van elke gevalsstudie vormden in eerste instantie het materiaal voor de 
leerbiografie. Later zijn ook delen van het derde en vierde interview, waar die aansloten bij 
zich aftekenende verhalen in de casus, voor de leerbiografie gebruikt. Het materiaal was in 
eerste instantie, zoals de Learning Historians Kleiner en Roth (1996) zeggen: a mess of stuff. 
Het materiaal bestond uit de som van spanningen, tegenstellingen, maar ook van oplossingen, 
keuzes en belemmeringen die de respondenten, ieder op hun eigen wijze, benoemd hadden. Er 
was een ‘objectieve afstand’ (Ritzen, 2004) nodig ten opzichte van het materiaal om 
opvallende zaken in te kaderen en te benoemen. Die afstand werd verkregen door te zoeken 
naar waargebeurde, spannende en authentieke verhalen (stap 3 en 4 van de zeven stappen van 
de leerbiografie).  

Volgens het Field Manual voor de leerbiograaf worden in de rechterkolom van de 
leerbiografie de ervaringen en inzichten van de binnen- en buitencirkel in hun eigen woorden 
opgenomen. Hiervoor werden die ervaringen en inzichten geselecteerd die patronen in het 
vernieuwingsproces en verhalen over de vernieuwing blootlegden. Hierbij werd in het 
bijzonder aandacht besteed aan de urgentie van de vernieuwing, aan acties en resultaten, aan de 
intentie, de instrumenten en het ontwerp van de vernieuwing. Steeds zijn de drie criteria 
aangelegd, die in stap drie worden genoemd: de verhalen zijn terug te voeren op data, de 
verhalen worden op ‘dramatische’ wijze verteld en de verhalen zijn herkenbaar voor de 
betrokkenen. Tot slot was de aandacht gericht op de meerstemmigheid van onderliggende 
perspectieven en visies van de betrokkenen. Zo creëerden de onderzoekers in de rechterkolom 
een betekenisvol verhaal van uitsluitend quotes van de betrokkenen over de vernieuwing. 
Hierbij is ook gebruik gemaakt van quotes uit het derde en het vierde interview, indien een 
dergelijke quote een substantiële toevoeging inhield die nodig was om het vertelde verhaal aan 
te vullen, te versterken of juist van variatie te voorzien. Voorafgaand aan de samenstelling van 
de leerbiografie zijn alle quotes bij elke respondent afzonderlijk gecheckt. Elke respondent kon 
de quote accepteren, wijzigen of terugtrekken. Daarna is de leerbiografie aan de groep 
respondenten van elke vernieuwing als groep voorgelegd.  

Nadat de rechterkolom van de leerbiografie was gevalideerd door de betrokkenen is de 
linkerkolom geschreven. De opmerkingen in de linkerkolom hebben tot doel de lezer houvast 
te geven bij het interpreteren van de veelstemmige verhalen en uit te nodigen tot reflectie. De 
linkerkolom bevat analytische opmerkingen, vragen, samenvattingen en mogelijke verbanden, 
waarmee de rechterkolom kan worden geduid. 

De verhalen zijn geordend in hoofdstukken. Elk hoofdstuk beschrijft een specifiek 
spanningsveld in het activiteitssysteem. Een spanningsveld is een samenhangend geheel van 
spanningen en tegenstellingen binnen het activiteitssysteem waarover meerdere geïnterviewden 
zich uiten. De geconstateerde spanningsvelden zijn te zien als een stap in de analyse van het 
materiaal, en ook als resultaat van het onderzoek tot op dat moment: de spanningsvelden 
dienden zich aan na een eerste, globale, analyse van de onderzoeksdata.  
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Er zijn vier spanningsvelden onderscheiden:  

• het eerste spanningsveld betreft de objectverschuiving: de expansie van het motief en het 
object van de vernieuwing. Het gaat hier om spanningen en tegenstellingen over de aard, de 
waarde en de urgentie van de vernieuwing;  

• het tweede spanningsveld betreft de relatie met andere activiteitssystemen waar de school 
nauwe betrekkingen mee onderhoudt, zoals bedrijven en instellingen in het beroepenveld 
waarvoor de scholen opleiden en instellingen voor het vervolgonderwijs. Het gaat hier om 
de vraag in hoeverre docenten als ‘boundary crossers’ erin slagen deze aanpalende 
activiteitssystemen mee te laten gaan in de expansie en te komen tot nieuwe ‘boundary 
objects’; 

• een derde spanningsveld betreft de relatie tussen theorie en praktijk. Dit spanningsveld kan 
de theorie en praktijk van de objectverschuiving betreffen: het verschil tussen ideaal en 
realiteit. Dit spanningsveld kan ook de spanning tussen theorie en praktijk binnen het 
competentiegericht onderwijs betreffen: de behoefte aan theoretische kennis verhoudt zich 
op spanningsvolle wijze met de behoefte aan beroepsgerichte bekwaamheden en 
vaardigheden.  

• een laatste spanningsveld houdt verband met  de manier waarop docenten de 
bovengenoemde spanningen en uitkomsten met elkaar delen. Wat gebeurt er in de 
Communities of Practice, als vanuit veelstemmige oplossingen voor problemen waarvoor 
geen pasklare antwoorden bestaan en waaraan verschillende soorten expertise te pas 
komen, getracht wordt een gemeenschappelijke weg te vinden (Engeström, 2001)?  

 
Deze eerste ordening, analyse en presentatie van het materiaal mondde uit in de leerbiografie. 
In een voorlopige cross-analyse van de vier leerbiografieën werden voorlopige conclusies 
geformuleerd. Deze conclusies betroffen de spanningen, die tot het leren van docenten in de 
casussen aanleiding leken te geven, en de condities waaronder dergelijke spanningen tot leren 
zouden kunnen leiden.  

De leerbiografie is samen met die voorlopige conclusies met betrekking tot spanningen en 
condities in een feedbacksessie teruggekoppeld naar de respondenten van elke casus. De 
leerbiografie is aan elke respondent in de binnencirkel toegezonden en in enkele gevallen 
persoonlijk overhandigd. Op locatie is in een teamvergadering een feedbacksessie op de 
leerbiografie georganiseerd. Die resulteerde in een keuze door de respondenten van die 
spanningen en tegenstellingen die volgens hen vooral aanleiding hadden gegeven tot 
individueel en gezamenlijk leren.  
 
2.5.3  Analyse van de leerbiografie  
De leerbiografie is vervolgens geanalyseerd met behulp van de componenten van het 
activiteitssysteem: Subject, Object, Tools, Rules, Division of Labor en Community of Practice. 

Daarnaast zijn de begrippen boundary-crossing, boundary-objects en boundary-zones gebruikt 
om het materiaal te ordenen. Elke quote is toegewezen aan een of meerdere van deze 
begrippen, waarbij elke quote vergezeld ging met het alias van elke respondent van de 
binnencirkel. Ook de namen van de leden van de buitencirkel werden onherkenbaar veranderd, 
meestal door te volstaan met de aanduiding van de functie van de respondent in relatie tot de 
besproken vernieuwing.  

Per begrip zijn de quotes geanalyseerd op primaire, secundaire, tertiaire en quartaire 
tegenstellingen. Ook is binnen die set van quotes gezocht naar condities, die het leren van de 
betrokkenen faciliteren. In de rapportage van de gevalsstudie is hiervan verslag gedaan. Elke 



HOOFDSTUK 4 

 70 

aparte rapportage start met een inleiding die de primaire en secundaire tegenstellingen die de 
aanleiding vormden tot de vernieuwing in een nationaal kader plaatsen. Daarbij zijn steeds de 
eisen van de leerbiografie over de aard van de gevonden verhalen aangehouden: de verhalen 
zijn gegrond in data, worden ‘dramatisch’ verteld en zijn voor de respondenten herkenbaar.  
 
2.6 Het model van Creatief leren 

 
Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, is het van belang niet alleen te vragen naar de persoonlijke 
betekenisgeving aan eigen ervaringen, naar achtergronden, visies, gebeurtenissen en 
persoonlijke perspectieven in relatie tot de vernieuwing, maar ook naar de emoties die hiermee 
gepaard zijn gegaan. Het begrip grenservaring vormt een kernbegrip in het model van Creatief 
Leren (Meijers & Wardekker, 2001). Grenservaringen gaan over emoties en gevoelens, over 
een crisis in de professionele identiteit. Vernieuwingen grijpen immers diep in op het 
professionele bestaan van docenten (Bergen & van Veen, 2004). Een grenservaring is geen 
incident, maar strekt zich vaak over een langere periode uit.  
 
2.6.1  Dataverzameling  
Het begrip grenservaring is geoperationaliseerd in het derde interview met de binnencirkel (zie 
bijlage 4). Grenservaringen voldoen aan de volgende criteria:  

• ze laten authentieke gevoelens van tekortschieten, van niet kunnen handelen zien; 

• ze zijn terug te vinden in de leerbiografie, in handelingen, gevoelens, emoties, beslissingen 
en reacties van respondenten; 

 
Docenten spreken zich in het derde interview uit over hun inspiratie en drijfveren en ook over 
hun betekenis voor leerlingen/studenten, voor collega’s, voor de school en voor de 
samenleving. Ze onderzoeken tijdens het reflectieve derde interview hun eigen ontwikkeling: is 
er sprake geweest van een doorgaande ontwikkeling of juist van een breuk? Zij uiten zich over 
hun verhouding tot het gesprek dat over de vernieuwing in het team gaande is en over hoe zij 
omgaan met emoties die gepaard gaan met dit soort ingrijpende veranderingsprocessen. Ook 
vertellen ze over de persoonlijke kwaliteiten die zij in het kader van de vernieuwing hebben 
ontwikkeld en over de persoonlijke belemmeringen die ze hebben ervaren in het werken aan en 
in de vernieuwing.  

De gesprekken tijdens het derde interview zijn beladen geweest, en vol emotie. Docenten 
vertelden met blijdschap en vrolijkheid over positieve emoties: men bleek doorgaans trots op 
de vernieuwing en trots op de eigen bijdrage daaraan. Alle docenten verhaalden ook van 
negatieve emoties: van pijnlijke leerervaringen en  pijnlijke confrontaties. Een enkele keer 
realiseerde een respondent zich tijdens het interview welke negatieve emoties het 
vernieuwingsproces bij hem/haar had opgeroepen en hebben er tranen gevloeid.  
 
2.6.2 Analyse van de grenservaringen  

Met de grenservaringen is met de grootste voorzichtigheid omgegaan. Ze betreffen immers 
pijnlijke ervaringen en leerprocessen. Op basis van de hierboven genoemde criteria zijn per 
respondent grenservaringen gedetermineerd. Vervolgens is in de leerbiografie nagegaan of 
deze grenservaringen daar ook in te vinden zijn. Indien dat het geval was, werd het verhaal van 
de respondent als grenservaring erkend en genoteerd. Dit bleek bij alle respondenten het geval 
te zijn. Een verklaring hiervoor is dat alle grenservaringen direct in verband te brengen zijn met 
tertiaire tegenstellingen.  
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Tijdens de analyse van de grenservaringen werden twee additionele concepten 
geformuleerd, die noodzakelijk bleken om het wel of niet leren van grenservaringen te 
verklaren. Het betreft de concepten discontinuïteit en continuïteit. Wat de grenservaringen zo 
pijnlijk maakt, is de ervaring van discontinuïteit: het tot nu toe geldende handelingsrepertoire 
voldoet niet meer, waardoor men met lege handen staat. Discontinuïteit wordt op het 
psychologisch niveau van de persoonlijkheid als een crisis, als een persoonlijk probleem 
ervaren (Van Oers, 2001). Een dergelijke crisis heeft een belangrijke ontwikkelingskracht. 
Wanneer er een overtuiging bestaat dat het verschil tussen het actuele en het nieuwe 
handelingsrepertoire overbrugbaar is, kunnen mensen benodigde competenties ontwikkelen. 
Op basis van een onderliggende continuïteit wordt het mogelijk de crisis op een constructieve 
manier aan te pakken, omdat de docent daardoor het gevoel heeft, of weet te vinden, dat de stap 
naar de nieuwe bekwaamheden gemaakt kan worden. Het gaat hierbij niet om een nieuwe 
continuïteit, maar om het vinden van een bestaande continuïteit op basis waarvan je het 
avontuur aan durft. Het vinden van die continuïteit vormt een voorwaarde voor het (durven) 
starten van het leerproces. Anders gezegd: alleen wanneer er een ervaring van continuïteit op 
de achtergrond aanwezig is, die de brug kan slaan van het oude naar het nieuwe 
handelingsrepertoire, kan iemand op een lerende wijze met de grenservaring omgaan. Anders 
trekt de persoon zich op een of andere wijze terug uit de situatie. Met de toevoeging van beide 
concepten kon de analyse van de grenservaringen voortgang vinden. Elke grenservaring werd 
gekoppeld aan een tegenstelling, aan de uiting van het gevoel van discontinuïteit en aan een 
gebleken gevoel van continuïteit. Wanneer die continuïteit niet gevonden werd, is gezocht naar 
de gevolgen hiervan. Bleek dat inderdaad te leiden tot het op een of andere wijze afstand 
nemen van de situatie?  

Met behulp van de begrippen grenservaring, discontinuïteit en continuïteit wordt de 
subjectieve kant van het wel of niet expansief leren van docenten zichtbaar gemaakt: hoe 
verwerken docenten spanningen en tegenstellingen? Wat is de motor van hun leren geweest? 
Daarmee kunnen juist die aspecten van het leren verklaard worden die met de activiteitstheorie 
moeilijk te verklaren zijn.  
 
2.7 Het SBL-competentie model  

 
De bekwaamheidseisen van de professionele docent zijn gebaseerd op kennis, inzicht en 
vaardigheden (SBL, z.j.). De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door 
vier beroepsrollen te onderscheiden: de interpersoonlijke rol, de pedagogische, de 
vakinhoudelijke & didactische en de organisatorische. Deze beroepsrollen worden vervuld in 
vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar: het werken met 
leerlingen/studenten, met collega's, met de omgeving van de school en met zichzelf. Bij dat 
laatste gaat het om het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Deze uitgangspunten 
zijn verwerkt in de competentiematrix voor het leraarsberoep, kortweg gezegd de SBL-
competentiematrix. Om uitspraken te kunnen doen over het leereffect van de 
vernieuwingsactiviteiten is ervoor gekozen de docenten te vragen hun eigen competenties met 
behulp van de SBL-competentiematrix in te schatten.  
 
2.7.1  Dataverzameling  

Het vierde interview met de binnencirkel betreft de zelfevaluatie van docenten met betrekking 
tot hun eigen competentieontwikkeling. Docenten evalueren hun eigen 
competentieontwikkeling met behulp van het SBL-competentiemodel, dat langzamerhand een 
geaccepteerd model is geworden in het onderwijs (zie bijlage 5). Met behulp van dit open 
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model omschrijven de docenten de verschillende competenties in hun eigen woorden en stellen 
ze vast in hoeverre ze door het werken in de vernieuwing in elke competentie zijn gegroeid. 
Het model dient bij dit onderzoek om de docenten uitspraken over de diepgang (beginner, 
gevorderde, expert) en de reikwijdte van het leren te ontlokken.   

Voor de inschatting van de eigen bekwaamheden van de docenten is hen een op de SBL-
competentiematrix gebaseerde lijst van docentcompetenties voorgelegd. Alle respondenten 
kregen voorafgaand aan het betreffende het interview een competentiematrix met een uitleg per 
competentie erbij, digitaal toegestuurd. Daaraan toegevoegd was de interviewleidraad aan de 
hand waarvan het half gestructureerde interview zou worden gehouden. De bedoeling was dat 
de respondenten zich deze materie eigen gemaakt zouden hebben, zodat het gesprek over de 
vraag in welke competenties de respondenten het meest gegroeid waren, vergemakkelijkt zou 
kunnen worden. Per competentie hebben respondenten zich uitgelaten over wat zij onder deze 
competentie verstaan, op welk niveau zij deze competentie beheersen (beginner, gevorderde of 
expert) en waaruit dat blijkt. Bovendien koos elke respondent minstens twee competenties uit, 
waarin hij/zij naar eigen zeggen de meeste leerwinst had geboekt, hoe zich dat had geuit en 
welke waarde die leerwinst voor de respondent had.  

 
2.7.2  Analyse van de zelfevaluatie 

Per respondent is een korte samenvatting gemaakt van de beide competenties waarin elke 
respondent, naar eigen zeggen, het meeste in is gegroeid. Vervolgens is vastgesteld of deze 
groei ook is gebleken uit eigen en andermans quotes in de leerbiografie. Op die wijze werd 
gekeken of er enige ondersteuning voor de claim van competentiegroei van elke respondent 
bestond.  

Bij de analyse bleek dat de competenties waarin de docenten naar eigen zeggen het meest 
gegroeid waren, vooral te maken hadden met het productief omgaan met grenservaringen. Om 
die reden is besloten de analyse van de competentiegroei en de analyse van de grenservaringen 
onder te brengen in één paragraaf. Die paragraaf maakt per respondent de relatie tussen de 
tegenstellingen in het activiteitssysteem, de eigen grenservaringen en de competentiegroei 
duidelijk. Ook wordt daarin naast het individuele ook het leren van het docententeam zichtbaar 
gemaakt.  
 
2.8 Het schrijven van elke gevalsstudie  

 
De leerbiografie, die de oorspronkelijke mess of stuff had gereduceerd tot honderdtwintig 
pagina’s per casus, en de feedback erop, leverde een deel van de onderzoeksgegevens ten 
behoeve van elke gevalsstudie. De onderzoeksgegevens bestonden verder uit gegevens uit het 
derde interview over de grenservaringen en het vierde interview met de zelfevaluatie met 
betrekking tot de eigen competenties. Op basis van de analyse van die gegevens is het verslag 
van elke gevalsstudie geschreven.  
 
2.9 Vergelijkende analyse  
 
De overgang van de enkelvoudige gevalsstudie naar de onderlinge vergelijking in de 
meervoudige gevalsstudie is een van de moeilijkste opgaven waarvoor de onderzoeker zich 
gesteld ziet (Hutjes & van Buuren, 2007). Onderlinge verschillen zijn vaak zo groot dat de 
integratie daarvan in een meer algemeen beeld de grootst mogelijke problemen oproept. Om te 
voorkomen dat intuïtieve conclusies worden geformuleerd pleiten Hutjes en van Buuren ervoor 
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de gegevens van elke gevalsstudie volgens systematische en expliciete procedures te 
analyseren (p. 168, verwijzend naar Miles & Huberman, 1984).  

In dit onderzoek vormt het conceptueel kader van de activiteitstheorie het houvast voor de 
analyse. Een eerste stap naar de meer systematische kwalitatieve gevalsvergelijking is de 
ordening van de onderzochte gevallen naar de aspecten waarin de onderzoeker is 
geïnteresseerd. In ons geval vergelijken we de in elke casus gevonden primaire en secundaire 

tegenstellingen, die de aanleiding vormden voor elke vernieuwing. Daarna vergelijken we de 
aard en het vóórkomen van verschillende tertiaire tegenstellingen, waarbij we opzoek gaan 
naar verschillen en overeenkomsten zowel binnen de driehoek Subject, Object en Tools als 
binnen de driehoek Subject, Object en Community of Practice.  Ook vergelijken we onder 
welke condities het leren binnen het activiteitssysteem kon plaatsvinden. Vervolgens 
onderzoeken we de quartaire spanningen en tegenstellingen, waarbij we aandacht besteden aan 
de boundary crossing, de boundary objects en de boundary zones. Ten slotte vergelijken we de 
grenservaringen en de competentiegroei in elke casus met elkaar. Steeds zoeken we naar 
overeenkomsten en verschillen.  

Bij het trekken van gegeneraliseerde conclusies is uiterste voorzichtigheid geboden. De 
gevonden overeenkomsten en verschillen in de ordening naar genoemde aspecten kunnen 
immers samenhangen met verschillende kenmerken, die situatiegebonden kunnen zijn. De 
gegevens over de samenhang met casusspecifieke kenmerken kunnen ertoe leiden dat over 
bepaalde gevonden overeenkomsten en verschillen geen uitspraken worden gedaan.  
 

 

3 Validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 

 
Deze meervoudige gevalsstudie komt tegemoet aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit 
die aan kwalitatief onderzoek in het algemeen en aan gevalsstudies in het bijzonder gesteld 
worden (zie paragraaf 1van dit hoofdstuk voor de bespreking van betrouwbaarheid en 
valditeit). Er zijn drie onderzoeksinstrumenten gebruikt: de leerbiografie, het model van 
creatief leren en de SBL-competenties. De leerbiografie berust op interviews met betrokkenen 
en op een documentenanalyse. De interviews en de analysen van dit materiaal zijn door beide 
onderzoekers en de begeleiders gelezen en van feedback voorzien. In die zin berust dit 
onderzoek op triangulatie van data-verzamelingsmethoden, data-bronnen en van onderzoekers. 
Dat de onderzoekers elkaars werk becommentarieerden, heeft ook bijgedragen aan de kwaliteit 
van het handelen van de onderzoekers en daarmee aan de kwaliteit van de resultaten. De 
gevalsstudies zijn transparant geschreven in de zin dat de persoon van de onderzoeker in de 
rapportage geen rol speelt.  

Ook is tegemoet gekomen aan de in paragraaf 3.2. genoemde problemen van narratief 
onderzoek. Daar werd de vraag gesteld naar de juiste interpretatie van de uitspraken van 
geïnterviewden. In ons onderzoek zijn docenten meerdere malen geïnterviewd. Wanneer de 
onderzoekers ongerijmdheden, inconsistenties of tegenspraak in de verhalen van de docenten 
constateerden is dit aan de betrokkenen opnieuw voorgelegd. Zo kon als resultaat van hoor en 
wederhoor een beeld ontstaan, dat recht doet aan de betekenisgeving en ervaringen van de 
verschillende docenten, met aandacht voor de verschillen in perspectief van docenten. 
Daarnaast is er in narratief onderzoek sprake van problematisering van het effect van de 
persoon van de onderzoeker op het onderzoek. Hoewel dit effect nooit precies ingeschat kan 
worden is het zo klein mogelijk gemaakt door zoveel mogelijk de docenten en de verschillen 
tussen hen op gelijke wijze tegemoet te treden.  
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De betrouwbaarheid van een onderzoek betreft de mate waarin de resultaten de interpretatie 
van de respondenten goed weergeven. Alle interviews zijn opgenomen op audiocassettes en in 
hun geheel uitgetikt. Op dit materiaal, meer dan 2000 geprinte A4tjes, vond de analyse plaats, 
in verschillende rondes. Daarbij is de operationalisatie van de theoretische begrippen steeds 
door de onderzoekers en hun begeleiders besproken. Dit heeft bijgedragen aan de consistentie 
en de kwaliteit van de onderzoeksgegevens en dus aan de interne betrouwbaarheid van het 
onderzoek.  

In dit hoofdstuk is ook de selectie van de casussen verantwoord. Hiermee is tegemoet 
gekomen aan de eisen van externe betrouwbaarheid van het onderzoek.  

De interne validiteit betreft de vraag of de interpretaties van de onderzoeker 
gerechtvaardigd zijn. Aan de interne validiteit van het onderzoek is bijgedragen door de 
verschillende rondes van memberchecks. Ten eerste is tijdens de interviews steeds de vraag 
gecheckt of informatie juist is begrepen en geïnterpreteerd. Ten tweede zijn alle gebruikte 
quotes voorgelegd aan degene die de quote geuit heeft, met de vraag of men dit een juiste 
weergave van de uitspraken acht. Ook werd gevraagd of men dit ook gezegd wilde hebben, of 
dat men de uitspraak zou willen terugtrekken. Ten derde is de gehele leerbiografie aan alle 
betrokkenen van de binnencirkel voorgelegd.  

Hiermee is zo veel mogelijk voldaan aan de eis tot een juiste interpretatie van de 
samenhangen die in de werkelijkheid gevonden zijn.  De externe validiteit wordt bevorderd 
doordat de onderzoeksresultaten zo zijn geformuleerd dat gebruikers van het onderzoek nieuwe 
situaties kunnen vergelijken met de beschreven casussen. In ons geval zijn de casussen zeer 
gedetailleerd beschreven. De toepasbaarheid van het onderzoek is daardoor groot.  
 

4 Tot slot  

 
In dit hoofdstuk is de methodologische opzet van het onderzoek behandeld. Het onderzoek 
betreft een meervoudige gevalsstudie, waarin de gegevens verzameld worden met behulp van 
de Leerbiografie, het model van Creatief Leren en het SBL-competentiemodel voor leraren. 
Het conceptueel kader van de activiteitstheorie heeft niet alleen de structuur van de 
leerbiografie geïnformeerd, het diende ook als analytisch gereedschap om elke casus te 
analyseren en de casussen onderling te vergelijken.  



 

Hoofdstuk 5 

JUPITER 

Leren in een vernieuwende techniekopleiding 
 

In dit hoofdstuk doen we verslag van de gevalsstudie naar het leren van docenten binnen 
Innovatief, de vernieuwing van de afdeling techniek op Jupiter Scholengemeenschap. Het 
hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in de inleiding beschrijven we Innovatief: de start, de 
mensen en de context waarin de vernieuwing plaatsvindt. De tweede paragraaf analyseert de 
visie op techniek en op techniekonderwijs - in termen van de activiteitstheorie de 
objectverschuiving – en de wijze waarop deze visie zich vertaalde in de pedagogisch-
didactische aanpak van Innovatief - in termen van de activiteitstheorie de relatie tussen Subject, 

Object en Tools. Paragraaf drie handelt over de teamontwikkeling binnen Innovatief: we 
onderzoeken de relatie tussen Subject, Object en Community of Practice. De vierde paragraaf 
besteedt aandacht aan de relaties van de afdeling Innovatief met de omgeving. In termen van de 
activiteitstheorie gaat het hier om boundary crossing tussen verschillende activiteitssystemen. 
In paragraaf zes analyseren we de individuele leerprocessen van docenten. Tot slot trekken we 
conclusies uit deze gevalsstudie.  

 
 

1 Inleiding 

 
In deze inleiding geven we een overzicht van de context, de start, de uiteindelijke vormgeving 
van Innovatief en van de actoren die erbij betrokken zijn geweest.  
 
1.1 De context van de objectverschuiving 

 
Ontwikkelingen in de techniek zijn van groot belang voor de economie. Wil Nederland de 
ambities met betrekking tot duurzame groei waarmaken dan zal de sector techniek een rol 
moeten spelen in de overgang naar een concurrerende, dynamische en op kennis gebaseerde 
economie (Ministeries EZ, OCW & SZW, 2003). Om deze rol in de economie te kunnen 
vervullen, moet de sector techniek kunnen putten uit een voldoende groot arsenaal van goed 
opgeleide jongeren die op verschillende niveaus in technische vakken en beroepen zijn 
afgestudeerd. Naast hbo- en wo-afgestudeerden is er ook een grote behoefte aan mbo-
afgestudeerden. Mbo’ers met een technische achtergrond kunnen een rol spelen als 
kenniswerkers. Zij hebben vaak een ondersteunende rol in onderzoek, innovatie en productie. 
Via doorstroming in de beroepskolom komt zo’n toekomstperspectief ook voor vmbo-
leerlingen binnen handbereik.   

De op een kenniseconomie gebaseerde arbeidsmarkt heeft wel anders opgeleide 
afgestudeerden nodig: de techniek van nu is een andere techniek dan de techniek van vroeger. 
Zo moet techniek van zijn traditionele, stoffige, vieze-handen-imago af. In Kennis delen werkt 
beter verzucht een vertegenwoordiger van het bedrijf WP-Haton: “Hoe komen we nu eindelijk 

eens af van het imago dat techniek heeft? Ik zie altijd weer die iets zielig uitziende jongeman 
aan een boorstandaard. Hoe komt dat nou? Bij ons zijn technici dynamische figuren die in 

Sjanghai rondlopen of in Las Vegas beurzen bezoeken. Dat zijn heel andere mensen. Hou nou 
eens op met die blauwe overall!!” (Teerling & Weijers, 2003, p. 52). Echter, zolang veel vmbo- 
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en mbo- opleidingen gestoeld zijn op de smalle voet van gescheiden branches, zullen hun 
afgestudeerden de aansluiting missen met moderne eisen van vele technische functies, die 
eerder hybride zijn dan smal (Teerlings & Weijers, 2003). Werkgevers hebben afgestudeerden 
met brede competenties nodig (Buis, Hendrix & Frietman, 2003). 

Er wordt daarnaast in de gehele technische sector een kwantitatief en een kwalitatief 
probleem voorzien. Er is een te gering aanbod van jongeren met een technische opleiding op de 
arbeidsmarkt, door een afnemende deelname in de sector techniek in vmbo en mbo, door een 
grote uitval tijdens de schoolloopbaan en door een te geringe doorstroming binnen de 
beroepskolom. In de beroepskolom vmbo-mbo-hbo is er sprake van een onvoldoende 
aansluiting en afstemming van leerwegen (Buis, Hendrix & Frietman, 2003). 

Naast de kwantitatieve factor is ook de kwalitatieve factor van belang. In verhouding 
stromen er meer leerlingen in in de lagere niveaus van vmbo en mbo. In 2003-2004 blijkt het 
aantal leerlingen in de gemengde en de kaderberoepsgerichte leerwegen samen veel lager te 
zijn dan het aantal basisberoepsgerichte en lwoo-leerlingenn. Deze daling is des te 
problematischer, omdat het niveau van vele technische beroepen en functies een stijgende lijn 
vertoont. Er worden daardoor kwalitatieve tekorten verwacht. Die tendens valt overigens in alle 
sectoren waar te nemen (Van Schoonhoven, 2005).  
 

De maatschappelijke en economische context van het techniekonderwijs kent dus een 
complexiteit aan problemen. Dat de behoefte aan meer technici voor de Nederlandse economie, 
aan technici van een hoger niveau en aan anders opgeleide technici zich voordoet op het 
moment dat de aantallen leerlingen en studenten in de technische richtingen teruglopen, lijkt de 
primaire tegenstelling op basis waarvan op veel scholen het techniekonderwijs op de schop 
werd genomen. We vatten de primaire tegenstelling samen als de tegenstelling tussen oude en 
nieuwe techniek.  
 
1.2 De start van Innovatief  

 
Het plan om de afdeling techniek fundamenteel te veranderen kwam in eerste instantie van de 
beide directeuren van Jupiter en Apollo, twee naburige brede scholengemeenschappen in het 
westen van het land. De afdeling metalektro van Jupiter, die bestond uit een samenvoeging van 
de daarvóór bestaande richtingen elektrotechniek en metaaltechniek, was in rap tempo aan het 
leeglopen. Ook op Apollo kwamen te weinig aanmeldingen voor de technische opleidingen, die 
bestonden uit metaaltechniek, bouwtechniek, voertuigentechniek, elektrotechniek en 
installatietechniek. In 2000 – 2001 werden de plannen verder ontwikkeld en een 
projectaanvraag bij de Stichting Axis ingediend. Axis rangschikte het project Innovatief van 
Apollo en Jupiter onder de programmalijn Techniekbreed, waarvan het motto was: schotten 

weg tussen de smalle beroepsgerichte opleidingen en uitstel van beroepskeuze (Geurts & 
Oosthoek, Axis, 2004).  

Apollo en Jupiter beoogden met het project Innovatieve Technologie (kortweg Innovatief 
genaamd), een innovatieve, sectorbrede opleiding op touw te zetten, die aantrekkelijk zou zijn 
voor leerlingen, ook voor meisjes, en die een doorlopende leerlijn zou bieden met het mbo. De 
opleiding zou zich vooral richten op de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg en in 
mindere mate ook op de basisberoepsgerichte leerweg. Het project moest het hoofd bieden aan 
enkele belangrijke problemen: de techniekopleidingen van beide scholen hadden te weinig 
leerlingen, en van die leerlingen waren in verhouding de kaderberoepsgerichte en de gemengde 
leerweg ondervertegenwoordigd. De bestaande techniekopleidingen waren bovendien 
afgestemd op de traditionele branches en op techniek op het uitvoerende niveau. Door het 
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verbreden van de opleiding, het uitstellen van een branchekeuze en het voorbereiden van een 
bewuste beroepskeuze in combinatie met een didactiek die gericht is op de 
werkplekkenstructuur en het producerend leren zou de opleiding aantrekkelijker moeten 
worden. Bovendien zou een naadloze aansluiting op het mbo mogelijk moeten worden. Beide 
scholen hadden de ambitie een op regionaal en landelijk niveau toonaangevende opleiding te 
gaan vormgeven.  

November 2001 sloten Jupiter, Apollo en het plaatselijke ROC (in het vervolg roc) een 
convenant waarin werd overeengekomen dat Jupiter en Apollo het jaar daarop zouden starten 
met de opleiding Innovatief. Het roc zou ervoor zorg dragen dat voor leerlingen afkomstig van 
Innovatief een doorlopende leerweg zou bestaan in het roc.  
Het profiel en de te verwerven competenties van de leerling in deze nieuwe opleiding werd als 

volgt omschreven:  

De leerling (…) heeft een brede kijk op techniek. Hij/zij is niet in één branche opgeleid, 

maar heeft een oriëntatie op de diverse aspecten van de technische bedrijfstakken achter de 
rug. Naast de algemene vaktechnische competenties zijn ook sociale competenties goed 

ontwikkeld. De leerlingen hebben een beeld van hun toekomstige beroep en hun 
opleidingsmogelijkheden daartoe bij het roc. De stage-ervaringen hebben bijgedragen tot een 
beroepsbeeld van de toekomst en zijn de eerste stappen in de loopbaan van de leerling geweest. 
Na de opleiding (…) kan een leerling zichzelf presenteren en heeft een beroepshouding die past 

bij een verdere loopbaan. (…) De opleiding is een basis voor alle sectoren en gaat fuikvorming 
tegen.  

Hoewel de scholen een gezamenlijke projectaanvraag deden, ontstonden al vanaf het begin 
verschillen in aanpak tussen beide scholen. Die worden in paragraaf 4 verder in kaart gebracht. 
Onze gevalsstudie richt zich op Innovatief op één van de scholen, het Jupiter.  
 
1.3 Een beschrijving van de vernieuwing  
 
Het Jupiter heeft bij de inrichting van Innovatief gekozen voor het principe van het 
Ontwerpend leren. Deze vorm van probleemgestuurd onderwijs draait de leercyclus om: niet 
meer eerst theorie aanbieden en die vervolgens toepassen in de praktijk, maar vanuit een 
praktijkprobleem zoeken naar oplossingen en in dat zoekproces theorie just in time aanbieden 
of door leerlingen zelf laten opzoeken. Door te werken aan de ontwerpopdrachten kunnen 
leerlingen hun competenties ontwikkelen.  

De nieuwe opleiding startte op 1 augustus 2002. Pas vanaf september 2005 vindt de 
opleiding plaats in een nieuwe fysieke leeromgeving. Vóór die tijd waren docenten al zeker 
drie jaar bezig de vernieuwing in praktijk te brengen in een verouderde fysieke omgeving: eerst 
in de oude technieklokalen en het jaar daarop, tijdens de verbouwing, in een noodlocatie. De 
opleiding vindt nu plaats in een nieuw groot technieklokaal van twee verdiepingen, dat in 
september 2005 in gebruik is genomen. Het lokaal is op aanwijzingen van de docenten 
Innovatief tot stand gekomen. Het lokaal kent twaalf studio’s (zie tabel 5.1), die ieder een 
bepaalde technische context en een technisch werkveld vertegenwoordigen. Naast het 
technieklokaal is een werkplaats, waar machines staan en waar het ‘vieze’ werk plaatsvindt. 
Aanpalend aan het lokaal bevindt zich het magazijn dat wordt beheerd door de technisch 
onderwijsassistent, de toa.   
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De studio’s: de technische contexten  

Studio 1: Laboratorium 

Studio 2: Elektronica 

Studio 3: Statica (constructies) 

Studio 4: Dynamica (overbrengingen) 

Studio 5: Hydrauliek/pneumatiek 

Studio 6: Domotica (huis van de toekomst)  

Studio 7: Theatertechniek 

Studio 8: Communicatie 

Studio 9: Logistiek 

Studio 10: ICT (computertechniek) 

Studio 11: Robotica 

Studio 12: Milieutechniek (het Eco-huis) 

 

Tabel 5.1. De studio’s van Innovatief 

 
Leerlingen krijgen ontwerpopdrachten, die zij merendeels in groepjes van vier, per periode van 
vier tot zes weken, gaan uitwerken aan de hand van de 4 P’s’: Probleem, Planning, Productie 
en Presentatie. In de Probleemfase analyseren leerlingen het probleem (bijvoorbeeld: ontwerp 
een opvouwbaar stoeltje dat past in een rugzak, zodat iemand die niet lang kan staan bij het 
wachten op de bus kan gaan zitten), en stellen ze een programma van eisen op: waaraan moet 
het ontwerp voldoen? In de Planningsfase doen leerlingen onderzoek, ontwerpen ze mogelijke 
oplossingen, kiezen ze een oplossing en maken ze een tijdsplanning. Tijdens de Productiefase 
wordt het product gemaakt, met gereedschap en machines in één van de twaalf studio’s van het 
technieklokaal. Tijdens de Presentatiefase evalueren leerlingen proces en product, 
demonstreren ze de gemaakte oplossing die ze mondeling toelichten met behulp van 
PowerPoint en over het geheel schrijven ze een schriftelijk verslag. Leerlingen worden per fase 
(d.w.z. per P) beoordeeld volgens een zevenpuntschaal.  
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Figuur 5.1. Model van het ontwerpend leren 

 
Het onderwijsconcept van Innovatief wordt concentrisch genoemd: leerlingen ontwerpen en 
creëren activiteiten in steeds verschillende contexten en idealiter steeds op een hoger niveau. 
Eerder opgedane leerervaringen worden bevestigd, terwijl nieuwe aspecten worden 
geïntroduceerd. De vier P’s worden in elke opdracht vormgegeven met behulp van een format: 
elke opdracht is steeds volgens hetzelfde stramien beschreven. Dit format is gaandeweg 
ontwikkeld en vanaf 2005 beschikbaar gekomen.  

Volgens de projectbeschrijvingen richt het curriculum zich niet meer op de traditionele 
technische vaardigheden: welke vaardigheden de leerling zich eigen maakt en de mate waarin 
hij dat doet, is afhankelijk van de eigen interesses van de leerling. De keuzes die leerlingen 
maken bij het kiezen en het doorlopen van een bepaalde opdracht zorgen voor een natuurlijke 
differentiatie. Leerlingen kunnen zich dus wel of niet ‘specialiseren’. De afdeling Innovatief is 
gaandeweg vormgegeven, onder het motto: tijdens de verkoop gaat de verbouwing gewoon 
door.  
 

Om een goed beeld te schetsen van Innovatief in het nieuwe lokaal, geven we het woord aan 
enkele leerlingen:  

Als je binnenkomt, moet je eerst in de kring gaan zitten. Dan wordt er iets uitgelegd over 
wat er gedaan moet worden. Daarna moet je aan het werk gaan. Of je gaat verder op de 

computer, of je gaat verder met je opdracht. Of een verslag maken, of zo. Meestal doe je vier of 

Begrip van de 
context of situatie 

Probleemanalyse Opstellen programma van 
eisen 

Oplossingen evalueren Mogelijke 
oplossingen 
bedenken 

Onderzoek verrichten 

De gekozen oplossing 

uitwerken 
Een planning maken 

De oplossing realiseren 

De oplossing presenteren Het proces 

evalueren 
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vijf weken over de opdrachten. Je hebt een logboek, daar staat alles in. Er zijn vijf of zes 
stappen. Weekplanningen, plan van aanpak, schetsen, onderzoek doen. Presenteren. Als je een 

stap af hebt, laat je dat aftekenen. Ik kijk gewoon in het logboek, wat het probleem is, daar ga 
ik dan aan werken (Wesley). 

Dan werk je uit je logboek. Daar staat in wat je gaat doen. Dat heb je zelf opgeschreven. 
Vandaag heb ik schetsen gemaakt en een verslag geschreven. Zo is het steeds anders. Soms 

komt de docent langs en die vraagt dan wat je aan het doen bent. Dat leg je uit, soms vraag je 
toestemming voor iets, bijvoorbeeld of je iets mag halen uit de Praxis. Het is allemaal wel 

anders. Een bovenbouwlokaal, leuke opdrachten, meer verantwoordelijkheid, moeilijker 
opdrachten (Erik).  
 
1.4 Wie zijn geïnterviewd?  

 
Voor de gevalsstudie zijn alle vijf docenten die de afgelopen jaren in Innovatief gewerkt 
hebben geïnterviewd. Deze interviews vormden de kern van de leerbiografie. Eén van hen is 
slechts kort bij Innovatief betrokken geweest en kreeg vanaf 2005 andere taken. Daarnaast is 
een docent geïnterviewd, die gedurende één jaar heeft gewerkt bij Innovatief op de Apollo en 
die nu op de mts+ van het roc werkt. Hij behoort in ons onderzoek tot de buitencirkel. In het 
begin werd het project Innovatief getrokken door een projectleider, die afkomstig was van het 
roc en die tevens betrokken was bij de ontwikkeling van de mts+ op het roc, dat partner was in 
het project. De projectleider vormde samen met de schooldirecties van Apollo, Jupiter en roc 
de stuurgroep van het project. Deze roc-projectleider is in het kader van de buitencirkel 
geïnterviewd, evenals de beide deelschoolleiders van Jupiter en Apollo die samen met de 
projectleider de projectgroep vormden. Ten slotte zijn drie leerlingen geïnterviewd.  

 

Binnencirkel  

Docenten  Vóór het project  

Martin , docent Innovatief  Leraar Nederlands, akte bouwkunde, door de schoolleiding bij 
Innovatief gevraagd, op voorspraak van Sander  

Karin, docent Innovatief Lerares techniek onderbouw, wilde graag aan Innovatief 
meewerken 

Sander, docent Innovatief  Docent elektrotechniek, docent onderbouw 

Jules , docent Innovatief  Student en stagiair mts+ en later docent elektrotechniek  

Jim, 1 jaar docent Innovatief, 
daarna docent wiskunde  

Docent metaal en autocad, zij-instromer, 
werktuigbouwkundige, na één jaar uit Innovatief gestapt.  

Buitencirkel  

Wie  Rol in project  

Deelschoolleider vmbo, techniek, 
Jupiter 

Lid projectgroep, vanuit de schoolleiding verantwoordelijk voor 
Innovatief op Jupiter 

Deelschoolleider vmbo, techniek, 
Apollo 

Lid projectgroep, vanuit de schoolleiding verantwoordelijk voor 
Innovatief op Apollo  

Roc-projectleider, tevens 
coördinator mts+ op roc’s  

Projectleider, aanjager in opstart-jaar, lid stuurgroep.  

Docent mts+, voorheen Apollo  Geeft nu les op mts+, ontvangt op mts+ ook leerlingen uit 
Innovatief, deed eerder als Apollo docent mee aan 
ontwikkeling op Apollo 
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Leerlingen: Janna, Eric en Wesley Leerlingen kader beroepsgerichte leerweg, leerjaar 3, eerste 
cohort in het nieuwe lokaal.  

 

Tabel 5.2. Geïnterviewden in binnen- en buitencirkel  

 

1.5 Activiteitstheorie en de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ afdeling techniek  
 
De afdeling Innovatief, de techniekafdeling van Jupiter, is het bestudeerde activiteitssysteem, 
dat we in het navolgende analyseren vanuit de vraag of in Innovatief sprake is van expansief 
leren. In het onderzoek zijn de primaire en secundaire tegenstellingen in retrospectief 
onderzocht. Met het vormgeven van de innovatie wordt een poging gedaan ‘oude’ 
tegenstellingen op te lossen. In dat proces van het vormgeven van de innovatie vindt de 
constructie van het nieuwe Motief/Object plaats. In de derde fase komen tegenstellingen tussen 
oude en nieuwe kenmerken van het activiteitssysteem aan de orde: de tertiaire tegenstellingen. 
Dit is de fase waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het zijn tegenstellingen die te maken 
hebben met het verder ontwikkelen van de vernieuwing, met het leren van nieuwe 
competenties door de betrokken docenten en met het ontstaan van nieuwe tradities terwijl de 
oude tradities zich nog laten gelden.  

In de vierde fase van de ontwikkeling van het activiteitssysteem gaat het om consolidatie en 
reflectie. De tegenstellingen in deze fase zijn quartair: tegenstellingen tussen de nieuwe 
activiteit en naburige activiteiten. Dat betekent in de casus Innovatief bijvoorbeeld  
tegenstellingen tussen de innovatie en de rest van de school, tussen de innovatie en het 
vervolgonderwijs en/of de beroepspraktijk en werkveld. In deze gevalsstudie heeft het 
bestudeerde activiteitssysteem al vanaf het begin te maken met aanpalende activiteitssystemen: 
zowel Apollo, als de mts+ zijn vanaf het begin samenwerkingspartners.  

De vier fasen die zich aftekenen in vernieuwende activiteitssystemen zijn in de tijd niet 

duidelijk af te grenzen. Ze overlappen elkaar deels.  

Met behulp van  de begrippen uit het theoretisch kader kunnen we  de ‘oude’ situatie van de 

metalektro vergelijken met  de nieuwe situatie van Innovatief. 
 

Begrip  
Wat betekent dit begrip waar het 
gaat om de traditionele afdeling 
techniek, de metalektro?  

Wat betekent dit begrip waar het 
gaat om de vernieuwing, 
Innovatief?  

Activiteitssysteem  De afdeling metalektro  De afdeling Innovatief  

Subject:  De docenten die betrokken waren 
bij metalektro, een samenvoeging 
van elektrotechniek en metaal- 
techniek. Sander, Jules (beiden 
elektrotechniek) en Jim (metaal) 
gaan werken in Innovatief. 
Verschillende andere docenten 
(die later andere taken krijgen). 

De docenten die betrokken zijn bij de 
afdeling Innovatieve techniek. Sander, 
Jules en Jim uit de ‘oude’ techniek. 
Karin als docent techniek onderbouw. 
Martin als docent Nederlands en 
(voorheen) docent bouwkunde.  

Object:  Leerlingen opleiden binnen 
metalektro.  

1. Leerlingen opleiden binnen 
Innovatief.  

2. Het vormgeven van Innovatief.  

Motief:  Samenvoeging van 
elektrotechniek en mechanische 
technieken tot metalektro.  

1.Meer leerlingen beter opleiden.  

2.Metalektro omvormen tot een 
opleiding Innovatief die met het  
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ontwerpend leren in 12 studio’s een 
inspirerende en aantrekkelijke 
leeromgeving biedt met een goede 
oriëntatie op een toekomstige 
loopbaan in de techniek. 

Motivering:  De reden waarom ieder van de docenten aan Innovatief deelneemt en 
bijdraagt. Ieders motivering past bij eigen passies, doelen en concerns. 
Hierin komt de multivoicedness binnen het docententeam duidelijk tot 
uitdrukking.  

Tools:  Smalle beroepsopleidingen. 
Theorie, praktijk en tekenen in 
aparte lessen. Theorie stuurt 
praktijk. Aparte lokalen.  

Ontwerpend leren, omdraaien van de 
leercyclus. Werken in studio’s op 
techniekplein. De vier P’s. Praktijk 
stuurt theorie. Uitstel van 
beroepskeuze.  

Community of 
Practice (CoP):  

Het team van docenten die werken 
in de opleiding metalektro. 

Het team van docenten die werken in 
de opleiding Innovatief.  

Regels:  Verregaande autonomie van 
docenten, geen overleg, 
vergaderingen alleen over 
noodzakelijke afspraken.  

Teamteaching, wekelijkse 
teamvergaderingen, samen onderwijs 
ontwikkelen en uitvoeren. 
Ongeschreven regel: niet praten over 
macht en hiërarchie. 

Arbeidsdeling:  Elke docent werkt aan de eigen 
taak in het eigen lokaal. 
Taakverdeling is vooral 
horizontaal.   

Alle docenten werken in teamteaching 
in het technieklokaal. Op papier is er 
een horizontale taakverdeling. Er zijn 
trekkers en volgers in het Innovatief 

team. Geeft zicht op verticale 
arbeidsdeling.  

 

Tabel 5.3. Begrippen uit de activiteitstheorie, toegepast op Innovatief 

 
 

2 De objectverschuiving en de ontwikkeling van de pedagogisch-didactische aanpak.  

 
In deze paragraaf onderzoeken we hoe de primaire tegenstelling tussen oude en nieuwe 
techniek zich op Jupiter deed gelden en welke secundaire tegenstellingen zich hebben 
voorgedaan. Innovatief is gestart om de primaire en secundaire tegenstellingen op te lossen. Bij 
het ontwikkelen van Innovatief, ontstaan er tertiaire tegenstellingen, tussen datgene wat er was 
en datgene wat wordt vormgegeven. De paragraaf onderzoekt de tertiaire tegenstellingen 
binnen de driehoek Subject, Tools, Object.  
 
2.1 De primaire en secundaire tegenstellingen op Jupiter   
 
De primaire tegenstelling liet zich op school rond de eeuwwisseling gelden in de vorm van een 
daling van de leerlingenaantallen. Het doel van Innovatief was dan ook in de eerste plaats om 
de leerlinginstroom kwalitatief en kwantitatief te verhogen en wel door de techniekopleiding 
aantrekkelijker te maken voor leerlingen en ook voor docenten. De deelschoolleider van 
Jupiter:  

Deze school is een brede scholengemeenschap en wil dat ook zijn en blijven. Techniek is 
daar een belangrijk onderdeel van. (…) Dus lag het voor de hand een herontwerp techniek te 
maken met een goede doorlopende leerlijn naar het roc en met een zodanige uitstraling dat het 

ook voor leerlingen uit deze buurt en voor meisjes aantrekkelijk zou zijn.  
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Dit is in een notendop de objectverschuiving die door de schoolleiding met de nieuwe 
opleiding Innovatief  werd nagestreefd. Jupiter had verhoudingsgewijs een groot aantal ‘basis’-
leerlingen, voor een belangrijk deel allochtone leerlingen, sommigen met grote taalproblemen. 
Daarom koos Jupiter ervoor in het bijzonder basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen aan te 
trekken voor Innovatief, dit in tegenstelling tot Apollo, die zich richtte op de 
kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg.  

Voor alle betrokken docenten was de terugloop van het leerlingenaantal de belangrijkste 
reden om de afdeling techniek op Jupiter aan te pakken. Interessant is dat vanaf de start van 

Innovatief het teruglopend leerlingaantal voor Sander en Jules als feit wordt erkend en  
tegelijkertijd ook in twijfel wordt getrokken. Bij de afdeling metaaltechniek was er wel sprake 
van een terugloop, maar bij elektrotechniek niet. Jules:  

Nou als je zag hoeveel leerlingen nog metaaltechniek kozen, dat was niks. De 

elektrotechniek liep nog wel goed, hoor. Daar hadden we wel leerlingen voor. Maar voor 
metaal, dat was dramatisch, daar kan je niet een hele afdeling op draaien.  

Sander vindt dit ook:  
Nou, die noodzaak voor die verandering was er naar mijn gevoel niet erg. Alleen vanuit de 

school werd gedacht ‘we zien die techniekhoek achteruit gaan’. (...) Alleen bij metaal liep het 
achteruit. Niet bij elektrotechniek.  

Waarmee heeft die daling in leerlingaantallen nu te maken? De docenten noemen verschillende 
problemen, die ons een blik gunnen op de secundaire tegenstellingen, die we in het 
hiernavolgende nader onder de loep nemen.  
 

a. Tegenstelling oude techniekopleidingen en eisen nieuwe techniek  
Volgens de docenten voldeed de techniekopleiding niet meer aan eisen van het moderne 
bedrijfsleven: er zijn àndere technici nodig dan de technici die door de oude techniek werden 
opgeleid. Vooral Karin wijst erop dat de veranderende vraag van het bedrijfsleven aanleiding is 
geweest om tot een herontwerp techniek te komen:  

Andere techniek, dat is wat er nu gevraagd wordt door het bedrijfsleven. En leerlingen zien 
ook de ict, de wereld waar in hun ogen veel te verdienen valt en waarin je een baan kan 
krijgen, dus leerlingen willen wel techniek doen, maar dan wel met computers. Dus ze willen 
niet meer dat metaal leren vijlen, want waarom zouden we dat moeten kunnen? En als je naar 

een garage gaat, is ook alles geautomatiseerd, dus waarom moeten ze dat hier wel leren? 
Sander is het daar mee eens: ‘de echte vakman’, zegt hij met enige spijt, 

’ja, die verdwijnt’: alleen in de bouw kom je nog de traditionele beroepen tegen. De grote 
productiedingen gaan toch allemaal naar de goedkope landen toe.  
De oude situatie leidde dus op voor beroepen die in meer of mindere mate achterhaald raken.  
Volgens Karin betekent dat:  

dat de nadruk op het oefenen van smalle vaktechnische vaardigheden ook helemaal uit de 
tijd is. Het nut van die smalle vaardigheden is voor later werk of vervolgopleiding discutabel. 

Bijvoorbeeld bij metaal leerde je hoe je heel mooi een bochtje moet vijlen. Kinderen waren dan 
misschien wel drie of vier lessen per week aan het vijlen, voordat ze dat door hadden. Echt op 
de millimeter nauwkeurig. Vaktechnische vaardigheden, die niet meer nodig zijn omdat ze niet 
meer gevraagd worden in het bedrijfsleven, of omdat ze die beter later kunnen leren, in plaats 

van op die jonge leeftijd.  
 

b. Geen aansluiting in de beroepskolom 
Trends in het vervolgonderwijs vormden ook een belangrijke aanleiding om een herontwerp 
techniek te ontwikkelen. De aansluiting in de beroepskolom, in casu de doorstroming vmbo-
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mbo, liet zeer te wensen over. Volgens Jules hebben leerlingen op het mbo in de regio geen 
andere keus dan naar de mts+ te gaan: een innovatieve, brede, techniekopleiding, niveau 3-4, 
op de mts. Er zijn volgens hem geen mts-scholen meer die het oude pakket aanbieden:  

De mts in de regio gaat niets anders aanbieden dan mts+. Daar gaan we dus gewoon naar 
toe. Wij willen mensen opleiden die overal verstand van hebben en die mensen kunnen 
begeleiden.  

De conclusie, dat je dus maar beter leerlingen kunt opleiden die goed op die nieuwe mts+ 
zijn voorbereid, ligt voor de hand. En dat was precies wat Innovatief voor ogen had.  
 
c. Het imago van techniek(onderwijs)  
Het is vooral het imago van het techniekonderwijs en van techniek dat er, naar het idee van 
sommige docenten, toe heeft geleid dat leerlingen niet meer naar de technische 
beroepsopleidingen toestromen. Volgens Martin geldt dit imagoprobleem des te meer voor 
Surinaamse en bepaalde groepen allochtone leerlingen. Die blauwe overall, die stofjas, die 
zwarte randen onder de nagels: dat willen leerlingen niet meer. En zeker de leerlingen uit de 
buurt niet. Zij willen iemand zijn, met status, niet iemand die vuil werk doet.  

Tegelijkertijd zijn leerlingen in de huidige samenleving vaak niet bekend met technische 
arbeid: techniek is zo ver verwijderd geraakt van het dagelijks leven, dat jongeren 
tegenwoordig niet meer als vanzelf met techniek in aanraking komen, laat staan dat jongeren 
enig idee hebben hoe moderne techniek, ook op vmbo niveau, er uit kan zien.  
 
d. Het techniekonderwijs: weinig aantrekkelijk voor leerlingen  
Het oude techniekonderwijs was volgens de docenten saai, voorspelbaar, onnuttig, niet 
effectief, en gefragmenteerd. Het was daardoor weinig aantrekkelijk voor leerlingen.  
De deelschoolleider van Jupiter:  

Er was hier op school een afdeling techniek die bestond uit metaaltechniek en 

elektrotechniek, die waren traditioneel van opzet. (…) Ik denk dat voor die zes verschillende 
vakken theorie, praktijk en vaktekenen er (…) bijna net zoveel docenten waren. Ieder 
onderdeeltje had zijn eigen docent. 
De lessen waren in de ogen van de docenten ook saai, voorspelbaar en onnuttig. Martin brengt 
de saaiheid onder woorden: 

Nou, dan kreeg je een opdracht, met een tekening en dat moest je dan maken. Namaken. 

Het accent lag op de vaardigheid om iets na te maken. De meeste leerlingen vinden het niet 
leuk om iets na te maken. Wat heb je daaraan? (…) Het gewoon maar klakkeloos namaken van 
dingen, dat vinden leerlingen niet aantrekkelijk. 
De traditionele didactiek, met aparte theorielessen, droeg ook bij aan het ontstaan van 
ordeproblemen. Jules beschrijft hoe het er in die lessen aan toe ging:  

Het was steeds: stukje lezen, opdrachtjes, stukje lezen, opdrachtjes. Dat kan je twee drie 

lessen doen en dan werken ze nog wel mee, maar daarna (…) gingen die leerlingen steeds 
meer lopen knoeien, die gingen propjes gooien. (…). Dan kan je wel hele andere dingen gaan 
doen, zoals dingen meenemen naar de les. Maar ja, om een complete gereedschapskist naar 
een theorielocatie mee te nemen, dan nemen ze zo’n tangetje in hun hand, nou ja, wat dan nog? 

(…) Dat waren wel saaie lessen hoor, dat was echt drie keer niks. Daar vond ik niks aan.  
Die lessen droegen bij aan het stoffige imago van techniek. Maar er was nog een 

belangrijke negatieve factor, en die betreft de fuikwerking die het traditionele 
techniekonderwijs kenmerkt. In die traditionele techniekopleidingen, gericht op de smalle 
branches, stellen de docenten, worden kinderen reeds op dertien-, veertienjarige leeftijd 
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gedwongen een keuze voor een beroep te maken. Vaak bleken kinderen een verkeerde keuze 
gemaakt te hebben. Karin:  

En als ze dan na een half jaar ontdekten dat hun keus verkeerd was, konden ze niet meer 
terug. Dat konden ze niet meer rechttrekken. 
Uitstellen van de beroepskeuze vindt Martin noodzakelijk, met name als het gaat om veertien, 
vijftienjarige kinderen:  

Het oude beroepsonderwijs leidt op tot specifieke beroepen. Moet je kinderen van vijftien 
jaar al de vaardigheden van een bepaald vak aanleren? Ik denk het niet. Ik denk dat je 

kinderen van vijftien jaar open moet laten staan voor andere dingen en ze een bepaalde 
houding moet aanleren waardoor ze niet weglopen voor nieuw aan te leren dingen en het ook 
interessant vinden om nieuwe dingen te onderzoeken.  
 
e. Het techniekonderwijs: weinig aantrekkelijk voor docenten  
Het ‘oude’ techniekonderwijs was niet alleen onaantrekkelijk voor leerlingen, het bood ook de 
geïnterviewde docenten geen aantrekkelijke werkomgeving. Het saaie lag vooral in het 
eenrichtingverkeer tussen docent en leerling. Sander vertelt:  

Ik vond er niks aan. Totaal niet interessant. Geef mij niet te lang theorie aan één stuk want 
dat gaat helemaal niet goed. Ga ik één verhaaltje vertellen en zij moeten mijn verhaaltje 

slikken en er wat mee doen en dan vraagjes beantwoorden. Ik weet niet waar dat over gaat….  
Sander klaagt ook over de fragmentatie in het onderwijs: 

Docent X gaf alleen maar theorie, docent Y deed de praktische dingen dus tekenen of 
materialen en gereedschappen en ik gaf de praktijk. Zo hadden we dat een beetje verdeeld. En 
we hadden nooit overleg met elkaar. Iedereen had het op zijn manier druk en iedereen had zijn 
eigen tokootje gecreëerd. En we hadden nooit overleg en er was ook geen samenhang. 

Martin beaamt die fragmentatie:  
Toen was er geen team. Toen had je een leraar metaal en leraar elektro die langs elkaar 

heen liepen en dan een aantal mensen dat hap snap een lesje gaf. Er werd alleen vergaderd 
over regeldingen. Bijvoorbeeld ik vind het vervelend dat jouw leerlingen door mijn lokaal 
lopen. Dat was geen team. Zelfs niet toen het metalektro werd. (…) In het ene lokaal werd 
metaal en in het andere werd elektro gegeven. Er waren nauwelijks gezamenlijke opdrachten. 

Men ging collegiaal met elkaar om, en daar bleef het bij. 
Dat het traditionele techniekonderwijs ook voor docenten weinig aantrekkelijk was, vormt 

een tegenstelling die echter niet eenduidig was. Sander en Jules hadden het in elektrotechniek 
ook wel naar hun zin. Er was in de oude situatie ook veel mogelijk. Je was volledig autonoom. 
Hierop wijst vooral Sander:  

Vroeger had ik vier uur praktijklessen en die praktijk gaf ik alleen en ik deed wat ik wilde. 

Daar had niemand invloed op. Ik zorgde dat de opdrachten mooi waren en als ik daar een keer 
een radio bij aanzette dan was het mijn keuze en als ik daar een keer leerlingen op thee 

trakteerde dan was het mijn keuze. En daar had eigenlijk niemand wat mee te maken. Ik had 
heel veel rust om die kinderen heel goed te begeleiden (…) tijd om flauwekul, grapjes te maken. 
Waardoor ik een binding met ze aanging. Bij mij hadden ze een plek waar ze konden praten, 
grappen maken, ze mochten zingen, ze mochten wel eens trommelen. (…) Die kinderen komen 

mij nog steeds opzoeken. En nu wordt er over mijn schouder meegekeken, dat stoort me wel.  
 

De primaire tegenstelling, die we hebben samengevat als oude versus nieuwe techniek 

vertaalde zich op Jupiter naar een noodzaak de afdeling Metalectro om te vormen tot 
Innovatief. In tabel 5.4. vatten we samen hoe schoolleiding en docenten van Jupiter de primaire 
en secundaire tegenstellingen hebben ervaren; samen vormen zij de noodzaak te starten met 
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Innovatief. We benoemen ze als secundaire tegenstellingen. Ze geven zicht op de motiveringen 
van de subjecten. In de volgende paragraaf onderzoeken we die motiveringen.  
 

Primaire 
tegenstelling  

Oude versus nieuwe techniek: verhoging van het niveau van technische 
beroepen en hybride aard van technische beroepen, terwijl het leerlingaantal 
en het opleidingsniveau daalt in smalle techniekopleidingen 

Secundaire 
tegenstellingen in de 
driehoek Subject, 

Tools, Object 

1. daling leerlingaantallen in techniek 

2. meer leerlingen in lagere leerwegen 

3. gebrek aansluiting met nieuwe techniek 

4. gebrekkige doorstroming beroepskolom  

5. imagoprobleem  

6. weinig aantrekkelijk voor leerlingen 

7. weinig aantrekkelijk voor docenten  

 

Tabel 5.4. De primaire en secundaire tegenstellingen, behorend bij de oude techniek. 

 
2.2 De constructie van het nieuwe object en tertiaire tegenstellingen  
 
Nadat de primaire en secundaire tegenstellingen binnen het techniekonderwijs hadden geleid 
tot een projectaanvraag bij Axis, zijn de docenten Innovatief van Jupiter met elkaar aan de slag 
gegaan. Met Innovatief wordt getracht de primaire tegenstelling en de secundaire 
tegenstellingen, op te lossen. In het cyclische proces van verandering en vernieuwing breekt 
daarna de volgende fase aan, waarin het nieuwe Object gestalte krijgt: er vindt een transitie 
plaats van metalectro naar Innovatief. Docenten werken aan twee Objecten tegelijkertijd: 
terwijl leerlingen worden opgeleid binnen Innovatief wordt ook de vernieuwing Innovatief 
verder vormgegeven. De tegenstellingen die zich tijdens die transitie aandienen, zijn de 
tertiaire tegenstellingen tussen de vernieuwing in wording en de ‘oude’ situatie. Deze 
tegenstellingen bevinden zich in de bovenste driehoek Subject –Tools – Object van het 
activiteitssysteem, dat vorm aan het krijgen is in een geheel nieuwe leeromgeving en waarover 
tegelijkertijd de visieontwikkeling nog in alle hevigheid gaande is.    
 
2.2.1  De visie op techniek en techniekonderwijs  

Op Jupiter wordt in Innovatief een vorm van techniek gegeven, die zich laat kenmerken als 
kleine en schone techniek; techniek waarin ICT en het werken met computers een belangrijke 
rol spelen. Leerlingen ontwerpen oplossingen voor problemen. Die oplossing maken ze zoveel 
mogelijk als prototype, op schaal. De leerling laat zo zien dat zijn oplossingen werken, zonder 
dat de oplossing ook echt uitgevoerd hoeft te worden. Grote oplossingen worden niet 
uitgevoerd, dat zou volgens Martin ook te duur zijn. Klein en schoon, niet groot, grof of vuil. 
Met dat nieuwe Object, en bijbehorende Tools moet de nieuwe opleiding weer aantrekkelijk 
worden, voor leerlingen èn voor docenten. Het nieuwe Object van Innovatief wordt door het 
gehele team gedragen, zo stellen de betrokken docenten. Is dat ook zo?  
 

In de keuze voor het soort techniek en het soort techniekonderwijs zit al direct een spanning 
verborgen. Martin geeft zijn perspectief weer: 

Als je de oude techniek gaf zat je altijd in de grove, vieze-handen-techniek. Daar wilde ik 
van af. De manier van techniek die hier wordt voorgesteld rekent voorgoed af met dat imago 

van techniek. De meningen zijn verdeeld, over wat aantrekkelijk is voor de doelgroep hier en 
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voor meisjes. De deelschoolleider, Karin en ik hebben de stelling dat (…) onze kinderen niet 
van vies werk houden. Die houden van schoon werk. Daar hangt status aan. Vies werk is 

minder. Aan de andere kant zeggen Jules en Sander: wat is er nou leuker dan gewoon aan een 
scheepsmotor sleutelen. Sander wil gewoon met zijn handen in de smeer. Hij denkt groot en hij 
denkt te weten dat kinderen dat ook willen.  
Het perspectief van Sander en Jules benadrukt hun twijfel. In de woorden van Sander: 

Ja, ik vind vieze handen niet erg. Het is niet gek om vieze handen te hebben en zwaar werk 
te doen. Die mensen hebben toch een hoop aanzien. En die krijgen vele malen beter betaald als 

wij hoor. Ja, dat is waar ik een beetje mee zit.  

 

In dit debat klinken vele persoonlijke noten door. Onder het Motief, de zodanige verbetering 
van het Object dat ‘oude’ spanningen worden opgelost, schuilen gedachten, wensen, ervaringen 
en visies, die zicht geven op de passie achter de motivering – de individuele fundering van het 
gezamenlijke Motief - van de individuele docenten. Die motivering vinden we vooral als het 
gaat om de invulling van het technisch onderwijs. Hier vinden we een stevige 
meerstemmigheid. De deelschoolleider, Karin en Martin benadrukken de kleine, schone 
techniek. Wanneer Martin over de kleine schone techniek praat, krijgen de technische termen 
bijna als vanzelfsprekend en liefkozend de vorm van een verkleinwoord, terwijl bij Sander de 
ogen gaan glimmen als hij het heeft over echte auto’s en echte motoren en Jules wild 
enthousiast wordt van grove theatertechniek. Martin herinnert zich de school in Liverpool, die 
de docenten bezocht hebben aan het begin van de innovatie, toen zij op zoek waren naar 
inspiratie en voorbeelden:  

Het was vrij schoon daar, ze hadden een frees- en een draaibankje, dat was een klein leuk 
machientje, waar je toch leuke dingen mee kon maken, met zo’n mooi afzuigkapje erboven….. 
Vroeger gaf ik bouwkunde, grove, vieze-handen-techniek. Dat vond ik niet leuk. Daar wilde ik 

van af. Techniek is meer, is een manier van denken, van in de wereld staan. Daar voel ik me 
toe aangetrokken.  

Het gaat Martin om attitudeonderwijs. Om de attitude ‘een technisch probleem te willen 
analyseren’ en met behulp van verschillende informatiebronnen een oplossing voor dat 
probleem te bedenken:  

Er zit natuurlijk van alles onder: vragen leren stellen, iets maken, en vaardigheden voor het 

maken van het prototype. Dat zijn allemaal weer laagjes die eronder zitten. Maar het gaat om 
de attitude: oplossen, niet weglopen van een technisch probleem. 

 Zo realiseert Martin de onderwijsvisie die hij al dertig jaar heeft. Ik kan eindelijk mijn ei kwijt, 
zegt hij. Met vmbo kinderen, zo voegt hij er met enige trots aan toe.  
Sander heeft een heel ander idee van wat techniek is en wat techniek leuk maakt. Hij was al op 
de lagere school aan het prutsen en uitvinden.  

Ik wil dat prutserige en uitvinderige van techniek graag overbrengen.  
Sander is gefascineerd door de vraag hoe iets functioneert. In een auto zitten is een ding, maar 
onderzoeken hoe de auto werkt, daar gaat het om. Hoe werken dingen? En wat is de ‘maak’-
geschiedenis van een product? Hoe vanzelfsprekend is het om een stuk papier met een 
gekopieerde tekst erop in je handen te hebben? Hoe maak je pindakaas, of welke technieken 
zijn nodig om een optreden van The Rolling Stones mogelijk te maken? Sander verwondert 
zich voortdurend over de wereld van de techniek en de techneuten en hij gelooft beslist dat hij 
leerlingen ook tot die verwondering kan verleiden. Maar of dat in Innovatief zal lukken, dat 
valt volgens hem nog te bezien:  

De directie en de hele school wil gewoon nette kleinschalige techniek. Die groep van de 
kleine schone techniek is groter dan de groep die zegt ’een product moet ook waarde hebben’. 
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Ik wil heel graag een karretje in mijn lokaal hebben. Een sleutelkarretje, waar een motortje op 
zit. Dan in en uit elkaar laten halen. We zetten hem neer en (…) zetten er heel wat gereedschap 

omheen. Laat ze het maar gewoon doen. Uit elkaar, in elkaar. En klaar: laat ze maar rijden. 
Voor mijn part koop je een scooter. Laat ze het maar uit en in elkaar zetten en laat ze maar 
rijden. Nu hebben we een tegen-de-wind-in-karretje, een heel leuk project, maar het is net 
nieuw en heel klein. Maar als je hier een auto in het lokaal zou zetten, een lelijke eend, en je 

haalt alle deuren uit elkaar, dat spreekt ook heel erg aan. 
In de discussie is het begrip ‘smeerputje’ een kernbegrip geworden. Het staat voor de 
traditionele autotechniek. Sander zou het liefste een autotechniekstudio hebben met een 
smeerputje, voor het wegvoeren van de afgewerkte olie. Maar dat gaat niet door, zegt Martin:  

Dat smeerpuntje komt er niet. Ik weet dat Sander zeer gecharmeerd is van autotechniek, 
dus er komt wel een studio, waar iets met auto’s kan gebeuren, daar is ook niets mis mee. 

Maar er komt een studio overbrengingen, niet een studio autotechniek.  
Het smeerputje wordt niet als innovatief beschouwd. Autotechniek is ‘oude’ techniek, 
misschien wel populair, maar niet innovatief, althans volgens Martin:  

Bij autotechniek denk je aan garages en mannen met poetslappen in de achterzak. Bij 
overbrengingen gaat het om algemene technische principes die leerlingen leren toepassen in 
innovatieve ontwerpen.  

Het ontwerpend leren wijkt volgens Martin sterk af van het natuurlijk leren, zoals dat in het 
APS-boekje Koop een auto op de sloop wordt voorgesteld (Van Emst, 2002). Daar gaat het er 
om dat leerlingen zelf aan een eindproduct werken, dat best grof en vuil mag zijn.  
Jules laat zijn motivering ook kennen door zijn bewoordingen. Hij houdt van groot, van echt, 
van hufterproof.  

Theatertechniek moet je gewoon groots aanpakken anders moet je er niet aan beginnen. En 

zij (hij bedoelt Martin, Karin en de schoolleiding, W.M.) willen alles op één vierkante meter 
doen. Nou dat werkt gewoon niet. Je moet daar flinke stekkers bij hebben want dat hebben ze 

in het echt ook, klaar. En dan moet ik niet met pietepeuterige rotzooitjes aan komen zetten want 
dat geeft gewoon het gevoel niet van ‘ ik ben bezig met theatertechniek’. Nou zij willen dat 
doen niet met echte belichting maar door middel van een spotje in de hand. Nou dan ben ik niet 
met theatertechniek bezig, dan ben ik gewoon aan het fröbelen. (…) Als ik potverdorie een 

grote stellage zie, waar dus lampen in kunnen worden gehangen, en dat gaat dan zo helemaal 
omhoog, maar het dak toe, dat is toch geweldig. Toppie, toppie. Gewoon beginnen met 

aansluiten. Het in je handen hebben. Nou, dat is groot, dat is grof, dat is hufterproof. Je kan 
ermee gooien, smijten, het gaat gewoon niet stuk. Eén keer aanschaffen, nooit meer vervangen.  
Jules verheugt zich wel in het onvoorspelbare van de nieuwe aanpak, in het uitdagende voor 
hem als leraar techniek. Hij droomt voor zich uit:  

Het ideaalbeeld is gewoon dat ze lekker bezig zijn met de opdrachten, dat ze die opdracht 
leuk vinden. Ja! Ook dat ze het gezellig hebben bij ons. En dat als ze het van een ander zien dat 

die loopt te kloten dat ze er dan wat van zeggen. Hallo, we zitten nu in een nieuw lokaal, ik wil 
het wel netjes houden en dat het mooi blijft. En dat moet uit zichzelf komen. Dat ze iets hebben 
van oh, het is hier mooi, het is hier schoon, het is hier netjes, het is een prachtig lokaal. 
Maar hij is ook bang. Bang voor ordeproblemen, en bang voor het opgeven van de èchte (want 
grote en grove) techniek voor, zoals hij dat noemt, een beetje fröbelen op de vierkante meter. 
Gelukkig zal er ook veel hetzelfde blijven. Dat stelt hem gerust: 

Nou ja, we gebruiken nog steeds opdrachten vanuit die oude elektrotechniek. Dan krijgen 
ze zo’n bord voor hun neus en dan moeten ze een schakeling maken, met telefoondraden of een 
buis of zo. Dus daar hebben we nog wel regelmatig naar teruggegrepen. En dat soort dingen 
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houden we ook. We gaan straks dan wel in een soort huis werken, maar daar worden ook 
gewoon pijpleidingen gelegd. Dus dat blijft gewoon. Alleen in een andere verpakking.  

 

Karin’s passie zit niet zozeer in haar opvatting van techniek. Wel in haar opvatting van 
(techniek)onderwijs. Karin legt de nadruk op het ontwerpend leren als vorm van 
competentiegericht opleiden. Door steeds te kijken naar sterke en zwakke kanten van 
leerlingen is het volgens haar mogelijk op maat en zeer persoonlijk naar kinderen te kijken en 
hen te begeleiden: 

Als een leerling leert iets zelf te doen, dan zie je dat hoofd veranderen, dan gaan die ogen 

glunderen, dan komt zo’n kind naar je toe en zegt: kijk, juf, ik kan het. Dan kan ik wel janken. 
Daar doe ik het voor. Dat kinderen ook binnen techniek hun eigen ding ontdekken. Weten waar 
je goed in bent, wat je kan. Van daaruit krijgt een kind het vuur om door te gaan…..  
Ze wordt enthousiast van het idee van competentiegericht lesgeven en van het ontwikkelen van 
het nieuwe onderwijs. Dat kan ze ook goed, vindt ze:  

Ik kan leerlingen helpen die vastzitten. Op een gegeven moment moeten leerlingen zelf veel 

dingen gaan uitzoeken zodat ik ze de volgende dag kan helpen. Een ander zal dat misschien 
niet kunnen of niet willen. Die zal misschien eerder een boek te voorschijn toveren. Ik denk dat 
ik het wel voor elkaar krijg, om met weinig theoretische onderbouwing toch veel theorie aan te 
bieden. Ik denk dat als ik me had geconcentreerd op techniekonderwijs en science dat ik daarin 

net zoveel kwijt had gekund. Het gaat mij om het maken van lesprogramma’s, om de didactiek, 
om het bedenken.  

 

De passie van Jim, ten slotte, is te vinden in het genoegen dat hij beleeft aan zijn 
deskundigheid. Het aanleren van autocad. Tekenen op de computer.  

Hebben we een cursus autocad tekenen gedaan. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Voor die 

tijd gaf ik dus ook tekenen, op A3, met potlood en liniaal en nu zit je achter een computer. Ik 
vind dat hartstikke leuk, ze laten me helemaal mijn gang gaan. Ik verheug me erop dat ik 

binnenkort ook autocam ga doen. Autocad is het design, en autocam is het maken. Wat je dan 
op de computer getekend hebt, ga je dan ook maken. (…) Vanaf mijn jongensjaren teken ik al, 
dus ik vind dit hartstikke leuk. Daar word ik enthousiast van. Dat kan ik en dat leer ik de 
kinderen. 

 

Achter de globale overeenstemming over de doelen van het nieuwe Object gaan grote 
verschillen schuil in de motivering. Er is een voortgaande discussie over kleine, schone 
tegenover grote, vuile techniek. Martin wil leerlingen kleine prototypes laten maken, terwijl 
Jules dat gefröbel vindt. Daarnaast komt bij de één de pedagogisch-didactische visie voort uit 
hun leraar zijn, terwijl de motivering van de ander meer gegrond lijkt te zijn in de techniek, in 
hun techniekleraar zijn. Zo komt de primaire tegenstelling terug in de tertiaire tegenstellingen: 
Jules, Sander en Jim vertegenwoordigen de ‘oude’ techniek, terwijl Karin, Martin en de 
deelschoolleider de ‘nieuwe’ techniek vertegenwoordigen. Zie tabel 5.5.  
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Tertiaire tegenstelling  Spanningen  

Spanningen in visie op techniek: groot, grof, vuil versus klein, schoon 
en met de computer 

Spanningen op visie op techniekonderwijs: het ontwerpen van reële 
producten of het ontwerpen van een prototype 

Basisspanning in de 
ontwikkeling en de 
uitvoering van Innovatief: 

herhaling van de primaire 
tegenstelling  

Spanningen in de beroepsopvatting: motivering vanuit techniek of 
vanuit het leraarschap.  

 

Tabel 5.5. Basisspanning in visie op techniek en techniekonderwijs  

 

2.2.2  Het concept van het ontwerpend leren 

Het docententeam deed inspiratie voor het ontwerpend leren op tijdens een bezoek aan 
Liverpool, in 2002. De docenten bezochten een school waar kinderen zelfbedachte dingen aan 
het maken waren, met behulp van kleine machines in een schone omgeving. De reis naar 
Liverpool is voor iedereen van groot belang geweest: hier kreeg het pedagogisch-didactische 
concept de eerste handen en voeten. Martin:  

De eerste vier vijf weken nadat we terug zijn gekomen uit Liverpool, die zijn cruciaal 

geweest, omdat ik al die tijd thuis heb zitten navelstaren, en gewoon het idee van het 
pedagogisch-didactisch concept van Innovatief kreeg, zonder ook maar een letter op papier te 

zetten.  
Dat navelstaren leverde hem een stappenplan ontwerpend leren op, waarin hij de 4 P’s 
concretiseerde:  

Het probleem moet voor leerlingen herkenbaar zijn, het moet kleinschalig zijn, het moet 

open geformuleerd zijn. Om tot een oplossingsplan te komen gaan leerlingen onderzoek doen, 
schetsen ze oplossingen, vragen ze feedback aan de docent,  kiezen ze een oplossing, die ze 

vervolgens tekenen en uitvoeren in een prototype. Het verslag bevat het onderzoek, de 
schetsen, het eindproduct en de presentatie. Dit alles komt in het portfolio.  

Ja, zegt Jules, het idee, het concept, dat is helemaal geweldig. De vier P’s. Het ziet er goed 

uit. Als je het leest, heb je gewoon zin zo’n les te geven. Hartstikke leuk. Geen theorielessen 

meer.  
De vrijheid spreekt Sander ook aan. Vrijheid voor de leerlingen, vrijheid voor de docent. 

Wel binnen duidelijke structuren: de structuur van het probleemoplossen, de structuur van de 
regels van de werkomgeving van Innovatief, maar ook van de regels van een werkomgeving 
zoals die gelden in het bedrijfsleven. Je moet je gedragen, op tijd komen, procedures volgen, 
binnen de tijd je product opleveren, beleefd zijn tegen collega’s en meerderen.  

In 2005 krijgt het concept vorm in een format voor lessen en opdrachten, neergelegd in het 
logboek, waarin leerlingen stapsgewijs door de stadia van het ontwerpen worden geloodst en 
waarin ook stukjes theorie worden opgenomen. Het logboek stuurt: het stuurt het ontwerp, 
bijvoorbeeld door eisen te stellen en beperkingen aan te geven, het stuurt het gebruik van 
stukjes theorie, de verslaglegging en de reflectie. Het stuurt ook de volgorde van stappen en de 
controle door docenten van de voortgang van het ontwerp. Juist door in het programma van 
eisen beperkingen op te nemen stuurt de opdracht in gebruik van materiaal (je mag alleen 
plastic gebruiken, je moet een bepaalde verbinding gebruiken), of in benodigde theoretische 
kennis, door in opdrachten een toenemende complexiteit aan benodigde basiskennis te 
verwerken. In de loop van de bovenbouw, is de bedoeling, wordt er voor de leerling meer 
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vrijheid ingebouwd. Dan kunnen leerlingen grotere delen van de opdrachten zelfstandig 
uitvoeren.  

Er is bij Innovatief geen sprake van integratie van algemeen vormende (avo) vakken met 
techniek: het was in het begin al moeilijk genoeg, zo’n project met drie scholen. Even geen 
andere vakken erbij (de deelschoolleider Jupiter). Maar er bestaan ook vraagtekens bij een 
eventuele integratie van avo-vakken bij de beroepsgerichte vakken. De integratie van wis- en 
natuurkunde ligt voor de hand. Een verdere integratie van avo-vakken wordt minder wenselijk 
geacht. De deelschoolleider Jupiter:  

Daar is een valkuil dat je avo-vakken in een te grote mate integreert bij de beroepsgerichte 
vakken. Dan komt het perspectief van 14, 15 jarigen wel erg in het teken te staan van 
vervolgopleidingen. Het is ook interessant om na te denken over sport, gezonde voeding, 
religie. Dat gebeurt bij Nederlands, bij Engels, bij maatschappijleer. Dat zijn ook zinvolle 

contexten. Ik zie dat vele scholen daar geweldig in doorschieten. Ik ben er niet voor vakken 
onder te brengen in een beroepsgericht vak. Dan kom je zo ver in de techniek terecht!  

Leerlingen maken zich helemaal geen zorgen over de verhouding Innovatief en de andere 
vakken. Wesley kan het verschil in pedagogisch-didactische aanpak goed samenvatten:  

Ik vind techniek leuker. Ik vind het leuker om dingen te maken dan uit een boek te werken. 
En stencils in te vullen. Hier loop ik, werk ik samen en daar zit ik aan tafel en maak ik 

sommetjes.  
Dat vind Erik ook. Janna voegt eraan toe dat je hier bijna geen les kàn krijgen, want je moet 
alles zelf doen. Je kan wel alles vragen en dan krijg je ook hulp maar het uitgangspunt hier is 
dat je het zelf probeert uit te zoeken. Bij Engels en Nederlands krijg je normaal les. Bij allebei 
zitten we in de kring en werken we in groepjes, dat is gewoon hetzelfde.  

 

2.2.3  De start van de vernieuwing  
Terwijl de vernieuwende praktijk werd opgestart en zich ontwikkelde, waren nog overal 
overblijfselen van de oude praktijk te vinden. Er bleken vooral spanningen over de fysieke 
leeromgeving, waarin Innovatief moest worden gegeven. Al direct aan het begin van Innovatief 
klaagden de docenten over het werken in het oude lokaal. Met de nieuwbouw was toen nog niet 
begonnen. De schoolleiding, die Innovatief had geëntameerd, vervulde naar het oordeel van de 
docenten niet de voorwaarden op basis waarvan Innovatief goed zou kunnen draaien. Pas nadat 
Karin het probleem had aangekaart en de docenten een ultimatum hadden gesteld, werd er wat 
aan gedaan. Martin:  

Je kon daar niks. Dat was een oud metaallokaal. Er waren alleen krukjes, geen stoelen, 
niks. Geen computers. Er stonden 20 lascabines en vijf draaibanken. En daar moest dan 
Innovatief in gegeven worden. (…) Er moeten computers in een lokaal staan, kinderen moeten 

kunnen tekenen en schetsen, die oude ijzertroep moet er uit. Ik zei: ik stop er mee. Dat was 
begin van dit schooljaar (2004-2005, W.M.) Toen zijn al mijn eisen ingewilligd: de 

draaibanken en de lascabines eruit, het lokaal werd geschilderd, tafels en stoelen er in, en 
computers. Toen merkte je ook, en de hele groep, dat de schoolleiding er wel degelijk achter 
staat.  
Karin was vooral boos op de schoolleiding:  

Ik was boos op de directie: ’Hoe kan je dat project neerzetten en niet de 
basisbenodigdheden willen ondersteunen?Hoe kan dat?’ (…) Er werd van ons verwacht dat we 

in een onaf lokaal, in onze eigen vrije tijd, de boel gingen verbouwen en met ouderwetse 
machines iets nieuws moesten gaan maken. En op een gegeven moment kwamen mensen van 
het elektriciteitsbedrijf de elektriciteit nalopen, (…) en die schrokken zich rot want er lag 380 
open in een metalen goot. Nou daar werk je dan al jaren in.  
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De schoolleiding, die Innovatief in eerste instantie heeft geëntameerd, vervult naar het 
oordeel van de docenten niet de voorwaarden op basis waarvan Innovatief goed zou kunnen 
draaien. Pas nadat de docenten een ultimatum hadden gesteld, wordt er wat aan gedaan.  
 
2.2.4  De eerste opdrachten Innovatief 
De eerste projecten kregen vorm als een carrousel: het roulatiepracticum. In vier hoeken van 
het lokaal werkten leerlingen aan verschillende ontwerpopdrachten. Dat was zwaar. Karin:  

Je staat toch alleen voor de klas en je draait vier verschillende lesprogramma’s door 

elkaar. Het werkt. Maar het is wel heel lastig dat in je eentje te doen. Je effectieve 
begeleidingstijd is wel veel minder geworden.  

Voor de eerste opdrachten werd teruggegrepen op bestaande opdrachten, die een innovatief 
tintje kregen. Ze riepen al direct spanningen op: de opdrachten waren naar het oordeel van de 
docenten niet innovatief genoeg. Er werd te weinig aan oplossend vermogen gevraagd, omdat 
de oplossing al voor een groot deel was aangereikt, of omdat de technieken al waren 
voorgeschreven. De ‘stoel’ is een mooi voorbeeld. Leerlingen maakten een voorbeeldstoel na, 
en moesten er vervolgens zelf iets bij bedenken. Een plaatje voor een muis of een houdertje 
voor een blikje. Dat laatste is het innovatieve aspect aan de opdracht. Karin: de opdracht ligt te 
veel vast en het is te sturend. Een echt innovatieve opdracht zou zijn: stel een programma van 
eisen op waaraan een stoel moet voldoen en ontwerp die stoel. Dat zou onderzoek vergen, 
schetsen en vervolgens het maken van het product. Zo zou het moeten, volgens Innovatief. In 
plaats daarvan, vindt Martin:  

Is het een halfbakken opdracht, de eerste weliswaar, een hele goede vingeroefening. Die 
opdracht voldoet gewoon niet: hij is niet innovatief en het product is te groot. Als je kinderen 
echt een stoel laat ontwerpen, dan heb je zoveel materiaal nodig, dat is gewoon niet realistisch. 

Buizen, stoffen, andere bekleding. Je moet het niet in het grote zoeken, maar een prototype 
laten maken.  

Maar er ging veel meer fout. Karin stelt vast dat het stoelenproject ook problematisch was, 
omdat leerlingen niet de gewenste vaardigheden hebben. Ze kunnen nog niet samenwerken:  

Vier leerlingen gaan samen een stoel maken. Iedereen moet gaten boren op de juiste plek 
en anderen moeten buigen en dat krijg je een assemblageperiode. Maar die samenwerking, die 

is er gewoon niet. En dan zie je dat zo’n project behoorlijk strandt.  
Ook de docenten hebben nog niet de vereiste begeleidingsvaardigheden. Karin vertelt: 

Een leerling had met lasdraden versieringen gemaakt. Als je ernaar kijkt, dan kan je 
denken ‘oh hij heeft gewoon verkeerd gelast, er zitten nog allemaal slakken aan’, maar hij 
vertelde echt zo van: ‘dit heb ik gedaan’, hij vond het mooi, (…) dus dat was hartstikke 
creatief, geweldig, helemaal goed. Helemaal super. Yes! Het nadeel was dat Jim de volgende 

les tegen hem vertelde: zo staat het niet in het boek, dus haal dat er maar weer af, dus dat kind 
komt in tranen bij mij, terwijl ik denk, nou nee, daar gaat het juist om, dat de kinderen zelf iets 

creëren. Ze krijgen een basis aangereikt, vaardigheden, (…) en van daaruit krijgen ze ineens 
het vuur om door te gaan.  

 

Er moeten dus eisen worden gesteld aan de opdracht, aan het product, en ook aan het proces.   
Je moet projecten bedenken die van leerlingen vereisen dat ze in een team werken en dat ze 

aan teambuilding doen. Dat als straks een deel van het ontwerp het niet doet, dat diegene die 
daar verantwoordelijk voor is slechte cijfers krijgt.  

Martin voegt daaraan toe:  
Voor deze docenten moet het werken, ik vind dat het er daarnaast ook goed uit moet zien! 

Daar zijn door docenten veel te weinig eisen aan gesteld.  
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De twik (het tegen-de-wind-in-karretje) is ook een voorbeeld van een beginopdracht. Jules 
heeft zich aan die opdracht groen en geel geërgerd: 

Die twik, sorry hoor, ik vind er geen moer aan, aan dat hele ding niet. We hebben die 
opdracht gepakt omdat ie lekker makkelijk is. Er is een lesbeschrijving van hoe je hem in 
elkaar moet zetten. Karin heeft er een verhaaltje omheen gebreid, en klaar. Ten eerste dat in 

elkaar zetten is al een crime, want ze kunnen niet zagen. Ze zitten met een metaalvijl, zo’n 
beugelzaag, zitten ze in een stuk hout. Vervolgens ja, een verstekbak, om hout netjes mee te 

zagen, daar hebben ze nooit van gehoord! (…) Nou, dat karretje rijdt niet, het wordt één grote 
teleurstelling. Het is allemaal zo lullig in elkaar gezet. Nou, als ik het al lullig vind, wat denk je 
dat die kinderen denken. Ik ben zestien jaar en ik moet een twik maken. Nou, sorry hoor, maar 
daar kom je niet echt stoer mee uit de voeten, zeg maar. Nee, die leerlingen willen toch ook 

gewoon een kar maken. Die willen ook gewoon een skelter maken, of we slepen van die 
racefietsjes naar binnen en dan gaan ze daar aan sleutelen en doen. Geweldig! 

 

Na één jaar Innovatief klagen docenten over de kwaliteit van het werk van de leerlingen. De 
vernieuwing vraagt om teamteachen in een grote ruimte, terwijl de docenten in hun eentje in 
een verouderde omgeving voor de groep staan, met opdrachten, waarop noch de leerlingen, 
noch de docenten goed zijn voorbereid. Alles is nieuw. Jules is dan geneigd de handdoek in de 
ring te gooien en of de kinderen, of de vernieuwing aan te klagen:  

Leerlingen kunnen de opdrachten wel begrijpen, alleen ze zijn nog niet bekwaam in 

bijvoorbeeld het buigen van plastic. Dus het wordt allemaal schots en scheef. Dan denken ze 
echt: is dit het nou, ik vind het niet mooi, ik ga het opnieuw doen. Dan gaat het weer een 
keertje fout, nou dan is de lol eraf. Ze gooien het werkstuk in de hoek. Nou, dat was 
elektronica. En zo gaat het nu en daar kan ik me zo zwaar over opwinden. 

Hij voegt er aan toe:  
Er zitten ook een heleboel leerlingen bij die gewoon niets leuk vinden en die gaan gewoon 

altijd maar op pad. En daar gaat heel veel energie in zitten om die ook nog eens aan de gang 
te krijgen. 

Karin, Martin en Sander benoemen ervaringen en problemen eerder in termen van het 
gezamenlijke proces van leren dat plaatsvindt. Ze zoeken naar positieve ervaringen en 
interpreteren minder leuke ervaringen in termen van groei. Karin over enkele YES-ervaringen:  

Je ziet dat kinderen van elkaar leren. Oh je bent daarmee bezig, oh dat vind ik eigenlijk ook 

wel een leuk idee. Daarnaast ook gelijk: maar ik wil niet dat jij mij nadoet, dat speelt bij 
leerlingen dan ook weer heel erg mee. Als de een met een plastic ontwerp komt, gaat de ander 
daarop doordenken: maar dan wil ik er ook nog dat bij, dus ze stimuleren elkaar wel heel erg, 
als ze er open voor staan. 

Martin zag dat ook: 
Zo’n leerling ontwerpt een discolampje. Hij maakt het. Schrijft er een verslag bij. Dan is er 

wel te weinig aandacht aan de buitenkant besteed, maar dat zijn de stapjes van het leerproces, 
ook voor de docenten: we moeten een volgende keer bepaalde eisen toevoegen aan het 
programma van eisen dat bij het ontwerp hoort. Ondanks dat het er niet uitziet, zijn wel alle 
docenten trots op die leerling.  

Ook Sander vertaalt ervaringen in voornemens, in analyseren wat er nog niet is, maar wat er 
wel moet komen. We zijn er nog niet, maar we zijn het aan het leren! Sander:  

Er zit in ons hoofd een structuur, terwijl het hier een chaos lijkt. Iedereen is met wat anders 
bezig, je kunt niet klassikaal iets uitleggen. Dat willen we ook niet meer natuurlijk, maar 
ehh…Eigenlijk moeten ze niet alles op de computer opzoeken, maar in catalogi, in boeken, in 
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Klokhuisprogramma’s en dat soort dingen. En we willen ook verslagen hebben waar de 
volgende groep dan weer van kan leren. Zij mogen leren van de fouten van een ander. En dat 

zit er ook nog niet in. De verslagen zijn er nog niet ……. 

 

Samenvattend zijn er na één jaar nog geen goede opdrachten en procedures, docenten kunnen 

het nog niet goed, leerlingen kunnen het nog niet goed en er is nog geen teamteaching. Dat is 

de kernspanning bij de start van Innovatief. Jules wordt inmiddels somberder en somberder. De 

andere drie docenten – Jim is dan al uit het team – zien problemen in termen van: dat gaan we 

volgend jaar anders aanpakken.   

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen bij de start van Innovatief   

Basistegenstellingen tussen het 

oude en het nieuwe onderwijs; 

tegenstellingen tussen routines 

en competenties die docent niet 

(meer) kan toepassen en de 

routines en competenties die er 

nog niet zijn 

• schoolleiding laat na fysieke voorwaarden voor Innovatief te 
scheppen 

• met aangepaste ‘oude’ opdrachten werken in oude omgeving, 
er zijn nog geen goede ontwerpopdrachten.  

• docenten missen begeleidingsvaardigheden  

• leerlingen missen technische, ontwerp- en 
samenwerkingsvaardigheden.  

 

Tabel 5.6. Spanningen bij de start van de vernieuwing 

 
2.2.5  Spanningen in de visie op vaardigheden  
De ‘oude’ techniek is op vele scholen nog te vinden in de techniekstraat: een gang met lokalen 
voor de verschillende branches, de oude, smalle technische beroepen: motorvoertuigen, 
metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek, met elk eigen vaardigheden en elk eigen 
stukjes theorie. Innovatief op Jupiter gooide het ‘oude’ vaardighedenonderwijs overboord. Met 
welke spanningen gaat dit gepaard?  
Karin gaat heel ver: ze vindt dat eigenlijk het woord techniek ook niet meer past:  

Het woord techniek wekt ten onrechte de associatie dat we hier leuk metaal gaan draaien 
en dat doen we dus niet.  

Want het gaat nu om heel andere dingen. Martin vat samen:  
Het gaat om denken en denkprocessen. Om creatief nadenken over oplossingen, en over 

open staan voor oplossingen van anderen. Zodoende gaat het om het bedenken van 
oplossingen, om ontwerpen, zonder dat je de vaardigheden hebt om dat ook daadwerkelijk te 
kunnen. Dat is dus wezenlijk anders dan het aanleren van vaardigheden. 
Sander ziet ook het belang van andere doelen:  

Het gaat naast de beroepsgerichte doelen ook om andere, bredere doelen. Dat kinderen 
meer bagage hebben voor de toekomst. Dat ze weten wat er in de wereld van hen verwacht 

wordt. Dat ze zich bewust worden van wat ze nog niet weten, en daar vervolgens naar op zoek 
gaan.  

Hij vindt sociale vaardigheden belangrijk: die leren ze later in de praktijk nooit meer. 
Terwijl de technische vaardigheden wel op een later tijdstip, op de mts of in het bedrijf geleerd 
kunnen worden. Toch ligt in de discussie over het aanleren van vaardigheden een belangrijke 
bron van spanningen.  
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a. Just in time tegenover het vooraf aanleren van vaardigheden 
Ten eerste vormt het uitgangspunt van het ‘just in time’ aanleren van vaardigheden een bron 
van spanning. Het omdraaien van de leercyclus houdt volgens Martin in, dat leerlingen die 
vaardigheden moeten leren, die ze op dat moment van het oplossingsproces nodig hebben:  

Die weerstand vond ik bij de huidige docenten techniek, die vonden het moeilijk om het 
aanleren van de oude vaardigheden los te laten. Want dat is hun vertrouwde techniek. 

Docenten techniek vinden dat kinderen moeten leren lassen en draaien. Terwijl mijn stelling is: 
als een kind een oplossing heeft gevonden waarbij niet hoeft gedraaid te worden, dan leert hij 

dat niet op dat moment, want hij heeft het niet nodig gehad. Hij heeft andere vaardigheden 
opgedaan. Dus dat is ook interessedifferentiatie. Als een kind een oplossing gevonden heeft 
waarbij gedraaid moet worden, dan gaat hij vanzelf wel draaien, want hij moet dat ding 
maken. Het gaat er om dat leerlingen zelf antwoord willen hebben op vragen die ze hebben. 

Dat ze oplossingen bedenken. En dan ligt het accent totaal niet meer op vaardigheden.  
Hij vindt dat leerlingen de vaardigheden die ze op het vmbo niet oppikken, wel op de mts 
leren:  

We waren op de mts+ en zagen het project van de deelnemers die met een skelter een prijs 
hadden gewonnen. En wat blijkt? Twee van die vier deelnemers waren mavo-leerlingen 
geweest, die hadden die vaardigheden gewoon op de mts opgedaan! Je hoeft het hier niet op 

het vmbo te doen. Ze leren het daar wel als het nodig is.  
Sander wil juist starten met vaardigheidstrainingen. Want anders moeten leerlingen 

oplossingen bedenken en keuzes maken uit materialen en vaardigheden die ze niet eerder 
aangeboden hadden gekregen. Hij geeft het voorbeeld van verbindingstechnieken: als 
leerlingen daar niet eerst een overzicht van hebben, kiezen ze steeds dezelfde 
verbindingstechniek, bijvoorbeeld iets in elkaar schroeven. Terwijl leerlingen ook hadden 
kunnen lassen, lijmen, of solderen. Want hoe kan je dat kiezen als je geen weet van die dingen 
hebt? Sander zou daar veel meer aandacht aan willen geven, maar hij geeft het huidige 
compromis het voordeel van de twijfel:  

Vanaf het begin hebben we gesteld dat we zes weken basisvaardigheden willen. Maar ik zou 
dat wel willen uitbreiden, ik zou daar wel een half jaar van willen maken. Maar daar ben ik 
wel in het compromis mee gegaan. Als je in één week kunt leren Autocad te tekenen dan vind ik 

het prima. Als je in één week verbindingstechnieken zou kunnen aanleren, lassen, solderen en 
lijmen …. Het is nog niet door mij aangetoond dat het niet zo is en het is nog niet door een 

ander aangetoond dat het wel zo is dus laten we dat maar even lekker experimenteren. (…) Als 
dat wel lukt, wat klaag ik dan? 

Jules houdt ook vast aan cursussen vooraf. Hij voegt daarbij het volgende argument aan de 
discussie toe. Het gaat niet alleen om materiaalkennis, of om het aanleren van vaardigheden, 
belangrijk is ook te leren omgaan met onzekerheid, met angst voor gereedschap en angst voor 
het onbekende:  

Gewoon een week solderen. Wat Sander ook zegt: cursussen. Cursus autocad. Gewoon een 
week lang autocad. Dat dat niet meer vreemd is, dat je gewoon durft dat programma te 
gebruiken. Of lassen. Gewoon een week lang lassen, gewoon lekker lassen. Al het nieuwe is 
eng. Wat je niet kent, dat durf je niet te doen.  

Uiteindelijk heeft het team ervoor gekozen om de derde klas te beginnen met zes weken 
vaardigheidstraining. Bovendien kent het format van de techniekopdrachten instructies voor 
vaardigheden. Die instructies hebben ook te maken met veiligheid. Karin:  

Het format heeft wel vaardigheidsboekjes. Je krijgt uitleg bij de machines. Uit een boekje of 
een computerpresentatie of een filmpje. …. Net zo goed als werken met bepaald materiaal. We 
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hebben afgesproken dat een kind pas mag boren als die eerst de introductie ‘Hoe boor ik 
veilig’ heeft gehad. Dat kind krijgt instructie op het moment dat hij het nodig heeft. Het kind 

heeft de instructie gehad dus nu mag je boren. De docent tekent het af.  

 

b. Welke vaardigheden? 
De tweede bron van spanning ligt in de aard van de aan te leren vaardigheden. Omgaan met 
nieuwe, kleine, innovatieve machines, of de traditionele vaardigheden leren die die machines 
uitvoeren? Klein en schoon werk: dat houdt in dat het werk dat voorheen met de hand gedaan 
werd, frezen, draaien en lassen, nu met behulp van de computer wordt uitgevoerd.  

Zo’n omslag doet pijn, vooral voor diegenen die, ondanks dat ze in grote lijnen de 
vernieuwing steunen, het moeilijk vinden om het oude los te laten. Maar het gaat om meer dan 
weerstand tegen het loslaten van het oude. Het gaat ook om het belang van het 
ervaringsgerichte leren en dat krijg je volgens sommige docenten niet door achter de computer 
te zitten, dan heb je geen idee wat je echt aan het doen bent. Jules is bang dat de afdeling 
techniek dan gaat neerkomen op een fröbelschooltje: 

Martin is helemaal van: die jongens die moeten achter de computer. Je moet bijvoorbeeld 
frezen met de computer. Ik wil dat ze zelf achter die freesmachine gaan staan en dat ze iets 
uitfrezen. Er komen ook computergestuurd draaibanken en de handdraaibanken worden er 
allemaal uitgemikt. De leerling zet een blokje nylon of zo in de machine, doet het kastje dicht 

en dan doet die machine oeoeoeoeoe, klaar. En dan? De leerling heeft niets gedaan hoor, heeft 
niet nagedacht, dat heeft de machine allemaal gedaan. Hij heeft geen enkele keer even moeten 

rekenen. Of gemeten met een schuifmaat. Ik vind dat zo jammer. Eigenlijk wil ik dat leerlingen 
gewoon eerst met de draaibank aan de slag gaan. Dan kunnen ze daarna op de 
computergestuurde draaibank. (…) Er zijn bij ons al drie draaibanken weg. En oh God: er zijn 
ook een heleboel lascabines uit gegaan. Ik vind dat je gewoon leuk moet kunnen lassen. Die 

jongens vinden dat prachtig. Iedereen die ik in dat hok gooi, echt waar, ik moet ze er weer uit 
slaan. Martin wil ze achter de computer hebben en ik wil ze er vandaan hebben. Dat is het 

grote verschil. Zo wordt het een fröbelschooltje.  
Jim vindt het ook jammer dat de lascabines en de draaibanken uit de oude technieklokalen 
worden gesloopt:  

Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt! Daar komt het in het kort op neer. 

Jullie mogen best gaan vernieuwen, omdat we innovatieve techniek doen, maar let wel, zo’n 
oude draaibank, daar kan je nog heel wat dingetjes op maken.   

 

c. Verhouding tussen de vaardigheden 
Een derde bron van spanning ligt in de onderlinge verhouding tussen de verschillende 
vaardigheden. Leerlingen werken samen aan het ontwerpen van oplossingen, zij maken een 
planning, maken een product en presenteren vervolgens het product en idealiter ook het proces 
waarlangs het tot stand is gekomen. Sander vindt dat zaken zijn scheefgegroeid:  

We verwachten hele andere vaardigheden dan enkele jaren geleden. Maar vorige week zijn 
we helemaal doorgeschoten: we gaan nu alleen nog maar kijken naar sociale vaardigheden en 
naar probleemoplossende vaardigheden. Het product zelf krijgt helemaal geen aandacht meer. 
Er wordt vaak op het verslag beoordeeld. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Maar het 

product moet er wel zijn en de oplossingsstructuur ook. En wat als iemand niet goed kan 
schrijven? Dan heb je toch die jongen die wel goed kan oplossen, maar het niet op papier kan 

krijgen, niet te pakken.  
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Samenvattend herbergt de discussie over vaardigheden in het curriculum drie belangrijke 
spanningen:  

 

Tertiaire spanningen  Spanningen over vaardigheden  

Basisspanning: ontwerpend leren 
als attitudeonderwijs – of als 
vaardighedenonderwijs  

A just in time versus vooraf aanbieden  

B welke vaardigheden? Computergestuurde 
vaardigheden versus zelf vaardigheden uitvoeren  

C verhouding technische en sociale vaardigheden. 

 

Tabel 5.7. Spanningen rond vaardighedenonderwijs. 

 
2.2.6  Spanningen in de visie op de plaats van theorie  

Welke rol speelt theorie nu in Innovatief? En met welke spanningen gaat dat gepaard? Laten 
we ons in herinnering roepen dat de ‘oude’ techniek vaak een driedeling kende: er was theorie, 
er was tekenen en er was praktijk. Vaak werden deze onderdelen als verschillende vakken door 
verschillende docenten gegeven, waarbij er nauwelijks sprake was van overleg of samenhang.  
 

a. Just in time of vooraf aanbieden?  
Ook als het gaat om de rol van theorie zijn de posities just in time versus vooraf aanbieden te 
herkennen. De omkering van de leercyclus houdt in dat leerlingen aan de hand van een 
probleem uit zichzelf op zoek gaan naar de benodigde informatie. De deelschoolleider, Martin 
en Karin zijn voor deze integratie van praktijk en theorie. Wanneer leerlingen met het 
probleem aan de slag gaan en ze maken een ontwerp, een oplossing, dan is dat volgens hen het 
moment dat leerlingen zich in de onderzoeksfase bevinden en dingen gaan onderzoeken. Dat 
kan heel goed door er een boek bij te pakken, of een specifieke instructie, maar ook door hen 
dingen op Internet te laten opzoeken. Karin benadrukt daarbij ook de verschillen tussen 
leerlingen:  

De ene leerling doet dat anders dan de ander. De ene zal een boek pakken, de ander laat 
zich daardoor afschrikken en laat zich het liefst direct iets aanreiken. Andere leerlingen zoeken 

dingen uit, lopen tegen dingen aan, en dan vragen ze zonodig hulp. Op dat moment kom ik in 
the picture. Niet eerder.  

Ze vindt dat de spanning tussen theorie en praktijk groter wordt gemaakt dan het is:  
Als leerling wil je met plastic of hout bijvoorbeeld kunnen werken, daar hoort een stukje 

theorie bij. Dat bieden we aan. Aan de andere kant moet de theorie die je nodig hebt om 
onderzoek te doen naar vliegtuigvleugels, ja die is heel specifiek en selectief voor dat project 

dus die kinderen die moeten dat zelf zoeken. En daar begeleid en help je in. Dus we hebben 
eigenlijk voor beide gekozen.  

 

b. Diepgang in het leren 
De tweede spanning die de rol van theorie oproept, heeft te maken met hoe leerlingen omgaan 
met theorie in het kader van de omgekeerde leercyclus. Nemen leerlingen op het moment dat 
ze informatie nodig hebben, inderdaad ook die informatie tot zich? De informatie kan gegeven 
zijn: dan staat de theorie in het logboek dat hoort bij de opdracht. Het is ook mogelijk dat 
leerlingen op zoek gaan in diverse bronnen, zoals boeken, filmpjes, handleidingen of op 
internet. Lezen leerlingen die informatie? Zoeken ze inderdaad op internet? Jules heeft er een 
hard hoofd in. Leerlingen doen dat gewoon niet, zegt hij:  
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Ik vind het wel erg jammer, dan zeggen ze hier dat we hier geen vakmensen meer aan het 
opleiden zijn. Ik vind dat ze helemaal niets meer krijgen. Karin heeft in een werkstukje van 

elektronica wat theorie opgeschreven en hoe het werkt. Maar ik kan wel honderd keer achter 
die kinderen aan zitten, van lees dat stuk nou, maar ze doen het gewoon echt niet. Doordat het 
nog steeds chaotisch is, kom ik er ook af en toen echt niet aan toe, echt nou eens te checken: 
hebben ze het nou gedaan ja of nee. Ik merk gewoon honderd-en-een keer dat ze de stof niet 

lezen. Ze doen het niet. Dat vind ik jammer. Want het is gewoon een hele leuke opdracht, met 
redelijk wat theorie, maar die nemen kinderen echt niet tot zich.   

Jules heeft geen idee hoe hij dit probleem moet oplossen. Hoe krijgt hij de leerlingen aan 
het lezen? Wellicht instructie geven? Hij weet het niet. Hij ziet het als een gegeven, dat 
leerlingen niet lezen. De deelschoolleider Jupiter trekt het probleem breder: 

Volgens mij worstelt het hele vmbo daarmee. Bij alle mensen die zich bezig houden met 

vernieuwend leren, praktijkgericht leren, daar zie je die vraag bovenbubbelen. Daar zie je dat 
daarmee geworsteld wordt. Dus dat antwoord is er niet. Nog niet.  

Ja, elektronica zonder theorie dat gaat niet. Als leerlingen nooit een keer ervaren hebben 
dat bepaalde stukjes theorie wel handig zijn om dat te weten, dan is het hun probleem niet, dan 
zal die leerstof niet landen. Theorie, ja, just in time. Het is de vraag of dat voldoende gebeurt, 
of docenten daar voldoende aan toe komen of leerlingen er dan diep genoeg op in gaan. Dat is 

de vraag. 
 
c. De begeleidingsvaardigheden van docenten  
Ook de projectleider roc kijkt met een metablik naar de plaats van theorie in de opleiding. Hij 
stelt dat de begeleidingsvaardigheden van docenten een belangrijke rol spelen in de vraag of 
kinderen de kennisbasis van een bepaald technisch terrein leren beheersen.  

Nou, het gaat ook om het beeld dat vakdocenten hebben van leerlingen. Kinderen mogen 
leren lopen terwijl ze vallen en zo, maar dat gaat niet op voor school. Dat is dus eigenlijk de 

kernvraag: ben je voldoende in staat leerlingen te begeleiden die van klein naar groot via 
projecten werken waarin de complexiteit oploopt en waarbij je eisen stelt over bijvoorbeeld 
materialenkennis. Dat je op die manier ook die vakvaardigheden kan leren. Ben je voldoende 
in staat om dat proces te begeleiden en om daar een opbouw in te leggen en om vertrouwen in 

dat proces te hebben? En voldoende instrumenten om dat expliciet te maken?  
Hij legt een directe link naar het competentiegerichte karakter van het onderwijs: wat kan 

de leerling en wat kan hij niet, en ga van daaruit verder ontwikkelen en opbouwen.  
De spanningen rondom theorie zijn samengevat in tabel 5.8.  
 

Tertiaire spanningen  Spanningen over theorie 

Basisspanning over theorie in 
ontwerpend leren: theorie apart 
aanbieden of docenten en 
leerlingen leren theorie in dit 
onderwijsconcept te integreren  

A just in time versus vooraf aanbieden  

B de mate van diepgang in het leren/gebruiken van 
theorie 

C de begeleidingsvaardigheden van de docent  

 

Tabel 5.8. De spanningen rond de plaats van theorie in de opleiding 

 
2.2.7  Werken in het nieuwe lokaal  

Na ettelijke malen uitstel en een jaar later dan de bedoeling was, is het nieuwe technieklokaal 
geopend. Op de begane grond bevinden zich het huis van de toekomst en het ecohuis, en enkele 
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studio’s. Op de eerste verdieping, die als een entresol rondom is gebouwd, bevinden zich de 
andere studio’s. De open ruimte beneden wordt gebruikt voor kringgesprekken en presentaties. 
Beneden bevinden zich ook het magazijn en de werkplaats. In de werkplaats staan alle 
machines en daar moet je een stofjas aan. De toa zwaait de scepter over het magazijn en Jules 
is verantwoordelijk voor het onderhoud en het bijhouden van het lokaal. Het eerste jaar van het 
nieuwe lokaal krijgt het team versterking van een docent die voorheen bij Innovatief lesgaf op 
Apollo, waar Innovatief inmiddels (zie paragraaf 5.4.) was opgeheven.  

Met de opening van het nieuwe lokaal krijgt Innovatief direct te maken met de beperkingen 
die door de school aan Innovatief worden opgelegd. Het blijkt roostertechnisch onmogelijk 
derde en vierdejaars samen op de werkvoer te hebben. Daardoor viel in het water dat in de 
studio’s uit ontwerpopdrachten met verschillend niveau gekozen kon worden. Voorts ging de 
school over op een rooster van zes aaneengesloten weken. Dit strookte niet met de duur van de 
ontwerpopdrachten in Innovatief, die waren geschreven op vier weken. Ten slotte is de 
inzetbaarheid van Martin niet volgens plan verlopen. Martin en Karin zouden elk samen met 
een van beide andere docenten in de groep staan, zodat zowel Sander als Jules van Martin en 
Karin vooral op het gebied van de pedagogisch-didactische vaardigheden de kunst zou kunnen 
afkijken. Vanwege roosterproblemen lukte het niet de docenten volgens plan in te zetten. 
Martin: daardoor sta ik nu een beetje aan de zijlijn….  

Het eerste jaar wordt gekenmerkt door onwennigheid, onrust en conflicten. De 
samenwerking tussen Martin en Karin was vastgelopen. Sander en Jules zien deze wending in 
het team met lede ogen aan: dat gezeur tussen hun beiden…….  
Het werken in het nieuwe lokaal valt de docenten behoorlijk tegen. Martin vat samen:  

Het gaat in fasen. Eerst hebben we geleerd te werken in de oude technieklokalen, toen in de 
noodlokalen, afgelopen jaar hebben we geleerd met dit lokaal om te gaan. We moeten over dat 

soort dingen praten. Het zit in een proces, centraal staat de visie en wat er in de werkelijkheid 
gebeurt. Lesgeven in dit lokaal is geen makkie. De realiteit is weerbarstig. Ondanks de visie en 

honderd afspraken.  
De problemen waar docenten tegen aanlopen zijn legio. Hieronder ordenen we verschillende 
aspecten:  

• hoewel Innovatief gebaseerd is op een visie op techniek en op techniekonderwijs waarin de 
kleine, schone, met computers werkende techniek voorop staat, blijkt al direct in het nieuwe 
lokaal dat leerlingen groot denken. Martin: als je leerlingen hun gang laat gaan, die willen 

groot, in plaats van schoon en klein. Dat is een spanningsveld. Moet je je daarbij 
neerleggen? Sander voegt eraan toe: ja, de tendens van leerlingen is niet kleiner, maar 

groter, steeds groter. Hij wijst op de zonneboilers die leerlingen gemaakt hebben: die zijn 
ook groot.  

• de docenten ervaren in eerste instantie dat ze met twee linkerhanden in het lokaal staan. 
Jules: in het begin had ik veel stress, stond ik bij alles te knoeien. Allemaal kleine dingetjes. 
Sander: het is moeilijk leerlingen aan te sturen. Je moet de confrontatie aangaan door ze 
terug te sturen naar hun plek. Je weet niet waar ze mee bezig zijn. Ieder heeft een andere 
opdracht.  

• de werkhouding van leerlingen: leerlingen hebben zich niet gemakkelijk in de studio’s aan 
het werk laten zetten. Martin: Ik had het buurtgedrag van kinderen niet verwacht. Dat ze 
gingen buurten. Ik had verwacht dat ze in tafelgroepjes aan het werk zouden gaan. Het 
buurtgedrag is moeilijk onder controle te krijgen. Het geeft heel veel niet werken, maar 
chillen. Op een gegeven moment kreeg het de overhand in deze grote ruimte. Wij kregen de 
rol van politieagent. Leerlingen gingen via Marktplaats brommers bekijken.  
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• de organisatie van het lokaal: er is onvoldoende overzicht. Docenten hebben door de 
schotten tussen de studio’s geen zicht op alle leerlingen. Bovendien is er een docent boven 
en een docent beneden. Ook zijn docenten wel eens alleen in het lokaal, zodat het helemaal 
niet mogelijk is overzicht te houden over waar leerlingen zijn en wat ze aan het doen zijn. 
Sander: er zijn problemen met het magazijn, met kluisjes, met het wegraken van sleutels. Er 
zijn computers gestolen. Er moet continu iemand in het magazijn zitten om te zorgen dat de 

spullen op hun plek worden terug gehangen. We hadden gedacht dat leerlingen dat zouden 
kunnen, nou, dat blijkt niet te kunnen. Afspraken worden niet nagekomen. Niet alleen door 

leerlingen niet, maar ook onderling. Op papier is Innovatief klaar, maar in de praktijk 
krijgen we de reorganisatie niet voor elkaar.  

• Karin vindt het vervelend dat zij en de andere docenten het lokaal niet kunnen gebruiken als 
eigen werkplek: de aanwezigheid van leerlingen geeft zoveel onrust dat dit niet kan. Ze 
komen steeds naar je toe.  

• opdrachten en machines: de nieuwe machines zijn het eerste jaar nog niet gebruikt. Aan het 
eind van het eerste jaar zijn de nieuwe machines pas aangesloten. Dat soort dingen duurt nu 
eenmaal altijd lang, volgens Karin. Jules: er was niemand echt bedreven in. Dan had die 

daar wel druk achter gezet. Er zijn niet alleen problemen met het functioneren van de 
machines, er zijn ook nog steeds onvoldoende ontwerpopdrachten bij die machines 
geschreven. Jules: Als ik zie wat er uit die schrijversgroep is gekomen…. Ik heb nog niet 
hier aan tafel gezeten dat me feedback werd gevraagd op een opdracht die was geschreven. 
Niet één keer. We doen nog allerlei opdrachten die uit nood geboren zijn en daar zijn we 
allang blij mee. Dan denk ik, ja schrijversgroep, jullie komen ook niet met originele 

opdrachten.  

• Innovatief heeft ‘last’ van de manier waarop de rest van de school beslissingen neemt die 
grote gevolgen hebben voor het werken in het nieuwe lokaal. De docent die afkomstig is 
van de Apollo constateert: het lijkt wel dat als het kindje eenmaal geboren is dat dan de 

mensen van het eerste uur er hun handen een beetje van af trekken. De communicatie 
verloopt moeizaam. Ze doelt op de roosterproblemen. Sander valt haar bij: het zou chiquer 
geweest zijn als we waren geraadpleegd over de verlenging van vier tot zes weken.  

 

Maar na een jaar in het nieuwe lokaal gewerkt te hebben, overheersen positieve gevoelens. 
Innovatief is nu ook van de leerlingen geworden, zegt Martin. Karin legt er de nadruk op dat de 
leerlingen van de derde klas, die dus voor het eerst in Innovatief werkten, in de loop van het 
jaar geleerd hebben om zelfstandig met de opdrachten te werken en zelfs zelf eigen opdrachten 
te bedenken en uit te voeren. De werkhouding is aanmerkelijk verbeterd en volgens Martin is 
ook de sfeer in de groepen beter geworden: de laatste twee maanden vind ik dat ze goed aan 
het werk gaan. Ze zijn wel eens niets aan het doen, maar als je het ze vraagt, gaan ze weer aan 

het werk. Soms zijn ze zelfs het lokaal niet uit te branden. Jules: leerlingen willen in hun vrije 
tijd doorwerken, en willen in de pauze niet weg. Ze gaan ook naar allebei de aanwezige 

docenten voor begeleiding. Ze voelen zich thuis. En dat geldt ook voor de docenten. Sander: in 
het begin van het jaar was ik politieagent, nu kan ik ze gewoon aansturen. De dingen die we 
bedacht hebben komen uit.  
 
2.2.8  Na twee jaar ervaring  
De spanningen die na twee jaar komen bovendrijven, spitsen zich toe rond de volgende 
thema’s: aard van de opdrachten, aard van de begeleiding, kwaliteit van het werk, 
ordeproblemen, didactische vaardigheden en het niveau van de leerlingen.  
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a. Open of gesloten opdrachten?  
Hoe open moeten of mogen de ontwerpopdrachten zijn? Laat je leerlingen wat meer los of ga 
je leerlingen juist aan de hand nemen? De keuze voor het ontwerpend leren betekent een keuze 
voor zelfstandig werken en samenwerken binnen een duidelijke structuur. Die structuur komt 
tot uiting in de 4 p’s, in het format, in de beoordelingssystematiek en in de competenties waar 
leerlingen aan werken. Het nieuwe lokaal, met de twaalf studio’s en de in complexiteit 
oplopende opdrachten, biedt ook structuur. Zo ook de dagindeling, die altijd begint met het 
kringgesprek, waarna leerlingen in groepjes met hun werk doorgaan, op gezette tijden 
onderbroken door begeleidings- en voortgangsgesprekjes met een docent. Martin en Karin 
betitelen deze vorm van onderwijs zeker niet als loslaten, terwijl Jules dat wel vindt. 

Jules denkt dat opdrachten veel minder open zouden moeten zijn. Leerlingen zouden 
eigenlijk stap voor stap door het hele proces geloodst moeten worden, waarbij de docent de 
leerlingen in een gesprekje op ideeën brengt. Want leerlingen hebben in het begin gewoon geen 
ideeën:  

‘Ga je nu weer die standaardstoel maken’? ‘Ja, ga ik doen’. ‘Je mag er zelf iets anders bij 
bedenken, hoor’. ‘Nou, ik weet het niet, hoor’. Ze maken werkstukjes, omdat het moet. Ze 
krijgen werkstukjes voorgeschoteld en dan komen ze zelf niet met de ideeën om een oplossing 
te vinden. Ze komen altijd maar met één dingetje. Of helemaal geen oplossing en dat vind ik 

erg jammer.  
In een goede les, zegt Jules, worden leerlingen juist niet losgelaten. Hij vertelt: 

Het liep goed, omdat die opdracht die ik had gegeven die was helemaal uitgekauwd. Ik zei: 
“dat looplicht, die lampjes haal je uit elkaar, daar zitten snoertjes in en daar zit een relais in. 
Die relais moet eruit en die lampjes moeten allemaal branden. En dat doe je op zo en zo en zo 
manier en niet anders.” 

Dus die jongens gingen aan de gang. Die lampen waren ook in anderhalf uur gedaan. Nou, 
die jongens van het stoplicht waren bezig met een mal te maken waar ze beton in gingen 

storten en met het maken van de lampenkast, die bovenop het stoplicht komt. Dus die waren 
lekker bezig. Er waren twee jongens die waren druk bezig met het maken van de propeller van 
de twik. Die waren met aluminiumfolie aan de slag. Nou er was nog een groep, die was 
gewoon lekker een kastje aan het maken voor het lichtorgel. En dat waren allemaal opdrachten 

en het was gewoon duidelijk. Je weet wat je moet doen want het staat in de opdrachten. Dat 
kastje bouwen, nou duidelijk, er moet een kastje komen voor die lampen, nou, ze hebben het 

nagemaakt vanuit het voorbeeldje, maar het was wel duidelijk. Die opdracht, nou, volgens mij 
heb ik hem zelf, toen ik hier op school zat, gemaakt, die opdracht is al jaren oud en die is 
gewoon degelijk, die is gewoon goed. Maar hij is wel voorgekauwd. De kinderen hoeven niks 
meer te bedenken. Je moet hem gewoon doen. Nou, dan gaat het goed.  

Je moet ze echt helemaal aan het handje nemen. Eerst de opdracht keurig netjes doorlezen. 
Kijk het boekje even door, ga even bladeren, dan zie je vanzelf, oh, is het zo makkelijk. Nee, ze 

schieten meteen in de stress.  
Sander vindt het ook belangrijk de opdracht voor leerlingen in onderdelen voor te 

structureren, en de activiteiten in volgorde te zetten. Hij pleit er ook voor theorie en 
vaardigheden apart aan te bieden. Karin en Martin echter vinden dat de nieuwe 
ontwerpopdrachten voldoende structuur bieden.  
 
b. Begeleiden van opdrachten 
Het ontwerpend leren doet een groot beroep op de begeleidingskwaliteiten van docenten. 
Begeleiden wordt door de docenten vooral gezien als feedback geven op zichtbare 
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leerresultaten. Sander ziet begeleiden als een beslissing om wel of niet ‘in te grijpen’: het is 
moeilijk niet in te grijpen, maar je moet het niet te snel doen. Hij grijpt op verschillende 
momenten in: als leerlingen bezig zijn en geen resultaat leveren, als leerlingen onder hun 
kunnen werken en te lage eisen aan zichzelf stellen, of als de opdracht zo gecompliceerd is dat 
leerlingen er niet mee uit de voeten kunnen:  

Dan gaan ze zich lopen vervelen. Dat is het moment van ingrijpen. Of ze denken dat ze 

klaar zijn, en zijn tevreden over zichzelf.  
Sander gaat daarbij af op zichtbare resultaten. Hij geeft kleine opmerkingen, om leerlingen 

in een bepaalde richting op te sturen.  
Voor Sander is belangrijk om aan te durven om ingrijpen uit te stellen, omdat hij het 

zelfvertrouwen heeft dat hij meestal de technische kennis heeft om het leerproces van 
leerlingen op elk gewenst moment te kunnen bijsturen. En anders is er ook geen probleem:  

Ik wist altijd waar het mis kon gaan. Nu weet je niet exact waar de problemen zitten. Ik ben 
ook niet op alles deskundig. Je ziet leerlingen dingen doen en dan hebben ze zelf ondervonden 

wat ze verkeerd doen. Dat hebben ze zelf ontdekt. Dat is eigenlijk wat je wilt. Maar je laat ze 
wel gaan. Je moet dat ook durven, verantwoordelijkheid geven.  

Jules mist dat zelfvertrouwen: misschien kan ik niet goed begeleiden. Hij ervaart dat hij 
overal tegelijk moet zijn, ogen in het achterhoofd moet hebben. Hij ervaart tijdgebrek. En als 
het eens goed gaat, betitelt hij dat als een toevalstreffer:  

Die minder positieve jongens waren er niet. En de jongens die alleen af en toe zin hadden, 

die hadden er die dag zin in. Ze waren aan het werk met de stoplichten, met het lichtorgeltje, 
met het looplicht, eentje was aan het rommelen in het magazijn, een ander was aan het 
opruimen, nou perfect! Ja, dat was echt een toevalstreffer voor mij! 
De roc-projectleider ziet het belang van begeleiding als een kern van de vernieuwing:  

Je structuur is wel degelijk aanwezig rond je begeleiding, rond je afspraken, rond het 
confronteren wanneer leeropbrengsten onvoldoende zijn. Daar zit de structuur. Het kan geen 

grenzeloos traject zijn van vertellen wat de opdracht is, ga maar aan het werk en ik hoor het 
wel. Dan krijg je onvoldoende leeropbrengst. Als je als docent zegt: leerlingen kunnen dit niet, 
dan betekent dat de vorm waar je het in giet en wat je terugvraagt onvoldoende is. Dat je 
begeleiding onvoldoende is. Leerlingen hebben wel vrijheid nodig om creativiteit te 

ontwikkelen en om enthousiasme te ontwikkelen. Je moet niet teveel zeggen hoe het moet. 
Alleen met een bepaalde uitgewerkte begeleidingssystematiek krijg je effecten uit zo’n 

leertraject. Met leerlingen zoeken naar hoe je diepgang kan krijgen, welke eisen je daaraan 
stelt, wat de leeropbrengsten horen te zijn. Van bewust maken van het leerproces in een 
project. Niet alleen qua product, maar ook wat betreft in hoeverre deze opdracht de leerling 
heeft geholpen een helderder beroepsbeeld te krijgen. Niet gewoon een leuk project gaan doen 

en zeggen: nou als je het allemaal gezellig vindt, dan is het goed.  
 

c. Het resultaat van het leren: de kwaliteit van leerling-producten  

Alle docenten zijn het erover eens dat de kwaliteit van de producten van leerlingen zeer te 
wensen overlaat. Dat leidt tot klagen van Jules:  

Wat ze nu maken, echt waar, ik vind de kwaliteit van de werkstukken gewoon bagger. Ik 
vind het er niet uitzien.  

Jules zoekt de oplossing in het vaardighedenonderwijs. Eerst vaardigheden aanleren, dan 
kunnen leerlingen beter met de opdrachten overweg. Martin ziet de oplossing meer in het eisen 
stellen aan leerlingen. Eisen stellen aan elk product, behorend bij elke opdracht:  

Dat heeft ook te maken met de omslag bij leraren. Je kunt zeggen: hij heeft de poten van die 
stoel geweldig gebogen en die lasnaad is zo perfect, maar dat is dan de vaardigheid waar ze op 
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focussen. Maar het moet natuurlijk ook in zijn geheel een mooi product zijn! Het moet echt iets 
worden waar de leerling als geheel trots op kan zijn. Als het slecht is moet je het afkeuren en 

zeggen: het is niet mooi genoeg! 
Martin zegt ook tegen docenten dat hij niet begrijpt hoe ze bepaalde producten kunnen 
goedkeuren.  

Dan zeg ik gewoon dat ik het niet snap. Ik snap niet dat de collega’s de 

eindexamenwerkstukken hebben goedgekeurd. Het proces is gewoon niet goed geweest, dan 
wordt het product ook niks. Ik snap dat het zo gegaan is, maar volgend jaar moet het anders.  

Sander ziet daarnaast ook – beperkt – vooruitgang:  
Ik kan niet zeggen dat die kinderen trots op iets zijn. Ze schrijven zeker betere verslagen. 

Zo’n verslag ziet er goed uit. Maar het product ziet er absoluut niet uit. Een kind kan daar niet 
trots op zijn, nee. Maar ze moeten ook leren beseffen dat iets wat mislukt ook goed kan zijn. 

Dat je het opnieuw moet proberen om het product te verbeteren.  
Zo zijn leerlingen en docenten gezamenlijk in een leerproces gewikkeld, waarin ze greep 

trachten te krijgen op de stappen naar de vernieuwing.  
 

d. Opvoeden en ordeproblemen  
Ordeproblemen in de setting van Innovatief worden ervaren als:  

• docenten geen controle hebben over waar leerlingen precies mee bezig zijn en waar ze zijn  

• docenten geen controle hebben over het gebruik van internet, met excessen als datingsites 
en erger 

• docenten en leerlingen een rommelige, chaotische sfeer ervaren 

• er leerlingen zijn die geen zin hebben, niet werken en ‘kwijt’ raken (op de gang) 

• er leerlingen zijn die vloeken en andere schuttingtaal gebruiken. 
 

Ordeproblemen geven docenten het gevoel dat ze moeten overleven. Ze moeten leerlingen 
voortdurend corrigeren. Aan het eind van de dag zijn docenten kapot. De ordeproblematiek kan 
behoorlijk uit de hand lopen. Op een gegeven moment legden Sander en Jules hun lessen stil. 
Leerlingen hadden door voortdurend te weigeren om te luisteren, door diefstalletjes en door 
internetmisbruik een grens overschreden. Om nog les te mogen krijgen, of gereedschap te 
mogen gebruiken lieten Sander en Jules leerlingen solliciteren en motivatiebrieven schrijven. 
Op basis van het gesprek daarna werden met leerlingen strikte afspraken gemaakt.  
Sander vraagt daarnaast ook aandacht voor het feit dat leerlingen een zekere verruwing laten 
zien:  

Ze zijn brutaal, ze weten niet hoe ze met een meerdere om moeten gaan. Dat is 

verschrikkelijk. En als het uit de hand loopt, dan is daar geen vangnet voor. Soms heb ik het 
idee dat ik het echt niet voor elkaar krijg om een leerling zo te veranderen dat deze binnen 

jouw normbesef valt. Als leerlingen geweld gebruiken, is het voor mij over en uit. Ik heb wel 
begrip voor de achtergronden, maar geen begrip voor slaan in de klas. Of grof uitschelden. 
Wij zijn de belangrijkste opvoeders van leerlingen geworden. Ze snappen niet dat ze zich 
moeten gedragen. Er is een grens. Daaroverheen zeg ik: je bent hier niet gelukkig, je luistert 

niet, je moet wat anders verzinnen om je leven in goede banen te leiden. En dan kunnen we 
honderd keer naar de thuissituatie kijken, daar is vaak ook niets aan te doen.  

De docenten ervaren in verschillende mate ordeproblemen. Martin spant de kroon. Ik heb 
geen ordeproblemen, zegt hij, ik weet niet wat dat is. Hij spreekt dan over zijn lessen 
Nederlands in zijn eigen klassen. Ook Karin heeft over het algemeen geen ordeproblemen. 
Maar eenmaal in het nieuwe lokaal hebben alle docenten in eerste instantie ordeproblemen. 
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Docenten zijn de controle kwijt. Leerlingen buurten bij elkaar, zitten op verkeerde sites, zijn 
met moeite aan het werk te krijgen en te houden, hebben moeite met samenwerken, ruimen 
onvoldoende op, gereedschap raakt kwijt en er wordt gestolen. Docenten zien deze zaken als 
startproblemen in het nieuwe lokaal. Maar het duurt bijna een jaar voordat de ordeproblemen  
afnemen. Na dat jaar erkennen docenten dat de werkhouding van leerlingen op het vmbo altijd 
wel, ook in het nieuwe lokaal, extra aandacht zal vragen.  
 
e. Innovatief en de basisleerlingen  

Net zoals Sander zich regelmatig afvraagt of Innovatief niet een te moeilijk concept is voor 
docenten, zo hangt ook de vraag in het team of Innovatief niet te hoog gegrepen is voor met 
name de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg. Wat kan een leerling aan? Vragen we 
niet teveel, of juist te weinig? (Karin). 
Martin is er echter van overtuigd dat zijn basis- en kaderleerlingen niets liever willen dan 
ontwerpend leren. Hij zal altijd nadruk leggen op de ontwikkeling van het leervermogen van 
leerlingen:  

De vmb-leerling leert op een andere manier, door te handelen, die wil niet leren uit zo’n 
boekje. Daarmee is de leerling minstens zo intelligent.  

Hij stelt zich ook te weer tegen de manier waarop tegen vooral basisleerlingen wordt 
aangekeken. Hij suggereert dat basisleerlingen worden gestigmatiseerd:  

Ik zeg de eerste keer dat ik een basisgroep krijg altijd dat ik zo blij ben dat ik de beste klas 

van de school heb. Die kinderen moeten maar eens horen dat ze hartstikke goed zijn. Die zijn 
de beste van de school als het erom gaat iets te maken, in plaats van dat stempel basis op zich 
gedrukt te krijgen. Want daar gaan ze zich naar gedragen.  

Welke verklaring er ook is voor het gedrag van sommige leerlingen, de docenten zijn het 
grotendeels er over eens dat er aan het ontwerpend leren lastige kanten zitten. De Apollo-
deelschoolleider vat het probleem als volgt samen:  

Er waren leerlingen die maar niet aan het werk gingen, hoe hard de docent er ook aan 
begeleidde. Die kinderen werden maar niet wakker.  

Wat is er nu zo moeilijk? Aan het werk gaan, dat is moeilijk. Samenwerken, dat is volgens 
Karin ook moeilijk.  

Dat kunnen ze niet. Ze hebben het er ook moeilijk mee twee verschillende oplossingen te 
schetsen als het gaat om het probleem oplossen.  

Jules is het daar hartgrondig mee eens:  
Je geeft die jongens hints, je stelt ze vragen, je brengt ze op ideeën, maar het komt er 

gewoon niet uit. Ze hebben gewoon de denkkracht niet om oplossingen te bedenken. En het is 
ook te moeilijk: informatie opzoeken op internet, dat kunnen ze niet hoor. Nou, ik heb geen zin 

hun problemen op te lossen. Dat moeten ze zelf doen, nou dat doen ze niet. Basisleerlingen zijn 
doeners. Ontwerpen, daar hebben ze echt geen zin in, hoor. Kaderleerlingen wel.  

Al eerder klaagde Jules erover dat het ontwerpend leren de basisleerlingen als computerkids 
behandelt: en dat zijn ze niet. Ook stelt hij vraagtekens bij het willen leren. Zeker door 
leerlingen die volgens hem ‘gedumpt’ worden bij techniek. Dat was vroeger vaak het geval met 
metaaltechniek:  

Dat was eigenlijk een dumpplek van alle jongens die niet wisten waar ze in de bovenbouw 
naar toe wilden en iets hadden, we moeten toch naar school. Dan maar metaaltechniek. Ik heb 

er ook bij die er wel voor gekozen hebben en die pik ik er zo tussen uit. Die anderen zèggen dat 
ze ervoor gekozen hebben. Maar die geloof ik niet. Echt niet. Ik ervaar dat als een echt 
dilemma. Die kinderen die zo ongemotiveerd zijn, die trekken de gemotiveerde kinderen 
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gewoon mee. Er is een rotsfeer in de klas. Niemand vertrouwt elkaar meer. Je voelt de 
dreiging: het kàn mis gaan.  

Bovenstaande citaten staan ver af van het uitgangspunt van Innovatief, dat leerlingen in het 
ontwerpend leren aan het leren zijn, omdat ze dat voor een ontwerp nodig hebben en het dan 
ook willen leren. Just in time theorie opdoen, opzoeken in een catalogus, op een film of video, 
in een boek of op internet. Of gewoon het logboek erop na lezen. En just in time vaardigheden 
opdoen, omdat het ontwerpproces daar op een bepaald moment om vraagt. Leren verbindingen 
maken, omdat dat nodig is voor het product dat je aan het maken bent. Leren buigen omdat de 
buitenkant er dan mooier op wordt. Of basisleerlingen die benodigde leerattitude kunnen 
ontwikkelen, is in het team niet uitgediscussieerd. Er wordt wel over gepraat, maar een 
antwoord op de vraag ‘kunnen de basisleerlingen leren in deze omgeving te werken?’ wordt 
niet gegeven.  

Wel zijn de docenten het erover eens dat aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn 
willen basisleerlingen in de context van het ontwerpend leren kunnen functioneren. De 
docenten noemen de volgende voorwaarden; 

• er moet een veilige sfeer zijn van vertrouwen over en weer  

• er moeten duidelijke grenzen zijn 

• bij overtreding de grenzen handhaven en zonodig steeds opnieuw het gesprek aangaan 

• je moet eventueel confronteren 

• je moet sturing geven op het moment dat de leerling iets moeilijk of vindt of iets niet kan  

• je moet herhalen, herhalen, herhalen en dat op een vriendelijke manier: kom, ik zal het je 
nog een keertje uitleggen. Je moet echt naast ze gaan zitten (Karin) 

• je moet met gevoel en intuïtie omgaan met elke klas, die anders is dan elke andere klas 

• je moet met gevoel en intuïtie omgaan met de individuele leerling die anders is dan elke 
andere individuele leerling 

• je moet de samenwerking tussen kinderen sturen  

• je moet structuur bieden, de structuur van de regels van het lokaal, van de opdracht, het 
logboek, de controles, de evaluatiegesprekken 

 
Innovatief biedt docenten de ruimte om aandacht te besteden aan individuele leerlingen: 

Hoe individuele leerlingen op dat moment in hun vel zitten. Om daar bij te gaan zitten en 
daar eens wat mee te kletsen en er achter te komen wat er aan de hand is. Ik neem die ruimte 

wel. Een kind kan alleen maar zijn studie doen als hij zijn problemen even kan parkeren. Een 
kind dat loopt te klieren is in mijn ogen geen rotkind, maar een kind dat zijn frustratie niet 

kwijt kan (Karin).  
De schoolleiding stelt daar tegenover dat Innovatief de basisleerling moet prikkelen om uit 

te groeien tot een leerling met kaderniveau. Volgens de deelschoolleider Jupiter kunnen 
basisleerlingen in de bovenbouw dusdanig opbloeien dat er aan het eind van de derde klas een 
kaderadvies kan worden gegeven. Dat is de opstroom, die mede mogelijk wordt gemaakt door 
het feit dat de bovenbouw een overzichtelijk en op de gekozen sector toegespitst vakkenpakket 
kent. Volgens hem is die opstroom niet alleen te zien bij Innovatief, maar ook bij Economie of 
Zorg & Welzijn:  

Natuurlijk moet je recht doen aan de basisleerling. Dat is ook het tegensignaal in deze 
school. De echte basisleerling doen we recht door in de vierde de beroepsgerichte vakken en 

de wis en natuurkunde in niveaugroepen aan te bieden. Dan is besloten: jij gaat basis- en jij 
gaat kaderexamen doen. Daar splitsen we, en dat is vroeg zat.  
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Tertaire tegenstellingen  Spanningen  

Tegenstellingen die na twee 
jaar kwamen 
bovendrijven….. 

• Leerlingen loslaten of aan de hand nemen?  

• Moeilijk om kwaliteit in de begeleiding te ontwikkelen, met het 
oog op kwaliteit van proces en product  

• Problemen met werkhouding blijven  

• Kunnen de basisleerlingen het wel?  

 

Tabel 5.9. Spanningen na twee jaar 

 
2.3 Tot slot 
 
In deze paragraaf hebben we de secundaire tegenstellingen geïnventariseerd en in het model 
van de activiteitstheorie geplaatst. Innovatief is ontwikkeld met het doel de secundaire 
tegenstellingen te overwinnen. Het is een vernieuwing die met het concept van het ontwerpend 
leren beter wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de techniek, het onderwijs aantrekkelijker 
wil maken voor docenten en voor leerlingen, en zo weer meer leerlingen wil aantrekken. Bij de 
analyse van de tertiaire tegenstellingen, die zijn ontstaan op het moment dat Innovatief in 
praktijk werd gebracht, is gebleken dat de primaire tegenstelling van oude versus nieuwe 
techniek zich in de tertiaire tegenstellingen opnieuw doet gelden. De primaire tegenstelling 
komt daar tot uiting in de spanning tussen groot en klein, tussen vuil en schoon, tussen zelf 
maken of met de computer dingen maken en tussen product of prototype. Hiermee is zicht 
gegeven op spanningen die in alle onderwerpen doorklinken. Het zijn de basisspanningen die 
behoren bij de tertiaire tegenstellingen. De kern van die spanningen zijn de visie op techniek, 
op techniekonderwijs en op het docentschap, en de rol van theorie en vaardigheden.  

In de beginjaren van de innovatie tekenen zich ook belangrijke spanningen af. Deze hebben 
te maken met de fase van de vernieuwing, zoals het niet gereed zijn van de fysieke 
leeromgeving, met het feit dat er niet goede innovatieve opdrachten waren, maar vooral met de 
onwennigheid van leerlingen en docenten met het ontwerpend leren: docenten kunnen het nog 
niet en leerlingen kunnen het nog niet. Opvallend is dat de docenten wel besluiten een 
vaardighedentraining in technische vaardigheden te geven in de eerste zes weken van het derde 
jaar, maar dat ze niet stilstaan bij de mogelijkheid leerlingen ook leervaardigheden aan te leren. 
Als die eerste onwennigheid er af is, valt op dat bepaalde spanningen zeer hardnekkig zijn: dan 
gaat het vooral over de begeleidingskwaliteiten van de docenten, die het lastig vinden zowel 
het proces als het product te begeleiden. In verband hiermee spelen ook de spanningen over 
open of meer gesloten opdrachten, en spanningen rond de vraag of de basisleerlingen het 
onderwijsconcept wel ‘aan’ kunnen.  
 

 
3 Jupiter en de Community of Practice: 

over geschreven en ongeschreven Regels, over Arbeidsdeling, over de onderlinge relaties 
 

De docenten verhouden zich in Innovatief op een andere manier tot elkaar dan voorheen. 
Docenten waren eenlingen, afgeschermd in de smalle beroepsrichtingen, per branche. Er was 
weinig contact en geen teamverband. In Innovatief heeft men alles met elkaar te maken: niet 
alleen geven de docenten in het nieuwe lokaal in een vorm van teamteachen les, ze hebben ook 
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alles wat er in het nieuwe technieklokaal gebeurt samen ontwikkeld en vorm gegeven. Hiermee 
hebben de docenten de kaders die door de schoolleiding waren gesteld, geconcretiseerd.  

In deze paragraaf worden de relaties binnen de Community of Practice behandeld. We 
onderzoeken welke regels het functioneren van Subjecten in de Community of Practice 
bepalen. Ook onderzoeken we de vormen van arbeidsdeling binnen de Community of Practice. 
We zijn geïnteresseerd in de spanningen die in de Community of Practice te vinden zijn, om 
van daaruit greep te krijgen op de dynamiek in het activiteitssysteem. Al de hier geconstateerde 
spanningen hebben te maken met de tertiaire tegenstellingen, die het zich transformerende 
activiteitssysteem kenmerken.  
 
3.1 De docenten in de Community of Practice  
 
In het team dat ten tijde van het onderzoek Innovatief geeft, zitten drie docenten uit de ‘oude’ 
docentengroep. De andere docenten die ten tijde van de start van Innovatief bij techniek in de 
bovenbouw lesgaven, zijn of met pensioen of  een andere kant opgegaan, bijvoorbeeld de ICT-
kant. Jim, de zij-instromer die bij de start de metaalman was in het project, gaf aanvankelijk 
wel les binnen Innovatief, maar hij is na een conflict van Innovatief afgehaald. Jim geeft nu 
wiskunde. De deelschoolleider Jupiter: 

Hij zag dat Innovatief niet echt zitten, denk ik. Ik zie hem nu met meer plezier lesgeven en 
werken dan toen hij hier bij Innovatief betrokken was.  

Sander en Jules kwamen beiden uit de elektrotechniek. Karin kwam uit de onderbouw 
techniek. Zij gaf in de onderbouw al roulatiepractica en zag een kans haar ideeën over 
onderwijsvernieuwing in praktijk te brengen, nu in de bovenbouw. Daarnaast wilde ze zichzelf 
in de vernieuwing ontwikkelen en zich als coördinator profileren. Zij had zelf kenbaar gemaakt 
bij Innovatief te willen komen werken. Martin was er door Sander bijgehaald: Sander kende 
hem als schrijver van techniekschoolboeken. Hij wist dat Martin jaren bouwkunde had 
gegeven. En ondanks dat hij alweer jaren eerstegraadsleraar Nederlands was en op zich weinig 
zin had om weer in de techniek te duiken, werd Martin gegrepen door het doel om techniek van 
het beeld van vieze handen, stomme lassers en slotengravers te ontdoen en tegelijkertijd zijn 
visie op onderwijs in praktijk te kunnen brengen.  
 
Alle docenten geven hoog op van de goede onderlinge relaties in het team. Men vertrouwt en 
respecteert elkaar. Tijdens de reis naar Liverpool is die band gesmeed. Dat wordt door alle 
docenten beaamd. Karin licht toe:  

Daar is toen dat onderlinge vertrouwen en respect gegroeid. (…) Belangrijk is dat je dit 
alleen kan doen met een sterk team. Want alles haal je weg. Het oude lesplan, de oude 

methodes, de veiligheid van docenten. (…) Dus respect is noodzakelijk. Dan mag je van elkaar 
ook fouten maken en hulp vragen. Omdat je niet àlles kan. De een is goed daarin en de ander 

ergens anders in.  
En dat vertrouwen is er zeker, ook volgens Martin:  

Respect voor ieders bijdrage. We kunnen open met elkaar in gesprek. Als we iets hebben 
afgesproken, dan doen we het. Ook al zijn we het niet eens. Dan gaan we de volgende week 

rustig een partijtje verder bekvechten. We kunnen het volstrekt met elkaar oneens zijn en 
daarna drinken we gewoon een kop koffie met elkaar. De sfeer is gewoon heel erg goed. 

Jules beaamt deze zienswijze:  
We hebben een goeie ploeg. Ruzie hebben we nooit en meningsverschillen hebben we altijd. 

Het is gewoon gezellig.  
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Toch staat Jules er anders in dan Martin, Sander en Karin. Niet alleen was hij bij de start 
van Innovatief nog student, hij heeft zich vanaf het begin ook een beetje afwachtend opgesteld. 
Hij is niet zo’n prater, meer een doener:   

Ik heb het altijd een beetje over me heen laten komen. In het begin had ik zoiets van: 
jongens, dat eindeloze gepraat, we gaan gewoon beginnen en we zien wel waar het schip 
strandt. Toen ging het gebeuren en toen ging het weer te snel. Dan heb ik zoiets van: hooo. Het 

idee is hartstikke geweldig, maar de leerlingen…… .  
Vanaf het begin heeft Jim er niet echt bij gehoord. Hoewel hij in het allereerste begin wel 

betrokken was bij het bezoeken van andere scholen, is hij niet mee geweest naar Liverpool. Hij 
vermoedt dat zijn parttime-aanstelling hier meer te maken had. Aan de andere kant heeft hij er 
geen behoefte aan om inhoudelijk aan Innovatief bij te dragen:  

Ik mocht reageren. Maar ik had daar geen behoefte aan. Daar moet je tijd voor hebben en 

tijd maken om bij al die vergaderingen erbij te zijn. Daar zijn andere mensen voor.  
 
De docenten zijn het erover eens dat respect en onderling vertrouwen voorwaarden zijn om 
samen een fundamentele vernieuwing tot stand te brengen. Noodzakelijk vanwege het 
wegvallen van alle traditionele zekerheden, terwijl er nog geen nieuwe zekerheid is gecreëerd 
en noodzakelijk om te kunnen omgaan met meningsverschillen, en ervoor te zorgen dat 
geschillen niet ontaarden in ruzies.  
 
Tabel 5.10. vat de hier geconstateerde spanningen samen.  

 

Tertiaire tegenstellingen, CoP  Spanningen  

Basisspanning: wegvallen van 
traditionele zekerheden versus 
nog geen nieuwe zekerheid 
gecreëerd  

Wie een marginale positie inneemt wordt niet als teamlid 
gezien. Wie meedenkt en bijdraagt, verdient vertrouwen en 
respect.  

 

Tabel 5.10. Basisspanning rond vertrouwen en respect 

 
3.2 De taakverdeling in het vernieuwingsproces  

 
De docenten vergaderen eens per week. Hierbij is de deelschoolleider aanwezig en in het begin 
van het project was ook de roc-projectleider aanwezig. Ieder kan agendapunten aandragen voor 
de teamvergadering. Er wordt veel gediscussieerd in de teambijeenkomst. Op een gegeven 
moment valt er een besluit, bij meerderheid van stemmen, en daar houdt men zich vervolgens 
aan. De uitvoering van de besluiten wordt gecoördineerd door Karin; zij is door de 
deelschoolleider gevraagd om vakgroepcoördinator te zijn. Dat Karin coördinator is, is op 
termijn niet onomstreden. Jules wil ook wel coördinator zijn/worden. Jules:  

Ik kreeg een mailtje van Karin die zei ‘ik vind het wel leuk om te doen’. Dat wil ik in de 
toekomst wel eens gaan overnemen.  

Martin fungeert als interne begeleider van Innovatief. Als interne begeleider onderhoudt hij 
de contacten met de schoolleiding. Totdat het nieuwe lokaal af is, is Martin medeontwikkelaar 
en als medeschrijver verantwoordelijk voor de uitwerking van het concept. Daarnaast is hij 
teamleider van de theoretische leerweg en docent Nederlands. De andere docenten zijn ook 
medeontwikkelaar en schrijver, en zijn daarnaast docent techniek. Zodra het nieuwe lokaal 
klaar is, gaat Martin ook Innovatief geven. Het is volgens Martin de bedoeling dat hij dan een 
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voorbeeldrol voor Sander en Jules op zich gaat nemen, zodat zij van hem de kunst van het orde 
houden en het klassenmanagement kunnen afkijken.  

Tijdens de ontwikkeling van Innovatief werken de docenten eens per week samen in een 
schrijfgroep. Dan schrijven ze leertaken voor leerlingen en maken zij plannen voor het nieuwe 
lokaal. Martin werkt thuis in de avonduren aan het format en aan de Nota Techniek. De 
docenten krijgen voor hun werk in Innovatief betaald in enkele taakuren, volgens de docenten 
lang niet genoeg voor het werk dat er ligt. Er is voortdurend tijdgebrek. Karin is boos: 

We moeten alles alleen doen, de school wil weer voor een dubbeltje op de eerste rang 

zitten, het mag weer niks kosten, terwijl ze wel met ons goede sier maken! Het liefst wil de 
school dat je het in je vrije tijd doet. Je moet knokken voor alle taakuurtjes. 

Elk jaar zijn er nieuwe opdrachten nodig en moeten de opdrachten die al één keer zijn 
uitgevoerd eigenlijk herschreven worden. Martin zegt hierover:  

De tijd die je wel hebt heb je nodig om je visie verder te onderbouwen, die nota verder af te 
schrijven, de discussie te voeren over de gereedschappen, en over vieze of schone techniek, om 

nieuwe modules te ontwikkelen.  
In die situatie moeten de taken onderling zo effectief mogelijk verdeeld worden. 

Tegelijkertijd hechten de docenten ook aan een gelijke inbreng. Iedereen moet alles kunnen. 
Maar dat blijkt niet reëel te zijn. Mensen kunnen verschillende dingen. En daar komt men 
volgens Karin geleidelijk aan achter:  

In het begin dachten we: iedereen schrijft een onderdeel. Gaandeweg merk je dat schrijven 

moeilijk is en dat mensen daarin vastlopen en dat anderen vastlopen in het aanleveren van de 
technische informatie. Je moet dus taken anders verdelen en dan groeit iedereen waar hij het 
beste in is.  

De docenten besluiten vervolgens dat ieder die dingen doet die hij het beste kan. Karin 
ontwikkelt zich in het schrijven van opdrachten:  

Ik schrijf (…) zo dat andere mensen er ook mee overweg kunnen. Dus kijk ik naar 

collega’s: hoe gaan die met instructie om, met kinderen, met lessen. Dan vraag ik me af hoe ik 
kan helpen en ondersteunen.  
Ook Jules vindt dat ieder moet doen waar hij/zij goed in is. Jules vertelt over de taakverdeling:  

Dus Karin coördineert alles en Martin die schrijft alles en Sander en ik ontwikkelen de 

technische dingetjes. Wij leveren ideeën. Maar dan het uitwerken van ideeën, netjes 
opschrijven, dat doet Martin. Want daar ben ik niet zo’n held in en daar is Sander ook geen 

held in. Wij komen met de opdrachten. De stoel is van Sander, ook het lichtorgeltje, de 
versterker, het stoplicht. Ik verleen hand-  en spandiensten. Maar Sander is eigenlijk de 
Innovatief-man. Hij heeft bijna alle opdrachten gemaakt.  

De roc-projectleider valt Jules bij in zijn bewondering voor Sander. Hij is inderdaad de 
Innovatief-man, vindt hij ook. De roc-projectleider constateert dat Sander creatieve ideeën 
levert die Karin en Martin vervolgens structureerden en uitwerkten in leerling-opdrachten. De 
roc-projectleider:  

Sander leverde zo een wezenlijke bijdrage aan de studio’s met gekke, creatieve ideeën 
vanuit de techniek. Een creatieve motor.  
Hoe kijkt Sander tegen ieders rol aan? Sander reageert heel nuchter:  

Zij doen hun werk goed. Martin doet goed zijn best, vooral in die dingen die ik zelf niet kan, 
het schrijfwerk. Karin schrijft ook de vergaderingen goed op. Ik help het project ontwerpen. 

Dus er zitten allemaal dingen van mij in. En van Karin en van Jules zitten er ook dingen in. 
Die groeien mee.  
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Martin is interne begeleider. Als interne begeleider heeft hij geen formele positie. Hij is wel 
een informeel leider. Dit berust volgens hem vooral op zijn positie op school en op zijn sociale 
vaardigheden:  

Ik kan gewoon beter lullen. Ik krijg dingen voor elkaar. Dat heeft ook te maken met het 
image dat ik op school heb. Ik heb bijvoorbeeld nooit ordeproblemen, ik weet niet wat dat is. Ik 
ben in staat sfeer te scheppen en mensen te binden. Zo’n groepsbinder heb je nodig.   

Karin spiegelt zich aan Martin en ziet zichzelf ook een beetje als leider. De taakverdeling is 
zo, zegt ze, dat zij en Martin het meeste denkwerk verzetten. Zij zetten de lijn uit. Ze 
brainstormen over vormgeving, over de lessen, over de vernieuwing als geheel. Dat zij beiden 
de schrijvers zijn van Innovatief versterkt hun positie ten opzichte van Sander en Jules: dat zijn 
de uitzoekers, die dragen technische informatie aan.  
 

Sander zou zich graag meer laten gelden wat betreft de technische kant van Innovatief. Hij was 
zeer teleurgesteld over de aankoop van de freesmachine en de draaibank. Ter voorbereiding 
van de verhuizing wil hij graag de aankoop van machines en gereedschap op zich nemen. Hij 
zoekt prijzen en aanbiedingen uit en komt met een voorstel. Maar hij komt bedrogen uit:  

Twee stromingen zijn er ontstaan. Eén stroming is dus academisch goed, die kan goed 

opschrijven, die kan goed bedenken, die kan dingen regelen. Martin en Karin, samen met de 

deelschoolleider. Die zetten de route uit. (…) En Jules en ik proberen de praktische kant een 

beetje in orde te krijgen (Sander).   

Die taakverdeling leidt tot het gevoel buitengesloten te zijn, dat je kennis niet serieus wordt 
genomen. Sander geeft zijn teleurstelling weer:  

Ja, de energie houdt op een gegeven moment op en vooral bij mij. En dan worden de 

dingen waarvan ik dacht: hier ben ik goed in, die worden me ook weer uit handen genomen. 
Het bestellen van een machine of van gereedschap, daarvan had ik gedacht: dat is wel een 
goede taak voor mij. Maar zelfs dat wordt mij uit de handen genomen. Want hier heb ik wel 
verstand van, denk ik dan. Daar zit natuurlijk ook de zeer in. Dan wil ik best aangeven dat het 

me pijn doet.  

 
De taakverdeling levert grote spanningen op. De taakverdeling als horizontale arbeidsdeling 
blijkt in de praktijk een belangrijke verticale component te bezitten die te maken heeft met 
waardering en met de verschillende posities in het team.  
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen in taakverdeling  

Basisspanning: hiërarchie 
verstopt in de - in principe - 
horizontale taakverdeling.  

Ontwerpers versus uitvoerders, denkers versus doeners:  

schrijven is lijnen uitzetten, het geheel overzien, is beslissen. 
Ideeën leveren betekent dat je maar moet afwachten wat er 
met je ideeën gebeurt.  

 

Tabel 5.11. Basisspanning Arbeidsdeling 

 
3.3 De verdeling van technische deskundigheden  
 
De verschillen in deskundigheid in techniek geven in eerste instantie minder aanleiding tot 
verschillen in waardering. Martin is deskundig in bouw, Sander en Jules in elektrotechniek, in 
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autocad en in theatertechniek, en Karin doet laboratoriumtechniek en samen met Sander de 
mechanica. Volgens Jules is er wat betreft techniek niet een specifieke taakverdeling gemaakt:  

Het zal wel gewoon ontstaan. Elke docent moet immers kinderen in elke studio kunnen 
begeleiden. Karin moet straks net zoveel weten van theater als ik. Zij moet daar ook les in 
kunnen geven. Ze moet dus alles een keer gemaakt hebben. En als zij een naaimachine 
aanschaft, dan moet ik alles van die naaimachine weten.  

Maar dat valt nog niet mee, denkt Sander. Hij ziet zichzelf als expert in alles wat met 
elektrotechniek te maken heeft. Alles wat daarbuiten valt, moet hij gaan leren, vindt hij. Van 
laboratorium, van licht en geluid, daar weet hij weinig van. Hij vindt het dan ook noodzakelijk 
regelmatig cursussen te gaan volgen. Het team stelde al in het begin van Innovatief voor om op 
school aan elkaar cursussen te geven en de andere docenten op te leiden in die technische 
aspecten waar de ene docent nu juist in is gespecialiseerd. En daar zit opnieuw een belangrijke 
spanning, want het ontbreekt de docenten hiervoor aan tijd en ruimte.  

Uiteindelijk gaat het bij elkaar op cursus gaan niet door: alle mooie plannen om lessen van 
Sander over solderen, van Jules over lassen en van Karin over etsplaatjes maken te volgen, ten 
spijt. De docenten wijten het zelf aan het feit dat ze op vrije uren steeds moeten invallen en dat 
ze het gewoon te druk hebben. Maar Sander vindt het eigenlijk niet zo’n goed idee om les te 
nemen bij elkaar. Daarvoor ontbreekt de discipline, vindt hij. Daarvoor is de 
escapemogelijkheid te groot: eerst nog even een koffie, een sigaretje. Daarvoor zijn de 
docenten teveel vriendjes. Hij wijst op een cursus autocad die jaren geleden op school werd 
geven en waarvoor docenten thuis huiswerk moesten doen. Dat deed maar een enkeling. Dan 
kan je beter een extern iemand inhuren, of de cursus extern doen. Zoals hij en Jules op stage 
gingen bij de schouwburg waarna ze enthousiast theatertechniekopdrachten in elkaar gingen 
zetten.  

Iedereen is het erover eens dat alle docenten moeten bijleren. Maar hoever ga je daarin? 
Hoeveel discipline vraag je daarbij van jezelf en van elkaar? En tot welk niveau moet ga je je 
scholen en welk niveau vraag je van collegadocenten? Hierover bestaat in het docententeam 
geen duidelijkheid. Bovendien is de vraag voor de verschillende docenten van een 
verschillende urgentie.  

Sander is de enige die zich opwindt over de vakcompetenties van hemzelf en van zijn 

collega’s. Hij is ook de enige die zich over het niveau van de vereiste kennis uitspreekt. Dat is 

minimaal het vierdeklas kaderniveau, van alle techniekaspecten die in de twaalf studio’s 

behandeld worden, met inbegrip van alle vaardigheden, van het eenvoudige lassen tot textiele 

werkvormen. En eigenlijk nog een beetje daarboven. Het 4 ‘plus’-niveau. En dat van alle 

technieken die bij de studio’s horen. Want nu blijkt dat de leerling-opdrachten zich beperken 

tot die technieken die in het docententeam goed worden beheerst. Sander legt uit:  

Als we willen dat kinderen zo’n lasnaad kunnen leggen, dan moeten we dat zelf ook wel 
kunnen. En dan moet je met elkaar durven zeggen: zo moet het. En wie het niet doet, die moet 
dan maar eens in zijn eigen vrije tijd gaan oefenen. Dan maar heel kinderachtig zijn en zeggen 
van: jij wil dat volgend jaar geven, die cursus aan de kinderen, dan moet je het wel beheersen. 

Dus metaal beheers ik redelijk, elektrotechniek zit er heel erg in, werken met hout, dat zit er 
wel een beetje in en daar zie je ook alle opdrachten naar ontstaan. En dat zou eigenlijk niet 

moeten: techniek houdt meer in. En die kennis doe je niet alleen op in cursussen maar dan 
moet ik er zelf ook mee leren werken, in een soort stage, of in een soort practicum.  
Hij voegt de daad bij het woord met zijn stage theatertechniek:  

En anders moet ik alleen technieken aanbieden die ik zelf heel goed ken. (…) Ik gaf op een 

gegeven moment al vijf jaar dezelfde opdrachten en dan weet je alle fouten. Ik liet die kinderen 
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lopen en je wist precies waar ze mis gingen en als het dan echt mis liep, dat ze niet 
gemotiveerd waren om verder te gaan, dan kon je ze met een tip in de goede richting weer 

duwen. Het lukte altijd want je kende het probleem. 
Je kent de stof, je kent de opdrachten, je weet waar leerlingen de fout in zullen gaan, je 

weet hoe je leerlingen kan bijsturen. Die veiligheid zou Sander willen ontwikkelen voor alle 
studio’s. Maar in die studio’s gaan kinderen alle kanten op: ze ontwerpen zelf oplossingen voor 
problemen en doen dat met materiaal dat zij zelf kiezen. Hoe kun je je als docent daarop 
voorbereiden? Is het antwoord scholing op alle techniekonderdelen, alle vaardigheden en ook 
nog op een niveau 4 ‘plus’-niveau? Daar zit Sander mee. De andere docenten maken zich 
hierover veel minder zorgen. Zij gaan ervan uit dat de docenten nog wel eens bij elkaar op les 
zullen gaan en dat ze dan wel vereiste vaardigheden zullen verwerven.  

De spanningen over de vraag welke vaardigheden de docenten moeten beheersen op welk 
niveau, leggen ook een andere spanning bloot. Kan iedereen dan in deze leeromgeving 
lesgeven? Wat vraagt dit onderwijs nu van docenten aan kennis en vaardigheden? Weer is het 
Sander die die spanning onder woorden brengt:  

En eigenlijk lijkt het er nu op dat als je je als vrijwilliger bij Innovatief aanmeldt dat je dan 
dat vak zou kunnen geven. Als iemand die Nederlands geeft, zegt van:  ik ben handig thuis, dan 
wil ik nog wel eens zien wie die persoon tegenhoudt, en zegt van: Innovatief, dat ga je niet 

geven. Ikzelf zou zeggen: ik zou je een paar van onze opdrachten voor je neus willen leggen en 
maak het maar eens, kijken hoe handig je dan werkelijk bent. (…) In het lesgeven zelf, dus de 

kennis van de techniek, ik denk dat ik daar wel de expert in ben.   
Hij is bang dat iedereen met een zekere dagelijkse kennis van het terrein als bekwaam docent 
zal worden beschouwd en dat meer belang gehecht zal worden aan pedagogisch-didactische 
competenties, die in Innovatief tot uiting komen in competenties met betrekking tot het proces 
van het ontwerpend leren, dan aan vakcompetenties. En zo heeft zich opnieuw een hiërarchie, 
en daarmee een spanning, aangediend. Bovendien vraagt Sander zich af:  Moeten wij wel een 

concept ontwerpen, wat voor een docent misschien wel heel moeilijk is? Leid maar eens 
iemand op om op deze manier les te geven. We moeten ons dit wel afvragen.  

 

Sander is de enige die zich bij voortduring dit soort vragen stelt. De anderen hebben meer een 
houding van: het komt wel goed, het zal zich wel vanzelf wijzen, je kúnt je ook niet op dit 
soort onderwijs voorbereiden. Het kan immers alle kanten opgaan. Vertrouw maar op jezelf en 
op je begeleidingsvaardigheden.  

 

In tabel 5.12. worden de spanningen samengevat.  

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen rond huidige en benodigde competenties 

Basisspanning: huidige en 
benodigde competenties  

• Er is geen tijd en geen ruimte voor het onderling 
cursussen geven 

• Zich wel of niet druk maken over docentcompetenties  

• Verschil van mening over de vraag of iedereen alles moet 
kunnen op een bepaald niveau 

• Verschillende waardering voor pedagogisch-didactische 
en voor vakcompetenties.  

 

Tabel 5.12. Basisspanning rond huidige en benodigde competenties 
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3.4 De verdeling van pedagogisch-didactische deskundigheden 
 
De nieuwe aanpak blijkt lastig voor leerlingen en voor docenten. Docenten klagen over de 
fysieke leeromgeving, ze klagen over tijdgebrek en ze klagen over de leerlingen. Ze klagen ook 
over elkaar en over zichzelf, met name waar het gaat om het hun pedagogisch-didactische 
vaardigheden. De docenten vertonen naar eigen zeggen onderling grote verschillen in hun 
capaciteit voor klassenmanagement. Daarom is er ook besloten dat Martin en Karin in het 
nieuwe lokaal niet samen voor de groep zullen staan, maar dat de een met Sander en de ander 
met Jules zal werken. Op deze wijze kunnen Martin en Karin tot voorbeeld dienen van Sander 
en Jules, die ook zelf vinden dat ze op het terrein van het klassenmanagement nog wel het een 
en ander kunnen leren. Er is dus in het team geen onduidelijkheid over de vraag wie van de 
vier de ‘beste’ docenten zijn. Dat zijn volgens alle betrokken docenten Martin en Karin. Zij 
kunnen een klas beter ‘aan’. Sander en Jules hebben het moeilijker met de klas. Bijvoorbeeld 
met het overzicht (dan is er weer een leerling kwijt, die blijkt al een kwartier op de gang te 

hangen, Jules), met het pedagogisch klimaat (je moet heel veel leerlingen heel vaak corrigeren, 
vanwege hun taalgebruik: niet vloeken, geen kankerwoord gebruiken, Sander) of gewoon met 
orde handhaven. Ook op didactisch gebied moeten Sander en Jules – binnen het nieuwe 
onderwijsconcept - grote barrières overwinnen. Sander licht toe:  

Ik ben gewoon op. Elektrotechniek geef ik al drie jaar niet meer en ik heb de laatste drie 
jaar niet het gevoel dat wat ik toen in mijn handen had, dat ik dat nu weer in mijn handen heb. 

En dat gaat nog zeker twee jaar duren, totdat ik weer terug krijg wat ik toen in mijn handen 
had. Lekker met die kinderen aan het werk gaan, lekker dingen maken, iets produceren waar 
we allemaal blij mee zijn.  

Sander ziet zelf ook de eigen problemen: het probleem ligt bij het klassenmanagement. Ik 

kan die klassen niet altijd aan. Hij heeft zijn hele aanpak veranderd en heeft nog niet de 
kwaliteiten gevonden om die nieuwe aanpak goed in praktijk te brengen:  

Deze manier van lesgeven heeft kanten in zich die ik nog niet goed beheers. Ik denk aan de 
organisatorische dingen, de logistiek van het lokaal.  
 
De docenten beperken dit wel of geen ‘goede’ docent zijn tot de didactische kant en het 
omgaan met de klas als geheel. Waar het gaat om het omgaan met individuele leerlingen geven 
alle docenten hoog op van hun begeleidingsvaardigheden, hun inlevingsvermogen en de 
positieve reactie van leerlingen hierop. Jules kan heel goed leerlingen confronteren en recht 
voor zijn raap individuele leerlingen feedback geven (die leerling zei, ik vind het veel fijner zo 
met jou te praten dan met jou als leraar). Sander roemt over zijn vroegere elektropraktijk, 
waarin hij zelfs de meest lastige leerlingen tot rust en tot productie wist te krijgen. Leerlingen 
kwamen hem zelfs in de pauze opzoeken om verder te werken aan hun producten. Sander haalt 
herinneringen op:  

Voor mij waren die leerlingen helemaal niet het afvalputje van de school, zoals velen ze 
zagen. Ik was helder, ik gaf geen huiswerk en leerlingen moesten gewoon bijvoorbeeld om de 
20 cm een mooi spijkertje slaan. Daar wordt wel eens minderwaardig over gedaan, maar ze 
konden goed gedijen in die structuur. Iedereen weet van mij dat ik juist met een heleboel 

vervelende kinderen een goede band heb kunnen opbouwen.  
De vernieuwingen geven de ene docent het gevoel van competentieverlies en de andere 

docent een gevoel van competentiewinst. In het project gaat dit laatste samen met 
statusvermeerdering. Zie tabel 5.13. voor de samenvatting van de spanningen:  
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Tertiaire spanningen  Spanningen  

Basisspanning: makkelijk kunnen 
omgaan met de vernieuwing 
tegenover het gevoel de eigen 
deskundigheid kwijt te raken 

De docenten met grotere pedagogisch-didactische 
deskundigheid in het omgaan met de klas, zijn ook de 
docenten voor de kleine, schone techniek. Zij krijgen in de 
vernieuwing de positie als rolmodel toegedicht. Dit bekrachtigt 
bestaande statusverschillen.  

 

Tabel 5.13. Basisspanning: kunnen omgaan met vernieuwing versus het gevoel deskundigheid te verliezen  

 

3.5 Zichtbaarheid van verschillen  
 
In het nieuwe lokaal werken twee docenten in een vorm van teamteachen met twee klassen 
leerlingen. Daarvoor werkten docenten in aangrenzende lokalen, ze liepen bij elkaar naar 
binnen, ruilden soms van groep, vroegen elkaar om in te springen. Docenten zien elkaar 
lesgeven. Je ziet elkaars sterke en minder sterke punten. Zo vroeg Karin regelmatig aan Jules 
of Sander met haar klas een onderwerp uit de elektrotechniek te behandelen. Maar dat zou niet 
meer mogen voorkomen in de toekomst, vanwege het uitgangspunt dat alle docenten alle 
technieken moeten kunnen geven.  

De deur van het leslokaal is definitief open. Tegen deze achtergrond viel de beslissing om 
vooral Martin als voorbeeldfunctie voor Jules en Sander in te zetten, en verwacht Sander dat 
zijn technische kennis door de anderen wordt benut.  

Zichtbaarheid van onderlinge verschillen zou moeten leiden tot het van elkaar leren. Op het 
gebied van interventies, van aanpakken, ook op het gebied van houding naar leerlingen toe. De 
roc-projectleider heeft hier echter een hard hoofd in:  

Ze zien dan bij Karin gaat het goed, die heeft geen ordeproblemen, wat doet zij nu anders? 

Hoe maak je die verschillen voor jezelf helder? Ik kan wel de hele dag naar jou zitten kijken en 
zien dat jij een ander mens bent, maar dat heeft pas echt zin als ik dat kan vertalen naar 

mezelf. Kan ik analyseren wat jij daar anders aanpakt? Dat proces heeft dus begeleiding 
nodig!  

De school wil in de toekomst intervisie inzetten als methode om het van elkaar leren beter 
vorm te geven.  

 

Tertiaire spanningen  Spanningen  

Basisspanning: elkaars sterke en 
zwakkere kanten zien  

Moeite met leren van elkaar, mede omdat dat leerproces van 
docenten niet is begeleid  

 

Tabel 5.14. Spanningen rond zichtbaarheid van verschillen  

 

3.6 Omgaan met (machts)verschillen 

 
Hierboven zagen we dat zowel de taakverdeling als de verschillen in deskundigheden 
spanningen hebben opgeleverd, met name in de richting van verschillen in status en 
zeggenschap. Officieel is dat niet het geval. Officieel bedenkt het team samen hoe de 
voortgang van Innovatief gestalte zal krijgen. Maar in werkelijkheid zijn er verschillen in 
zeggenschap over de koers van Innovatief. Er wordt feitelijk macht uitgeoefend dan wel 
ervaren.  
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a. Volgers en trekkers  
Docenten vormen verschillende onderlinge verbanden. Voor de koers van Innovatief is het van 
groot belang dat Martin, Karin en de deelschoolleider Jupiter: 

Het altijd volkomen met elkaar eens zijn. Daar komt geen speld tussen. Sander komt al een 
aardig eind onze kant op, is bereid om mee te werken, alleen stapt hij in zijn valkuil van groot 
en vuil werk. Jules vindt dat leerlingen de traditionele vaardigheden moeten leren. (Martin).  

Deze uitspraak plaatst alle gebeurtenissen in een bepaald kader. De richting van Innovatief 
zoals Martin, Karin en de deelschoolleider Jupiter die voor ogen hebben is volgens hen de 
juiste richting. Zij zien dat ‘al’ en de anderen ‘bijna’, of ‘nog’ niet. Martin zegt:  

In het team zijn er twee die de boel trekken en twee die lopen er achteraan. De discussie 
over de draaibank en het lassen speelt nog steeds. Dat geeft aan hoe langzaam het gaat. Het is 
een gestage druppel die een hele harde steen moet hollen.  

Martin vormt een duo met de deelschoolleider Jupiter. Hij vormt immers het lijntje naar de 
schoolleiding en zat als teamleider theoretische leerweg al dicht tegen de schoolleiding aan. 
Volgens Martin zijn de kaders van Innovatief aangegeven door de schoolleiding en in tweede 
instantie door de deelschoolleider van Jupiter en hemzelf:  

En het onderop van Innovatief, dat is het gezamenlijk ontwikkelen. En het blijven praten en 
discussiëren. Over die zaken die Sander en Jules steeds opnieuw inbrengen, over groot en 

klein, schoon en vuil, draaien en lassen, over machines.  
Martin heeft ook een duo met Karin. Zij is het altijd met hem eens. Dat is fijn, zegt Martin, 

want daardoor sta ik nooit alleen.  
Karin is op haar beurt de deelschoolleider Jupiter dankbaar dat hij haar de gelegenheid 

heeft gegeven zich te profileren en ervaring op te doen met het aansturen van het team. Ze 
heeft het gevoel dat ze stage loopt bij Martin als ontwikkelaar, als schrijver en als informeel 
leider. Twee jaar na de start van Innovatief geeft ze aan het gevoel te hebben dat ze Martin’s 
taken zo langzamerhand wel kan overnemen. Ze heeft de kunst afgekeken en wil die wel in 
praktijk brengen. Karin:  

Martin en ik hebben gigantische stappen gemaakt. Wij kunnen dat ook, gelukkig. Sander en 
Jules hebben soms moeite daar achter aan te lopen. Die moet je erbij trekken. Ik bedoel dat 
niet denigrerend, het is niet zo dat zij achter lopen of ouderwets zijn. Bij iedereen werkt die 

ontwikkeling op eigen tempo en op eigen wijze.  
Karin over Sander:  

Ik heb echt zwaar bewondering voor die man. Ik bewonder het meest de omslag die hij heeft 
gemaakt. De veiligheid kwijtraken en met veel mopperen en tegenslag toch doorgaan. En 
steeds maar mee blijven denken. Dat vind ik heel knap.  

Martin en Karin stellen zich duidelijk op als trekkers van de vernieuwing, en verdedigers 
van hun visie op techniek en op techniekonderwijs. Tegelijkertijd geven ze er blijk van ook 
moeite met die rol te hebben. Ze bepalen de koers, maar houden tegelijkertijd vol dat er in de 
vernieuwing sprake is van het gezamenlijk ontwikkelen. Karin hierover: 

Kijk, als Martin en ik zoiets hadden van wij willen dit alleen doen en dit is mijn taak, ja, 
dan had het ook niet gewerkt want dan waren we een machtsstrijd begonnen. Dus je moet 
ruimte geven aan ieders sterke kanten. Ieder moet die ruimte pakken. Martin en ik kunnen wat 

makkelijker doordenken in theorie….en we weten waar we uit willen komen. Sander en Jules 
kunnen het theoretisch wat minder aan en die gaan dan wel mee in de ontwikkeling en die 

komen dan af en toe met HOOOO, dit gaat te snel. Dan hebben we weer een discussie gehad 
over theorie bijvoorbeeld. Hoe zorg je dat kinderen toch een goeie theoretische onderbouwing 
krijgen. Dat komt dan van hun en dat is dan het ouderwets denken, en wij kunnen wel zeggen 
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dat zit er in, maar dat is bij hun nog niet beklonken in het hoofd. Dan moet ik af en toe een 
stapje terug doen om hun de ruimte te geven om mee te komen. 

Het overwinnen van weerstanden kost veel tijd. Dat gaat voor de trekkers altijd te 
langzaam. Bovendien lezen de vakdocenten techniek niet. Martin:  

Deze docenten zijn niet gewend om zich theoretisch te verdiepen in dingen. Sander is 
dyslectisch en Jules leest niet langer dan een half uurtje. Dus alles moet je uitleggen in 

gesprekjes.  
In de citaten van Martin en Karin klinkt door hoezeer zij meningsverschillen binnen het 

team vooral als kwaliteitsverschillen zien. De anderen zijn er ‘nog niet’, of vertegenwoordigen 
‘ouderwets denken’. Omgekeerd doen die anderen dat niet.   
 

b. Enkele beslissingen  
De deelschoolleider Jupiter verklaart het werk van docenten tot een soort Luilekkerland:  

Binnen bepaalde marges konden docenten een nieuw programma met nieuwe werkvormen 
in een nieuw lokaal gestalte geven. Maar omdat tussen de docenten verschillen van inzichten 

bestaan, zal dat nieuwe programma, met die nieuwe werkvormen en dat nieuwe lokaal altijd 
een compromis zijn. 

De vraag rijst dan: hoe komt zo’n compromis tot stand? En ook: is er wel sprake van 

compromissen?  

Een van de eerste beslissingen werd genomen over het verwijderen van het ‘oude ijzer’ uit 
de oude ruimtes van metaal en van elektrotechniek. Karin had bij de schoolleiding 
geprotesteerd over de toestand van die lokalen. Ze moesten worden opgeknapt. Daarna kwam 
de vraag: wat te doen met de draaibanken en de lascabines? Martin vertelt hoe dat besluit tot 
stand kwam:  

De prachtige discussie die we hadden over de draaibank heeft een uur geduurd, 
argumenten voor, argumenten tegen, en dat ik uiteindelijk zeg: ‘ik heb alles en alle argumenten 

aangehoord, maar ik heb geen adequate argumenten gehoord om dat ding te houden, die gaat 
weg. Die gaat het gebouw uit. We krijgen gewoon een klein draaibankje. Plus de lascabines. 

Kijk lassen, daar heb ik ook argumenten over aangehoord, ik ben daar fel op tegen. Vind ik die 
argumenten deugdelijk, dan zeg ik: daar kan ik wat mee. Je kan blijven lassen, ook binnen 
Innovatief, maar op een hele beperkte schaal en het moet een mooi klein lasmachientje zijn. 
Met een mooi afzuiginkje daarboven. Geen vieze cabines meer. 

Jules kijkt deze ontwikkeling met lede ogen aan:  
Wij hadden een freesbank, nou, schitterend. Daar zouden scholen hun vingers bij aflikken. 

Nou, doe maar weg, hup. Die is weg.  
Inderdaad, zegt Martin:  

Ik heb geleerd heb om sneller beslissingen te nemen. Vroeger werkte ik veel meer op 
consensus. En daar was ook tijd en ruimte voor. Maar dit specifieke project vroeg om een 

bepaalde tijdsplanning. Kijk maar naar buiten (de verbouwing, W.M.). Ik heb het vanochtend 
nog gehad over de aanschaf van machines. Er is geen tijd meer om te overleggen, dus ik koop 

ze.  
Martin’s handelwijze hangt samen met zijn opvatting over zijn rol in het project.  

Ik stuur het interne proces aan. Ik ben iemand die het vertrouwen van mensen heeft en ik 
kan ook knopen doorhakken.  

Martin is dus volgens eigen zeggen degene die beoordeelt of argumenten deugdelijk zijn of 
niet. Hij doet dat als informeel leider, die volgens hem het vertrouwen van mensen heeft 
gewonnen. Jazeker, zegt Jules:  
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Zo gebeurt dat. Ondanks tegenwerking van sommige docenten, wordt er gewoon beslist, op 
een gegeven moment.  

Martin zegt het nog eens in andere woorden:  
Die beslissing over schone techniek, ja, dat is eigenlijk verbaal geweld geweest. Het is 

inmiddels goed doorgedrongen, Jules heeft dat wel door, maar of het bij Sander goed is 
doorgedrongen weet ik niet, maar daar loopt hij volgend jaar wel tegenaan. Het staat er 

allemaal heel helder, alleen is Sander een echte techneut. Hij leest niet, want hij is dyslectisch. 
Het staat er allemaal wel, hij heeft kunnen inspreken, enzovoort, en in de vergadering, daar 

deed hij ook goed mee. Maar of hij in de praktijk ook die hele omslag gaat maken, dat weten 
we nog niet. Dat zien we nog wel.  

De beslissing over schone of vuile techniek, die de basis vormt van Innovatief is dus met 
verbaal geweld afgedwongen. Ja, zegt Karin:  

Ik merk wel dat ik soms iets te snel wil en mijn andere collega’s hebben soms wat moeite 
om mee te komen…… 

 
Jules klaagt over hoe wordt omgegaan met zijn en Sanders troetelkindje: theatertechniek. Na de 
stage in de schouwburg ontwierpen zij opdrachten, die bij Martin en Karin op verzet stuitten. 
Jules zegt hierover:  

Ja, zij hebben iets in hun hoofd wat ze willen doordrukken. Ja, ze kunnen aardig 
doorstomen, zeg maar. Dan moeten wij ook effetjes uithalen, anders wordt het ons ding niet 

meer. Kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar het moet geen fröbelschool worden.  
Jules doelt op de discussie over 220 of 380 volt: hij eist 380, zodat hij voor theatertechniek 

lampen van een bepaalde sterkte kan kopen. Anders krijg je kleine lampjes, en dus gefröbel. En 
dat is zijn grote angst. Uiteindelijk is er 380 gekomen.  
Jules waarschuwt Sander ook voor hoe Innovatief zich verder zal ontwikkelen:  

Sander die wil graag dat kartkarretje, maar hij zal straks zwaar moeten schikken dat dat 

gewoon niet doorgaat. Dat weet ik nu al gewoon. Want dan piepen ze van bla, bla, dat is niet 
schoon. Maar het is wel ontzettend leuk en leerlingen leren er een hoop van. Zo’n motorblokkie 
uit elkaar halen en in elkaar zetten. Er is nu wel voor 40.000 euro een draaibank en een 
freesbank neergezet. En Sander en ik hebben allebei gezegd: dat is een prutapparaat, die 

draaibank.  
Sander ziet ook hoe het gaat:  

Het lijkt nu een beetje een machtsspelletje te worden. Je moet er geen patstelling van 
maken en daar gaat het nu naar toe. Geef elkaar de ruimte, denk ik dan, luister naar elkaar. 
Welke functie je hebt, dat maakt niet uit. Het gaat er toch om dat je met elkaar een goed 
product maakt. Ik ben het met de meeste dingen eens maar er zijn een paar dingen waar ik niet 

mee kan leven. Dat andere mensen beslissingen nemen en dat mijn advies totaal wordt 
genegeerd. Dan zeg ik: vraag nog eens aan anderen advies. Als dan blijkt dat ik het verkeerd 

zie, ben ik de eerste die dat toegeeft.  
 
In de discussie schermen Martin en Karin met beslissingen die ten tijde van de start van het 
project al waren genomen. Daarbij doelen ze op de kaderstelling door de schoolleiding:  

We hebben gezegd: toentertijd, twee en een half jaar geleden zijn er beslissingen genomen 
omtrent de uitstraling van innovatieve techniek, wat de kinderen moeten kunnen, welke richting 

we op gaan en dat heeft nu consequenties van het programma. Ik vind het niet ompraten. Het 
zijn vakmensen. Het zijn techneuten. Het zijn geen onderwijskundigen, geen pedagogen. En ze 
kijken anders. Ze zien een verlies van een vakrichting. Die zien heel moeilijk de winst van de 
verandering. We hebben ze de winst van verandering geprobeerd uit te leggen. En als ze dan 
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op een gegeven moment die omslag maken, dan blijven ze de vakdocent die bepaalde dingen 
jammer vinden, maar wel de winst zien van veranderingen (Karin). 

Het lijkt alsof Martin en Karin zichzelf een beslissingsbevoegdheid toedichten die zij de 
anderen onthouden. Zij verdedigen dat vanuit een groter gevoel van eigenaarschap van datgene 
wat volgens hen de kern van de vernieuwing betreft. Ook begrijpen ze, volgens henzelf, de 
vernieuwing beter. Zij hebben de onderwijskundige kijk en de pedagogische blik, terwijl de 
andere docenten vooral techneuten zijn en die pedagogisch-didactische blik ontberen.  
Martin schaamt zich daar ook niet over. Ik ben harder geworden, zegt hij, dat heb ik wel 

geleerd.  
 
c. Luisteren en dan schikken  
De trekkers worden harder en de volgers schikken zich. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Het 
mechanisme lijkt als volgt te zijn: ieder geeft argumenten, waarnaar goed geluisterd wordt. 
Ieder heeft daardoor ook het gevoel gehoord te zijn. In een sfeer van elkaar vertrouwen, geven 
mensen dan anderen de ruimte om beslissingen te nemen. Martin hierover:  

Ik denk dat een van de redenen waarom Sander redelijk onvoorwaardelijk doet wat ik zeg, 
is dat ik in het begin goed naar hem geluisterd heb en dat hij dat ook heeft gevoeld. Hij voelt 
dat ik wel begrijp wat hem drijft en hoe hij in elkaar steekt. En hij heeft vertrouwen in mij 

gekregen. Als je mensen niet begrijpt kan je ze ook niet aansturen. Dan kan je het wel 
proberen, maar dan ga je zo de frictie in.  

Sander laat nog een ander aspect van dit mechanisme zien. Hij vindt dat je in de leiding 
moet zitten om een besluit te willen nemen of te willen terugdraaien en dat wil hij (nog) niet:  

Nou dat is ook een keuze. En dan moet je gewoon zeggen van nou dat heeft iemand besloten 
en als het straks niet goed gaat dan krijgt die iemand anders ook de kritiek. Kom dan ook niet 

bij mij met de kritiek want hier heb ik niet achter gestaan. Ik zal er ook alles aan doen om die 
machine wel te laten functioneren. En misschien werkt hij wel. Wie zegt dat ik altijd gelijk heb? 

Ik heb ook niet altijd gelijk. Dus het kan best zijn dat ik zeg van ik heb daar geen gelijk in, ik 
heb daar veel te negatief over gedacht. Alleen nou is er een groepje dat er positief over denkt 
en er is ook een groep die daar negatief over denkt. En het groepje dat er positief over denkt 
die zitten bij de beslissers.  

Het is gemakkelijk om naar elkaar te luisteren als je het onderling eens bent. Dan is een 
beslissing niet moeilijk. Lastig wordt het als je naar elkaar luistert en je bent het niet met elkaar 
eens. Sander komt met een analogie:  

Je leert elkaar het beste kennen door ruzie. Het is als een tent opzetten met je vrouw. Dan 
leer je elkaar kennen. Als je niet samen op vakantie kan, dan zit de rest ook niet goed.  

Op een gegeven moment, zegt Sander, heb je je standpunt al te vaak onder woorden 
gebracht:  

Dan moet je zeggen: ik vind het wel goed. Ik leg me er bij neer. Het is weliswaar door een 

klein groepje besloten, maar het besluit is genomen en als je een besluit wilt omdraaien, moet 
je aan de top willen meedraaien. Nou, dat wil ik gewoon nog niet.  

 
d. Omgaan met grenzen  

Soms worden persoonlijke grenzen overschreden. Dat gebeurde Karin op twee momenten. Als 
eerste het moment dat ze, gesteund door Martin, de handdoek in de ring gooide en al in het 
eerste jaar van Innovatief van de schoolleiding eiste dat het oude metaal- en elektrolokaal 
verbouwd moest worden. Ze kreeg voor elkaar dat er een beperkte verbouwing zou 
plaatsvinden. Het tweede moment dat Karin aan de bel trok was het moment dat ze van de 
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schoolleiding eiste dat Jim uit het team gehaald zou worden en ander werk zou krijgen. De 
schoolleiding willigde ook nu haar eisen in. Karin:  

Wij kunnen niet samenwerken. Dat is ook behoorlijk geëscaleerd. Op het moment dat je 
zegt dit is het lesprogramma, lees het en bereid je voor en het gebeurt niet, ja dan heeft het 
geen zin. Als je wilt overleggen en er wordt ja gezegd en nee gedaan, dan houdt het op. Voor 
mij persoonlijk was het een heel zwaar moment. Ik wil in mijn team mensen die er op dezelfde 

manier instaan. Als je dat niet doet, dan werkt het niet. Ik heb er drie, vier maanden over 
gedaan om te ontdekken waarom het niet ging, voordat ik het aan kon zwengelen bij de 

directie. Omdat – en dat neem ik ze niet kwalijk – maar de rest van de heren durft het niet. Ik 
trek mijn mond wat meer open.  

De andere docenten hebben tot op heden geen beslissingen met betrekking tot 
personeelsvraagstukken geforceerd, zoals Karin dat heeft gedaan. Of ze het niet hebben 
gedurfd of dat er voor hen onvoldoende redenen waren om aan de bel te trekken, weten we 
niet.  
 
Machtsverschillen laten zich op verschillende momenten en op verschillende manieren zien. Ze 
leiden tot verschillende spanningen. Tabel 5.15 vat de hier besproken spanningen samen.  
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

Basisspanning: het meer of 
minder eigenaar zijn van een 
bepaalde visie op Innovatief   

• Onderop worden de door de schoolleiders gestelde kaders 
ingevuld  

• De trekkers krijgen altijd gelijk: de trekkers nemen 
beslissingen, de volgers leggen zich er sputterend bij neer  

• De trekkers belichaamden de pedagogisch-didactische 
insteek, de volgers de vaktechnische insteek 

• Macht neem je, macht geef je ook weg  

• Persoonlijke moed en durf geven ook macht.  

 
Tabel 5.15. Basisspanning: wie is eigenaar van Innovatief?  

 
3.7 Geschreven en ongeschreven regels 

 
De trekkers werden steeds meer eigenaar van Innovatief en de volgers steeds minder. In dit 
proces is het interessant te kijken volgens welke regels de Subjecten deelnemen aan de 
Community of Practice. Regels bemiddelen tussen Subject en Community of Practice. Die 
regels betreffen harde regels, zoals het lesrooster of andere gegevenheden die vanuit de school 
of de overheid zijn gesteld. De wijze waarop je samenwerkt, wordt bijvoorbeeld sterk bepaald 
door wel of niet teamteachen, de aantallen kinderen per docent, en dergelijke. De docenten 
maken zelf ook regels, die hun functioneren in de Community of Practice  bepalen. Die regels 
betreffen vaak datgene waarover wel en waarover niet gesproken wordt. Hoe zit dat bij 
Innovatief? 
 
Waar niet over gepraat wordt  

Het eerste punt waarover niet wordt gesproken zijn de verschillen tussen de docenten in 
soorten intelligentie en de verschillen in de mate waarin docenten de vernieuwing ‘aan’ 
kunnen. Over competentieverschillen praat je wel. Dat Sander en Jules een grotere 
handelingsintelligentie bezitten, en dat Martin en Karin beter ‘praten’ en academisch zijn 
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(schrijven, visie hebben), dat kan gezegd worden. De een kan dit beter, de ander kan dat beter. 
Maar er kan niet gepraat worden over zaken als reflectieniveau, overzicht, abstractievermogen, 
het ‘aan’ kunnen van de vernieuwing. Daarover wordt gezwegen. Tegelijkertijd bestaan 
hierover wel beelden bij elkaar. Martin is zelf bij de schoolleiding zijn twijfel gaan uiten:  

We vragen van docenten een leerproces, waarvan ik me afvraag of ieder lid van het team 
dat aankan. Het is nogal wat. Docenten moeten hun hele concept van technisch onderwijs 

veranderen en zij moeten zich ontwikkelen op het punt van klassenmanagement.  
Hoe moet dat nu als docenten dat leerproces niet kunnen opbrengen? Hierover wordt onder 

elkaar niet gesproken. Ook wordt niet gesproken over de vraag of het wellicht helemaal niet 
gaat over het ‘aan’ kunnen van de vernieuwing, maar over meningsverschillen over de vraag 
welke techniek binnen Innovatief thuishoort. 

Het tweede thema waarover niet gesproken wordt is macht. Wie beslist waarover? Wie hakt 
op basis waarvan de knoop door? Daar wordt over gesputterd, maar het wordt niet als zodanig 
aan de orde gesteld. In de ogen van Sander wordt dit onderwerp gemeden, omdat bij het open 
en bloot behandelen ervan een patstelling zou kunnen optreden, en docenten consequenties 
zouden moeten gaan verbinden aan de uitkomst van zo’n gesprek.  

Kijk, de schone handen en het kleinschalige, daar ben ik het niet altijd mee eens geweest. 
Meerdere mensen met mij niet. Om nou bijvoorbeeld een ketting met smeer te vermijden bij 

techniek, dan moet je denk ik eigenlijk weggaan.  
Met andere woorden; als je de zaak op de spits drijft, moet je actie nemen en consequent 

zijn. Voor Sander zou dat betekend hebben dat hij zich uit Innovatief had moeten terugtrekken. 
En dat gaat voor hem te ver.  

Als er niet over macht wordt gesproken en geen consequenties worden verbonden aan 
feiten en standpunten, zal het geen verbazing wekken dat de vraag: herken ik me nog wel in 

Innovatief en in het team? evenmin wordt gesteld. Dat is immers in uiterste instantie ook een 
vraag waarop een negatief antwoord tot het verlaten van Innovatief zou moeten leiden. Deze 
vraag op zodanige wijze aan de orde stellen dat het team de machtskwestie zou bespreken, zou 
ook inhouden dat de volgers zich minder als volgers zouden opstellen. En dat wil Sander niet 
(ik wil niet meedraaien aan de top, nog niet), en Jules heeft er geen zin in (ik heb ook wel lopen 
griepen en gezegd het is waardeloos, maar ik heb ook altijd iets gehad van we gaan gewoon 

lekker door).  
Met name Sander maakt zich er druk over dat in het team geen feedback wordt gegeven 

en/of gevraagd. Dat is het derde thema waarover niet wordt gesproken:  
We vragen niet aan leerlingen wat ze ervan vinden, we vragen niet aan ouders wat ze ervan 

vinden, we vragen niet aan medecollega’s of aan andere scholen wat ze ervan vinden. We 
blijven ons als een eiland ontwikkelen. (…) We durven wel ons idee op anderen over te dragen 

maar we durven niet de invloed van een ander op onze ideeën te laten gelden.  
Maar het mes snijdt aan twee kanten. Want waarom geeft Sander niet feedback aan Martin, 

als deze weer een hoofdstuk van zijn Nota techniek af heeft, of het Format voor de 
meesterproef? En waarom uit Martin niet zijn ergernis over de kwaliteit van de 
afstudeerproducten van de leerlingen en zegt hij alleen maar het moet volgende keer beter, 
terwijl hij denkt het proces is gewoon niet goed, er is onvoldoende procesbegeleiding geweest? 

Hij wil zijn collega’s niet afbranden, praat mee en hoopt op volgend jaar.  
Geen feedback geven betekent ook niet confronteren. Tijdens de bijeenkomsten waar Jim 

nog bij was is Jim alleen op verhulde en voorzichtige wijze, geconfronteerd met het feit dat hij 
onvoldoende meewerkte aan de uitvoering van de vernieuwing. Dit werd wel onderling 
uitgewisseld, maar niet op heldere wijze op vergaderingen gezegd.  
De deelschoolleider plaatst het probleem in een breder kader. Hij constateert: 
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Het vak is zo persoonlijk, dat elke opmerking die je als collega maakt, ook al doe je dat in 
een zakelijke context, wordt opgevat als een persoonlijke opmerking. Dat gebeurt heel vaak en 

is heel begrijpelijk.  
In tabel 5.16. vatten we de spanningen die horen bij de geschreven en ongeschreven regels 
samen: 
 

Tertiaire tegenstelling  Spanningen  

Basisspanning: is deze 
vernieuwing wel mogelijk?  

 

• De vraag broedt onderhuids of een dergelijke vernieuwing 
überhaupt wel mogelijk is 

• de vraag broedt onderhuids: hoe lang doe ik nog mee?  

• de vraag broedt onderhuids: wat gaat er gebeuren met 
eventuele feedback?    

 
Tabel 5.16. Basisspanning: Is deze vernieuwing wel mogelijk?  

 
3.8 Tot slot 
 
In Innovatief werken docenten die met verschillende referentiekaders aan de vernieuwing zijn 
begonnen. Het is de Community of Practice slechts gedeeltelijk gelukt tot een 
gemeenschappelijk referentiekader te komen. Integendeel: de basistegenstelling binnen de 
Community of Practice is die tussen degenen die zich het meest als ‘eigenaar’ van Innovatief 

beschouwen en diegenen die vanaf het begin vraagtekens hebben gehad bij het concept. Die 
vraagtekens betreffen de vraag om welke techniek (schoon en klein tegenover groot en vuil) 
het zou moeten gaan in Innovatief, en om het onderwijsconcept (prototypes maken tegenover 
echte producten maken). De claim van de trekkers als de ‘echte’ eigenaren van techniek wordt 
gesteund door hun status als ‘goede’ docent en door hun taken binnen Innovatief. Zij zijn de 
schrijvers, zij tappen de ander docenten af en zij hebben daarmee de meeste zeggenschap. Hun 
zeggenschap wordt ook gesteund door de wijze waarop ze in eerste instantie hebben geluisterd 
naar de volgers: met inlevingsvermogen en begrip werd de volgers ruim baan gegeven zich te 
uiten, waarna vervolgens in cruciale zaken naar het concept van de trekkers werd besloten. De 
trekkers verwoorden de tegenstelling als die tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ techniek. Dat de 
volgers niet zo zeer de ‘oude’ techniek bepleiten, maar een ‘andere’, bijvoorbeeld 
theatertechniek, speelt in de discussie geen rol.  

Dit proces van ruimte nemen blijkt niet eenzijdig te zijn. Je kunt alleen ruimte nemen als je 
ook ruimte krijgt. Sander geeft ruimte doordat hij zegt (nog) niet bij de beslissers te willen 
horen: hij schrikt terug voor de verantwoordelijkheid en het werk. Jules is pas afgestudeerd en 
komt pas later met zijn wens ook coördinator te worden.   

Ook binnen de driehoek Subject, Object en Community of Practice, die wordt bemiddeld 
door Regels en Arbeidsdeling, manifesteert de primaire tegenstelling zich in de tertiaire 
tegenstelling. De tegenstelling komt hier evenals in de vorige paragraaf helder naar voren. Het 
docententeam heeft van geen enkele Tool in het vernieuwingsproces gebruik gemaakt om nader 
tot elkaar te komen: noch de schrijfgroepen (de twee die schreven behoorden tot een bepaalde 
visie) noch de deskundigheidsbevordering, noch een eventuele coaching van de leerprocessen 
van docenten zijn aangegrepen als instrument om de basistegenstellingen te overbruggen. De 
taakverdeling heeft de tegenstelling juist aangescherpt, ook al omdat de visie van Martin en 
Karin in het verlengde lag van die van de schoolleiding. Dat de tweedeling in het team niet is 
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ontaard in twee vaststaande kampen, heeft te maken met de sterke persoonlijke band tussen de 
docenten.  

 

 

4 Relaties met andere activiteitssystemen 

De verhouding van het activiteitssysteem met aanpalende activiteitssystemen 
 
Tot nu toe is Innovatief op Jupiter beschreven als een transformerend activiteitssysteem, dat 
zich kenmerkt door tertiaire tegenstellingen: het nieuwe is zich aan het ontwikkelen, terwijl het 
oude nog in vele gedaantes aanwezig is. Dit proces voltrekt zich niet in een vacuüm: elk 
transformerend activiteitssysteem heeft te maken met activiteitssystemen in de omgeving. In 
deze interactie treden quartaire tegenstellingen op: het oude en nieuwe kenmerken van het 
activiteitssysteem botst niet alleen met elkaar, maar ook met aanpalende activiteitssystemen.   

Innovatief stond vanaf het allereerste begin in relatie tot twee andere techniekafdelingen: 
het project Innovatief van de afdeling techniek van Apollo en de innovatieve techniek op het 
roc, mts+ genaamd. Het project is geïnitieerd door de directies van Jupiter en Apollo. Zij zijn 
degenen geweest die samen met de projectleider vanuit het roc een stuurgroep vormden om de 
ontwikkelingen aan te jagen. Innovatief van de Apollo en de mts+ zijn dan ook belangrijke 
aanpalende activiteitssystemen. De quartaire tegenstellingen treden bij Innovatief tegelijk op 
met de tertiaire tegenstellingen.  

De personen via wie de relaties met aanpalende activiteitssystemen verlopen, worden 
beschouwd als boundary crossers. Jules kan als een boundary crosser worden beschouwd: hij 
is docent bij Innovatief van Jupiter en loopt in het begin van Innovatief stage bij de mts+. Als 
dergelijke contacten leiden tot het ontwikkelen van instrumenten die het ene met het andere 
activiteitssysteem verbinden, is er sprake van boundary objects. De gezamenlijk afgesproken 
competenties en het gezamenlijk afgesproken leerling-profiel zijn boundary objects. De 
boundary zone ten slotte is een nog niet ingevulde vrijplaats tussen twee activiteitssystemen. In 
de boundary zone moeten verschillende zaken nog vorm krijgen en het is nog niet duidelijk wie 
daarin met welke instrumenten een belangrijke stem zal krijgen. Een voorbeeld hiervan is het 
portfolio: op een bepaald moment wordt er over gesproken, maar het is er nog niet.  
 
4.1 Innovatief: samenwerken en ontwikkelen met Apollo en mts+ 
 
Omdat Jupiter en Apollo, en ook mts+ gezamenlijk aan de wieg van Innovatief hebben gestaan, 
lopen de tertiaire en de quartaire tegenstellingen door elkaar. De quartaire tegenstellingen 
worden zichtbaar op het moment dat het activiteitssysteem zich transformeert en dus midden in 
de fase van de tertiaire tegenstellingen zit. Apollo stopt na twee jaar met Innovatief. 

 

a. Boundary-objects 
Beide vmbo-scholen kwamen bijeen in miniconferenties. In dit gezamenlijk overleg werkten 
alle betrokken docenten van Innovatief als boundary crossers aan de boundary objects, zoals 
het leerling-profiel. De roc-projectleider: 

We hebben gewoon beschreven hoe die jongen bij Innovatief eruit zag. (…) Dat was een 
jongen die zichzelf goed kon presenteren, wist wat hij wilde, die plezier had in zijn vak, met 

allerlei technieken had kennisgemaakt, zijn vervolgopleiding in beeld had. Die een voorbeeld 
voor anderen was. Iemand die het leuk vond om dingen te ontdekken en enthousiasme in het 

leren had in de techniek, zelfstandig kon werken. (…) Het was ook  zaak dat hij een portfolio 
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had, dat was ook al helder, wat het dan ook precies inhield. Van daaruit zijn we gaan kijken 
wat dat dan voor het onderwijs betekende. 

Die gemeenschappelijke aanpak van beide scholen ziet de roc-projectleider als de grote 
kracht van het project: daar zouden de scholen elkaar kunnen ondersteunen in de vertaling van 
de objectverschuiving naar concrete aanpakken op schoolniveau. Karin noemt concrete 
voorbeelden van belangrijke boundary objects:  

De twaalf studio’s, de 12  thema’s. Die zijn in de allereerste start ooit vastgelegd op een 
middag met roc en Apollo, twee jaar geleden. Die inhoudelijke thema’s moeten er in Innovatief 

komen. (…) En het format. Dat is eigenlijk ingezet op de afgelopen studiedag die we hadden 
met het roc en het Apollo, dat was een hele goeie bijeenkomst.  

Het leerling-profiel, de competenties, de twaalf studio’s en het format zijn bepalende 
boundary objects gebleken. De eensgezindheid die de beslissingen over de boundary objects 
kenmerkt, blijkt echter vluchtig bij de uitwerking naar een concrete onderwijspraktijk. De 
discussie op Jupiter over de aard van techniek, over de rol en plaats van vaardigheden en 
theorie in het onderwijsproces raakt immers de fundamenten van Innovatief.  
 

b. De boundary zone 
Tijdens de miniconferenties blijken al gauw onderlinge verschillen tussen Jupiter en Apollo. 
De roc-projectleider:  

Jupiter is denk ik toch iets meer in de richting van probleemgestuurd onderwijs en meer 
richting mts+. Het oorspronkelijke verhaal van Apollo - het meest extreme - was alles loslaten 

en ga maar aan het werk en ga maar kijken waar je uitkomt. (…) En op Jupiter is Innovatief 
strakker geformuleerd, daar is die shift niet echt gemaakt. Daar dacht men toch meer in vaste 
structuren, vaste lesmodellen, terwijl Apollo alles losliet.  

Die verschillen in benadering leveren lastige situaties op: docenten gaan tijdens de 
minconferenties maar met moeite met elkaar in overleg en zo hebben ze in eerste instantie niets 
aan elkaar. De miniconferenties hadden tot doel een boundary zone te creëren, die door beide 
partijen zou kunnen worden ingevuld met boundary objects. Maar dat gebeurt in eerste 
instantie niet. De roc-projectleider:  

Heel naar. Van Apollo kreeg je alles te zien: dilemma’s open neerleggen, en Jupiter was 
een beetje intern gericht, zo van dat materiaal geef je niet zomaar weg, dat is nog niet goed 

genoeg. Het was lastig op de bijeenkomsten vanuit beide scholen goede gespreksonderwerpen 
te vinden.  

De docent mts+, voorheen docent Apollo, beaamt die verschillen, vooral tegen de 
achtergrond van de pedagogisch-didactische traditie van beide scholen. Er bleek een 
cultuurverschil te bestaan, dat volgens hem de ontwikkeling van boundary objects verhinderde: 

We spraken elkaar in vergaderingen. Ik weet wel dat zij wat strenger waren. Meer de 

werkvormen van het klassieke onderwijs. Wij waren veel losser, veel vrolijker, ook door hoe 
wij als individuen waren. Zij waren strenger.  

Dat moet ook wel, zegt Sander, anders ga je er als leraar zelf onderdoor. Ontwerpend leren 
vraagt meer van docenten, zegt hij. De vrijheid die leerlingen krijgen geeft ruimte aan hun 
fantasie. Ze bedenken van alles:  

En je wilt die fantasie ook niet afkappen. Maar je kunt ze niet oneindig laten fantaseren. 

Hoe meer je het ontwerpend leren waarmaakt, des te meer je van jezelf inlevert. (…) We zien 
daar op Apollo een voorbeeld van. Die man (nu de mts+ docent) was dolenthousiast over wat 

kinderen allemaal wilden en zei nergens nee tegen. En dan komen de kinderen niet klaar met 
de dingen en toen is hij zelf aan het werk gegaan en heeft hij zelf oplossingen voor die kinderen 
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aangedragen. Wildenthousiast. (…) Alleen, (…) hoe ver ga je van je privé-leven dingen 
inleveren om dit voor elkaar te krijgen?    

Maar op een gegeven moment viel alles op z’n plek, volgens de roc-projectleider. Het 
gezamenlijke element in de samenwerking, het ultieme boundary object, werd gevonden en 
daarmee werden de verschillen overbrugd: 

Toen hebben we de gouden vondst gedaan. Dat bleek eigenlijk de legitimering ook naar het 

examen toe. En dat was het 4- model, dat hebben we samen in zo’n miniconferentie met de 
docenten ontwikkeld en ook de meesterproef en de doorstroom naar het mbo. Dat was eigenlijk 

de binding die we gemeenschappelijk hebben. Daardoor konden de verschillen tussen Apollo 
en Jupiter blijven bestaan. Omdat ze allebei het 4P-model hadden. 

 

Zo nu en dan refereren Jupiter docenten van Innovatief aan de samenwerking. Martin: 
En iedere keer opnieuw denk je over de bijeenkomst met Apollo en het roc, ik heb daar niet 

zoveel aan. Wij zijn bezig met onze ontwikkeling, Apollo is bezig met hun ontwikkeling.  We 
horen elkaar aan en dan gaan we weer naar huis. En iedere keer opnieuw blijkt, dat als je van 

de bijeenkomst vandaan komt, dat je in de weken die daarop volgen, allerlei ideeën krijgt, dus 
dat het toch wel degelijk dóórwerkt. (…) Voorbeeld: op Apollo zijn de opdrachten gemerkt met 
sterretjes. Eén*  is makkelijk, vier*  is moeilijk en daar mag de leerling uit kiezen. De volgende 
dag zit ik hier koffie te drinken en dan denk ik, dat moeten wij ook doen. (…) Dus die drie of 

vier keer per jaar dat we bij elkaar komen die zijn wel degelijk belangrijk. 
Je haalt er resultaten uit. Martin zegt dat ideeën doorsudderen: het leren van elkaar gaat 

kennelijk niet zo bewust. De deelschoolleider Apollo over het leren ook van elkaar:  
In zo’n proces zitten dippen en hoogtepunten en die hebben we allebei gehad, Jupiter en 

wij, en dat wij elkaar toen door die dip heen hebben getrokken. We hebben van die 
miniconferenties gehad dat echt Jupiter totaal op z’n kont lag en dat wij met alle goede ideeën 

kwamen en omgekeerd. (…) Oh, jullie doen een carrousel, dat doen wij niet, waarom eigenlijk 
niet. Ja het is toch wel een gezamenlijk gebeuren geweest.  

De boundary crossers brengen kennis bij elkaar, wisselen uit en ontwikkelen samen 
boundary objects. De kern van wat nu op Jupiter Innovatief heet, is door de gezamenlijke 
boundary crossers als boundary objects ontwikkeld: de studio’s, de 4 P’s, de competenties, het 
leerling-profiel, allemaal voorbeelden van gezamenlijk bedachte Tools. Toch wordt het concept 
van het ontwerpend leren en de  4 P’s door Jupiter docenten ervaren als iets van hen zelf, als 
iets dat zij ontwikkeld hebben. Dat Innovatief op het Apollo al snel ophield te bestaan, zal daar 
veel mee te maken hebben.  

Ook over het feit dat er een landelijke organisatie bestaat (Axis, nu Bèta Techniek) die zich 

bezig houdt met onderzoek, met stimulering van projecten Herontwerp Techniek vmbo, met 

kennisdeling en uitwisseling wordt door de meeste docenten niet gesproken. Martin is de enige 

die – overigens impliciet - aan Axis refereert:  

Er zijn heel veel projecten in Nederland op het gebied van de techniek. Ieder doet dat een 

beetje op zijn of haar manier. Het is altijd schoolgebonden en het hoort bij de mensen die daar 
rondlopen.  

Alleen als het gaat om de taakverdeling binnen de projectstructuur wordt wel over Axis 
gesproken: de deelschoolleider van Jupiter heeft tot taak met Axis contact te onderhouden. Hij 
is wat dit betreft een boundary crosser. Inhoudelijk lijken die landelijke ontwikkelingen in het 
bewustzijn van docenten weinig of geen rol te spelen. Men heeft het idee alles zelf te bedenken 
en te hebben bedacht: tijdens de interviews wordt door de docenten niet aan landelijke 
ontwikkelingen gerefereerd. Hieronder geven we in tabelvorm de tot dusver geconstateerde 
spanningen weer: 
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Quartaire tegenstellingen  Spanningen  

Boundary crossing  Pas als er een gezamenlijk boundary object is gevonden, ontstaat 
samenwerking.  

Boundary objects  Moeilijk om een gezamenlijk object te vinden dat zowel structuur 
geeft als voldoende open is 

Boundary zone Spanning tussen impliciet en expliciet leren: het impliciete leren 
suddert door…… 

 

Tabel 5.17. Boundary crossing met Apollo 

 
4.2 Verschillen in invoeringsstrategie tussen Jupiter en Apollo 
 
Hiervoor zijn al verschillen tussen Jupiter en Apollo aan de orde geweest. Eén van de 
belangrijkste verschillen betrof de wijze van invoering van Innovatief.  
 

a Top-down ingevoerd  
Hoe is te verklaren dat Innovatief op Apollo een geïsoleerd project is gebleven? De 
deelschoolleider Apollo voert als belangrijkste verklaring aan dat Innovatief op Apollo top-
down is ingevoerd. Het was een idee van de centrale directie en men was daar op de werkvloer 
helemaal niet klaar voor:  

Men zag ook wel dat er allerlei problemen waren. Dat het niveau van de kinderen heel laag 

was geworden, dat er te weinig leerlingen waren, dat het concept verouderd was, lokalen 
verouderd waren, dat het niet meer aansloot op het vervolgonderwijs. (…) Maar zo’n omslag, 
men heeft het heel erg ervaren als een vreemd lichaam, zeg maar (de deelschoolleider Apollo).  

De deelschoolleider Jupiter vindt deze analyse geen recht doen aan de gecompliceerde 
werkelijkheid:  

Ik denk dat andere factoren ook een rol hebben gespeeld. (…) Als de schoolleiding zegt we 

maken Innovatieve techniek en het draait twee jaar en daarna stopt het, dan speelt de 

schoolleiding op zijn minst een rol.  

Eigenlijk is de Apollo-deelschoolleider het daar wel mee eens:  
Het is vooral mis gegaan aan het eind, toen ben ik ook nog een tijdje ziek geweest. Dat is 

natuurlijk niet goed geweest voor het proces. Toen is er ook weinig meer gestuurd.  
 
b. Innovatief ‘in plaats van’ of ‘naast’  
Apollo had ervoor gekozen het project Innovatief, op hun school gericht op de 
kaderberoepsgerichte en op de gemengde leerweg, op te starten naast de bestaande, traditionele 
techniekopleidingen. Hiermee gaf de school, zo bleek later, ruim baan aan de weerstanden van 
de traditionele techniekdocenten.  

Op Jupiter koos men ervoor alle docenten techniek te vragen mee te doen aan Innovatief. 
Dus Innovatief op Jupiter kwam als transformatie van de traditionele techniekopleidingen. 
Hiermee was eventuele weerstand vanuit de traditionele opleidingen afgesloten. Dat heeft niet 
verhinderd dat er ook tegenwerking tegen Innovatief is geweest. Die tegenwerking, 
bijvoorbeeld tegen de beslissing voor kleine, schone techniek in plaats van grove vuile handen 
techniek, kwam ondermeer van oude techniekdocenten die niet meer in Innovatief werkten en 
ook geen techniekdocenten meer waren. Maar hun tegenwerking had weinig of geen impact. 
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Volgens Martin heeft de deelschoolleider Jupiter een belangrijk aandeel gehad in het stillen 
van deze stemmen.  

De roc-projectleider karakteriseert Innovatief op Apollo als een geïsoleerde, kleine 
proeftuin, waarvoor in de rest van de school weinig ondersteuning bestond: 

Er was wel ‘Innovatief’, maar de omgeving was niet mee veranderd. De mensen van de 
bestaande techniekopleidingen waren niet in dat pedagogische proces opgenomen. Bij Jupiter 

is de opbrengst veel helderder: er is verbouwd, er is een nieuw lokaal, en alle docenten werken 
mee.  

Het Apollo had een olievlek filosofie: je maakt een afdeling Innovatief voor leerlingen van 
de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg en dan ‘ver-innoot’ de rest van de school wel 
mee. Dat is niet gebeurd. Integendeel.  
 
c. De gevolgen   
De deelschoolleider Apollo analyseert:  

Het waren echt twee werelden, je had de wereld van Innovatief en de wereld van de 
klassieke techniek. En die hadden niets met elkaar. Dus één van de ideeën was bijvoorbeeld dat 
kinderen van Innovatief dan naar Bouw zouden gaan om daar een plankje te zagen of iets te 
frezen of naar metaal. Nou dat liep gewoon helemaal niet.  

Het ging er op Apollo bepaald niet zachtzinnig aan toe. De deelschoolleider Apollo vertelt 
over de door ons geïnterviewde docent mts+, voorheen Apollo, toen een zij-instromer. Deze 
docent was een bouwkundige en ook kunstenaar: 

Hij was een ontwerper, met bouwkunde achtergrond, dus ik dacht die man heeft alles in 
huis. Maar voor de techniekmannen was hij toch te licht. Zij vonden hem zo’n kunstenaar, zo’n 
watje. Maar omdat hij ook bouwkundige was, werd hij wel getolereerd, maar niet serieus 

genomen. Daarom waren de tegenstellingen tussen Innovatief en de techniekstraat zo scherp.  
Deze docent mts+, voorheen docent Apollo, vertelt over zijn ervaringen met Innovatief en de 
techniekstraat:  

Men vond ons niet vakbekwaam genoeg. Dat was echte tegenwerking, een echte 
stammenoorlog. (…) Je mocht niet met je leerlingen in een technieklokaal werken. (…) Het 
hele concept, van het inlopen in klassen, dat kon niet. Die mannen van techniek vonden 

Innovatief niks. Wel techniekbreed: in een soort carrousel shoppen langs de verschillende 
technieken, leren timmeren, leren lassen. Dat is ook een standpunt. Alleen klopt het niet met de 

voorbereiding op bijvoorbeeld de mts+.  
Als antwoord op deze onwil ging de docent alle benodigde apparatuur vanuit zijn eigen 

atelier naar school verhuizen. Hij sleepte lasapparatuur en cirkelzaag naar het Innovatief-
lokaal:   

Dat was te gek voor woorden. Op school was alles immers aanwezig in de technieklokalen; 
autogeen lassen, MIG lassen, TIG lassen, elektrisch lassen, alles.  

Apollo heeft na twee jaar besloten met Innovatief te stoppen. De deelschoolleider Apollo: 
We gaan nu over op techniekbreed. En het concept dat we nu uitwerken komt bij hun (bij de 

traditionele techniekdocenten W.M.) vandaan. 
 
Waarom werd er zo in deze stammenstrijd geïnvesteerd? De analyse vanuit de activiteitstheorie 
brengt ons tot het inzicht dat de subjectieve motivering van de Innovatief-docenten zo ver 
afweek van die van de docenten van de techniekstraat, dat het voor die techniekdocenten niet 
mogelijk was de Innovatief-docenten in hun Community of Practice op te nemen. Er kon geen 
sprake zijn van één beroepsidentiteit en dus konden de aanwezige Tools niet worden gedeeld, 
waardoor Innovatief-leerlingen niet werden toegelaten in de technieklokalen.  
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Omdat Jupiter had gekozen voor een strategie waarin de hele techniekafdeling overging op 
Innovatief, kon er op Jupiter geen sprake zijn van twee verschillende Communities of Practice. 
Daar werden de verschillen zichtbaar binnen de Community of Practice van de docenten van 
Innovatief. Dat blijkt uit alle in deze casus beschreven onderwerpen: de beroepsidentiteit van 
de docent Innovatief is, ondanks de samenwerking, het respect en onderling vertrouwen, 
binnen de COP van Jupiter onderwerp van strijd. Jupiter heeft door haar implementatiestrategie 
de tegenstellingen en dus de dynamiek, in de zin van voortgaande discussies, binnen het 
activiteitssysteem gebracht. Tabel 5.18. vat de hier besproken spanningen samen: 

 

Quartaire tegenstellingen  Spanningen  

Innovatiestrategie Jupiter 
versus die van Apollo  

• Innovatie naast of in plaats van de bestaande praktijk?  

• Top-down en/of bottom-up? 

 

Tabel 5.18. Spanningen als gevolg van de innovatiestrategie 

 
4.3 Doorlopende leerlijnen 
 
Het was vanaf het begin de bedoeling dat de leerlingen van Innovatief, zowel van Jupiter als 
van Apollo, zouden doorstromen naar de mts+. Dat kon ook goed, volgens de docent mts+, 
voorheen Apollo, want het ontwerpend leren met de 4 P’s, dat geldt op Apollo en Jupiter is 
neef en nicht van het competentiegericht leren op de mts+. Het ontwerpend leren vormt een 
aanloop naar het competentiegericht leren.  
 

a. Inperking tot de bovenkant van de technische beroepen 
De roc-projectleider was bij de start van Innovatief-coördinator van enkele projecten mts+ bij 
diverse roc’s in de regio. Op de roc’s speelde dezelfde primaire tegenstelling als op Jupiter en 
Apollo. De objectverschuiving op de mts+ was die op Jupiter voorafgegaan. De roc-
projectleider:  

Landelijk zag je als meest vergaande vorm de werkplekkenstructuur. (…) Maar dat was 
techniek gericht op het vakmanschap en op de niveau 1 en 2-beroepen en eigenlijk helemaal 
geen recht doend aan de bovenkant van de technische beroepen, dat zijn de niveau 3 en niveau 
4-beroepen, dus de ontwerpberoepen, de middenkaderberoepen, het doorstroomportaal naar 

het hbo. (…) Toen hebben we besloten ons te richten op de bovenkant van de techniek.  
De roc-projectleider legt de nadruk op de bovenkant van de technische beroepen, niveau 3 

en 4, als doelgroep van Innovatief. De mts+ is ook gericht op de bovenkant. Dat is ook de 
doelgroep van Apollo. Op dat moment was nog niemand zich ervan bewust dat de keuze voor 
de bovenkant van de technische beroepen van mts+ en Apollo zich slecht verhield met de 
keuze van Jupiter om zich te richten op leerlingen van de basis- en de kaderberoepsgerichte 
leerweg.  
 

b. Aansluitingsproblematiek vmbo-mbo 
De onderwijsconcepten sluiten volgens de verschillende docenten goed op elkaar aan. Door de 
roc-projectleider ook voor Innovatief als projectleider te benoemen werd hij de belangrijkste 
boundary crosser tussen de drie scholen. De formulering van verschillende boundary objects, 
zoals het gezamenlijk geformuleerde leerling-profiel en het portfolio, waarin leerlingen hun 
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proces en productverslagen verzamelen, leek de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo een stevige 
ruggengraat te geven. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. De mts+ docent, voorheen Apollo: 

Mts+ is echt niveau 4. Wiskunde is zwaar, bijvoorbeeld. Er zijn ook een paar jongens van 
Apollo hier: het is ontzettend moeilijk voor ze. Niet omdat ze van Apollo afkomen. Ze kwamen 
vanuit het oude vmbo hier. Ze zijn een jaar lang verbaasd, verontwaardigd bijna. (…) Ze 
kregen een andere lesmethode, onveilig dus, met andere waarden en normen. Ook zelf werken, 

moeilijk, moeilijk. Vorig jaar waren er een paar hier, die had ik het jaar daarvoor op Apollo in 
Innovatief gehad, die zag ik met wiskunde en zo op hun bek gaan. (…) Apollo deed Innovatief 

met kader en gtl (gemengde theoretische leerweg). Wij leerden leerlingen werken via die 4 P’s, 
ze moesten een onderzoekje doen en een beetje rekenen. 

De oude techniek bereidt niet voor op de pedagogisch-didactische aanpak op mts + en 
Innovatief biedt onvoldoende vakkennis, met name op het terrein van wiskunde en 
natuurkunde, om de overgang naar mts + aan te kunnen, zegt deze docent. Hij benoemt een 
spanning, die in de huidige discussie over het nieuwe leren een belangrijke rol speelt, dat het 
leren van nieuwe competenties ten koste zou gaan van de aandacht voor vakkennis. De 
spanning representeert een quartaire tegenstelling, die van groot belang is voor het wel of niet 
slagen van het object van de vernieuwing, het afleveren van grotere aantallen leerlingen die in 
alle opzichten competent aan het mbo kunnen deelnemen.  

  

Nu wisten de docenten Innovatief op Jupiter wel hoe het er op de mts+ aan toe ging. Jules, 
docent Innovatief, nu afgestudeerd, maar toen nog docent, liep stage op de mts+ en is daardoor 
een boundary crosser te noemen. Hij is trots op de rol die hij daar vervulde. Hij werd 
regelmatig uitgenodigd in te vallen voor (zieke) docenten. In die situaties werd er een groot 
beroep gedaan op zijn vakkennis en hij voelde zich daardoor positief uitgedaagd:  

Dan sta ik in één keer weer les te geven voor een mts+ groep eerstejaars, of tweedejaars. 

Dat vind ik geweldig. What the heck, ik ga gewoon voor die klas staan. En als ik iets niet weet, 
dan zeg ik het gewoon eerlijk. Soms komen ze met hele moeilijke dingen, en dan ga je met dat 

kind zitten. De boeken erbij.  
Jules doelt hier op de themalessen elektrotechniek – of bouwkunde, of metaal -  die worden 

gegeven naast de prestaties waar leerlingen op de mts + aan werken. De kennis uit die 
themalessen wordt toegepast in de prestaties. Jules heeft persoonlijk een prestatie begeleid die 
zelfs een prijs heeft gewonnen. Zijn studenten produceerden een skelter, die vanwege de 
techniek in de skelter een tweede prijs kreeg. Hij is er trots op: 

Ik heb ze alleen maar begeleid. Vragen gesteld, de vaart erin gehouden, met ideeën 
gekomen. Voor de rest hebben de jongens dat helemaal zelf gedaan.  

Het lijkt erop dat Jules tijdens zijn stage een onderwijsvisie ontwikkelde die goed in de pas 
loopt met het ontwerpend leren. In de paragraaf over het pedagogisch concept op Jupiter lijkt 
het tegendeel soms het geval. Hier zit een duidelijke spanning, die te maken kan hebben met 
twee verschillende aangelegenheden. Jules krijgt bij de mts+ alle ruimte om met ‘echte’ 
techniek bezig te zijn: zijn skelter wint zelfs een prijs. En het niveau op de mts+ is hoger dan 
dat van zijn huidige leerlingen: mts+ geeft onderwijs op niveau 4 aan niveau 4-deelnemers, 
terwijl Innovatief op Jupiter zich richt op leerlingen van niveau 2 en 3.  
 
c. Geen aansluiting basisleerlingen  
Eén van de belangrijkste spanningen, waar het gaat om de quartaire tegenstellingen, schuilt in 
het volgende: de kaderleerlingen van Jupiter Innovatief worden weliswaar geaccepteerd door 
mts+, maar zullen het daar waarschijnlijk vrij lastig hebben, terwijl de basisleerlingen van 
Jupiter op de mts+ helemaal niet terecht kunnen. Zij hebben wat de innovatieve 
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onderwijsaanpak betreft, geen doorlopende leerlijn. Karin heeft er met haar mentorklas 
basisleerlingen alles mee te maken: 

Een basisklas stroomt in principe door naar een niveau 2. En die hebben dus geen 
aansluiting op de innovatieve techniek  van het roc. Ze hebben op niveau 2 alleen de 
beroepsopleidingen: loodgieter, installatietechniek, vliegtuigmonteur, automonteur, schilder, 
stukadoor. In een bbl- of in een bol-opleiding (beroepsbegeleidende en beroepsopleidende 

leerweg in het mbo, WM). Van mijn leerlingen heeft iedereen dus een opleiding moeten kiezen.  
Martin is begaan met zijn basisleerlingen, die eigenlijk nergens terecht kunnen. Dat is wel 

de helft van onze populatie, zegt hij. Hij baalt met zijn leerlingen mee: 
Op dit moment balen die leerlingen als een stekker. Er is een jongen die is helemaal wild 

van geluidstechniek, en die kan nergens heen. Die kan niet door naar mts + om zich verder te 
ontwikkelen; de opleiding geluidstechniek is alleen maar niveau 4. Dus die gaat nu gewoon 

elektronica doen, of elektrotechniek, niveau 2, en dan hoop ik maar dat hij in de toekomst door 
kan studeren. .  

De doorstroming van niveau 2, of het gebrek eraan, vormt een bron van ergernis voor alle 
partijen. Die ergernis zit aan beide kanten. Niet alleen hebben leerlingen niet altijd de goede 
papieren om toegelaten te worden op de mts+, ook is het zo dat ze met goede papieren soms 
niet worden geaccepteerd door de ‘oude’ technieken op niveau 2. De roc-projectleider: 

Er komt een basisleerling van Jupiter Innovatief binnen bij motorvoertuigen. Zegt die 
docent: jij hebt helemaal niet motorvoertuigen gedaan, ik neem je niet aan. Zo traditioneel zijn 

de niveau - opleidingen in het mbo. Nu begint dat een beetje te veranderen. Omdat die niveau 
2-leerlingen nergens naar toe kunnen. Hier heb ik collega’s maar moeizaam van kunnen 
overtuigen. De directie heeft daar nogal wat geweld moeten gebruiken.  

Die spanning zit dus niet alleen tussen twee activiteitssystemen, hij zit ook middenin de 
mts+ als aanpalend activiteitssysteem. Tegelijkertijd dringt het vermoeden zich op dat de 
basisleerlingen van Innovatief bij de traditionele techniekopleidingen een onderwijsvraag 
neerleggen waarop men op dit moment geen antwoord heeft. Martin zou dat wel weten: 

Het innovatieve zou op het roc op alle niveaus aangeboden moeten worden. Ik zou wel een 
sollicitatiebrief willen schrijven, dat Karin en ik dat gaan maken. Onze basisleerlingen zouden 
ook naar een mts+ moeten kunnen. Nu komen ze weer terecht in de conventionele techniek en 

moeten ze weer dingen gaan namaken.  
De keuze van Jupiter om zowel de basis- als de kaderleerlingen op te nemen in Innovatief 

heeft ertoe geleid dat voor de basisleerlingen geen doorlopende leerlijn bestaat. Dat de 
basisleerlingen op andere wijze op de mts, niveau 2, hadden kunnen worden voorbereid, is 
geen onderwerp van gesprek geweest.  
 

d. Contact inhoudelijk eenzijdig 

Leerlingen van Jupiter gaan op bezoek bij de mts+ en docenten van de mts+ geven voorlichting 
op Jupiter. Dat is de vorm die de samenwerking op het terrein van de doorstroming krijgt. Maar 
er is weinig tot geen contact over hoe het gaat met leerlingen die na Innovatief zijn 
doorgestroomd naar mts+. Martin geeft dat ruiterlijk toe. Hij weet niet precies of de leerlingen 
wel worden geaccepteerd en hoe het op de mts+ met ze gaat. Martin:  

Ik zou dat moeten navragen. Op al die overleggen hebben we het niet veel gehad over de 

doorstroming van basisleerlingen. Het probleem is nu ineens nijpend geworden, omdat er nu 
basisleerlingen afstuderen. Het probleem is heel duidelijk en daarom is het nu ook onderwerp 

van gesprek geworden. Daar hebben we eigenlijk niet goed zicht op gehad. Ik weet ook niet 
hoeveel nu precies naar mts+ zijn gegaan. Dat weet ik niet. Daarover gaan de mentoren. Daar 
is geen zicht op.  
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Ook Karin weet niet hoeveel leerlingen op welke vervolgopleidingen zijn terecht gekomen.  
Hoeveel dat er zijn dit jaar, dat weet ik niet. Daar heb ik geen zicht op, op dit moment 

(week voor de zomer). Dat zou ik aan de mentoren moeten vragen, dat wil ik ook wel doen, ik 
hoop dat zij dat overzicht hebben, maar dat weet ik niet.  

Jules weet het wel. Vier leerlingen van zijn kaderklas en acht van de theoretische leerweg 
gaan naar de mts+. 

 

e. De opstroom van basisleerlingen  
Karin heeft de problematiek van de doorstroming van de basisleerlingen aan de orde gesteld:  

Ik heb toevallig gister gesproken met de collega’s van het roc en Apollo. Toen heb ik dit 
weer benoemd. Halverwege het afgelopen jaar zag ik het al aankomen, we hebben nu 
afgesproken dat we vrij snel gaan kijken, het komend schooljaar, of er niet iets van een 
meetinstrument moet komen, waarmee basiskinderen beoordeeld worden op competenties. Het 

roc zou die competenties kunnen overnemen, zodat ze toch naar de mts+ kunnen. Omdat een 
basisleerling qua techniek heel erg kan groeien. (…) Ik heb nu in de derde klas drie 

basisleerlingen die zo naar de mts+ kunnen doorstromen. Maar dan heb ik het niet over het 
Nederlands en het Engels, dat weet ik niet. Zij zouden zo mts+ kunnen doen, qua vaardigheden 
en qua technisch inzicht.  

Karin verwoordt met deze uitspraak de manier waarop Jupiter het doorstoomprobleem van 
de basisleerlingen wil aanpakken. En het Jupiter-antwoord is: opstroom, zorgen dat de 
basisleerlingen minstens kaderleerlingen worden en zo naar de mts+ zouden kunnen.  
Erik, basis/kaderleerling, klas 3: 

De mts docenten komen hier en vertellen wat die niveaus inhouden, niveau 1, niveau 2, 
niveau 3. Ik had vorig jaar in de tweede klas het basisniveau gekregen, dat is niveau 2. Maar ik 
werk nu op het niveau van kader, niveau 3. Ik heb al wel zes kadertoetsen gedaan, en voor de 

meeste heb ik een voldoende gehaald.  
De deelschoolleider Jupiter blijft optimistisch. Er is geen afstroom van kader naar basis, 

stelt hij vast. En voor de basisleerlingen geldt volgens hem:  
Die moeten nog eens even flink uitgedaagd worden om in het derde leerjaar te laten zien 

dat ze alsnog kader kunnen. Dat blijkt ook zo te werken, dat is niet zo heel verrassend. Dat 
bevestigt mij erg in het feit dat we in Jupiter wat dat betreft het goede spoor te pakken hebben 

en dat al die scholen die proberen om leerlingen eerder voor te sorteren in mijn optiek niet 
goed bezig zijn.  

Maar het probleem is volgens hem niet zo groot. Want leerlingen wisselen nogal eens van 
sector bij de overgang van vmbo naar mbo. Eerder echt voor een sector kiezen, gaat niet:  

Want één ding moeten we niet vergeten: als leerlingen aan het einde van de tweede klas 
gaan kiezen wat voor een vervolgopleiding ze gaan doen in de bovenbouw van het vmbo, zijn 

de jongste leerlingen 13. Iedereen die vindt dat leerlingen als ze 13 zijn voor een 
beroepsopleiding zouden moeten kunnen kiezen, die doet aan pedagogische onzin. Dat kan 

niet. 
 
f. Naar binnen gericht 
Misschien lukt het Erik. Maar hij vertegenwoordigt ook een grote spanning binnen het 
activiteitssysteem Innovatief. En dat is dat docenten kennelijk verwachten dat de kade leerling, 
voorheen basisleerling, zal kunnen voldoen aan de eisen die de mts+ opleiding stelt. Zal hij, 
met al z’n technisch inzicht ook de kennistoetsen wis- en natuurkunde aankunnen? De 
docenten Innovatief weten het niet. Want ze volgen de leerlingen na het examen niet. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de docenten dermate gericht zijn op het 
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dóórontwikkelen van Innovatief, dat ze spanningen buiten het directe primaire proces niet 
willen of kunnen waarnemen, ondanks het feit dat de doorstroming naar het roc een kernpunt 
van het Motief is, dat is neergelegd in een convenant. Dat zou betekenen dat tijdens het 
transformeren van het activiteitssysteem de gerichtheid vooral naar binnen is, zodat spanningen 
op het terrein van de quartaire tegenstellingen buiten het waarnemingsvlak blijven. De 
aandacht is meer gericht op het creëren van Innovatief dan op het Object: het opleiden van 
leerlingen binnen Innovatief. Deze overwegingen worden des te nijpender als we ons realiseren 
dat het niet onwaarschijnlijk is dat de kaderleerlingen het met de kennisvakken op de mts+ 
waarschijnlijk ook moeilijk zullen krijgen. Die waarschijnlijkheid wordt groter als het gaat om 
basisleerlingen, die zijn opgestroomd tot kaderleerlingen.  
 

We vatten de spanningen in de quartaire tegenstelling als volgt samen, zie tabel 5.19.  

 

Quartaire tegenstellingen  Spanningen  

Spanningen rond de 
doorstroming naar het 
vervolgonderwijs  

• (on)voldoende kennisbasis wis en natuurkunde van de 
kaderleerlingen voor mts+? 

• problematische doorstroom basisleerlingen?  

• is opstroom basisleerling tot kaderleerling mogelijk?  

Spanningen in de relatie van 
Innovatief met mts+ 

• docenten teveel gericht op het concept van de Innovatie, te 
weinig op het volgen van leerlingen 

• docenten Innovatief naar binnen gericht.  

 

Tabel 5.19. Basisspanning doorstroming en doorlopende leerlijnen 

 
4.4 Ten slotte 
 
In deze paragraaf hebben we de quartaire tegenstellingen nader onderzocht. We vonden 
spanningen in de samenwerking met Apollo en mts + en in de doorlopende leerlijnen met 
mts+. Uit de ervaringen rond de miniconferenties concludeerden we dat de invulling met 
boundary objects in de boundary zone door boundary crossers niet onder alle omstandigheden 
lukt. Er moet eerst een gezamenlijke basis zijn, die zicht biedt op Tools, die tegelijkertijd 
structuur bieden waardoor je weet wat de bedoeling is, en ook voldoende open zijn, zodat 
verschillende deelnemers hun eigen invulling aan de Tools kunnen geven.  
    De verschillen tussen Apollo en Jupiter kregen aandacht, vooral wat betreft het verschil in 
invoeringsstrategie. Dat Innovatief op Apollo niet meer bestaat, hebben we in verband gebracht 
met de invoeringsstrategie, namelijk om Innovatief naast de bestaande techniekstraat op te 
richten. Ook schonken we veel aandacht aan de problematiek rond de doorlopende leerlijnen: 
ondanks het convenant met het roc is de doorstroming van de leerlingen onvoldoende 
gegarandeerd. In verband hiermee opperden we dat de ontwikkeling van Innovatief plaats vond 
in een naar binnen gericht team, dat zich vooral richt op de ontwikkeling van de vernieuwing 
en aan de begeleiding van de schoolloopbaan van leerlingen minder aandacht schenkt. 
Opvallend genoeg hebben juist de ‘oude’ techniekdocenten (Jules) hier nog het meest oog 
voor. 

 



HOOFDSTUK 5 

 132 

 
5 Innovatief: het individuele en het collectieve leren 

 

Tot nu toe is de dynamiek van Innovatief als activiteitssysteem beschreven. In Innovatief zijn 
docenten op zoek gegaan naar nieuwe concepten en herdefiniëren ze bestaande concepten om 
een nieuwe werkelijkheid transparant te maken. De spanningen die werden opgeroepen in de 
‘oude’ situatie hebben docenten ‘opgelost’ door zich samen aan de innovatie te zetten. Hoe 
gaat men echter als persoon en als team om met de spanningen en tegenstellingen die door de 
innovatie of door het innovatieproces worden opgeroepen? Hoe worden de grenservaringen 
beleefd? Wat heeft elke docent in deze context geleerd? Op basis van twee instrumenten, het 
model van het Creatief Leren en het competentiemodel van de SBL (zie hoofdstuk 4) 
reconstrueren we hieronder het leren van elke individuele docent. Daarna onderzoeken we met 
behulp van beide instrumenten, aangevuld met data uit de leerbiografie, het collectieve leren.  

 

5.1 Grenservaringen en competenties in Innovatief 

 
Op het moment van afsluiten van het onderzoek waren de docenten gedurende vier jaar bezig 
geweest met Innovatief. Het eerste jaar was een opstartjaar en in het tweede en derde jaar werd 
de vernieuwing in de oude technieklokalen en in noodlokalen in praktijk gebracht. Het vierde 
jaar konden docenten en leerlingen in het nieuwe lokaal werken. Tegelijk met het in praktijk 
brengen van de vernieuwing is gewerkt aan innovatieve leerling-opdrachten, aan het format 
voor opdrachten, aan het schrijven van de Nota techniek en aan de meesterproef. Met 
Innovatief werd getracht de primaire en secundaire tegenstellingen op te lossen. Daarbij hebben 
de docenten met tertiaire en quartaire tegenstellingen te maken gekregen die spanningen, 
confrontaties en emoties hebben opgeleverd.  

In het hiernavolgende gaan we per docent na wat die grenservaring - naar eigen zeggen - 
geweest is en tot welke persoonlijke ontwikkelingen en groei in docentcompetenties deze heeft 

geleid. We beschrijven het gevoel van discontinuïteit dat elke docent heeft ervaren en geven 
aan hoe de docent houvast kon vinden in een gevoel van (hernieuwde) continuïteit. Steeds 
hebben we de docenten ook met een kernbegrip het door hen ervaren leren laten benoemen.  
 
Martin 
De grenservaringen van Martin hebben te maken met zijn leiderschap en zijn visie op techniek 
en techniekonderwijs. Als kernbegrip kiest hij een metafoor die zijn leiderschap weergeeft: de 
metafoor van de helikopter, van overzicht en visie hebben. Martin geldt in de school als een 
‘goede’ docent die uitblinkt in klassenmanagement, waardoor hij ook bij het team van 
Innovatief veel krediet heeft:  

Want ik geef nooit straf, leerlingen komen bij mij niet te laat. Bij mij gaat dat zo omdat ik 
dat kan. Omdat ik ik ben en die band heb met die klas. Dat kan een ander niet zo gemakkelijk 

overnemen. (…) Iedere leraar moet de eigen weg vinden. Ik ook. 
Zelf denkt hij dat het juist zijn interpersoonlijke kwaliteiten zijn geweest, die ervoor 

gezorgd hebben dat hij als trekker van Innovatief door de anderen werd geaccepteerd. Die 
kwaliteiten grijpen terug op de persoonlijke zingeving die hij ervaart in het beroep en dat is de 
omgang met leerlingen. Het is niet de kenniskant die hem boeit, het is de persoonlijke en 
relationele kant van het beroep. Mensen helpen, daar gaat het om. Mensen helpen is voor 
Martin luisteren, empathisch luisteren, zich inleven in de ander. Hij heeft deze kwaliteiten in 
Innovatief strategisch ingezet in het kader van zijn leiderschap en daarmee heeft hij zijn rol als 
trekker van Innovatief versterkt:  
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Ik heb het empathisch luisteren en mijn inlevingsvermogen gebruikt om mensen aan te 
sturen. Ik heb bijvoorbeeld in het begin goed naar Sander geluisterd en dat heeft hij ook 

gevoeld. Hij voelt wel dat ik wel begrijp wat hem drijft. Als je mensen niet begrijpt kan je ze 
ook niet aansturen. Daardoor heeft hij vertrouwen in mij gekregen.  

Martin’s valkuil heeft ook met zijn leiderschap te maken: als degene die in het project, 
samen met Karin, het meeste schrijft, valt het in het nieuwe lokaal op dat Martin geen afmaker 
is. Op het moment dat Martin de school verlaat om elders te gaan werken is de Nota techniek 
niet helemaal af en zijn er nog niet voldoende leerlingopdrachten.  

 

Kernbegrip Grenservaringen  Tegenstellingen   Competenties  

De helikopter 

 

Kwaliteit: empathie, 

 

Valkuil: geen 
afmaker 

1. het is (bijna) 
onmogelijk 
weerstanden van 
collega’s te 
overwinnen 

2. ook leerlingen willen 
groot werken, ipv 
schoon en klein en 
vertonen problemen 
met werkhouding 

Tertiaire 
tegenstellingen over 
visie op techniek, op 
techniekonderwijs en 
op docentschap; 
tegenstelling tussen 
volgers en trekkers;  

Met als klap op de 
vuurpijl dat leerlingen 
zijn visie niet lijken te 
delen 

1. teamcompetentie: 
beslissingen durven 
nemen en knopen 
doorhakken. Ruimte 
nemen en ruimte 
geven 

2. omgevingscompeten-
tie: uitdrager van de 
visie van Innovatief 

 

Tabel 5.20. Martin’s grenservaringen en competenties  

 
Grenservaringen en competenties 
Ondanks zijn kwaliteiten van empathisch luisteren en inlevingsvermogen, is het Martin niet 
gelukt Sander en Jules ‘mee’ te krijgen. Martin’s belangrijkste grenservaring is dan ook 
geweest dat hij zich langzamerhand is gaan realiseren hoe moeilijk het is om weerstanden te 
overwinnen. Dat gaat heel langzaam. In kleine stapjes. Later is hij er zelfs niet meer zo zeker 
van dat die kleine stapjes altijd zullen lukken. Martin had zoiets nooit eerder meegemaakt en 
dat bezorgde hem een gevoel van discontinuïteit: zijn empathisch vermogen stelde hem deze 
keer niet in staat Sander en Jules ‘mee’ te krijgen in een visie waar Martin vierkant achter 
stond. Zijn grote teleurstelling in het project is geweest dat sommige weerstanden niet 
overwonnen kunnen worden.  

Wat ik heb geleerd over collega’s is dat mensen veel meer star zijn dan ik ooit had gedacht. 
Wat ik heb geleerd is dat mensen vast zitten in hun referentiekader en hoe moeilijk het is om 

dat terug te draaien. Het gaat heel erg langzaam. Elke keer als je denkt dat je iets bereikt hebt, 
dan is die ander al weer teruggevallen.  

Hij vindt de continuïteit om hiermee om te gaan in zijn zelfvertrouwen en in zijn rotsvast 
geloof in Innovatief. Hij boekt zijn grootste leerwinst in de teamcompetentie. Hij past zijn 
leiderschapsstijl aan.  

Ik ben dus veel directiever geworden, hak knopen door en neem beslissingen. Je moet een 

vernieuwing van de grond krijgen.(…) Als je wilt dat er schone techniek komt, dan moeten het 
lasapparaat en de draaibank weg, ten gunste van een computergestuurde draaibank. (…) Wij 

moeten achter onze visie staan. Wij doen dat niet meer, lassen. Dan kan je ook niet terugvallen 
in je oude patroon. In ons lokaal kan je geen ouderwetse techniek meer geven.  

Twee dingen staan daarin volgens hem centraal: zelf ruimte nemen en Karin ruimte geven. 
Ruimte nemen komt tot uiting in zijn veranderde houding ten aanzien van consensus: vroeger 
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was hij altijd uit op consensus. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, want hij durft sneller 
beslissingen te nemen en knopen door te hakken: Ik ben harder geworden. De context van 
Innovatief vraagt hier volgens hem ook om: het project moest binnen een bepaalde 
tijdsplanning blijven, vanwege de nieuwbouw. Beslissingen moesten ook snel genomen 
worden, in zijn perspectief: 

Ik heb geleerd van mezelf en over mezelf dat ik altijd in staat ben en altijd wel wil praten, 

en dat ik ook knopen door kan hakken en daar voel ik me heel rustig onder.  
Hij voelt zich daarin zo zeker dat hij in Innovatief ruimte aan Karin heeft gegeven zich 

naast hem als leider te profileren:  
Daar ben ik in veranderd. Vroeger was ik zo: ga niet door me heen! Twee kapiteins op een 

schip, dat kan niet. Terwijl ik nu bewust stappen achteruit doe op het moment dat Karin zich 
wil profileren en de boel over wil nemen. Dan denk ik, ga je gang maar meisje, laat maar zien. 

Ik weet wat ik kan en ik weet wie ik ben en ik hoef me niet meer te bewijzen.  
Dat ervaart hij sterk als een breuk met het verleden. Ruimte geven aan anderen en als het 

fout dreigt te gaan daarbinnen toch weer sturen en gezag laten gelden.  
Martin’s groei zit volgens hem naast de teamcompetentie ook in de competentie omgaan 

met de omgeving. In beide competenties is hij volgens zijn eigen inschatting expert geworden. 
Hij ontwikkelt de teamcompetentie in zijn rol als interne begeleider en trekker van Innovatief, 

als uitdrager van ‘de’ visie naar het team en naar de schoolleiding. Hij ontwikkelt de 
omgevingscompetentie in de samenwerking met Apollo en roc. Daar draagt hij ook de visie uit. 
Die visie is op Jupiter in uitgewerkte kaders vertaald die vanaf het moment dat de nieuwbouw 
klaar was, ook in de geëigende fysieke leeromgeving in praktijk werden gebracht. Dat hij deze 
leerwinst heeft geboekt, is volgens Martin voor hem van groot belang geweest: Innovatief kon 
op deze manier nog meer voldoening geven:  

Ik ben trots op mezelf. Het was goed voor mijn gevoel van eigenwaarde en het heeft mijn 
interne zekerheid vergroot. Het project is goed geklaard.  

Het gaat erom met Innovatief een vernieuwingsproject te realiseren dat de school landelijk 
op de kaart zet en dat wellicht landelijk een model voor techniekonderwijs zal worden. 
Volgens Martin zou elke docent dat wel willen:  

Wij zetten iets neer dat als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland. Steeds meer scholen 

haken aan. Dat scholen dit als basis nemen en van daaruit hun techniekonderwijs gaan 
veranderen. Maar de normen en waarden achter onze aanpak, dat leerlingen kunnen 

ontwerpen, dat ze kunnen kiezen, dat ze kunnen samenwerken, dat zullen de meeste 
techniekdocenten in Nederland niet onderschrijven. Wij laten zien dat leerlingen het wel 
kunnen.  

 

Een andere belangrijke grenservaring ondervindt Martin in het nieuwe lokaal. Zodra het 
nieuwe lokaal af is, gaat hij ook – voor het eerst na vele jaren - weer techniek geven in 
Innovatief. Daar wordt hij geconfronteerd met een weerbarstige werkelijkheid. De 
werkhouding van leerlingen laat te wensen over, ze gaan op internet rotzooien en ze buurten bij 
elkaar. Dit is een grenservaring, die voor Martin als erkend goede docent geheel nieuw is. Hij 
had in zijn vmbo-klassen Nederlands altijd een uiterst goede band met leerlingen en kende 
geen ordeproblemen. In het nieuwe lokaal blijkt de situatie volstrekt onvergelijkbaar en heeft 
ook Martin last van een onvoldoende werkhouding van leerlingen. Maar gelukkig gloort er aan 
het eind van dat jaar een verbetering in de werkhouding:  

De laatste twee maanden vond ik de sfeer in de groepen steeds beter worden. In het begin 
was het: we gaan brommertjes kijken. De laatste twee maanden vind ik ze door de bank goed 
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aan het werk. Ze zijn wel eens niets aan het doen, maar als je het ze vraagt, gaan ze weer aan 
het werk.  

In het nieuwe lokaal blijkt ook dat de voorkeur voor grote en grove techniek zich niet 
beperkt tot Sander en Jules: ook de leerlingen blijken liever grote producten te maken. Dat 
kwam als een grote schok voor Martin:  

Als je leerlingen hun gang laat gaan, die willen groot, in plaats van schoon en klein. Moet 

je je dan daarbij neerleggen? Dat vind ik nou een spanningsveld. Centraal staat de strijd om 
de visie en wat er in de werkelijkheid gebeurt. (…) Als een leerling wil lassen, dan doet hij dat 

maar op het roc. Wij moeten niet altijd doen wat leerlingen leuk vinden.  
Martin blijft bij de keus voor klein en schoon en het maken van een prototype, in plaats van 

groot en vuil en het maken van reële producten. Hij houdt vast aan de basisideeën van 
Innovatief; de vernieuwing moet van de grond. Maar:  

Het wordt voor mij zinloos als ik moet samenwerken met collega’s die niet dezelfde kant op 
willen als ik.  

Omdat hij vanwege een conflict (dat niet handelde over Innovatief, W.M.) Karin als maatje 
kwijtraakt, staat Martin er in het nieuwe lokaal nogal alleen voor. Hij heeft er minder uren dan 
de bedoeling was en in de fysieke setting van het nieuwe lokaal heeft hij net als de andere 
docenten problemen met de werkhouding van de leerlingen. Voor het eerst krijgt ook hij te 
maken met ordeproblematiek. Deze grenservaring heeft te maken met de tegenstelling tussen  
gebruikelijke en benodigde routines, binnen de driehoek Subject, Tools, Object. Hij rapporteert 
geen groei in competenties naar aanleiding van deze grenservaring. De vraag dringt zich op of 
hij de bij deze grenservaring behorende discontinuïteit heeft kunnen overbruggen, want na het 
eerste jaar in het nieuwe lokaal verlaat Martin Innovatief. Hij zoekt een nieuwe uitdaging en 
wordt lerarenopleider.  
 
Jules 

Toen Innovatief startte, studeerde Jules nog voor leraar elektrotechniek. Hij liep stage op de 
mts+ en haalde in het derde jaar van Innovatief zijn diploma. Door die stage heeft hij het idee 
leerlingen goed op het roc te kunnen voorbereiden: ik weet wat voor type leerlingen ze daar 
willen hebben. Als kernbegrippen die zijn leren in Innovatief weergeven kiest hij de breuk 

tussen kennis overdragen en leerlingen kennis laten vergaren. Keer op keer merkt hij hoe 
moeilijk die overgang is: voor je het weet verval je in het oude van de kennisoverdracht. Hij 
heeft wel vertrouwen in eigen kwaliteiten gekregen, vooral naar leerlingen toe:  

Zet mij maar voor een groep en het komt goed. Ik kan improviseren. Niet bang zijn. Dan 
loopt het maar fout. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Het lesgeven gaat met het jaar iets beter.  

Maar hij heeft zijn valkuilen ook goed leren kennen. En die merkt hij vooral wanneer zijn 
ideeën in het team bot vangen:  

Dan denk ik krijg de …(shit) maar met je hele rotzooi. Ik doe het niet meer. Denken jullie er 

zo over? Doen jullie het maar zelf. Dan wordt mijn enthousiasme afgefikt. Dan trek ik me 
terug.  

Dat is zijn valkuil: zich terugtrekken.  
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Kernbegrip   Grenservaring  Tegenstellingen  Competenties  

De breuk tussen 
kennis 
overdragen en 
kennis vergaren 

 

Kwaliteit: 
improviseren. 

 

Valkuil: zich 
terugtrekken.  

1. de moeite van de 
omschakeling naar 
het coachend 
lesgeven  

2. de strijd tussen de 
oude en de nieuwe 
techniek; de angst 
voor de fröbelschool 

3. de ergernis dat hij 
niet mag mee 
coördineren  

Tegenstelling 
benodigde en 
gebruikelijke 
competenties binnen 
Subject, Tools, Object;  

tegenstellingen over 
visie op techniek, op 
techniekonderwijs en op 
docentschap;  

tegenstelling tussen 
volgers en trekkers.  

1. ped/did/inter-
persoonlijke 
competentie: 
leerlingen 
begeleiden bij het 
probleemoplossend 
en ontwerpend leren 

2. teamcompetentie; 
geleerd zich te 
schikken, en geleerd 
dat hij wel 
verantwoordelijkheid 
wil nemen en wil 
coördineren  

 

Tabel 5.21. Jules’ grenservaringen en competenties 

 
Grenservaringen en competenties 
Jules heeft bij de start van Innovatief niet zoveel vertrouwen in zijn eigen didactische 
kwaliteiten:  

Eerst was het gewoon zitten en je mond houden en gewoon sommetjes maken. Hoe leer je 
nu kinderen aan dat ze iets op moeten zoeken, hoe ze goed naar een tekening moeten kijken, 

hoe ze problemen op kunnen lossen in plaats van structureel de kennis over te dragen die ik in 
mij heb? Die omschakeling, dat is best lastig. (…) Dat is heel anders denken. Want die 
kennisoverdracht blijft trekken. Dat is gewoon heel moeilijk. (…) Want ze weten eigenlijk niks 
maar ze weten wel hoe ze iets op moeten lossen.   

Dat het zo moeilijk is het vertrouwde lesgeven op te geven en het coachen en begeleiden 
ervoor in de plaats te stellen, vormt de eerste grenservaring van Jules. Bovendien vraagt Jules 
zich af of hij wel kàn begeleiden. Als alles klopt, dan lopen de zaken goed. Maar als er maar 
iets mis is…..  

Dan wordt het een grote chaos en dan beginnen die kinderen te zeuren. Als er een boutje 
niet is,(…) of als een opdracht niet helemaal tiptop in orde is. Het moet niet zo zijn dat je in 

één keer wat tegen komt waardoor je vastloopt. (…) Want je bent gewoon zwaar aan het 
ontwikkelen. Je loopt van probleem naar probleem naar probleem. Daar word je gewoon echt 

heel moe van. Echt heel erg moe van. Ik ben bekaf als ik zo’n klas een dag heb gehad. (…) 
Misschien kan ik wel niet begeleiden.  

Het gevoel van discontinuïteit is te vinden in de angst dat hij nooit zal leren om het 
lesgeven te vervangen door het coachen en begeleiden: misschien kan ik het wel niet.  

Gelukkig gaat het in het nieuwe technieklokaal veel beter. Hij leert van het samenwerken 
met Karin, Martin en Sander, die allemaal meer ervaring hebben. Door te doen, door uren te 
maken en door af te kijken, is hij gegroeid in de (vak)didactische competentie, waarin hij zich 
nu gevorderd noemt, en ook in de interpersoonlijke en de pedagogische (beide ook gevorderd):  

Ik sta geen les meer te geven. Het oude loslaten, het voor de klas staan bij het bord 
loslaten,(…) je staat gewoon meer te coachen. (…) Ik heb dit geleerd door uren te maken in het 

lokaal. Met onderuit gaan, soms. Met vallen en opstaan. Hoe je hier les moet geven, kan je 
never nooit uit een boek halen. Iedereen mag reageren op hoe ik bezig ben. Daar leer ik ook 
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weer van. En: ben ik moe nu? Nee, ik ben veel relaxter. (…) Leerlingen worden zelfstandiger. 
Er is eigenlijk geen leerling meer die vraagt ’wat moet ik doen’ . Ze kunnen zichzelf sturen. Ik 

ben laagdrempelig. Leerlingen kunnen hun ei bij me kwijt. Ik heb goed contact met de 
leerlingen. Er is vertrouwen, over en weer. Zo win ik steeds meer terrein. De leerlingen gaan 
vooruit en de producten worden mooier. Maar veel moet nog beter. Het beheer van het lokaal. 
De start van de les. De opdrachten. En dat stukje theorie, dat mis ik nog steeds. Eigenlijk moet 

er in de onderzoeksfase bij alle opdrachten een stukje theorie staan. (…) En een 
toetsingsgedeelte. Dat moet er nog steeds in.  

Jules is nog een jonge docent. Bij aanvang van Innovatief was hij nog in opleiding. 
Innovatief speelt een rol in zijn groei naar het docentschap. Hij wil vaardighedenonderwijs als 
start van Innovatief, en meer dan nu in Innovatief gebruikelijk is. Hij wil stukjes theorie in de 
ontwerpopdrachten. Zijn zelfvertrouwen groeit. Hij leert steeds beter om te gaan met de 
leerlingen en met het ontwerpend leren. Het is zijn pas gevormde opvatting van 
professionaliteit, waarin hij Innovatief met delen van het overdrachtsmodel wil combineren, en 
zijn ervaring op de mts+ die hem voldoende continuïteit verschafte om met de discontinuïteit 
om te kunnen gaan. 
 

Jules’ tweede grenservaring en de daarmee samenhangende competentieontwikkeling ligt in 
het feit dat hij voor zijn visie op techniek en op techniekonderwijs zo weinig gehoor heeft 
gekregen. Samen met Sander ging hij de strijd aan met Martin, Karin en de deelschoolleider. 
Vanaf de start van Innovatief heeft hij zijn twijfels over de aard van de vernieuwing geuit. Hij 
is voor groot en vuil en echte producten, niet voor klein en schoon, in prototypes. En hij wil in 
het ontwerpend leren een grotere plek voor instructie in theorie en vaardigheden. Die twijfels 
kunnen we het beste samenvatten als angst dat de vernieuwing neer zou komen op gefröbel. 
Die angst heeft hij in alle toonaarden laten horen:  

Ik probeer altijd mee te denken. En af en toe zwaar op de rem te trappen. Dan gaat het 
hard tegen hard hoor, dan is het echt knallen. Dan moeten we (Sander en Jules) flink uithalen, 

want anders wordt het ons ding niet meer. En dan stoppen we ermee. Zij willen alles op de 
vierkante meter. Zij hebben dat in hun hoofd en dan komen wij aan met iets wat ontzettend leuk 
is en waar je een hele hoop opdrachten mee kan doen, zoals met theatertechniek. Maar wat zij 
in hun hoofd hebben, willen ze doordrukken. Dat moet dan met een spotje in de hand. Dat is 

geen theatertechniek, dat is gewoon fröbelen. Ik moet dus continu schikken. Kijk, ik vind 
gewoon veel goed en ik denk altijd mee. Maar ik maak mij daar heel boos om. Ook om die 

machines, die zijn aangekocht. Die draaibank is een prutapparaat, je hebt er niks aan en toch 
wordt hij doorgedrukt. En nu heb ik dus: kom maar op met je opdrachten. Ik wil nou wel eens 
opdrachten zien. En wij hebben met theatertechniek wel opdrachten. Een grote stellage met 
lampen erin, omhoog zo naar het dak toe, gewoon maar beginnen met aansluiten. Want wat is 

er uit die schrijversgroep gekomen? Veel opdrachten waar we mee werken komen niet uit die 
schrijversgroep.  

De competentie betekent voor hem dan ook niet zo zeer dat hij heeft leren samenwerken in 
een team, maar wel dat hij heeft besloten dat hij in het team een andere positie wil innemen dan 
hij tot nu had.  

Ik ga hier een expert in worden, zegt hij. Ik wil een plek hebben in de coördinatie. Een iets 

hogere plek. Hoger dan nu: hier zit ik nu en ik voer uit. Ik hoop een coördinerend persoon te 
worden die toch wel alles voor elkaar kan krijgen. Die goed kan lobbyen naar boven, die leuke 

projecten kan starten en die de zaakjes goed op orde heeft. En dat ze denken: met dat mannetje 
moeten we rekening gaan houden. Dat ze niet meer langs me heen of over me heen wandelen. 
Ik wil daar handig in worden. Ik wil een kartrekker worden.  
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Hij legt zijn rol van volger af en eist een leidende rol door een bijdrage in de coördinatie te 
willen leveren. Er moet in Innovatief naast Karin een persoon bij komen:  

Als Karin weg valt hebben we een groot probleem. Dan is er niemand die van de hoed en 
de rand weet. De anderen vinden het goed dat ik me daarmee ga bemoeien. Ik ben ook bereid 
om meer taken op me te nemen.  

Dat is voor Jules zeker nieuw: hij had in Innovatief tijdens de ontwikkeling één taakuur. Op 
dit moment besteedt hij zijn taakuur aan het op orde houden van het nieuwe lokaal. Maar hij 
wil meer: ik wil precies weten wat zij aan het doen is. Ook hoe het financieel zit. Hij zet de stap 
van een docent die klaagt, volgt en weerstand tegen de vernieuwing heeft, naar een docent die 
een rol voor zichzelf opeist in het beleid en de coördinatie. Hij durft deze stap te zetten doordat 
hij overtuigd is van de kracht van zijn visie: het ontwerpend leren met een sterke 
vakinhoudelijke en een sterke vaardighedenpoot.  

Zijn wens om ook te gaan coördineren en daarmee zijn positie als volger te verlaten, wordt 
niet vervuld. Karin blijft coördinator. Hij ziet geen kans zijn visie in de context van Innovatief 

waar te maken. Jules kijkt om naar een andere baan en verlaat de school na twee jaar in het 
nieuwe lokaal gewerkt te hebben, om op het mbo (niet mts+) elektrotechniek te gaan geven.  
 
Karin 

Het kernbegrip waarmee Karin het leren in Innovatief aanduidt is de metafoor van de 
rollercoaster. Het gaat op en neer, het gaat snel, het is altijd in beweging. Ze heeft als haar 
kwaliteit ontdekt dat ze goed kan organiseren en dat ze dingen doordenkt op consequenties. 
Haar valkuil is voor haar ook helder: in mijn eentje kan ik niks, ik heb een aangever nodig. 
Maar ze is ook oog in oog komen te staan met haar gebrek aan geduld. 

 

Kernbegrip  Grenservaringen  Tegenstelling  Competenties  

De roller-Coaster 

 

Kwaliteit: 
organiseren. 

 

Valkuil: durft/kan 
niet alleen.  

1.piekeren, niet 
slapen, malen rond 
vragen over 
innovatie, en over de 
eigen rol daarin 

2.stress vanwege de 
chaos van anderen, 
die zich moeilijk laten 
aansturen 

Tegenstelling 
benodigde en 
gebruikelijke 
competenties binnen 
CoP, Regels en 

Arbeidsdeling, 
tegenstelling 
benodigde en routine 
competenties binnen 
Subject, Tools, Object.  

1.teamcompetentie: 
zelf beslissingen 
geleerd te nemen, 
leren omgaan met 
conflicten 

2.organisatorische 
competentie: 
omgaan met lokaal, 
met gereedschap en 
materiaal.  

 

Tabel 5.22. Karin’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaringen en competenties  
Innovatief vormgeven is niet gemakkelijk. Ze praat over de ervaringen die samen haar 
grenservaringen vormen:  

Het hele proces is slopend. (…) Ik neem dingen mee naar huis. Ik lig er wakker van. Ik ga 
eerst twee nachten lopen piekeren. Ik moet er eerst uit zijn. (…) In die piekerfase lig ik wakker, 

overdenk ik alle scenario’s, alle mogelijke verhaaltjes, alle intriges, wat er achter kan zitten. 
(…) Hoe komt het dat…?Wat vinden ze van me….? Heb ik me dat te persoonlijk aangetrokken? 
Heb ik me niet te bot opgesteld? Dan ga ik vragen aan wie ermee te maken heeft waarom en 
hoe iets speelt. Dan bedenk ik oplossingen voor een opdracht, voor een vergadering. Dat kost 
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me heel wat energie. (…) Ik krijg de gevolgen van het gedrag van anderen steeds op mijn 
bordje. Het geeft veel stress. Omdat ik ook de chaos van anderen krijg en moet oplossen.  

 

De eerste competentie waarin Karin volgens eigen zeggen is gegroeid is de competentie 
samenwerken in een team. Daarin noemt ze zichzelf een gevorderde. Ze omschrijft de 
competentie als  

Samen tot een beleid komen, samen verantwoordelijk zijn, gebruik maken van elkaars 

kunnen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Maar, het lijkt mooier dan het is. Er zijn erg 
veel conflicten en zienswijzen. Ik zie waar dingen misgaan, en probeer dat op tijd te sturen. 

Maar ik zie niet alles, ik kan niet alles voor zijn. Ik weet ook niet of ik dat wel zou moeten 
willen. Sommige beslissingen neem ik zelf, dan zullen anderen moeten volgen. Soms zou ik wel 
eens zelf verantwoordelijk willen zijn voor mijn eigen toko! (…) De samenwerking in het team 
is een kernzaak. Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Dan baal ik er van. Dan voel ik mij 

onmachtig. Ik word wel sceptischer. Als er weer iets nieuws gestart zou moeten worden, zou ik 
er voor terugschrikken, door het vele werk. Ik zie mezelf niet als een leider. (…) Een leider is 

iemand die zegt: zo moet het. En dan wordt het een valkuil. Ik ben wel iemand die graag 
vooraan loopt en vertelt hoe het zou kunnen. Met ideeën. Maar niet dat ik het voortouw neem 
en iedereen mij volgt. Dat kan ik niet. (…)  

Ze bestrijdt het gevoel van discontinuïteit dat zich uitte in onzekerheid en slapeloze 
nachten, met een ferme greep op de post van coördinator van Innovatief. Als coördinator heeft 
ze de touwtjes stevig in handen. Ik wil graag alles regelen, vastleggen en bijhouden wat 

belangrijk is. Er zijn vanaf het begin veel conflicten in het team. Daar heeft ze mee leren 
omgaan. Karin:  

Als we verschil van mening hebben, een aanvaring, dan proberen we zodra we het lokaal 
uit zijn toch nog even koffie met elkaar te drinken. Even een grapje maken of kletsen. Het kan 

er behoorlijk hard aan toe gaan. Dan moeten we daarna even stoom afblazen. Even iedereen 
binnenboord houden. Even persoonlijk spreken. Als je het puur zakelijk houdt, dan red je zo’n 

project niet. Open zijn, opletten, kijken, het kost vreselijk veel energie.  

 

De tweede competentie waarop Karin vindt dat ze vooral is gegroeid, is de organisatorische 
competentie. Daarin noemt ze zich nu een gevorderde. Ze vindt dat het lokaal altijd netjes en 
opgeruimd moet zijn, met het materiaal in overzichtelijke kasten en met structuur in de les, 
waarbij je leerlingen aanspreekt op werkhouding.  

In Innovatief gaan de klassen allemaal goed. Ik kan goed improviseren en zo kom ik altijd 
tot een leuke, duidelijke, leerzame les voor de leerlingen. Ik blijf zoeken naar de beste 
manieren, afhankelijk van de mensen met wie ik werk. Dat lukt niet altijd. Want anderen 
houden zich niet altijd aan afspraken. (…) Ik wil graag vooruit denken en oplossingen vinden 

voordat er organisatorische problemen zijn. Maar ik weet dat dat niet kan. Ik probeer het niet 
te doen. Maar ik loop er wel tegenaan dat er onmin is over organisatorische dingen. Men 

houdt zich niet aan afspraken. Ik krijg de gevolgen van het gedrag van anderen op mijn bordje. 
Ik zie van anderen chaos, ongestructureerde lessen.  Als collega’s vastlopen, geef ik ze hulp. 
Soms vragen ze om die hulp. Soms geef ik die hulp uit mezelf. Maar dat pakt niet altijd goed 
uit. Dat wil ik nog beter leren hanteren.  

Ook in relatie tot deze grenservaring zoekt Karin de continuïteit in haar coördinatorschap.  
 

Sander 

Als kernbegrip voor zijn leren in Innovatief noemt Sander de metafoor van het slikken en 
doorgaan. Hij ziet zichzelf in Innovatief naar de achtergrond verdwijnen, zich terugtrekken, 
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onder andere naar de onderbouw. De kwaliteit die hij vooral in Innovatief heeft ontwikkeld is 
die van het improviseren in de klas, terwijl hij het liefst een andere kwaliteit, namelijk zijn 
kwaliteit in het samenwerken had ontwikkeld. Maar dat lukte niet, want in Sander’s beleving is 
er weinig sprake geweest van samenwerking. Hij is het vaak oneens met beslissingen. En het 
improviseren gaat ook met hangen en wurgen, want: ik probeer iets enthousiast over te 
brengen terwijl ik er zelf niet enthousiast over ben. De valkuil waar hij in Innovatief mee is 
geconfronteerd, is dat hij moeilijk kan omgaan met andermans beslissingen.  
 

Kernbegrip Grenservaring Tegenstellingen  Competenties  

Slikken en 
doorgaan  

 

Kwaliteit: 
improviseren. 

 

Valkuil: 
omgaan met 
andermans 
beslissingen  

1.het conflict over 
schoon en klein 
tegenover groot en 
vuil 

2.hoe anderen omgaan 
met zijn expertise op 
gebied van techniek, 
hij voelt zich 
onvoldoende gezien 
en op waarde 
geschat.  

 

Tegenstelling in visie op 
techniek, 
techniekonderwijs, en op 
docentschap; 

tegenstelling volgers en 
trekkers,  

tegenstelling benodigde 
en routine competenties 
in Subject, Tools, 

Object.  

1.inter-persoonlijke 
competentie: ook in 
Innovatief expert in 
opvang en begeleiding 
van lastige leerlingen 

2.teamcompetentie: zich 
geleerd te schikken bij 
de meerderheid. 

 

Tabel 5.23. Sander’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaringen en competenties 
Net als Jules hebben de grenservaringen van Sander voornamelijk te maken met hoe anderen 
omgaan met zijn inbreng op het terrein van techniek en techniekonderwijs. Maar hij heeft 
geleerd zich neer te leggen bij de beslissingen waar hij het niet mee eens is, zoals de aankoop 
van de draaibank:  

Daar heb ik me al te vaak over uitgesproken, ik vind het zo wel goed. (…) Ik heb het bij een 
paar mensen neergelegd, waar ik denk dat nog invloed is. Ja, dat wordt niet opgepikt. Dan 
houdt het op. (…) Op een gegeven moment dacht ik dat Martin en Karin het een beetje gingen 
overnemen, dat ze alles gingen doen. Toen dacht ik, waar blijf ik dan nog? Wat heb ik dan te 

bepalen? (…) Van mij wordt verwacht dat ik dingen schrijf. Ik had liever willen zitten in de 
aanschaf van machines. Ik zou graag de technische kant beheren. (…) Daar zit natuurlijk ook 

de zeer in. Dan wil ik best aangeven dat het me pijn doet. (…) Vroeger was ik onafhankelijk. 
Dat benauwt me wel. Ik krijg gewoon kritiek van anderen, dat stoort me wel. Omdat ik me 
eigenlijk niet aan regeltjes wil houden. Bijvoorbeeld als het gaat om het materiaal, dat moet ik 
nu aanvragen. Ik moet leerlingen constant op papier laten tekenen. Ik zou liever doen…. 

Knutselen aan een motorblokje. Dan valt bij mij het enthousiasme weg. Maar ik heb ook 
tekortkomingen hoor. Ik wil me niet aan die regeltjes houden. Met mensen die over mijn 

schouders meekijken. Ik heb het wel gehad. (…) Ik trek me terug, dan ga ik naar huis. Ik heb 
ook die studie opgepakt (techniek onderbouw). Ik vind het leuk op de lerarenopleiding. Dan 
kan ik ook in de onderbouw terecht. Mijn talent wordt onderschat, denk ik wel eens.  

 

Sander had graag meer willen leren in de organisatorische competentie (ik was bij 
elektrotechniek beter georganiseerd dan nu. Ik had van iedere leerling een blaadje in een mapje 
zitten en wat ik van iedere leerling wilde weten zat gewoon op volgorde. Dat heb ik nu niet) en 
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de omgevingscompetentie (opdrachten bij het bedrijfsleven vandaan halen). Maar dat lukte niet 
in de setting van Innovatief. Sander geeft aan vooral te zijn gegroeid in de interpersoonlijke en 
de teamcompetenties.  

De interpersoonlijke competentie, daar is Sander een expert in. Dat was eigenlijk altijd al 
zo, maar ook in de nieuwe setting lukt het hem met kinderen die op school als ‘lastig’ gelden, 
contact te leggen. Hij zit er bovenop:  

Veertig tot vijftig procent van de leerlingen zijn gewoon heel moeilijk. Als je dat niet wilt 
moet je naar een havo/vwo-school, waar kindertjes braaf naar je luisteren. (…) Ik ben heel 

goed in contact met leerlingen. Telkens weer afspraakjes maken. Controleren of ze die 
afspraakjes zijn nagekomen. Individueel, want met iedereen heb je weer andere afspraakjes. 
Dat doe je bij sommige kinderen bijna elke dag, misschien wel elk uur, om ze aan te spreken en 
aan te sporen. Dat ze zich leren te gedragen. Dat het in het hele leven van belang is om op tijd 

te komen, en afspraken na te komen. (…) Ik heb één op één gesprekjes met leerlingen, ze 
moeten nu wat meer laten zien van zichzelf. Ik spreek ze aan op het product, maar ook op 

houding, hoe ze voor de klas staan hun praatje te doen. Hoe ze dingen opschrijven. Hoe ze 
tekeningen maken. Hoe ze omgaan met de magazijnmeester. Dat zijn allemaal dingen waar je 
het nu meer over kan hebben dan vroeger. Het zijn echt competenties die je met hen kan 
bespreken, waar je ze ook op afrekent. Het speelt mee in de beoordeling. Bijvoorbeeld: je stond 

er als een zoutzak bij! Niemand luistert naar je verhaal omdat je het niet goed vertelt! Vroeger 
keek je alleen naar het product. Dan zei je: de maat is niet goed, het wordt een zeven. (…) En 

nou kan ik daar tenminste op inspelen. Het gaat niet om de cijfertjes, maar hoe je met elkaar 
om moet gaan, hoe je in een grote stad woont, dat je daar het verst mee komt.  

De discontinuïteit ervaart Sander in zijn onwennigheid met het nieuwe concept. Hij is het 
met veel aspecten niet eens. Hij ervaart dat hij zijn autonomie kwijt is, dat collega’s over zijn 
schouder meekijken naar wat hij doet. Hij is zijn vroegere gemak met leerlingen, met zijn eigen 
opdrachten, met het kopje thee en de radio, in eerste instantie helemaal kwijt. De continuïteit 
waarop Sander zijn groei in competenties kan baseren is zijn vertrouwen in zijn 
interpersoonlijke competentie en zijn zelfvertrouwen als techniekdocent. Ook in de nieuwe 
setting kan hij, hoewel hij het met onderdelen van de vernieuwing niet eens is, met leerlingen 
zo omgaan dat hij ze heeft leren begeleiden in proces en product van het ontwerpend leren. 
Omgaan met leerlingen, contact maken, dat was altijd al een sterk punt.  
 

De tweede competentie waarop hij in Innovatief heeft geleerd is volgens Sander de 
competentie samenwerken in een team. Net als het geval is bij Jules bestaat deze competentie 
echter niet uit een groei in samenwerkingscompetenties. De discontinuïteit ervaart Sander in 
het gebrek aan samenwerking, in zijn gevoel dat zijn talenten niet gewaardeerd worden en in 
zijn gevoel dat het met Innovatief als kleine schone techniek de verkeerde kant op gaat. Hij 
bestrijdt deze discontinuïteit, door zich loyaal te tonen aan beslissingen die bij meerderheid zijn 
genomen. Die loyaliteit biedt hem enigszins het gevoel van continuïteit, dat hem het houvast 
biedt om verder te kunnen gaan. Maar hij slaagt er niet in op de teamcompetentie positieve 
leerwinst te boeken, behalve zich neer te leggen bij zaken waar hij –kennelijk- niets over te 
zeggen heeft. Sander benoemt zelf zijn competentiegroei als de kwaliteit zich neer te leggen bij 
beslissingen waar je het niet mee eens bent, maar die je niet (meer) kunt beïnvloeden:  

Ik heb geleerd te slikken en door te gaan. De meerderheid beslist. Ik heb geleerd mijn stem 
te laten horen. Ik ga mee met de beslissing. Je moet naar elkaar luisteren, dingen met elkaar 

afspreken en dan uitvoeren. Je kunt niet blijven mokken over de dingen die een ander besloten 
heeft. De vraag is of je meningen worden meegenomen, met standpunten en argumenten. 
Iedereen is erbij gebaat om niet altijd dingen te verbloemen. Door dingen spontaan te zeggen, 
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kom je ook over als eerlijk, dat je dingen meent, omdat je het met emotie zegt. Ik zeg mijn ding 
wel. Ik loop niet met opgekropte woede de deur uit. Ik probeer alles te zeggen in de 

vergadering. Maar niet iedereen doet dat. Toen we begonnen was het ook gezelliger dan nu. 
Toen gingen we nog wel eens met elkaar stappen, dat doen we niet meer. En Martin gaat ook 
weg. Dat is zonde.  

Hij verlangt ondanks die loyaliteit wel terug naar de oude situatie, waarin hij met lastige 
leerlingen veel kon bereiken en zijn eigen ‘ding’ kon doen. Nu voelt hij de adem van de 
collega’s in de nek. Hij voelt zich op zijn vingers gekeken. Hij ondermijnt de beslissingen in 
het team door op het moment dat hij alleen met de leerlingen is, opnieuw zijn eigen ‘ding’ te 
doen.  

Vroeger kon ik dingen alleen regelen. Toen groeiden leerlingen ook. En daar had ik veel 
aandeel aan. Nu is het niet duidelijk wat mijn aandeel is geweest in de ontwikkeling van 

leerlingen. Ik heb ze maar een uurtje alleen en dan mogen ze andere dingen doen, zoals aan 
hun fiets knutselen. Omdat ik er dan geen rekening mee hoef te houden wat een ander vindt. 

Als je nu iets wilt, bijvoorbeeld opdrachten met het bedrijfsleven doen, dan moet je dat 
agenderen, je moet het inplannen, je moet er een lesbrief over schrijven en dan kun je het pas 
uitvoeren. Die stappen zijn mij te veel moeite om te doen. En dan past het weer niet in de 
studio’s, bijvoorbeeld. Ik wil ook graag vlotten bouwen met leerlingen. De constructie van zo’n 

vlot uitproberen. Als je alleen bent, is dat zo ingevoerd, dan doe je dat gewoon.  
Sander heeft inmiddels zijn tweede bevoegdheid gehaald. Hij werkt naast Innovatief nu ook 

bevoegd in de techniek onderbouw.  
 
5.2 Conclusies uit grenservaringen en competenties  
 
Hieronder trekken we conclusies uit de door de docenten genoemde grenservaringen en uit de 
groei in competenties.  

• wat het eerste opvalt is dat alle docenten zeggen gegroeid te zijn in de competentie 
samenwerken in een team. Maar die groei ziet er voor de trekkers anders uit dan voor de 
volgers: de trekkers hebben geleerd knopen door te hakken, de ruimte te nemen om 
beslissingen te nemen en te coördineren, terwijl de volgers hebben geleerd zich te schikken 
in beslissingen waar zij het niet mee eens waren. De trekkers ontwikkelden 
leiderschapscompetenties en de volgers leerden zich in eerste instantie bij het leiderschap 
van de trekkers neer te leggen. In tweede instantie niet: ook Jules wil een rol in de 
coördinatie van Innovatief. De beslissingen golden voornamelijk de visie op techniek en 
techniekonderwijs: klein en schoon en prototypes of groot en vuil en reële producten. De 
strijd is op het scherp van de snede uitgevochten.  

• de emoties waar de grenservaringen mee gepaard gaan, worden diep gevoeld. Er zijn 
slapeloze nachten (Karin), er is diepe teleurstelling (Martin), er is een gevoel van niet 
gezien en erkend worden (Sander), er is boosheid. Jules is boos en wil hogerop in de 
organisatie. Sander is niet zozeer boos als wel gelaten. Hij wordt onderschat, vindt hij. 
Beiden voelen zich niet gehoord in hun visie op techniek en techniekonderwijs. Zij hebben 
de negatieve emoties niet kunnen omzetten in een positieve groei in de teamcompetentie. 
Uiteindelijk legt Jules zich niet neer bij de stand van zaken. Hij verlaat de school. Ook 
Martin verlaat de school. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging, zeker nu hij in Karin zijn 
maatje is kwijtgeraakt. Sander haalt zijn lerarendiploma techniek onderbouw en houdt zijn 
opties voor de onderbouw open.  
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• de grenservaringen zijn te koppelen aan belangrijke tertiaire tegenstellingen. De 
grenservaringen zijn voornamelijk verbonden met tegenstellingen op het terrein van visie 
op techniek, op techniekonderwijs en docentschap, de tegenstellingen tussen trekkers en 
volgers, en de tegenstelling tussen benodigde en gebruikelijke competenties, zowel binnen 
de driehoek Subject, Tools en Object als binnen de driehoek Subject, Community of 
Practice, Object.  

• in de grenservaringen leren de docenten hun valkuilen kennen. De valkuilen zijn 
persoonlijke belemmeringen, die bij de meeste docenten een directe samenhang vertonen 
met genoemde grenservaringen. Aan de andere kant vinden docenten dat hun kwaliteiten 
naarmate de vernieuwing vordert meer en meer zichtbaar worden, voor zichzelf en voor de 
collega’s. De persoonlijke kwaliteiten komen dan ook naar voren in  de competenties, 
waarin docenten zeggen het meest gegroeid te zijn.   

• de docenten slagen er niet allemaal in de crises die de grenservaringen met zich 
meebrengen te overwinnen. Jules heeft moeite terug te grijpen op een gevoel van 
continuïteit, omdat hij een nieuwe docent is, die moet werken in een innovatieve omgeving, 
die hij wil omarmen, maar waartegen hij grote bezwaren heeft. Sander wil wel loyaal zijn, 
maar kan dat niet door grote visietegenstellingen. Karin grijpt terug op haar 
coördinatorschap, dat ze voor zichzelf houdt. Martin houdt vast aan zijn visie, maar ziet met 
lede ogen aan dat leerlingen een andere kant op zouden willen, zowel qua onderwijsconcept 
(reële producten), als qua techniekopvatting (groot).   

• de trekkers en de volgers ontwikkelden naast de teamcompetenties nog verschillende 
andere competenties. Beide volgers ontwikkelden vooral competenties in hun relaties met 
leerlingen: Sander werd expert in de interpersoonlijke en Jules in de didactische 
competentie. Beide trekkers ontwikkelden naast hun teamcompetentie vooral competenties 
op het gebied van de organisatie van de vernieuwing: Martin heeft geleerd de visie van 
Innovatief naar buiten te brengen en Karin heeft geleerd Innovatief intern te organiseren.  

• beide trekkers hebben de kwaliteiten die zij tijdens het innovatieproces bij zichzelf hebben 
ontdekt vooral ingezet ten behoeve van hun competentie samenwerken in een team. Beide 
volgers hebben hun kwaliteiten vooral ingezet in hun contact met leerlingen. De door de 
docenten genoemde valkuilen hebben allemaal te maken met het werken in het team. Daar 
zijn de docenten zichzelf op allerlei manieren tegengekomen. Dat Martin moeite heeft met 
het op tijd leveren van zijn schrijftaken heeft er onder meer toe geleid dat er bij de start van 
het nieuwe lokaal te weinig opdrachten zijn.   

• opvallend is dat hoewel de docenten gewag maken van de pijn die met de grenservaringen 
gepaard ging, ze lang niet allemaal met voldoening over hun competentiegroei spreken. 
Jules meldt wel dat hij sinds men werkt in het nieuwe lokaal niet meer moe is: ik heb 

hartelijk om mezelf gelachen. Wat een problemen had ik toen! Het gaat nu 300 procent 
beter. In het nieuwe lokaal is Jules niet meer moe. Hij heeft ‘het’ geleerd. Maar het verlies 
van het techniekonderwijs, zoals dat volgens Sander en Jules vorm had moeten krijgen, 
weegt zwaar. Ook Martin geeft weinig blijk van vrolijkheid: de leerlingen gedragen zich in 
het nieuwe lokaal totaal niet zoals hij zou verwachten. Ze houden van groot, ze buurten en 
hun werkhouding laat te wensen over.  

 

Het leren van docenten is sterk beïnvloed en beperkt door de tweespalt die al die jaren in het 
team heeft gewoed. Die strijd is lang binnen de grenzen gehouden door de goede onderlinge 
verhoudingen: na een vergadering waar de emoties hoop opliepen, ging men samen 
koffiedrinken of een biertje pakken. In het nieuwe lokaal gebeurde dat niet meer, wellicht mede 
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doordat de samenwerkingsrelatie tussen Martin en Karin ernstig is bekoeld. Docenten kijken 
om zich heen naar andere mogelijkheden. Martin gaat weg. Sander is in opleiding voor 
tweedegraads docent techniek onderbouw. Jules wil coördinator worden, maar krijgt hier geen 
kans voor. Karin blijft coördinator.  
 
5.3 Het team: het collectieve leren 

 
Tegen de achtergrond van de visieverschillen binnen de docentengroep is de vraag van belang 
welke onderdelen van Innovatief nu wel en welke niet door hen samen worden gedeeld. We 
baseren onze conclusies op de leerbiografie, op gegevens uit het 3

e
 interview, waarin de 

docenten zich onder meer uitspraken over datgene wat door iedereen wordt gedragen en op de 
disseminatie van de leerbiografie in een teambijeenkomst. Alle docenten zijn het eens over de 
volgende uitgangspunten:  

• het ontwerpend leren vormt de basis van Innovatief, het format met de 4 P’s biedt  
leerlingen structuur die houvast geeft en ook open is; 

• leerlingen rouleren langs studio’s; 

• leerlingen kunnen kiezen uit in moeilijkheid oplopende ontwerpopdrachten; 

• dit onderwijs is aantrekkelijk voor de buurt, voor de doelgroep en voor meisjes. 
 
Deze uitgangspunten beschouwen we als het resultaat van het collectieve leren. Men is het 
globaal eens over het concept. Ook Sander en Jules. Sander: negentig procent van mijn ideeën 
vind ik hier terug. Martin en Karin leggen er de nadruk op dat alle docenten van Innovatief een 
succes willen maken en dat alle docenten vreselijk veel van elkaar kunnen leren. Maar voor 
hen is het duidelijk dat Innovatief uitgaat van kleine en schone techniek, waarbij de computer 
een centrale rol speelt. Karin stelt bijvoorbeeld dat gedeelde uitgangspunten ook te vinden zijn 
in beslissingen rond het aanleren van vaardigheden, welke vaardigheden in Innovatief 

aangeleerd moeten worden en welke machines bij Innovatief horen. Deze punten zijn echter 
gedurende het gehele ontwikkelingstraject onderwerp van debat geweest en zijn nadat het 
nieuwe lokaal een jaar in gebruik is genomen wel besloten maar tegelijkertijd nog steeds 
omstreden. Want wat zeker (nog) niet gedeeld wordt in het team is volgens Martin, Sander en 
Jules de keuze voor de kleine, schone techniek. In de hoofden van Sander en Jules komt toch 
steeds het beeld van het uit elkaar halen en in elkaar zetten van een motorblokkie (Jules) op, of 
van een lelijke eend, of knutselen aan je fiets (Sander). Maar dit vormt voor Martin geen 
probleem: het besluit is genomen, en Sander conformeert zich uiteindelijk wel aan de 
beslissing. Maar voor Sander en Jules blijft dit een belangrijk punt, vooral nadat in het nieuwe 
lokaal blijkt, dat leerlingen ook graag groot willen werken en dat na een jaar de omstreden 
machines nog niet in gebruik zijn genomen en dat daar ook geen opdrachten voor zijn 
geschreven. Jules blijft daarnaast ook nadruk leggen op de behoefte aan instructie over theorie 
en vaardigheden. Hij wordt daarin gesteund door de toa, die in het nieuwe lokaal het magazijn 
beheert, en die in opleiding is voor leraar elektrotechniek. Deze tegenstelling speelde al vanaf 
de start van Innovatief. Het is een tertiaire tegenstelling, die de primaire tegenstelling herhaalt.  
 

Tijdens de disseminatie is de docenten de vraag voorgelegd op basis van welke tertiaire 

tegenstellingen hun eventuele leren als collectief zich naar hun oordeel vooral heeft kunnen 

ontwikkelen: de vraag naar het collectieve leerproces.  

De zes tegenstellingen, met bijbehorende condities, die door de onderzoekers op grond van 
een eerste analyse van de leerbiografie waren geformuleerd, worden samengevat in tabel 5.24. 
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Tertiaire 
tegenstellingen  

Tegenstellingen  Bijbehorende conditie 

1 Tussen visie en realiteit  
Gemeenschappelijkheid van een dragende 
visie 

2 Tussen structuur en loslaten  
Vertrouwen in leerprocessen van leerlingen en 
collega’s 

3 Tussen trekkers en volgers  
Aansluiting visies tussen diverse lagen in de 
organisatie  

4 
Rond zichtbaarheid van 
verschillen  

Ruimte om te experimenteren en ervaring op 
te doen  

5 Rond omgaan met feedback  Tolerantie voor eigen en andermans fouten  

6 
Rond ontstaan van 
standaarden  

Kwaliteit van leiderschap en reflectie.  

 

Tabel 5.24. Manifestaties van tertiaire tegenstellingen, voorgelegd aan het team 

 
Deze zes tegenstellingen zijn tijdens de disseminatie aan het team voorgelegd. De docenten 
noemen verschillende tegenstellingen met bijbehorende condities. Alle docenten leggen de 
nadruk op de tegenstelling tussen visie en realiteit: het is in het begin heel moeilijk geweest het 
ontwerpend leren in praktijk te brengen. Eerst moest men in de oude technieklokalen werken, 
daarna in de noodlokalen en daarna moesten docenten leren in het nieuwe lokaal les te geven. 
Net zo hebben leerlingen moeten leren in deze omstandigheden te leren. Maar bovenal was 
men het niet eens over de visie, waarmee het team uitspreekt dat aan de conditie, dat er een 
zekere gemeenschappelijkheid van de dragende visie moet bestaan, niet is voldaan.  

Karin wijst daarnaast nog op de tegenstelling tussen structuur en loslaten. In het nieuwe 
lokaal merken docenten pas hoe de opdrachten echt werken: nu kon het lesmateriaal pas goed 
worden uitgeprobeerd. Nu merken we hoe het werkt. We zetten meer structuur op wat er mist. 
Toch blijft de tegenstelling bestaan. Martin en Karin zijn voor meer open opdrachten. Jules en 
Sander voor opdrachten met meer structuur, met theorie erin en vaardighedentrainingen vooraf. 
We plaatsen vraagtekens bij de mate waarin in het team is voldaan aan de bijbehorende 
conditie: vertrouwen in leerprocessen van collega’s en leerlingen. Martin heeft veel vertrouwen 
in het leren van leerlingen –maar wordt daarin in de praktijk teleurgesteld.  Jules wil dat leren 
stap voor stap in een structuur plaatsen en stap voor stap begeleiden. Hoewel Jules’ voorstel 
ook als een voorbeeld van leren leren gezien kan worden, vindt Martin dit geen ontwerpend 
leren.  

Sander legt de nadruk op de tegenstelling tussen trekkers en volgers. Mensen botsen in 
visies, dat is gebleken. Sander legde zich neer bij beslissingen. Nu botsen ook Martin en Karin. 
Martin gaat weg. Martin was de beslisser en bevindt zich nu een beetje aan de zijlijn van 
Innovatief. Wie hakt nu de knopen door? Met Martin kon Sander het altijd wel weer vinden, 
hoe dat met Karin zal gaan, weet hij niet. Jules heeft moeite met Karin; hij wil graag het 
coördinatorschap met haar delen, maar dat krijgt hij niet voor elkaar. Aan de conditie, dat er 
een aansluiting is van visies met diverse lagen van de organisatie is niet voldaan: de 
deelschoolleider zit in één kamp met Martin en Karin en bemoeit zich onvoldoende met het 
verkrijgen van draagvlak voor Innovatief. Het strijdperk is na het vertrek van Martin weer 
open.  



HOOFDSTUK 5 

 146 

Sander wijst ook op de spanningen rondom de zichtbaarheid van verschillen tussen de 
docenten. Verschillen in visie, in uitwerking van visie op de werkvloer, maar ook verschillen in 
pedagogisch-didactische vaardigheden. Door elkaar aan het werk te zien kun je van elkaar 
leren. Sander wil zeker van Martin en Karin leren wat betreft hun didactische aanpak en hun 
klassenmanagement. Maar hij is ook hevig met hen in conflict; zij hebben – samen met de 
deelschoolleider - beslissingen doorgedrukt waar hij het niet mee eens was en waardoor hij 
zich op gezette tijden afvraagt: wil ik hier nog wel aan meedoen? Hoor ik hier nog wel bij? 
Word ik hier wel gezien en gewaardeerd? Die angst is ook bij Jules te merken: zijn angst voor 
gefröbel is weliswaar niet bewaarheid geworden – leerlingen maken immers gewoon grote 
producten – maar hij mist nog wel steeds dat stukje theorie. Aan de conditie dat er ruimte moet 
zijn om ervaringen op te doen en te experimenteren is slechts deels voldaan. De ruimte om te 
experimenteren wordt beperkt door de opgelegde visie en door het hevige conflict over de 
visie.  

Tot zover de samenvatting van het gesprek naar aanleiding van de disseminatie.  

 

Het collectieve leerresultaat: datgene waar men het gezamenlijk over eens is, wat men 
gezamenlijk heeft ontwikkeld en wat men gezamenlijk in gebruik heeft genomen, bestaat uit 
brede kaders, die op diverse – conflicterende - manieren kunnen worden ingevuld. De brede 
kaders bestaan uit het ontwerpend leren, volgens vier stappen. Het blijvende verschil van 
mening gaat over de aard van de techniek in de innovatieve opdrachten, over de plaats van 
theorie in de opdrachten en over de hoeveelheid aandacht die het voorafgaande 
vaardighedenonderwijs zou moeten krijgen. Het collectieve leren is volgens het team vooral in 
gang gezet door de confrontatie van de visie met de werkelijkheid, de strijd tussen trekkers en 
volgers, de strijd om open of meer gesloten opdrachten, en de spanning rond zichtbaarheid van 
verschillen. Aan de condities waaronder men als team zou kunnen leren van het omgaan met 
deze spanningen, is slechts zeer gedeeltelijk voldaan.  
 

5.4 Tot slot 
 
Volgens de activiteitstheorie leren professionals door nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor 
ervaren werkproblemen. Daarbij doen ze grenservaringen op, die zorgen voor een gevoel van 
discontinuïteit: de situatie vraagt iets van je wat je nog niet kan. De discontinuïteit kan tot leren 
leiden als men kan teruggrijpen op een bestaand gevoel van continuïteit, dat houvast biedt en 
de brug kan slaan tussen de grenservaring en het leren beheersen van nieuwe competenties. 
Zonder dat gevoel van continuïteit voelen mensen aandrang zich terug te trekken. Ze worden 
gedeprimeerd, of ze gaan gewoon wat anders doen.  

Het gevoel van discontinuïteit was sterk: De invoering van Innovatief ging hand in hand 

met een grote toestroom van basisleerlingen. Men moest dus vernieuwend lesgeven in 
noodlokalen met hele levendige leerlingen, zo kenschetst de roc-projectleider de 
omstandigheden: Jupiter was in een nachtmerrieachtige situatie beland. Hij concludeert dat het 
team eigenlijk vanaf het begin daardoor onder grote stress heeft moeten werken: voor het leren 
kan het erg goed zijn om tijdelijk onder stress gezet te worden, om iemand iets te laten 
ontdekken. Je moet af en toe in crisis raken wil je er wat van kunnen leren. Maar als de stress 

te groot wordt, dan leren mensen niet, zo besluit hij. De goede verhoudingen binnen het team 
hebben lange tijd een tegenwicht geboden tegen de genoemde stress.  

Maar met de ingebruikneming van het nieuwe lokaal bleken die goede verhoudingen 
verleden tijd. De tegenstellingen, de conflicten, de onderlinge strijd en de stress van de 
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werkomstandigheden, hebben de discontinuïteit versterkt en het collectieve leren belemmerd. 
De ‘oplossingen’ zijn omstreden en worden te weinig gedeeld.  

 

In deze paragraaf is aandacht gevraagd voor het individuele en collectieve leren. De 
individuele leerresultaten zijn geplaatst binnen het kader van het begrip ‘grenservaring’, terwijl 
de individuele leerresultaten zijn geplaatst in het kader van de SBL-competentiematrix. De 
grenservaringen zijn zwaar en emotioneel beladen geweest. Alle docenten zeggen de 
competentie samenwerken in een team te hebben ontwikkeld. Echter, de trekkers ontwikkelden 
– naar eigen zeggen - leiderschapscompetenties, terwijl van de volgers een docent niet zozeer 
deze competentie verder ontwikkelde, maar had geleerd zich te schikken, terwijl de andere 
docent eerst ook geneigd was zich te schikken, maar later de drang ontwikkelt ook een 
leidersrol op zich te nemen. Voorts ontwikkelden de trekkers de omgevings- en de 
organisatorische competentie, terwijl de volgers hun competenties ontwikkelden in relatie met 
de leerlingen; de interpersoonlijke en de didactische competentie.  

Het collectieve leren is slechts gedeeltelijk op gang gekomen. Er zijn volop spanningen. 
Maar de condities waaronder men van deze spanningen zou kunnen leren, lijken niet in 
voldoende mate vervuld. De confrontatie met de werkelijkheid en de tweespalt in het team 
hebben een hoog gevoel van discontinuïteit teweeggebracht, terwijl de gezamenlijkheid 
ontbreekt die een basis had kunnen vormen voor het optreden van continuïteit, waarmee de 
brug van het bestaande naar het nieuwe zou kunnen worden geslagen.  
De uitspraak van de deelschoolleider dat het team boft, want wie krijgt er nu geen pretletters in 

de ogen als je binnen bepaalde marges een nieuw programma met nieuwe werkvormen en een 

nieuw lokaal mag inrichten, komt met deze constatering in een wrang daglicht te staan.  

 

 
6 Conclusies uit Jupiter, een gevalsstudie 

 

Innovatief is ontstaan vanuit de afdeling metalectro, een samenvoeging van elektrotechniek en 
metaaltechniek. Vijf docenten, later vier, en de deelschoolleider, ontwikkelen Innovatief binnen 
ruime kaders die door de schoolleiding samen met buurschool Apollo zijn opgesteld. Drie jaar 
na aanvang (één jaar voorbereiding en twee jaar lesgeven in de ‘oude’ fysieke omgeving en 
noodlokalen) betrekt Innovatief het nieuwe technieklokaal. Leerlingen voeren 
ontwerpopdrachten uit, in twaalf studio’s, op verschillend niveau. Leerlingen gaan na verloop 
van tijd ook zelf ontwerpopdrachten voorstellen en uitvoeren. Na een lange periode van slechte 
huisvesting en na een moeizame, onwennige start zijn docenten voorzichtig en gematigd 
optimistisch. Leerlingen tonen zich enthousiast.  
    In deze paragraaf trekken we conclusies uit de gevalsstudie van Innovatief. We 

beantwoorden eerst de deelvragen en daarna de hoofdvraag van dit onderzoek. Welke 

tegenstellingen hebben de docenten van Jupiter nu wel en niet opgelost? Onder welke condities 

bleek het oplossen van die tegenstellingen lerend? Is er sprake van expansief leren? Wat 

hebben de docenten als individu en als collectief geleerd?  

 

6.1 Deelvraag 1: welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de 
onderwijsvernieuwing? 

 
Innovatief kwam tot stand als antwoord op de primaire en secundaire tegenstellingen in het 
activiteitssysteem, dat kampte met sterk teruglopende leerlingenaantallen. Zowel leerlingen als 
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docenten vonden het techniekonderwijs niet meer aantrekkelijk. Voor leerlingen had het 
onvoldoende status. De docenten hadden vooral kritiek op het gefragmenteerde 
techniekonderwijs, waarbij theorie, tekenen en praktijk los van elkaar door verschillende 
docenten werd gegeven. Leerlingen werden bovendien onvoldoende voorbereid op 
vervolgopleidingen en op de moderne eisen die bedrijven meer en meer aan techniek gingen 
stellen. Tegenover de ‘oude’ techniek, techniek die vuil, groot en stoffig is, en die gericht is op 
de smalle branches van de traditionele technische beroepen, wordt op Jupiter de ‘nieuwe’ 
techniek gesteld, waarin leerlingen leren kleine, schone, technische producten te ontwerpen, 
die veelal computergestuurd gemaakt worden en die een prototype van een eindproduct zijn. 
Het didactisch concept bij de nieuwe techniek is dat van het ontwerpend leren, waarin de 
computer een grote rol speelt. Dit nieuwe techniekonderwijs zou beter aansluiten bij bredere 
ontwikkelingen in de techniek en het techniekonderwijs: de samenleving heeft behoefte aan 
meer technici, aan technici van een hoger niveau en aan anders opgeleide technici. De primaire 
tegenstelling hebben we gekenschetst als een tegenstelling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ techniek.  

 

6.2 Deelvraag 2: welke tertiaire tegenstellingen worden in de vernieuwing opgeroepen? 
 
Nadat de vernieuwing gedurende een jaar is opgestart en twee jaar daarna heeft ‘gedraaid’ in 
omstandigheden die allesbehalve bij een vernieuwende techniekopleiding passen, wordt het 
nieuwe lokaal geopend en krijgen de docenten de gelegenheid Innovatief vorm te geven in een 
passende omgeving. De docenten op Jupiter hebben Innovatief onder de moeilijkste 
omstandigheden moeten vormgeven. Dat willen we dan ook als een belangrijke spanning 
benoemen die behoort bij de tertiaire tegenstellingen die door de vernieuwing zijn opgeroepen. 
Maar de belangrijkste spanning die vanaf het allereerste begin elke tertiaire tegenstelling 
overheerste, betrof de tegenstelling in het team over de visie op techniek en op 
techniekonderwijs.  

Tijdens de disseminatie worden het team verschillende tegenstellingen, met bijbehorende 
condities, voorgelegd. Het team als geheel laat zich niet uit over de vraag onder welke 
condities welke tegenstellingen zijn opgelost. Individuele docenten spreken zich uit over 
bepaalde tegenstellingen: de tegenstelling tussen visie en realiteit, die wij hebben 
gekarakteriseerd als de spanning tussen benodigde en gebruikelijke routines en competenties; 
de tegenstelling tussen structuur en loslaten, die verband houdt met visie op het ontwerpend 
leren als concept voor techniekonderwijs; tussen trekkers en volgers, die te maken heeft met de 
visie op techniek en techniekonderwijs; en de tegenstelling rond zichtbaarheid van verschillen, 
waarmee vooral pedagogisch didactische verschillen worden bedoeld. Wij ordenen de 
uitspraken in tegenstellingen binnen de driehoek Subject, Object, Community of Practice, of 
binnen de driehoek Subject, Object, Tools.  
 

6.2.1  De tegenstelling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ techniek: binnen Subject, Object, Community 

of Practice 
Innovatief tracht de tegenstelling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ techniek op te lossen. In de 
Community of Practice wordt Innovatief geleid door Martin, de interne begeleider, en door 
Karin, de vakgroepcoördinator. Zij behoren samen met de deelschoolleider tot de trekkers van 
Innovatief, die de koers uitzetten en vormgeven. Zij willen met de nieuwe techniek aansluiten 
bij het vervolgonderwijs en bij de nieuwe eisen die in het bedrijfsleven aan techniek worden 
gesteld. Jim, Sander en Jules zijn in Innovatief de volgers. Jim is al na het eerste jaar Innovatief 
gevraagd in de school iets anders te gaan doen. Vanaf het begin zijn Sander en Jules het niet 
eens met de formulering van de secundaire tegenstellingen. Volgens hen trok elektrotechniek 
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voldoende leerlingen en zat het probleem vooral bij de afdeling metaal. Beiden zijn het niet 
eens met de visie op techniek waarop Innovatief is gebaseerd. Zij houden van de ‘echte’ 
techniek, die ook best een beetje vuil mag zijn, en van reële producten, die zij leerlingen veel 
liever zouden laten maken dan de kleine prototypes, die volgens hen niet ‘stoer’ zijn en waarop 
vijftienjarige pubers niet trots op kunnen zijn. In het nieuwe lokaal blijkt overigens dat ook de 
leerlingen een voorkeur voor de ‘echte’ techniek aan de dag leggen. De volgers zijn het 
grotendeels wel eens met het ontwerpend leren, de visie op techniekonderwijs waar Innovatief 
op stoelt. Volgens hen is er echter in het concept ontwerpend leren behoefte aan een grotere 
plek voor theorie- en vaardighedenonderwijs. Sander en Jules zijn in de eerste plaats 
‘techneuten’, die vooral een passie voor techniek hebben. Martin en Karin zijn in de eerste 
plaats docenten, die vooral een passie hebben voor het onderwijs. Karin vertelt dat ze net zo 
lief een ander vak geeft, en Martin is van bouwkundige Neerlandicus geworden. Innovatief 

haalde hem weer terug naar techniek. Daar stemde hij mee in, vanwege zijn enthousiasme voor 
het onderwijsconcept.  

 

Herhaling van een deel van de primaire tegenstelling 
In de tertiaire tegenstellingen lijken allereerst de spanningen die te maken hebben met de 
primaire tegenstelling, tussen oude en nieuwe techniek, terug te komen. In plaats van de 
primaire tegenstelling op te lossen, lijken de deelnemers aan het activiteitssysteem het 
standpunt van de ‘oude’ dan wel de ‘nieuwe’ techniek in te nemen. Deze herhaling van de 
primaire tegenstelling lijkt zich vooral in de visie op techniek te uiten en in mindere mate in de 
visie op het techniekonderwijs: er bestaat globale overeenstemming over het concept van het 
ontwerpend leren.  

Bij veel beslissingen is er sprake van twee kampen. Martin en Karin vertegenwoordigen 
samen met de deelschoolleider het perspectief van de nieuwe techniek, en het perspectief van 
het ontwerpend leren. De strijd is samengebald in enkele beslissingen: de keuze en aankoop 
van machines en de inrichting van het nieuwe lokaal. Het verlies van de lascabines en de 
draaibanken heeft vooral Jules tot op het bot geraakt. Dat hij niet betrokken werd bij de 
aankoop van de computergestuurde machines, de freesmachine en de draaibank, deed bij 
Sander de gedachte postvatten dat zijn talenten volstrekt werden ondergewaardeerd. Beiden 
hebben zich gebruuskeerd gevoeld toen hun opdrachten voor theatertechniek weinig positief 
onthaal vonden.  

Nadere beschouwing doet de vraag opkomen of er inderdaad sprake is van een kamp van de 
‘nieuwe’ en een kamp van de ‘oude’ techniek. Martin, Karin en de deelschoolleider 
vertegenwoordigen datgene wat in Innovatief onder de nieuwe techniek wordt verstaan. Zij 
bestempelen Sander en Jules nogal eens als personen die de stap van het ‘oude’ naar het 
‘nieuwe’ nog moeten zetten. Maar vertegenwoordigen Sander en Jules de ‘oude’ techniek? 
Niet in de zin dat zij voorstander zouden zijn van het opleiden in de smalle branches van de 
traditionele technische beroepen. Gezien hun enthousiasme voor theatertechniek en 
laboratoriumtechniek is dat niet het geval. Ze zijn niet zozeer voorstander van de ‘oude’ 
techniek, maar voorstander van een ‘andere’ techniek. In hun opvatting zouden vele 
verschillende technieken in Innovatief door leerlingen beoefend moeten kunnen worden. 
Gezien de variatie aan technieken binnen de twaalf studio’s is dat ook mogelijk. Het verschil 
van opvatting zit in de eerste plaats in het feit dat Sander en Jules leerlingen èchte producten 
willen laten maken, die dus ook groot mogen zijn en best een beetje vuil. Daar mag 
bijvoorbeeld ook smeer aan te pas komen en ze hadden dus ook graag een smeerputje in het 
nieuwe lokaal gehad. Het maken van èchte producten, en niet kleine prototypes maken, dat is 
volgens hen èchte techniek. Ten tweede is er een belangrijk verschil in opvatting waar te 
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nemen met betrekking tot het ontwerpend leren. Steeds zeggen Sander en Jules dat ze het eens 
zijn met het ontwerpend leren. Zoals we zagen, heeft Sander ook meerdere ontwerpopdrachten 
ontwikkeld. Maar de analyse van hun uitspraken leert dat ze daarnaast allebei ook veel waarde 
hechten aan het knutselen en prutsen met een fiets, een scooter, een auto of een motorblok. Ze 
willen kinderen naast het ontwerpen ook zetten aan het uit elkaar halen en in elkaar zetten van 
dingen die voor hen en naar zij denken ook voor pubers belangrijk zijn, en waaraan zij zelf 
zoveel plezier beleven. Jules had immers zelfs met zijn mts+ leerlingen een prijs gewonnen 
voor het maken van de technische inhoud van een skelter.  

Sander en Jules kenschetsen als vertegenwoordigers van de ‘oude’ techniek, met overall en 
poetslappen, is dus niet terecht. Ze horen niet in de ‘oude’ techniekstraat thuis. Maar ze willen 
ook niet het plezier dat zij, en volgens hen ook veel leerlingen, beleven aan het met je handen 
met techniek bezig zijn, kwijtraken. En dat zou volgens hen best eens kunnen gebeuren in de 
opvatting van de nieuwe techniek als klein en schoon, waarin met behulp van 
computergestuurde machines prototypes worden gemaakt.  

 

Hiërarchie in de Community of Practice  
De geconstateerde tweespalt heeft zich in de Community of Practice op verschillende manieren 
laten kennen. De trekkers schrijven en de volgers leveren ideeën aan. De schrijvers ontwerpen 
de grote lijnen, overzien het geheel en beslissen. Zij zijn degenen die ‘weten waar het naar toe 
moet’. De hogere status van de trekkers wordt ondersteund door hun grotere (daar zijn alle 
docenten het over eens) pedagogisch-didactische competenties. De volgers zijn ‘nog niet 
zover’. We hebben gezien dat de trekkers het debat in de Community of Practice bestempelen 
als een debat tussen de echte vernieuwers, de nieuwe techniekmensen, en de volgers, die 
eigenlijk nog in de ‘oude’ techniek verstrikt zitten. Hiermee werd het debat over de vraag of er 
in de techniekopleiding niet ook plaats zou moeten zijn voor het met je handen maken van 
echte technische producten, uit de weg gegaan. De docenten die Innovatief trekken, komen 
allebei van buiten de techniekopleidingen in de bovenbouw. Martin gaf Nederlands en Karin 
techniek onderbouw. Dat juist zij nu de koers bepalen en niet de techniek bovenbouwdocenten, 
moet voor die laatste een harde dobber zijn geweest  

In de Community of Practice zijn de trekkers eigenaar van de vernieuwing, terwijl de 
volgers het letterlijke nakijken hebben. De Arbeidsdeling in de Community of Practice wordt 
zo gekenmerkt door een sterke hiërarchie.  

De Regels in de Community of Practice stonden niet toe dat de hiërarchie aan de orde werd 
gesteld. Over macht werd niet gesproken, evenmin werd gesproken over het feit dat het team  
nogal intern gericht was en zich niet openstelde voor feedback. Ook werd niet gesproken over 
de vraag of iedereen zich nog voldoende herkende in Innovatief. Sander en Jules hebben dit 
niet aan de orde willen stellen, omdat zij dan conclusies hadden moeten trekken en dan hadden 
ze, zo zegt Sander, moeten weggaan. Of ze hadden op hun beurt de strijd moeten aangaan. Dat 
wilden zij op dat moment allebei niet: ze wilden niet weg en ze wilden in de beginjaren ook 
geen grotere rol in de leiding van de vernieuwing.  

Door de manier waarop trekkers de primaire tegenstelling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

techniek steeds in de tertiaire tegenstellingen opnieuw aan de orde stelden, kon de primaire 

tegenstelling niet worden opgelost.  

 
6.2.2  De spanning tussen gebruikelijke en benodigde routines en competenties binnen de 

driehoek Subject, Object en Tools 
Toen op basis van een eerste analyse van de leerbiografie een tentatieve analyse van 
tegenstellingen met bijbehorende condities werd gemaakt, was de eerste tegenstelling die 
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tussen visie en realiteit met als bijbehorende conditie het bestaan van een dragende visie. De 
bedoeling was een groep spanningen te beschrijven die samenhingen met het invoeren van 
nieuwe visie in een omgeving die daar (nog) niet op was ingesteld. Gaandeweg bleek deze 
tegenstelling uit twee tegenstellingen te bestaan: een tegenstelling tussen teamleden wat betreft 
visie op de vernieuwing aan de ene kant en aan de andere kant de tegenstelling tussen 
aanwezige en benodigde competenties van zowel docenten als leerlingen. De eerste spanning 
beschrijft de tegenstellingen op het vlak van visie, binnen de driehoek Subject, Object, 
Community of Practice. Hierna volgt de beschrijving van de tegenstelling tussen gebruikelijke 
en benodigde routines en competenties.  
  

Iedereen moet het leren: docenten èn leerlingen  
In het begin moeten zowel docenten als leerlingen alles opnieuw leren: Innovatief moest 
gegeven worden met oude opdrachten en oude machines, terwijl docenten de 
begeleidingsvaardigheden misten en de leerlingen nog niet konden bogen op samenwerkings-, 
technische en ontwerpvaardigheden. De kwaliteit van de producten van de leerlingen blijft ook 
na een jaar nog onder de maat. Dit zou kunnen wijzen op onvoldoende begeleiding van het 
leerproces. In de Community of Practice wordt de kwaliteit van de begeleiding niet als zodanig 
aan de orde gesteld. Hoe de begeleiding eruit zou kunnen zien, om te leiden tot betere 
eindresultaten wordt niet besproken. Men volstaat met: volgend jaar moet het beter!  

Toen na twee jaar geploeter in niet passende fysieke omstandigheden het nieuwe lokaal klaar 

was, hadden de docenten sterk het gevoel daar weer opnieuw te moeten leren omgaan met de 

instrumenten van de vernieuwing, met elkaar en met de leerlingen. Dat viel vooral trekker 

Martin erg tegen.  

 

Iedereen moet alles kunnen begeleiden 
Omdat de leerlingen in het technieklokaal zelf opdrachten kunnen kiezen op verschillende 
niveaus, en de docenten in de vorm van teamteachen het ontwerpend leren begeleiden, zouden 
ook alle docenten alle opdrachten moeten kunnen begeleiden. De schoolleiding stelt echter 
geen tijd beschikbaar voor de docenten om aan deskundigheidsbevordering te doen. Van de 
plannen van de docenten om elkaar les te geven in ieders vakspecialisme komt niets terecht. De 
vrije uren die men heeft in bijvoorbeeld een examentijd, worden ingezet voor surveillance en 
andere schooltaken. Er wordt in het team, behalve door Sander, bovendien geen urgentie 
gevoeld voor het van elkaar leren van elkaars specialiteiten. Over scholing in 
begeleidingsvaardigheden, coachend lesgeven of feedback geven wordt niet gerept.  
 

De werkhouding van leerlingen  

De problematiek rond de werkhouding van leerlingen stelt het team behoorlijk teleur. Zelfs in 
het nieuwe lokaal houden deze problemen aan. Leerlingen gaan buurten, bezoeken verkeerde 
internetsites, leggen gereedschap niet op de goede plek terug en kunnen de 
verantwoordelijkheid niet aan om zelf te zorgen voor het magazijn. Het eerste jaar in het 
nieuwe lokaal wordt er veel gestolen. Docenten hebben geen overzicht en weten niet waar 
leerlingen zich bevinden. De ordeproblematiek is voor Martin, die in zijn eigen klassen nooit 
met ordeproblematiek te maken had gehad, een schokkende ervaring. In de loop van het eerste 
jaar in het nieuwe lokaal wordt de werkhouding van leerlingen beter. Leerlingen hebben veel 
schik in de ontwerpopdrachten en gaan beter presteren. Ze ontwerpen zelfs op een gegeven 
moment zelf hun eigen opdrachten. Tegen het einde van het eerste jaar in het nieuwe lokaal 
staan de leerlingen positief ten opzichte van het ontwerpend leren, de studio’s en de 
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opdrachten. Het tweede jaar in het nieuwe lokaal staat verbetering van de werkhouding 
bovenaan het wensenlijstje van de docenten van Innovatief.  

 

De bbl’er: de leerling in de basisberoepsgerichte leerweg 
Jupiter heeft bij aanvang van Innovatief, een opleiding die duidelijk gericht op de ‘bovenkant’ 
van de technische beroepen, ervoor gekozen een grote groep basisberoepsgerichte leerlingen 
tot de opleiding toe te laten. Hoewel het convenant met het roc spreekt van het garanderen van 
doorlopende leerlijnen voor de Innovatief leerlingen, waren deze niet gericht op de 
basisberoepsgerichte leerling.  

Omdat de aansluitende opleiding op het roc, de mts+, alleen leerlingen uit de 

kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg toelaat, kreeg Jupiter een – 

aanvankelijk onderschat - probleem met betrekking tot de basisberoepsgerichte leerling. 

Onderschat, want het probleem overvalt hen. Voor de bbl’er bleek er geen passende 

vervolgopleiding. Deze leerling was niet welkom op de mts+. Tussen Innovatief en de mts, 

niveau 2, bestond geen doorlopende leerlijn. De oplossing werd – deels - gevonden in de 

opstroom binnen Innovatief zelf van basis- naar kaderberoepsgericht. Wanneer de 

basisleerlingen tijdens de bovenbouw zouden kunnen opstromen tot kaderleerlingen, zouden zij 

toch naar de mts+ kunnen. Dit zou enerzijds inhouden dat deze leerlingen op de mts+ op alle 

vakken, dus ook wis- en natuurkunde, zouden moeten kunnen meekomen. Het is de vraag of 

dat zal lukken. Anderzijds houdt deze strategie in, dat Jupiter voor de ‘echte’ bbl’er eigenlijk 

geen plek heeft in Innovatief.  

 
6.2.3  De spanning tussen Apollo en Jupiter  

Toen Innovatief van start ging waren Jupiter en Apollo het eens over een uitgebreid leerling-

profiel, over de competenties, over het ontwerpend leren en over de aard van innovatieve 

techniek. Maar tijdens de bijeenkomsten van de docenten van Jupiter en Apollo komt het 

onderlinge gesprek, laat staan het leren van elkaar maar moeizaam van de grond. De culturele 

verschillen tussen de docenten van de beide scholen lijken bijna te groot om te overbruggen. 

Pas wanneer er een format voor het ontwerpend kleren is ontwikkeld, komt het gesprek tussen 

beide scholen op gang. De vier P’s en het format voor het schrijven van ontwerpopdrachten 

slaat de brug tussen beide scholen. Het biedt èn voldoende houvast èn voldoende vrijheid om 

op eigen wijze samen aan iets nieuws te werken.  

 

6.2.4  De innovatiestrategie 

Hoewel Apollo geen casus is in het onderzoek, heeft de buitencirkel veel informatie over 
Apollo opgeleverd. Het jaar dat Jupiter het nieuwe technieklokaal betrok was ook het jaar dat 
Apollo ophield met Innovatief. Apollo had Innovatief op een top-down manier ingevoerd naast 
de bestaande techniekopleidingen, die zoals de deelschoolleider van Apollo vertelt, alle zeilen 
bijzetten om Innovatief in de kiem te smoren. De Innovatief-docenten werden niet geaccepteerd 
en het ter beschikking stellen van de reguliere technieklokalen aan de leerlingen werd 
gesaboteerd. De tegenstelling werd als het ware georganiseerd tussen twee soorten 
techniekopleidingen op één school, waarbij Innovatief het onderspit moest delven. Deze 
strategie heeft op de Apollo geleid tot de teloorgang van Innovatief, terwijl de overblijvende 
techniekopleidingen gingen samenwerken onder de noemer van techniekbreed: leerlingen 
rouleren langs de verschillende opleidingen waarna ze zich wel of niet verdiepen in één 
bepaalde opleiding. Hiermee is zowel het concept van de nieuwe techniek als ook het concept 
van het ontwerpend leren verlaten.  
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De strategie van Jupiter was om Innovatief in de plaats te laten komen van de bestaande 
techniekopleidingen en bovendien alle techniekdocenten bij de ontwikkeling van Innovatief te 
betrekken. De kaders van Innovatief zijn door de schoolleiding vastgesteld en de invulling 
vond plaats van onderop. Op Jupiter werden de tegenstellingen niet tussen Innovatief en de 
oude situatie, maar binnen Innovatief georganiseerd. Hierboven is aangetoond dat die 
tegenstellingen op het scherp van de snede zijn uitgevochten en dat ze tot op de dag van 
vandaag voortduren. Maar Innovatief bestaat ondanks dat op dit moment nog steeds als een 
volwaardige bovenbouwopleiding voor innovatieve techniek. Het ziet ernaar uit dat voor het 
overleven van een vernieuwing de strategie van Jupiter om de vernieuwing in plaats van het 
bestaande te stellen, de voorkeur verdient boven die van Apollo, om de vernieuwing naast het 
bestaande onderwijs te organiseren. 
 

Draagvlak en de rol van de schoolleiding 

Doordat Innovatief de enige techniekopleiding op Jupiter was, en alle techniekdocenten er 
werkten, werden alle tegenstellingen binnen Innovatief georganiseerd. Dat zorgde voor een 
grote dynamiek: vanaf het begin werd er hevig gedebatteerd over de te volgen koers. Al binnen 
een jaar na de start van de vernieuwing verandert het debat echter in een tweespalt.  

De schoolleiding heeft in de persoon van de deelschoolleider de tweespalt in de Community 
of Practice bevestigd, door de trekkers te steunen en daarmee onderdeel van de tweespalt te 
worden. De schoolleiding liet na het leerproces binnen de Community of Practice in de 
beginjaren van Innovatief met enige coaching of begeleiding te ondersteunen. Omdat de interne 
begeleider ook onderdeel van de tweespalt werd, kon ook hij geen begeleidingstaak op zich 
nemen. In plaats van begeleider werd hij beslisser. Hij werd door de deelschoolleider niet 
bijgestuurd en op zijn begeleidende taak gewezen. De visie ging boven alles. Ook het leren van 
elkaar kwam niet op gang. Plannen om cursussen te geven aan elkaar gingen niet door, onder 
andere doordat er geen uren voor beschikbaar werden gesteld, maar ook omdat de urgentie 
ervoor niet werd gevoeld.  

De schoolleiding heeft bijgedragen tot het ontstaan van de tweespalt. Hierdoor ontstond 
gebrek aan draagvlak voor de vernieuwing in het team. Door de slechte organisatie van het 
sociale proces binnen het team, haakten de docenten één voor één af.  
 

6.3 Deelvraag 3: wat zijn de condities waaronder docenten deze spanningen en 
tegenstellingen oplossen? 

 
Uit het bovenstaande mag blijken dat de ontwikkeling van Innovatief een spanningsvolle en 
conflictueuze aangelegenheid is geweest. Hieronder brengen we de omstandigheden in kaart 
die op Jupiter speelden die ervoor hebben gezorgd dat Innovatief, ondanks de grote verschillen 
binnen de Community of Practice, toch het ontwerpend leren in praktijk kon brengen.  
 

Respect en vertrouwen 

Alle docenten benadrukken de goede verhoudingen tussen de docenten onderling. Tijdens de 
reis naar Liverpool hebben de docenten en de deelschoolleider elkaar nader leren kennen en 
waarderen. Daar is onderling respect en vertrouwen gegroeid. Respect voor ieders achtergrond 
en ieders kunnen. Vertrouwen in ieders wens om er samen uit te komen en in ieders 
commitment aan Innovatief. Op deze basis kunnen de docenten vele onderlinge 
meningsverschillen laten eindigen in een kopje koffie of een biertje. Sinds het nieuwe lokaal in 
gebruik is genomen, geldt dit niet meer. Het gerezen conflict tussen Martin en Karin heeft de 
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goede onderlinge verhoudingen teniet gedaan en er wordt geen gezamenlijk biertje meer 
getapt.  

 

De vier P’s en het format 
De vier P’s en het format voor het schrijven van opdrachten voor het ontwerpend leren hebben 
een brug geslagen tussen de docenten van Jupiter, die zozeer van mening verschillen en toch 
met elkaar door één deur kunnen op het punt van het ontwerpend leren. De vier P’s en het 
format blijken een schot in de roos. Zelfs zo, dat de docenten van Jupiter uit het oog zijn 
verloren dat het instrument van de vier P’s is ontstaan in samenwerking met Apollo en er zich 
als Community of Practice van Jupiter volledig eigenaar van voelen. Met de vier P’s en het 
bijbehorende format blijkt ook binnen Innovatief op Jupiter voor elke docent voldoende 
houvast en voldoende vrijheid geboden te worden om er zich, met behoud van verschillen van 
inzicht, allemaal in te herkennen.  

 

Debat in Innovatief  

Ondanks de tweespalt in de Community of Practice met betrekking tot de visie op techniek is 
het team er in geslaagd met elkaar in discussie te blijven over enkele thema’s die direct te 
maken hebben met de dagelijkse onderwijspraktijk. Die thema’s zijn: 

• Hoe open dan wel gestructureerd moeten leerling-opdrachten zijn? De houding in dit debat 
heeft veel te maken met de visie op leren en onderwijzen. Het debat gaat enerzijds om de 
vraag of er vertrouwen in de capaciteiten van leerlingen bestaat en in de wil van leerlingen 
om de ontwerpopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en anderzijds of er voldoende 
vertrouwen in de eigen begeleidingskwaliteit bestaat. Hoe meer vertrouwen een docent 
heeft in leerlingen en in zijn eigen begeleidingskwaliteiten, des te meer de docent de 
leerling durft ‘los’ te laten en een voorkeur voor ‘open’ opdrachten laat zien. Want alleen 
met een goede procesbegeleiding kan de leerling tot een goed product gecoacht worden. 
Hoe minder vertrouwen er is in de leerling en in zichzelf, des te meer docenten een 
voorkeur voor meer gestructureerde opdrachten aan de dag leggen.  

• Wat kan de bbl-leerling? Kan de bbl’er net als de kbl’er het ontwerpend leren op niveau 
drie aan? Of zou de bbl’er vooral meer gewoon les en instructie moeten hebben, en verder 
mogen knutselen aan een motortje of een fiets of een schakeling? Vooral Jules vestigt de 
aandacht op zijn zorg dat de bbl’er niet goed met de ontwerpopdrachten uit de voeten 
kunnen: zij zijn geen computerkids. Sander vangt al jaren de moeilijkste leerlingen op door 
met ze te gaan knutselen.  

 
Dat er jarenlang respect en onderling vertrouwen in het team hebben bestaan, dat men het 
format van het ontwerpend leren kon delen en dat men in discussie is gebleven over de aard 
van de opdrachten en de positie van de bbl’er in de vernieuwing, heeft ertoe bijgedragen dat de 
Community of Practice niet aan de tertiaire spanningen is bezweken. Men is in gesprek 
gebleven over zaken die ertoe doen. Maar dat is niet voldoende gebleken. Martin verlaat het 
team na het eerste jaar in het nieuwe lokaal. Hij gaat de techniekopleidingen bij de 
lerarenopleiding coördineren. Sander gaat ook lesgeven in de onderbouw, waarvoor hij de 
bevoegdheid haalt. Jules kijkt om zich heen naar werk in een elektrotechnisch team, het liefst 
op een mbo-school. Dat lukt en hij verlaat Innovatief één jaar na Martin.  
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Boundary crossing  
Met de collega’s van Apollo en mts+ verliep de communicatie in eerste instantie moeizaam. De 
ontwikkelde boundary objects bleken echter alle mogelijkheden voor samenwerking binnen 
gezamenlijke kaders te bieden, terwijl toch ruimte voor een eigen invulling per school werd 
geboden. De boundary objects werden vervolgens, nadat op Apollo de opleiding was gesloten, 
op Jupiter gezien als van henzelf, niet als iets gezamenlijks van beide opleidingen. De 
contacten met mts+ waren volledig gericht op het concept van de vernieuwing, waardoor de 
realiteit van de problemen in de schoolloopbaan van de leerlingen onvoldoende aandacht 
kregen. Met name de doorstroming van de bbl’ers van vmbo naar mbo was niet gegarandeerd.  
 

De vraag kan gesteld worden of Innovatief, in plaats van condities voor leren te scheppen, niet 
eerder het leren van docenten heeft belemmerd. Zo is aan de conditie, dat er een dragende en 
dus gemeenschappelijke visie in de Community of Practice bestaat, niet voldaan. Ook voelen 
de docenten die niet de officiële visie aanhangen zich niet vertegenwoordigd door de 
schoolleiding, die partij heeft gekozen. De schoolleiding heeft hiermee de kans verspeeld om 
alle docenten bij de vernieuwing te betrekken. Zoals we hieronder zullen zien, heeft dit niet 
verhinderd dat docenten van het werken in de vernieuwing hebben geleerd. Daarvan heeft 
Innovatief echter onvoldoende geprofiteerd.  

 

6.4 Deelvraag 4: met welke grenservaringen en emoties gaat het individuele en het 

collectieve leren gepaard? 
 
Zoals in paragraaf 5.5 is duidelijk geworden, hebben alle vier de docenten diepgaande en 
pijnlijke grenservaringen meegemaakt. Grenservaringen bestaan uit ervaringen, die zich in de 
tijd soms als een incident, maar meestal als een cumulatie van ervaringen afspelen. Het zijn 
ervaringen van teleurstelling, zorg en angst. Martin is diep teleurgesteld over de weerstanden 
van zijn collega-docenten tegen de nieuwe techniek en over de leerlingen in het nieuwe lokaal. 
Sander is diep teleurgesteld dat zijn kennis en expertise niet wordt erkend en gewaardeerd. 
Karin heeft slapeloze nachten over de organisatie en het proces van de innovatie en haar rol in 
het innovatieproces en Jules is bang dat hij de omschakeling naar het coachend lesgeven niet 
voor elkaar krijgt. Alle vier de docenten zijn ook tegen hun belemmeringen aangelopen, die 
allemaal te maken hebben met de samenwerking in de Community of Practice. Martin blijkt 
geen afmaker te zijn. Jules en Sander worden geconfronteerd met beslissingen waar ze het niet 
mee eens zijn, en die ze toch (moeten) slikken. Jules trekt zich dan terug en Sander schikt zich, 
is loyaal, maar kan daar moeilijk mee omgaan. Karin komt er achter dat ze het in haar eentje 
niet kan, ze heeft een aangever nodig. Ze werkt drie jaar met Martin samen en kan daarna, ook 
al omdat Martin een stapje terug doet, op eigen kracht voort. Vanaf het moment dat het nieuwe 
lokaal in gebruik wordt genomen, is Martin nogal eens buiten beeld en trekt Karin de kar 
voornamelijk alleen. Ze houdt Jules op afstand. Tot diens groot ongenoegen, omdat hij graag 
ook een coördinerende taak wil hebben.  

Bij alle docenten is er sprake van discontinuïteit tussen het bekende en het nieuwe. 
Individueel vinden docenten de continuïteit die nodig is om de kloof te overbruggen: in hun 
visie, in hun positie, in hun ervaring of in hun expertise.  

De gang van zaken in het team draagt niet bij aan het overbruggen van de kloof waardoor 
het gevoel van discontinuïteit is opgeroepen. Zo wordt er in het team geen enkel vertrouwen 
ervaren dat er ooit een werkelijk gedeelde visie en een gezamenlijk toekomstperspectief zal 
ontstaan. Integendeel. De gang van zaken in het team heeft juist grenservaringen opgeroepen 
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en tegenstellingen bevestigd. Vooral de tweespalt in het team, het feit dat er vanaf de 
ingebruikneming van het nieuwe lokaal geen sprake meer is van goede onderlinge 
verhoudingen en het niet met elkaar delen van verantwoordelijkheden en coördinatietaken 
zorgen ervoor dat het team geen bijdrage kan leveren aan het overbruggen van de ervaren 
kloof. Hierdoor is het individuele leren gehinderd, en het collectieve leren niet van de grond 
gekomen.  

 

6.5 Deelvraag 5: welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten? 

 
De docenten hebben een zelfinschatting gemaakt van de groei die ze dankzij Innovatief in hun 
competenties hebben meegemaakt. Alle vier de docenten ontwikkelen naar eigen zeggen de 
competentie samenwerken in een team, met dien verstande dat de trekkers naar eigen zeggen 
leiderschapscapaciteiten ontwikkelen en de volgers geleerd hebben zich in eerste instantie neer 
te leggen bij beslissingen waar ze het niet mee eens zijn, maar die zij niet kunnen beïnvloeden. 
Later is Jules hiermee niet langer tevreden en wil hij een rol in de coördinatie.  

Daarnaast ontwikkelen de trekkers capaciteiten die pasten bij hun rol in de vernieuwing. 
Martin leert de visie van Innovatief te verwoorden en naar buiten te brengen 
(omgevingscompetentie) en Karin, die vakgroepcoördinator is, leert organiseren. Zowel Sander 
en Jules, die dat soort taken niet hebben, ontwikkelen hun competenties in relatie met de 
leerlingen. Sander groeit in zijn interpersoonlijke competentie, altijd al een sterk punt van hem. 
Jules groeit als beginnend docent in zijn didactische competentie: hij slaagt er meer en meer in 
de omslag van lesgeven naar coachend lesgeven te maken en is opgelucht dat hem dat is 
gelukt.  

Hoewel er onder de groei in competenties wat betreft het samenwerken in een team 

verschillende dingen worden verstaan, is dat toch de competentie waarin docenten naar eigen 
zeggen door de innovatie het meest geleerd hebben.  

 
6.6 De hoofdvraag: Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs? 

 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden, kijken we naar drie 
verschillende dingen: is er sprake van expansief leren in het activiteitssysteem? In hoeverre 
heeft de omslag van het ene naar het andere activiteitssysteem een leeromgeving voor de 
Community of Practice geboden? In hoeverre zijn individuele subjecten opgeschoven wat 
betreft hun inschatting van de mate waarin zij competenties beheersen?  

 

Expansief leren  
Innovatief heeft grondig met de daarvoor bestaande lespraktijk gebroken. Het 
activiteitssysteem is getransformeerd. Is er dan ook sprake van expansief leren in Innovatief? 

Ervan uitgaande dat deze vraag niet met ja of nee kan worden beantwoord, maar dat een 
vernieuwing altijd in meer of mindere mate aanleiding geeft tot expansief leren, constateren we 
dat er in het activiteitssysteem Innovatief in enige mate sprake is van expansief leren. In 
Innovatief is mogelijk, wat in het oude activiteitssysteem in het geheel niet mogelijk was. Dat 
wijst op een mogelijk expansief leren op het niveau van het systeem.  

Doordat de primaire tegenstelling, die we gekenmerkt hebben al een tegenstelling tussen 
oude en nieuwe techniek, op een bepaalde manier in de tertiaire tegenstellingen is herhaald, is 
het onmogelijk gebleken de primaire tegenstelling op te lossen. De nieuwe techniek wordt niet 
omarmd in het nieuwe lokaal, noch door de techniekdocenten Sander en Jules, noch door de 
leerlingen. Beide docenten blijven verlangen naar de ‘echte’ techniek die, zoals we hierboven 
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zagen, niet samenvalt met de ‘oude’ techniek. De leerlingen willen ook graag groot werken (en 
krijgen daartoe ook de gelegenheid). 

Ondanks de zich herhalende primaire tegenstelling, zijn wel enkele belangrijke secundaire 
tegenstellingen opgelost. De daling van leerlingenaantallen is tot staan gebracht, ondanks de 
concurrentie van andere aantrekkelijke bovenbouwafdelingen. Docenten werken niet langer 
gefragmenteerd. Theorie, tekenen en praktijk zijn nu geïntegreerd, de kritiek op de plek van 
theorie en vaardigheden in het nieuwe concept daargelaten. Leerlingen blijken Innovatief in het 
nieuwe lokaal een aantrekkelijke omgeving te vinden: het imago van de techniekopleidingen is 
verbeterd. De overgang van het vmbo naar het mbo heeft veel problemen opgeroepen. Die 
tegenstelling is nog niet opgelost.  

De nieuwe Tools die ertoe hebben bijgedragen dat bepaalde secundaire tegenstellingen 
konden worden opgelost, zijn: 

• de fysieke omgeving in het nieuwe lokaal 

• de twaalf studio’s 

• het globale concept van het ontwerpend leren.  
 

Hierbinnen konden de docenten, met al hun verschillen in visies en benaderingen, 
functioneren. Het nieuwe lokaal, hoewel eerst heel onwennig en veel problemen gevend, heeft 
zowel voor leerlingen als voor docenten veel aantrekkelijke kanten. Toch heeft het 
innovatieproces er toe geleid dat niet alle docenten het werken aan Innovatief aantrekkelijk 
hebben gevonden. Om uiteenlopende redenen gaan Martin, Jules en gedeeltelijk ook Sander, na 
verloop van tijd weg. 

Het activiteitssysteem Innovatief is gestart als een gezamenlijk project met buurschool 
Apollo. Apollo haakte af, voornamelijk vanwege de innovatiestrategie, die zich tegen de 
vernieuwing keerde. Innovatief op Jupiter bleek taaier. Ondanks de tweespalt in het team, 
bestaat Innovatief nog steeds op Jupiter. In die zin is de gehanteerde innovatiestrategie 
succesvol gebleken: de discussie speelt zich af binnen Innovatief. Zo wordt de dynamiek in het 
nieuwe activiteitssysteem gebracht en kan er geen ‘aanval’ van buiten ontstaan.  

Het contact met mts+ leidde ertoe dat de docenten van Innovatief zich veel te laat 
realiseerden dat er voor hun bbl’ers geen doorlopende leerlijn bleek te bestaan. Ook werd er 
door Innovatie weinig aandacht besteed aan de bekwaamheid in wiskunde en natuurkunde 
(vakken die apart worden gegeven) die leerlingen nodig hebben die wel doorstromen naar de 
mts+. De naar binnengerichtheid van Innovatief lijkt een mogelijke verklaring voor deze 
omissies.  
 

De tertiaire tegenstellingen als leeromgeving voor Community of Practice en individuele 
Subjecten 

De ontstane tweespalt in het team, gevoegd bij de steun die de aanhangers van één kant van het 
debat kregen van de schoolleiding, heeft het collectieve leren praktisch onmogelijk gemaakt. 
De arbeidsdeling steunde het ontstaan van een hiërarchie in de Community of Practice, die de 
verschillen in visie koppelde aan verschillen in zeggenschap en onenigheid met de visie 
koppelde aan (vermeende) kwaliteitsverschillen tussen docenten. Het collectieve leren is 
hierdoor sterk bemoeilijkt. De tweespalt bleek een niet te hanteren vorm van meerstemmigheid 
te zijn.  
     Hierdoor was het voor individuele docenten ook moeilijk om tot leren te komen. Toch heeft 
dat individuele leren wel plaatsgevonden. Daarbij ontwikkelen docenten vooral die 
deskundigheden die passen bij hun positie in de vernieuwing. De trekkers ontwikkelen 
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leiderschapskwaliteiten; de volgers leren zich in eerste instantie te schikken en zich neer te 
leggen bij de beslissingen van de trekkers. Deze leeropbrengst kan twijfelachtig en pijnlijk 
genoemd worden. Daarnaast ontwikkelen de leiders de omgevings- en de organisatorische 
competentie: allebei belangrijke opbrengsten van het leiding geven aan een vernieuwing. De 
docent die nog studeerde bij aanvang van de vernieuwing, leert een goede docent te zijn. Hij 
leert steeds beter te coachen en begeleiden, in plaats van de traditionele overdracht van kennis 
en vaardigheden. Hij neemt zijn leerwinst mee naar zijn nieuwe school. De oude rot in het vak, 
die al heel goed met lastige leerlingen kon omgaan, leert dat nog beter te doen en leert de 
interpersoonlijke competentie in te zetten in het nieuwe technieklokaal. Doordat de individuele 
Subjecten werken in een zich expanderend activiteitssysteem, dat zich kenmerkt door 
tweespalt, is het collectieve leren praktisch onmogelijk geworden. Het collectieve leren kan dus 
ook geen steun bieden aan het individuele leren. Het individuele leren dat wel heeft 
plaatsgevonden, is afhankelijk van de positie in de vernieuwing, en bouwt voort op eerdere 
competities.  

Hoewel het activiteitssysteem een grondige transformatie heeft ondergaan, en er op het 
niveau van het activiteitssysteem dus van succes sprake is, heeft de vernieuwing op persoonlijk 
niveau een aantal slachtoffers gevergd. Dat is gebleken uit de beschrijvingen van de 
individuele grenservaringen. Tijdens het vernieuwingsproces rees voor enkele docenten de 
vraag of het nog zinvol was te blijven participeren. Drie van de vier betrokken docenten maken 
na verloop van tijd andere keuzes en twee van hen verlaten het activiteitssysteem. De 
duurzaamheid van de vernieuwing komt bij een dergelijk personeelsverloop op de tocht te 
staan.  
 

7 Epiloog 

 

Karin (de coördinator) en Sander werken nog steeds in Innovatief, hoewel Sander wel minder 

is gaan werken. Naast school heeft hij een eigen bedrijfje met Oldtimers. Er zijn twee nieuwe 

collega’s bijgekomen, die de plaats van Jules en Martin hebben ingenomen. Gevieren geven zij 

gestalte aan het ontwerpend leren in Innovatief. Aan het begin van klas drie krijgen de 

Innovatief-leerlingen nog steeds zes weken basisvaardigheden. Maar de vrije keuze van 

opdrachten geldt niet meer: met de vrije keuze kon niet worden gegarandeerd dat leerlingen de 

techniek (theorie en vaardigheden) in de breedte zouden leren te beheersen, en dat is nodig, nu 

Innovatief-leerlingen het vmbo afsluiten met een Techniek-Breed examen. Bepaalde thema’s 

waren populair bij de leerlingen, andere minder. Het concept is dus een beetje aangepast: 

volgens Karin was de opzet in eerste instantie wat te krampachtig. Het komend jaar zal 

Innovatief dan ook meer aandacht aan theorie geven. In het lokaal is een Smartboard 

geïnstalleerd, dat het geven van theorie-instructie zal vergemakkelijken.  

     Hoewel de leerlingenaantallen licht gestegen zijn, is de school nog niet tevreden met de 

leerling-instroom. De school is wel tevreden over de doorstroom van leerlingen naar het roc. 

De mogelijkheden binnen het roc om leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg op te 

vangen zijn verbeterd, volgens Karin. Leerlingen worden eerst een half jaar in techniekbreed 

opgevangen, voordat ze een vakrichting moeten kiezen. De kaderleerlingen kunnen terecht in 

de mts+, die recentelijk een heldere koppeling aan verschillende  vakopleidingen heeft 

gekregen. Bij enkele vakopleidingen, zoals vliegtuigtechniek, zijn er problemen met het niveau 

van wis- en natuurkunde, waarmee leerlingen het roc binnenkomen.  

     De school is tevreden met haar beleid basisleerlingen zoveel mogelijk tot kaderleerlingen te 

laten opstromen. Dat lukt in veel gevallen.  



Hoofdstuk 6 

SATURNUS 

Leren op het Handelsplein 
 

In dit hoofdstuk doen we verslag van een gevalsstudie naar het leren van docenten binnen de 
vernieuwing van de Intrasectorale Afdeling Handel en Administratie op de 
Scholengemeenschap Saturnus. Docenten en andere betrokkenen zijn in een periode van twee 
jaar geïnterviewd over noodzaak, aard, aanpak, mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
vernieuwing, die zij vanaf 2003 als team hebben vormgegeven. Van die interviews is een 
Leerbiografie gemaakt, die aan betrokkenen is voorgelegd. De hier gepresenteerde gevalsstudie 
bevat een analyse van de vernieuwing als collectief proces, met behulp van de activiteitstheorie 
als analysekader. Deze analyse wordt aangevuld met gegevens van docenten over hun 
individuele leerprocessen.  

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de inleiding beschrijven we het project 
Handelsplein: de context waarin het plaatsvindt, de start van het project en de mensen die er in 
werken. De tweede paragraaf bevat een analyse van de objectverschuiving en de wijze waarop 
de visie op onderwijs en beroep zich vertaalde in de pedagogisch-didactische aanpak op het 
Handelsplein; in termen van de activiteitstheorie de relatie tussen Subject, Object en Tools. In 
deze paragraaf komt ook de relatie van het activiteitssysteem Handelsplein met andere 
activiteitssystemen aan de orde. Paragraaf drie handelt over de teamontwikkeling op het Plein: 
we onderzoeken de relatie tussen Subject, Object en Community of Practice, waarbij we ook 
aandacht besteden aan de componenten Regels en Arbeidsdeling. In paragraaf vier analyseren 
we individuele leerprocessen van docenten in relatie tot het collectieve leren van het 
docententeam. Tot slot trekken we conclusies uit deze gevalsstudie.  

 
 

1 Inleiding 

 
In deze inleiding geven we een overzicht van de context, de start, de uiteindelijke vormgeving 
van het Handelsplein èn van de actoren in binnen- en buitencirkel die erbij betrokken zijn 
geweest. We analyseren de vernieuwing als een proces waarin bottom-upontwikkelingen 
samenkomen met top-downbewegingen en met historische en actuele ontwikkelingen. 
 
1.1 De context van de objectverschuiving 
 
Hoewel vrijwel alle Nederlandse scholen regelmatig aan de vernieuwing van hun onderwijs 
werken, schat de Inspectie van het Onderwijs dat ongeveer zeven procent van de scholen voor 
voortgezet onderwijs als sterk innovatief kan worden aangemerkt (Inspectie, 2007). Deze 
innovatieve scholen hebben in meerdere of mindere mate vernieuwingen ingevoerd, die 
gekenmerkt worden door zelfstandig leren en samenwerkend leren, het werken aan authentieke 
leertaken en het werken in leergebieden. Meestal gaat een dergelijke innovatie gepaard met 
ingrijpende roosterwijzigingen en intensief gebruik van ict. In het beroepsonderwijs is de 
belangrijkste onderwijsvernieuwing het competentiegericht onderwijs: in 2010 zal het 
competentiegericht onderwijs zijn ingevoerd in alle mbo-scholen van alle niveaus (brief aan de 
Tweede Kamer, 1 juni 2007). Anders dan de discussie in de media doet vermoeden, is er grote 
overeenstemming over de noodzaak van het competentiegericht opleiden1. De meeste mbo-
instellingen, de meeste docenten die daar werken en verschillende maatschappelijke 

                                                           
1
 De overeenstemming over de noodzaak van het competentiegericht opleiden betekent niet dat er ook 

overeenstemming is over vorm en uitwerking.  
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organisaties hebben het begrip omarmd (Stichting van de Arbeid, 2007; Basoski, Wiegers & 
Overmeer, 2007; Van Grinsven & Krom, 2007).  

De beroepsgerichte leerwegen in het vmbo vormen de onderste tree op de beroepskolom: de 

doorlopende leerweg vmbo-mbo-hbo. Ze bereiden voor op het competentiegericht leren op het 

mbo. Vele vmbo-scholen richten zich dan ook, evenals het mbo, op het competentiegericht 

onderwijs.  

De verschillende vormen van onderwijsvernieuwing moeten een bijdrage leveren aan de 
Lissabon-doelstellingen, door onder andere het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en in 
het algemeen het opleidingsniveau van jongeren te verhogen. De vernieuwingen moeten echter 
vooral een antwoord bieden op direct in het onderwijs ervaren problemen, zoals motivatie- en 
ordeproblemen, gebrekkige aansluiting op het vervolgonderwijs en gebrekkige voorbereiding 
op de wereld van het werk (Hilhorst, 2006; Teurlings, Van Wolput & Vermeulen, 2006).  

Ook op Saturnus speelden deze problemen. De motivatie- en de daarmee samenhangende 
ordeproblematiek was vooral merkbaar in de theorielessen. Op school werd door leerlingen en 
docenten een tegenstelling tussen theorie- en praktijklessen ervaren. Eveneens werd een 
tegenstelling ervaren tussen datgene wat de school nastreefde met de leerlingen en datgene wat 
feitelijk werd bereikt: docenten hopen op actieve leerlingen, die onderling en met docenten 
samenwerken, maar ervaren – tenminste in de theorielessen - passieve, ongeïnteresseerde 
leerlingen die niet meedoen en de orde verstoren. Bovendien werd op Saturnus, net als op veel 
andere scholen voor beroepsonderwijs, een tegenstelling ervaren tussen de – smalle - schoolse 
kennis en de waarde daarvan in bedrijfsleven en vervolgopleiding.  

Het traditionele onderwijs is niet flexibel genoeg om het hoofd te bieden aan veranderende 
eisen vanuit de leerling-populatie, vanuit vervolgonderwijs en vanuit het bedrijfsleven. Op 
basis van sociaalconstructivistische noties2 over zelfstandig en samenwerkend leren, noties 
over de Einsteingeneratie3 en noties over wat de kenniseconomie vraagt van het onderwijs4 
geven scholen, ieder op eigen wijze, vorm aan onderwijsvernieuwing.  

In het beroepsonderwijs wordt de problematiek vaak ervaren als een tegenstelling tussen 
schoolse theorie en beroepspraktijk, kortweg tussen theorie en praktijk. Op Saturnus vond geen 
discussie over de beroepspraktijk plaats. De primaire tegenstelling speelde zich binnen de 
school af. De tegenstelling die wij in termen van de activiteitstheorie als primaire tegenstelling 
op Saturnus willen betitelen, is die tussen schoolse theorie en praktijkleren op school. De 
tegenstelling is gesitueerd in de component Object van het activiteitssysteem. Het is de 
tegenstelling waarin het historische en het tegenwoordige samenkomt: de tegenstelling theorie-
praktijk zit historisch in het beroepsonderwijs verweven, terwijl de tegenstelling op dit moment 
door de recente behoefte aan flexibele en breed opgeleide beroepsbeoefenaars is 
geactualiseerd.  
 

1.2 De start van de vernieuwing 
 
Binnen deze landelijke context spraken docenten van de afdeling Handel en Administratie van 
Saturnus over hun werk, over ervaren problemen en mogelijke oplossingen.  

                                                           
2
 Sociaal constructivisme wordt door veel scholen gezien als een wetenschappelijke stroming die stelt dat leerlingen 

het beste leren terwijl ze in groepjes samen werken aan authentieke betekenisvolle taken en daarmee hun eigen 

kennisnetwerken opbouwen (Bolhuis, 1999). 
3
 Jongeren zijn sneller, slimmer, socialer en gepassioneerder dan men denkt. Ze kunnen veel beter omgaan met 

complexe informatie dan het traditionele onderwijs van hen verwacht (Boschma en Groen, 2006). 
4
 De kenniseconomie vraagt naast vakcompetenties vooral doorgroeicompetenties, sociale en communicatieve 

competenties (Kessels, 2001).  
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Het rommelde al een tijdje op de afdeling, die bestond uit enkele lokalen voor 
theorielessen, een winkel voor de verkooppraktijk en een lokaal waarin kantoorsimulatie werd 
gegeven. Er was een groot gevoel van ontevredenheid onder de docenten. Vanaf 2001 stond het 
matige functioneren van de afdeling op de agenda van de vergaderingen van de vakgroep 
economie. In die besprekingen kwam volgens de docenten veel negativiteit naar voren: het liep 
niet goed op de afdeling en tegelijkertijd had men geen helder idee van wat men dan wel zou 
willen. Er waren ordeproblemen, leerlingen vielen uit, resultaten vielen tegen, collega’s 
mopperden. Op basis van deze gevoelens van ontevredenheid groeide het idee dat er iets moest 
veranderen. Om inspiratie op te doen gingen docenten op bezoek bij andere scholen. Die 
scholen hadden te maken met dezelfde primaire tegenstelling en hadden al oplossingen in 
praktijk gebracht. Daar was bijvoorbeeld de werkplekkenstructuur ingevoerd, waren 
verkoopsimulaties ingericht en werd samengewerkt met de plaatselijke middenstand. Ook op 
pedagogisch terrein deden de docenten inspiratie op: ze zagen docenten in de bezochte scholen 
op een respectvolle wijze omgaan met orde en discipline, met het oog op het vroegtijdig 
signaleren van eventuele persoonlijke problemen en recht doend aan individuele verschillen. 

Op studiemiddagen wisselden docenten ervaringen uit, maakten ze sterkte en zwakte 
(SWOT)-analyses van hun afdeling en werden ze het eens over hun missie: de afdeling wilde 
leerlingen vormen en vermaken. Onder vormen verstond men leerlingen zelfvertrouwen en 
eigenwaarde meegeven, zorgen dat leerlingen zelfstandige, sociaal ingestelde individuen 
worden en leerlingen een positief en gezond wereldbeeld meegeven. Met vermaken werd 
bedoeld ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo prettig voelen dat ze graag op school zijn en dat 
ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de school. Met deze missie wilde het team bereiken 
dat zoveel mogelijk leerlingen de school met een diploma zouden verlaten, dat leerlingen zo 
goed mogelijk werden voorbereid op het vervolgonderwijs en dat nodeloze tussentijdse 
uitstroom werd beperkt.  
In de SWOT-analyse kwamen belangrijke sterktes naar voren. Ten eerste kenmerkte de 

omgeving van de school zich door goede vervolgopleidingen en een groeiend bedrijfsleven dat 

met zijn potentiële stageplaatsen plaats zou kunnen bieden aan het hoge leerlingenaantal in de 

afdeling. Ten tweede had de school een goede staat van dienst op het punt van leerling-

gerichtheid en leerlingzorg. Ten derde kende de afdeling een bloeiende kantoorsimulatie en 

winkelpraktijk, waarin doelen als zelfstandigheid en samenwerking al jaren centraal hadden 

gestaan.  

De bedreigingen die de docenten onderscheidden waren niet minder verstrekkend. Ten 
eerste was er een gebrek aan gekwalificeerd personeel, zodat het zittende personeel met een te 
hoge werkdruk kampte. Ten tweede constateerde het team in de eigen school een 
problematische positie in te nemen, die gekenmerkt werd door slechte communicatie en een 
gevoel te moeten concurreren met andere afdelingen, waarbij men dacht niet op te kunnen 
tegen de grote maatschappelijke aandacht voor havo/vwo opleidingen. Ten slotte had het team 
grote moeite stageplaatsen te vinden: de mogelijkheden die de omgeving bood werden 
onvoldoende benut.  

Op een tweedaagse in een hotel aan zee bedachten de docenten met elkaar een nieuw 
onderwijsconcept. De vakgroepcoördinator:  

Daar hebben we zitten brainstormen. Dat was het beginpunt: allemaal dezelfde kant op. 
Het is niet vanuit Kees-Jan en Myrna (de huidige trekkers, W.M.) gekomen. Het is meer vanuit 
z’n allen gegaan: gewoon door erover te praten. Gewoon: hoe zijn we nu bezig. Wat vinden 
jullie ervan? Hoe kan het beter? Nou er waren er een paar die hadden gekeken in een school 

waarbij de muren eruit waren. Dat zag ik niet zo zitten. Ik was niet eens zo’n voorstander. 
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Maar door er met elkaar over te praten hebben we dit toen bedacht. Vanuit de bodem is het 
begonnen. Na die twee dagen dacht iedereen, wow, we hebben wat bedacht met zijn allen, nu 

gaan we onze schouders er onder zetten en niet weer een vernieuwing vanuit Den Haag. Dat is 
misschien wel de belangrijkste voorwaarde. Vanuit een breed draagvlak, niet vanuit één 
iemand. 

Het team kwam met een onderwijsconcept dat zich laat samenvatten als Leren op het plein: 

leerlingen komen met enkele klassen tegelijk in een grote ruimte waar zij op basis van eigen 
keuze uit weektaken individueel en in groepjes aan het werk gaan. Er werden 
verbouwingsplannen gemaakt, de ruimte werd in de zomervakantie verbouwd en de eerste 
weekkaarten met leerlingopdrachten werden ontworpen. Enkele maanden na de tweedaagse 
nam de afdeling haar intrek in de nieuwe ruimte, gedoopt het Handelsplein.  
De snelheid waarmee een en ander werd gerealiseerd was te danken aan de steun vanuit de 

schoolleiding. De verantwoordelijke conrector:  

Ik vond het zelf echt noodzakelijk om te gaan experimenteren en om vormen te zoeken 
waarbij leerlingen ingezet worden in het leerproces. De komende tien, twintig jaar redden we 

het niet als we de leerlingen geen andere rol geven dan die van afwachtend in de klas zitten. 
(…) Daarnaast ontstond de noodzaak te vernieuwen, misschien gek om het zo te benoemen, 
omdat een aantal docenten ook andere dingen wilden. En je kunt je niet permitteren om deze 
kracht te laten lopen.  

De schoolleiding koos ervoor de onderop beweging vanuit het docententeam van de 
afdeling voluit te steunen en de faciliteiten ter beschikking te stellen die nodig waren voor de 
verbouwing en de start van het Handelsplein na de vakantie in 2003. Zo ontstond het 
Handelsplein als gevolg van een onderop beweging met steun vanuit het management, dat het 
momentum van het docententeam zag als een positieve kracht in de afdeling en de school.  
 
1.3 Een beschrijving van het werken op het Plein  
 

Het Handelsplein is een grote ruimte op de plek van de vroegere theorielokalen, waarvan de 
muren zijn gesloopt, met computerwerkplekken langs alle wanden en ramen, tafels met stoelen 
erom heen in het midden en een receptie. De ruimte is open. De (open) winkel en de (open) 
kantoorsimulatie komen erop uit. Er zijn meestal vier klassen en vier docenten in de gehele 
afdeling aanwezig. Alle beroepsgerichte leerwegen én ook het Leerweg Ondersteunend 
Onderwijs (lwoo) zijn welkom op het Handelsplein.  

Op het Handelsplein gelden uitgangspunten van leren door doen, van zelfstandig en 
samenwerkend leren, van zelfverantwoordelijkheid, van onderzoekend leren. Leerlingen 
werken er aan de hand van de weekkaart aan zowel theorie als praktijk van Handel en 
Administratie. De weekplanner bevat alle leertaken, die zij in een bepaalde week moeten 
afronden: maakwerk uit de economie en de boekhoudmethodes en door de docenten ontworpen 
(praktijk)opdrachten, samenwerkingsopdrachten, bedrijfstaken en toetsen. De opdrachten voor 
de winkel en het kantoor staan ook op de weekkaart.  

Leerlingen melden zich aan door een barcode op de weekkaart te laten scannen, zoeken een 
werkplek en gaan aan de slag met de taak die zij hebben uitgekozen om die dag mee te 
beginnen. Vaak is er even een korte gezamenlijke start, waarin docenten mededelingen doen, 
of iets uitleggen, of iets verhelderen. Op woensdag moet de kaart ‘af’ zijn. De kaart is af als 
alle onderdelen door daartoe bevoegde docenten zijn afgetekend: een paraaf, een stempeltje, 
een stickertje. De kaart wordt elke woensdag besproken. Wie de kaart niet af heeft, maakt de 
kaart af tijdens de bezemuren op donderdagmiddag. De anderen hebben dan vrij. Binnen dit 
organisatorisch kader, waarin leerlingen zelf kiezen welke opdracht zij wanneer uitvoeren, 
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berust het onderwijs op drie pijlers: de leerling-coach als spil van het onderwijs, de 
samenwerking met het Regionaal Opleidingen Centrum (roc) en de samenwerking met het 
bedrijfsleven.  
 
De eerste pijler waarop het onderwijsconcept berust is die van de leerling-coach. Eens per 
week, op woensdag, praten derdeklassers en vierdeklassers onder begeleiding van een docent 
in een tutorgroepje over de voortgang, naar aanleiding van de kaart. Zo’n gesprek duurt een 
half uur en is zowel een controle als een leermoment. De tutorgroepjes worden gevormd door 
vier vierde en vier derdejaars leerlingen, waarbij één vierdejaars leerling steeds de coach is van 
een derdeklasser. Deze vierde klas leerling is de leerling-coach. Dit coach-koppel voert ook 
samenwerkingsopdrachten uit.  
 
De tweede pijler is de samenwerking met het vervolgonderwijs. Met het plaatselijke Regionaal 
Opleidingen Centrum (roc) is een samenwerkingsproject opgezet. Roc-deelnemers komen eens 
per jaar enkele weken naar Saturnus om met vmbo leerlingen op het Handelsplein te werken 
aan opdrachten volgens de methode van het probleemgestuurd leren, een vorm van 
probleemgestuurd onderwijs. Dat is de onderwijsmethode die op het roc gebruikt wordt en die 
leerlingen van het vmbo op deze wijze ‘meekrijgen’. De roc-deelnemers fungeren als coach 
van een groepje van vier Handelsplein-leerlingen en leren zo coachings- en 
leiderschapsvaardigheden die zij op hun beurt weer inbrengen op hun eigen school.  
 
De derde pijler wordt gevormd door de samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven. Het 
Handelsplein en het bedrijfsleven ontwikkelen samen opdrachten die door leerlingen in de stad 
- idealiter ten behoeve van die bedrijven - worden uitgevoerd en die zij ook mede aan de 
bedrijven presenteren. Bedrijven krijgen zo de kans mee te praten over het onderwijs en 
leerlingen nemen een kijkje in bedrijven buiten school. Voor deze opdrachten, ‘in company 

files’ genaamd, is na het eerste projectjaar een format ontwikkeld.  
 
De kantoorsimulatie, die al jaren bestaat op Saturnus, is een simulatie waarin een groothandel 
wordt nagebootst, die gerund wordt door een vmbo-klas, gedurende één dagdeel per week. 
Leerlingen voeren allerlei administratieve taken uit, maken reclame, verkopen aan andere 
simulatiebedrijven, sturen facturen, kopen in, telefoneren, sturen faxen etc. Het enige dat 
ontbreekt zijn de fysieke geld- en goederenstromen. Er kan ook gehandeld worden met Duitse 
en Engelse simulatiebedrijven. Dit praktijkonderwijs is volgens de school dè schakel tussen 
opleiding en werk en draagt bij aan de imagoverbetering van het beroepsonderwijs.  
De winkel is een professioneel ingerichte winkelruimte met toonbank, kassa's, schappen en 

etalages, waar het verkoopgedeelte van de opleiding plaatsvindt. Leerlingen etaleren hier, ze 

voeren verkoopgesprekken, doen aan kassawerk, vullen de voorraad aan, prijzen de artikelen 

en doen alle verdere werkzaamheden zoals je die ook in een winkel hebt. Leerlingen brengen 

relatief vrij veel tijd door in dit lokaal. Praktijk is dan ook een belangrijk onderdeel van de 

opleiding. 

 
1.4 Wie zijn geïnterviewd?  
 
Voor de gevalsstudie zijn acht van de negen docenten die ten tijde van het onderzoek op het 
Handelsplein werkten, geïnterviewd. Zij vormen de binnencirkel. Een docent was om 
persoonlijke redenen niet beschikbaar voor het onderzoek. Deze interviews leverden de kern 
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van de leerbiografie. De buitencirkel bestaat uit de conrector, verantwoordelijk voor het vmbo, 
de teamleider van de afdeling Handel en Administratie, de begeleidende nascholer, een 
medewerker van het lokale bedrijfsleven en een docent van het roc. Ook zijn vijf leerlingen 
geïnterviewd: twee kader- en twee basisleerlingen van het Handelsplein en een deelnemer van 
het roc. Zie tabel 6.1. 
 

Binnencirkel  

Docenten  Vóór het project  

Kees-Jan, vakgroepvoorzitter, 
coördinator Handelsplein, 

verantwoordelijk voor de 
kantoorsimulatie, docent 

2
e
 graads leraar economie, was altijd al verantwoordelijk 

voor de kantoorsimulatie, was altijd al vakgroepcoördinator  
van Handel en Administartie  

Myrna, projectleider Leerlingcoach 

als spil van het onderwijs, 
verantwoordelijk voor de winkel, 
docent 

2
e
 graadlerares economie, verantwoordelijk voor de winkel 

en het project Jaarverslag, docente boekhouden  

Robert, docent  Was basisschooldocent en –directeur, gaf vóór het project 
theorielessen economie, zij-instromer  

Petra, docent  2
e
 graadopleiding textiel, 3

e
 graadsopleiding huishoudkunde, 

gaf vóór het project theorieles economie en kantoorpraktijk  

Janette, docent  Pedagogische academie, 26 jaar ervaring in het speciaal 
onderwijs, gaf theorieles economie in lwoo onderbouw en in 
Handel en Administratie 

Emma en Josefien, 
onderwijsassistentes op het 
Handelsplein  

Beiden afgestudeerd op het roc, Emma na 30 jaar ervaring 
bedrijfsleven, Josefien na jaren gewerkt te hebben op de 
administratie van de school. Gaven theorielessen, 
kantoorpraktijk en verkooppraktijk in de winkel  

Daphne, tutor en mentor op het 
Handelsplein 

Conciërge op de school, gevraagd als tutor vanwege haar 
goede omgang met leerlingen  

Buitencirkel  

Wie  Rol in project  

Conrector vmbo Ondersteuner, facilitator, aanstuurder van Kees-Jan en 
Myrna 

Teamleider H en A  De teamleider is naast teamleider van Handel en 
Administratie ook teamleider van Zorg & Welzijn Breed 

Docente roc  Verantwoordelijk voor het samenwerkingsproject met het 
Handelsplein, aanstuurder van de beide andere roc-
docenten en van de roc-deelnemers 

Medewerker bedrijfsleven Counterpart van Myrna bij het opzetten van de ‘in company 

files’ 

Nascholer Begeleider van het project Leerling-coach als spil van het 

onderwijs 

Deelneemster Nicole Derdejaars roc financiële administratie, als tweedejaars 
coach op het Handelsplein  

Leerlingen Botan, Stephanie, 
Sebastiaan, Sandra 

Leerlingen op het Handelsplein 

 

Tabel 6.1. De leden van de binnen- en de buitencirkel 
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1.5 Activiteitstheorie en Handel en Administratie, vroeger en nu  

 
Het Handelsplein, de afdeling Handel en Administratie van de Saturnus, is het bestudeerde 
activiteitssysteem, dat we in het navolgende analyseren vanuit de vraag of er op het 
Handelsplein sprake is van expansief leren. In het onderzoek zijn de primaire en secundaire 
tegenstellingen in retrospectief onderzocht.  

Met het vormgeven van de innovatie wordt een poging gedaan ‘oude’ tegenstellingen op te 
lossen. In dat proces van vormgeving van de innovatie vindt de constructie van het nieuwe 
Motief/Object plaats. In de derde fase komen tegenstellingen tussen oude en nieuwe kenmerken 
van het activiteitssysteem aan de orde; de tertiaire tegenstellingen. Dit is de fase waarin het 
onderzoek heeft plaats gevonden. Het zijn tegenstellingen die te maken hebben met het verder 
ontwikkelen van de vernieuwing, met het leren van nieuwe competenties door de betrokken 
docenten en met het ontstaan van nieuwe tradities terwijl de oude tradities zich nog laten 
gelden.  

In de vierde fase van de ontwikkeling van het activiteitssysteem gaat het om consolidatie en 

reflectie. De tegenstellingen in deze fase zijn quartair: tegenstellingen tussen de nieuwe 

activiteit en naburige activiteiten. Dat betekent in de casus van het Handelsplein het 

vervolgonderwijs en het lokale bedrijfsleven. 

De vier fasen die zich aftekenen in het ontstaan van nieuwe activiteitssystemen zijn in de 
tijd niet duidelijk af te grenzen. Ze overlappen elkaar deels.  

Hoe ziet nu de casus Handelsplein er uit in termen van de activiteitstheorie? Hieronder 
passen we de begrippen uit het theoretisch kader toe op de ‘oude’ situatie van de afdeling 
Handel en Administratie en op de nieuwe situatie van het Handelsplein. 
.  

Begrip  
De vroegere afdeling Handel en 
Administratie 

Het Handelsplein 

Activiteits-
systeem  

De vroegere afdeling Handel en 
Administratie  

Het Handelsplein  

Subject De individuele docenten, bevoegd 
en onbevoegd, die betrokken 
waren bij Handel en Administratie 

De individuele docenten, bevoegd en 
onbevoegd, die betrokken zijn bij het 
Handelsplein.  

Object Leerlingen opleiden binnen Handel 
en Administratie.  

1. Leerlingen opleiden op het Handelsplein.  

2. Het vormgeven van het Handelsplein.  

Motief  Inrichten van de intersectorale 
afdeling Handel en Administratie in 
theorie, kantoorstimulatie en 
winkel 

1.Een aangename leeromgeving creëren voor 
docenten en leerlingen  

2.De afdeling H en A omvormen tot het 
Handelsplein, berustend op drie pijlers: 
leerling coach, samenwerking met roc en 
bedrijfsleven. 

Motivering De reden waarom ieder van de docenten aan het Handelsplein deelneemt en 
bijdraagt. Ieders motivering past bij eigen passies, doelen en concerns. Hierin komt de 
multivoicedness binnen het docententeam het meest tot uitdrukking.  

Tools Theorie en praktijk gescheiden. 
Theorie stuurt praktijk. Aparte 
lokalen.  

Zelfstandig, samenwerkend leren. Het plein. 
Weekplanner. Bezemuur. Leerling-coach. 
Probleemgestuurd onderwijs met roc. 
Opdrachtonderzoek voor bedrijfsleven. Praktijk 
stuurt theorie.  
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Community of 
Practice (CoP) 

De docenten die werken in de 
afdeling Handel en Administratie. 

De docenten die werken op het Handelsplein.  

Regels De verregaande autonomie van 
docenten, geen steun vragen bij 
ordeproblemen, geen feedback. 

Teamteaching, wekelijkse teamvergaderingen, 
samen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.  

Arbeidsdeling Elke docent werkt aan de eigen 
taak in het eigen lokaal. 
Taakverdeling is vooral 
horizontaal. Geen samenhang met 
verticale arbeidsdeling.  

Alle docenten werken in teamteaching op het 
Plein. Er zijn trekkers en volgers.   

 
Tabel 6.2. Begrippen uit de activiteitstheorie, toegepast op het Handelsplein 

 

 

2 De pedagogisch-didactische aanpak op het Handelsplein 

De Objectverschuiving en de ontwikkeling van de pedagogisch didactische aanpak  
 
In deze paragraaf onderzoeken we hoe de primaire tegenstelling tussen schoolse theorie en 
beroepspraktijk zich op Saturnus deed gelden en welke secundaire tegenstellingen de docenten 
hebben ervaren. Het Handelsplein is gestart om de primaire en secundaire tegenstellingen op te 
lossen. Terwijl docenten bezig zijn het Handelsplein te ontwikkelen, stuiten zij op tertiaire 
tegenstellingen, tussen datgene wat er was en datgene wat wordt vormgegeven. De paragraaf 
onderzoekt de tertiaire tegenstellingen binnen de driehoek Subject, Tools, Object.  

 
2.1 De noodzaak van het Handelsplein, primaire en secundaire tegenstellingen 

 
De geconstateerde primaire tegenstelling tussen schoolse theorie en praktijkleren op school 
uitte zich vooral in de ongemotiveerdheid van leerlingen die ertoe leidde dat er, vooral in de 
theorielessen, grote ordeproblemen ontstonden, dat de resultaten slecht waren en dat er uitval 
was. Docenten waren ten einde raad en konden de ordeproblemen niet aan. Het team had 
problemen leerlingen onder te brengen op stageplaatsen en de vmbo-leerlingen niveau 2 en 3 
hadden grote moeite zich staande te houden op de vervolgopleiding, het roc.  

De primaire tegenstelling vertaalde zich in secundaire tegenstellingen. Tot zomer 2003, 
toen de vernieuwing startte, kregen de leerlingen theorielessen in klassenverband met de 
docent voor de klas en de leerlingen twee aan twee in rijen. Soms werd ook in groepjes 
gewerkt. Leerlingen kwamen de klas binnen, gingen zitten, deden wel of niet hun pet af en 
hadden wel of niet boeken, schriften en pennen bij zich. Zij wachtten af wat ging komen.  

De praktijklessen werden, geheel apart van de theorielessen, verzorgd in de 
kantoorsimulatie, waar Kees-Jan de scepter zwaaide en de winkel, waar Myrna de leiding had. 
De problemen die golden in de theorielokalen, werden niet ervaren in de kantoorsimulatie en in 
de winkel. Maar daar golden ook totaal verschillende regels: een klas was zelfstandig aan het 
werk in de kantoorsimulatie, waarin leerlingen verantwoordelijke posities bekleedden en 
zelfstandig of in groepjes de bedrijfstaken in het kader van de kantoorsimulatie uitvoerden. 
Ook in de winkel was het leren door doen het leidende principe: het voeren van 
verkoopgesprekken, inpakken van cadeautjes, etalages maken, dat waren gewilde bezigheden. 
Myrna deed naast de winkel overigens in het kader van haar lessen boekhouden ook het project 
Jaarverslag, een project voor taalgericht vakonderwijs, gericht op realistisch boekhouden. 
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Kees-Jan en Myrna hadden het dus relatief makkelijk in de afdeling: zij kenden die 
ordeproblemen niet. Maar ze zagen ze wel. Kees-Jan:  

Het ging hier niet goed. Er waren kinderen die zaten in een theorielokaal uit hun neus te 
eten en de leraar te pesten. (…) En daar heb ik het vaak over gehad. Ik loop door de gang en 
dan voel ik me ongelukkig door wat ik zie. We hadden dan van die ramen en dan kon je in het 
lokaal kijken. (…) Dan dacht ik: jongens, wat doen jullie … (…) het enige dat eruit kwam bij 

de meeste docenten was; ‘ze doen niks, ze doen hun best niet, ze nemen geen boeken mee’.  
 
De teamleider zag ook het verschil tussen de praktijklessen en de theorielessen:  

We hadden zo iets van ‘we geven niet de goede antwoorden op de vragen die er zijn, we 
moeten het anders doen’. (…) We hebben gezien dat het absoluut functie had zo’n manier van 
werken als op het simulatiekantoor. Het is heel erg gericht op de werkvloer. (…) Leerlingen 

hebben er baat bij om op zo’n wijze dingen dichterbij zich te halen. 
Volgens de docenten hadden de meeste leerlingen een hekel aan de theorielessen: ze 

konden het geduld niet opbrengen om een uur te moeten stil zitten voor een les die hen niet 
boeide. Bovendien werden de onderdelen apart gedoceerd. Petra:  

Dan zat je dus in een theorielokaal met alleen maar tafeltjes achter elkaar, twee, twee, 
twee, twee, twee. Dan had je dus apart boekhouden: nou we gaan nu een uurtje boekhouden. 

Nou ja, dat was dus ook rampzalig. (…) Voordat je een beetje aan de gang was en een beetje 
uitgelegd had was het uur voorbij.  

De gevolgen van deze situatie waren zichtbaar op verschillende terreinen. De houding van 
leerlingen was de docenten een doorn in het oog. Janette klaagt:  

En dan gewoon die houding. Gewoon de spullen vergeten, nou ja… Ik stuurde inderdaad 
regelmatig iemand eruit. Met name voor spullen niet in orde en gedragsmatige dingen. 

De verhouding tussen docenten en leerlingen liet ook te wensen over. Emma vertelt over de 
cultuurschok die haar te wachten stond als onderwijsassistente:  

Ik had net geleerd op het roc, van nou je begint met een spoorboekje op het bord. Van zo ga 
je een klas beginnen, je zorgt dat ze stil zijn. Nou, ze waren helemaal niet stil. Ze hadden echt 
zoiets van nou, weer een nieuwe en we zorgen wel even dat die ook zo snel mogelijk weer 
weggaat. Er waren al twee docenten mij vóór geweest en die zijn vertrokken, omdat ze het niet 

meer trokken.  
Myrna legt er de nadruk op dat ook het systeem van klassikaal onderwijs een slechte 

verhouding tussen docenten en leerlingen in de hand werkt:  
Ja, in de klassikale situatie ben jij veel meer ik tegenover zij en niet wij.  

Daar probeerde ze wel wat aan te doen:  
Ik miste de tijd om lekker te kunnen praten met kinderen. Ik creëerde het wel, maar het was 

het toch net niet.  
Ook Janette creëerde tijd om contact met de leerlingen te leggen:  

Ik vond dat ik te weinig tijd voor de leerlingen had. Ik vond de helft van de lessen meer dan 
zat en dan werd de andere helft besteed aan contact.  
De leerresultaten vielen volgens de docenten ook tegen:  

Dan kwam je er achter dat leerlingen een jaar bij iemand in de klas hadden gezeten en dat 

ze niks geleerd hadden (Kees-Jan).  
Dat had volgens Kees-Jan ook te maken met het feit dat absentie niet leidde tot consequenties:  

Vroeger was het zo: dan zag je een kind niet en dan wel, dat had verder geen enkele 
consequentie. Dan had je in de klas gewerkt met de kinderen die er wel waren en dat had je de 
volgende les weer een andere samenstelling. (…) Dan was het kind weer gewoon in de les en 
deed het gewoon weer mee met het volgende hoofdstuk.  
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Controle op voortgang en toetsing baarden meerdere docenten zorgen. Tempoverschillen 
waren lastig te hanteren, inhalen van achterstanden bleek oncontroleerbaar en er waren zoveel 
herkansingen dat er een werkhouding ontstond van:  

Gewoon even die toets doen en dan zien we wel wat het wordt en dan mag je toch 
herkansen. Dat vond ik drie keer niks (Janette).  

Tot slot noemen docenten de indeling van de ruimte op de afdeling. De ruimtes nodigden 
niet uit tot leren en zeker niet tot zich thuis voelen. Kees-Jan:  

Je had een lokaal, nog een lokaal, nog een lokaal en de deur was op slot als er geen les 

was. Ja, het probleem uitte zich ook in het moment waarop kinderen zo’n klassikale les 
verlieten. Dat werd steeds vroeger en vroeger. Ze werden gewoon weggestuurd. De gangen 
werden vollen en voller. Dieptriest. Kinderen hier op kantoor riepen wel eens: zij mogen weg 
en wij niet. Maar die problemen had ik niet. Hier is het open en kunnen leerlingen gewoon 

naar binnen. 
 
In tabel 6.3. vatten we samen hoe de primaire tegenstelling zich op Saturnus vertaalde naar 
secundaire tegenstellingen die zich binnen de driehoek Subject, Object, Tools bevinden. Het 
Subject, de docenten, ervoeren het als praktisch onmogelijk om het Object, het opleiden van 
leerlingen in Handel en Administratie, op een goede en aangename wijze voor elkaar te 
krijgen. De situatie was niet prettig voor de leerlingen en zeker ook niet voor de docenten. De 
docenten kijken naar de Tools, de instrumenten waarmee het Subject het Object tracht te 
bereiken, voor een verklaring van deze situatie: het is het apart verzorgen van 
theorieonderdelen in klassikale lessen, met een vast rooster, een inflexibele organisatie en 
inflexibele ruimte indelingen die ervoor zorgden dat de problemen zich voordeden. Dat waren 
ook precies de onderdelen die het team aangreep om de situatie te verbeteren.  
 

Primaire tegenstelling: tussen 
schoolse theorie en praktijkleren 
op school 

Op de afdeling Handel en Administratie van Saturnus zich uitend 
in motivatie- en ordeproblematiek, slechte resultaten, uitval en 
gebrek aan stageplaatsen  

Secundaire tegenstellingen in 
driehoek Subject, Tools en 
Object:  

samen te vatten als de 
tegenstelling tussen de 
dagelijkse routine waarmee men 
werkt in de theorielessen en de 
resultaten die men daarmee 
genereert.  

• tegenstelling tussen Subject en Object: slechte relatie tussen 
docenten en leerlingen in theorielessen, wij tegenover zij, 
docentje pesten, geen orde kunnen houden 

• tegenstelling tussen Tools en Object: leerlingen zagen de 
praktische relevatie van theorielessen niet, niet boeiend, 
problemen met werkhouding; door geringe voortgang en 
absentiecontrole geen noodzaak resultaten te leveren 

• tegenstelling Subject en Tools: het door docenten ervaren 
keurslijf van de klassikale les, het rooster en de organisatie (ook 
Regels), geen werkplezier meer, geen orde kunnen houden, les 
te vroeg afbreken, vermoeidheid, mopperen, alles bij de 
leerlingen leggen.  

 
Tabel 6.3. Primaire en secundaire tegenstellingen binnen Handel en Administratie 

 
2.2 Het leren op het Handelsplein en tertiaire tegenstellingen  

 
De primaire en secundaire tegenstellingen waren volgens de docenten niet binnen de bestaande 
kaders op te lossen. Het roer moest fundamenteel om, maar wel stoelend op de ervaringen die 
er al waren met de kantoorsimulatie en de winkel, waarin de authentieke beroepspraktijk werd 
nagebootst. Daar werd al gewerkt vanuit principes van zelfstandigheid, eigen 
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verantwoordelijkheid nemen en het plannen. Dat zouden ook de principes worden van het leren 
op het Handelsplein. Op het Handelsplein werken docenten aan twee Objecten tegelijkertijd: 
terwijl leerlingen worden opgeleid binnen Handel en Administratie wordt ook de vernieuwing 
van het Handelsplein verder vormgegeven. De docenten gingen van een bekende situatie met 
bekende routines maar met slechte resultaten naar een onbekende situatie waarin ze niet wisten 
wat hen te doen stond, met onzekere resultaten. Zij moesten hun competenties voor de nieuwe 
situatie nog helemaal ontwikkelen. Dat is de fundamentele tertiaire tegenstelling vanaf de start 
van het Handelsplein.  
 
2.2.1 Waar de didactische aanpak op voortborduurt  
Kees-Jan vat samen hoe het leren op het Plein voortbouwt op de kantoorsimulatie. Het plein is 
georganiseerd in dagdelen, net als het kantoor. Op kantoor helpen leerlingen elkaar met behulp 
van het expertsysteem. Eén leerling is expert op een deel van de leerstof en legt die leerstof aan 
andere leerlingen uit. Dat moet ook zo op het plein. Kees-Jan:  

Dus als docent moet je organiseren en niet uitleggen. Zorgen dat iemand iets weet en dat 
die het kan uitleggen aan een ander. Er is een inkoper, een magazijnbediende, een 
factureerder, een boekhouder, een receptionist. Elk kind heeft een andere taak. Dan heb je zo’n 
klas en ik open dan wel, maar ik kan inhoudelijk helemaal niks zeggen, want één iemand heeft 

daar maar wat aan. De oplossing is heel eenvoudig: ze helpen elkaar. (…) Petra voegt toe: en 
als de expert het niet weet, die komt dan naar mij.  

Kinderen zijn ook chef. De chef beoordeelt de werkhouding. Heeft die leerling zich goed 
geconcentreerd? Samengewerkt? Het maakt me geen bal uit wat er ingevuld wordt, maar wat 
ik wel belangrijk vind is dat ze er met elkaar over nadenken. Wat is concentratie. Wat is een 
goede houding. (Kees-Jan).  

Myrna was in de winkel bezig met praktijkopdrachten en met vaardigheidsonderwijs, dat ze 
aangrijpt om leerlingen te motiveren:  

En daar heb ik ieder jaar weer meer leerlingen die naar me toe komen, die zeggen ‘Myrna 
ik heb vandaag zoveel geleerd’. (…) Daarmee merk je denk ik heel duidelijk dat ze dat soort 
vaardigheden graag willen aanleren en dat is nodig. Je raakt ze daarmee en daarmee krijg je 
ze meer aan het werk. Dan zien ze ook het nut in van andere dingen. 

De winkel is zeker geen winkelsimulatie, dat vindt Myrna een te groot woord:  
We doen verkoopgesprekken en etaleren en buitenopdrachten. Heel stimulerend. 

Maar het project Jaarverslag, waarin leerlingen een eigen bedrijf bedenken met een 
vestiging, eigen producten en een jaarverslag, ging al verder dan wat er op het Handelsplein 
gerealiseerd zou worden: in Jaarverslag was zelfs al sprake van groepsverantwoordelijkheid en 
ook al van integratie met algemeen vormende vakken. Dat gebeurt op het Handelsplein (nog) 
niet. Voor Myrna was het verband tussen het gebeuren op het Plein en het Jaarverslag in eerste 
instantie geheel niet duidelijk: Jaarverslag was een zelfstandig project en stond los van de 
principes van het plein. Pas later zag ze hoe principes van Jaarverslag op het plein terugkomen.  

 

2.2.2  Tussen droom en daad op het plein  
Alle leertaken staan op de ‘kaart’. Met alle leertaken wordt bedoeld: alle leertaken die 
voorheen in de klassikale les gemaakt werden, of die behoorden bij de winkel, het project 
Jaarverslag en de kantoorsimulatie. Daarbovenop kwamen enkele nieuwe leertaken: enkele 
extra economie- en boekhoudopdrachten, elke week de tutorgroep, elke week een 
samenwerkingstaak van een vierde en een derdejaars leerling, eens per jaar het 
probleemoplossen met de roc deelnemer, ook jaarlijks de in-company-file met een bedrijf 
buiten de school en maandelijks de bedrijfstaken. Onder de bedrijfstaken worden praktijktaken 
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binnen de school verstaan die inhoudelijk aansluiten bij Handel en Administratie, zoals 
leerling-administratie en voorraadbeheer. In die zin is aan de inhoud van het onderwijs zelf niet 
zoveel veranderd: er zijn opdrachten bijgekomen, maar de meeste leertijd wordt besteed aan 
traditioneel maak- en leerwerk uit de eigen economiemethode, aan boekhoud- en 
computeropdrachten. Wat er echt anders is op het Handelsplein is de organisatie van het 
onderwijs: na binnenkomst start de leerling een computer op en begint met een van de taken 
van de kaart. Kees-Jan:  

Ze pakken die kaart en ze gaan zelf keuzes maken in de volgorde: waar heb ik nu zin in.. Als 

ik het nu niet doe, dan moet ik het morgen doen. Ja, hoe werkt het bij jezelf? Ik redeneer altijd 
vanuit mezelf. Als ik tien klussen heb, jeetje, hoe pak ik dat dan aan. Eerst het leuke?Of eerst 
de rotklussen? Die keuzes maken kinderen ook. (…) 

Hoe het leren op het plein eruit ziet, hangt af van de opdracht. Bij een 

samenwerkingsopdracht moeten ze juist wandelen en praten met iemand. Maar in twee van de 
drie gevallen is het op een stoel, boek voor je neus, op de computer, geconcentreerd aan de 

gang. (…) 
De periode waarin ze vrij worden gelaten, hebben we heel kort gehouden, dat is maar een 

week. En na een week hebben we een gesprek, met dat kind. Dat is op woensdag altijd, dan 
worden ze erop afgerekend, hoe is het gegaan? (…) Bijvoorbeeld: het is keurig in orde. Of ik 

heb het niet af want ik was ziek. Dan is de reden wel duidelijk, maar dan de oplossing. Nou dat 
was vroeger nooit. Je was ziek en dan hoefde je het niet te maken en dan ging je vrolijk weer 

door. (…) Dus morgen ga ik naar het bezemuur, zeggen ze dan. Dat is dan hun oplossing. 
Myrna zou graag meer vernieuwende opdrachten buiten de methode om willen opnemen. 

Ze zou wel de richting van het natuurlijk leren op willen. Maar:  
Ik geloof niet dat dat op korte termijn te verwezenlijken is. Ik denk dat wij daar niet klaar 

voor zijn, dat de stof daar niet klaar voor is. Met wij bedoel ik de docenten, en misschien de 
leerlingen ook niet. 

 

Wat levert deze manier van werken nu op? De docenten noemen resultaten op verschillende 
gebieden. Enkele zaken vallen op:  

a. leerlingen voelen zich thuis op het Plein. Janette: leerlingen gaan al voor de bel bij de deur 
staan en vragen: kunnen we niet alvast naar binnen? Kees-Jan vult aan: ik zie dat kinderen 
blij zijn en zich thuis voelen, we zijn bijna een buurthuis aan het worden.  

b. leerlingen leren van elkaar. Zodra je leerlingen op een stoel zet en mond dicht, dan zijn ze 
niet sociaal aan het leren. Zodra je ze vrijlaat, ga maar jongens, zoek maar uit, gebeuren er 
leuke dingen. Bijvoorbeeld een trucje met PowerPoint. Een leerling doet dat, drie kijken 

over zijn schouder mee, en die gaan na een paar seconden zelf bezig (Kees-Jan). Het 
leerproces voor kinderen is dat ze niet eerst mij, maar een klasgenoot opzoeken om iets te 

vragen. Zo van: weet jij hoe dat werkt (Myrna)? Doordat kinderen meer vrijheid hebben, 
komt er meer naar boven. Dan krijg je conflicten en dan komen vaak de waarden en de 
normen (Kees-Jan).  

c. leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en dingen af te maken. Petra: je geeft die 
kinderen meer verantwoordelijkheid, waardoor ze ook verantwoordelijker worden. 
Josefien: Wat er ook gebeurt, de kaart moet af. Anders kunnen ze niet verder.  

d. er is nog nooit zo hard gewerkt. Kinderen leren zelfstandig te werken. Met name omdat ze 
hier afgerekend worden op zichzelf. Vroeger had ik steeds het gevoel dat ik de kar trok, 

maar nu moeten ze mij trekken. En dat is omgedraaid, en veel prettiger (Kees-Jan).  
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Er is dus een grote leeropbrengst van het Handelsplein. Belangrijk is dat de verhouding tussen 
leerlingen en docenten sterk is verbeterd en dat de leerresultaten zijn vooruitgegaan. Maar het 
is niet gemakkelijk, noch voor docenten, noch voor leerlingen. Welke spanningen doen zich nu 
aan de start van de vernieuwing voor?  

a. docenten en leerlingen ervaren dat het moeilijk is om los te laten: In het begin voelde ik me 
overal verantwoordelijk voor, ik moest de kinderen aansporen, dat ik er boven op moest 
zitten en dat heb ik wel een beetje afgeleerd. In het begin zie je dat ze op die computers 
alles van elkaar overnemen. En daar maakte ik me in het begin heel erg druk om. Dat lost 

ook niks op (Petra). Eigen verantwoording nemen is verschrikkelijk moeilijk. Want dan 
moet ik hen loslaten en dan moeten ze zelf bepalen wat ze moeten leren. (…) Dan zie ik dat 

ze vastlopen en dan heb ik neiging om voor de hele groep toch weer structuur aan te gaan 
bieden. Dat ik ze dan niet hun eigen stukje laat oplossen. Het grappige is, ik roep zelf: ‘ik 
kan moeilijk loslaten’, maar ik zie ook dat leerlingen daar moeite mee hebben. Als je zegt: 
ga je gang, dan vinden leerlingen dat ook heel moeilijk. Want die zoeken ook heel erg die 

structuur. Die vastigheid (Myrna). 

b. sommige leerlingen komen heel moeilijk op gang en tonen heel weinig initiatief. Dat geldt 
vooral voor kinderen met een laag tempo, maar ook voor de ‘afwachtende’ leerlingen. 
Sommigen gaan gewoon zitten wachten, als niemand het me komt uitleggen, dan doe ik het 

niet. Die cultuuromslag. (…) Ik ben met zo’n jongen wezen praten en hij werd meteen boos. 
Zijn moeder zei, ook thuis lukt dat niet (Robert).  

c. er zijn ordeproblemen. Het is te rumoerig. Na een half jaar besluit het team dat elke docent 
ook op het Plein waar leerlingen door elkaar zitten, toch een beetje de eigen klas bewaakt. 
Je start met je klas en dat je daar zicht op houdt. Dat je het toch een beetje indamt. Dat het 
wat meer rust geeft (Emma).  

d. docenten hebben het veel te druk: Ze zijn vol met afstempelen en controleren en corrigeren 
en orde houden en dat moet weg. (…) Orde houden, dat wil ik eruit hebben. Ik wil het werk 

van docenten er uit. Kinderen kunnen veel meer dan wij denken. Die rol die wij spelen die 
kunnen kinderen veel beter. Ze moeten elkaar beoordelen. En helpen (Kees-Jan). Kees-Jan 
wil dat er een leerling-expert komt voor elke opdracht van de weekplanner van de volgende 
week: dat alle kinderen bij hem komen, bij die expert. En alleen die leerling mag naar de 
leraar toe. En als een leerling het beheerst gaat hij ook naar die expert toe. Die overhoort 
dan een beetje, en dan zegt hij, akkoord, je bent klaar.  

e. docenten hebben onenigheid over de regels. Het blijkt lastig ervoor te zorgen dat iedereen 
consequent optreedt. Ik moet flink aan de regels trekken, omdat leerlingen de neiging 

hebben uit de band te springen. Je moet het met zijn allen de eerste maanden van het jaar 
doen, dan hebben ze het door (Janette).  

f. er was geen tijd met elkaar even kort te sluiten voordat de dag begon. Er komen drommen 
leerlingen binnen, zo zeventig, tachtig en dan moet je toch goed weten, wat gaan we doen 

(Janette). We beginnen vanaf vorige week met de docenten een kwartier eerder en dan gaan 
we gezamenlijk even overleggen en dingen afspreken (Josefien).  

 
De eerste tertiaire spanningen die docenten en leerlingen ervaren hebben vooral te maken met 
de onwennigheid van het nieuwe: men moet het allemaal nog leren. Men kent het oude en men 
kent het nieuwe nog niet, en men heeft ook nog niet de vaardigheden die de nieuwe situatie 
vraagt. Eén spanning lijkt verder te gaan dan de onwennigheid van het nieuwe: de spanning 
rond structuur of loslaten. We zullen later zien dat deze spanning zich ook op termijn blijft 
voordoen. In tabel 6.4. vatten we de spanningen van de start van de vernieuwing samen.  
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Tertiaire tegenstellingen  Spanningen die zich voordoen bij start van het Handelsplein  

Basistegenstelling tussen 
routine die de docent niet 
(meer) kan toepassen en de 
routine die er nog niet is 

Spanning tussen  

• willen loslaten en behoefte aan structuur  

• bekende routine van leerlingen en nog niet bekende benodigde 
routine 

• gebrek aan competentie van docenten en noodzaak met grote 
groepen en ordeproblematiek om te gaan  

• doelen en realiteit van het werken op het plein: werkdruk 
docenten, geen overlegtijd, onenigheid over regels 

 

Tabel 6.4. Tertiaire tegenstellingen bij de start van het Handelsplein 

 
2.2.3  Pijler 1: de tutorgroepjes en de leerling-coach als spil van het onderwijs  
Het idee van de tutorgroepen kwam in eerste instantie van de conrector. Het vormde een 
oplossing voor de angst van met name Myrna, dat leerlingen op het Plein aan haar aandacht 
zouden ontsnappen en dat zij die leerlingen dus niet zou kunnen begeleiden. Ze was bang dat 
een grote groep leerlingen uit de boot zou vallen, omdat die leerlingen niet voor zichzelf 
kunnen opkomen en niet het initiatief zouden nemen om begeleiding te vragen. Myrna zag met 
het idee van de tutorgroepen een mogelijkheid de lijnen kort te houden en binnen het massale 
van het Handelsplein, met vier klassen en vier docenten, een klein, overzichtelijk verband te 
scheppen waarbinnen vertrouwen en veiligheid zou heersen. Myrna werkte het idee verder uit 
en werd naarmate men meer ervaring met de tutorgroepjes opdeed enthousiaster en 
enthousiaster.  

Elke woensdagochtend is tutor-ochtend. Groepjes van acht, vier vierdeklassers en vier 
derdeklassers, bespreken elkaars voortgang naar aanleiding van de weektaak. Is de kaart ‘af’? 
Wat maakt dat de kaart wel of niet af is? Wat ga je eraan doen? De kaart moet af. Daarover is 
iedereen het eens. Dus maken die leerlingen die niet klaar zijn de kaart af op 
donderdagmiddag, op het bezemuur. En als de achterstand te groot is voor een middag, wordt 
er een inhaalprogramma gemaakt. Naast de kaart staat er ook elke maand in de tutorgroep een 
bepaald thema op de agenda. Dat heeft vaak te maken met de gang van zaken op het Plein, 
zoals ‘omgaan met elkaar’, ‘respect’ of ‘wat doet een coach’.  

Myrna is projectleider van het project Leerling-coach als spil van het onderwijs. Het 
project is ontstaan vanuit de deelname van Saturnus aan een vmbo-scholennetwerk en 
geïnspireerd door de leerlingmentoring zoals die in projecten als VIOS, Veilig In en Om 
School, gestalte kreeg. De bij de school betrokken nascholer stelde een subsidieaanvraag op en 
diende deze in bij het Innovatiearrangement vmbo. Vanuit de verkregen subsidie werden 
taakuren voor Myrna en Emma betaald en werd Daphne, de conciërge, als tutor binnengehaald. 
Het project omvat de tutorgroepen, en legt de nadruk op één aspect van het tutoraat: de 
coaching van een derdeklasser door een vierdeklasser. Dit koppel doet samen een 
samenwerkingsopdracht (swo), waarbij de vierdeklasser optreedt als leerling-coach.  
Als voorbeeld geven we hieronder een agenda van zomaar een tutorgroepje van april 2005: 
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Een agenda van het tutorgesprek april 2005 

 

• de kaart van vorige week: nu wel helemaal af? Iedereen langslopen 

• wat is een goede leerling-coach? Inventarisatie van ideeën:  

• Leerlingen zeggen: iemand die luistert naar anderen en niet gelijk conclusies trekt. Goed 
uitleggen, gewoon helpen. Niet voorzeggen. Zuinig met tips. Wel direct helpen. Niet wachten. 
Ook buiten school.  

• de kaart van deze week: controle. Wie naar bezemuur?  

• de in-company files. Deze tutorgroep gaat een belevingsonderzoek doen naar het werk van een 
schoonmaakbedrijf.  

• rondvraag. Aan de orde komen het examen, de bedrijfstaken en hoe de rest van het jaar wordt 
ingevuld.  

 

Myrna, Robert, Emma, Daphne en Mona (niet geïnterviewd) begeleiden de tutorgroepjes. Eens 
per maand hebben zij onder begeleiding van de nascholer een intervisiebijeenkomst waarin ze 
hun ervaringen uitwisselen en nieuwe plannen bespreken. Zij zijn enthousiast over de 
leeropbrengst van de tutorgroepjes:  

• de tutorgroep bevordert reflectie op het leren op het plein. Leerlingen bespreken het 
waarom van het wel of niet afhebben van de kaart. Ben je teveel met andere zaken bezig 
geweest? Heb je teveel lopen ‘buurten’? Of op foute Internetsites gezeten? Wat heb je 
gedaan in de tijd op het Plein? Leerlingen wijzen elkaar op foute en op goede dingen: ik heb 

jou gezien met je cd-speler op de gang. Of: je zat op internet te donderjagen (Daphne). Zo 
ontstaat een sfeer van de kaart af willen hebben en de complimentjes daarvoor willen 
krijgen.  

• leren coachen. De derdejaars doen aan het eind van het jaar twee workshops 
coachingsvaardigheden, om zich voor te bereiden op hun rol als vierdejaarscoach. Tijdens 
de tutorgroepen zijn er twee thema’s die met coaching te maken hebben: hoe ben je als 
coach gegroeid en hoe ben je gegroeid als iemand die gecoacht wordt. De nascholer: Wat ik 
zie is dat leerlingen het heel moeilijk vinden om als coach contact te zoeken met degene die 

jij dan begeleidt en andersom. Ze blijven dan erg op hun eigen plek zitten en als ze met zijn 
tweeën naast elkaar zitten, dan zijn ze ieder met hun eigen dingetjes bezig. Dat is heel 
lastig, maar dat komt op gang. Daar hebben ze toen ook in de tutorgesprekken over 
gesproken. Mijn idee was dat je het met de tutorgroepjes bespreekt: hoe kun je het 

verbeteren? Laat ze gewoon vertellen hoe ze het doen, vraag dan ‘heb jij het ook zo 
gedaan?’; waarin en waarom anders?’ Laat ze de verschillen zien. 

• leren vergaderen. In het begin leidden de tutorbegeleiders het gesprek. Emma: en dan heb 
je acht leerlingen en dan ben jij degene die aan het woord is. En ik had op het roc les van 

een docent, die zelf met tutorgroepen werkt, met een voorzitter en een notulist. Toen dacht 
ik, ik kan dat mooi ook doen. Dus toen kwamen we met: ‘laat het de kinderen zelf leiden’. 
Dus dan is de voorzitter aan het woord. In het begin was het heel vreemd en giechelig. Die 
gaat dan het gesprek aan, van, en waarom heb jij je kaart niet af… Wat is de reden 
daarvan. En dan kijken ze je wel aan, zo van: doe ik het goed… Doordat elke leerling wel 
eens voorzitter en notulist is, komen ook leerlingen aan de beurt die dat eigenlijk niet 
durven, die schuw zijn en bang voor zo’n rol. Die leerlingen leren hun angsten te 
bedwingen. Daphne: Dan is het heel belangrijk dat je de rest van de groep even in bedwang 
houdt: het gebeurt nu op een andere manier, zij is op haar manier voorzitter. Maar ik 
probeer ook haar te sturen dat ze die rol op zich gaat nemen dat ze een beetje dwingender 
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ook gaat zeggen, joh, nou moet je luisteren. Je kan niet zomaar zeggen: Tamara, jij bent 
voorzitter, ga je gang maar. En dan je mond houden. Dat kan niet. Want zo’n kind heeft 

steun nodig om zich niet te laten overbluffen door de rest.  

• leren verantwoordelijkheid te nemen. De algemene gang van zaken op het Plein komt ook 
aan de orde. Leerlingen brengen dingen naar voren, of ze krijgen feedback van de docent: 
Kijk wij kunnen als tutor de dingetjes oppikken die hen echt dwars zitten en daar kan je dan 
mee aan de slag. Maar ik kan ook dat weer teruggooien naar de leerlingen (…). Dat 
kinderen daar zelf ook wat mee gaan doen (Daphne). Leerlingen praten in elk geval mee in 
de klankbordgroep, waar docenten en leerlingen samen komen om samen de gang van 
zaken in de vernieuwing te bespreken. Myrna vertelt over een YES-ervaring, zoals zij dat 
noemt: Mijn tutorgroepje is een kanjergroep (…). Vier van hen zitten in een 
klankbordgroep, hebben we die vier uitgenodigd, komen ze alle acht. (…) En toen ging ik 
naast mijn schoenen lopen van trots. (…) Vervolgens gaan ze op zo’n verschrikkelijk goeie 
manier meedenken, meepraten met zaken die beter kunnen gaan, maar ook heel goed naar 

zichzelf kijken, van ‘ja, wij gaan op een verkeerde manier met die en die vrijheid om’, en 
niet van oh, shit nu snijd ik mezelf in de vingers, maar meer van, dat gaat niet goed, dat 

moeten we veranderen. Dat is natuurlijk een combinatie: ze worden door ons serieus 
genomen maar ze gaan er ook wel op een heel serieuze manier mee om. Kinderen, die 
willen ook wel.  

 
Het leren in de tutorgroepen en in de swo, de samenwerkingsopdracht, is een vorm van sociaal 
leren: leerlingen die elkaar de maat nemen wat betreft de vooruitgang in het leren, leren elkaar 
aan te spreken op gedrag. Ze leren vragen te stellen, door te vragen, voor zichzelf op te komen, 
naar elkaar te luisteren, respect te tonen, onderlinge problemen op te lossen. Myrna geeft een 
voorbeeld:  

Leerlingen lossen dat op zo’n andere manier op dan dat wij dat zouden doen: ‘en nou es 

effe ophouden met je rotsmoel en aan het werk gaan, effe opletten wat ik nu zeg’. Zo zeg ik dat 
niet, maar zo zeggen kinderen dat wel. (…) En dan spreekt een ander diegene weer aan: ‘joh, 

so moet je dat niet segge’, weet je, dan krijg je een heel leerproces, dat is geweldig.  

 

De conrector noemt het tutorschap de kern van de vernieuwing. Met het tutorschap komt de 
verantwoordelijkheid inderdaad bij de leerlingen te liggen en nemen zij een deel van de taak 
van de docenten over: door het tutorschap en de samenwerkingsopdracht leren leerlingen 
elkaar en zichzelf te sturen:  

Dat is nog niet uitontwikkeld. Dat werkt bijvoorbeeld bij etaleren, waarin je een simpele 

afgebakende leeropdracht hebt, omdat ze daar ook werkelijk de rol van de docent overnemen 
op een kwalitatief goede manier.  

Of en hoe het zou kunnen werken bij complexere opdrachten is op dit moment niet 
duidelijk.  

 

De conrector legt de nadruk op het belang van het bezemuur:  

Als wij de structuur van het bezemuur niet hadden gehad, had dit niet kunnen werken. (…) 

Die bezemuren krijgen kwaliteit , omdat a) de leerlingen daarvoor kiezen b) leerlingen er ook 
voor kunnen kiezen om elkaar daar hulp te geven. Hierin zit dan ook weer de voorbeeldfunctie 
van de docenten: die zijn ook gewoon aan het werk, en dan krijgt werk in feite de plek en de 
sfeer waarvan je wilt dat het er is, iets waar je voor kiest, dat efficiënt is en waar je een goed 

gevoel van overhoudt. Vaak samen met anderen: “Ben jij er ook? Dan doen we het samen!” 
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De tutorochtend op de woensdag levert echter ook veel spanningen op:  

• de eerste is het rumoer, de drukte, het hijgerige van de ochtend. Alle leerlingen moeten in 
tutorgroepen aan bod komen. Alle koppels van vierde en derdejaars moeten aan hun 
samenwerkingsopdracht werken. Alle leerlingen zijn er. Terwijl de vijf begeleiders met vijf 
groepen, dus met 40 leerlingen tegelijk in de tutorgroepen werken, zijn de andere leerlingen 
bezig met hun eigen werk, terwijl ze wachten op hun tutorgroep. Dat is veel te druk. Er is 
onvoldoende stilte om goed in de groepen te kunnen praten.  

• de tweede spanning komt voort uit het feit dat er vijf tutorbegeleiders zijn. Die vijf maken 
de persoonlijke vorming en de sociale vooruitgang in de tutorgroepen mee, terwijl de 
andere docenten die ervaring niet hebben. Dit gaf voor de conrector, Myrna en Kees-Jan 
een onverdraaglijke kloof in vaardigheden, denkwijze en visie, doordat daarmee de kern 
van de vernieuwing tot enkele docenten beperkt bleef. Al na een jaar wil Myrna overgaan 
op twee tutordagen. Maar daar steekt met name Kees-Jan een stokje voor: het tweede jaar 
van de vernieuwing wil men eerst consolideren, geen nieuwe veranderingen. Na twee jaar 
worden er vier tutordagen ingevoerd. Daardoor kunnen zowel de tutorgesprekken als de 
samenwerkingsopdrachten gespreid worden en dat is bevorderlijk voor de rust op het plein, 
maar ook voor het groepsverband. Want leerlingen zijn op het plein altijd met hun eigen 
tutorgroepje.  

• de derde spanning is die tussen het tutoraat en het mentoraat. De afspraak is dat de 
weekkaarten naar de mentor gaan. Die heeft dan van elke leerling het overzicht. Die 
afspraak wordt lang niet altijd nagekomen, waardoor de mentor achter de kaarten aan moet 
zitten. De tutorbegeleiders hebben bovendien de neiging die problemen die ze in de 
tutorgroepen niet aan kunnen, bijvoorbeeld gedragsproblemen van individuele leerlingen, 
door te schuiven naar de mentoren, die zich daardoor tekort gedaan voelen. Janette: Zodra 

ik een afdeling oploop dan roepen dus collega’s van ja, we willen je even spreken van dit 
ging niet goed en dit ging niet goed. Snap je? Dan ben ik achter leerlingen aan het lopen en 

dan denk ik: vind ik dat leuk? Nee, dat vind ik niet leuk, want dan ben ik een soort boeman, 
dat wil ik eigenlijk niet. Ik denk, alleen als het probleem niet opgelost wordt, okay dan. 

 

De conrector en Myrna zouden het liefst zien dat het tutoraat het mentoraat overbodig zou 
maken. Maar collega’s schrikken daarvoor terug; dan is ook het enige nog bestaande 
klassenverband verbroken en dat zou voor hen echt te ver gaan.  

De conrector reageert op de beslissing van de docenten door na één jaar het aantal 
tutordagen niet uit te breiden:  

Ik heb gevraagd, leg het me nog een keer uit waarom jullie er niet voor kiezen. (…) Kees-
Jan heeft daar een hele sterke rol in gespeeld. Uiteindelijk hebben ze toch besloten dat ze het 

niet zouden doen. (…) Dat moet ik accepteren. Ik heb wel heel duidelijk gezegd: de tutordagen 
komen er, dat is geen vraag, waar jullie wel invloed op hebben, dat is het tempo. Ook dat het 

tutorschap het mentoraat zal overnemen.  
Na twee jaar gaat het team over op vier tutordagen. De conrector:  

Ik ben benieuwd of dat die kwaliteitsslag gaat opleveren die ik ervan verwacht. Ik verwacht 
dat mensen omdat ze allemaal met dat coachen bezig gaan, allemaal in het systeem worden 

opgenomen en die verantwoordelijkheid met de leerlingen moeten delen, dat we daar een 
kwaliteitsslag gaan maken en dat gaat heel veel spanning opleveren. (…) Waarschijnlijk gaat 

Zorg & Welzijn Breed ook naar 4 tutordagen, dus we gaan een hele grote slag maken. Wat er 
heel concreet gaat veranderen is dat er vier dagen in de week derde en vierdejaars door elkaar 
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lopen. Dat is voor de docenten de hele grote verandering. Dat vinden zij het meest moeilijke 
eraan, want dan moeten ze focussen op kinderen die in een verschillende fase in het leerproces 

zitten. Ze zien ook allemaal de winst, maar het is wel anders dan dat je kunt focussen op alleen 
derdejaars. Dat geeft rust.  
 
In tabel 6.5. worden de bovendrijvende spanningen samengevat.  

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen op het terrein van de eerste pijler: de tutorgroepen  

Basistegenstelling in de 
organisatie van de 
tutorgroepen: apart op 
woensdag of op vier 
dagen, als geïntegreerd 
onderdeel van het werken 
op het Plein 

Spanning  

• tussen de ook wel drukke rest van de week en de extra drukte en 
werklast op de woensdagochtend  

• tussen het feit dat sommige docenten wel en andere niet 
tutorgroepen begeleiden en het bijbehorende leerproces 
meemaken  

• tussen het tutoraat en het mentoraat  

 
Tabel 6.5. Spanningen rond de pijler van de tutorgroepen 

 
2.2.4  Pijler 2: samenwerken met roc 

De tweede pijler onder de vernieuwing, zoals die gestalte kreeg in het activiteitssysteem het 
Handelsplein, wordt gevormd door de samenwerking met een ander activiteitssysteem, het roc. 
De samenwerking ontstond rond twee boundary objects. Het Handelsplein bracht het tutoraat 
en de leerling-coach naar het roc en het roc bracht het probleemgestuurd leren, de 
onderwijsaanpak op het roc, naar het Handelsplein. De leeropbrengst is dan ook in beide 
activiteitssystemen waar te nemen. De belangrijkste boundary crossers zijn Myrna vanuit het 
Handelsplein en haar counterpart, een roc-docent van de afdeling Financiële Administratie van 
het roc, de docenten van Handelsplein en van het roc, de deelnemers vanuit het roc en de 
vierdejaars leerlingen van het Handelsplein.  

Het doel van het project is om de Handelsplein-leerlingen een goede voorbereiding op het 
(lokale) vervolgonderwijs te bieden. Leerlingen moeten kennisnemen van de onderwijsaanpak 
die op het roc wordt gehanteerd om zo een beter beeld te krijgen van het leren op het roc en 
hopelijk ook al een beter beeld te krijgen van de beroepen waarop het roc voorbereidt. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat leerlingen ook de vaardigheden ontwikkelen die op het roc 
nodig zijn.  

Hoe steekt de samenwerking in elkaar en welke opbrengsten en spanningen zijn ontstaan bij 
de verwezenlijking ervan? Myrna deed het voorstel tot samenwerken aan de corresponderende 
afdeling van het roc. Verantwoordelijk trekker werd een roc-docent, teamleider van de 
subafdeling Financiële Administratie. Zij zocht twee mededocenten aan die samen met haar 
tutor zouden worden van zestien tweedejaars roc deelnemers, die ieder als leerling-coach van 
steeds acht Handelsplein-leerlingen zouden gaan optreden. Die zestien deelnemers waren door 
de docenten uitgekozen. De roc-docent:  

Onze leerlingen zouden de leerlingen van Saturnus gaan begeleiden. Voor ons is dat 
absoluut nieuw. Het hele fenomeen ouderejaars – jongerejaars is voor ons nieuw. Dat heeft 

ons zo aan het denken gezet, dat we nu ook onze derdejaars onze eerstejaars gaan laten 
begeleiden. 

In het begin konden de roc-deelnemers zich in het geheel geen beeld vormen van wat hun 
begeleidingstaak van vmbo-leerlingen zou kunnen inhouden. Het roc organiseerde een 
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coachingstraining en tijdens het project, dat gedurende vier weken één ochtend per week 
plaatsvond, kwamen de roc’ers eens per week bij elkaar voor intervisie. Daar kwam alles ter 
sprake waar de roc’ers tegen aan liepen: hoe moet je iemand beoordelen? Wat doe je als een 
leerling niets doet? De roc-docent: 

Onze leerlingen waren in het begin zo enthousiast, dat ze over elkaar heen struikelden om 
maar te vertellen wat ze meegemaakt hadden. Het is moeilijk hoofd- en bijzaken te 

onderscheiden. (…) Je moet ze een stukje op weg helpen. Door ze eerst zelf te laten vertellen: 
hoe heb je het gedaan, door vragen te stellen, hoe heb je het opgelost. (…) Heb je het achteraf 

gezien nu goed gedaan, hoe zou je het een volgend keer anders aanpakken. (…) Dan hoop je 
dat ze daar wat mee gaan doen. En dat ze van elkaar leren.  
Nicole, een derdejaars roc deelnemer vertelt:  

We moesten de leerlingen dus gaan coachen, zoals wij op het roc les krijgen, 

projectonderwijs. Wij moeten proberen de tutor-rol over te nemen van de docenten. Ik heb 
gezien hoe de leraren het deden, die probeerden zelf de mensen te laten nadenken over wat ze 

moeten doen. Om dus een project te maken. Om opdrachten te laten maken. Je moet dus 
proberen leerlingen te laten denken. Dus niet te veel zelf vertellen wat ze moeten doen.  
 
De roc deelnemer geeft er blijk van een goed idee van coachen te hebben. Ze kwam met een 
plan van aanpak en alle punten op papier Saturnus binnen. Ze zou vertellen over 
projectonderwijs, over zelfstandig werken, over zichzelf als tutor van hen, de Handelsplein-

leerlingen:  
Dat hebben we uitgelegd. Toen zijn we begonnen met het bespreken van de taak en wat ze 

moesten gaan doen en wat ze zelf moesten bedenken. Nou, dat is allemaal heel goed gegaan.  
Tijdens de intervisie kwamen de knelpunten aan de orde. Die bleken te zitten in de 

organisatie van het project op Saturnus, die onvoldoende was voorbereid op de komst van de 
leerling- coaches van het roc; in de opdrachten, die te klein waren voor een hele ochtend 
werken; in hun eigen rol als coach. Ze vertelt wat zoals tijdens de intervisie aan de orde is 
geweest:  

Bijvoorbeeld dat ik eerst naar de leerling zelf toeging en toen zei een meisje, dat kan je 
beter niet doen, je kan het beter door henzelf laten zeggen. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ik 

ook zo doen en dat ging ik proberen en zo leerde je van elkaar. (…) 
Moeilijk was het gedrag van leerlingen, dat uitschelden van mensen, ik werd ook 

uitgescholden. (…) Dat was wel moeilijk om te zien: moet ik dat dan zeggen of moet de leiding 
van Saturnus dat dan zeggen. (…) Daar ben ik van geschrokken en het niveau dat vond ik ook 
heel laag. Ik heb natuurlijk vmbo-t gedaan, dat is toch wel niveauverschil. Het is toch anders. 
Bij ons is het gericht op het product en bij hun ‘ach (…) ik moet hier zijn maar leuk vind ik het 

niet’. Zo kwam het bij mij over. 
Dat het gedrag van de Handelsplein-leerlingen te wensen overliet, bleek ook tijdens de 

eindpresentatie op het roc. Die ging helemaal mis. De Handelsplein-leerlingen zaten in de zaal 
en moesten per groepje presenteren. De leerling-coaches van het roc stonden op het podium de 
presentaties aan elkaar te praten. Nicole:  

Toen zijn ze allemaal bij elkaar gaan zitten en het is toen heel erg uit de hand gelopen: 

keihard door elkaar schreeuwen. Dan had je erbij moeten zitten en vragen: denk je nou dat dat 
leuk is, hoe zou jij het vinden als iemand door jou heen zou schreeuwen en zo. Dat ging heel 

erg mis en daar leer je ook weer van, dat je dat de volgende keer niet moet doen. Ik moet wel 
zeggen, daarna had ik wel respect voor die leraren, die voor de klas staan.  
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Het project was ambitieus. Het eerste jaar werden successen geboekt en konden ook missers, 

zoals hierboven genoemd, in de boeken worden bijgeschreven. De successen betroffen het 

leren van de Handelsplein-leerlingen en van de roc deelnemers. De belangrijkste leeropbrengst 

voor de Handelsplein-leerlingen betrof hun kennismaking met het roc en de belangrijkst 

opbrengst voor de roc deelnemers betrof hun coachingskwaliteiten. De teamleider van het 

Handelsplein:  

Nog een heleboel leerlingen hebben (…) het beeld van ‘o ik ga accountant worden’ maar 
hebben daar niet een reëel beeld van en dat reële komt nu dichterbij omdat mensen van het roc 
nu les komen geven en er ineens een kwartje gaat vallen. Het is een win-winsituatie. Ook voor 

mij als teamleider van ook Zorg & Welzijn Breed. Ik zie daar iets heel waardevols in.  
De roc-docent ziet als belangrijk leerpunt voor haar deelnemers dat zij geleerd hebben te 

coachen op proces en op product. In eerste instantie waren de roc’ers gericht op het product, en 
pas later kwam het inzicht dat het werkproces aan het product vooraf gaat en dat je dat 
werkproces ook kunt coachen.  

Het leren van beide activiteitssystemen was ook aanwijsbaar. Het Handelsplein leerde het 
project beter te organiseren en het plein beter op het project voor te bereiden, en eisen te stellen 
aan de opdracht en aan de eindpresentatie. De gebrekkige voorbereiding van het project op het 
Handelsplein was ook de roc-docent opgevallen:  

Myrna heeft met veel enthousiasme hieraan gewerkt. Ik had wel het idee dat ze het een 
beetje alleen moest doen. Waar wij er met z’n drieën aan gewerkt hebben, moest zij het, denk 
ik, een beetje alleen doen. En dat is nogal wat. Dat kwam ook wel ter sprake, dat de 

begeleiding van de Saturnus-leerlingen zelf, dat dat ook niet op één persoon aan kon komen. 
Dat daar ook een team moet staan om dat op zich te nemen.  

Het roc leerde het systeem van leerling-coaches toe te passen in de eigen opleiding, de 
eigen deelnemers als coach te trainen en om te gaan met knelpunten onderweg. Beide 
activiteitssystemen leerden over hun boundary objects. De gebruikte opdracht was te gering in 
omvang en te weinig complex voor de Handelspleinleerlingen die meer konden presteren in 
kortere tijd dan de opdracht van hen verwachtte. Beide activiteitssystemen hebben zich in de 
loop van de samenwerking gerealiseerd dat de volgende stap moet liggen in het formuleren van 
competenties. Waar moeten Saturnus leerlingen aan werken om te voldoen aan de eisen van het 
roc? Daarover willen de beide partners meer afstemming bereiken.  
 
In tabel 6.6. worden de belangrijkste spanningen waarmee pijler 2 gepaard gaat, samengevat: 

 

Tertiaire tegenstellingen  
Spanningen op het terrein van de tweede pijler: de samenwerking met 
het roc 

Basistegenstelling tussen 
routine die van docenten, 
deelnemers en leerlingen 
niet (meer) gevraagd 
wordt en de routine en 
vaardigheden die er nog 
niet zijn  

Spanningen tussen: 

• benodigde en aanwezige coachingskwaliteiten van roc deelnemers  

• organisatietaken, inclusief de voorbereiding op het Handelsplein en 
het feit dat Myrna in haar eentje verantwoordelijk was 

• capaciteiten van 4
e
 jaarsleerlingen en zwaarte van de voorbereide 

opdracht probleemgestuurd leren 

• verwachtingen t.a.v. gedrag van leerlingen en feitelijk gedrag. 

 

Tabel 6.6. Spanningen rond de pijler van de samenwerking met het roc 

 

2.2.5  Pijler 3: samenwerken met het lokale bedrijfsleven 
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In de derde pijler onder het activiteitssysteem Handelsplein wordt samenwerking gezocht met 
het lokale bedrijfsleven, dat bestaat uit een veelheid van verschillende activiteitssystemen. 
Doel is de buitenwereld de school binnen te halen, en bedrijven over competenties van 
vmbo’ers te laten meedenken, leerlingen competenties voor het bedrijfsleven aan te leren en 
hen een rolmodel te bieden. Anders dan in de samenwerking met het roc is hier minder 
makkelijk een wederzijdse leeropbrengst te zien. Het Handelsplein brengt als boundary object 
het onderzoekend leren in. Het bedrijfsleven brengt als boundary object verschillende leerling-
opdrachten in, die idealiter ook voor de bedrijven een resultaat opleveren. Myrna is vanuit het 
Handelsplein de belangrijkste boundary crosser. Maar ook de docenten die de leerlingen bij 
hun opdrachten begeleiden, en de medewerkers vanuit het bedrijfsleven zijn boundary 
crossers. Wellicht zijn ook de leerlingen boundary crossers te noemen: zij nemen een kijkje op 
hun eventuele toekomstige werkterreinen.  

Met het project Jaarverslag was al ervaring opgedaan met het binnenhalen van bedrijven. 
Met Stadsvernieuwing, een project voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (hierna 
de bbl’ers genaamd) uit de derde klas, haalde het Handelsplein een grote lokale 
woningbouwcorporatie binnen, waarmee een langer samenwerkingsverband werd aangegaan. 
Naast de woningbouwcorporatie doen een jaar later ook een bank, winkels, de 
winkeliersvereniging en andere bedrijven mee.  

Myrna is ook de drijvende kracht achter deze pijler. Zij is degene die de buitenwereld de 

school wil binnenhalen, en die dat ook al had gedaan met het project Jaarverslag. Ze laat zich 

door zaken die ze in het bedrijfsleven tegenkomt inspireren:  

En toen dacht ik: dat moet ik terug laten komen in mijn etalages! En vertalen naar mijn 

lesstof! Naar dingen die ik doe met kinderen.  
      Ze ziet dat de opdrachten ook de leerlingen inspireren:  

We zagen het met de presentatie van de Stadsvernieuwing. Daar zaten twee mensen van de 
woningbouw bij en die stellen vragen. (…) Kinderen hebben zoiets van hé, dat zijn twee 

mensen die naar ons komen luisteren en dat doen ze niet van tuttuttuttut maar ze zijn 
geïnteresseerd in wat ik vind. En de presentatie was schitterend. Iedereen was ervan onder de 

indruk.  
De docenten hadden eerst veel weerstand tegen deze opdrachten, zeker omdat Myrna ze 

wilde richten op de bbl’ers. Docenten vragen zich af of bbl’ers dergelijke leertaken wel 
aankunnen en of de opdrachten wel deugen. Maar de docenten zagen ook hoezeer leerlingen in 

het project Stadsvernieuwing vaardigheden ontwikkelden:  
De leerlingen moesten een onderzoek gaan doen in de wijk. Het gaat om 

doelgroeponderzoek. Dat hoort ook bij het vak van Handel en Administratie. Kinderen leren 
daar veel van: ze moeten echt naar de mensen toestappen en vragen hoe vindt u het om hier te 
wonen. (…) En dan met elkaar op papier zetten wat ze nu gehoord hebben. Samenvatten. (…) 
Samenwerken. (…) Een presentatie maken en opnemen in hun portfolio. Basisleerlingen! Ik 

vind het belangrijk dat leerlingen ergens mee bezig zijn wat ertoe doet. (…) Ik zie ook dat de 
kinderen dit heel leuk vinden. Dat ze trots zijn, je ziet ze groeien. Ik hoor dan ook 

opmerkingen: dat had ik niet verwacht van een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg 
(Josefien). Dat is ons allemaal 100 procent meegevallen (Robert). Dan denk je, dat heeft toch 
hartstikke nut gehad. Je geeft wel eens tegengas, dat je denkt, waarom moet dat zo (Emma).  

De medewerker van Stadsvernieuwing is verbaasd over wat leerlingen kunnen. Hij is zelf 
leerling van Saturnus geweest:  

Die leerlingen kunnen heel wat meer met Power Point dan wij op de havo met een sheetje. 

Ik was blij verrast door de aandacht die bijna iedereen kon opbrengen naar elkaar te luisteren 
naar vragen en naar mijn antwoorden. Ik heb ook gemerkt dat er leerlingen zijn die zichzelf 
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dom vinden, en een vraag beginnen met: misschien is dit wel een domme vraag. Maar het is 
hun verdienste dat ze überhaupt een vraag durven te stellen. Ik hoop dat leerlingen een 

positiever zelfbeeld krijgen.  

 

Myrna had als visionaire docent, als (mede)bedenker van de drie pijlers onder het 
Handelsplein, meer oog voor het bedenken van vernieuwingen dan voor een goede uitvoering 
ervan. Ze legde contact met bedrijven, overlegde met de nascholer, en was voortdurend 
onderweg en in overleg:  

Ik ben bij al die bedrijven geweest. Soms wel drie keer. Het is ontzettend veel werk. 

Bedrijven zijn wel geïnteresseerd om mee te doen. Maar ik merk ook dat het voor die bedrijven 
veel is.  

De spanningen ontstonden al direct bij de opzet van de eerste opdracht: Stadsvernieuwing. 
De nascholer vertelt over de ontstane spanningen:  

Ik heb die spanningen van de eerste keer heel duidelijk meegemaakt. In de opdracht stond: 
maak een powerpoint-presentatie, maar het gereedschap daarvoor hadden die leerlingen niet 

en in de gauwigheid heeft Robert even een handleiding gemaakt. (…) Leerlingen hebben een 
aantal tools nodig, bijv. ook het houden van een vraaggesprek, een interviewtje. In de groep 
zijn een paar mensen, waaronder heel sterk Myrna, die vrij makkelijk denken ‘dat moeten de 
leerlingen kunnen en dat lukt ook wel’ en een aantal mensen, waarvan Robert een exponent is, 

die zegt ‘ja, we moeten ze veel meer houvast geven’. (…) Myrna is daar tamelijk nonchalant in 
en optimistisch en zegt ook, wat niet lukt, sturen we bij. Ja, dat is een buitengewoon open 

instelling en die zij met haar persoon en haar stijl ook kan invullen. Ze heeft een enorm 
vertrouwen in kinderen.  

Andere docenten verwijten Myrna dat ze opdrachten te open maakt, leerlingen te weinig 
structuur en houvast biedt, en onvoldoende communiceert met de docenten die uiteindelijk de 
projecten uitvoeren. Daphne klaagt over het chaotische van Myrna:  

We hebben er eentje rondlopen die heeft het zo ontzettend goed structureel in haar hoofd 

zitten allemaal, maar het is een chaos met uitbrengen. (…) Je moet met het project Jaarverslag 
aan de gang en ik krijg om half negen pas de informatie in mijn handen gedrukt, terwijl ik het 
dan gelijk al moet presenteren naar de kinderen toe. (…) Dat heeft gewoon te maken met je 
voorbereiden. Want je hebt wel zestig leerlingen rondlopen. Die moeten wel aan de slag.  

Het team heeft Myrna op haar werkwijze aangesproken. Robert:  
Hebben we gisteren in de vergadering ook tegen Myrna gezegd van de ideeën zijn prima 

maar als je het zo doet dan wek je echt heel veel weerstand en dan gaat het niet om de inhoud 
maar om hoe het iedere keer gebeurt. Zorg nou (…) dat het minimaal twee weken van tevoren 
bekend is, dat je er over kan praten. Ik denk dat ik veel structuur erin wil brengen. Dat zit ook 
een beetje in mijn karakter natuurlijk. Ik wil alles op tijd geregeld hebben en goed op poten 

zetten. Maar ik ben wel veel meer afmaker ja. 
De collega’s vinden het lastig om feedback te geven (zie ook volgende paragraaf). De 

teamleider verklaart dat uit de angst van docenten dat feedback op emotioneel niveau 
problemen zou geven. Zij spoort collega’s aan feedback op werkniveau te zien en Myrna 
gewoon aan te spreken.  
Myrna heeft de boodschap van haar collega’s goed gehoord:  

En je krijgt heel directe feedback, hè. Ik ben niet zo heel erg goed in het maken van 
structuren voor docenten, zodat ze het werk kunnen overnemen. Maar nu zie ik heel goed wat 

er gebeurt. Dus weet ik ook waar ze behoefte aan hebben.  
Ze gaat met de feedback aan de slag en op basis van de ervaringen met Jaarverslag en met 

de eerste opdracht met Stadsvernieuwing ontwerpt Myrna samen met de nascholer het format 
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voor de opdrachten, die voortaan in-company-files zullen heten. Het format moet ervoor zorgen 
dat elke leertaak die samen met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd alle benodigde informatie 
bevat.  
 

Titel van de leertaak: de naam die de docent de leertaak geeft 

Opdrachtgever: de naam van het bedrijf, met logo 

Werkwijze: de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, in welk groepje, hoeveel leerlingen 

De opdracht: een korte uitleg van de opdracht, verwijzend naar een lesbrief 

De theorie: welke theorie er nodig is bij de leertaak, verwijzend naar de theorieboeken 

De producten: welke producten? Presentatie, informatiemap, werkstuk, onderzoek 

De planning: wat wanneer doen 

De beoordeling: hoe je wordt beoordeeld, op welke competenties, hoe de evaluatie is.  

 

De opdracht verwijst naar een stukje theorie, en vervangt ook een stukje theorie. Wie dan de 
opdracht heeft gedaan, hoeft een deel van het boek niet meer te doen:  

Ja, dat is wel ingewikkeld. Er zijn tien totaal verschillende opdrachten.  

Myrna is er huiverig voor dat dit soort opdrachten bovenop het gewone maak- en leerwerk 
komt.  

De andere kant is dat je op dat moment wel veel aan competenties werkt, aan omgaan met 
mensen buiten school, aan samenwerken, presenteren, daar leren ze veel van. Maar dat kunnen 
we niet goed onderbrengen in examenprogramma’s. Dan komt het er eigenlijk bovenop. Daar 
moet je voor uitkijken.  

De medewerker van Stadsvernieuwing vindt dat het project het tweede jaar al veel beter werkt.  
Ik moet zeggen dat de kwaliteit van de opdracht toeneemt, nu de opzetfase voorbij is. De 

informatie kwam veel eerder dan vorig jaar. (…) Het is nu beter gestructureerd.  
Kees-Jan ziet de kracht van deze pijler:  

Het bedrijfsleven is een sterke poot aan het worden. Met onderzoeksopdrachten. Wij willen 
hier betekenisvolle opdrachten hebben. Richting natuurlijk leren.  

Maar de teamleider plaats nog vraagtekens bij de pijler:  
Dat vind ik nog een beetje te prematuur. Het is nog te vers. Op papier is het hartstikke 

goed, die betekenisvolle opdrachten. Maar we weten nog niet echt hoe het werkt.  

 

Uit de samenwerking is een nieuw boundary object geboren: het format voor de in-company-

files. De samenwerking zal zich in de toekomst volgens Myrna en Kees-Jan richten op het 
formuleren van competenties die het bedrijfsleven van vmboleerlingen in de 
basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg mag verwachten. Zo zullen 
competenties zowel in de samenwerking met het roc als in de samenwerking met het lokale 
bedrijfsleven een belangrijke rol gaan spelen.  
In tabel 6.7. vatten we de spanningen die gepaard gingen met de samenwerking met het 
bedrijfsleven samen.  
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Tertiaire tegenstellingen  Spanningen op het terrein van de derde pijler  

Basistegenstelling tussen 
routine die de docent niet 
(meer) kan toepassen en 
de routine die er nog niet 
is; basistegenstelling in 
visie op aard van 
opdrachten voor bbl 
leerlingen 

• open dan wel meer gestructureerde opdrachten? 

• wel of geen handleidingen bij de opdrachten? 

• benodigde en aanwezige (leer)vaardigheden van leerlingen 

• tussen docenten die vinden dat bbl’ers dit soort opdrachten wel of 
juist niet kunnen 

• tussen voldoende aansturing van docenten en het feit dat Myrna 
deze pijler in haar eentje ‘beheert’ 

• tussen visie (omslag naar natuurlijk leren) en realiteit (afwachten 
hoe het loopt).  

 
Tabel 6.7. Spanningen rond de pijler van de samenwerking met het bedrijfsleven 

 

2.2.6  Tertiaire tegenstellingen, verklaringen en oplossingen na twee jaar  

Na een jaar wordt de gang van zaken op het plein geconsolideerd. De docenten spreken met 

elkaar af dat er het jaar daarop geen veranderingen worden doorgevoerd, maar dat men samen 

beter wil worden in het wer ken op het Handelsplein. Na twee jaar zijn er successen geboekt. 

Ook blijken er hardnekkige problemen te zijn en zijn er zaken die door bepaalde docenten als 

een probleem worden ervaren, terwijl andere docenten het probleem een non-issue vinden. 

Hieronder bespreken we enkele van deze hardnekkige kwesties. We besluiten met de vraag 

welke verklaringen de docenten aandragen voor de hardnekkige pijnpunten. Dat zijn de 

tertiaire spanningen die het moeilijkst zijn te overbruggen.  

 

a. Het debat over leerlingen van de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg (bbl’ ers en 

kbl’ ers) op het plein 
Een steeds terugkerende vraag is volgende: is het werken op het Handelsplein geschikt voor 
alle leerlingen, zowel de bbl’ers als de kbl’ers? Hierover breken de docenten zich het hoofd en 
hierover zijn ze het ook hartgrondig met elkaar oneens. De ene docent (met name Emma, 
Josefien en Daphne) vindt dat kbl’ers beter aanspreekbaar zijn, dat ze zelfstandiger zijn, dat ze 
beter met de vrijheid op het plein om kunnen gaan. Die docent vindt doorgaans ook dat de 
bbl’ers te weinig begeleiding krijgen, dat ze meer structuur nodig hebben, dat ze niet 
zelfstandig uit een boek kunnen werken en dat ze meer onderricht nodig hebben. De bbl-
leerling buurt graag, wordt snel afgeleid op het plein en zorgt voor ordeverstoringen. Hij zou 
eerder in een kleine groep moeten worden opgevangen en aan goed gestructureerde opdrachten 
moeten werken waarin precies staat wat er van de leerling wordt verwacht en in welke 
volgorde.  

Andere docenten (Myrna, Kees-Jan, Janette) vinden dat het niet uitmaakt of het om een bbl- 
of om een kbl-leerling gaat. Er zijn ook kbl-leerlingen die moeite hebben met het werken op 
het Plein, doordat ze slecht kunnen luisteren, veel conflicten hebben, zich slecht laten 
corrigeren of zich slecht kunnen concentreren. De teamleider vindt het gesprek over de bbl’er 
en de kbl’er op het plein een non-issue:  

Dat kun je niet zo zwart-wit stellen, want ik kan me een heleboel kbl’ers voorstellen die 

structuur nodig hebben en bbl’ers die de vrijheid aankunnen. Dat kun je niet koppelen aan 
niveau, vind ik persoonlijk.  
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Janette onderstreept dit standpunt met haar ervaringen met haar lwoo-leerlingen, die zij 
kent vanuit de onderbouw. De lwoo-leerlingen hebben volgens het Janette op het Plein echt 
naar hun zin:  

Ze zijn beter dan de bbl-leerlingen die ik erbij heb gekregen. (…) Ze hebben in de 
onderbouw geleerd naar zichzelf te kijken en doelgericht te werken. (…) Daarbij werk je dus 
aan de leervaardigheden, hè, zo van red je het om je taakje af te krijgen, waarom is het niet 

gelukt, is het wel gelukt, wat moet je doen om, etc. (…) Ze kunnen precies hun sterke en zwakke 
punten aangeven.  

Het maakt dus volgens haar niet zoveel uit, of je nu met lwoo-leerlingen, bbl-leerlingen of 
kbl-leerlingen te maken hebt op het Plein. Volgens Janette is vooral de vraag belangrijk of 
leerlingen op het Plein reflectie- en leervaardigheden hebben aangeleerd.  
 

b. Het debat over open versus voorgestructureerde opdrachten 

De discussie over kbl’ers en bbl’ers op het plein is volgens Robert vertroebeld door de 
discussie over open opdrachten versus gestructureerde opdrachten die leerlingen houvast 
bieden. Als je bbl’ers meer houvast biedt in opdrachten, zullen ze op het plein volgens hem 
beter functioneren. Die houvast zit volgens Robert en anderen vooral in het voorstructureren 
van opdrachten: een stappenplan, het aanreiken van werkvolgordes en handleidinkjes bij van 
leerlingen verlangde vaardigheden bieden leerlingen de handreikingen die zij nodig hebben om 
opdrachten binnen de tijd tot een goed einde te brengen. Myrna gaat dat veel te ver. Ze denkt 
dat leerlingen veel meer kunnen dan gedacht wordt en dat opdrachten een beroep op creativiteit 
en oplossingsvermogen van leerlingen dienen te doen. Volgens haar gaat het in het debat over 
loslaten en structuur vooral om de vraag of docenten vertrouwen hebben in het leervermogen 
van leerlingen.  
 

c. De ruimte voor persoonlijke begeleiding op het plein 
Voor leerlingen is een goede band met docenten voorwaardelijk voor het leerproces. Voor 
docenten vormt de band met kinderen vaak de inspiratie voor hun werk. Docenten verschillen 
van mening over de vraag of het leren op het Handelsplein nu meer of minder gelegenheid 
geeft dan voorheen om leerlingen persoonlijk te begeleiden. Eigenlijk zijn alle docenten 
behalve Janette van mening dat er nu veel meer contact met kinderen mogelijk is dan in de 
klassikale situatie. Bovendien is het contact volgens Kees-Jan ook persoonlijker van aard. Dat 
verklaart hij uit het feit dat op het Plein het wij tegenover zij is opgeheven:  

Het is niet meer zo dat daar ver weg iemand staat te praten en dat jij je mond moet houden. 
Iedereen is dichter bij elkaar. De collega’s kunnen de volle tijd benutten om te kletsen en te 
wandelen en te coachen.  

Onderwijs ‘by wandering around’. Docenten wandelen over het Plein en stoppen bij bepaalde 

leerlingen, stellen een vraag, coachen en/of geven uitleg. Dat wandering around, dat doen 

leerlingen ook. Myrna:  

Je ziet dat leerlingen ook meer keuzes kunnen maken, voor bepaalde vragen gaan ze naar 
een bepaalde docent toe. Het is voor leerlingen heel duidelijk wie waar goed in is, 

tegenwoordig. (…)  
De teamleider beaamt deze waarneming, ondanks het feit dat er op het plein vaak wat 

minder totaaloverzicht is:  
We hebben door de bank genomen meer aandacht voor leerlingen en we weten ook meer 

van leerlingen en collega’s weten ook meer van méér leerlingen. Anders was het beperkt tot je 
mentorgroep.  
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Dat past ook in de visie en de missie van de school, die persoonlijk contact met leerlingen 
en interesse voor de hele mens hoog in het vaandel heeft staan. Met name het tutoraat geeft 
docenten gelegenheid wat dichter bij de leerlingen te komen. Myrna, Emma, Robert, Daphne 
zijn allen tutoren. Zij geven hoog op van hun band met de tutorleerlingen. Emma:  

Dan weet ik zeker: dat zijn mijn tweeëndertig kinderen waar ik goed contact mee heb. Vier 
groepen van acht.  

      De conrector vult aan:  
Dat tutorschap is nu juist een stuk dat te maken heeft met die persoonlijke aandacht voor 

elkaar en voor de lerende mens, maar ook voor de hele mens. Daphne: Kijk ook al doen ze 
stoer, er is toch behoefte aan iemand die achter ze staat. Myrna: ik zie dat ik met niet-mentor 
kinderen wel een mentorband heb. (…) Dat komt natuurlijk door die intensieve gesprekken die 
je iedere week voert. Zij hebben iets van een mentor erbij.  

Sommige docenten wijzen op het verschil tussen je rol als tutor en je rol als docent op het 
plein. Daphne weigert de docentrol. Ze vindt het zo belangrijk om open in dat contact met 
kinderen te staan, dat ze weigert bij het roc de onderwijsassistenten opleiding te doen:  

Ik denk dat je dan anders tegenover die kinderen komt te staan. Je krijgt die sturende rol 
van het onderwijs, er moeten prestaties geleverd worden. Ik wil het zelf liever houden op het 
persoonlijke, het sociale.  

Ook Emma contrasteert het contact met kinderen in de tutorgroepen met dat op het plein:  
Op het plein ben je bezig met het sturen van de kaart, zo van schiet op, let op. Ze roepen je, 

ze vragen uitleg. Als ze het af hebben kan je het werk nakijken en een stempel zetten en dan ga 
je weer. (…) Als ze geen zin hebben, of geen uitleg nodig hebben, dan roepen ze jou niet, dan is 
er ook geen contact. Daarom vind ik die tutorgroepen belangrijk.  

Janette staat na 26 jaar in het speciaal onderwijs nu op het plein en dat is toch wel heel iets 
anders. Ze ervaart het werken op het plein als heel hectisch zodat er weinig tijd is voor 
communicatie met de kinderen en ook met de mededocenten:  

Ik mis het stukje gevoel. (…) Mensen gaan wel op een goede manier met elkaar om, maar 
het is zo gehaast en er staat ontzettend veel druk op. Het wordt in minuten uitgerekend 
onderhand. Dat is jammer. Ik vind het alleen maar minder persoonlijk geworden. Ik vind dat er 
nóg minder tijd is voor individuele aandacht. Je holt echt van links naar rechts. Je komt weinig 

aan persoonlijke dingen toe.  
Juist Janette heeft hier heel erg last van. Ze was in het speciaal onderwijs gewend veel tijd 

in individuele leerlingen te steken, terwijl ze nu niet leerlingen op een manier kan begeleiden 
die ze wil. Ze vraagt het team om leerling-besprekingen als standaardpunt op de agenda van 
teamvergaderingen te zetten. Af en toe houdt het team een rondje, maar daar blijft het bij. 
Janette wil juist dat leerlingen elke keer worden besproken, ongeacht of er problemen zijn of 
niet:  

Hoe gaat het met een leerling, zijn er knelpunten. Maar alleen als er iets dramatisch 

gebeurt, dan wordt nu een leerling ingebracht, of als er iets bijzonders is.  
Ze is gefrustreerd, maar houdt haar emoties in en past zich aan. De conrector reageert:  

Wat ik me alleen afvraag is, in hoeverre wij dat (die speciale aandacht, W.M.) kunnen 
realiseren in een gewone V.O.-school. (…) Ik denk dat wij vergeleken met andere V.O.-scholen 

daar ook redelijk ver in gaan en ik weet niet of ik daar verder in wil gaan. Doen wij dat goed 
of laten wij kansen liggen?  
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d. Het Plein en de plaats van theorie  
Het Handelsplein wil korte metten maken met de scheiding tussen theorie en praktijk. Daartoe 
zijn de theorielokalen opgeheven en geven de docenten geen theorielessen in economie en 
boekhouden meer. In plaats van de ‘oude’ theorielessen werken leerlingen individueel, 
gestuurd door de kaart, uit het boek. Ze doen maakwerk tot ze door een hoofdstuk heen zijn en 
daarna is er een toets. Zo worden leerlingen door de theorie geloodst. De praktijk leren 
leerlingen in de winkel, het project Jaarverslag, de kantoorsimulatie en de bedrijfstaken. De 
theorie wordt met de praktijk verbonden door praktijkopdrachten, gericht op een bepaald 
hoofdstuk uit het theorieboek en door stukjes theorie te koppelen aan onderzoeksopdrachten: 
dat gebeurt in het project Jaarverslag, in de onderzoeken die leerlingen samen met de roc 
deelnemers uitvoeren en in de in-company-files.  

Het docententeam is over het feit dat kinderen veel tijd besteden aan de authentieke 
leertaken zeer eensgezind. Men is het eens over de leeropbrengst en over de motivatie die 
leerlingen eruit putten. Anders is het als het gaat om de theorieopdrachten zelf. Enkele 
docenten hebben erover geklaagd dat leerlingen te weinig opsteken van het individueel 
doorwerken van het theorieboek. Deze docenten zouden leerlingen graag wat meer instructie 
willen geven. Petra:  

Ik zou het belangrijk vinden om meer docenten voor de groep te hebben. Met het doel om 

die kinderen nog zelfstandiger te laten leren, misschien meer instructies te geven, toch weer in 
kleine groepjes theorielessen. Dat ontbreekt nu dikwijls. Bij vakken als economie, boekhouden. 

(…) Dan kan je er ook nog wat omheen vertellen, maar dat moet in kleine groepjes. (…) Kijk, 
instructie geven aan veertig kinderen, hier twintig en daar twintig, dat werkt niet. Mij lukt het 
niet in elk geval.  

Zij doelt met wat erom heen vertellen op het feit dat economie ook een vertelvak is, een 
maatschappelijk vak, dat vraagt om een gesprek over de stof, ook volgens Janette. En dat 
gebeurt niet bij de werkwijze van het plein.  

Emma, Petra, Josefien, Daphne willen ruimte om meer uitleg te geven over economie en 
boekhouden. Emma:  

Er zijn onvoldoendes. Ze vinden het te moeilijk en ze begrijpen het niet en daar merk je het 
aan, dat ze een beetje te kort komen. (…) Er moet gewoon een uur theorie aangeboden worden.  

Emma vertelt dat er op verschillende manieren wordt geprobeerd tegemoet te komen aan de 
vraag van leerlingen naar uitleg. Leerlingen kunnen inschrijven voor extra uitleg op donderdag, 
het vierde en vijfde uur. Maar dat doen leerlingen niet:  

Dat is een bepaalde schroom. Als jij op die lijst staat, ja dan snap je het niet.  

Haar oplossing is om tijdens het mentoruur klassikale uitleg te geven.  

Robert vindt dat het probleem gedurende de dag gewoonlijk wel wordt opgelost:  
En wat wij nu hier doen, dan gaan we er bij zitten(…), nu ga ik even wat uitleggen over 

economie. Kom even, een man of vijf, zes, wie er wil komen. Dus dan creëer je een kleine 
situatie om kinderen die behoefte hebben om uitleg voor iets. Dat doen we dan gewoon 

tussendoor van jongens, we hebben morgen een toets, oké, ik ga daar zitten, wie wil er nog wat 
weten en dan ga ik nog wat dingen uitleggen van het hoofdstuk. Dat vindt hij beter dan een les 
in een theorielokaal inlassen. Dan komen die leerlingen die het nodig hebben toch niet 
allemaal. Aan de andere kant komen soms leerlingen wel naar zo’n les om hun cijfer te 
verbeteren.  

Terwijl deze discussie gaande was stelde de schoolleiding een instructielokaal ter 
beschikking om extra ondersteunende lesjes te geven. Maar die lesjes mislukten volledig.  
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Kees-Jan:  
Ik kan best goed vertellen en keurig uitleggen en zo, en al die kinderen wilden het ook 

weten, (…) maar voor veertig procent ging ik te snel, want ja je kiest toch een modus, veertig 
procent verveelde zich, (…) die wisten allang wat ik ging vertellen, die wachtten nog steeds op 
de dingen die er eventueel nog na zouden komen, waar ze wel wat aan zouden hebben. Dus 
twintig procent had er wat aan. Dat is zonde, zonde van de tijd. Onze kinderen die wachten 

niet, die roepen meteen. Dus een paar van: dat snap ik niet, dat snap ik niet, ik kom er niet uit 
met die procenten, en dan deed ik een stapje terug. Oh ja, dan leg ik het nog even vanaf het 

begin uit. En dan ga je veel te langzaam voor de rest van de groep. 
Kees-Jan trekt uit deze ervaring de conclusie: 

Dat we op de goede weg zijn. Dat klassikale moet eruit. Dat hadden we al eerder bedacht, 
maar nu weet ik het heel zeker. Dat is echt foute boel. Kinderen moeten zelf dingen ervaren. 

(…) Ik zit ook wel eens in een les naar iemand te luisteren, ja, dan pik ik ook maar de helft op, 
of nog minder. Kinderen leren ook niet door te luisteren en te lezen. Daar leren ze niks van. 

Het was niks. Geweldig! 
Kees-Jan vindt dan ook dat het probleem heel ergens anders ligt: leerlingen moeten leren 

vragen te stellen. Vragen stellen is lastig, dat doet een leerling niet zomaar:  
Kinderen hebben individuele vragen: ze pakken het boek, ze maken een opdracht, ze komen 

er niet uit, en dan komen ze naar mij toe. Wat ik ervaar is dat leerlingen die stap soms nog niet 
eens maken: als ze die stap gemaakt hebben is dat al prachtig. Ze hebben zich erin verdiept, ze 

lopen vast en ze nemen de moeite naar een docent toe te stappen. Maar meestal gaat het (…) 
zo, dat kinderen vastlopen en daar blijft het bij. 

Leren vragen stellen en goed leren lezen: tekst uit het boek lezen en begrijpen en de 
opdrachten in het boek goed lezen en begrijpen, daar hebben leerlingen behoefte aan. Emma 
vertelt dat ze dat eigenlijk in haar mentoruur doet: een stukje uit het boek samen lezen en de 
opdrachten uit het boek lezen.  

 

De conrector geeft commentaar op het leerproces van het docententeam:  

Dan moet ik in de school een instructielokaal voor hun regelen. Dat is gebeurd. Drie 
maanden later zit ik met ze aan tafel en dan blijkt dat dus niet te werken en dan merken ze dus, 
dat het niet in dat instructielokaal zit, en in feite (beetje pedant misschien) weet je dat van te 

voren. Je weet ook, als leidinggevende, dat je ze de ruimte moet geven om dat ook zelf te laten 
ervaren. Dus toen hadden we een ander gesprek, namelijk, het zit niet in het instructielokaal. 

(…) Dan ben je meer met de kern van de zaak bezig: hoe moeten we dan dat vak invullen en 
wat ik dan telkens steeds sterker met die groep ervaar …, ze hebben het probleem in feite al 
opgelost op het moment dat je het er met ze over hebt. (…) Nu is het hele probleem 
uitgekristalliseerd, wat de docenten nodig bleken te hebben was een beamer, want zeiden ze: 

‘wij weten nu hoe wij het doen’. De instructiemomenten geven ze aan op de Dagkrant 
(aankondiging van activiteiten op een monitor, W.M.), voor de kinderen, en ze doen het 

gewoon in de ruimte, op het plein.  
De kinderen die erbij willen zitten, zitten erbij (…) en de rest moet gewoon stil zijn. Geen 

enkel probleem. Afgesproken met de kinderen: als je erbij zit, dan doe je volledig mee en dat 
gebeurt ook. Geen enkel conflict meer over wie waarom op welke plek zit: het is de keuze van 

de leerlingen. Het is volstrekt duidelijk wat op welke plek op dat moment van je verwacht 
wordt en ook voor iedereen die aanwezig is het volstrekt duidelijk waarom dat van je verwacht 

wordt en waarom het niet anders kan. Elke problematiek daaronder is weggehaald, omdat het 
puur functioneel is. 
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Ook de teamleider is daar blij mee:  
Nu is er dus werkelijk een collegezaalopstelling en daarbuiten zitten kinderen aan de 

computer en de grootste groep kinderen zit te luisteren naar een uitleg! 
Het probleem van de instructie en de klassikale uitleg is dus opgelost op het plein zelf. De 

docenten zijn er met elkaar uitgekomen. Met behulp van de beamer wordt extra uitleg gegeven 
en moeilijke punten toegelicht. Of de oplossing voldoende is om tegemoet te komen aan de 
behoefte ook wat meer over de stof te praten en de maatschappelijke kant van economie te 
belichten, is op dit moment niet duidelijk.  

 

e. De werkhouding van leerlingen 
Vormden problemen met leerlingen de aanleiding voor de vernieuwing, vanaf de start van het 
Handelsplein blijven die problemen met de werkhouding van leerlingen merkbaar. Deze 
problemen laten zich kennen als chaos, buurten, jassen aan, petten op, onverschillig gedrag, 
dingen kapot maken, dingen kwijtraken, stelen, op verkeerde internetsites zitten, 
internetpesten, niet betalen voor koffie en thee, niet afwassen; al deze problemen hebben zich 
voorgedaan. Bepaalde internetsites zijn nu taboe op het plein, er wordt geen koffie en thee 
meer geschonken en er worden geen boeken meer uitgeleend, maar elke leerling krijgt weer 
gewoon een boekenpakketje mee naar huis. Iedereen mag wel aan één kant een oortje met 
persoonlijke muziek in hebben.  

De cultuur op het plein moet groeien. Dat gaat niet vanzelf. Na een jaar constateren 
docenten dat het met de nieuwe leerlingen al heel wat beter gaat dan bij de start een jaar eerder. 
De derdejaars zijn vierdejaars geworden en gaan derdejaars coachen. De nieuwe derdejaars 
komen in een omgeving waarin vierdejaars rondlopen die al een jaar ervaring hebben.  

Ook de docenten moeten groeien in hun nieuwe rol. Ze hebben moeten leren leertaken te 
schrijven die zij zelf en andere docenten goed kunnen gebruiken. Ze hebben geleerd van de 
problemen die optraden in de samenwerking met het roc en het lokale bedrijfsleven. Ze hebben 
het debat over bbl’ers en kbl’ers gevoerd, en het debat over open dan wel meer gestructureerde 
opdrachten. Janette heeft getracht een oor te vinden voor haar klachten over de te geringe 
mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding. Er is gediscussieerd over de plaats van aparte 
theorie-instructie in de opleiding. Docenten worstelen ook met hun eigen – vaak wisselend – 
omgaan met gedragsregels voor leerlingen. Hoe consequent ben je en wat kan je daarin van 
anderen vragen (zie ook de volgende paragraaf)?  
 

In het debat over de werkhouding van leerlingen komen de volgende verklaringen aan bod: 

• leerlingen moeten het werken op het plein leren. Het duurt een tijd voordat leerlingen het 
‘door’ hebben: ze stellen zich afwachtend op, nemen weinig initiatief, hebben problemen 
zich te concentreren en durven geen vragen te stellen. Voor docenten is het lastig hiermee 
om te gaan. Leerlingen voortdurend aanspreken op gedrag, hen confronteren met gevolgen 
van dat gedrag (als je nu niet begint, heb je er zelf last van), of een beetje dwang 
uitoefenen: (ik wil dat je dit afmaakt en over een uur kom je bij me om het te laten zien), 
zijn geen prettige manieren om een leerling aan de slag te krijgen. Kees-Jan: dus zo’n kind 

heeft al een drempel. Hij moet het pakken, zo’n boekje, hij moet het ergens vandaan halen, 
zelf de uitleg lezen, hij moet een bronnenboek opzoeken met nog wat informatie, he, he, en 
dan eindelijk kan je beginnen. Je moet wel heel veel discipline hebben als kind om dat 
allemaal uit te plussen. Hoe dat werkt. Beseffen dat leerlingen de vaardigheden voor het 
werken op het plein moeten leren, is volgens Kees-Jan de sleutel tot het goed omgaan met 
dit soort problemen. Het gaat om vaardigheden die horen bij zelfstandig werken, om sociale 
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vaardigheden, om het kweken van zelfvertrouwen dat nodig is om vragen te stellen en om 
door te zetten.  

• leerlingen hebben ook vaak niet de leervaardigheden in huis om de beoogde taken goed uit 
te voeren. Vooral de leesvaardigheden leveren problemen op: het goed lezen van een 
opgave of een opdracht, het begrijpend lezen van teksten uit de economiemethode en de 
boekhoudmethode leveren problemen op. Leerlingen slaan bijvoorbeeld bijna altijd de 
oriëntatie over. Emma: Dan denken ze: dat instructiestukje moet ik dat lezen? Oh nee toch? 
Dat slaan we over en we gaan gauw naar de vragen. Dus gauw naar vraag a. En als je 

vraag a gaat lezen en je hebt het voorstukje niet gelezen, dan snap je het niet. Het is 
gewoon het niet lezen. Maar instructies lezen ze niet. Op het plein lopen leerlingen met dit 
soort problemen of gedrag eerder vast dan in een klassikale situatie, daar valt het niet zo op 
en worden leerlingen door de docent aan het handje meegenomen.  

• leerlingen laten zich gemakkelijk afleiden door wat er allemaal om hen heen op het plein 
gebeurt. Ze willen meedoen, stoer zijn, ze vertonen groepsgedrag. Ze houden elkaar van het 
werk. Robert: Ze kunnen niet zeggen: dat zijn mijn beste vrienden, maar ik wil niet met hen 
samenwerken, want dan komt er niks van terecht. Dat kunnen ze niet doen, natuurlijk, dat 

zeggen ze wel als je alleen bent. Ja, met die kan ik niet samenwerken, maar ze lopen 
constant elkaar op te zoeken. Dat is natuurlijk wel lastig. Die Marokkaanse groepjes 

jongens hebben nog meer last van groepsgedrag dan Nederlandse kinderen. Daar is ook 
een hele duidelijke hiërarchie, van die is de baas, en die doen wat die ander zegt. Robert 
zet die jongens dan even uit elkaar. Hij maakt een praatje: Dan is hij opgelucht, he, zo van 
dan kan ik even doorwerken.  

 

In tabel 6.8. vatten we de belangrijkste tegenstellingen die zich na meer dan een jaar nog 

voordoen samen.  

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen die blijven, nadat de eerste startproblemen zijn opgelost  

Tertiaire tegenstellingen 
die zich na twee jaar nog 
blijven voordoen 

• tussen het debat over wat bbl’ers en kbl’ers aankunnen enerzijds 
en het debat over open of gestructureerde opdrachten anderzijds 

• tussen de hectiek van het plein en de wens leerlingen persoonlijk 
te kunnen begeleiden  

• tussen de benodigde en aanwezige sociale, leer- en 
leesvaardigheden bij leerlingen 

• tussen benodigde en aanwezige begeleidingsvaardigheden van 
docenten. 

 

Tabel 6.8. Hardnekkige tertiaire spanningen 

 
2.2.7  De leerlingen  
Dat op het Handelsplein ook daadwerkelijk oplossingen tot stand komen, blijkt uit de 
leeropbrengst na twee jaar werken. Leerlingen functioneren steeds beter. Docenten 
onderscheiden de volgende ontwikkelingen:  

• leerlingen leren steeds meer zelfstandig aan het werk te gaan en de hulpvraag uit te stellen. 
Robert: die weten, ik ga hiermee aan de slag, kom ik er niet uit dan kan ik het aan de 

medeleerling vragen, en dan pas aan de leerkracht. Als ik dat vergelijk met vorig jaar, toen 
hadden we veel kinderen die gaan meteen al de vraag stellen. (…) De kinderen weten nu, 
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als ik een boekhoudles op de computer moet doen dat ik dan niet meteen ‘hoe moet dat’ ga 
roepen. Dat zijn dingen die gaan steeds beter lopen. 

• langzamerhand leren leerlingen hun houding te veranderen. Ze worden zelfstandiger en 
zelfs komen ze wel eens zelf met oplossingen voor gedragsproblemen. Daphne: En toen 

werd er tegen mij gezegd, nou Daphne, misschien moet je ons maar iets harder aanpakken. 
Dat gaven ze zelf aan. Ik zeg, wat zouden we dan kunnen doen? Toen zei één van die 
jongens van nou, misschien moet je ons een hele week laten opschrijven hoe we zijn. Toen 
heb ik dat gedaan. En na een week hebben we dat geëvalueerd en daardoor is er een heel 

stuk teruggedraaid. Doordat er toch wat meer regels kwamen en omdat ze toch wat druk 
voelden van hee, er wordt op me gelet. Er wordt ook naar me gekeken van hoe ik op dat 

moment ben. Het meest frappante, dat vond ik ook het leuke, is dat ze er zelf mee kwamen. 
Dat ze toch eigenlijk ook wel wat regels nodig hadden. Janette vertelt over een leerling, die 
in het begin liep te gillen en te brullen en te lopen door de ruimte. Wat je nu ziet is dat hij 
meer zit, niet zoveel meer loopt, dat hij werkt, want hij heeft het idee gekregen hééé, ik moet 

die weektaak afhebben. Robert legt er de nadruk op dat de docent in dit proces heel 
belangrijk is: als het sociaal beter gaat dan zijn ze opener, en kan je over dingen praten. 

Wat we nu gaan zien is dat we met z’n allen een team vormen, de kinderen en wij. 

• Myrna vertelt over haar tutorgroepje, dat haar rol als docent als vanzelfsprekend overnam 
nadat zij even was weggeroepen. Nou, ik loop weg, ik kom terug, tien minuutjes later, zegt 
Stephanie tegen me, nou Myrna, ik heb het al gedaan voor je, hoor. Die heeft het formulier 
keurig ingevuld, alle kinderen hebben allemaal zelf aangegeven of ze niet naar het 
bezemuur toemoeten, of dat ze wel of niet meer aandacht en tijd nodig hebben, ze hebben 

keurig met elkaar zitten overleggen ik hoef alleen maar even te checken of het goed is 
gegaan. Nou, ik ben dan zo trots, ik vind dat zo geweldig! Helemaal blij. En dat is eigenlijk 

bij meer groepen, dat ze meer en meer zelf kunnen. 

• leerlingen leren ook beter de link te leggen tussen hun opleiding en hun toekomst. Daar 
heeft de samenwerking met roc en bedrijfsleven veel toe bijgedragen. En ook het project 
Jaarverslag: De jongens willen een eigen bedrijfje. En dan hebben ze veel aan deze 
opleiding. Dat vond ik ook zo leuk toen we dat Jaarverslag met ze gingen doen, daar leren 
ze heel veel van. Wat je kan verdienen, waar je allemaal over moet nadenken als je een 

eigen bedrijfje start, enzo (Josefien).  

• leerlingen hebben een groter gevoel van vrijheid, terwijl ze nog nooit in zo’n vaste structuur 
hebben gewerkt en nog nooit zoveel resultaten hebben laten zien. Myrna: we hebben nog 
nooit zo goed in de gaten gehad wie wat af had en niet af had. We stellen ook eisen aan ze: 

veel meer. Door die planner, door te zeggen je hebt nu een vier/vijf gescoord, wat gaan we 
hier mee doen. We stellen echt veel duidelijker eisen aan leerlingen. De kaart moet af, 
anders ga je naar het bezemuur of aan het eind van het jaar naar de reparatiedagen. Je moet 
minstens een voldoende hebben. Kees-Jan: Het gaat ook om het proces in het hoofd van 

zo’n kind: Ik moet blijkbaar alles doen, hier. (…) Kinderen hebben nog nooit zoveel af en 
zoveel gemaakt als dit schooljaar. Dat is een ding. Ze zijn verder dan ooit. Met de leerstof. 

Dat komt puur vanwege het rendement van een uur. Je hebt net zoveel uren als vroeger 
alleen er is veel meer rendement. Kinderen deden wel eens uren niks, vroeger. Dat hoorde 
je dan op de rapportvergaderingen. Ja, ze heeft een vier want ze doet nooit wat. (…) En 
vroeger kon je er niet voor zorgen dat ze wel aan het werk ging. Dat bestaat niet dat 

kinderen hier niks doen. Dat kan niet. Een kind wordt aan alle kanten onder vuur genomen, 
dat is onmogelijk.  
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In feite vormden de leerlingen de belangrijkste aanleiding tot de vernieuwing over te gaan. De 
afwachtende leerling moest plaats maken voor de actieve, zelfverantwoordelijke, 
samenwerkende, coachende leerling. We laten hen aan het woord: 
 

a. Leerlingen over het leren op het plein 
Leerlingen waarderen de vrijheid op het plein. Ze kunnen zelf kiezen met welke taak ze aan de 
gang gaan en ze kunnen zelf kiezen naar welke docent ze toegaan om begeleiding te vragen of 
een taak te laten aftekenen: dat ik zelf mag kiezen wat ik wil gaan doen, wanneer ik dat wil 
gaan doen. Je deelt je eigen tijd in en niet op de tijd van een leerkracht. Als ik het maar binnen 

een week af heb (Sebastiaan). Stephanie voegt eraan toe: het is ook gezelliger. In die 
gezelligheid en die vrijheid wordt wel het een en ander van je verwacht. Botan: je moet gewoon 
zelfstandig naar de meester of de juffrouw om uitleg te vragen. Dan moet je ook bereid zijn om 
dingen te vragen. Hij is dat wel, maar hij ziet wel leerlingen om zich heen die de hele dag aan 
de computer zitten en zich vervelen en anderen gaan irriteren.  

Leerlingen hebben al heel snel in de gaten hoe het plein werkt. Botan zoekt altijd eerst een 
computer en meldt zich daarna aan. Zo heeft hij al een werkplek voor zichzelf verzekerd. 
Meestal is er een gezamenlijke opening. Stephanie:  

Dan wordt er uitgelegd, bijvoorbeeld we gaan nu bezig met het thema respect, dus je moet 
respect tonen tegen iedereen. En daarna mag je gewoon aan je kaart werken. Dat doe je dan 

vier uur lang. En af en toe, als je het effe hebt gehad, dan praat je even met een vriendin of zo. 
En dan ga je weer verder. Het is gewoon lekker om op zo’n groot plein te kunnen werken. 

De leerlingen hebben een uitgesproken mening over wie er op het plein passen en wie niet. 
Stephanie (kbl) merkt er niks van dat bbl’ers het wellicht lastig werken vinden op het plein. 
Sebastiaan (bbl) en Sandra (bbl) ook niet. Sebastiaan vindt dat bbl’ers worden onderschat. 
Sandra vertelt dat ze het nog nooit zo fijn heeft gehad. Botan (kbl) denkt dat het plein juist erg 
goed is voor bbl’ers. Zij zijn slecht in dingen oppakken, vindt hij, en op het plein moet je wel. 
Hij denkt dat het juist de havo/vwo leerlingen zijn die hier niet zouden kunnen aarden:  

Die zitten liever in een lokaal. Daar kunnen zij goed tegen.  

 

b. Leerlingen in de tutorgroepen 
De leerlingen zijn enthousiast over de tutorgroepen en de samenwerkingsopdracht op 
woensdagochtend. Stephanie vertelt over de keer dat zij voorzitter was van het tutorgroepje:  

Ik zeg dan: waarom heb je die kaart niet af. Heb je niet genoeg tijd gehad? Heb je lopen 

kletsen? En als ze dan nog niks zegt of ze zegt: ik had geen zin, dan zeg ik maar je zit toch op 
deze opleiding? Je moet toch je werk afhebben? Waarom zit je dan op deze school? Als je 
voorzitter bent, luistert iedereen naar je. Jij bent aan het woord. Dat vind ik wel leuk. Dat je 
leert leiding te nemen.  

Ze kan de vaardigheden die ze in de tutorgroepen leert goed onder woorden brengen. 
Leiding geven, voorzitten, andere leerlingen aanspreken. Daarvan geeft Botan ook een 
voorbeeld. Hij vertelt hoe de derdejaars in zijn tutorgroep de vierdejaars aanspraken op gedrag:  

Jullie moeten iets meer met elkaar samenwerken als er bijvoorbeeld iemand niet uitkomt, 
niet meteen aan de juf vragen of wat dan ook. Je moet het eerst onder mekaar regelen.  
Leerlingen zijn ook elkaars coach. Ook dat leerproces brengen de leerlingen onder woorden. 
Sebastiaan:  

Je leert wat voor persoon die leerling is en wat hem stimuleert om te werken. En naar jou te 

luisteren als je wat zegt. Ik ben het hele jaar tutor geweest. Ik zag hem soms wat stuntelen, en 
wat kijken en dan bood ik aan om te helpen. Maar hij vroeg het ook wel af en toe. (…) Dan 
ging ik er naast zitten. Ik liep er af en toe even langs. Voor mij was het in het begin ook wel 
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nieuw, leerling-coach, dus in het begin had ik iets van: als hij het niet snapt komt hij wel naar 
mij toe. Maar dat werkt natuurlijk niet. Omdat hij het soms niet durft te vragen, omdat hij dan 

denkt:  hij gaat me misschien wel dom vinden. Dus dan kan je net zo goed even langslopen. 
Vooral als ze iets echt niet snappen, of zo. Dan is het moeilijk naar iemand toe te komen.  

De leerlingen leren niet alleen omgaan met problemen die horen bij het coach zijn, zoals de 
vraag: hoe initieer ik contact, ga ik er zelf op af of laat ik de ander komen? Omdat ze samen 
een samenwerkingsopdracht doen, die praktisch kan zijn, maar ook over het boek kan gaan, 
leren ze ook uitleggen. Ze leren leerstof onder woorden brengen en pijnigen hun hersens over 
de vraag: hoe leg ik iets uit aan iemand die mij niet onmiddellijk begrijpt? Daardoor herhalen 
de vierdejaars hun stof weer, wat goed is voor het examen, en leren zij de stof tot de basis terug 
te brengen:  

Niet met moeilijke woorden praten, maar het simpel houden, terug bladeren in het boek, om 

het antwoord op vorige bladzijden te vinden.  
Daarbuiten leren ze met verantwoordelijkheid omgaan:  

Dat het de verantwoordelijkheid van de derdejaars is of hij de kaart af heeft, niet die van de 
leerling-coach. Door leerstof aan de derdejaars uit te leggen voelen de leerling-coaches zich 
een beetje docent: je geeft het gevoel dat hij altijd naar je toe kan komen. Het is net alsof je 
leraar bent. En als ik het niet snap, gaan we samen naar de docent.  

De leerlingen vertellen een beetje beschaamd over het project met het roc. Daar was de 
presentatie helemaal uit de hand gelopen. Maar het was wel een leerervaring: ze vinden dat de 
roc-deelnemers er meer ‘op’ hadden moeten zitten: ze hadden ons meer moeten uitleggen en 
meer bij ons moeten zitten. De leerlingen vertellen ook dat ze nu een beeld hebben van hoe het 
onderwijs op het roc verloopt en hoe lang ze moeten leren om daar te komen waar ze willen 
komen. Stephanie bijvoorbeeld wil naar het roc niveau 4. Daarna wil ze naar het hbo.  

 

c. De binding van leerlingen met het plein 
Wellicht is de belangrijkste winst van het Handelsplein gelegen in hoe leerlingen zich op het 
plein voelen. Na het wij tegenover zij van de ‘oude’ situatie, is er nu een veel nauwere band 
ontstaan, die belangrijk is als voorwaarde voor het werken op het plein, maar die voor de 
leerlingen zelf en voor hun zelfvertrouwen eveneens van grote waarde is. De leerlingen:  

Docenten gaan anders met je om. Ze vertrouwen je meer. De docenten kennen je veel beter. 

Ze kennen je. Ze kennen je door de tutorgesprekken, ze praten individueel met je, als je 
problemen hebt, ze zien het altijd wel als er iets is. Ze zeggen: Sebas, kom eens hier. Is er iets 

aan de hand? Hun stellen zich anders op tegen jou dan docenten uit andere klassen. In de 
tweede was dat heel anders. Docenten kenden me ook op een andere manier dan dat ze me nu 
kennen. Toen was ik een stuk wilder en ik kon mezelf moeilijk stil houden. Volgens de 
leerkracht mankeerde er niks aan mijn koppie, maar ik was nogal wild en agressief. Op zich 

heb ik vanaf mijn zesde tot mijn veertiende, vijftiende daar problemen mee gehad. Ik kom 
natuurlijk van het speciaal onderwijs af, van een lomschool en lwoo. Ik ben heel erg trots op 

mezelf dat ik zo ver ben gekomen. Je leert anders leren hier. Je gaat anders met elkaar om. Als 
je in een klas even wil praten is het wegwezen. Hier kan je wel even praten. Je ziet ook 
leerkrachten gezellig met elkaar praten. En lachen. Hier mag je praten en lachen, maar je 
moet wel je werk afhebben. Als je ver achter loopt, dan kan je beter niet gaan praten. Maar 

ben je bij, dan kan je rustig even praten. Lachen. Ik vind het veel fijner zo (Sebastiaan).  
Want nu leer je ze ook kennen, van hun kant hoe het was. Want eerst had je alleen maar les met 

bepaalde uitleg en dan gelijk werken dan kon je nooit met hun praten over iets. En nu heb je 

iets meer, weet je, hier heb je vrijheid enzo meer. Als je bijvoorbeeld iets niet snapt dan vraag 

je het even en tegelijkertijd praat je over iets anders. Gewoon over buiten school (Botan). 
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d. Leerlingen en de rest van hun schooltijd  
Het Handelsplein heeft mij iets geleerd, zegt Sebastiaan, niet de school. Vroeger kon ik niet 

samenwerken en was ik agressief. Nu heb ik leren samenwerken. De docenten op het plein zien 
je meer als gelijken. Ik ben er dankbaar voor dat de mensen mij hier zo erkennen. Zij zijn heel 
anders dan leerkrachten die op havo/vwo lesgeven.  

Maar als de leerlingen niet op het plein zijn, dan zitten ze in een klas, en hebben ze 
bijvoorbeeld Engels, of Nederlands, of wiskunde. Gezien het citaat van Sebastiaan zou mogen 
worden verwacht dat leerlingen buiten het plein wellicht wat moeite zouden hebben zich aan te 
passen. Maar de leerlingen vinden dat geen enkel probleem.  

Dan zit je gewoon met een kleinere groep, zegt Stephanie. Er wordt gezegd wat je 

moet doen en je gaat aan het werk. Effe Nederlands en wegwezen. Hier is het modern en daar 

is het ouderwets.  

Volgens Botan komt het in zo’n lokaal meer aan op de docent. Is die aardig? Kan hij zo’n 
uurtje les goed doen? Hij houdt van wiskunde, maar vindt Engels en Nederlands vreselijk. Dan 
zit hij niet goed in z’n vel, zegt hij. Maar je hebt maar een uurtje en dat is zo voorbij.  

 

2.3 Ten slotte 
 
Het Handelsplein moest de primaire en secundaire tegenstellingen oplossen. Met het 
Handelsplein worden alle vernieuwingen bedoeld in de afdeling Handel en Administratie van 
Saturnus. Het leren op het Handelsplein hield voornamelijk in dat leerlingen op een andere 
manier en in een andere structuur en organisatie werkten aan voornamelijk dezelfde leerstof als 
voorheen. In dit proces ontstonden tertiaire tegenstellingen, die in eerste instantie te wijten zijn 
aan de onwennigheid van docenten en leerlingen met de vernieuwing. Men heeft het allemaal 
moeten leren.  

Veel problemen zijn gaandeweg opgelost. Het tutorsysteem is uitgebreid tot vier dagen per 
week. Het debat over bbl’ers en kbl’ers is gevoerd, maar kon niet worden afgesloten omdat het 
debat werd vertroebeld door het debat over open of meer gestructureerde opdrachten. De roep 
om theorielesjes en aparte instructie is gedoofd met de komst van de beamer op het plein: wie 
wil kan luisteren naar uitleg. Wie niet wil, gaat zelf door met eigen werk. De meeste docenten 
zijn tevreden met het contact dat zij met leerlingen hebben. Janette, die gefrustreerd was door 
haar ervaren gebrek aan contact met leerlingen, neemt na twee jaar afscheid van het team en 
gaat terug naar de lwoo.  

Tijdens de eerste twee jaar is ook een begin gemaakt met contact met andere 
activiteitssystemen: het roc en het bedrijfsleven. Meerdere activiteitssystemen komen in relatie 
met elkaar, botsen en leren van elkaar. De leermomenten zijn vele geweest en ze hebben zich 
vrijwel onmiddellijk vertaald in concrete oplossingen die direct in het leerproces zijn ingezet. 
Steeds werken docenten tegelijkertijd aan het beter opleiden van leerlingen op het 
Handelsplein in H en A, en aan het ontwikkelen van het Handelsplein als een vernieuwende 
leeromgeving.  

Er zijn vele successen gememoreerd: betere relatie tussen leerlingen en docenten, leerlingen 
laten een betere werkhouding zien en bereiken (veel) betere leerresultaten. Blijvende 
spanningen zijn er ook. De werkhouding laat nog steeds te wensen over. In de volgende 
paragraaf kijken we naar de tertiaire spanningen zoals die in de Community of Practice, de 

Arbeidsdeling en de Regels tot uiting zijn gekomen.  
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3 Het Handelsplein en de Community of Practice 

Tegenstellingen binnen de Community of Practice, Arbeidsdeling en Regels 

 

Kenmerkend voor de vernieuwing op het Handelsplein is dat docenten teamteachen, in plaats 
van individueel les te geven. In een grote ruimte, grenzend aan de kantoorsimulatie en de 
winkel, waarvan de deuren altijd open staan, begeleiden ze leerlingen die werken aan hun 
kaart. Docenten lopen door de ruimte en initiëren begeleiding. Leerlingen vragen begeleiding 
aan een docent die zij zelf op basis van allerlei overwegingen kunnen kiezen: kennis van het 
vakgebied, begeleidingsvaardigheden, persoonlijke band. Het samenwerken op het 
Handelsplein betekent een radicale breuk met het docentenbestaan in het verleden. Daar zitten 
verschillende kanten aan: het is prettig, en ook lastig en soms problematisch. Al snel blijken er 
verschillende docentstijlen en werkstijlen te bestaan en worstelen de docenten met die 
verschillen.  

In deze paragraaf wordt de vernieuwing vanuit het perspectief van de relaties binnen de 
Community of Practice (CoP) behandeld. We onderzoeken welke Regels het functioneren van 
het Subject in de CoP bepalen. Ook onderzoeken we de vormen van Arbeidsdeling binnen de 
CoP. We zijn geïnteresseerd in de spanningen die in de dimensie van de Community of 
Practice te vinden zijn, om van daaruit greep te krijgen op de dynamiek in het 
activiteitssysteem.  

 

3.1 De noodzaak van het Handelsplein: primaire en secundaire tegenstellingen  

 

Alle docenten zijn het er naar eigen zeggen over eens dat er voorheen sprake was van een 

eilandjescultuur. Het was ieder voor zich, elk in de eigen klas. Kees-Jan:  

Het was eenvoudiger. Ik kreeg mijn lesrooster in augustus en ik moest een vak geven met 
een boek en ik ging dat zo goed mogelijk voorbereiden.  

De positieve kant ervan was dat je, zodra je de deur achter je dicht trok, een behoorlijke 
vrijheid had te doen en te laten wat je wilde: Dat is zo geweest in al die zesentwintig jaren dat 
ik in het onderwijs werk. Dat is heel lekker, want je bent vrij om te doen wat je wilt, zegt 
Janette.  
De negatieve kant ervan was dat je ook zelf alle problemen die je had moest oplossen:  

Je kon wel zeggen dat je ordeproblemen had, maar niemand kon het voor je oplossen. Je 
moest de volgende dag toch weer voor die klas. Nu is iedereen verantwoordelijk voor alles en 

voor alle leerlingen (Petra).  
Myrna zag en nam de ruimte die de eilandjescultuur bood, om haar ‘eigen ding’ te doen. Ze 

ging nadenken over vernieuwingen: wat kan beter, wat kan leuker. Ze bedacht het project 
Jaarverslag. Om dat door te zetten had ze wel weer last van die ‘eilandjescultuur’: op het 
moment dat de bel ging trok iedereen de deur achter zich dicht. Het alternatief dat nu in 
praktijk wordt gebracht is dan ook heel erg wennen, zegt Janette:  

Zeker voor mensen die lang in het onderwijs zitten.  
De eilandjescultuur wierp docenten terug op zichzelf. Ze moesten hun zaakjes zelf 

opknappen. Dat bleek goed te gaan in de praktijklessen in de winkel en de kantoorsimulatie. 
De problemen deden zich vooral voor bij de theorielessen.  
 

Tabel 6.9. brengt de hier geconstateerde spanningen in kaart. De inrichting van het onderwijs 
brengt de scheiding tussen theorielessen en praktijklessen met zich mee, de klassikale 
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organisatie van het onderwijs brengt met zich mee dat docenten zich een eenling in hun eigen 
klas voelen.  

 

Primaire tegenstelling tussen 
theorie en praktijk, gesitueerd in 
Object  

Op de afdeling Handel en Administratie van Saturnus zich 
uitend in sterke scheiding tussen theoriedocenten en 
praktijkdocenten  

Secundaire tegenstellingen 
binnen driehoek Subject, Object 

en Community of Practice: samen 
te vatten als de tegenstelling 
tussen de individuele routines 
waarmee men op de afdeling 
werkt en de resultaten die men 
genereert 

• tegenstelling tussen Community of Practice en Subject: 
door de Regels (ruimtes, rooster, klassikale lessen, 
inflexibele organisatie) wordt het individuele Subject op 
zichzelf teruggeworpen, heeft geen steun van collega’s 
maar wel vrijheid om eigen weg te gaan  

• tegenstelling tussen Community of Practice en Object: 
door de Arbeidsdeling is er een sterke scheiding tussen 
theorie- en praktijkdocenten  

 
Tabel 6.9. Handel en Administratie: de primaire en secundaire tegenstellingen 

 

3.2 De docenten in de Community of Practice en teamteachen op het Handelsplein  

 
Bij de aanloop tot de vernieuwing klagen de docenten over werkdruk en over een gebrek aan 
gekwalificeerd personeel. Op dat moment zijn er drie tweedegraads leraren economie (Myrna, 
Kees-Jan en Mona, niet geïnterviewd), een tweedegraads lerares textiele werkvormen die zich 
heeft bijgeschoold om te kunnen lesgeven in de afdeling H en A (Petra) en twee docenten die 
uit het primair onderwijs komen, van wie de een gespecialiseerd is in het speciaal onderwijs 
(Janette) en de ander na jaren onderwijzerschap een directiefunctie op een basisschool had 
bekleed (Robert). Er waren twee onderwijsassistenten betrokken bij de afdeling Handel en 
Administratie (Emma en Josefien). Deze groep docenten maakte de SWOT-analyse en bedacht 
samen het concept van het Handelsplein. Myrna:  

Natuurlijk is van boven wel gestuurd, maar het is echt iets wat van onderop kwam. (…) De 
mensen op de werkvloer wilden veranderen, en daar was de schoolleiding erg blij mee.  

Ze steunen het Handelsplein dus allemaal. Daarna is Daphne, conciërge op de school, 
gevraagd het team te komen versterken, met name als begeleider van de tutorgroepjes. Na een 
jaar wordt het team met nog een onderwijsassistent versterkt.  
 

Alle docenten vinden de teamteaching een van de belangrijkste verworvenheden van het 
project. Het betekende een radicale breuk met het verleden. Voorheen was het ieder apart, in de 
eigen klas, meestal met de deur dicht. Janette: nu moest je opeens alles samendoen. Daar zijn 

we ingeploft. Ze memoreert dat er in het begin volstrekt geen rekening mee is gehouden dat 
docenten dat samenwerken ook zouden moeten leren en dat ze überhaupt moesten leren 
afspraken maken: hoe start je een les op, hoe sluit je af, welke regels hanteren we. Dat had 
verstrekkende gevolgen. Janette:  

Wij hebben van te voren alleen maar organisatorisch gedacht, van hoe moet er verbouwd 
worden, waar moet alles komen, (...) maar niet menselijk gezien. (…) Het was in het begin echt 

huilen met de pet op, dat we dachten dit wordt drie keer niks. Het was wel heel druk en 
energierovend. 

Janette is wellicht vanwege haar ervaringen in het speciaal onderwijs erg gebrand op 
duidelijke regels die consequent worden nageleefd. Dat schort er volgens haar nogal aan, zeker 
in het begin. Het wordt steeds duidelijker dat docenten onderling erg verschillen in hun 
benadering van leerlingen. Janette:  
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Hoe streng ben je als iemand zijn jas uit moet doen, en zijn jas moet ophangen. In het begin 
was het ook voor leerlingen niet helemaal duidelijk, van die mogen we het wel en van die niet. 

(…) Normaal kan je je eigen plan trekken en dan bepaal jij wat er in de klas gebeurt. Je moet 
nu heel veel op elkaar letten, van hoe spreekt huppeldepup een leerling aan en hoe doe ik dat 
en waarom reageert een leerling zus op mij en zo op die persoon. (…) Heel belangrijk is dat je 
consequent blijft. Leerlingen proberen je anders uit te spelen. En dan merk je ook weer hoe 

belangrijk overleg is.  
Leerlingen blijken nonchalant met de hen gegeven vrijheden om te gaan. Ze zijn laks met 

aanmelden, jassen worden niet opgehangen. Daphne:  
Daar zijn we nu ook wel mee bezig, hoor. Even de puntjes op de i zetten, qua regeltjes. 

Samen één lijn trekken over hoe je met de kinderen omgaat. 
De gevolgen van deze moeizame start van het Handelsplein waren vergaand. Docenten 

raken overbelast. Ze lijden onder de chaos van het begin. Kees-Jan:  
We zitten net nu (na een half jaar, W.M.) in een fase (…) dat docenten instorten, dat ze het 

niet meer volhouden. (…) Het gevoel dat je het in de hand hebt, dat had ik niet in het begin. Ik 
kon geen orde houden met zeventig kinderen. Lukte me niet. Ik zit hier deels voor die kinderen, 
maar zo’n idioot ben ik nou ook weer niet, ik moet het ook fijn vinden, anders ga ik wat anders 
doen. Dus is dit nu wat ik wil? Nou, dat gevoel heb ik het eerste half jaar niet gehad. 

Ieder ervaart dat gevoel van overbelasting, veroorzaakt door de veelheid van taken op het 
plein: begeleiden, uitleg geven, controleren, aftekenen (taken op het gebied van het opleiden 
van leerlingen), terwijl er ook veel gedaan moet worden om de gang van zaken op het 
Handelsplein voor te bereiden (taken op het terrein van het verder ontwikkelen van de 
vernieuwing). Er moeten weekkaarten gemaakt worden, er moeten praktijkopdrachten en 
samenwerkingsopdrachten geschreven worden, bedrijfstaken ontwikkeld en toetsen gemaakt. 
En dat allemaal met leerlingen die zich in het begin totaal niet gedroegen zoals gewenst. Er 
waren grote ordeproblemen, zich uitend in een constant rumoer, door de ruimte lopen (het 
buurten) en niet aan het werk gaan.  

Iedere docent gaat met het gevoel dat het niet lukt op eigen wijze om. Myrna ervaart de 
problemen in het eerste half jaar als:  

De grote lijn kwijtraken. Mensen klampen zich vast aan instrumenten. We moeten dit, we 

moeten dat. Wat ik eigenlijk wil is dat leerlingen zelfstandig, op een zelfsturende manier bezig 
zijn. Dat vergeten we wel eens. Omdat we steeds bezig waren geweest met brandjes blussen, 

dreigden we met z’n allen een beetje de visie, de grote lijnen uit het oog te verliezen en daar 
hebben we het over gehad. Wat is onze visie ook al weer. 
Zelf klaagt ze niet zo gauw:  

Ik heb het wel druk, maar niet te druk. Maar ik heb op het moment heel veel collega’s die 

erg lopen te mopperen om me heen.  
Zeker in vergelijking met de docenten uit de rest van de school, die wel om drie uur de deur 

achter zich dichtslaan, is de werkdruk hoog en dat is pijnlijk.  
 

Het team gaat in conclaaf en komt met de simpele maar effectieve oplossing van het 
kwartiertje. Leerlingen komen een kwartiertje later en die tijd is voor docentenoverleg. Myrna:  

Dat werkt als een trein. Even bij elkaar zitten: wat gaan we vandaag doen, hoe gaan we dat 

doen. (…) Twee keer per dag. Dan maak je afspraken, over de stages, dat er morgen een 
herkansing is, gedrag van leerlingen, een proefwerk, echt heel breed.  

Docenten praten eigenlijk de hele dag met elkaar, in vergaderingen, tijdens het kwartiertje, 
op het plein, tijdens de pauze. De onderwerpen die steeds langs komen zijn de werkhouding 
van leerlingen, samenwerking tussen leerlingen, omgaan met regels, consequent zijn, het 
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aanmelden, omgaan met absentie, de eisen die aan opdrachten gesteld moeten worden, de 
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om die opdrachten uit te voeren.  

 

Na één jaar is er meer rust gecreëerd op het plein. Myrna:  
Dan bedoel ik rust op het gebied van onze eigen werkdruk, ook dat het voor leerlingen 

duidelijker is wat van hen verwacht wordt, en dat we door die rust meer aandacht krijgen voor 
het gesprek. Dat er een soort relaxte sfeer ontstaat waar toch heel goed in gewerkt wordt.  

En dat lukt. Kees-Jan:  
Ja, collega’s staan niet meer op instorten. Er is meer het gevoel van dit is mijn plekje. Ze 

krijgen steeds meer vertrouwen. In zichzelf en in het systeem. (…) Mensen maken zich minder 
zorgen. (…) Ze hebben wat meer overzicht. Minder zieken. Ik voel me ook beter, ik krijg ook 
wat meer zelfvertrouwen, net als alle anderen. We zijn bijna het jaar rond, en in het onderwijs 
is dat een belangrijk moment, dat je alles een keertje hebt meegemaakt. Van de herfst tot de 

zomer. Dat je alles hebt meegemaakt en je hebt het overleefd…. Dat geeft wel een kick. Dat je 
het er goed hebt afgebracht, wel met wat kleerscheuren, maar ook met heel veel succes.  

 

Na een jaar kan er geoogst worden. Het gevoel is gegroeid dat je er als docent niet meer alleen 
voor staat. Een gevoel van samen sterk (Myrna). Een gevoel van dat er altijd iemand kan 
inspringen, zegt Daphne, mocht jij net die leerling niet goed aankunnen. Als je ergens niet 
uitkomt, kan je een tweede docent inschakelen. Docenten helpen elkaar bij ordeproblemen, 
maar ook kun je leerlingen naar een docent verwijzen die ergens heel goed in is, bijvoorbeeld 
in boekhouden.  

Kinderen zien dat ook. Ze komen met bepaalde dingen naar mij en met andere dingen naar 
een andere docent toe. Maar ook dat kinderen, die absoluut niet met een docent kunnen 
omgaan, dat die nu de keuze hebben om naar een andere docent toe te gaan (Myrna).  

Na een jaar heeft ook Kees-Jan zijn werkplezier weer gevonden:  
Ik ga met heel veel plezier hierheen en ik zie het ook aan collega’s, steeds meer betrokken 

raken ze erbij. Ze willen alles ervoor doen. Sommigen werken in het weekend door. Dan komen 
ze maandag, kijk eens wat ik nou weer heb, dat is echt fantastisch.  
 
Na een jaar zijn docenten ook enthousiast over het teamteachen. Myrna: docenten vinden steun 
bij elkaar, staan samen ergens voor, zo’n hecht team geeft kracht. Petra vindt het vooral van 
belang dat je door het teamteachen de kwaliteiten van elkaar beter ziet. Zo kan je ook van 
elkaar profiteren, zegt ze. Ze merkt dat er een andere benadering van elkaar is, minder uit de 
hoogte, gelijkwaardiger. Daphne legt er de nadruk op dat het belangrijk is dat de docenten in 
harmonie met elkaar omgaan. Dat is sinds het Handelsplein wel gegroeid, vindt ze. Het 
onderling contact is verbeterd en men benadert elkaar anders dan voorheen.  
 
Docenten laten nu ook een andere kant van zichzelf zien, ook aan leerlingen, dan daarvoor. 
Daphne noemt het voorbeeld van een docent die voorheen zich liet kennen als een koele trotse 
kikker, en nu betrokkenheid bij leerlingen toont. Emma voelt zich beschermd door de 
docentengroep, door het feit dat er een hechte band is, dat je op één lijn zit, dat je met elkaar 
beslissingen neemt, coördineert en organiseert. De één doet dit en de ander doet dat, zegt ze, 
maar we coördineren en organiseren altijd samen. En dat vind ik een heel sterk punt van 
Handel en Administratie, absoluut. Docenten vinden het prettig werken op het plein, er is 
bewegingsvrijheid (je kan zitten of je loopt rond), er is afwisseling (je bent wel met zes 
verschillende dingen bezig), je hebt een heel ander contact met leerlingen en met elkaar. Dat is 
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fijn: ik voel me ontzettend opgenomen en gewaardeerd (Daphne). Je ziet niet alleen de leraar, 
je ziet een ander mens want je hebt het ook wel over thuis (Josefien).  

 

De docenten kiezen in overgrote meerderheid voor rust en consolidatie na één jaar. Myrna zou 
graag verder gaan maar ze legt zich bij de meerderheid neer. Eerst maar eens goed uitwerken 
hoe het nu is en datgene wat er nu ligt leren beter te doen. Zie tabel 6.10. 
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen bij de start van het Handelsplein 

Basistegenstelling tussen 
individuele routine en noodzaak 
om in teamteachen te werken; 

basistegenstelling in visie tussen 
trekkers en volgers    

Spanning  

• tussen visie (samen werken op het plein) en start van de 
vernieuwing (overbelasting, geen werkplezier, geen 
samenwerkingsvaardigheden)  

• tussen docenten die wel en die niet consequent met regels 
omgaan 

• tussen verder vernieuwen of consolideren. 

 
Tabel 6.10. Spanningen bij de start van het Handelsplein 

 
3.3 De Community of Practice  

 
De vernieuwing is van onderop gestart, en door het gehele team gedragen. Al direct kreeg de 
vernieuwing steun van de schoolleiding, wat zich materialiseerde in financiële steun voor de 
noodzakelijke verbouwing en voor compu 
ters. Steun werd ook getoond door de aanvraag voor het project leerling-coach te ondertekenen, 
door de onderwijsassistenten Emma en Josefien en de conciërge Daphne op het plein in te 
zetten en de G4-aanvraag van Robert en Janette te ondersteunen.  

De vernieuwing is dus gezamenlijk, van onderop, geïnitieerd. Dat gebeurde op de 
tweedaagse aan zee, na verschillende vakgroepbijeenkomsten waarin over de ervaren 
problemen werd gesproken. Myrna was degene die die vergaderingen voorbereidde. Het was 
dus logisch, dat zij ook een trekkersrol ging vervullen in de vernieuwing. De andere trekkersrol 
werd genomen door Kees-Jan, die al vakgroepvoorzitter was. Kees-Jan is de vernieuwer intern, 
Myrna is de vernieuwer naar buiten toe. Kees-Jan is degene die zodra een idee wordt geopperd, 
gaat onderzoeken hoe dat in de praktijk uitwerkt:  

Zodra er een plan is en mensen voelen ervoor en ik vind het leuk, dan ben ik in staat om 
meteen de hele nacht door te halen en de volgende dag ligt het klaar. Als ik iets wil en ik heb 

het in mijn kop, dan sleur ik eraan, net zolang tot het naar m’n zin is. Dat is ook een groot 
nadeel, ja. Als ik iets oppak, dan denkt een ander, ja dat komt wel.  

Kees-Jan is een inspirator, een energizer, een motor. Robert noemt hem zelfs de 
hoofdtrekker, de spil van de vernieuwing. Kees-Jan haalt veel werk naar zich toe en verlangt 
veel van zichzelf. En dat verlangt hij dan ook van zijn collega’s. Tegelijkertijd vervult Kees-
Jan een voorbeeldfunctie. Hij wordt in het team geroemd vanwege zijn kwaliteiten. Hij kan 
heel goed met kinderen omgaan, hij kan goed uitleggen én hij kan goed met de docenten 
omgaan. Zowel Josefien als Petra legen er de nadruk op dat ze zoveel van Kees-Jan geleerd 
hebben, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook bijvoorbeeld op het terrein van het oplossen van 
conflicten met leerlingen.  

Als verantwoordelijke van de kantoorsimulatie heeft hij ook een grote inhoudelijke inbreng 
op het plein. Hij hamert steeds op de overdracht van de docentrol naar de leerlingen; de docent 
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kan dan het leerproces organiseren en de leerling kan als expert een inhoudelijke rol in het 
onderwijsproces spelen. Hij is overtuigd van de leermogelijkheden van kinderen. 
 
Myrna is de visionaire trekker. Kees-Jan: Myrna bruist van de ideeën. Ze heeft visie, ze houdt 
van kinderen en ze houdt van vernieuwen. Vanuit deze combinatie had ze al het project 
Jaarverslag ontwikkeld, dat vernieuwend is als voorbeeld van taalgericht vakonderwijs en van 
zelfstandig leren. Ze geeft de drie pijlers vorm waarop het Handelsplein is gebaseerd: het 
project leerling-coach en de samenwerking van het Handelsplein met de buitenwereld. Zij is 
degene die zowel het roc en het bedrijfsleven heeft binnengehaald. Ze voelt zich 
verantwoordelijk voor de drie pijlers, legt de contacten met de buitenwereld, gaat bij het roc en 
bij bedrijven op bezoek en sluit overeenkomsten die leiden tot leerlingopdrachten en 
aanpakken op het plein.  

Bij de bespreking van de pijlers onder het Handelsplein is aan de orde geweest dat Myrna 
niet alleen voor die pijlers verantwoordelijk is, maar die verantwoordelijkheid en de uitvoering 
in eerste instantie ook met niemand deelt. Haar uitwerking laat volgens de docenten te wensen 
over en ze wekt daardoor weerstand. Myrna is geen afmaker:  

Ik vind nieuwe dingen leuk. Ik ben ook heel goed in wilde ideeën op papier te zetten. Ik kan 
het vertalen naar wat we ermee kunnen op de werkvloer. Ik kan het overigens niet goed 

afwerken. Ik ben absoluut geen afmaker. Ik krijg er op een gegeven moment genoeg van en dan 
wil ik weer iets nieuws.  

Gelukkig heeft het team Robert, die wel een afmaker is. Hij bereidde de verbouwing voor, 
zorgde voor de inventaris voor de nieuwe ruimte en hij is degene die Myrna’s werk afmaakt. 
Hij schrijft een instructie hoe maak ik een Power Point in de in-company-file en herschrijft die 
opdracht op zo’n manier dat leerlingen ermee uit de voeten kunnen. Robert:  

Ik ben nogal praktisch, dus ik wilde meehelpen. Ik ben wel mede bepalend ook. Ik ben geen 
afwachter. Maar ik ben wel zelf iemand die zaken afwerkt. 

 
De andere docenten noemen als trekkers Kees-Jan, Myrna en Robert. Voor de conrector is het 
duidelijk dat Kees-Jan en Myrna de trekkers zijn en dat heeft volgens haar niets te maken met 
het feit dat zij ook de bevoegde docenten zijn. De conrector:  

Ik heb hier zo veel mensen op school rondlopen die bevoegd zijn en die absoluut niet dit 
soort dingen kunnen. Ik heb hier tachtig procent bevoegde docenten lopen, maar er zijn maar 

heel weinig mensen die doen wat Myrna en Kees-Jan doen. Myrna en Kees-Jan hebben zo’n 
grote ruimte, zelfvertrouwen en stevigheid in zichzelf, in wie zij zijn als persoon en hun 

beroepsidentiteit is zo versmolten met wie zij zelf zijn, dat is de kracht van die mensen, 
waardoor ze dus hun eigenheid en eigen kracht ook volledig in hun beroep kunnen inzetten. 
Kees-Jan is niet voor niets vakgroephoofd en Myrna is niet voor niets projectleider leerling-
coach. Het zijn mensen met sterke eigen beelden. Wat dus wel een verschil maakt is, in 

tegenstelling tot het bevoegd zijn, is dat je een visioen kunt realiseren, dat je beelden hebt en 
de vraag is dan waar komt dat dan vandaan. Hoe kan het dat zij beelden hebben en dat zij ook 

wegen daar naar toe kunnen bedenken? 
Ook de teamleider bevestigt de leidersrol van Myrna en Kees-Jan: als zij er niet als 

voortstuwers geweest waren was het Handelsplein niet tot stand gekomen: Als je het als een 
trein ziet, dan zitten die twee voorop: de locomotief, heel stabiel. Zelf heeft ze ook een 
belangrijke rol:  

Mijn rol is, en dat was ook mijn sterke kant, dat ik de goede vragen stel: Jullie hebben hele 

goede ideeën en dan kom ik met: ‘Ho, heb je daaraan gedacht? Hoe zien jullie dat voor je?’ 
Verder vind ik, dat ik de mensen heel serieus neem. (…) Ik vind het van belang dat mensen hun 
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afspraken nakomen en ik ben ook degene op de achtergrond die op zaken terugkomt. (…) Ik 
zou mezelf dus een faciliterende teamleider vinden. Ik ben ook sturend, zeker weten. (…) 

Myrna heeft een idee, ik stel de vragen, we laten het Kees-Jan zichtbaar maken wat de 
consequenties zijn (is een hele belangrijke stap) en vervolgens wordt er over gepraat en 
gestemd. 

 
De meeste docenten leggen er overigens de nadruk op dat iedereen belangrijk is op het plein. 
Kees-Jan:  

Het belangrijkst is dat we het met z’n allen doen. Ook toen het slecht liep, was iedereen 
bereid door te zetten. (…) Altijd, ook na een waardeloze dag: hoe moeten we het beter doen, 

wat gaat er fout….  
Iedereen doet mee, maar de een meer dan de ander. Parttimers bijvoorbeeld zijn minder op 

het plein en kunnen dus ook minder tijd investeren. Dat merk je, zegt Janette.  
Voor de nascholer is het verrassend hoezeer deze docenten in de praktijk van de 

vernieuwing meegingen. Het team Zorg & Welzijn Breed, dat hij ook begeleidt, stelde zich 
vanaf het begin met terughoudendheid op. Hij analyseert de verschillen tussen trekkers en 
volgers in het team vooral in de mate waarin ze anderen kunnen enthousiasmeren, in de mate 
waarin ze risico’s durven te nemen en de mate waarin ze structuur aanbieden. De volgers 
hebben meer behoefte aan structuur en zijn vaak ook degenen die roepen om meer les, meer 
uitleg, en die denken dat het Handelsplein meer voor kbl’ers is dan voor bbl’ers.  
 
In tabel 6.11. worden de hier beschreven spanningen samengevat.  

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen in CoP tussen trekkers en volgers  

Basistegenstelling tussen 
individuele routine en noodzaak 
om in teamteachen te werken; 

basistegenstelling in visie tussen 
trekkers en volgers    

Spanningen  

• tussen de sterke beelden en de diepe valkuilen van de 
trekkers  

• tussen de visionaire ideeënmensen en de afmakers: iedere 
visionair heeft een ‘afmaker’ nodig 

• tussen behoefte aan structuur of risico durven nemen. 
 

Tabel 6.11. Spanningen tussen trekkers en volgers 

 

3.4 Arbeidsdeling: taakverdeling en teamexpertise  
 
Er is een taakverdeling gemaakt waarin is vastgelegd wie voor verschillende 
onderwijsonderdelen verantwoordelijk is en wie expert is in bepaalde vakinhouden en ook wie 
voor welke onderdelen de kaart mag aftekenen.  
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Docent  Verantwoordelijk voor: Expert in: 

Emma Stages  Praktijk handel 

Petra Planners (weekkaarten) 
Boekhouden, inkomende goederen, 
uitgaande goederen, integratieve opdracht 

Janette Leerwerktraject, lwoo Oriëntatie handel 

Kees-Jan Vakgroepvoorzitter  
Automatisering A en B, kantoorsimulatie, 
tekstverwerken 

Josefien Leerwerktraject, lwoo, stages  Automatisering A, stages 

Myrna 
Projectleider leerling-coach, 
tutorchef, examenchef, 
samenwerking roc, bedrijfsleven 

Portfolio, boekhouden, verkoop 

Robert Bedrijfstaken, ICT coördinator Economie 

Daphne  Inkomende goederen 

Andere 
docenten/ass 

 Economie, boekhouden, tekstverwerken 

 
Tabel 6.12. Taakverdeling op het Handelsplein 

 
3.4.1 Taakverdeling 

Vanaf het begin zijn er eveneens afspraken gemaakt over een bepaalde taakverdeling ten 
behoeve van de vormgeving van de vernieuwing. Petra, die moeilijk ter been is, doet al het 
werk dat achter de computer gedaan kan worden. Ze maakt de weekkaarten. Myrna is 
verantwoordelijk voor al het ‘buitenwerk’: ze onderhoudt contacten met het roc en het 
bedrijfsleven. Ze is als projectleider van het project leerling-coach ook verantwoordelijk voor 
het hele tutorgebeuren. Zo is Myrna verantwoordelijk voor alle drie de pijlers van het 
Handelsplein. Kees-Jan is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hele afdeling Handel en 
Administratie: hij regelt alle interne zaken. Robert is verantwoordelijk voor de bedrijfstaken.  

 
In het begin van het werken op het plein bestond er een onderscheid tussen de docenten wat 
betreft wie wat mocht/kon aftekenen. Dat is al heel snel losgelaten. Daarna mocht iedereen 
alles aftekenen. Ook dat wordt niet volgehouden, want niet iedereen heeft dezelfde vakkennis: 
Robert komt uit het primair en Janette uit het speciaal onderwijs. Emma en Josefien hebben als 
onderwijsassistentes helemaal geen inhoudelijke kennis op de opleiding gekregen. Daphne is 
conciërge. Petra heeft haar kennis via omscholingscursussen opgedaan. Alleen Kees-Jan en 
Myrna zijn bevoegde economiedocenten (en Mona, niet geïnterviewd).  

Zo zat het team dus met een groot probleem. Kees-Jan:  

Het verschil met vroeger was: we hadden een juf die deed tekstverwerken. Daar wist ze 
alles van. (…) Nu staat diezelfde juf voor een groep en dan moet ze opeens alles beheersen. Er 
komen honderden vragen en zij weet daar niks van. Dus vakinhoudelijk lopen we nog tegen 
heel veel dingen aan. Bij ons, de docenten, maar ook bij de onderwijsassistenten. Ja, dat moet 
groeien, denk ik. (…) Boekhouden, heel specifiek is dat, en economie, de theorie daarvan. Dat 

zijn de twee vakken die bijna niemand beheerst.  



SATURNUS 

 201 

Op drie tweedegraads docenten na. Janette vertelt hoe ze soms leerlingen doorverwijst, 
bijvoorbeeld met boekhouden, daarvan weet zij naar eigen zeggen te weinig. Ze ervaart de 
situatie niet als problematisch:  

In het speciaal onderwijs gaf ik ook van alles, ook economie, ook examengroepen. Het is 
echt heel veel wat je moet weten. Ik heb wel allerlei onderdelen gedaan, maar zo goed zit ik er 
nog niet in.  

Kees-Jan ervaart het probleem van het gemis aan vakkennis als het meest nijpend. Kees-Jan:  
Ik heb een lijstje gemaakt van docenten en van vaardigheden. Dan kunnen mensen die van 

zichzelf aankruisen. Ik heet zo en ik beheers die vaardigheden. Dat hebben ze vandaag bij me 
ingeleverd en daar ga ik overzichten van maken en gaan we stappen verder zetten, want er zijn 
mensen die hebben vakjes open. Die kunnen bepaalde dingen niet. En dan ga ik met ze in 
gesprek. Ik wil dat ze zich ontwikkelen. Want we hebben iets van vijfentwintig vakgebieden, 

over twee jaar verdeeld in de derde en de vierde klas. Nu komen er vijftig tot zeventig kinderen 
binnen en die kunnen over vijfentwintig vakgebieden wat vragen aan jou. 

 

3.4.2  Scholing 
Kees-Jan maakt een overzicht van wie expert is in welk vakonderdeel en wie zich op welke 
onderdelen moet bijscholen. Hij geeft de mate waarin je verantwoordelijk bent en een 
vakonderdeel beheerst een cijfer:  
1:  expert, eerst verantwoordelijke, planner voor instructie en toetsen, stempelbevoegd 
2: volledig op de hoogte, voldoende in staat instructie te geven, stempelbevoegd 

3:  dit vak ga je toevoegen aan je kennis tussen nu en augustus 2004. Dat betekent: je 
verdiepen in de lesstof, alle opdrachten maken en nakijken. 

 

Op het moment dat het Handelsplein het tweede jaar ingaat, zijn al deze afspraken nagekomen. 
Het is de bedoeling dat alle docenten aan het eind van het tweede jaar minstens een tweetje 
hebben voor alle onderdelen. De docenten die een eentje hebben helpen hen daarbij. Kees-Jan:  

Dus het eerste wat ik gedaan heb is kijken waar de experts zitten. Het expertsysteem is 
ideaal. Net als met leerlingen in de kantoorsimulatie. (…) Dan maak ik groepjes. Stel iemand 
wil zich ontwikkelen in boekhouden. Daar is Myrna expert van. En er blijkt dat er drie mensen 
zijn die zich daarin willen ontwikkelen, dan hebben we een groepje van vier mensen met Myrna 

aan het hoofd. Die gaat ze op weg helpen. Die maken met zijn vieren een plan voor hoe ze dat 
doen, tot augustus. Niet heel veel vakgebieden, maar een, twee of drie vakgebieden, meer niet. 

Het streven is voor de nabije toekomst dat de docenten zoveel mogelijk weten van alles. 
Behalve de onderwijsassistenten en Daphne. Die geven zelf aan waarin ze zich zouden willen 
bekwamen. Daphne werkt op woensdag, de tutordag, op het plein en doet dan naast de 
tutorgroepen ook docenttaken:  

Ik begin met inkomende goederen en daarna zal ik uitgaande goederen doen en misschien 
wel een stukje portfolio.  

Beide onderwijsassistenten doen mee met de scholing. Ze voelen zich als docent heel goed, 
zijn trots op zichzelf. Josefien:  

Als ik andere onderwijsassistenten bij een docent zie staan, dan zijn wij wel echt docent. 
Wij worden gewoon ingezet als docent. Dat vind ik prettig. Ik ben blij dat ik mijn opleiding 

heb. Dat heb ik toch maar gedaan op mijn leeftijd (55+, W.M.)  
Josefien is expert geworden van de stages en van het boekhoudprogramma op de computer: 

automatisering A. Ze heeft een tweetje bij Praktijk handel. Dat mag ze dus ook aftekenen. Ze 
heeft een drietje bij economie staan. Daar gaat ze zich dus het komend jaar in verdiepen: alle 
opdrachten maken en nakijken. Dat doet ze graag, want ze is het eens met Emma, die zegt:  
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Je leert ontzettend veel, elke dag leer je, dus het is ook zelfontwikkeling. Dat is ook heel 
belangrijk. Wij proberen heel breed te zijn als onderwijsassistent, dus je moet van alles op de 

hoogte zijn en daar steek je zelf ook veel van op.  

 

Toen Kees-Jan ervoor koos voorrang te geven aan scholing in vakinhoudelijke zaken, was dat 
een weloverwogen keuze. De vakinhoudelijke onderdelen hadden prioriteit, niet alleen in het 
belang van de leerlingen, maar ook in het belang van de docenten en de door hen ervaren 
werkdruk. Kees-Jan gaf daarmee prioriteit aan de vakinhoud boven andere dringende zaken, 
zoals docentvaardigheden op het punt van:  

Opzoekvaardigheden, leesvaardigheden, begrijpend lezen in het algemeen. Allemaal 
vaardigheden waar leerlingen moeite mee hebben, zowel de bbl’ers als de kbl’ers. Wij hebben 
tekort know-how in onze groep om leerlingen die vaardigheden te leren: te veel mensen die 
daar te weinig van weten (Kees-Jan).  

Docentvaardigheden om leerlingen leervaardigheden aan te leren, daar schort het aan. 
Maar ook aan docentvaardigheden die nodig zijn voor het werken op het Handelsplein vindt 

Kees-Jan:  
Orde houden, omgaan met grote groepen, consequent zijn, en ook feedback geven en 

ontvangen. Dat is een stapje verder en ook moeilijker, om docenten die vaardigheden aan te 
leren. Ik vind dat moeilijk om collega’s dat te leren. (…) Ik ben geen docenten begeleider. Het 

is ook eng: ‘hé collega, je kan helemaal geen les geven’. Dat is toch de kern van het probleem: 
er zijn dingen die je mist, die je beter zou kunnen doen. We kunnen niet alles tegelijk. (…) De 

vakkennis is wat tastbaarder.  

  

3.4.3 Studiemiddagen 
De docenten organiseren hun eigen studiemiddagen. Myrna had al voor de vernieuwing startte 
in 2002 een studiemiddag geïnitieerd over de ontevredenheid in het team en de behoefte te 
vernieuwen. Als het project zo’n half jaar op streek is, organiseren Kees-Jan met de teamleider 
en Janette met Myrna studiedagen over docentcompetenties. Feitelijk gaat de studiedag 
letterlijk over ‘waar staan we?’ Later in het jaar gebeurt dat opnieuw. Dan is de vraag meer 
gericht op: ‘waar gaan we heen?’ Kees-Jan:  

Er was een spel waarin je op één lijn moest gaan staan, na een stelling. Helemaal mee 

eens, helemaal mee oneens. De stelling was: we zijn totaal op de verkeerde weg. Toen ging 
gelukkig iedereen aan die oneens kant staan. Dat was heel fijn, om dat met elkaar te delen. (…) 

We hebben dit gekozen en dit gaan we tot een goed einde brengen.  
In de situatie dat docenten zich overbelast voelen en onzeker over hun rol op het plein, is 

deze middag een belangrijke steun in de rug geweest. Ja, men is op de goede weg. Die 
zekerheid is nodig om meer openheid te betrachten, dat mensen makkelijker dingen durven te 
zeggen en dat mensen bepaalde personen beter begrijpen, volgens Janette:  

Dan kun je ook beter met elkaar samenwerken en heb je de dingen weer een beetje op een 

rijtje.  
De middag die door Janette en Myrna is georganiseerd viel ook in het eerste jaar. Janette 

had casussen geschreven waarop docenten mochten reageren:  
Ik heb twee extremen beschreven: een leerling die heel goed functioneert en een leerling 

die absoluut niet goed functioneert. Dat het af en toe chaos is. Dat er van alles kan. En dat dat 
niet gezien wordt. En dat zo’n leerling ertussendoor glipt. Dus hij kan een kwartier later 

binnen komen, want dat wordt niet echt opgemerkt. Hij kan ook eerder weg gaan, z’n spullen 
alvast pakken. Nou die kaart, nou dan zeg ik dat ie kwijt was, als ik geen zin heb ga ik op 
Internet of ik ga lopen en lachen.  
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Collega’s herkennen deze beschrijving als realistisch. Naar aanleiding van deze middag 
wordt er weer gesproken over regels en consequent optreden. Kees-Jan neemt op zich het 
aantal regels te verminderen om ze hanteerbaarder te maken. Maar het verschil tussen papier 
en praktijk is wel groot (Janette).  
Naast studiemiddagen gaan docenten ook samen dingen ondernemen. Ze zijn op de skibaan 

wezen skiën, en hebben samen gegeten. Josefien: dat was heel leuk, het was één grote familie.  

Maar, zegt Myrna, het gaat zo ver, dat het team bijna te close is geworden. Ik kom eigenlijk 

nauwelijks meer buiten. Ik ben bijvoorbeeld vandaag nog niet in de personeelskamer geweest.  
  

In tabel 6.13. vatten we de spanningen samen die te maken hebben met teamexpertise, 
teamontwikkeling en taakverdeling.  

 

Tertiaire tegenstellingen  
Spanningen die te maken hebben met de component 
Arbeidsdeling: taakverdeling, teamontwikkeling en scholing  

Basistegenstelling tussen 
individuele routine en noodzaak 
om in teamteachen te werken; 

 

basistegenstelling in visie tussen 
trekkers en volgers.  

Spanningen  

• tussen benodigde en reëel aanwezige didactische, 
pedagogische en vakinhoudelijke expertise  

• tussen behoefte aan vakinhoudelijke expertise en expertise 
in het aanleren van algemene leervaardigheden 

• tussen behoefte aan vakinhoudelijke expertise en behoefte 
aan docentvaardigheden op het terrein van orde houden, 
omgaan met grote groepen, instructie geven, feedback 
geven en ontvangen.  

 

Tabel 6.13. Spanningen in de component Arbeidsdeling; welke expertise heeft prioriteit?  

 
3.5 Regels  

 
Met de invoering van het Handelsplein wordt een nieuwe context voor het werken van 
docenten gecreëerd, waarin men tracht de primaire tegenstelling theorie-praktijk op te heffen. 
De component Regels van het activiteitssysteem heeft hiermee een fundamenteel andere 
inhoud gekregen; ruimte, lesrooster, organisatie, allemaal zaken die het functioneren van het 
Subject in de CoP bepalen, zijn hiervoor al uitgebreid aan de orde geweest. Hieronder besteden 
we aandacht aan drie elementen die bepalend gebleken zijn voor de wijze waarop het Subject 
functioneert in de CoP: de zichtbaarheid voor elkaar, de ongeschreven regels en de 
problematiek rondom het feedback geven en ontvangen.  
 

3.5.1  Zichtbaarheid 

Collega’s die samen werken op het plein, die aan teamteachen doen, zijn zeer zichtbaar voor 

elkaar. Men ziet ieders sterke en zwakke kanten. Docenten zien van elkaar hoe zij omgaan met 

regels, orde houden, omgaan met instructie geven, omgaan met kinderen, omgaan met de 

instrumenten van de vernieuwing. In de oude situatie was daar geen sprake van. Dan ging de 

deur van het lokaal dicht en was elke docent voor elke andere docent onzichtbaar geworden. 

Nu iedereen op het Handelsplein zichtbaar is geworden, kunnen we nagaan wat men dan zoal 

van elkaar ziet en hoe men daar mee omgaat.  

Kees-Jan is behoorlijk geschrokken:  
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Instructie geven, daar zijn mensen schrikbarend slecht in. Voor een groep iets vertellen. 
Daar ben ik echt van geschrokken. Want nu zien we het pas. Vroeger nooit, dan was de deur 

altijd dicht. Er zijn mensen die kunnen zich niet verstaanbaar maken. Er zijn mensen die rustig 
praten terwijl de helft niet luistert. Er zijn mensen die zijn heel onaardig, dus die beginnen al 
agressief, verdedigend, bang eigenlijk. Nou ja, zie dat maar eens …..  

Kees-Jan legt er de nadruk op dat de didactische en de pedagogische competenties van de 
docenten te wensen overlaten. Josefien en Emma vallen hem bij. Zij hebben op het roc net een 
opleiding tot onderwijsassistent afgerond en een paar dingen vallen hen op:  

Ja, ik had docenten toch een beetje op een hoger niveau staan. En nu zijn ze naast me 
komen staan, dat ze ook hun onhebbelijkheden hebben en dat ze ook dingen kunnen afschuiven 
en dat ze ook heel bot naar leerlingen kunnen doen (Josefien). Sommige docenten vallen nu 
door de mand (Emma).  

 

Janette is degene die constant hamert op het nut van consequent omgaan met regels. Maar het 
is niet gemakkelijk docenten daarop aan te spreken. Robert:  

Als een collega praat met een jongen met een pet op, dan durven we niet te zeggen ‘Hé, jij 
praat met die leerling maar hij heeft zijn pet op’. Dat frustreert, dan ga je je ergeren. Ik 
probeer het wel. Dan zeg ik: ‘Wat jammer nou, dat je je pet op hebt, nou kan ik je niet helpen’. 
Maar het betekent wel dat een andere collega het heeft goed gevonden.  

Docenten kijken naar elkaar en voelen ook dat anderen naar hen kijken. Dat is niet prettig. 
Bij de ene docent, bijvoorbeeld bij de mentor, is de leerling de liefheid zelve en bij de ander is 
die leerling heel anders. Petra: dat is een ongelijke strijd en dan heb ik het gevoel dat ik me 
moet verdedigen. Petra reageert daar in eerste instantie angstig op: oh, god, wat zullen ze van 
me denken. Ze richt zich op de docent met wie ze op het plein staat en kijkt meer naar die ander 
dan dat ze haar eigen plan volgt. Gelukkig is dat gevoel na een jaar wel verdwenen:  

Ik ben wat opener geworden, denk ik. Wat minder gestresst. Ik kan mijn kwaliteiten beter 
laten zien.  

Anderen zien dat ook:  

Als ik zie hoe deze lerares nu veel relaxter en veel ontspannener op het plein rondloopt en 
ik merk dat zij ook lekkerder in haar vel zit, omdat haar contact met kinderen ook beter wordt 
op het plein, dan geloof ik dat wij op een hele goede manier bezig zijn (Daphne).  

 

Niet alleen zie je elkaar op het plein aan het werk, doordat docenten zo sterk met elkaar 
samenwerken, moeten ze elkaar ook kunnen vertrouwen in de werkafspraken. Je bent van 
elkaar afhankelijk. Zijn de toetsen klaar? Zijn er genoeg toetsen? Zijn de weekkaarten klaar? 
Zijn de examenopdrachten klaar? Is het roc-bezoek goed voorbereid? Kloppen de in-company-
files?  

Myrna is blij met haar eigen zichtbaarheid: de collega’s kunnen nu ook zien hoe hard zij 
werkt. Dat ze altijd met projecten in de weer is, naar nieuwe mogelijkheden zoekt, de deur uit 
is om bedrijven te bezoeken:  

Want nu weet iedereen dat ik op pad ben. Nu zijn mijn kwaliteiten als visionair persoon wel 
zichtbaarder. Ik was niet op zoek naar status, maar naar erkenning. Die erkenning krijg ik nu. 
(…) ik heb nog nooit zo vaak gehoord als dit jaar: je hebt het ook wel heel erg druk. Aan de 
andere kant, realiseert ze zich: mensen gaan zich overal mee bemoeien. Ik ben iemand die 

liever zelf dingen wil regelen. En omdat ik niet erg gestructureerd ben willen mensen opeens 
handleidingen en dan denk ik ho!!! 

Zichtbaarheid betekent ook dat de zichtbaarheid voor leerlingen is toegenomen. Als er vier 
docenten op het plein zijn, kunnen zij uit vier docenten diegene kiezen naar wie zij toe willen 
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gaan voor een persoonlijk praatje, voor begeleiding, voor uitleg of voor aftekenen. En ook dat 
is weer zichtbaar.  

 

3.5.2  De ongeschreven regels  
In de loop der tijd groeien er in het docententeam bepaalde geschreven en ongeschreven regels. 
Vooral ongeschreven regels over de vraag waar je nu wel en waar je niet met elkaar over praat 
en hoe openlijk je dat doet. Natuurlijk praten de docenten over de organisatie, de lopende 
zaken en de toekomst van het werken op het Handelsplein, over de zakelijke dingen. Docenten 
zien elkaar de hele dag en praten tussendoor over dingen die gebeuren. Over leerlingen, over 
de tutorgesprekken, over de opdrachten, over de taakverdeling, over verschil in 
deskundigheden, over ordeproblemen, over eisen stellen, over kbl’ers en bbl’ers. Dat zijn 
‘gemakkelijke’ gespreksonderwerpen. Maar ergens over praten betekent nog niet dat docenten 
ook naar elkaar luisteren. Josefien merkt dat ze weinig gehoor krijgt voor haar pleidooi voor 
een aparte positie van bbl’ers op het plein. Emma merkt dat ze behoorlijk voor zichzelf moet 
opkomen, zodra ze merkt dat zij als onderwijsassistent hetzelfde takenpakket krijgt als een 
docent.  

Een lastig onderwerp, dat desalniettemin wel besproken wordt, is de communicatie tussen 
docenten. De communicatie tussen de docenten wordt bemoeilijkt doordat er op de afdeling 
altijd twee docenten op het plein staan, één docent aanwezig is op de kantoorsimulatie en één 
docent aanwezig is in de winkel. Robert:  

We zouden een samenwerkingsopdracht doen met boekhouden en dan bedenkt iemand nou 

dat werkt toch niet goed, en nou, we doen het niet meer. Toen kwam ik in de pauze er achter 
dat we het niet meer doen. Iemand beslist het en er wordt geen overleg gepleegd en je wordt 
niet op de hoogte gesteld. 

Doordat sommige docenten parttime werken en andere ook in de onderbouw lesgeven, is 
niet iedereen er altijd. Zo is Myrna bijvoorbeeld nooit aanwezig op het vakgroepoverleg, dan 
heeft zij haar vrije dag. Ook is lastig dat niet iedereen tutor is en daardoor een belangrijke 
ervaring van het werken op het plein mist. Petra:  

Overleg is er bijna niet. Daar is geen tijd voor. Ik ben drie dagen op school, een collega 
van mij is ook drie dagen op school en we zien elkaar nooit.  

Naast deze praktische problemen blijft ook het verleden opspelen. De nieuwe manier van 
werken maakt het noodzakelijk gezamenlijk te overleggen en te beslissen. In de ‘oude’ manier 
van doen kon er gemakkelijk door één docent beslist worden, want die docent was de enige die 
met die beslissing te maken had.  
 

Belangrijk is ook de vraag waar docenten niet over praten. Dat zijn kennelijk onderwerpen die 
door de werkdruk die docenten ervaren en de berg ‘regeldingen’ die op hen afkomt en 
waarover de vakgroepvergadering spreekt, naar de achtergrond verdwijnen. Het zijn 
onderwerpen die vanaf het begin als lastig werden ervaren en die blijven opspelen. Het team 
weet die onderwerpen niet ‘op te lossen’. Sommige onderwerpen zitten ook een beetje in de 
taboesfeer.  

 

• het team praat er niet over dat de trekkers van de vernieuwing vaak op informele wijze, niet 
goed achterhaalbaar, beslissingen nemen en daarmee macht uitoefenen. Myrna haalt het 
voorbeeld aan van de bijeenkomst waarin de conrector met de docenten spreekt over de 
tweede tutordag in het tweede vernieuwingsjaar. Myrna: Ze zei ‘willen jullie dat echt niet?’ 
Kees-Jan zat al heel hard zijn hoofd te schudden, nee, dat wilde niemand. En dat is dat dan. 
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Zo werkt dat. (…) Wat dan niet wordt uitgesproken is het informele leiderschap dat Kees-
Jan op zich neemt. Ik weet dat mensen zich eraan irriteren.  

• het team praat liever over regeldingetjes dan over visie en de uitwerking van die visie. 
Vooral op de vakgroepvergadering gaat het om brandjes blussen, in plaats van de eigen 
ervaring of visieontwikkeling. Myrna klaagt erover dat er wel gepraat wordt over de 
instrumenten van de vernieuwing, maar dat de relatie van die instrumenten tot de doelen die 
men ermee wil bereiken uit het zicht verdwijnt. Zij wil juist het doel voor ogen houden, en 
de instrumenten steeds in relatie tot die verderliggende doelen van zelfstandigheid, 
samenwerking en zelfverantwoordelijkheid bespreken. Bovendien mag je van sommigen 
niet aan bepaalde instrumenten komen. Myrna: sommigen hebben ook iets van ‘niet 

aankomen, dat is van mij’. Ik kan ook wel eens geïrriteerd raken als er op dinsdag iets 
wordt besloten over de tutorgroepen en ik zit daar dan niet bij. Dan denk ik: Hallo, dat is 
mijn pakkie an!  

• enkele thema’s worden wel impliciet, maar niet expliciet besproken. Er is in het team een 
tegenstelling binnen de docenten over de mate van vrijheid die men leerlingen wil geven. 
Myrna is de exponent van de keuze voor open opdrachten. Ze gaat ervan uit dat leerlingen 
vanzelf wel tegen de lamp lopen en dat leerlingen dan vanzelf wel merken dat er aan het 
werk gegaan moet worden. Zij heeft vertrouwen in leerlingen: ze kunnen het wel. Andere 
docenten, met name Emma, Josefien en Daphne willen meer structuur en daarmee 
ondersteuning voor leerlingen in de opdrachten. Daarachter schuilt de vraag: kunnen de 
leerlingen en vooral de bbl’ers dit wel aan? Volgens Petra is de vraag naar wat nu eigenlijk 
het niveau van de kinderen is, in het team niet aan de orde. Wel is er gesproken over het 
verschil tussen bbl’ers en kbl’ers. Maar hoe je het niveau nu precies moet inschatten, en wat 
daarvan de consequenties zouden zijn, dat blijft onbesproken.  

• het team spreekt elkaar niet aan op gedrag: hoewel men ‘last’ van elkaar heeft, blijven vele 
ergernissen onder tafel. Die ergernissen kunnen zich richten op gedrag van collega’s waar 
men last van heeft en op zaken die men van elkaar ‘ziet’. Bijvoorbeeld dat een docent qua 
didactische en of pedagogische vaardigheden tekort schiet. Of dat een docent zich niet 
houdt aan afspraken en toch een jongen met een pet op helpt, terwijl de afspraak was die 
jongen aan te spreken op gedrag en niet te begeleiden.  

 

3.5.3 Feedback 
Een van de moeilijkste dingen waar docenten tegenaan lopen, betreft het feedback geven en 
ontvangen. Toch zijn alle docenten het erover eens dat zij – net als hun leerlingen overigens - 
moeten leren feedback te geven en te ontvangen. Het is niet alleen moeten: ze willen het ook 
graag. Maar het is heel erg moeilijk.  
Docenten ervaren een groot verschil tussen feedback geven aan leerlingen en aan elkaar. 

Feedback geven aan leerlingen beschouwen zij als de gewoonste zaak van de wereld. 

Leerlingen aanspreken op gedrag is daarvan een normaal onderdeel. In de tutorgroepen wordt 

dit leerlingen bovendien geleerd. Het is de eerste pijler onder het Handelsplein. Maar als 

docenten feedback geven aan elkaar, dat is volgens henzelf veel moeilijker.  

De docenten streven naar openheid in de omgang met elkaar. Veel docenten hebben last 
van elkaar in de zin van dat collega’s niet consequent met de regels omgaan. Maar men heeft 
volgens de teamleider het gevoel dat elkaar aanspreken op gedrag iets aan de persoon van die 
ander afdoet en dat die ander er emotioneel door geraakt wordt. En dat is kennelijk moeilijk.  

Aan het eind van het eerste jaar bespreken docenten met elkaar dat ze graag open feedback 

aan elkaar zouden willen geven. Emma:  
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Nou, daar hebben we kort geleden over gesproken, dat je ook elkaar een beetje negatieve 
feedback mag geven. Daar moet je open voor staan als je een team bent. Niet iedereen kan dat 

ontvangen. Niet iedereen staat daar open voor. Je hoeft het niet meteen als een aanval te zien. 
Maar het maakt het saamhorigheidsgevoel, het groepsverband, wel heel sterk.  

Elkaar feedback geven zou het team sterker maken. Angst houdt de collega’s tegen. Angst 
om de feedback onder woorden te brengen en angst om de reactie die zou kunnen volgen.  

De angst om feedback te geven, berust aan de ene kant op onzekerheid en gebrek aan 
zelfvertrouwen. Aan de andere kant is er een overtuiging:  

Dat je niet oncollegiaal mag zijn (Petra). Je weet immers dat je collega’s het goed 
bedoelen. En je wilt je collega’s niet kwetsen. Je wilt geen boeman tegenover die ander zijn 
(Daphne). Je wilt je collega met respect benaderen en je hebt het idee dat je met negatieve 
feedback daaraan afbreuk doet (Myrna).  

Een oplossing is dan om zaken in algemene termen te benoemen, in plaats van dat de 
ergernis tegenover een bepaalde persoon wordt geuit (Robert). Hij denkt overigens dat de 
moeite om feedback te geven ook gelegen is in het feit dat deze collega’s nog niet zo lang met 
elkaar samenwerken. Myrna brengt dat zo onder woorden: ik heb vooral last met dingen 
zeggen tegen collega’s die voor mijn gevoel wat verder af van mij staan. Voor haar is 
belangrijk of ze een vertrouwensband met die collega heeft. Daaronder wordt een diepere angst 
zichtbaar.  

Ik ben denk ik heel bang niet meer aardig gevonden te worden. (…) Als er een 

vertrouwensband is, weet ik dat het goed wordt opgepakt (Myrna). 
 Maar eigenlijk begrijpt ze haar gedrag niet. Ze kan kinderen heel goed aanspreken op gedrag:  

Ik laat ze in hun waarde. Ik spreek ze niet aan op hun persoon, maar op datgene wat ze op 
dat moment doen. Waarom kan ik dat nou niet toepassen op collega’s? Dat vind ik het rare.  

Op een van de studiedagen komt het punt van het onderlinge vertrouwen aan de orde. Janette:  
Toen bleek dat er collega’s zijn die zich nog niet veilig voelen. Op het gebied van het leren 

gaat het goed, maar op het menselijk gebied, daar moet nog veel gebeuren….. 
 
De conrector en de teamleider zien de docenten met deze problematiek worstelen. De 
conrector:  

Ik moet telkens weer constateren dat zelfs volwassen mensen nog zo bezig zijn, dat ze het 
moeilijk vinden feedback te horen. En misschien moet daar in de opleiding wat mee gebeuren, 

dat ze hun ‘rol’ duidelijker kunnen scheiden, rol en functie. Wij praten met de bbl’ers ook over 
‘rol’: jij zit hier in de rol van leerling en ik spreek je aan in mijn rol als schoolleider enz. Daar 
spreek ik je op aan, niet als persoon. Dat probeer je met je leerlingen ook te doen, en met 
elkaar. En wat ik er zo verbazingwekkend aan vind, is dat er zoveel expliciete aandacht voor is 

en dat het toch zo moeizaam blijft.Dat is ook een van de belastende dingen in het onderwijs, 
dat je je persoon niet thuis kunt laten.  

De teamleider legt er de nadruk op dat het teamteachen het persoonlijke van het 
docentschap zo helder naar voren heeft gebracht:  

Dat heeft heel veel met je zelf te maken. Wat flexibelere persoonlijkheden hebben wat 
minder moeite om zich te voegen in nieuwe systemen. Willen ook wel naar zich zelf kijken, 

hebben ook geen moeite mee als er kritiek is. En als er een ouderwetse lesboer tussen zou 
zitten, ja, die vindt het doodeng en daar zitten natuurlijk allerlei gradaties tussen.  

De teamleider gaat er prat op zelf wel direct feedback te geven:  
Bijvoorbeeld Kees-Jan kan strategisch heel onhandig opereren, dan vraag ik: waarom heb 

je dat nou gedaan, was er geen handiger manier te bedenken? Ik krijg regelmatig vrouwelijke 
collega’s bij me, die last hebben van de wijze waarop hij dingen vertelt, terwijl zijn intentie 
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positief is, maar dan gaat hij er met enthousiasme en onhandigheid mee aan de haal zodat 
collega’s op de achterste benen gaan staan.  

Kees-Jan is bewust aan het leren feedback te geven. Hij verwijst collega’s die bij hem 
klagen over anderen naar die ander terug: heb je het al tegen hem/haar gezegd?  

 

Toch boeken de docenten voorgang met feedback geven. Myrna heeft duidelijk feedback gehad 
over haar manier van opdrachten schrijven. Robert is haar als ‘afmaker’ toegevoegd. Maar 
daarmee is de kous niet af. Want achter Myrna’s visionaire aanpak die leidt tot ‘te’ open 
opdrachten, gaat ook een debat over open versus structuur schuil. Dat debat heeft met visie en 
met kijk op leerlingen te maken. En zoals we in de paragraaf hiervoor zagen, wordt dat debat 
niet in alle openheid gevoerd. Maar ook daaraan wordt gewerkt. Myrna:  

Robert en ik kunnen het best af en toe echt niet eens zijn met elkaar want hij vindt mij veel 
te los en te makkelijk en te ongestructureerd en ik vind hem veel te vasthoudend en te 

schoolmeesterachtig. Dat spreken we dan uit tegen over elkaar en dan kunnen we weer gezellig 
leuk grapjes maken en dan is het ook echt over.  

 

Feedback geven betekent niet alleen elkaar aanspreken op gedrag. Soms geven collega’s ook 
een ander perspectief waardoor de eigen reactie weer eens wordt onderzocht:  

Een jongen riep tegen mij ‘ik maak je af!’ Ik zat zo van: Okay, hoor. En mijn collega komt 

op me af en die zegt, maar ja, wat die jongen zegt, dat vind ik niet kunnen. Daar moet je wat 
mee doen. En zo heb je een gesprek over normen en waarden (Myrna).  

 
In tabel 6.14. worden de spanningen samengevat.  

 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen binnen de component Regels  

Basistegenstelling tussen 
individuele routine en noodzaak 
om in teamteachen te werken; 

basistegenstelling in visie tussen 
trekkers en volgers.    

Spanning rond het thema zichtbaarheid van verschillen  

• tussen benodigde en aanwezige docentvaardigheden  

• Spanningen rond het thema ongeschreven regels  

• tussen leiderschap en machtsuitoefening  

• tussen visie en de instrumenten om de visie te bereiken  

• tussen visie en wel of niet passend niveau van de 
leerlingen  

• Spanningen rond het thema feedback 

• tussen wel feedback geven aan leerlingen of aan elkaar  

• tussen behoefte aan feedback en werkelijk feedback 
geven en ontvangen 

 

Tabel 6.14. Spanningen binnen de component Regels 

 

3.6 Tot slot 
 
Het kenmerkende van de vroegere situatie was dat je er alleen voor stond en het kenmerkende 
van de vernieuwing is dat iedereen over je schouder meekijkt. Je sterke en zwakke kanten als 
docent en ook als persoon liggen open en bloot op het plein. Dat is voor alle partijen lastig. 
Wat zeg je tegen elkaar en hoe zeg je dat? Het blijkt heel moeilijk collega’s aan te spreken op 
gedrag en elkaar feedback te geven. In die zin heerst er op het plein (nog) geen professionele 
cultuur. Men gaat behoedzaam met elkaar om en vreest elkaar te kwetsen.  
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Die voorzichtigheid kenmerkt ook de snelheid waarmee de vernieuwing wordt doorgevoerd 
en verder wordt ontwikkeld. Na een jaar eerst rust en consolidatie, voordat andere stappen 
worden gezet. Ook het scholingsprogramma is voorzichtig opgesteld. Eerst de vakinhoud, pas 
later de leervaardigheden en de docentvaardigheden. Eerst het behapbare en het bereikbare. De 
scholingsdoelen worden dan ook behaald.  

Bepaalde problemen vertonen een zekere hardnekkigheid. Dat is wellicht verklaarbaar uit 
het feit dat het om fundamentele problemen gaat: de discussie tussen openheid van leertaken 
tegenover voorgestructureerde leertaken is van alle tijden en kan niet op Saturnus in één of 
twee jaar worden opgelost. De discussie wordt gecompliceerd doordat het team het debat over 
het niveau van de vmbo-leerlingen uit de weg gaat. Hardnekkig is ook de problematiek rond 
het consequent hanteren van regels op het plein.  
 
 
4 Het Handelsplein: het individuele en het collectieve leren 

 

Tot nu toe is de dynamiek van het Handelsplein als activiteitssysteem beschreven. Op het 
Handelsplein zijn docenten op zoek gegaan naar nieuwe concepten en herdefiniëren ze 
bestaande concepten om een nieuwe werkelijkheid transparant te maken. De spanningen die 
werden opgeroepen door de ‘oude’ situatie hebben docenten ‘opgelost’ door zich samen aan de 
innovatie te zetten. Hoe gaat men echter als persoon en als team om met de spanningen en 
tegenstellingen die door de innovatie of door het innovatieproces worden opgeroepen? Hoe 
worden de grenservaringen individueel beleefd? Wat heeft elke docent in deze context geleerd? 
Op basis van twee instrumenten, het model van het Creatief Leren en het competentiemodel 
van de SBL (zie hoofdstuk 4) reconstrueren we hieronder het leren van elke individuele docent. 
Daarna onderzoeken we met behulp van beide instrumenten, aangevuld met data uit de 
leerbiografie, het collectieve leren.  
 

4.1 Grenservaringen en competenties op het Handelsplein 

 

Op het moment van afsluiten van het onderzoek hadden de docenten gedurende twee jaar op 
het Handelsplein gewerkt. Direct na de tweedaagse aan zee, waar de docenten gezamenlijk tot 
de vernieuwing besloten, werd een vleugel van de school verbouwd en ging het Handelsplein 
van start met alle bovenbouwleerlingen Handel en Administratie: op het plein, met de kaart, de 
tutorgroepen en de praktijkopdrachten.  

Je leert door confrontatie en door je teleurstelling als leermoment te zien, stelt de conrector 
van Saturnus. Volgens Engeström leren mensen door oplossingen te zoeken voor de problemen 
die ze ervaren. Dat gebeurt binnen een groter kader van een activiteitssysteem dat door een 
vernieuwing interne primaire en secundaire tegenstellingen tracht op te lossen. In dat proces 
krijgt het activiteitssysteem te maken met tertiaire en quartaire tegenstellingen, die voor de 
docenten spanningen, confrontaties en emoties hebben opgeleverd.  

In het hiernavolgende gaan we per docent na wat die grenservaring - naar eigen zeggen - 
geweest is en tot welke persoonlijke ontwikkelingen en groei in docentcompetenties deze heeft 
geleid. We beschrijven het gevoel van discontinuïteit dat elke docent heeft ervaren en geven 
aan hoe de docent houvast kon vinden in een gevoel van continuïteit. Steeds geven de docenten 
ook met een kernbegrip een naam aan het door hen ervaren leren.  
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Myrna 
Myrna is een visionair docent, een inspirator, een aanjager, een bedenker van wilde ideeën. Dat 
is haar kwaliteit. Ze kan goed de grote lijnen voor de toekomst aangeven. Deze kwaliteit houdt 
tegelijk ook een belemmering in: Myrna is geen afmaker en kan soms - naar eigen zeggen - een 
chaotische indruk maken. Ze heeft als kernbegrip van haar leren op het Handelsplein de 
metafoor van de hijskraan gekozen:  

Ik sta er steeds meer boven. Een hijskraan is hoog, een helikopterview hebben, hoge 
verwachtingen hebben, iedereen naar boven willen hijsen, en tegelijkertijd naar beneden kijken 

en zien wat er gebeurt. Dan kan ik anderen inspireren. We hangen met z’n allen aan die 
hijskraan.  

 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen  Competenties  

De helikopter 

 

Kwaliteit: 

inspiratie  

 

Valkuil: 
chaotisch  

1.feedback van 
collega’s over haar 
leerling-opdrachten  

2.feedback van de 
conrector over haar 
leiderschap  

Basistegenstelling tussen 
de benodigde routines en 
de gebruikelijke routines, 
zowel in Subject, Tools, 

Object, als in Subject, 

Community of Practice, 

Object. 

Tegenstelling in visie op de 
aard van leerling-
opdrachten en rond het 
thema omgaan met 
feedback; tegenstellingen 
tussen trekkers en volgers.  

1.organisatorische 
competentie: schrijven 
met het oog op 
uitvoering  

2. samenwerken in een 
team: ontwikkeling van 
leiderschap  

 
Tabel 6.15. Myrna’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaringen en competenties 
De eerste grenservaring die Myrna meemaakte was bij het project Stadsvernieuwing. Samen 
met de woningbouwcorporatie had ze voor bbl-leerlingen opdrachten gemaakt waarmee die 
leerlingen aan de slag moesten. Robert, Emma, Janette, Petra, allemaal klagen ze over de wijze 
waarop de visionaire Myrna de opdracht had uitgewerkt. Of eigenlijk niet had uitgewerkt. Het 
team geeft Myrna feedback en Robert gaat de opdracht ‘afmaken’. Later gebeurt iets dergelijks 
met het project Jaarverslag. Een derde voorbeeld betreft de gebrekkige voorbereiding op het 
plein voor de komst van de roc deelnemers. De feedback die ze van haar collega’s krijgt is niet 
mis.  

Ik was niet zo goed in het maken van structuren voor docenten. (…) Ik was chaotisch en 
onduidelijk. Dat is mijn valkuil. Maar nu zie ik heel goed wat er gebeurt. Dus weet ik ook waar 

ze behoefte aan hebben.  

Ze neemt de feedback serieus en incasseert haar grootste leerpunt op de organisatorische 

competentie, die zij omschrijft als:  

Zorg dragen voor een omgeving waarin iedereen weet waar hij mee bezig is, waar alles 
draait, de lesstof, de lesinhouden, de toetsen, de docenten, de leerlingen, iedereen weet wat er 
van hem wordt verwacht: er zit een groot stuk communicatie in. Het ontbrak mij aan goede 
afspraken maken en me daaraan houden, ook afspraken met mezelf. Het was het meest pijnlijke 

van alle leerprocessen. Het speelt al heel lang, maar nu is er een echte noodzaak, doordat we 
op het Handelsplein als collega’s samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn. Doordat ik op 
deze competentie nu gevorderd ben, en niet meer een beginneling, kan ik bijdragen aan de 
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continuïteit op het plein, want de opdrachten komen elk jaar weer terug. Ik ben me er steeds 
meer van bewust dat ieder stapje van mij moet passen in een groter geheel. Daar ben ik me 

lange tijd niet van bewust geweest. De opdrachten moeten betekenisvol en zinvol zijn, goed 
geschreven en uitgewerkt en ze moeten in het leerproces van leerlingen passen. Het is niet 
meer mijn ding, maar ons ding. Dat maakt mij zekerder en duidelijker. Ik zoek een evenwicht. 
Die creativiteit en flexibiliteit wil ik ook niet kwijt. Chaos heeft ook een positieve kant.  

Myrna beschrijft in dit fragment helder hoe zij met de discontinuïteit van de grenservaring 
is omgegaan: door zich meer en meer bewust te worden van de overgang van individueel naar 
collectief werken, weet zij haar werk in het totaal van de vernieuwing te plaatsen. Omdat die 
vernieuwing samenvalt met haar eigen visie, is dat niet moeilijk. Ze kon de continuïteit, nodig 
voor de overbrugging van het oude naar het nieuwe, aan haar eigen visie ontlenen. 
 

De tweede grenservaring van Myrna kwam na een half jaar werken op het Handelsplein, toen 
de meeste docenten in een dip zaten en de rode draad een beetje kwijt waren. Myrna ook. Ze 
hield een PowerPoint-presentatie tijdens een gezamenlijke studiemiddag en kreeg van de 
conrector feedback. De conrector:  

Een jaar geleden heb ik erg moeten ingrijpen bij Myrna. Ze had een presentatie met Power 
Point, die was niet goed, ze had de essentie gemist. Ik heb gezegd: nu moet je terug naar de 
essentie. Zij moet als projectleider Leerling-coach leiding geven aan die afdeling, dat heb ik 

scherp doorgepraat. Ze ging te veel in op de details en de uitwerking, terwijl de essentie van 
waarom we die dingen doen niet in het verhaal zat. Is logisch, als je iets aan het ontwikkelen 

bent. Myrna was de lijn ook kwijt, dat zag je in die presentatie. (…) Ik zei tegen haar: ‘nu ga je 
leiding geven! Jij bent hier projectleider, jij hebt de grote lijnen in je hoofd. Als je de grote 
lijnen niet in je hoofd hebt, gaat het niet goed’ . Het had te maken met de essentie: waar liggen 
de verantwoordelijkheden van de leerlingen. Hele essentiële zaken, en dat je vanuit die visie 

gaat kijken naar de aansturing van je mensen. (…) Zelf zei ze dat dat het moment was dat ze 
als het ware uit de dagelijkse gang van zaken is gestapt en gedacht heeft: OK, ik ben dus de 

leider. We hebben toen ook gesproken over leiding geven, dat zij niet alles hoeft te bedenken, 
en dat ze mensen wel de ruimte moet geven op een manier die voor de mensen haalbaar is, 
maar waarbij zij degene is die telkens de essenties moet navragen. Dus, je ziet het aan het 
abstractieniveau.  

Myrna kijkt hierop terug. Ze was niet gewend, zegt ze, om voor zichzelf zo goed alles op een 
rijtje te zetten. Ze werkte vroeger immers altijd alleen en bracht haar (globale) visie in praktijk 
binnen haar eigen vernieuwingen die zij alleen of samen met één collega uitvoerde. Nu is ze 
projectleider. Ze is trekker van de vernieuwing. Ze heeft een visionair beeld van de toekomst. 
Ze heeft visie op leerlingen en op leren. En ze liet het leiderschap liggen. Myrna over de 
aanvaring met de conrector. Myrna:  

Waar de conrector mee kwam was, dat als je met die veranderingsprocessen bezig bent, 
dan moet je heel duidelijk zijn. Ze zei toen letterlijk, al sta je op het toilet, het doel moet je 

altijd voor ogen houden. Het was absoluut een leermoment. Het doel voor ogen houden. 
Ik weet wel dat ik in die tijd heel veel behoefte had aan feedback van de conrector en de 

teamleider. We hadden toen ook gesprekken met z’n vieren, ook met Kees-Jan erbij. (…) Dat 
waren op zich hele goede gesprekken. (…) Dan worden er wel hele wezenlijke dingen 

gesproken.  
Myrna ziet het parallelle proces tussen zichzelf en de docenten:  

Ik merk ook dat ik constant weer dingen opnieuw moet vertellen (aan de docenten, W.M.). 
Als je het één keer vertelt, moet het toch aankomen. Maar wat dat betreft zijn docenten net 
leerlingen: je moet blijven herhalen en constant vertellen waar je naar toe wilt. Dat je dingen 
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van mensen verwacht en wat je dan van ze verwacht. Constant dat beeld voor ogen houden 
(…).  
 
Ook wat haar leiderschap betreft neemt ze de feedback serieus en ze plaatst haar tweede grote 
leermoment in de competentie samenwerken in het team en de organisatie. Ze maakt elke 
maandagavond het maandagbericht, een nieuwsbrief voor alle docenten die op woensdag op 
het plein zijn, de tutorgroepjes, de praktijk- en de samenwerkingsopdrachten begeleiden. Ze 
neemt het voortouw voor studiemiddagen, ze promoot het Handelsplein naar buiten toe in de 
regio en naar andere scholen in den lande.  

Ik kan steeds meer van bovenaf kijken. Ik ben in meerjarenplannen aan het denken, ik voel 
me een waakhond over onze visie. Daar ben ik opeens mee bezig. Hoe stuur ik mensen zo aan 
dat ze blijven werken volgens de ideeën van zelfstandigheid. Ik ben dus leiderschapskwaliteiten 

aan het ontwikkelen. (…) Ik ben gevorderd in deze competentie. Ik denk na over hoe 
veranderingsprocessen lopen en hoe je dingen op een strategische manier voor elkaar kunt 

krijgen. Niet dingen droppen, maar mensen het idee geven dat ze mee denken, terwijl je wel 
stuurt. Tegelijkertijd ben ik ook lid van het team en wil ik een teamplayer zijn. (…) Mijn valkuil 
daarbij is wel dat ik graag aardig gevonden wil worden. (…) 

We zijn allen wat betreft het werken in een team in het diepe gegooid. Ik vind het heel 

lekker op collega’s te kunnen terugvallen. Samen de schouders er onder. Dat geeft me energie. 
Ik voel me er ook prettig bij, ik ervaar een gevoel van welbevinden, als het gaat om de 

samenwerking met collega’s. Het is ook heerlijk om van bovenaf te kijken. Dan zie ik dat we 
heel hard aan het werk zijn en dat er trekkers zijn en critici en dat is goed.  

Ook wat betreft haar groei in leiderschap, weet ze zich gesteund door haar visie op leren en 
onderwijzen, die zij op het Handelsplein in praktijk gebracht ziet. Die visie verschaft haar de 
continuïteit om met de ervaren discontinuïteit om te gaan.  
 
Kees-Jan 
Kees-Jan is de vakgroepvoorzitter, de interne coördinator, degene die alles in de gaten houdt. 
Hij heeft zijn visie al jaren geleden in de kantoorsimulatie kunnen realiseren. Nu is hij bezig 
zijn visie ook op het plein door te voeren. Als kernbegrip kiest hij de metafoor van een snel 
stromende rivier met kletterende watervallen, met stroomversnellingen en stille stukken. 
Docenten zien hem als een pedagogisch en didactisch voorbeeld. Hij kan goed met leerlingen 
en hun ouders omgaan. In de vernieuwing komt zijn (groeiende) kwaliteit in het omgaan met 
volwassenen goed van pas. In de vernieuwing loopt hij ook duidelijk tegen zijn belemmeringen 
aan: dan wil hij problemen oplossen en walst hij wel over anderen heen.  
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Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen  Competenties  

De snel 
stromende 
rivier 

 

Kwaliteit: 
werken met 
volwassenen 

 

Valkuil: 
overheersen  

1.grote wanorde en 
chaos op het plein 
en in eerste 
instantie 
onvermogen dat in 
goede banen te 
leiden  

2.feedback van 
collega’s over zijn 
leiderschap  

Basistegenstelling tussen de 
benodigde routines en de 
gebruikelijke routines, zowel 
in Subject, Tools, Object, als 
in Subject, Community of 

Practice, Object. 

Spanning rond het thema 
omgaan met feedback.  

1.organisatorische 
competentie: manager 
van het leren op het 
plein  

2.samenwerken in een 
team 

3. de interpersoonlijke 
competentie; 
ontwikkeling van 
leiderschap door 
feedback te geven en 
te ontvangen  

 

Tabel 6.16. Kees-Jans grenservaringen en competenties 

 
Grenservaringen en competenties: 

Kees-Jan: De eerste dagen in september, bij de start van het project, kwamen er tachtig gillende 
kinderen binnen: dat was een waterval die wel honderd meter naar beneden kwam. Het was een 
drama, gillend naar beneden gingen we. De maanden daarna worden docenten steeds meer moe 
en dreigen ze in te storten. Toen kroop ik in mezelf; denken, denken, denken. Dat was niet fijn. 
Ik dacht er dag en nacht over na, dan word ik om half drie wakker, dan heb ik er al over 
gedroomd, dan denk ik en kan ik niet meer slapen. Om zeven uur ben ik dan al onderweg. Elke 
dag bijna. Heel zwaar. Mijn valkuil is dan dat ik mezelf voorbij loop, dat ik aan anderen 
voorbij ga, dat ik me overal mee wil bemoeien. Die snelstromende rivier, dat vind ik prima. 
Maar dit was teveel en dan ga ik naar binnen, dan heb ik er te veel last van. Ik trek me terug en 
bedenk oplossingen in mijn eentje.  

Kees-Jan komt eruit door plannen te maken en uit te proberen. Hij slaagt erin de 
discontinuïteit van de grenservaring het hoofd te bieden, gesteund door de visie op leren en 
onderwijzen die op het plein in praktijk wordt gebracht en door zijn besluit naast docent ook 
manager van het plein te worden.  

Kees-Jan plaatst zijn eerste leermoment in de organisatorische competentie. Daar is hij 

expert in geworden, wat het leren op het plein betreft:  

Ik voel me steeds meer manager dan leraar, van leerling-stromen, waar is het druk, wat is 
de bottleneck. Ik overzie de dag. Ik ben ook manager van het team. Met onderwijsassistenten 
en onbevoegde leraren. Ik heb geleerd te managen in stappen, in volgordes. Op basis van 

kwaliteiten van mensen heb ik taakverdelingen gemaakt. Daar worden mensen op 
aangesproken, iedereen weet van elkaar wat ze doen. Ik ben trots op hoe het nu gaat en hoe ik 

het gedaan heb. Gister was bijvoorbeeld reparatiedag. De leerlingen waren er allemaal. 
Iedereen had wel iets, bijna niemand was compleet. Dat betekende dat het om negen uur 
helemaal vol was. Ook met docenten. Die stonden allemaal klaar, we waren helemaal 
voorbereid… Dat we het met z’n allen doen, dat is een volstrekt nieuw aspect. Daar lopen we 

elke dag nog tegenaan. Dat iemand iets verkeerd uitlegt of slecht orde kan houden. Maar het 
sterke is: er blijft respect. Het geeft heel veel voldoening,  

 

Kees-Jan heeft nog een sterke grenservaring:  
Ik heb nog nooit zoveel feedback gehad als de laatste tijd. Extreem veel feedback gehad, 

van alle kanten. En niet altijd positief! Dat is best heftig geweest. Ik ben ook wel onzeker 



HOOFDSTUK 6 

 214 

geworden. Bijvoorbeeld, ik bedenk iets en dan draaf ik door. Soms wals ik over mensen heen. 
Daar ben ik erg over aan het nadenken.  

Het tweede leermoment plaatst Kees-Jan in een combinatie van de interpersoonlijke en de 
teamcompetenties: hij is gegroeid in het werken met volwassenen, in feedback geven en 
ontvangen:  

Als coördinator moet ik ook feedback geven. En complimenteren, nog veel belangrijker. Er 

zijn onzekere mensen in ons groepje. Het is belangrijk de nadruk te leggen op dingen die wel 
goed gaan. Iemand iets vertellen wat niet leuk is, dat moest ik echt oefenen. Dan had ik daar 

drie dagen op lopen broeden en dan kwam het er verkeerd uit. Fantastisch! Nu ben ik daar 
minder bang voor. Wat ik nog wel moeilijk vind is iemand feedback te geven die bijvoorbeeld 
niet kan uitleggen. Het is heel erg boeiend. Ik ben bijna een coach voor collega’s aan het 
worden. Dat heb ik bijna onder dwang ontwikkeld: als een collega niet goed functioneert, 

hebben tachtig leerlingen daar last van. En feedback krijgen. Het is niet altijd leuk, feedback 
krijgen. Ik ben een perfectionist. Ik heb moeite met kritiek op mij. Dat heb ik echt moeten leren. 

Maar ik krijg het liever toch wel dan niet. Ik durf me nu wel kwetsbaarder op te stellen. 
Mensen zijn er dapper in. Toch denk ik, gelukkig. Ik ben dankbaar dat collega’s doorzetten en 
het zeggen.  

Kees-Jan geniet van het feit dat hij met zijn discontinuïteit kan omgaan. Hij ervaart wat hij 
wel en niet kan en waar hij dus zelf moet en ook wìl leren. Het is deze openheid die voor Kees-
Jan de overbrugging tussen het oude en het nieuwe mogelijk maakt. Die openheid kost hem 
weinig moeite, omdat deze gebaseerd is op zijn ervaringen in de kantoorsimulatie, waar hij de 
visie die op het plein geldt al in praktijk heeft gebracht.  

 

Janette 
Janette komt uit het speciaal onderwijs en was werkzaam in de onderbouw lwoo toen ze werd 
gevraagd op het Handelsplein te komen werken. Ze neemt haar ervaring in het speciaal 
onderwijs mee naar het plein en heeft grote moeite die ervaring in overeenstemming te brengen 
met datgene wat op het plein wel en niet mogelijk is.  
Het kernbegrip dat Janette kiest is de metafoor van het plein als een popconcert:  

Het Handelsplein is een kuip vol mensen met de docenten als popgroep en allerlei mensen 
op de achtergrond die daarin functioneren, zoals de schoolleiding. De popgroep werkt samen, 

maar ieder bespeelt zijn eigen instrument.  
 

Kernbegrip Grenservaringen  Tegenstellingen  Competenties  

De popgroep 

 

Kwaliteit:  

Organiseren 

 

Valkuil: zich 
aanpassen 

1.te weinig mogelijkheid 
tot persoonlijke 
begeleiding van 
leerlingen op het plein  

2.andere docenten 
houden zich niet aan 
afspraken rond regels 
en gedrag  

Basistegenstelling in 
visie tussen trekkers 
en volgers; tussen 
individuele routine en 
de noodzaak in 
teamverband te 
werken.  

1.samenwerken in een 
team; zich leren 
schikken 

2.reflectie en 
beroepsidentiteit: zich 
willen bekwamen in 
Handel en Administratie 
om leerlingen zoveel 
mogelijk te kunnen 
begeleiden  

 

Tabel 6.17. Janette’s grenservaringen en competenties 
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Grenservaringen en competenties 
Janettes grenservaring betreft haar gemis aan contact met kinderen. Ze schiet vol als ze klaagt 
over de hectiek op het plein waardoor er zo weinig tijd is voor communicatie, voor contact met 
leerlingen. Juist de menselijke kant van het beroep had haar aangetrokken, en had haar richting 
speciaal onderwijs gestuurd. Ze is blij dat ze haar lwoo-leerlingen tenminste drie uur per week 
alleen op het plein heeft: Zo van, zo nu zitten we hier alleen. Even alle aandacht.  

Deze grenservaring blijft haar de hele periode dat ze op het Handelsplein werkt, parten 
spelen. Zij is degene die hamert op twee dingen: er moet meer tijd komen voor contact met 
leerlingen en collega’s moeten consequenter met regels omgaan, waardoor er een duidelijker 
context voor leerlingen wordt geschapen. Ze vindt het verschrikkelijk dat er geen leerling-
besprekingen zijn. Ze is teleurgesteld in deze ontwikkelingen. Ze is gefrustreerd en kiest als 
competentie waarin ze het meest is gegroeid de competentie werken in een team.  
Wat ze daar geleerd heeft is zich schikken:  

Dat is ook mijn valkuil, dat ik me teveel aanpas. Ik houd me keurig in en pas me aan aan 

het systeem. In het begin had ik nog wel hoop, zo van het wordt nog wel wat. Maar dat gaat 
niet gebeuren. Ik vind het moeilijk me aan te passen vooral als de zaken niet gaan zoals ik voor 
ogen heb. Daarom ben ik gevorderd in deze competentie. Een expert zou daar geen moeite mee 
hebben. Ik moet mij tegen mijn zin aanpassen aan de schoolorganisatie. Het gaat steeds over 

organisatorische dingen. Aan de rest kom je niet toe. Op het Handelsplein moet je 
samenwerken, of je nou wilt of niet, het moet gewoon. Daar leer je veel van. Overleggen en je 

schikken in ideeën van anderen. Het zou voor mij pas kloppen als ik mijn gevoel hier ook kwijt 
zou kunnen. En mijn capaciteiten benut zouden worden.  

Ze schikt zich en vanuit dat perspectief doet ze loyaal mee aan het Handelsplein. Ze kan 
echter geen gevoel van continuïteit vinden, op basis waarvan ze kan omgaan met het gevoel 
van discontinuïteit, dat gepaard gaat met de grenservaring. Ze barst tijdens het derde interview 
zo nu en dan in huilen uit. Ze wil zelf immers anders werken.  

De tweede competentie die Janette noemt is een direct gevolg van haar beslissing zich te 
schikken in de gang van zaken op het plein. Het betreft de competentie reflectie en 
beroepsidentiteit. Hoewel ze zichzelf vooral als lwoo-docent ziet, moest ze van de school er 
een vak bij kiezen en dat is Handel en Administratie geworden. Dat vak ‘deed’ ze ook al in het 
speciaal onderwijs. Ze kan zich globaal vinden in de visie achter het plein. Ze streeft ernaar 
binnen vier jaar bekwaam te zijn in alle vakgebieden van Handel en Administratie. Ze heeft al 
vele onderdelen geleerd maar wil zich nog verder bekwamen in boekhouden, economie kbl en 
de kantoorsimulatie. Economie voor de bbl heeft ze al gedaan en ook enkele deelgebieden. Ze 
kan daardoor al veel vakken aftekenen en zo kan ze veel leerlingen bedienen. Daar is ze blij 
mee:  

Ik doe het voor de leerlingen, niet voor mezelf. Het geeft voldoening, want ik kan nu meer 
contact leggen met leerlingen. Ze ervaren meer steun van je, je kan helpen. En daar doe ik het 

voor.  
Ondanks de groei in haar vakdidactische competentie door zich te bekwamen in de leerstof 

slaagt ze er niet in de discontinuïteit van de grenservaring te overbruggen. Ze wil in eerste 
instantie graag, en blijft de eerste twee jaar loyaal meedoen. Maar ze stuit op het plein op de 
grenzen aan het contact met kinderen. Uiteindelijk houdt ze het niet vol en gaat ze terug naar 
de lwoo-onderbouw. Nadat ze er twee jaar heeft gewerkt, verlaat ze Saturnus en keert ze terug 
naar haar oude stek, de praktijkschool.  
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Petra 
Petra is er op het Handelsplein qua werkomgeving sterk op vooruit gegaan. Ze voelt er zich 
gewaardeerd en gaat met plezier naar haar werk. Ze kan in de nieuwe situatie laten zien wat ze 
kan en dat is erg belangrijk voor haar. Een heel verschil met de klassikale les, waar ze nogal 
eens ordeproblemen had, waardoor ze zich erg kwetsbaar voelde.  
Petra kiest als kernbegrip zelfvertrouwen:  

Ik heb geleerd dat ik meer kan dan ik dacht. Ik ben niet meer zo onzeker, ik ben meer open 
en onbevangen naar leerlingen en naar collega’s. Ik heb minder stress.  

 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen Competenties  

Zelfvertrouwen 

 

Kwaliteit: talenten 
laten zien  

 

Valkuil:kwetsbaar
heid  

 

Angst voor het 
oordeel van 
andere docenten 
over haar 
pedagogisch- 
didactisch 
functioneren, nu 
zelfvertrouwen.  

Tegenstellingen 
rond het thema 
zichtbaarheid van 
verschillen en rond 
het thema feedback. 

 

1.(vak)didactische competentie; 
zich bekwaamd in vakkennis, 
omgaan met grote groepen, 
betrokkenheid bij leerlingen 
en collega’s  

2.organisatorische competentie: 
betrouwbaarheid in maken 
van de weekkaarten  

 

Tabel 6.18. Petra’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaringen en competenties 
Petra was bekwaam in de kantoorsimulatie, die ze op haar vorige school had opgezet. 
Omscholing op het terrein van economie en boekhouden had ze niet gehad. Toch gaf ze die 
vakken op Saturnus. Ze had in de ‘oude’ situatie grote ordeproblemen in de klas. In de nieuwe 
situatie richt ze zich op de andere docenten. Hoe gedragen zij zich op het plein? Oh God wat 
zullen ze van me denken, denkt ze dan. Ze is bang dat andere docenten zien dat ze tekortschiet 
in pedagogische en didactische competenties. Haar belemmering is dan ook dat ik kwetsbaar 
ben, ook fysiek.  

Petra weet zich door haar collega’s op het plein gewaardeerd. Haar werk – het maken van 
de weekkaarten voor alle klassen - is nodig op het plein. Ze is een noodzakelijk radertje in een 
geheel, dat haar verlost heeft van de ordeproblemen in de klassikale les. Daarmee is haar stress 
weggenomen, zodat ze leerlingen zonder spanningen kan tegemoet treden. De verbetering in 
haar situatie en de steun van haar collega’s hebben haar een gevoel van continuïteit verschaft 
waardoor ze goed met het gevoel van discontinuïteit kon omgaan.  
 

Ze scoort de grootste vooruitgang op de (vak)didactische competentie, vindt ze. Ze is daarin nu 
gevorderd. Ze heeft leren werken met grote groepen en ze heeft vakinhoudelijk veel geleerd. 
Ze is zich aan het bekwamen in economie en boekhouden:  

Het stond op de kaart, dus ik moest dat kunnen uitleggen. Een week daarvoor moest het in 
mijn hoofd zitten. Met heel veel vakken. Nu weet ik het bijna allemaal wel. Maar ik sta nog niet 
in alle vakken boven de stof. Ik ben bijvoorbeeld expert in inkomende goederen en 
bedrijfseconomisch rekenen, maar ik moet me nog bekwamen in boekhouden met Windows. Het 

niveau kan ik wel aan. Dit heb ik allemaal op het plein moeten leren, anders kon ik er niet 
werken. Het gaat steeds beter. Leerlingen vinden het ook fijn op het plein. Leerlingen komen 

naar mij toe omdat ze mij nodig hebben, niet omdat het moet. Kinderen kunnen kiezen, ze 
hoeven niet naar mij toe te komen. Om uitleg, voor aandacht, voor aftekenen. Ik voel me nu 
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meer betrokken bij het lesgeven en bij de leerlingen, omdat ik alles beter in de gaten heb. (…) 
Ik heb minder stress en ik ben opener geworden. (…) Leerlingen presteren beter en daardoor 

heb ik ook meer voldoening. In het begin voelde ik me erg bekeken door de collega’s en de 
teamleider, nu weet ik dat het wel goed gaat! 

Petra meldt ook een grote vooruitgang in haar organisatorische competentie. Daarin is ze 
zeker gevorderd, misschien wel expert, zegt ze.  

Ik voelde me aangetrokken tot die taken. Ik vind het leuk te puzzelen en dingen kloppend te 
maken. En aan de computer te werken, dat doe ik thuis altijd, daar heb ik een goede stoel en is 

het warm (Petra heeft een handicap, W.M.). Ik vind organiseren en plannen leuk. Ik maak de 
weekkaarten, zonder die kaarten was er geen project geweest. Mensen vertrouwen er op dat 
aan het begin van het jaar alles goed geregeld is. Ze kunnen erop vertrouwen dat de dingen die 
ik onder mijn hoede heb, ook echt gebeuren. Ik ben een betrouwbaar iemand. Het hele project 

heeft wel positieve kanten, wat mij betreft. Ik kan nu mijn eigen kwaliteiten laten zien. Anderen 
profiteren van jouw sterke kanten. Collega’s hebben geen omkijken naar de kaart. Die ligt 

iedere vier weken weer klaar. Daar krijg ik waardering voor, dat vind ik heel prettig. Ik ga nu 
met plezier en zonder buikpijn naar het werk. Vroeger had ik wel eens, oh, die klas, daar kon ik 
enorm tegen op zien. Nu vind ik het leuk om te komen en om leerlingen en collega’s te zien.  

 

Robert 

Robert is als onderwijzer op Saturnus begonnen. Als voormalig manager van zijn basisschool 
werd hij gevraagd les te geven in Handel en Administratie. De metafoor die Robert als 
kernbegrip heeft gekozen is het krukje: ik loop met het krukje door de ruimte en ik kom je 
helpen. Ik schuif aan bij jou, schuif jij maar aan bij mij. Ik ben je coach. Robert mist net als 
Janette het intensieve contact dat hij op de basisschool met kinderen had. Hij vindt de 
vertrouwensband met kinderen belangrijk:  

Ik geef een voorbeeldje van een jongen die ik heel moeilijk vond om te benaderen. Ik zag 
hem een keertje vissen. Nou, ik stoppen, even praten, leuk, vissen. De volgende dag komt die 

jongen; hé Robert, hoe is het met je? De VO-docent is meer gericht op prestaties, ik meer op de 
band. De V- docent zit, de onderwijzer loopt rond. (…) Ik heb een vertrouwensband met 
leerlingen.  

Dat ziet hij ook als zijn kwaliteit: het vermogen het vertrouwen van leerlingen te winnen. 
Als belemmering noemt hij zijn lichte ontvlambaarheid als anderen hun werk niet goed 
organiseren.  

 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen  Competenties  

Het krukje 

 

Kwaliteit: 
vertrouwens- 

band met 
leerlingen;  

 

Valkuil: ergernis 
aan gebrek aan 
structuur  

1.alles was nieuw: 
de manier van 
werken, de 
organisatie, de 
leerling-
opdrachten, de 
begeleiding 

2.ergernis over te 
‘open’ 
opdrachten, die hij 
‘af’ maakt. 

Basistegenstelling 
tussen de benodigde 
routines en de 
gebruikelijke routines, 
zowel in Subject, Tools, 

Object, als in Subject, 

Community of Practice, 

Object. 

Spanning rond het 
thema omgaan met 
feedback.  

1.de (vak)didactische 
competentie: begeleiden 
van het leerproces, door 
bevorderen van 
zelfstandigheid en 
samenwerken  

2.interpersoonlijke 
competentie: vanuit 
respect voor iedereen 
overleggen, duidelijkheid 
creëren, bijdragen.  

 

Tabel 6.19. Robert’s grenservaringen en competenties 
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Grenservaringen en competenties  
Over zijn grenservaring zegt hij:  

Mijn probleem was dat de situatie geheel nieuw voor mij was. Ik moest me alles eigen 
maken. Niets klopte meer. Alles van Handel en Administratie. Alles van het tutoraat. De 
samenwerkingsopdrachten. De beoordeling daarvan. Bijvoorbeeld boekhouden, ik weet heus 
wel hoe dat werkt. Maar dan komt er een leerling en die zegt is dit goed? En dan moet ik me 

eerst in de leerstof verdiepen, zodat ik snel weet wat er zou moeten staan. Je leert omdat je 
ergens tegenaan loopt. Dat moet je je allemaal eigen maken. En dat is heel veel.  

Robert scoort zichzelf als gevorderd op de (vak)didactische competentie. Het was een pure 
noodzaak deze competentie te ontwikkelen.  

Hoe bevorder je zelfdiscipline, zelfontdekking, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken? Je 
moet steeds terugkoppelen aan leerlingen hoe zij werken en hoe zij tot resultaat komen. Met 

iedereen contact maken. Oppassen dat je het overzicht niet kwijt raakt. Ik kan nu allerlei zaken 
begeleiden die ik eerst niet kon. Ook praktische dingen. Tutorgroepjes begeleiden. Onderzoek 

doen. Goede samenwerkingsopdrachten maken. We zijn nu meer coachend bezig. Maar ik wil 
niet alleen maar doe-werk. Economie heeft ook een maatschappelijke functie. Discussie in de 
groep is ook belangrijk. Ik vind het onderwijs echt leuk. Je ziet vooruitgang. Je ziet dat het 
werkt. Zwakke kinderen stijgen boven zichzelf uit. De bbl’ers en de kbl’ers die we er doorheen 

slepen waren in het traditionele onderwijs al lang drop-out geweest. Dat geeft voldoening.  
De volgende grenservaring die Robert noemt, is de mateloze irritatie die hij ervaart door de 

wijze waarop Myrna met collega’s en met opdrachten omgaat: gister hoorden we om vijf voor 
tien wat we om vijf over tien aan leerlingen moesten uitleggen. Die irritatie is ook zijn 
belemmering: als alles niet goed gestructureerd is, raak ik geïrriteerd.  

De competentie waarin Robert naar eigen zeggen groeit, is de interpersoonlijke 

competentie, waarin hij zich een gevorderde noemt. Robert wil overleg, duidelijkheid naar 
iedereen toe, alles op tijd: gewoon, met en vanuit respect voor iedereen. Daar gaat het om. 
Diegene die iets trekt, moet zodanig plannen dat iedereen goed mee kan doen. Dat is pas 
respect en dat is pas gelijkwaardigheid.  
Het gaat Robert om een persoonlijke benadering, van collega’s en van leerlingen:  

Je mag nooit het individu ondersneeuwen in de groep. Ik heb geleerd te werken met mensen 

vanuit verschillende achtergrond. Vroeger was ik een trekker. Nu een afmaker. Ik probeer 
steeds tijd en persoonlijk contact te combineren, naast coaching. Dat is zoeken, van hoe zou 

dat nu het beste kunnen. Met collega’s wil ik op gelijk niveau werken, als lotgenoot. Met 
leerlingen wil ik een goede werkcultuur creëren. Je moet open staan voor andere ideeën en wat 
mensen bezig houdt. Vroeger was het leraarschap anders, nu moet je je waarmaken, 
vertrouwen winnen. Ik ben nu dus een ander type docent dan vroeger. Ik ben nu zoekende naar 

mijn perspectief. Dat is groeiende, vind ik zelf. 
Robert noemt grenservaringen die op geheel verschillend vlak liggen. De ervaring van 

discontinuïteit is breed en de emotie is diepgaand. Toch weet hij vanuit de grenservaring tot 
leren te komen. Hij baseert zich daarbij op de continuïteit van zijn basisschoolervaring, op de 
gezamenlijke visie en het teamteachen op het plein. Hij geniet van het coachend lesgeven. De 
vernieuwing is –ook – van hem. Dat gevoel biedt voldoende ruggesteun om de discontinuïteit 
te lijf te gaan.  
 

Josefien 

Josefien is in 2005 bij het roc afgestudeerd als onderwijsassistent. Ze had eerst jaren gewerkt 
op de administratie van Saturnus: ik was op de administratie met woordjes en cijfertjes bezig, 
wilde meer met mensen bezig zijn en dat heb ik bij Handel en Administratie gevonden. Ze doet 
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nu veel meer pedagogisch werk, vindt ze, waardoor ze veel beter met leerlingen en collega’s 
heeft leren omgaan. Het kernbegrip dat ze kiest is dan ook: de brede blik op leerlingen. Ik heb 

zorg voor leerlingen. Die leerlingzorg is haar kwaliteit. Ze geniet van haar werk. Zelfs zo, dat 
ze soms teveel hooi op de vork neemt; dat is haar belemmering.  
 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen Competenties  

De brede blik 
op leerlingen  

 

Kwaliteit: zorg 
voor 
leerlingen. 

 

Valkuil: alles 
zelf willen 
doen.  

Onzekerheid over het 
docent zijn op het 
plein, over aanpak, 
inhoud van de stof, 
eigen positie, nu trots 
en voor vol aangezien 
worden.  

Basistegenstelling 
tussen de 
benodigde routines 
en de gebruikelijke 
routines, zowel in 
Subject, Tools, 

Object, als in 
Subject, Community 

of Practice, Object. 

 

Alle competenties, met name 
de pedagogische (mentoraat, 
leerling-zorg), de 
(vak)didactische (praten voor 
een groep), de 
organisatorische competentie 
(stages en 
arbeidsoriëntatieweek) en de 
competentie werken in en met 
de omgeving (stageplaatsen 
zoeken, excursies maken). 

 

Tabel 6.20. Josefien’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaringen en competenties 
Josefien’s grenservaring drong zich vanaf het begin op:  

Ik was in het begin zo onzeker, en nog wel, dat ik denk ooooh, waar ben ik mee bezig. Wat 
komt er allemaal op me af.  
Die onzekerheid maakt haar gespannen, dan vraagt ze zich af:  

Kan ik het wel? Maar ik ben ook trots, mijn man is ook trots op me. Ik voel me betrokken 

bij het veranderingsproces. Ik word voor vol aangezien. Soms ben ik te betrokken. Dan neem ik 
het mee naar huis en kan ik het niet loslaten.  

 

De competenties waarop Josefien vindt dat ze de grootste voortgang heeft geboekt zijn de 
organisatorische (expert), de pedagogische (gevorderde) en de (vak)didactische (beginner). Zo 
langzamerhand voelt ze zich zekerder worden, praten voor een groep bijvoorbeeld, dat is 
makkelijker geworden. Ook mentor zijn en praten met leerlingen over moeilijke dingen, zoals 
zwangerschap, gaat haar beter af. Ze zorgt dat haar bbl-mentorklasje zich veilig voelt. Ze 
organiseert de arbeidsoriëntatie-weken en de stages:  

Dat loopt gesmeerd. Ik wil altijd weten waar ik aan toe ben, zet voor mezelf alles op een rij, 
geef structuur aan dingen en heb overzicht. Ik leer door te doen. Wat dat betreft ben ik net een 
bb- leerling. Ik merk dat ik niet zo onzeker meer ben en dat ik weet wat ik kan. Ik stap overal 
naar toe. Dat had ik een jaar geleden niet gedurfd. Ik doe nu alles zelf, niemand hoeft meer iets 
voor me te doen. Dat was in het begin wel anders. Anderen vragen mij nu dingen te doen; oh, 

dat kan jij wel. Als jij het doet komt het goed. Zo heb ik stagewerkboeken gemaakt: een 
programma met stageopdrachten. Ik regel vaak dingen, een bezoek, een lunch, en dan krijg ik 
altijd complimenten. Daardoor geeft het werk voldoening. Ik voel me er prettig bij. (…) Ik ben 
slecht in delegeren, dat is wel mijn valkuil.  

Josefien noemt ook nog de competentie Werken in en met de omgeving als een competentie 
die zij specifiek op het Handelsplein heeft ontwikkeld. Ze brengt stagebezoeken, werft 
stageplaatsen en heeft contact met ouders en verzorgers. Wekelijks is er contact met 
stagebedrijven. Ze organiseert de Libelleweek. Ze gaat met leerlingen naar buiten. Ze krijgt een 
rondleiding op Schiphol, waar ze met leerlingen de import- en exportafdeling en de 
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dierenafdeling bezoekt. Zo maakt ze de stof zichtbaar voor de leerlingen. Daar gaat het haar 
om: de stof en de toekomst.  

Leerlingen zien hoe mensen daar werken, wat ze moeten doen, wat ze verdienen, en wat je 
met een vmbo- diploma kan doen. Ze krijgt complimentjes: ik groei ervan. Als ik wil kan ik 
stoppen met werken, ik ben al 55+ en mijn man is in de vut, maar ik vind het nog veel te leuk! 
Ik voel me veel zekerder. Ik ga met plezier naar mijn werk. En dat zien leerlingen ook! 

Josefien is net als Emma en Daphne, een totale nieuwkomer in het voorgezet onderwijs, 
laat staan dat ze ervaring heeft met onderwijsvernieuwing. Ook het terrein van de Handel en 
Administratie is geheel nieuw. Ondanks dat weet ze goed met de discontinuïteit om te gaan. Ze 
grijpt terug op de ervaringen van de opleiding tot onderwijsassistent, die ze vol vertrouwen 
heeft afgesloten, en op haar jarenlange ervaring op deze school. Ze stapt overal op af, voelt 
zich gezien en gewaardeerd en wordt beloond met het gevoel als onderwijsassistent te werken 

als een echte docent. De trots, de voldoening en het plezier die ze put uit het dagelijkse werk en 
het samenwerken met collega’s geeft haar het houvast te leren en daadwerkelijk in 
competenties te groeien.  
 

Emma 
Emma werkte dertig jaar als administratrice bij een loodgietersbedrijf. Vanuit die ervaring 
neemt ze een grote organisatorische kwaliteit mee. Ze legt er de nadruk op dat ze voortdurend 
aan het leren is. Ze ziet de respons van leerlingen en collega’s als feedback op haar werk en 
haar antwoord daarop is, en dat is tegelijk haar kernbegrip: blijven sleutelen aan jezelf. Ze 
sleutelt aan zichzelf, maar vindt zichzelf tegelijk niet assertief genoeg. Dat is haar 
belemmering. Net als Josefien is Emma onderwijsassistent en geheel nieuw in het onderwijs. 
Samen met Josefien schreef ze een afstudeerscriptie over de positie van de bbl’ers op het 
Handelsplein.  

 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen Competenties  

Sleutelen aan 
je zelf 

 

Kwaliteit: 
organiseren 

 

Valkuil: 

Niet assertief.  

Alles was nieuw; het 
was doodeng. 
Onbekend met 
onderwijs, met 
aanpak, met 
leerstofinhouden, nu 
zelfbewust geworden. 

Basistegenstelling 
tussen de benodigde 
routines en de 
gebruikelijke routines, 
zowel in Subject, Tools, 

Object, als in Subject, 

Community of Practice, 

Object. 

 

1.(vak)didactische 
competentie: door 
zelfstudie vakinhoud 
eigen gemaakt, geleerd 
te coachen en 
begeleiden.  

2.werken in en met de 
omgeving: stages en 
arbeidsoriëntatieweek.  

 
Tabel 6.21. Emma’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaring en competentie 
Emma beschrijft haar grenservaring zo:  

Alles was nieuw. Ik vond het doodeng. Je komt blanco binnen, met niets, totaal geen 

onderwijskennis. Nu draai ik volledig mee. Met de collega’s. Je bent op elkaar aangewezen, je 
bent afhankelijk van elkaar, je moet gewoon meer samenwerken. Ik merk ook dat ik daar 

ontzettend moe van was, kriegel reageerde en kortaf was. En dat had weer een wisselwerking 
op de leerlingen. Nu weet ik dat ik dat anders moet gaan aanpakken.  

Van met niets binnenkomen, tot volledig meedraaien op het plein – ook vanaf het begin als 
tutorbegeleider -; dat is ook voor Emma een grote stap geweest. Wat hierboven over Josefien’s 
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omgaan met het gevoel van discontinuïteit is gezegd, geldt eveneens voor Emma. Voor Emma 
geldt daarnaast dat ze met haar dertigjarige loopbaan in het bedrijfsleven een wereld van 
ervaring meebrengt. Net als Josefien heeft ze de opleiding tot onderwijsassistent met veel 
plezier gevolgd. Ze heeft vertrouwen in haar leercapaciteiten. Voor Emma geldt daarnaast 
bovendien dat ze bijzonder is geraakt door haar rol als tutor. Ze ontwikkelt in rap tempo 
coachingsvaardigheden, en zet die vaardigheden later in, als haar door de schoolleiding wordt 
gevraagd ook bij Zorg & Welzijn Breed een rol in de vernieuwing te spelen. Dan gaat ze de 
opleiding tot docent Zorg & Welzijn volgen, die zij in 2008 afrondt. Dan is ze al een jaar 
coördinator van Zorg & Welzijn Breed.  
 

Emma scoort zichzelf en haar groei ten eerste in de (vak)didactische competentie. Daarin is zij 
nog een beginner:  

Ik moet vakinhoudelijk veel leren en voorbereiden om het plein goed te laten verlopen. Je 

bent met tien, elf vakken bezig. Die moet je allemaal doorlezen en je voorbereiden op vragen 
van leerlingen. Eventueel bereid je een korte uitleg voor. Ik moet nog heel veel leren. Door 

zelfstudie heb ik geleerd me te verdiepen in de leerstof.  
Ik heb ook leren coachen en de tutorgroepjes leren begeleiden. Uit pure noodzaak. Ik heb 

deze competentie ontwikkeld, omdat ik daarin tekort schoot. Ik was vakinhoudelijk nog niet 
bekwaam. En de verschillende werkvormen, dat kwam al doende. Ik wil allround worden en 

breed inzetbaar zijn. En meer zelfvertrouwen uitstralen. Ik doe hetzelfde werk als een docent. 
Ik sta nu zelfbewuster in de groep.  

Als tweede competentie waarin zij is gegroeid, noemt Emma de competentie werken in en 
met de omgeving. Zij doet samen met Josefien de stages en de contacten met de stagebedrijven. 
Ze noemt zichzelf in deze competentie gevorderd. Ze vindt dat ze organisatorische kwaliteiten 
heeft. Omdat ze zelf uit het bedrijfsleven afkomstig is, legt ze gemakkelijk contacten met 
bedrijven. Contacten met ouders gaan ook gemakkelijk. De arbeidsoriëntatie week is goed 
verlopen:  

Alles loopt op rolletjes. Docenten weten dat het in goede handen is, ze hebben er geen 
omkijken naar. Het is iets voor mezelf, dat ik helemaal zelf kan uitwerken en plannen en verder 
kan ontwikkelen. Dat maakt het werk breder, want ik werk nu ook buiten school. Als iets niet 
goed gaat heb ik een gevoel van falen. (…) Ik verwacht van anderen ook dat ze hun taken goed 

organiseren en uitvoeren. Naar anderen ben ik vaak onvoldoende assertief, dat is mijn valkuil. 
(…) Als de taak volbracht is, denk ik dat heb ik toch maar mooi gedaan. Dan ben ik trots.  

 
Daphne 
Daphne is conciërge op Saturnus. Ze is gevraagd mee te werken bij Handel en Administratie en 
ook om een mentoraat op zich te nemen. Ze doet ook tutorgroepjes en draait op woensdag 
volledig mee op het plein. Haar kernbegrip is: volledig opgenomen zijn. Ze is buitengewoon 
trots op haar rol als docent.  



HOOFDSTUK 6 

 222 

 

Kernbegrip  Grenservaringen Tegenstellingen  Competenties  

Volledig 
opgenomen zijn  

 

Kwaliteit: 
communicatie  

 

Valkuil: 
onzekerheid.  

Vanaf niks 
gekomen, nu 
gewaardeerd en 
opgenomen in team. 

Basistegenstelling tussen 
de benodigde routines en 
de gebruikelijke routines, 
zowel in Subject, Tools, 

Object, als in Subject, 

Community of Practice, 

Object. 

 

1.pedagogische 
competentie: leerlingen 
begeleiden en met grote 
groepen omgaan.  

2.(vak)didactische: bezig 
inhoudelijk te verdiepen 

 

Tabel 6.2.2. Daphne’s grenservaringen en competenties 

 

Grenservaring en competentie 
De grenservaring van Daphne:  

Ik ben van helemaal niks gekomen. Ik was onzeker en had twijfel. En nu word ik heel erg 
gewaardeerd door mijn collega’s. Ik voel me heerlijk in de omgang met kinderen, ik voel me 

groeien.  
De schoolleiding, die haar capaciteiten ziet, vraagt haar, net als Emma, te helpen bij de 

invoering van vernieuwingen binnen de opleiding Zorg & Welzijn Breed. Net als Janette doet 
ze het voor het contact met de kinderen. Ze geniet van haar coachende en pedagogische rol. Ze 
is tutor en zorgt dat ze op het plein volwaardig mee kan doen. Vanwege die trots en 
voldoening, de steun van haar collega’s en het vertrouwen dat in haar gesteld wordt, is Daphne 
in staat om te gaan met haar gevoel van discontinuïteit.  
 

De eerste competentie waarin volgens haar groei is te zien, is de pedagogische. Daphne is 
gevorderde, want zegt ze: leerlingen vinden mijn manier van omgaan met hen prettig. 

Als conciërge ben je veel meer aan het corrigeren, en hier kan ik me als gelijke opstellen 

naar leerlingen toe. Aandacht geven en leerlingen laten voelen dat ze iemand zijn. En juist 
omdat collega’s mij nemen zoals ik ben, kan ik zo groeien. Kan ik spontaan zijn. Toegankelijk 

zijn voor kinderen. Respectvol zijn. Consequent zijn. Sociale zorg bieden. Aan zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid werken. (…) Daar zit ook mijn kwaliteit: communicatieve 
vaardigheden. Hoewel ik graag wil leren om dingen beter te verwoorden. Voor mij was totaal 
nieuw dat ik met grote groepen om moest gaan. In het begin vond ik dat eng, kwam het er 

stroef uit. Nu kan ik voor de groep staan en iets uitleggen. Ik moest wel. En het wordt steeds 
makkelijker. In het begin pakte ik het verkeerd aan, verhief ik mijn stem als zij praatten, nu 

wacht ik tot het stil is. Dat soort foefjes heb ik van Kees-Jan geleerd. Dat gaf de rust die ik 
nodig had in alle nieuwigheid. Ik vond het heel belangrijk dat ik werd gevraagd om bij Zorg en 
Welzijn te helpen het tutorsysteem op te zetten. Daardoor ben ik breder bekwaam geworden. 
Men heeft vertrouwen in mij, dat geeft een kick. Dat ze jou vragen en dat je er bij hoort.  

Ze vindt de pedagogische competentie de belangrijkste.  
 

De tweede competentie waarin Daphne is gegroeid is de (vak)didactische. Daarin noemt ze 
zichzelf een beginner. Ze laat de inhoudelijke vakken door de experts afstempelen en doet zelf 
wel de beroepsgerichte vakken:  

Ik heb die inhoudelijke verdieping niet. Ik ben wel bezig bepaalde dingen uit te diepen, 
inkomende goederen, portfolio, Power Point. Ik neem de boeken waar de kinderen uit werken 
en ben de opdrachten zelf gaan maken. Ik heb de boeken in de zomervakantie mee naar huis 
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genomen en ben aan de gang gegaan. Nu kan ik bepaalde taken nakijken en afstempelen. Zo 
kan ik leerlingen goed begeleiden op het moment dat zij het nodig hebben. En hoef ik geen kind 

weg te sturen.  

 

4.2 Conclusies uit grenservaringen en competenties 
 
Hieronder vatten we de gegevens over het individuele leren van docenten samen. Wat kunnen 
we nu concluderen over de grenservaringen en de groei in competenties?  

• de emoties die bij de grenservaringen behoren, gaan diep. Docenten gebruiken woorden als 
pijnlijk, slapeloze nachten, erover dromen, huilbuien, angst, niets klopt meer, onzekerheid, 
je blanco voelen, vanaf niks gekomen zijn. Het zijn in eerste instantie negatieve emoties, 
die pijn doen en aanleiding geven tot onrust en een groeiend bewustzijn van wat er nodig is 
om de ervaringen in positieve zin om te buigen. Docenten spreken dan ook na de 
onderzoeksperiode van twee jaar in heel andere termen, zoals zelfvertrouwen, 
zelfbewustzijn, over hun ervaringen: behalve Janette. Zij trekt na twee jaar haar conclusies 
en gaat terug naar het lwoo.  

• de grenservaringen geven aanleiding tot een gevoel van discontinuïteit: het gevoel dat de 
oude routines er niet meer toe doen en dat de nieuwe routines nog niet worden beheerst. 
Alle docenten, behalve Janette, weten met het gevoel van discontinuïteit om te gaan. Ze 
kunnen leunen op een gevoel van continuïteit, dat berust op de gezamenlijk gedeelde visie, 
de onderlinge steun en samenwerking, en de onderlinge waardering.  

• de grenservaringen zijn zonder uitzondering gemakkelijk te koppelen aan belangrijke 
tertiaire tegenstellingen. De grenservaringen zijn voornamelijk verbonden met 
tegenstellingen op het terrein van gebruikelijke versus benodigde routines en competenties, 
de tegenstelling tussen trekkers en volgers, spanningen rond de thema’s  werken in 

teamverband en het thema feedback en zichtbaarheid. De tegenstellingen liggen zowel 
binnen de driehoek Subject, Tools en Object als binnen de driehoek Subject, Community of 

Practice, Object.  

• in de grenservaringen leren de docenten hun valkuilen kennen. De valkuilen zijn 
persoonlijke belemmeringen, die bij de meeste docenten een directe samenhang vertonen 
met genoemde grenservaringen. Aan de andere kant vinden docenten dat hun kwaliteiten 
naarmate de vernieuwing vordert meer en meer zichtbaar worden, voor zichzelf en voor de 
collega’s. De persoonlijke kwaliteiten vertonen dan ook een directe samenhang met de 
competenties, waarin docenten zeggen het meest gegroeid te zijn. 

• de meeste docenten slagen er in op een zodanige wijze om te gaan met de grenservaringen 
en de bijbehorende gevoelens van discontinuïteit, dat zij de stap van het oude naar het 
nieuwe kunnen maken. Behalve Janette vinden ze allemaal de continuïteit die hiervoor 
nodig is, ook de onderwijsassistenten en de ander onbevoegde docenten. Ze grijpen terug 
op visie, op zelfvertrouwen, op ervaring.  

• de meeste docenten spreken over de groei in competenties in termen van noodzaak: het was 
een pure noodzaak dit te leren. Zonder die groei in competenties zou het onmogelijk 
geweest zijn op het plein te functioneren. Ieder blijkt juist die competenties te ontwikkelen, 
die een antwoord vormen op de spanningen waarvan zij het meeste last gehad hebben, en 
die hen gelegenheid geven hun persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen en met hun 
valkuilen om te gaan. Interessant is dat geen van de docenten spreekt van een alternatief, 
namelijk dat men uit het team zou kunnen stappen. Dat was in eerste instantie niet aan de 
orde. Twee jaar na de start van het Handelsplein verlaat Janette het team.  
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• de beide informele leiders van de vernieuwing, Myrna en Kees-Jan, ontwikkelen zich in 
leiderschapscompetenties: werken in en met het team. Voor Myrna houdt dat vooral in haar 
visie scherp te houden en het doel voor ogen te houden. Voor Kees-Jan houdt dat in 
feedback te leren geven aan zijn collega’s, maar vooral om feedback te leren ontvangen. De 
enige andere docent die werken in en met het team als groeicompetentie heeft aangemerkt, 
is niet zozeer gegroeid in de competentie, maar heeft geleerd heeft zich te schikken in 
beslissingen waar zij eigenlijk niet achter staat. Ze is in haar eigen valkuil gevallen: ik pas 
me teveel aan. Beide leiders ontwikkelen zich ook in de organisatorische competentie: 
Myrna leert leerling-opdrachten te schrijven zodanig dat andere docenten daar goed mee 
kunnen werken en Kees-Jan leert het plein te managen. Welke competenties worden 
ontwikkeld hangt samen met de positie die men in het team inneemt en met de rol- en 
taakverdeling in het team. Het ziet ernaar uit dat docenten die competenties ontwikkelen die 
passen bij hun positie en rol in de vernieuwing. De leiders ontwikkelen 
leiderschapscompetenties en de onervaren docenten ontwikkelen vakkennis. 

• de docenten die geen bevoegd tweedegraads economie docenten zijn, noemen allemaal de 
vakdidactische competentie als een van de competenties waarop ze het meest gegroeid zijn. 
Petra, Robert en Janette zijn docent, maar zijn geen van allen tweedegraads docent 
economie. Robert en Janette beginnen met de tweedegraads lerarenopleiding , die Robert 
inderdaad afrondt. Emma, Josefien en Daphne hebben geen enkele ervaring met het 
onderwijs. Zij ervaren een grote druk om zich de leerstofinhouden van economie en 
boekhouden eigen te maken en zorgen dat ze altijd een week vooruit zijn.  

• de competenties waarin docenten zich naar eigen zeggen ontwikkeld hebben, vertonen 
samenhang met de taken die zij vervullen in de vernieuwing. Josefien en Emma ‘doen’ de 
stages en de arbeidsoriëntatie en zijn dus gegroeid in de competentie werken in en met de 

omgeving. Petra doet veel organisatorische voorbereiding voor het Handelsplein op de 
computer: zij is gegroeid in de organisatorische competentie.  

• groei in competenties geeft aanleiding tot persoonlijke trots en tevredenheid. De vier 
docenten - om precies te zijn een docent, twee onderwijsassistentes en een conciërge, die in 
eerste instantie spreken vanuit een gevoel van onzekerheid en angst (Petra omdat ze 
ordeproblemen had; Josefien, Emma en Daphne omdat zij geen docent waren en voor hen 
alles in het onderwijs nieuw was) ervaren, nadat ze groei in hun competenties hebben 
doorgemaakt, juist heel positieve gevoelens. Petra heeft zelfvertrouwen gekregen, Josefien, 
Emma en Daphne voelen zich zo langzamerhand als een echte docent opgenomen in het 
team. Ze zijn aanvaard als collega en dat heeft zelfbewustzijn, trots en het gevoel dat je 
gewaardeerd wordt, met zich meegebracht.  

 

Naar aanleiding van deze analyses constateren we dat de ervaren noodzaak tot competentie-

ontwikkeling tijdens de vernieuwing tot groei in competenties leidt. Dat is opmerkelijk, omdat 
de problematiek die docenten binnen het oude activiteitssysteem ervoeren niet leidde tot een 
groei in competenties, maar tot een zodanige malaise dat een vernieuwing van het 
activiteitssysteem noodzakelijk werd geacht. We geven drie mogelijke verklaringen voor het 
feit dat docenten in de oude situatie niet en in de nieuwe situatie wel tot competentiegroei zijn 
gekomen. Ten eerste de eilandjescultuur van voorheen: docenten waren op zichzelf 
teruggeworpen. Ze stonden er geheel alleen voor en hadden weinig vertrouwen in zichzelf. Ten 
tweede, het ontbreken van perspectief op een blijvende verandering in de toekomst: iedere les 
moest de orde weer worden bevochten. Ten derde, het ontbreken van instrumenten: docenten 
hadden alleen zichzelf, in wie ze weinig vertrouwen stelden, als instrument.  
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In de vernieuwing is de werkelijkheid anders. Docenten staan er niet alleen voor, ze hebben 
elkaar. Hun talenten worden benut en gezien. Er is een gezamenlijk perspectief en er zijn 
gezamenlijke instrumenten. Deze hebben het venster geopend op een andere onderwijspraktijk, 
die docenten een gezamenlijke taal bood en hen uitnodigde tot en steun bood voor 
competentiegroei. 
 

4.3 Het team: het collectieve leren  

 
Uit welke onderdelen bestaat die gezamenlijke taal nu? Welke aspecten van de visie worden nu 
echt gezamenlijk gedeeld? Dit is de vraag naar het resultaat van het collectieve leren. 
Onderstaande conclusies zijn gebaseerd op de leerbiografie en op gegevens uit het derde 
interview, waar docenten ieder voor zich hebben aangegeven wat zij nu beschouwen als 
gezamenlijk gedragen opbrengsten van de vernieuwing. Ook zijn de resultaten uit de 
disseminatie gebruikt.  

Iedereen is het erover eens dat de basisstructuur van het Handelsplein, met de kaart, de 
keuzemogelijkheden, de wekelijkse reflectie in het tutoruur, de leerling-coaches, de praktijk- 
en buitenopdrachten, en het bezemuur, deugt. Binnen deze structuur komt alle stof aan bod en 
worden alle vaardigheden geoefend. Docenten controleren meer en stellen hogere eisen. De 
basisstructuur heeft ook aanleiding gegeven tot een cultuurverandering: het plein is van ons 

samen, we zijn er samen verantwoordelijk voor (Robert). Op het plein is er ten opzichte van het 
verleden – voor alle docenten behalve Janette - meer ruimte voor persoonlijke aandacht, zowel 
tussen docenten als tussen docenten en leerlingen. Leerlingen zijn tevreden en gedragen zich 
een stuk beter dan voorheen. De basisuitgangspunten waarover alle docenten het eens zijn, zijn 
de volgende:  

• leerlingen werken in zelfstandigheid en met eigen verantwoordelijkheid, zowel voor 
resultaten als voor gedrag 

• leerlingen leren door te doen: het praktisch leren, op school en daarbuiten, in samenwerking 
met roc en bedrijfsleven. 

• leerlingen werken samen en coachen elkaar: ze gaan gelijkwaardig met elkaar om en 
luisteren naar elkaar 

• docenten zijn begeleider en coach 

• docenten werken samen in het teamteachen.  
 
Dit is volgens de docenten het resultaat van het collectieve leren. 
 

Volgens de activiteitstheorie leren professionals door om te gaan met ervaren problemen in de 
werksituatie en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Zodra die oplossingen bestaande kaders 
overstijgen en ook niet toepasbaar zijn in die bestaande kaders, spreekt Engeström van 
expansive learning. Het Handelsplein kent verschillende uitingen van dit expansive learning. 
Tijdens de disseminatie is de docenten de vraag voorgelegd op basis van welke tertiaire 
tegenstellingen hun eventuele leren als collectief zich naar hun oordeel vooral heeft kunnen 
ontwikkelen. Door welke tegenstellingen hebben ze nu het meeste geleerd? De zes 
tegenstellingen, met bijbehorende condities, die door de onderzoekers op grond van een eerste 
analyse van de leerbiografie waren geformuleerd, worden samengevat in tabel 6.23. 

 
 

Tertiaire Tegenstelling Bijbehorende conditie 
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tegenstellingen 

1 Tussen visie en realiteit  Gemeenschappelijkheid van een dragende visie 

2 
Tussen structuur en 
loslaten  

Vertrouwen in leerprocessen van leerlingen en 
collega’s 

3 
Tussen trekkers en volgers  Aansluiting visies tussen diverse lagen in de 

organisatie  

4 
Rond zichtbaarheid van 
verschillen  

Ruimte om te experimenteren en ervaring op te 
doen  

5 
Rond omgaan met 
feedback  

Tolerantie voor eigen en andermans fouten  

6 
Rond ontstaan van 
standaarden  

Kwaliteit van leiderschap en reflectie.  

 

Tabel 6.23. Manifestatuies van tertiaire tegenstellingen, zoals voorgelegd aan het team.  

 

Twee zaken, die met verschillende typen tegenstellingen te maken hebben, springen er volgens 

het team uit.  

 
Ten eerste, de tegenstellingen die te maken hebben met de basistegenstelling op de as van de 
componenten Regels en Community of Practice rond het thema feedback, waaraan het team 
koppelde de spanningen die te maken hebben met de thema’s zichtbaarheid en de 
ongeschreven regels over waar wel en niet over wordt gesproken. Het is vooral de confrontatie 
onderling, als collega’s met elkaar, geweest die heeft geleid tot spanningen, inzichten, nieuwe 
handelwijzen, het laten varen van ‘oud’ gedrag. Als team heeft men gemerkt hoe moeilijk het 
is feedback te geven en te ontvangen. Men heeft ervoor gekozen te trachten open en eerlijke 
feedback te geven en te ontvangen. Zo langzamerhand groeit een praktijk waarin men leert met 
eigen angsten, die in eerste instantie verhinderden feedback te geven, om te gaan. 
Langzamerhand leert men te aanvaarden dat feedback bij de ander tot zakelijk verstaan kan 
leiden in plaats van tot emotionele uitbarstingen. Het team is hierin gesteund door de 
teamleider. Zij stelde in individuele gesprekken onophoudelijk aan de orde dat feedback leidt 
tot verbeterde praktijken en tot openheid in plaats van tot emotionele uitbarstingen. Ook Kees-
Jan speelde hierin een belangrijke rol. Hij speelde, wanneer collega’s bij hem als interne 
coördinator kwamen klagen, steeds de bal terug: zeg het zelf maar tegen die collega, ik doe dat 
niet voor jou.  

De conrector legt ook de nadruk op de problematiek rondom het thema feedback:  
Ik vind het verbazingwekkend hoe lang dat duurt. Hoe moeizaam dat gaat. Want als er 

ergens gesproken wordt over het verschil tussen rol en persoon, als er ergens expliciet wordt 
gemaakt wat er gebeurt, is het wel op het Handelsplein. (…) Ik zou wel inzicht willen hebben in 

het waarom, terwijl het allemaal heel weldenkende, goedwillende mensen zijn, en ze ook zo 
ontzettend veel positieve feedback krijgen. We omarmen ze als school en toch is het moeilijk 
daaraan zelfvertrouwen te ontlenen en feedback te zien als zakelijk en los te koppelen van de 
persoon. Dat blijf ik verbazingwekkend vinden. Want het zijn volwassen mensen. Docenten 

hebben er zo ongelooflijk veel moeite mee om gewoon van elkaar te horen over gedrag! Hoe 
komt dat nou?  

Bij deze tegenstelling hoort de conditie, die in eerste instantie is geformuleerd als: 
tolerantie voor eigen en andermans fouten en de conditie ruimte om ervaringen op te doen en 
te experimenteren. Aan deze conditie is voldaan, door de openheid in het team, de 
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gezamenlijke visie en de onderlinge steun. Het is daarnaast wellicht vooral de steun van de 
schoolleiding en de positieve feedback van leerlingen geweest die het team de mogelijkheid 
hebben geboden op een positieve manier met deze spanningen om te gaan.  

 

Ten tweede, de tegenstellingen die te maken hebben met de basistegenstelling rondom 
visieontwikkeling, gekoppeld aan de fase van de vernieuwing. Deze tegenstelling liet zich op 
het Handelsplein vooral kennen als een tegenstelling tussen de gebruikelijke en de benodigde 
routines en competenties, zowel binnen Subject, Tools, Object, als binnen Subject, Community 
of Practice, Object. De docenten hebben ervaren dat niet alleen leerlingen de vaardigheden die 
nodig zijn om in zo’n nieuwe situatie te werken moeten leren, maar dat ook zijzelf die 
vaardigheden moeten leren. Het was pure noodzaak die competenties te ontwikkelen, zeggen 
alle docenten. Zij hebben moeten leren teamteachen en samenwerken. Zij hebben zich door 
discussies over het leren van leerlingen heen geworsteld. Die discussies hadden te maken met 
begeleiden en coachen, het betrekken van leerlingen in het leerproces door docenttaken over te 
dragen aan leerlingen, zelfstandig en zelfverantwoordelijk werken, leerling-coaches, 
samenwerking met roc en bedrijfsleven. Twee discussies zijn niet ‘opgelost’. Het debat over de 
mate van openheid/gestructureerdheid van opdrachten en de vraag of de bbl-leerling het 
Handelsplein wel ‘aan’ kan. Over dat laatste hebben de leerlingen overigens een duidelijk 
antwoord: ja, zegt Sebastiaan, lwoo geweest, nu bbl, waarom zouden bbl’ers dat niet kunnen? 

Wij worden altijd onderschat! En dat vindt Myrna, en samen met haar bijvoorbeeld Janette en 
Kees-Jan, ook. Het waren vooral de onderwijsassistentes die pleitten voor een andere aanpak 
van bbl’ers. Aan deze tegenstelling is de conditie de mate van gemeenschappelijkheid van een 
dragende visie gekoppeld. Die gedeelde visie is er zonder meer. Er zijn wel verschillen, maar 
die spelen zich af in de marge van het plein. Over de basisstructuur is iedereen het eens.  

Tijdens de disseminatie pleiten Kees-Jan en Myrna ervoor de discussie samen te vatten als 
leerling-centraal tegenover docent-centraal. Kan het vanuit de leerlingen komen, die elkaar 
helpen en waarbij de rol van de docent is om te begeleiden, uit te leggen en voor te doen? Dat 
is volgens hen meer de kern van het debat dan zich af te vragen welke leerling het plein wel of 
niet aan kan. Tot zover de disseminatie.  
 
De opvatting van de conrector over het leren van de docenten ondersteunt Engeströms ideeën 
over competentieontwikkeling bij expansive learning. Ze is ervan overtuigd dat docenten leren 
door de confrontatie met de werkelijkheid aan te gaan en de teleurstelling te ervaren die daar 
bij hoort:  

Ik benoem nu heel consequent dat teleurstellingen erbij horen, dat ik ervan overtuigd ben 
dat dat de momenten zijn dat je leert. Dus je moet confrontatie niet koppelen aan teleurstelling, 
maar aan een leermoment. In feite (…) willen wij leren door confrontatie. (…) Een docent zei: 

‘weet je hoe moeilijk dat is, als je dat tegen mij zegt, want ik heb in al mijn genen tot nu toe 
geleerd, dat ik moet zorgen dat de dingen niet mis gaan. (…) Nu moet ik dus juist dingen laten 

misgaan, dat accepteren en dat zien als een leerproces!’ Het streven om zo min mogelijk 
teleurstellingen op te lopen is, wat mij betreft, niet zo zinvol.  

Naast het leren van teleurstellingen noemt de conrector het leren van docenten het gevolg 
van een combinatie van een proces van vernieuwen van onderop met een proces van sturing 
van bovenaf. Het van-onderopgedeelte is van het team en de sturing komt van haar, van de 
teamleider, van Kees-Jan en van Myrna. In Kees-Jan en Myrna komen de bewegingen van 
onderop en van bovenaf samen, zij vormen de spil. De conrector spreekt de teamleider zeker 
eens per twee weken, ze houden gezamenlijk de vinger aan de pols. Op de vloer wordt de regie 
uitgeoefend door Kees-Jan en Myrna, zij kunnen de conrector op elk moment bij een probleem 
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roepen: elk probleem van de groep heeft een hoge urgentie. Als voorbeeld noemt de conrector 
de discussie over het instructielokaal, over de tweede tutordag en de vervanging van het 
mentoraat door het tutoraat. Daar is ze bij geweest en daar heeft ze, in samenspraak met Kees-
Jan en Myrna, de situatie ingeschat en oplossingen ondersteund die in de pas liepen met de 
ontwikkelingen in het team.  

De spanningen, teleurstellingen en de confrontaties die de docenten hebben ervaren – 

grenservaringen -, hebben geleid tot samenwerken aan nieuwe oplossingen en aanpakken en 

dat is een collectief leerproces geweest. De conrector:  

Ik vind dat onze docenten ontzettend aan het leren zijn. Onvoorstelbaar! Is een effect dat ik 
niet van te voren had bedacht. Ik was erg gefocust op wat we met die leerlingen wilden, en 

natuurlijk moeten de docenten mee, maar dat het zoveel energie zou genereren, (…) zoveel 
trots en zoveel gevoel van wat werk persoonlijk voor hen betekent in de verwezenlijking van 
wie zij zijn, dat had ik niet kunnen bedenken. Dat enorme teamwork! En de wisselwerking 
tussen persoonlijk en team-leren! Teamwork levert meerwaarde op, dat is een feest om te zien. 

Ik zie een enorme verbondenheid en trots, dat ze docent zijn en dat het ze lukt om met 
leerlingen samen betere resultaten te bereiken, betere cijfers en minder uitval. Maar ook het 

feestelijke gevoel dat je met leerlingen gesprekken hebt over essentiële dingen, hoe ze leren dat 
mensen zich met jou willen verbinden, met de afdeling, met elkaar en met jou, docent. Er is een 
gezamenlijke beleving en een gezamenlijke taal.  

 

4.4 Tot slot 
 
In deze paragraaf is aandacht gevraagd voor het individuele en het collectieve leren. De 
individuele leerprocessen zijn geplaatst binnen het kader van het begrip ‘grenservaring’. De 
grenservaringen van de docenten zijn zonder uitzondering emotioneel en zwaarbeladen 
geweest. De individuele leerresultaten zijn geplaatst in het kader van de SBL-
competentiematrix. Docenten rapporteren unaniem de pure noodzaak te hebben gevoeld hun 
competenties verder te ontwikkelen. We zagen dat de specifieke competenties waarin docenten 
vooral groeien samenhangen met positie, rol en taken van docenten in de vernieuwing, met de 
vakkennis en met de kennis van het onderwijs die docenten hebben. Leiders van de 
vernieuwing ontwikkelen de competentie werken in en met het team: ze ontwikkelen 
leiderschapsvaardigheden. Onbevoegde docenten ontwikkelen vooral (vak)didactische en 
pedagogische competenties; ze bestuderen economiemethodes en maken de opdrachten. De 
(vak)didactische competentie overstijgt het leerling-niveau niet. Alleen Robert maakt ernst met 
de vakdidactische competentie op docentniveau. Hij begint de opleiding tot tweedegraads 
docent economie.  
 

Het collectieve leerproces is dat van de confrontatie geweest; de confrontatie met de 
werkelijkheid en met elkaar. De confrontatie met de werkelijkheid betekende de confrontatie 
met het gedrag van leerlingen, met ordeproblemen, en problemen in werkhouding; en met de 
eerste organisatieproblemen op het plein. Het was te druk, te hectisch. Er was geen tijd voor 
overleg. De confrontatie met collega’s hield in dat men zich door elkaar aan het werk te zien 
aan elkaar bloot gaf en te maken kreeg met de ervaring van eigen en andermans onvermogen 
dan wel ontwikkelingsmogelijkheden, en de worsteling in het docententeam om deze 
ervaringen bespreekbaar te maken, ondertussen omgaand met twijfel, onzekerheid en 
gevoelens van ergernis en onmacht. In dit leerproces zijn twee tegenstellingen van groot belang 
geweest: de tegenstelling binnen de component Regels, rondom de thema’s zichtbaarheid en 
feedback geven en ontvangen, en de tegenstelling tussen gebruikelijke en benodigde routines 
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en competenties, zowel wat betreft het leren en begeleiden van leerlingen als wat betreft het 
samenwerken in het team. Uiteindelijk blijkt het Handelsplein de verschillende individuele 
concepten van docenten te overstijgen en is het Handelsplein een systeemconcept geworden. 
De condities die daaraan ten grondslag lagen bleken de gedeelde visie te zijn, de tolerantie voor 
het maken van fouten en de ruimte om ervaring op te doen, en de steun van de schoolleiding, 
zowel wat betreft het bieden van faciliteiten, als het ondersteunen van de trekkers van de 
vernieuwing.  
 

 
5 Conclusies uit Saturnus, een gevalsstudie 

 

In dit hoofdstuk trekken we conclusies uit de gevalsstudie van het Handelsplein. We vatten 
eerst de opbrengsten van het Handelsplein kort samen.  

Docenten blijken tevreden over de basisstructuur van het Handelsplein. Ze zijn het eens 
over de uitgangspunten van het leren op het Handelsplein: het zelfstandig leren, het 
samenwerkend leren, het leren door doen, de leerling-coach, de samenwerking met roc en 
bedrijfsleven. Ze zijn het ook eens over het teamteachen als uitgangspunt voor hun eigen werk 
en over hun rol als begeleider en coach. Ze vinden dat het plein een beroep doet op vele 
verschillende docent-kwaliteiten en dat hun verschillende talenten door collega’s worden 
gezien en dat die talenten ook worden benut op het plein. Ze zijn blij met elkaars steun op het 
plein: je staat er nooit meer alleen voor. Dat was voorheen wel zo: toen was je zelf als docent 
voor de klas je enige instrument.  

Leerlingen zijn blij met de persoonlijke aanpak, de keuzemogelijkheden, de zelfstandigheid 
en de eigen verantwoordelijkheid. Ze voelen zich gezien. Het plein biedt dan ook meer 
gelegenheid voor een persoonlijke begeleiding dan daarvóór ooit mogelijk was op Saturnus.  

De resultaten zijn hoopgevend: leerlingen tonen zich zelfstandiger en verantwoordelijker 
dan in het oude activiteitssysteem. Ze werken samen, coachen en begeleiden elkaar, leggen 
elkaar de stof uit en corrigeren elkaar. Volgens de docenten is er nog nooit zo hard gewerkt met 
zoveel resultaat als op het plein. Geen leerling ontkomt eraan om zich door alle leerstof te 
worstelen en alle vaardigheden te trainen.  

Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Leerlingen vertonen bovendien nog steeds 
problemen met werkhouding, maar op het plein kunnen die problemen worden aangepakt. De 
docenten die voor economie en boekhouden onbevoegd waren, zijn nog steeds geen 
vakinhoudelijke deskundigen, maar ze zijn wel allemaal deskundig op leerling-niveau: ze 
kunnen alle leerling-opdrachten maken en nakijken.  

Welke tegenstellingen hebben de docenten van Saturnus nu wel en niet opgelost? Onder 
welke condities bleek het oplossen van die tegenstellingen lerend? Is er sprake van expansief 
leren? Hieronder beantwoorden we eerst de deelvragen en daarna de hoofdvraag van dit 
onderzoek.  

 
5.2 Deelvraag 1: welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de 

onderwijsvernieuwingen? 
 
Het Handelsplein is geboren uit diepe onvrede met het oude activiteitssysteem, dat gekenmerkt 
werd door de in het vmbo alom aanwezige tegenstelling tussen theorie en praktijk. Deze 
tegenstelling leidde bij Saturnus vooral tot een geïsoleerde positie van zowel de leerling, de 
docent en de klassikale lessen. De primaire tegenstelling uitte zich in secundaire 
tegenstellingen tussen theorie- en praktijklessen, gebrekkige voorbereiding op de wereld van 
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het werk en van het vervolgonderwijs, ordeproblematiek, motivatieproblemen van leerlingen 
en gebrek aan arbeidsvreugde van docenten. De docenten die les gaven in de praktijkvakken, 
zoals de kantoorsimulatie en de winkel, ondervonden in hun lessen die orde- en 
motivatieproblemen niet. De primaire tegenstelling tussen theorie en praktijk werd bestreden 
met een vernieuwing, die het leren reorganiseerde op een groot plein, waarop leerlingen keuzes 
maken uit taken die op de weekkaart staan, waar docenten teamteachen en waar 
ouderejaarsleerlingen jongerejaarsleerlingen coachen en in tutorgroepen terugkijken op hun 
leren en op hun resultaten.  

De inhoud van het onderwijs is in het nieuwe activiteitssysteem niet zoveel veranderd ten 
opzichte van het oude: de lesmethodes economie en boekhouden gelden onverminderd, evenals 
de kantoorsimulatie en de winkelpraktijk. Wel zijn er leertaken bijgekomen: op het terrein van 
de verbinding tussen theorie en praktijk en op het terrein van het onderzoekend en probleem 
gestuurd leren. Ook is het Handelsplein gaan samenwerken met aangrenzende 
activiteitssystemen: het roc en het bedrijfsleven.  

 

5.2 Deelvraag 2: welke tertiaire tegenstellingen worden in de vernieuwing opgeroepen? 
 
Het werken in de nieuwe setting heeft vanaf het begin tot veel spanningen aanleiding gegeven. 
In de hoofdstukken over de pedagogisch-didactische aanpak, over de Community of Practice 

en over het individuele en collectieve leren is van al deze spanningen verslag gedaan. Ze zijn 
ook besproken tijdens de disseminatie van de Leerbiografie, waarin de docenten zes 
spanningen met bijbehorende condities werden voorgelegd. De docenten herkenden twee 
verschillende spanningen, die volgens hen tot individueel en collectief leren hadden aangezet. 
Dit waren de spanning tussen visie en realiteit, die we hieronder hernoemen als de spanning 
tussen de gebruikelijke en de benodigde routines, en de spanning tussen behoefte hebben aan 
en de angst voor feedback.  
 

5.2.1  Spanning 1. De spanning tussen gebruikelijke en benodigde routines en competenties, 
binnen de driehoek Subject, Tools, Object  

Om de primaire tegenstelling op te lossen was tijdens een tweedaagse aan zee het Handelsplein 
bedacht. In korte tijd werd er verbouwd en werden er weekkaarten en leerling-opdrachten 
geschreven. Men kon van start gaan. Er kwam heel veel op de docenten en de leerlingen af. 
Leerlingen waren in het begin heel druk en vertoonden problemen met werkhouding. Docenten 
konden de hectiek op het plein maar met moeite aan. Ze hadden niet meer de klas voor zich om 
iets aan uit te leggen en vroegen zich af hoe leerlingen zonder uitleg voor economie en 
boekhouden zich toch de theorie en vaardigheden behorende bij die vakken eigen konden 
maken. Over de rol van instructie in theorie is heel wat afgepraat. Zo ook over de werkhouding 
van leerlingen, of liever het gebrek eraan en over de positie van bbl’ers op het plein. De 
behoefte om gas terug te nemen en de vrijheid van leerlingen in te perken door middel van het 
aanbieden van structuur werd door zeker de helft van de docenten gevoeld. Deze 
startproblemen leidden tot gevoelens van onzekerheid, bij de ene docent meer dan bij de 
andere. Welke spanningen hebben in de beginfase nu zo gewrongen dat ze konden aanzetten 
tot leren?  
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Iedereen moet het leren: tegenstelling gebruikelijke en benodigde routines 
Vanaf de eerste dag bleken zowel docenten als leerlingen onwennig in de vernieuwing: 
leerlingen misten vooral de samenwerkings-, de leer- en de leesvaardigheden die ze op het 
plein nodig hadden. Docenten misten de begeleidingsvaardigheden die ze op het plein nodig 
hadden. Sommige docenten, met name de onbevoegde docenten en de onderwijsassistenten 
misten de vakvaardigheden en ook de vakdeskundigheid. De docenten hadden zich bij de start 
van de vernieuwing gericht op de inrichting van de ruimte, de organisatie en de nieuwe 
instrumenten van het Handelsplein. Ze hadden de leerprocessen van leerlingen en docenten bij 
de aanvang van de vernieuwing in eerste instantie over het hoofd gezien. Het inzicht dat die 
leerprocessen zich noodzakelijkerwijs afspeelden en dat die gepaard gingen met gevoelens van 
ongenoegen en met emoties, brak slechts langzaam door.  
 

Iedereen moet begeleiden versus niet iedereen beheerst de vakinhoud  

Waren in het verleden drie economiedocenten voldoende in aantal om het economie- en 
boekhoudonderwijs uit te voeren (naast de twee geïnterviewde bevoegde economiedocenten is 
er nog een bevoegde economiedocent werkzaam, die niet is geïnterviewd), in een aanpak zoals 
die geldt op het Handelsplein ligt dat anders: omdat iedere docent op het plein alle leerlingen 
moet kunnen begeleiden, moet ook iedere docent de vakinhoud economie en boekhouden 
beheersen. Elke docent moet vragen van leerlingen kunnen beantwoorden en elke docent moet 
kunnen nagaan of het antwoord van leerlingen op vragen uit het boek het goede antwoord is. 
Dat geldt zeker op het Handelsplein, omdat daar gewerkt wordt met de gangbare boekhoud- en 
economiemethodes, die veelal bestaan uit teksten met daarbij vaak gesloten vragen en 
antwoorden. Het leren beheersen van de vakinhoud bleek voor de onderwijsassistenten en de 
voor economie en boekhouden niet bevoegde docenten te leiden tot gevoelens van trots, van 
erbij horen, en van samen optrekken.  

 

De vakinhoudelijke deskundigheid: scholing in vak versus scholing in vaardigheden  

Toen het inzicht doorbrak dat docenten het werken op het plein ook moesten leren, werd er een 
scholingsprogramma opgesteld. De scholing gaf voorrang gaf aan vakinhouden boven het leren 
aanleren van leer- en leesvaardigheden en boven het leren begeleiden op het plein. De 
vakinhoud kreeg prioriteit, omdat alle leerlingen Handel en Administratie door de hele derde 

en vierdejaars stof heen moesten (Myrna) en zich moesten voorbereiden op toetsen en 
examens. De vaardigheden die docenten nodig hadden om goed op het plein te functioneren, 
dus de vaardigheden voor de vernieuwing, zoals leerlingen begeleiden, kregen een lagere 
prioriteit. Ook schrokken de leiders van de vernieuwing ervoor terug hun collega’s bij het leren 
van dergelijke vaardigheden te begeleiden. Ze waren in hun ogen immers geen 
docentbegeleiders. Het team heeft het beheersen van de vakinhoud als een absolute 
basisvoorwaarde gezien om goed te kunnen functioneren op het plein.  
 

De vakinhoud: boven de stof staan versus het op leerling-niveau beheersen 

De vakinhoudelijke deskundigheid gaat voor de onbevoegde docenten en voor de 
onderwijsassistenten tot leerling-niveau. Ze beheersen de stof op leerling-niveau: ze kunnen de 
teksten uit het boek uitleggen, sommen maken en antwoorden beoordelen. Daarmee is iedereen 
op het plein tevreden. Op aandrang van de inspectie werden twee docenten met een 
bevoegdheid primair onderwijs (Robert en Janette) in het kader van een versnelde opleiding tot 
tweedegraadbevoegd docent gestimuleerd de tweedegraad economie bevoegdheid te behalen, 
van wie één het diploma heeft behaald en de ander zich uit het Handelsplein terugtrok.  
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5.2.2  Spanning 2. De tegenstelling tussen gebruikelijke en benodigde routines en competenties, 
binnen de driehoek Subject, Community of Practice, Object  

Net zoals docenten hebben moeten leren met leerlingen op het plein te werken door uitleg te 
geven, vragen te stellen, af te tekenen, in tutorgroepjes te vergaderen, praktijkopdrachten en 
onderzoeksopdrachten te begeleiden, zo hebben ze ook moeten leren samen te werken. Het 
opgeven van de eigen autonomie en alles samen doen, met elkaar afspraken maken en je daar 
ook aan houden, bleek geen makkelijke opgave.  

Sommige docenten ergeren zich in eerste instantie aan andere docenten, omdat afspraken 
niet worden nagekomen, of omdat leerling-opdrachten onvoldoende zijn uitgewerkt of omdat 
er onvoldoende persoonlijke begeleidingstijd is op het plein, of men het op onderdelen niet 
eens is met de gang van zaken. Men was op de problemen rondom het samenwerken in het 
geheel niet voorbereid. De tegenstelling tussen gebruikelijke en benodigde routine uit zich in 
de spanning tussen tussen behoefte aan en angst voor feedback, gekoppeld aan zichtbaarheid 
van verschillen en geschreven en ongeschreven regels. 

 

Zichtbaarheid van verschillen 
De hectiek op het plein is groot. Er zijn altijd veel leerlingen, die met de weekkaart in de weer 
zijn. Docenten leggen uit, coachen en begeleiden, tekenen af, schrijven leertaken, bereiden 
studiemiddagen voor of vergaderen met roc collega’s en het bedrijfsleven. In die hectiek zien 
docenten elkaar - als goede en slechte docenten - aan het werk. Ze zien collega’s, die wel of 
niet kunnen uitleggen, een conflict goed of slecht hanteren, regels wel of niet handhaven. Ze 
zien ook zichzelf door de ogen van anderen. De zichtbaarheid van verschillen leidt in eerste 
instantie tot onzekerheid en schaamte. Toch wordt het onderwerp leren begeleiden van 
leerprocessen, of samenwerken niet in het scholingsplan opgenomen.  
 

Behoefte aan en angst voor feedback 
Docenten willen anderen graag feedback geven, maar durven dat niet te doen, uit angst een 
ander te kwetsen. Zelf hebben ze grote behoefte aan feedback en zijn ze tegelijkertijd bang 
feedback te krijgen. De teamleider en Kees-Jan spelen een grote rol in het leren hanteren van 
feedback. Ze geven het goede voorbeeld en accepteren geen klachten over anderen zolang deze 
niet aan de betreffende docent zelf gezegd zijn (zie ook verderop). Toch wordt het leren 

feedback geven en ontvangen niet in het scholingsplan opgenomen: de ontwikkeling van 
vakdeskundigheid krijgt voorrang. Bovendien zijn de trekkers, zoals zij niet ophouden te 
zeggen, geen docentbegeleiders.  

 

Geschreven en ongeschreven regels op het plein 
Volgens de ongeschreven regels zijn bepaalde onderwerpen taboe: er wordt niet gesproken 
over onderlinge machtsverschillen, men spreekt elkaar niet aan op gedrag, men gaat 
gesprekken over visie liever uit de weg en heel wat ergernissen blijven impliciet. Al deze 
omstandigheden verhinderen de voortgang van het werken op het plein. Op studiemiddagen 
trachten Myrna en Janette de gang van zaken wel bespreekbaar te maken. Dat geeft volgens de 
docenten wel opluchting.  
 

5.3 Deelvraag 3: wat zijn de condities waaronder docenten leren van het oplossen van deze 

spanningen en tegenstellingen? 
 

Uit het bovenstaande mag blijken dat de ontwikkeling van het Handelsplein een gezamenlijke, 
en in mindere mate ook een spanningsvolle aangelegenheid is geweest. Hieronder brengen we 
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de omstandigheden in kaart die op Saturnus speelden die ervoor hebben gezorgd dat de 
gezamenlijke visie op het Handelsplein in praktijk gebracht konden worden.  

 

Draagvlak; gedeelde visie, perspectief van blijvende verandering en voorzichtig tempo  
Het Handelsplein is ontstaan als een gezamenlijke inspanning. Het tracht werkelijke en 
diepgevoelde problemen op te lossen. Het draagvlak waarop de vernieuwing berust, betreft de 
volgende kenmerken: 

• Er is vanaf het begin overeenstemming over de grote lijnen, de drie pijlers van de 
vernieuwing geweest 

• Het Handelsplein bood de docenten een perspectief op een blijvende verandering, 
gebaseerd op gezamenlijk gedragen visie en onderlinge steun.  

• Het Handelsplein biedt de Tools waarin docenten kunnen geloven: het bezemuur, de kaart, 
de drie pijlers, de fysieke inrichting van het lokaal, het kwartiertje.  

• Vanaf het begin heeft daardoor op het plein de sfeer van samen de schouders eronder en 
elkaar helpen geheerst.  

• Het innovatieproces op het Handelsplein heeft zich bovendien gekenmerkt door een 
voorzichtige aanpak en een voorzichtig tempo. Sommige docenten willen sneller dan 
andere. Het tempo van de vernieuwing wordt aangepast aan de veranderingstolerantie van 
die docenten die behoefte hebben aan stap voor stap veranderingen. In meerdere gevallen 
constateerden we dat, hoewel de leiders van de vernieuwing veranderingen in rapper tempo 
zouden willen doorvoeren, men toch het tempo matigde met uitspraken als: dat is te snel, 
daar zijn wij nog niet aan toe, dat komt volgend jaar wel.  

• Hoewel de problemen met de werkhouding van leerlingen blijven spelen, is de 
werkhouding onvergelijkbaar met de oude situatie. Leerlingen voelen zich op hun gemak 
op het plein en komen er graag: het lijkt wel een buurthuis (Kees-Jan). Alle leerlingen 
hebben aan het eind van het jaar al het werk gedaan. De kaarten zijn ‘af’.  

 

Binnen dit kader ervaren docenten meer en meer een gevoel van onderlinge steun en een 
gevoel van samen sterk te staan. Je staat in een conflict met een leerling bijvoorbeeld nooit 
meer alleen. Dat was voorheen wel anders.  
 

Geregisseerde vernieuwing van onderop 

Het Handelsplein is als een gezamenlijk project van alle docenten, op een tweedaagse aan zee, 
waar iedereen meepraatte en besloot, tot stand gekomen. Het project is goed ontvangen door de 
schoolleiding, die onmiddellijk faciliteiten ter beschikking stelde en daarnaast op afstand het 
project begeleidde. Er is sprake van een geregisseerde vernieuwing van onderop: de trekkers 
van het Handelsplein hebben een heldere visie op onderwijs in Handel en Administratie, die zij 
zelf in praktijk brengen en waarmee zij een duidelijke voorbeeldfunctie vervullen. Zij worden 
op hun beurt begeleid en gecoacht door hun leidinggevenden. Ten eerste door de conrector, die 
het project vanaf het begin enthousiast steunde en tegelijk scherp de grote lijn in het oog hield. 
Haar feedback hielp Myrna leiderschapscompetenties te ontwikkelen. Ten tweede door de 
teamleider, die de interne leiding en coördinatie aan Myrna en Kees-Jan overliet en tegelijk het 
interne proces binnen het docententeam in de gaten hield. Wel is er een limiet aan de ruimte die 
wordt gegund: de leiders van de vernieuwing en de schoolleiding op Saturnus stellen duidelijke 
doelen en duidelijke grenzen. Beide leidinggevenden stelden duidelijke grenzen; de conrector 
over het tempo en de breedte van de vernieuwing en de teamleider over feedbackprocessen. 
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Deze benadering heeft bijgedragen aan het draagvlak voor de vernieuwing op het 
Handelsplein. 

 

Leren omgaan met feedback 
In de loop van het tweede jaar van het Handelsplein beginnen de docenten te leren omgaan met 
feedback. Hun behoefte aan feedback is onverminderd. Hun angst voor feedback ebt een beetje 
weg. Langzamerhand groeit het besef dat feedback geven de persoon niet aantast, maar alleen 
het gedrag betreft.  
 

Voortdurend debat op het plein  
Veel problemen konden op het plein en in overleg worden opgelost. Het belangrijkste is dat 
van de rol van theorie-instructie: opgelost met de beamer. Ook het probleem van het 
werkoverleg: opgelost met het kwartiertje. Docenten hebben hiervoor zelf oplossingen 
gevonden. Het probleem van de persoonlijke begeleiding op het plein, of liever gezegd het 
door Janette waargenomen gebrek eraan, bleek uiteindelijk vooral door Janette gevoeld te 
worden. Met haar vertrek uit het team is dit probleem ‘opgelost’.  

Enkele problemen zijn niet opgelost en blijken te zorgen voor een voortgaand debat binnen 

het docententeam. Het zijn debatten die de kern vormen van een serieuze gedachtewisseling 

over onderwijs. Het betreft het debat over  

• wat de bbl- en de kbl-leerling aankan: is ook de bbl-leerling geschikt voor het werken op 
het plein? Voor sommige docenten is deze vraag steeds van belang, andere docenten vinden 
de vraag minder relevant, omdat zij vinden dat andere zaken dan niveau hierin een rol 
spelen. Het zijn vooral de onderwijsassistenten, de conciërge en een enkele onbevoegde 
docent die de vraag naar de bbl’ers op het plein stellen. Zij waren ook degenen die in eerste 
instantie gepleit hadden voor aparte theorielessen.  

• hoe voorgestructureerd behoren leerling-opdrachten te zijn? Hoe open mogen ze zijn? In dit 
debat komen verschillen in visie op leerlingen en onderwijs en vertrouwen in leerlingen 
naar voren. Hoe meer vertrouwen in leerlingen, des te opener mogen de opdrachten zijn. De 
meeste docenten pleiten voor meer structuur, zoals het aangeven van werkvolgordes en het 
aanbieden van handleidinkjes in de opdrachten. Dit debat is niet gekoppeld aan 
bevoegd/onbevoegd.  

• hoe consequent behoort elke docent te zijn in het handhaven van gezamenlijk bepaalde 
regels? Behoort iedereen die na te leven, of mag een docent die zelf het nut van dergelijke 
regels niet ervaart en ‘dus’ zelf die noodzaak niet voelt, wat makkelijker met gedragsregels 
omgaan?  

 

Vragen over niveau en capaciteiten van leerlingen, vragen over visie en de dagelijkse 
uitwerking daarvan, vragen over het eigen docentgedrag. Dit zijn discussiepunten die op geen 
enkele school in Nederland zouden misstaan. Het zijn vragen die de meerstemmigheid in de 
Community of Practice tot uitdrukking brengen, die het debat levendig houden, die zorgen voor 
gezamenlijkheid en die zorgen voor transparantie: in het debat worden de verschillende 
benaderingen voortdurend onder woorden gebracht. In het oude activiteitssysteem was een 
dergelijke discussie ondenkbaar. Toen neigden ontevreden docenten ernaar de leerlingen 
verantwoordelijk te stellen voor hun onvrede. Op het Handelsplein is een vorm gevonden het 
met elkaar oneens te zijn. Meerstemmigheid is geaccepteerd.  
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Boundary crossing  
Het feit dat de drie pijlers van het Handelsplein stoelen op samenwerking met andere partners, 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het leren op het plein. De samenwerking met 
andere activiteitssystemen heeft boundary objects opgeleverd die niet alleen een rol spelen op 
het plein, maar ook in de aanpalende activiteitssystemen. Wederzijds zijn er leerprocessen 
ontstaan, die uitnodigden tot verder contact en verdere samenwerking. Naast Myrna zijn 
meerdere docenten èn de leerlingen boundary crossers geworden.  
 

Het Handelsplein is het resultaat van een gezamenlijk denkproces geweest. Door de onderlinge 
steun binnen het docententeam en door de belofte van een nieuw en gezamenlijk perspectief 
dat op het plein werd gerealiseerd, voelden docenten zich sterk genoeg en voldoende 
geïnspireerd om aan de slag te gaan en hun competenties verder te ontwikkelen. Er is in de 
loop der tijd een gedeelde motivatie ontstaan: de docenten gelóven in deze gezamenlijke 
ontwikkeling. Bijna alle docenten zijn ook blij dat ze in hun functioneren meerdere talenten 
kunnen laten zien en dat die talenten ook inderdaad gezien en gewaardeerd worden. Ook de 
reactie van de leerlingen speelt een belangrijke rol. Door al deze condities is bij de docenten 
een reservoir aan intrinsieke motivatie aangeboord. 

 

5.4 Deelvraag 4: met welke grenservaringen en emoties gaat het individuele en het 

collectieve leren gepaard? 
 
Alle docenten hebben te maken gehad met grenservaringen, die gepaard gaan met 
diepgevoelde emoties. De grenservaringen hebben een gevoel van discontinuïteit opgeroepen: 
men kon onvoldoende functioneren op basis van de bestaande competenties en nieuwe 
competenties had men nog niet ontwikkeld. Docenten noemen gevoelens van onzekerheid, met 

de billen bloot moeten, angst, zich schikken, de weg kwijt zijn, op je vingers getikt worden, niet 
slapen, je valkuilen onder ogen zien, ergernis, je kwetsbaarheid ervaren. Ze hebben het werken 
op het plein soms doodeng gevonden, en ervoeren dat alles wat ze wisten en konden niet meer 
gold. Het bewustzijn van die negatieve emoties is groot en sommige docenten praten er vrij 
gemakkelijk over. Soms is het praten erover moeilijk en komen de tranen vrij.  

Het eigen onderwijs vernieuwen is bepaald niet gemakkelijk gebleken. Samen vernieuwen 

is pijnlijk voor elke individu. Voor sommigen is samen vernieuwen nog eens extra pijnlijk 

omdat er in de Community of Practice ook sprake is geweest van een zekere machtsuitoefening 

door bepaalde docenten, vanuit hun leidende positie in de vernieuwing. Zowel het macht 

uitoefenen als de machtsuitoefening ondergaan, gaf aanleiding tot bewustwording en reflectie. 

De geconstateerde discontinuïteit kan alleen tot leren leiden indien degene die de 
discontinuïteit ervaart kan leunen op een bestaand gevoel van continuïteit, dat houvast biedt en 
dat in staat stelt het gat tussen de gebruikelijke en benodigde routines te dichten.  

Al na een jaar beginnen gevoelens van onzekerheid en angst plaats te maken voor 
gevoelens van betrokkenheid, van zelfvertrouwen en van trots op eigen functioneren en op 
eigen bereikte doelen.  
 

Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Janette kon het gevoel van discontinuïteit, dat aan haar 

grenservaring was gekoppeld, niet overwinnen. De anderen grepen terug op hun visie, op 

eerdere ervaringen, op een leven lang opgebouwd zelfvertrouwen in onderwijs of bedrijfsleven, 

op het feit dat de taken die zij in de vernieuwing vervulden, ook bij hun talenten passende 

taken waren. Zo ging Petra de weekkaarten maken en ontleende daaraan trots en voldoening.  
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Het ziet ernaar uit dat centraal voor het ontwikkelen van competenties vooral de 
confrontatie met de werkelijkheid is geweest. Die confrontatie leverde positieve en negatieve 
feedback op. Docenten kregen op het plein onverbloemde feedback: door zichzelf en anderen 
aan het werk te zien en de onderlinge verschillen waar te nemen, door de reactie van leerlingen 
en docenten op het getoonde onderwijsgedrag en door de feedback die de docent zichzelf geeft 
op momenten van reflectie. Het is deze feedback, die ervoor zorgt dat docenten de 
ontwikkeling van hun competenties als pure noodzaak beschouwen. Zonder uitzondering 
werden deze leerprocessen als emotioneel en pijnlijk ervaren. 

Kon men nu niet anders dan deze competenties ontwikkelen? Natuurlijk was er een 
alternatief: docenten zouden overplaatsing kunnen vragen naar een andere afdeling van de 
school, of op zoek gaan naar een andere rol die men als passender zou ervaren. Dat is in één 
geval ook gebeurd. Janette verliet het team, om zich weer geheel te kunnen wijden aan lwoo-
leerlingen, en later aan kinderen op de praktijkschool. Er was op het plein een heldere 
noodzaak een beslissing te nemen: of blijven en je competenties verder ontwikkelen, of 
weggaan en een andere werk- en leeromgeving opzoeken.  
 

5.5 Deelvraag 5: welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten? 
 
Alle docenten voelen de noodzaak competenties te ontwikkelen. De vraag welke competenties 
docenten in de innovatie ontwikkelen hangt samen met de positie die men in de vernieuwing 
inneemt.  
In de geregisseerde vernieuwing van onderop zijn de trekkers van de vernieuwing op hun 
leiderschapskwaliteiten aangesproken, door de schoolleiding, door de teamleider en door de 
docenten. Zij ontwikkelden dan ook vooral de competentie samenwerken in een team, met een 
nadruk op leiderschapscompetenties. In de loop van het eerste jaar ontwikkelden ze 
langzamerhand het bewustzijn van wat het betekent om de leider van een innovatie te zijn: de 
visie in het oog houden, een helikopterview ontwikkelen, docenten stimuleren elkaar aan te 
spreken op gedrag en ook om ruimte te laten aan docenten. De enige andere docent die zegt 
zich te hebben ontwikkeld in deze competentie is Janette; zij heeft geleerd zich te schikken.  

De andere docenten ontwikkelden vooral hun pedagogische en (vak)didactische 
competenties. Ze leren de vakinhoud te beheersen, ze leren met grote groepen om te gaan, ze 
leren tutor te zijn, ze leren leerlingen te begeleiden, met de kaart, met buitenopdrachten 
buitenshuis en met de bedrijfstaken binnenshuis. Veel docenten zeggen ook hun 
organisatorische competenties te ontwikkelen. Er moet op het Handelsplein veel geregeld 
worden en die taken zijn allemaal verdeeld: van het schrijven van de weekkaarten en leerling-
opdrachten tot het regelen van de Libelleweek wordt er een beroep op de organisatorische 
competentie gedaan. Dat laatste hangt vooral samen met de taken die men heeft in het 
vernieuwingsproces. Omdat die taken allemaal cruciaal zijn voor het welslagen van het 
onderwijs op het Handelsplein, voelt elke docent zich na verloop van tijd trots op het verrichte 
werk en betrokken bij de hele gang van zaken. Al mijn talenten worden gebruikt, zei Petra, die 
voorheen onophoudelijk kampte met ordeproblemen. Nu kan ze met grote groepen omgaan, 
maakt ze weekkaarten en komen leerlingen naar haar toe voor begeleiding.  
 

Docenten verschillen onderling in de competentie waarin ze het meest gegroeid zijn. Opvallend 
is dat docenten juist die competenties hebben ontwikkeld, die te maken hadden met de 
tegenstellingen die tot grenservaringen en een gevoel van discontinuïteit aanleiding hebben 
gegeven. Beide leiders van de innovatie groeiden in de teamcompetentie (Myrna: hier ben ik 
echt mee aan het werk geweest; Kees-Jan: dat moest ik flink leren, dat was ik niet gewend in 
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mijn oude rol als leraar) en in de organisatorische competentie (Myrna: ik ben hierin een 
stuntelige gevorderde; Kees-Jan: ik ben meer manager dan docent).  

Vijf docenten (Petra, Robert, Josefien, Emma en Daphne) zijn het meest gegroeid in de 
vakdidactische competentie. Robert ziet de voortgang in de (vak)didactische competentie 
vooral in het leren begeleiden op het plein, waar hij zich als oud-onderwijzer goed thuis voelt. 
Petra leert onderwijsprocessen in grote groepen te managen, en leert vooral een betere 
verstandhouding met leerlingen te ontwikkelen. Beide onderwijsassistenten zijn op het roc wel 
didactisch en pedagogisch geschoold, en boeken vooral voortgang op het verwerven van 
vakinhoud. De conciërge, die was binnengehaald op haar goede band met leerlingen, doet dat 
ook. Zij komen alledrie van een positie waarin zij geen enkele vakkennis hadden. Zij zetten op 
het Handelsplein hun eerste schreden op het pad van het docentschap. Wel nemen ze vanuit 
hun vorige werk belangrijke competenties mee: ze scoren hoog op de organisatorische en de 
teamcompetentie en vooral Daphne neemt als conciërge de pedagogische competentie mee.  

De competentie waarvan docenten het vaakste zeggen dat ze daarop de grootste groei 
hebben doorgemaakt is de (vak)didactische, gevolgd door de organisatorische competentie en 
de competentie samenwerken in een team.  
 

5.6 De hoofdvraag: Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs? 
 
Om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden, kijken we naar drie 
verschillende dingen: is er sprake van expansief leren in het activiteitssysteem? In hoeverre 
heeft de omslag van het ene naar het andere activiteitssysteem een leeromgeving voor de 
Community of Practice geboden? In hoeverre zijn individuele subjecten opgeschoven wat 
betreft hun inschatting van de mate waarin zij competenties beheersen?  
 

Het leren van het activiteitssysteem 
Is er op het Handelsplein nu sprake van expansief leren? Ervan uitgaande dat deze vraag niet 
met ja of nee kan worden beantwoord, maar dat een vernieuwing altijd in meer of mindere 
mate aanleiding geeft tot expansief leren, constateren we dat er op het plein inderdaad in ruime 
mate sprake is van expansief leren. Wat docenten hier gerealiseerd hebben, was in het oude 
activiteitensysteem niet mogelijk geweest. Het contact met aanpalende activiteitssytemen heeft 
wederzijds tot leren geleid.  

De primaire tegenstelling, die we hebben gekenmerkt als de tegenstelling tussen theorie en 
praktijk, is op het plein opgeheven. In plaats van een wij-zijtegenstelling tussen leerlingen en 
docenten, die vooral in de theorielessen bestond, is een wij-gevoel ontstaan, dat gebaseerd is op 
het zeer verbeterde welbevinden van docenten en van leerlingen. De leerling-uitspraken zijn in 
dit opzicht zeer positief: leerlingen voelen zich als mens (h)erkend (ze kennen me hier, ik voel 

me hier gezien, Sebastiaan).  
Naast de primaire zijn ook de meeste secundaire tegenstellingen opgeheven in het nieuwe 

activiteitssysteem, door middel van nieuwe werkwijzen en instrumenten, zoals: 

• docenten geven les in de vorm van teamteachen op het plein 

• docenten scholen elkaar in groepjes van drie a vier 

• leerlingen werken naast het individuele werk aan samenwerkingsopdrachten  

• ouderejaars leerlingen coachen jongerejaarsleerlingen  

• leerlingen reflecteren in tutorgroepen 

• de leerstof uit de boeken wordt geconcretiseerd in diverse praktijkopdrachten 
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• bedrijfsleven en vervolgopleiding zijn op het plein actief door het leveren van de in-
company-files en de opdrachten die roc-deelnemers uitvoeren met de 
Handelspleinleerlingen.  

 
De vernieuwing op Handel en Administratie, het Handelsplein, kan als een succesvolle 
vernieuwing worden aangemerkt, die bovendien een etiket van duurzaamheid verdient (zie ook 
de Epiloog). Uit de Epiloog blijkt voorts dat zich op dit moment een nieuwe primaire 
tegenstelling aandient. Het Handelsplein heeft te kampen met een leerlingenverlies. Het kan de 
concurrentie met uitnodigende nieuwe vmbo-opleidingen in de regio, zoals sport, veiligheid en 
theatertechniek, niet aan.  
     Het leren op het plein heeft ook effect gehad op aanpalende activiteitssystemen. Er zijn 
verschillende boundary objects ontwikkeld die in de verschillende activiteitssystemen worden 
gehanteerd. De afdeling Financiële Administratie van het roc heeft nu ook een leerling-
coachsysteem, waarbij derdejaars eerstejaars- deelnemers coachen. Er is een format voor de in 

company files ontwikkeld. Het bedrijfsleven kwam de school binnen. Docenten èn leerlingen 
van het Handelsplein keken buiten de deur. Het beroepsbeeld van leerlingen werd bijgesteld. 
Men leerde van elkaar en met elkaar. Bovendien zijn de drie betrokken activiteitssystemen: het 
Handelsplein, het roc en het bedrijfsleven, twee aan twee in gesprek over leerling-
competenties.  
 

De tertiaire tegenstellingen als leeromgeving voor Community of Practice en individuele 

Subjecten 
In het oplossen van de tertiaire tegenstellingen kon het nieuwe activiteitssysteem zich 
handhaven en consolideren. De tertiaire tegenstellingen konden worden opgelost door het 
creëren van Tools, die berusten op een draagvlak van gedeelde visie en onderlinge steun, door 
de geregisseerde vernieuwing van onderop, door te leren omgaan met feedback en door 
succesvolle boundary crossing.  

 

In de eilandjescultuur van het oude activiteitssysteem, waarbij docenten ten opzichte van elkaar 
geïsoleerd waren en waar enig perspectief op een blijvende verandering ontbrak, werd geen 
noodzaak gevoeld om eigen competenties verder te ontwikkelen, noch was er vertrouwen in het 
nut van competentieontwikkeling. In plaats daarvan werd er gemopperd en werd de schuld bij 
de leerling gelegd: zij wilden niet deugen. Op het Handelsplein is er een gevoel van samen 
sterk te staan, heeft men een gezamenlijk toekomstperspectief en werkt men met gezamenlijk 
gedragen instrumenten. Bovendien is er succes. De leerlingen reageren positief. Onder deze 
condities konden docenten hun competenties verder ontwikkelen.  

Met de omslag naar een gezamenlijk gedragen vernieuwing van onderop, mede 
geregisseerd van bovenaf, waarin docenten elkaar steunen en waarin een ieder zich herkent, 
maakt de angst en de onzekerheid van docenten plaats voor reflectie en ontwikkeling. Zo kon 
de activiteit van het vormgeven van de innovatie een leerproces voor docenten worden, die 
hebben leren lesgeven binnen de basisstructuur van het Handelsplein.  

In de Community of Practice is de meerstemmigheid gehandhaafd. Niet iedereen is het op 
alle punten met elkaar eens. Voor die meerstemmigheid is ruimte. Bovendien blijken sommige 
problemen zeer hardnekkig, zoals de problematiek rond de werkhouding van leerlingen. Het 
team ontwikkelt nieuwe instrumenten om de problematiek de baas te blijven (zie de Epiloog).  

 

Juist de kwaliteit van de Community of Practice heeft docenten de ruimte gegeven zich zoveel 
mogelijk te ontwikkelen. Afgezien van Janette, wier perspectief door andere docenten of de 
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schoolleiding niet werd (h)erkend als een geldend perspectief in het reguliere VO, kon elk 
Subject eigen competenties ontwikkelen. ‘Beginnende’ docenten leren docent te zijn (de 
vakdidactische competenties), de ‘verre’ docenten ontwikkelen juist de 
begeleidingscompetentie (de didactische competentie), terwijl de trekkers de teamcompetentie 
(leiding geven) en de organisatorische competentie (opdrachten voor het plein schrijven en het 
plein managen) ontwikkelen.  

Docenten ontwikkelen door het innoveren van hun eigen onderwijs juist die competenties 
waarop ze worden aangesproken vanwege hun positie, rol en taak in de vernieuwing. Ze 
ontwikkelen hun competenties door een confrontatie met de werkelijkheid waardoor ze een 
gemis aan competenties ervaren. Door op het plein te doen wat gedaan moet worden (ik leer 
gewoon door te doen, doen, doen…), door elkaar feedback te geven, feedback te ontvangen en 
door elkaar te steunen, leren ze dagelijkse problemen op te lossen en de gezamenlijke visie in 
praktijk te brengen.  

Doordat de individuele subjecten werken in een expansief activiteitssysteem, dat zich 
voorts kenmerkt door draagvlak van visie, instrumenten en onderlinge steun, kan het 
collectieve leren zich ontwikkelen. Hiermee biedt het collectieve leren een optimale steun aan 
het leren van individuele subjecten.  
 
 
6 Epiloog 

 
Het onderwijsconcept op het Handelsplein is onveranderd. En de docenten onverminderd 
enthousiast. Er zijn nog steeds de drie pijlers: de leerling-coach, de samenwerking met het roc 
en met het lokale bedrijfsleven. Alle ochtenden van de week zijn tutor-ochtenden. Elke docent 
en elke onderwijsassistent is tutorbegeleider. Het project Jaarverslag is opgevolgd door het 
project Ondernemerschap, waaraan nu ook de vierdejaarsleerlingen van de theoretische 
leerweg deelnemen. De samenwerking met het bedrijfsleven is uitgebreid. De 
samenwerkingspartner op het roc is niet langer de afdeling Financiële Administratie, maar de 
afdeling Handel.  

     Myrna is naast haar werk op het plein, nu ook relatiebeheerder en bemiddelt voor de 
hele school tussen school en bedrijfsleven. Kees-Jan is nog steeds vakgroepcoördinator en 
docent kantoorpraktijk. Hij ondersteunt ook de teamleider. Emma is nu coördinator bij de 
afdeling Zorg & Welzijn. Robert is afgestudeerd en nu bevoegd docent economie. Hij is nog 
steeds Myrna’s ‘afmaker’. Petra en Josefien hebben dezelfde taken op het plein. Er zijn twee 
nieuwe onderwijsassistenten bijgekomen.  

     De discussies zijn gebleven. Men praat nog steeds over de bbl’ers en de kbl’ers en hoe 
tussen hen te differentiëren. De onderzoeksopdrachten zijn nu gedifferentieerd, de opdrachten 
voor bbl’ers hebben meer structuur. De werkhouding van leerlingen blijft zorgen baren. 
Daarom zijn er nieuwe instrumenten ontworpen die gericht zijn op verbetering daarvan. Naast 
de weekplanner is er nu ook een dagplanner. Hier schrijven de leerlingen op wat ze die dag 
zullen doen. Elke dag wordt de dagplanner afgetekend. Op de dagplanner wordt ook de 
voortgang in beroepshouding bijgehouden.  

 



Hoofdstuk 7 

DE LERARENOPLEIDING 

Leren in het Samenwerkingsverband TOL en Interregionale 

Lerarenpraktijkscholen 
 

1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk doen we verslag van een gevalsstudie naar het leren van docenten die als 
instituutsopleiders samen met docenten in het voortgezet onderwijs opleidingsscholen 
ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ze scholen inrichten als leeromgeving voor studenten van de 
lerarenopleiding TOL. Deze instituutsopleiders en andere betrokkenen zijn in een periode van 
een jaar geïnterviewd over noodzaak, aard, aanpak, mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
opleidingsschool. Van die interviews is een Leerbiografie gemaakt, die twee jaar na aanvang 
van het onderzoek aan betrokkenen is voorgelegd. Deze casus kent de volgende tijdbalk: 
augustus 2001 start opleidingsschool; januari 2004 start interviews; maart 2005 einde 
interviews; juli 2005 leerbiografie; november 2005 disseminatie. De hier gepresenteerde 
gevalsstudie bevat een analyse van de vernieuwing als collectief proces, met behulp van de 
activiteitstheorie als analysekader. Deze analyse wordt aangevuld met gegevens van docenten 
over hun individuele leerprocessen.  

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de paragraaf Context beschrijven we het project 
opleidingsschool: de voorgeschiedenis, de start van het project en de verschillende instellingen 
en rollen die er in actief zijn. De derde paragraaf bevat een analyse van de objectverschuiving 
en de wijze waarop visies op en belangen in onderwijs en beroep van de initiatiefnemers zich 
hebben vertaald in de start van de opleidingsschool; in termen van de activiteitstheorie gaat het 
over de relatie tussen Subject, Object en Tools. In deze paragraaf komen ook de relaties aan de 
orde van de verschillende activiteitssystemen die in de opleidingsschool samenwerken 
(boundary crossing). Paragraaf vier handelt over de ontwikkeling van een aantal 
opleidingsscholen vanuit het perspectief van hun instituutsopleiders. We onderzoeken daarbij 
de relatie tussen Subject, Object en Tools en de samenwerking die binnen deze 
opleidingsschool in termen van boundary crossing plaatsvindt. In paragraaf vijf besteden we 
aandacht aan twee Communities of Practice die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
van deze opleidingsscholen: a. het STEIL (Samenwerkingsverband TOL en interregionale 
lerarenpraktijkscholen) als het platform voor alle ontwikkelaars van alle opleidingsscholen 
waarmee de TOL van doen heeft; en b. het instituutsopleidersoverleg binnen de TOL. In die 
paragraaf komen ook de componenten Regels en Arbeidsdeling aan de orde. In paragraaf zes 
analyseren we individuele leerprocessen van docenten in relatie tot het collectieve leren van het 
docententeam. Tot slot trekken we in paragraaf zeven conclusies uit deze gevalsstudie.  
 
 

2 Context 

 

2.1 De landelijke context 
 
De primaire tegenstelling waar de nieuwe tweedegraads lerarenopleidingen vanaf het begin in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw mee worstelden, was die tussen de theorie en de praktijk 
van het leraarsberoep. Terugkijkend op hoe zijn tweedegraads lerarenopleiding in de eerste 
decennia met deze tegenstelling omging, merkt de afdelingsmanager van de TOL op: “We 

gooiden onze studenten over de heg. We hadden nauwelijks invloed op wat er achter de heg 
gebeurde. Laat staan dat er sprake was van een terugkoppeling tussen ervaringen opgedaan op 

de school en de theoretische inzichten, opgedaan op de TOL.” Er leek lange tijd geen reden om 
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iets aan deze scheiding tussen het leren van het beroep op de opleiding en de 
uitvoeringspraktijk van het beroep op de scholen te doen. Halverwege de jaren negentig 
brachten verschillende omstandigheden de scholen van voortgezet onderwijs en de 
lerarenopleidingen er echter toe zich actiever met deze tegenstelling bezig te gaan houden.  

Onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen kwam toen het leraarsberoep 
onder druk te staan, waardoor de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het 
leraarsberoep steeds scherper voelbaar werd. Zo’n maatschappelijke ontwikkeling betrof het 
toenemende lerarentekort. De arbeidsmarkt in het onderwijs raakte vanaf midden jaren 
negentig uit balans. Scholen kampten met onvervulbare vacatures en gebrek aan personeel. Het 
bleek moeilijk nieuw personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt verlieten 
veel leerkrachten het onderwijs voor banen elders. In 2001 was het aantal vertrekkers in het 
voortgezet onderwijs zestig procent hoger dan in 1995 (De Jonge & de Muijnck, 2002, p.7). De 
werkdruk voor leraren in het voortgezet onderwijs nam daardoor toe.  

Verder werd de maatschappelijke context van het onderwijs problematischer (Bronneman-
Helmers, 1999). Er was meer tijdsdruk binnen gezinnen door tweeverdiende ouders; er waren 
meer gezinnen die vanuit hun maatschappelijke en culturele achtergrond problemen hadden 
met de opvoeding en met de voorbereiding van hun kinderen op en ondersteuning bij het 
onderwijs; er was een veel grotere diversiteit in gezinssituaties; en de opvoedingspluriformiteit 
was aanzienlijk toegenomen. De Onderwijsraad (2005) wees op de voortdurende achterstanden 
naar sociaal milieu en etnische afkomst, op de toenemende segregatie tussen witte en zwarte 
scholen en op het probleem van het grote aantal voortijdige schoolverlaters zonder 
startkwalificatie, vooral in het vmbo. Deze maatschappelijke ontwikkelingen leidden er toe dat 
het onderwijs voortdurend met nieuwe wensen en klachten werd geconfronteerd, zoals met 
wensen van ouders die mondiger werden en hogere eisen stelden en met klachten over 
leerlingen die steeds vaker minder goed bij de les konden worden gehouden. Dit vergrootte de 
werkdruk van leraren. 

Ten slotte stelde de arbeidsmarkt nieuwe kwalificatie-eisen (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2005). De baan voor het leven verdween. Functies veranderden en ondernemingen 
moesten zich aanpassen aan veranderende condities van internationale concurrentie. De 
Nederlandse economie richtte zich meer op kennisintensieve productie en een hogere 
toegevoegde waarde (Innovatieplatform, 2004), wat meer innovatie en ondernemerschap 
vereiste. Mensen moesten in staat gesteld worden om te investeren in hun employability, hun 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt. Blijven leren werd nodig om werk te krijgen en te houden. 
Het onderwijs moest op deze eisen reageren met inhoudelijke en didactische maatregelen, zoals 
leren leren en het studiehuis, wat nieuwe eisen aan het beroep van leraar met zich meebracht. 

Al deze maatschappelijke ontwikkelingen brachten grote spanningen in het beroep van 
leraar met zich mee, die de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep 
aanscherpten. 

 

Een tweede omstandigheid die scholen van voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen noopte 
zich actiever met de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep te 
bemoeien, betrof nieuw onderwijsbeleid, dat voor een deel voortvloeide uit bovengenoemde 
maatschappelijke ontwikkelingen.  

Eind vorige eeuw is onder de noemer educatief partnerschap (EPS) de band tussen 
opleidingsinstituten en scholen versterkt met het oog op verbetering van de kwaliteit van de 
tweedegraads lerarenopleidingen en op terugdringing van het lerarentekort. Een van de 
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speerpunten betrof de dualisering van opleidingsprogramma’s.1 Het lerarentekort kon maar ten 
dele door de instroom vanuit de lerarenopleidingen worden teruggedrongen. Om de overgang 
van de lerarenopleiding naar een baan als leraar makkelijker te maken, werd eind jaren 
negentig de leraar in opleiding (lio) geïntroduceerd. Door de ontheffing van bevoegdheid 
mocht de lio zelfstandig lesgeven onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. 
Andere maatregelen die het acute lerarentekort moesten terugdringen, betroffen de 
zijinstroomregeling en het toelaten van duale opleidingen. De overheid voerde vanaf het 
midden van de jaren tachtig een schaalvergroting door in het voortgezet onderwijs; zij 
stimuleerde bestuurlijke fusies en de vorming van scholengemeenschappen. Zelfstandige 
scholen gingen samen in grootschalige, brede scholengemeenschappen. Deze schaalvergroting 
leidde tot meer autonomie voor de schoolbesturen en ging gepaard met een stijging van het 
aantal bovenschoolse directeuren (van ruim 800 in 2002 naar ruim 1.300 in 2006). Ook nam in 
het voortgezet onderwijs het volume van niet-lesgebonden taken toe van circa 17 procent van 
het arbeidsvolume in 1994 naar circa 30 procent in 2004 (Nota Werken in het onderwijs, 
2007). Deze ontwikkelingen maakten dat scholen van voortgezet onderwijs zich meer als een 
gelijkwaardige partij konden gaan opstellen naar de lerarenopleidingen toe bij vraagstukken 
rond het opleiden van leraren en het beroepsprofiel. 

Binnen deze fusie- en schaalvergrotingsoperatie verscherpten twee beleidsmaatregelen van 
de overheid in het bijzonder de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het 
leraarsberoep in het tweedegraads gebied: midden jaren negentig ontstonden in het middelbaar 
beroepsonderwijs grote regionale opleidingscentra en eind jaren negentig vond een 
herinrichting plaats van het algemeen vormend en het beroepsonderwijs: lbo, mavo en 
sommige vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs werden samengevoegd tot het vmbo, het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Voor de studenten van de tweede 
graadslerarenopleidingen had dit grote gevolgen: het allergrootste deel van hen kwam te 
werken in deze scholen, vooral in het vmbo, terwijl de tweedegraads lerarenopleidingen zich 
vooral bleven richten op het algemeen vormend onderwijs, dat na de stelselherziening alleen 
nog uit de onderbouw van havo en vwo bestond. Dat had als gevolg dat studenten zich zelf 
moesten oriënteren op het leraarsberoep binnen de context van een voorbereidende 
beroepsopleiding.  

 

Een derde omstandigheid die scholen van voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen noopten 
zich actiever met de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep te 
bemoeien, hield verband met nieuwe inzichten in de onderwijskunde. Die dienden zich in de 
onderwijspraktijk aan onder noemers als ‘leren leren’, ‘werkplekleren’ en ‘competentiegericht 
leren’ (zie hoofdstuk 2). De school moest de leerlingen gaan leren hoe ze meer greep konden 
krijgen op en meer verantwoordelijkheid konden nemen voor hun eigen leerproces. Kennis 
werd niet zozeer het doel, maar het middel om leerlingen in staat te stellen gedurende hun 
verdere leven informatie te gebruiken ten dienste van hun persoonlijke en beroepsmatige 
ontwikkeling.  

Mede onder invloed van de Commissie Toekomst Leraarschap (1993) werden 
bekwaamheidseisen van leraren geformuleerd die verder gingen dan het vak en de klas en die 
zich uitstrekten tot het pedagogische klimaat in de school, de schoolontwikkeling en de 
ontwikkeling van waarden en normen. Daarmee werd het leraarschap steeds meer teamwerk. 

                                                           
1
 Duale studenten hadden aanvankelijk een 0,2 fte-aanstelling op een school, later werden ze niet altijd meer betaald. 

De dualisering heeft de samenwerking met scholen versterkt en sterk bijgedragen tot de vorming van 

opleidingsscholen. 
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De praktijkcomponent in de opleiding werd vanuit deze benadering van leren cruciaal: zij bood 
een mogelijkheid aan aankomende professionals om te oefenen in het handelen in de volle 
breedte van het nieuwe beroepsprofiel2. De praktijk kreeg een waardering als rijke 
leeromgeving die studenten in staat stelde schoolse kennis, vaardigheden en houdingen in een 
authentieke beroepscontext te integreren en verder te ontwikkelen. 

De onverschilligheid die in het beeld zat van ‘over de heg werpen’, maakte bij de 
initiatiefnemers, die deze nieuwe inzichten uit de onderwijskunde in de praktijk van de 
lerarenopleiding wilden brengen, plaats voor een gevoel van urgentie om de tegenstelling 
tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep te doorbreken. Dat leidde tot de vraag: 
hoe kunnen we lerarenopleidingen en scholen beter laten samenwerken, wat onder druk van het 
groeiende lerarentekort uitmondde in de vraag: hoe kunnen wij partners van elkaar worden? 
 

De opleidingsschool is bij de start van dit onderzoek de meest verstrekkende manier waarop 
lerarenopleidingen en scholen samenwerken aan het opheffen van de primaire tegenstelling 
tussen theorie en praktijk van het leraarsberoep. Ze gaan via de opleidingsschool een 
partnership aan dat praktisch gestalte geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van 
werkplekleren, waarin duale studenten en zij-instromers als medewerkers met een 
arbeidscontract de opleidingsschool kunnen benutten als een niet vrijblijvende werk- en 
leeromgeving. Bovendien biedt de opleidingsschool aan scholen van voortgezet onderwijs de 
kans om van stageverlenende instelling uit te groeien tot actieve mede-opleider. Men vond 
elkaar in de vraag: hoe kunnen we het beroep voor zittende en toekomstige leraren 
aantrekkelijker maken? Zo werd eind jaren negentig het idee van de opleidingsschool geboren. 
 

2.2 De context van de Randstadhogeschool 
 
Halverwege de jaren negentig was de TOL begonnen met een stagebeleid, waarbij vakdocenten 
volgens een vaste procedure van handelen contact gingen onderhouden met de stagescholen: 
een kennismakingsgesprek aan het begin van de stage met de student en de stagebegeleider, 
vervolgens twee keer in de loop van het jaar een bezoek brengen aan de stageschool en ten 
slotte de stage afsluiten met een gesprek. Deze bezoekregeling luidde een decennium in van 
intensivering van contact en samenwerking tussen stagescholen en de TOL. Dit model werd ten 
tijde van het onderzoek dat we deden naar de opleidingsschool nog steeds gebruikt bij een 
gewone stageschool, waar rond de eeuwwisseling alleen nog maar incidenteel studenten 
geplaatst worden. De meeste stagiaires komen dan terecht in samenwerkingsscholen. Dit zijn 
scholen waar veel TOL-studenten stagelopen en die vaak het voorstadium van 
opleidingsscholen zijn. Daarin zet de TOL relatiebeheerders in die de zorg hebben over de 
stages van alle TOL-studenten op zo’n school.  

In 2001 mondt de intensievere samenwerking uit in het besluit om te starten met de 
opleidingsschool. De ontwikkelprincipes die daarbij worden gekozen (‘schooleigen’ en 
‘samen’), leiden er toe dat onder de noemer ‘opleidingsschool’ allerlei 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Om in deze processen voortgang en samenhang te brengen 
wordt in 2001 het STEIL opgericht. Dat is een platform waaraan alle mensen deelnemen die bij 
de ontwikkeling van opleidingsschool betrokken zijn, te weten instituutsopleiders van de TOL 
en schoolopleiders van de scholen, samen met twee coördinatoren uit de TOL. In termen van 

                                                           
2
 De Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Lerarenopleidingen (SBL) heeft bekwaamheidseisen voor 

leraren in het tweedegraads gebied geformuleerd, die in een model met zeven groepen competenties zijn 

vastgelegd. 
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de activiteitstheorie vormen zij een Community of Practice die kaders ontwikkelt voor de 
opleidingsschool, en daarmee ook manieren om de tegenstelling tussen de praktijk en de 
theorie van het leraarsberoep op te heffen. Het STEIL heeft als taak didactische Tools te 
ontwikkelen voor het innovatief partnership tussen gelijkwaardige, lerende instellingen 
(scholen en TOL). Daarbij zoekt het antwoord op vragen als: hoe kunnen studenten op de 
opleidingsschool ervaring opdoen, vaardigheden verwerven, op eigen handelen reflecteren en 
hun eigen affiniteit bepalen met betrekking tot de verschillende aspecten van het leraarschap? 
Hoe kunnen schoolopleiders en instituutsopleiders hiervoor leerwerktaken ontwerpen? Hoe 
kunnen werkplekbegeleiders hun dagelijkse begeleiding van studenten meer op het leren van 
competenties richten? Hoe kunnen instituutsopleiders met behulp van Tools als portfolio, 
persoonlijk ontwikkelplan (POP), reflectieverslagen en intervisiegroepen de voortgang van het 
competentiegericht leren van studenten bewaken en bevorderen? Hoe kunnen instituutsopleider 
en schoolopleider vorm geven aan de beoordeling van het werkplekleren van hun studenten? 
Hoe kunnen instituutsopleider en schoolopleider zorg dragen voor de versterking van het 
draagvlak van de opleidingsschool bij de docenten en zonodig ook bij het management? De in 
de vragen genoemde Tools dienen feitelijk als boundary objects, waarmee aan de 
samenwerking tussen TOL en school op de opleidingsschool gestalte wordt gegeven: het 
portfolio, het POP, het SBL-competentiemodel, het leerwerktakenmodel, het schoolgroep- of 
intervisiemodel, maar ook de samenwerkingsconstructie in de vorm van een tandem van 
instituutsopleider en schoolopleider die samen deze Tools voor een opleidingsschool passend 
(schooleigen) maken. 
 

In 2001 start de TOL met zes opleidingsscholen, in 2002 is dat aantal uitgebreid tot tien, in 
2004 zijn dat er al eenentwintig en in 2006 vijfendertig. Behalve met vier ‘gewone’ 
opleidingsscholen startte de TOL in 2001 twee grote projecten, waarin men nauw met de 
Universitaire Docentenopleiding (UDO) van de Randstaduniversiteit en een grote 
scholengemeenschap in de opleidingsschool samenwerkte. Elke opleidingsschool krijgt een 
eigen schoolopleider in dienst, die in nauw overleg met een vaste instituutsopleider uit de TOL 
het opleiden in de school organiseert en inhoud geeft. Veel van de dynamiek van een 
opleidingsschool hangt af van het enthousiasme en de voortvarendheid van de schoolopleider. 
Gelet op de ambities (overdragen van opleidingstaken) is het logisch dat de TOL de mensen in 
deze sleutelrol betaalt (0,2 fte). 

Veel hangt ook af van de instituutsopleider, dat wil zeggen de docent die vanuit de TOL de 
relatie tussen de TOL en de opleidingsschool beheert. In hoeverre lukt het hem of haar met de 
schoolopleider een goede relatie op te bouwen en deze in zijn sleutelrol te ondersteunen? De 
andere taak van de instituutsopleider betreft de begeleiding van alle studenten op de 
opleidingsschool, zij het veelal in algemene zin ('op afstand'). De dagelijkse begeleiding berust 
bij de werkbegeleiders, dat zijn leraren van de opleidingsschool, die studenten helpen bij het 
werken aan de doelen van hun POP. De werkbegeleider is de eerste aanspreekpersoon voor de 
student in de school. Dit betekent dat hij of zij de student wegwijs maakt, activiteiten afspreekt, 
voortgangsgesprekken voert, lessen of andere activiteiten bijwoont en nabespreekt en een 
belangrijke inbreng heeft bij de tussen- en eindbeoordeling. De begeleiding door de 
werkbegeleider gebeurt aan de hand van opdrachten, leerwerktaken genaamd, die door de 
schoolopleider en de instituutsopleider samen ontwikkeld worden. De onderwijskundige van 
het STEIL:  

Het heeft alles te maken met contact maken, met nadenken over leren en leerproblemen van 

leerlingen, over leerinstructie en leerhulp geven. Op al die terreinen kom je dan dingen tegen. 
Het vervolgens nadenken over: met wat voor soort gedrag en dingen kunnen studenten daarin 
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experimenteren, dat is dan de volgende stap. Maar het nadenken over: welke concepten kunnen 
studenten nou helpen om dat goed te doordenken en daar goed mee te experimenteren, dan 

merk je dat mensen dat of niet paraat hebben, of dat het überhaupt ontbreekt.  
Om de studenten te helpen een brug te slaan tussen opleiding en school moeten de 

werkbegeleiders de concepten kennen die studenten op de TOL krijgen. Dat is vaak nog niet 
het geval. Door samen met studenten te werken met leerwerktaken stuit de werkbegeleider op 
vragen en constateringen als: Waarom doe ik dat op die manier? Ik doe het heel anders. Ik heb 
er een heel andere opvatting over. De onderwijskundige van het STEIL:  

het is voor het eerst dat die docenten met elkaar in gesprek zijn over metareflectie, over hun 
visie op onderwijs, over hun manier van werken met leerlingen, enzovoorts. 

De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling, maar de beoordeling 
komt in nauwe samenwerking met de schoolopleider en de werkbegeleider van de school tot 
stand. 
  

De opleidingsschool is de context waarin de mensen werken die bij ons onderzoek betrokken 
zijn. De binnencirkel bestaat uit vijf instituutsopleiders. Hoe kwam de keuze van de 
verschillende respondenten tot stand? In overleg met de afdelingsmanager zijn alle TOL-
docenten die bij de start van het onderzoek instituutsopleiders waren uitgenodigd, behoudens 
zij die aan de VELON-registratie tot lerarenopleider deelnamen. Daarvan meldden zich vijf 
instituutsopleiders, die vier keer zijn geïnterviewd. De buitencirkel bestaat naast een 
onderwijskundige, de afdelingsmanager van de TOL en de nieuwe projectleider van een groot 
samenwerkingsproject van opleidingsscholen, uit mensen die door instituutsopleiders uit de 
binnencirkel zijn voorgedragen: twee schoolopleiders, een voorzitter van het college van 
bestuur van een scholenfederatie, een rector van een lyceum en twee studenten die werken op 
een opleidingsschool. Zij zijn allen één keer geïnterviewd. Zie tabel 7.1. 

 

Binnencirkel  

Docenten  Vóór en naast het project  

Willem is sinds 2002 instituutsopleider bij de 
opleidingsschool Grotius. Sinds schooljaar 
2004-2005 is hij dat ook bij Over Langs.  

Hij was al relatiebeheerder van vijf scholen en is 
verder coördinator van de deeltijd lerarenopleiding 
geschiedenis.  

Stijn is op het Montanellilyceum 
instituutsopleider. Hij is vanaf het begin bij 
de ontwikkeling van de opleidingsschool 
betrokken als coördinator van het STEIL en 
als projectleider van een 
samenwerkingsproject. 

Sinds 2004 geeft hij leiding aan de vaksectie 
Biologie van de TOL. 

Marcel behoorde bij de eerste tranche die in 
2001 instituutsopleider werd op een 
opleidingsschool. Daar is hij zomer 2004 
mee gestopt. Per september 2004 is hij 
instituutsopleider op een andere 
opleidingsschool geworden.  

Hij is zeker een derde van zijn taak kwijt aan het 
begeleiden van stagiaires op 
samenwerkingsscholen en op opleidingsscholen. 
Bij de TOL zit hij bij de afdeling geschiedenis en is 
relatiebeheerder voor twee 
schoolgemeenschappen van voortgezet onderwijs.  

Sylvia is sinds najaar 2003 instituutsopleider 
bij de RSU. De RSU is een federatie van 
acht scholen. Sylvia is instituutsopleider op 
vier van de acht scholen. Ze werkt daar 
samen met een instituutsopleider van de 
Centrumhogeschool, een lerarenopleiding 

Als instituutsopleider is Sylvia voor het eerst in het 
directe uitvoerende onderwijs betrokken. Dat 
combineert zij met een staffunctie in de 
kwaliteitszorg bij de TOL. Hiervoor was ze tien jaar 
lang leidinggevende bij de afdeling Theologie van 
de lerarenopleiding. Daarvoor zat ze in het 
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die een eigen, deels van de TOL 
afwijkende, invulling van het concept 
opleidingsschool heeft. Deze 
instituutsopleider is dat op de vier andere 
locaties van de RSU. Beide 
instituutsopleiders begeleiden op hun 
opleidingsscholen alle studenten, dus ook 
die van de andere lerarenopleiding. Sinds 
schooljaar 2004-05 is Sylvia ook als 
instituutsopleider bij het INORA betrokken.  

vormingswerk en was ze opbouwwerker. 

Kitty werkt sinds najaar 2003 als 
instituutsopleider bij de opleidingsschool 
Gorter. Na driekwart jaar heeft ze een 
switch gemaakt naar de vestiging Perk, toen 
die opleidingsschool werd. 

Ze was drie jaar relatiebeheerder bij het 
Oeralcollege in drie scholen in West-Friesland. Ze 
werkt verder bij de vaksectie Engels van de TOL. 

Buitencirkel   

Wie  Bijzonderheden 

Floor is schoolopleider op het INORA, een 
van de scholen van de Vondelscholengroep. 

Het is de vmbo-afdeling, een school met veel 
praktijkleerlingen en lvvo-leerlingen. 

Michiel is manager van de opleidingen 
VO/BVE bij de TOL. 

Hij is een van de zeven mensen die de 
ontwikkeling van competentiegericht werkplekleren 
op de TOL is gestart. 

Rolf is opvolger van Stijn als projectleider 
van een van de drie grote 
voorhoedeprojecten. 

Hij werkt als docent maatschappijleer op het 
Montanellilyceum en is ook werkzaam op het 
UDO. 

Phil is rector van het Regionaal Lyceum 
(havo, atheneum, gymnasium), onderdeel 
van de RSU.  

Hij werkt als schoolleider samen met de 
instituutsopleider Sylvia en de schoolopleider 
Bertje. 

Mart is een van de twee coördinatoren van 
het STEIL. 

Hij is onderwijskundige bij de TOL en een van de 
zeven mensen die de ontwikkeling van 
competentiegericht werkplekleren op de TOL is 
gestart. 

Walter is derde jaars student aan de 
lerarenopleiding van de 
Centrumhogeschool; loopt stage in De 
Dijkschool van de RSU.  

Hij heeft als duale student twee dagen voor 
Biologie, waarvan 1 betaald. De lessen voor Duits 
(hij heeft vier eigen klassen voor Duits) krijgt hij 
gewoon betaald. 

Murat is derde jaars student Wiskunde op 
de TOL, en duaal student op een vmbo-
school van de RSU. 

Hij heeft als duale student twee dagen voor 
Wiskunde, waarvan een betaald. 

Bertje is voor het tweede jaar schoolopleider 
op het Regionaal Lyceum, onderdeel van de 
RSU. 

Zij werkt als schoolopleider samen met de 
instituutsopleider Sylvia en rector Phil. 

Kit is lid van het College van bestuur van 
RSU.  

Zij heeft daar onder andere de portefeuille 
onderwijsontwikkeling.  

 
Tabel 7.1. De geïnterviewden in de binnen- en buitencirkel 

 

In de voorgaande paragraaf is beschreven hoe de opleidingsschool is voortgekomen uit diverse 
ontwikkelingen, waarbij de eerste aanzet bij de lerarenopleidingen vooral lijkt te zitten in het 
aantrekkelijker en effectiever maken van de opleiding met behulp van nieuwe 
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onderwijskundige inzichten: dat je het vak van leraar het beste leert als een groot deel van dat 
leren zo contextrijk mogelijk – zo realistisch mogelijk – plaatsvindt. De belangrijkste 
aanleiding voor scholen om versneld na te denken over een betere vorm van opleiden lijkt 
gelegen in het lerarentekort. 
 

 

3 Objecten en motieven  

 

Deze paragraaf behandelt in retrospectief waarom men in de Randstad met de opleidingsschool 
begonnen is. Het doel is om de verschillen in gevoelde noodzaak van de opleidingsschool te 
verduidelijken vanuit de activiteitssystemen die aan de uitvoering in de Randstad deelnemen. 
We kijken allereerst op grond van welke motieven de initiatiefnemers rond de eeuwwisseling 
hebben besloten om met het model van de opleidingsschool te gaan werken en in hoeverre deze 
motieven verband houden met de tegenstelling tussen de praktijk en de theorie van het 
leraarsberoep. Vervolgens staan we stil bij de multivoicedness van de oorspronkelijke 
motiveringen die door de instituutsopleiders naast deze ‘officiële’ motieven in de gesprekken 
met ons naar voren zijn gebracht. Welke secundaire tegenstellingen wilden zij met deze 
objectverschuiving opheffen? Ieder van de geïnterviewden was bij het begin van ons onderzoek 
al daadwerkelijk bij de opleidingsschool betrokken; vandaar dat deze paragraaf een 
reconstructie is.  

 

3.1 De start van de opleidingsschool in de Randstad 

 
Op de TOL was er een kleine groep medewerkers die het concept opleidingsschool rond de 
laatste eeuwwisseling had uitgedacht. De afdelingsmanager:  

Het is nog wel een Gideonsbende hoor. Ik zoek ook voortdurend wel naar verbreding want 

het is ook zo, dat altijd vrij veel mensen van de huidige teamleiders niet echt staan te dringen 
om hieraan mee te doen.  

Deze ‘Gideonsbende’ bestond en bestaat volgens de afdelingsmanager uit zeven mannen: 
naast hemzelf is dat het hoofd van het stagebureau die later een van de twee ambassadeurs 
werd die afspraken maakten met scholen over de condities waaronder zij opleidingsschool 
konden worden, verder uit de andere ambassadeur, twee onderwijskundigen van de TOL 
waarvan een coördinator van het STEIL werd, de projectleider van het project dualisering en 
ten slotte de andere coördinator van het STEIL, dat wil zeggen Stijn die ook als 
instituutsopleider in de binnencirkel van dit onderzoek zit. In deze groep prevaleerden 
onderwijskundige motieven voor de opleidingsschool. Daarmee stuitte men volgens de 
afdelingsmanager ook buiten de school eerst nog op veel weerstand:  

Een kleine voorhoede binnen TOL had zeer uitgesproken opvattingen. Als je daarmee naar 
de scholen ging, wisten ze niet waar je het over had. Die hadden nog nooit van competenties 
gehoord want het begrip is tamelijk recent. Die begrepen absoluut niet wat we wilden met een 
portfolio. Dat gaf heel veel ruis en argwaan bij die scholen. 
 
3.2 Activiteitstheorie en de opleidingsschool  
 
In deze gevalsstudie passen we de begrippen uit de activiteitstheorie toe op de 
opleidingsschool. De opleidingsschool is het bestudeerde activiteitssysteem, dat we in het 
navolgende analyseren vanuit de vraag of er sprake is van expansief leren. In de 
opleidingsschool zijn meerdere activiteitssystemen actief: in de uitvoering de TOL en een 
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school voor voortgezet onderwijs, in de ontwikkeling bovendien het STEIL waarin 
vertegenwoordigers van alle scholen en van de TOL zitting hebben die participeren in de 
opleidingsscholen. We onderzoeken in deze paragraaf de primaire en de secundaire 
tegenstellingen in de activiteitssystemen waarin docenten, voor ze instituutsopleider werden, 
opereren (stageschool en TOL): wat waren die tegenstellingen die blijkbaar niet in de 
traditionele onderwijspraktijk konden worden opgelost? Alleen een nieuw activiteitssysteem, 
de opleidingsschool, zou die tegenstellingen kunnen oplossen.  

In het proces van het vormgeven van de innovatie vindt de constructie van het nieuwe 
Motief/Object plaats. Met het vormgeven van de innovatie wordt een poging gedaan ‘oude’ 
tegenstellingen op te lossen. Dat proces wordt in paragraaf 3 beschreven.  
 

Begrip  De vroegere stage De opleidingsschool 

Activiteitssysteem  1. de stageschool; 2. de 
TOL . 

De opleidingsschool als 
samenwerkingsverband tussen school en 
opleiding. 

Subject  De relatiebeheerder met de 
werkbegeleiders op de 
scholen. 

Allen die betrokken zijn bij een 
opleidingsschool: de school- en 
instituutsopleiders samen met de 
coördinatoren van STEIL; de duale 
studenten. 

Object  Met behulp van stage 
studenten ervaring laten 
opdoen met de 
leraarspraktijk. 

1. studenten competentiegericht opleiden  

2. de opleidingsschool als samenwerking 
tussen TOL en school. 

Motief  Verbeteren van de 
afstemming tussen theorie 
en praktijk van het 
leraarsberoep. 

1. Een effectieve leeromgeving creëren voor 
docenten en studenten  

2. De samenwerking tussen TOL en scholen 
stoelen op twee principes: schooleigen en 
samen. 

Motivering 
(beweegreden)  

De reden waarom ieder aan de opleidingsschool deelneemt. Ieders 
motivering past bij eigen passies, doelen en concerns. Hierin komt de 
multivoicedness binnen het docententeam het meest tot uitdrukking. 

Tools Theorie en praktijk 
gescheiden  Theorie stuurt 
praktijk. 

De school krijgt een duidelijke taak in het 
competentiegericht opleiden van studenten, 
door middel van werktaken, die deels het 
schoolvak overstijgen. Praktijk stuurt theorie.  

Community of 
Practice (CoP)  

De docenten begeleiden, 
ondersteund door de 
relatiebeheerder, stages per 
student en per schoolvak. 

Allen die van de school een krachtige 
leeromgeving maken: werkbegeleiders, 
instituuts- en schoolopleider. 

Regels  De verregaande autonomie 
van docenten en vaksecties. 

Binnen de centrale (en globale) STEIL-
regels werken instituuts- en schoolopleider 
de samenwerking ‘schooleigen’ en 
dialogisch uit. 

Arbeidsdeling Elke docent werkt aan de 
eigen taak. Taakverdeling is 
vooral horizontaal per 
vaksectie. Geen samenhang 
met verticale Arbeidsdeling. 

Alle werkbegeleiders, instituuts- en 
schoolopleider werken binnen de kaders die 
binnen het STEIL en per opleidingsschool 
zijn afgesproken. Daarbij zijn er binnen en 
tussen scholen trekkers en volgers. 

 

Tabel 7.2. De objectverschuiving in de dimensies van het activiteitssysteem 
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3.3 De ontwikkeling bij de initiatiefnemers 
 
De uitwerking van de opleidingsschool tot een structurele voorziening, voortkomend uit 
partnerships tussen TOL en scholen, is zeker geen praktijk die door een Gideonsbende of in 
een top-downmodel tot stand is gebracht. Het is het resultaat van een proces dat begon met 
enkelingen op scholen en op de TOL. Om met elkaar zo’n partnership te kunnen ontwikkelen 
moesten er barrières geslecht worden, die voortkwamen uit de primaire tegenstelling. Deze had 
de relatie decennia lang parten gespeeld. De afdelingsmanager:  

Er is een tijd geweest dat er niet eens een dialoog was. Dat er werd gesproken over die 
verwende mannen op de lerarenopleidingen, die weten allemaal niks van de praktijk en wij 
ploeteren hier tot onze knieën in de modder. De studenten die vallen er tussen in. En wij 
omgekeerd: die scholen die snappen ook niks! Die kunnen ook niks.  

De argwaan waarmee schoolleiders aanvankelijk naar de ideeën van de ‘Gideonsbende’ keken, 
had dus een lange geschiedenis. Naarmate TOL en scholen overtuigd raakten van de noodzaak 
van de opleidingsschool, groeide ook de noodzaak om de relatie met elkaar te verbeteren. 
Vanaf dat moment wordt de geschiedenis van de ontwikkeling van de opleidingsschool er 
steeds meer een van boundary crossing, eerst op het management- en stafniveau van de 
initiatiefnemers en later ook op het uitvoeringsniveau van docenten.  

Vanuit welke beweegredenen besloten de initiatiefnemers van de scholen en van de TOL 
tot de start van de opleidingsschool? 

 

3.3.1  Organisatorische beweegredenen 
In termen van Engeström: de secundaire tegenstelling waardoor scholen ervoor kozen om 
opleidingsschool te worden, had te maken met het groeiende verschil tussen de standaarden die 
scholen hanteerden voor ‘goed onderwijs’ en de feitelijke onderwijspraktijk als gevolg van het 
lerarentekort, met als neveneffecten de toestroom van onbevoegde leraren en de toegenomen 
werkdruk bij zittende leraren. De onderwijskundige van het STEIL:  

Voor scholen is de urgentie om na te denken over: welke rol spelen wij in het opleiden van 
leraren? op de meeste plekken het meest voelbaar geworden met de komst van zij-instromers. 
Daar was het heel duidelijk en daar waren ook allerlei perikelen om, ook de duidelijkheid van 
lerarenopleiding liet te wensen over en die scholen zaten ook met die zij-instromers. Sommige 

scholen hadden die mensen ook ingezet voor veel te veel uren, veel meer dan ze aankonden. 
Dat kwam vanuit het vacatureprobleem. (...) Het ging in eerste instantie over: hoe zorgen we 

ervoor dat die mensen overleven. En hoe zorg je dat er in de klassen geen rampen gebeuren en 
dat er geen ouders gaan klagen.  

De opleidingsschool met duale studenten was een middel voor schoolleiders om het 
lerarentekort op hun school terug te dringen: de flexibiliteit van de organisatie kon door de 
aanwezigheid van deze studenten worden verhoogd en de werkdruk van docenten kon worden 
verminderd. Dit maakte het mogelijk om in de loop van het schooljaar kleine vacatures te 
vervullen en uitgevallen lessen op te vangen en het ziekteverzuim en lesuitval te beperken.3  

De opleidingsschool bleek organisatorisch nog andere mogelijkheden te bieden. Goede 
studenten konden beter aan de school gebonden worden en de school kon beter kijken wie ze 
eventueel aan zich wilden binden. Schoolopleider Bertje:  

                                                           
3
 “Ik denk dat we van elkaar profiteren, omdat ik betaald krijg en dat is altijd lekker als je een financiële vergoeding 

hebt. En je ontwikkelt jezelf en je hebt een groter verantwoordelijkheidsgevoel waardoor je dus nog een betere 

inzet hebt. En zij profiteren natuurlijk ook van jou omdat je een goedkope kracht bent”. Student Murat 
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Wat wij als RSU doen is dat we voor het volgend jaar nieuwe studenten nodig hebben en 
dat we dan zeggen: die student moeten we proberen te behouden voor de RSU. Omdat we alle 

schooltypen in huis hebben zouden we kunnen proberen ze te laten rouleren.  
Het lid van het college van bestuur van deze scholenfederatie beaamt dat dit nog steeds een 

beweegreden voor haar is:  
Dat wij op die manier studenten aan ons kunnen binden en ook goed kunnen kijken wie we 

eventueel willen binden. En daar komt bij dat we ons als opleidingsschool naar de studenten 
profileren: we organiseren RSU-brede lezingen en bijeenkomsten voor onze studenten, waarin 

wij dingen laten zien die wij als RSU doen en wat wij belangrijk vinden.  
Het binden van goede studenten wordt belangrijker vanuit het besef dat scholen in de 

komende periode met een groeiend lerarentekort te maken kunnen krijgen. Daarvoor is het 
nodig dat de school zich inspant om voor docenten een stimulerende en aantrekkelijke 
werkomgeving te zijn. 

Ook voor de initiatiefnemers van de TOL biedt de opleidingsschool organisatorische 
kansen. De opleiding kampte met een zorgelijke financiële situatie: de instroom van studenten 
stagneerde, het rendement was te laag en de bedrijfsvoering was weinig efficiënt als gevolg 
van de versnippering van het opleidingenaanbod als gevolg van de fijnmazige eenvakkige 
bevoegdheidsstructuur in combinatie met de verschillende opleidingsvarianten (voltijd, 
deeltijd, duaal). Halverwege de jaren negentig had dit op de TOL al geleid tot een grote 
ontslagronde. Daar kwam bij dat de kwaliteit van de lerarenopleiding te wensen over liet; 
scholen klaagden daar al jaren over. Waarom kon de TOL rond de eeuwwisseling deze kritiek 
door scholen niet langer negeren? Daarin speelde zeker een rol de verschuiving in de 
machtsbalans tussen scholen en TOL als gevolg van schaalvergroting en fusies. De 
opleidingsinstituten waren geaccrediteerd en stelden het curriculum vast, wat een 
afhankelijkheidsrelatie tot gevolg had die veel scholen knellend en onwenselijk vonden. 
Gesteund door de wettelijke mogelijkheden die zij hadden gekregen om met duale studenten te 
werken4, waren er scholen die dreigden zonodig zelf de opleiding van haar personeel ter hand 
te nemen. De onderwijskundige van het STEIL:  

Voor een aantal scholen in eerste instantie aanleiding om te zeggen: ah, prima! Dan doen 
we het zelf wel. We doen het zelf veel beter. Nu kunnen we eindelijk die studenten leren wat ze 

zouden moeten leren.  
Als de lerarenopleiding op den duur levensvatbaar wilde blijven, waren maatregelen nodig. 

Een daarvan was de verdergaande distributie van de opleidingsfunctie. De afdelingsmanager:  
Wij hebben hier een leeftijdopbouw die ongunstiger is vanuit het perspectief van 

vergrijzing. De modale docent is boven de vijftig. Dus reken maar uit. (…) Daarom is het voor 
ons, denk ik, een absolute levensvoorwaarde dat wij op een gegeven ogenblik uit andere aders 

onze eigen expertise halen.  
Een oplossing voor de tegenstelling tussen het lage rendement en de dure opzet van het 

onderwijs rond (vaak kleine) vaksecties, bestond uit verschuivingen in het Object. De 
afdelingsmanager:  

Wat mijn ideaal zou zijn is dat wij in de toekomst eigenlijk een groep van lerarenopleiders 
hebben, een gedeelte van die groep die zit op school, een ander deel zit hier. Maar wat hier zit, 

zit ook op de scholen en wat daar zit, zit ook hier. Dat er een osmose gaat bestaan tussen de 
hele groep van lerarenopleiders op de school – en dat zijn niet alle docenten op de school – en 

tussen de lerarenopleiders hier.  

                                                           
4
 Met de intrede van duale studenten hebben scholen meer zeggenschap over de opleiding van hun toekomstig 

personeel gekregen. 
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Hij vindt het financieel niet verantwoord om een docent steeds een hele dag op pad te 
sturen om lessen van stagiaires te gaan volgen door achter in de klas te gaan zitten met na 
afloop een klein gesprekje met de collega op de school en vervolgens weer naar huis te gaan. 
Die tijdrovende en beperkte rol van de stagedocent was door het aanstellen van 
relatiebeheerders op samenwerkingsscholen al teruggedrongen. De afdelingsmanager:  

Dat iemand op school is en dat die een rol speelt voor alle studenten die daar komen, of 

bijna allemaal. Je wilt niet weten wat voor discussie dat heeft opgeleverd! En ook in zekere zin 
ook wel een zinnige discussie. Maar wacht eens even, dat betekent dat dus, de relatiebeheerder 

is een docent Frans, en dan komt er een student wiskunde, wat moet hij daar dan mee? Nou, 
denken we dan, daar kan hij een heleboel mee. Het heeft zelfs zin dat hij een keer een les 
bijwoont, want het grootste deel van die les dat gaat niet over die wiskunde, dat gaat over heel 
andere dingen. En bovendien, een ervaren docent kan op een gegeven moment ook nog wel 

zien: doet hij dat nou verstandig met die wiskunde of niet? Zonder dat hij nou zelf expert is in 
wiskunde. Die discussie krijg je elke keer weer terug.  

Die discussie gaat door in de opleidingsschool. Daar moet, in het model dat door de STEIL-
coördinatoren samen met de andere leden van de Gideonsbende is uitgedacht, de 
instituutsopleider op een school alle TOL-studenten volgen bij hun competentieontwikkeling, 
van welk vak dan ook, waarbij deze nog meer dan de relatiebeheerder oog heeft voor de hele 
school als leeromgeving.  

Het Object en het Motief die uit deze organisatorische beweegredenen voortvloeien houden 
voor de initiatiefnemers van zowel de TOL als de scholen verband met de eigen instelling: 
allereerst gaat het om vergroting van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de 
stageorganisatie, inzet van duale studenten bij de uitvoering van onderwijs en vermindering 
van de werkdruk van zittende leraren. Vervolgens ziet men de opleidingsschool ook in het licht 
van beroepsprofilerende mogelijkheden: als een kwaliteitsimpuls die (de opleiding van) het 
beroep van leraar aantrekkelijker kan maken, waardoor de goede mensen behouden blijven 
voor het onderwijs en hun kwaliteiten beter benut kunnen worden. Verder zijn er scholen die 
de opleidingsschool zien als mogelijk vliegwiel voor ontwikkelingen richting de school als 
lerende organisatie5, waardoor het hele samenspel van werken en leren met elkaar in 
kernteams, het opleiden van beginnende docenten, het inzetten van ervaren docenten bij het 
leren van andere collega’s in een stroomversnelling kan komen. Schoolopleider Bertje:  

Wat vooral bleek is dat de werkbegeleiders andere ideeën hadden over de opleidingsschool 

dan schoolopleiders, dan de schoolleiding en dan studenten. Vandaar ook dat we dit jaar ook 
echt meer aandacht wilden besteden aan het begeleiden van de werkbegeleiders. Het gaat over 
het meer proces- of systeemgestuurd worden ervan. Zij leggen de verantwoordelijkheid heel 
erg bij de docent. Tegenover: de hele school is verantwoordelijk.  

De opleidingsschool biedt volgens de initiatiefnemers op de TOL en op de scholen de 
mogelijkheid om werkbegeleiders, studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders beter in te 
zetten, waardoor opleiden en lesgeven efficiënter en aantrekkelijker worden. Wel blijkt uit het 
verhaal van schoolopleider Bertje dat tijdens die ontwikkeling van de opleidingsschool zich 
nieuwe, tertiaire tegenstellingen aandienen, zoals: staat de klas en het schoolvak (Engels, 
Geschiedenis) of de hele school centraal bij werkplekleren? 

                                                           
5
 Dit is begin 2004 geformaliseerd in het integraal personeelsbeleid (IPB), waarin elke school aan de inspectie laat zien 

hoe de begeleiding en verdere ontwikkeling van het personeel gestalte krijgt. 
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3.3.2  Onderwijskundige beweegredenen 
Het lid van het College van Bestuur van RSU stelt dat na twee jaar opleidingsschool de 
onderwijskundige beweegreden voor haar belangrijker is geworden dan de beweegreden van 
het terugdringen van het lerarentekort:  

Een van de belangrijkste redenen is dat wij denken dat je het vak toch eigenlijk het beste 
leert als je heel veel met de praktijk van doen hebt. Wij denken dus ook dat daar betere 

docenten uit voortkomen als theorie en praktijk op een hele goede manier met elkaar 
verbonden zijn. Daarbij moet je – vind ik – wel altijd heel goed kijken naar: wat kan je wáár 

nou het beste leren? Ik denk dat als een groot deel van dat leren zo contextrijk mogelijk is – zo 
realistisch mogelijk – dat je daarvan beter leert. Dat is een van onze belangrijkste drijfveren. 
Het personeelsbeleid noem ik daarna bewust op de tweede plek omdat: wij zullen hier niet mee 
stoppen op het moment dat de conjunctuur weer verandert.  

Dat is wat de andere initiatiefnemers in de buitencirkel beamen: je krijgt een betere 
beroepsprofilering en op termijn betere docenten door de opleidingsschool. Theorie en praktijk 
worden beter met elkaar verbonden. Als de rijkere context van de school wordt benut komen 
studenten realistischer met een breder scala van aspecten van het leraarsberoep in aanraking, en 
docenten ook. Schoolopleider Bertje:  

(Studenten) moeten een portfolio maken, dat vinden ze ook moeilijk. ’t Is wel leerzaam voor 

ons ook. Ik verwacht dat daar nog positief effect van uitgaat. En ik verwacht ook dat voor onze 
leerlingen – er gebeurt al iets met portfolio’s, op het gebied van informatica – maar ja, wij zijn 

toch een havo/vwo-school waar we uiteindelijk naar een schriftelijk eindexamen toewerken met 
einddoelen. (...) Ze moeten de stof beheersen. Onze winst is veel meer dat onze docenten met 
zo’n innovatie geconfronteerd worden. De meeste werkbegeleiders vinden het leuk om 
studenten te begeleiden en dan hoor je: nu ik studenten begeleid kijk ik ook anders tegen mijn 

eigen lessen aan. Ik word weer eens ermee geconfronteerd waaróm ik bepaalde dingen doe.  
De aanwezigheid van studenten daagt zittende docenten uit om meer te reflecteren; de nieuwe 
didactische werkvormen waarmee studenten moeten werken betekenen ook winst voor de 
zittende docenten. Kortom, er wordt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en een nieuw elan de 
school in gebracht. 

De duale studenten zijn te beschouwen als boundary crossers die spanningen aan het licht 
brengen die voortvloeien uit de primaire tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het 
leraarsberoep, maar ook als boundary objects voor zover zij door docenten van de TOL en de 
school gebruikt worden om deze spanningen te verminderen of op te heffen. Zo is het lid van 
het College van Bestuur van de RSU verbaasd als dat, wat zij beschouwt als de bron van deze 
onderwijskundige vernieuwing, in de praktijk anders uitpakt: 

Wat mij nog wel eens intrigeert is dat de studenten zelf vaak nog wel heel erg binnen komen 

met: ik moet dat lesje draaien. Terwijl ik zou verwachten dat er vanuit de TOL ook veel meer 
die andere manier van leren gepropageerd wordt, klagen onze mensen vaak nog: ze zitten toch 

nog heel erg vast aan: ‘Ik moet die klas bezig zien te houden’. Daarmee dient zich een tertiaire 
tegenstelling aan rond de vraag: wat moet een goede leraar kunnen binnen en buiten de klas?  

Met de opleidingsschool krijgen scholen de kans meer invloed uit te oefenen op de 
opleiding en krijgt de TOL de kans om door middel van competentiegericht werkplekleren 
praktisch vorm te geven aan een effectievere lerarenopleiding. De onderwijskundige van het 
STEIL:  

In het kader van die opleidingsschool is er nagedacht over: we hebben twee dagen die 
groep studenten in huis. Dat betekent aan de ene kant de vraag: wat doen we met die 
studenten? Dus nadenken over: hoe zet je zo’n leertraject uit, wat voor taken geef je ze, waar 
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ze wat van leren? Hoe ondersteunen we dat? Aan de andere kant: hoe zorgen we dat in de 
school studenten ook daadwerkelijk taken kunnen uitvoeren, daarbij begeleid worden en 

ondersteund worden, dat ze van die taak ook daadwerkelijk wat terecht brengen? 
Het Object en het Motief die uit deze onderwijskundige beweegredenen voortvloeien zijn in 

eerste instantie studentgericht: competentiegericht werkplekleren maakt de opleiding van 
aanstaande leraren effectiever en aantrekkelijker. Weldra gaan er bij sommige schoolleidingen 
andere doelen meespelen: lerende docenten in een lerende school. Daarbij wordt een 
sluimerende, tertiaire, tegenstelling zichtbaar over wat onder een goede leraar moet worden 
verstaan: iemand die in de klas vanuit een schoolvak actief is of iemand die met een bredere 
reikwijdte ook teamspeler in vakoverstijgende schoolaspecten is? 
 

3.3.3  Relationele beweegredenen 
Hoewel de primaire tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep al vanaf 
de start van de nieuwe lerarenopleiding had bestaan, ontbrak de urgentie om deze tegenstelling 
op te heffen. Men voelde zich onvoldoende tot elkaar veroordeeld. Pas toen vanuit 
verschillende beweegredenen van twee kanten het besluit viel om een opleidingsschool te 
beginnen, kwamen tot dan toe sluimerende tegenstellingen en belangen op relationeel vlak 
scherp aan het licht. De actualisering van die tegenstellingen binnen de samenwerkingspraktijk 
van de opleidingsschool maakt ze van een tertiaire orde.  

De schoolopleiders en schoolleiders in de buitencirkel zeggen: de opleidingsschool biedt de 
mogelijkheid om samen te onderzoeken wat je wáár nou het beste kan leren. Dat geldt voor 
studenten, maar ook voor de scholen en de TOL. In de praktijk van de opleidingsschool blijkt 
echter zo’n samenwerking niet eenvoudig. Het CvB-lid van de RSU:  

Naar mijn idee heeft niet iedereen de creativiteit om die ideeën te bedenken, terwijl, het is 
zo ontzettend handig om van elkaar te leren. En juist als je zegt: die gebieden (didactisch, 

pedagogisch, organisatorisch, professioneel en onderzoek), iedere student zou in iedere fase en 
in ieder jaar op al die terreinen een bepaalde ervaring moeten opdoen, dan zou je ze zo op die 

manier ook kunnen rubriceren, ook qua moeilijkheidsgraad. Ik denk dat je daar ontzettend veel 
aan zou kunnen hebben. (...) ik heb nog niet het idee dat ze (de TOL, M.S.) dan helemaal staan 
te juichen en als ik zou vragen: hebben jullie nou iemand die dat voor ons zou kunnen 
uitvoeren, dan is dat ook vaak moeilijk. Ik denk dat je daarbij maar in een heel klein potje kan 

roeren van mensen die echt iets kunnen leveren, iets wat meer is dan het uitvoeren van de 
dagelijkse opdrachten. 

De leiding van de TOL is beducht voor een te sturende rol van de TOL bij de ontwikkeling 
van opleidingsscholen. Zo’n rol heeft naar haar mening in het verleden bijgedragen aan de 
mindere relatie tussen de lerarenopleiding en de scholen. Door de afspraken met stagescholen 
en de aanstelling van relatiebeheerders was die na 1995 al sterk verbeterd. Door de scholen een 
grotere rol te geven bij het opleiden van leraren hopen staf en management van de TOL de 
relatie tussen de lerarenopleiding en de scholen verder te kunnen verbeteren. Daarom streven 
de initiatiefnemers van de TOL naar een ‘schooleigen’ ontwikkeling van de opleidingsschool. 
Dat principe vermindert wel de slagkracht van de ontwikkeling, merkt het CvB-lid van RSU 
op:  

We merkten dat we allerlei dingen aan het dubbelen waren, dat er op allerlei onderdelen 

dubbel mensen zaten, dat het een duur concept is hè? Dan was het vooral de TOL (...) die dat 
steeds zei: dat kan je niet zo vastleggen, want we doen het in Almere weer anders dan bij 

jullie... Dat kan ook iets verlammends hebben. Steeds zoeken naar iets, standaardiseren, kijken 
of je dingen kan laten stollen en anderzijds die ruimte bieden. Dat is lastig om mee uit te 
komen. 
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Het Object en het Motief dat uit deze relationele beweegredenen voortvloeit, is werken aan 
een nieuwe verhouding met de andere instelling (boundary crossing) met als doel: de 
opheffing van de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep door 
middel van een innovatieve samenwerking in de opleidingsschool van twee gelijkwaardige, 
lerende instellingen (school en TOL). 
 

Uit het voorgaande zijn de verschillende beweegredenen van de initiatiefnemers op de TOL en 
op de scholen voor de opleidingsschool duidelijk geworden. Bij de initiatiefnemers in de 
scholen prevaleerden organisatorische beweegredenen. Deze eerste tranche van 
opleidingsscholen zag men allereerst als een vehikel om duale studenten en zij-instromers in te 
zetten om acute gaten in het lerarenbestand te dichten. Ook zag men de opleidingsschool als 
een kans om goede studenten aan zich te binden. In tweede instantie kreeg men op de scholen 
ook onderwijskundige beweegredenen. Vanuit de TOL prevaleerden onderwijskundige 
beweegredenen waarbij de opleidingsschool werd gezien als een kans om competentiegericht 
werkplekleren te realiseren. Men had ook organisatorische beweegredenen: een efficiëntere en 
effectievere bedrijfsvoering van de praktijkcomponent van de opleiding. Pas in derde instantie, 
toen de opleidingsschool eenmaal begonnen was, ontwikkelden zich bij beide ‘partijen’ ook 
relationele beweegredenen. 
 
3.4 De aanvankelijke beweegredenen van de instituutsopleiders in de binnencirkel 
 
De vraag die we nu beantwoorden is: hoe stelden de instituutsopleiders in de binnencirkel zich 
aanvankelijk op? Zij zijn weliswaar de Subjecten waar we ons onderzoek op toespitsen, maar 
in de ogen van de initiatiefnemers zijn ze ‘instrumenten’ (Tools) die ze gebruiken om de 
genoemde doelen te bereiken. Wat waren hun motieven om aan de opleidingsschool mee te 
gaan doen? Wat zagen ze daarbij als het Object en het Motief van de opleidingsschool?  

 
Stijn was van meet af aan bij de ontwikkeling van de opleidingsschool betrokken. Hij 
coördineert sinds het begin in 2001 samen met de onderwijskundige het STEIL-project 
(ontwikkeling van het concept opleidingsschool en deskundigheidsbevordering van 
instituutsopleiders en schoolopleiders). Verder was hij tot 2004 projectleider van en 
instituutsopleider bij een van de drie grote voorhoedeprojecten, waar de TOL nauw met UDO 
en twee scholengemeenschappen samenwerkt. Hij behoort dus zowel tot de initiatiefnemers als 
tot de uitvoerders van de opleidingsschool. Zijn oorspronkelijke motivatie reconstrueert hij – 
als we hem begin 2004 spreken – na drie jaar boundary crossing als volgt:  

Het aantrekkelijke van de opleidingsschool is toch vooral: er wordt weer samen geleerd in 
de school. Dat is iets dat weer een schwung kan krijgen met de opleidingsschool. Als je op 

school startende docenten, startende studenten een deel van hun opleiding geeft, dan geeft dat 
een momentum in de school. Dan ben je weer aan het praten over didactiek en niet meer over 

de hypotheek. Dus je hebt een instrument in handen om docenten te laten nadenken over 
dingen die er toe doen in jouw school. 

 
Kitty was drie jaar relatiebeheerder bij het Oeralcollege toen ze najaar 2003 instituutsopleider 
werd bij een van deze scholen: de Gorter-vmbo/havo/vwo. Na driekwart jaar heeft ze een 
switch gemaakt naar een andere vestiging van het Oeral, de Perkschool, toen die 
opleidingsschool werd. Ze heeft aanvankelijk grote aarzelingen, zowel over de 
opleidingsschool als over haar rol als instituutsopleider.  
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Ik ben gevraagd, ik was wel al relatiebeheerder van het Oeralcollege in drie scholen. En 
dat deed ik met heel veel plezier, dan heb je dus nauwe stagebegeleiding en je praat o.a. met de 

directie hoe het met de stagiaires gaat. Ik vond dat heel erg leuk. Eén van die scholen wilde 
opleidingsschool worden. Ik dacht, dat zal wel heel ingewikkeld zijn, misschien moet iemand 
anders dat maar doen? De scholen die ik destijds van de ambassadeur kreeg, waren 
relatiebeheerscholen. Ik dacht dat dat meer iets voor hem zou zijn maar hij vond dat ik het zelf 

moest gaan doen. (...) Ik dacht: Kan ik dat wel? Dus niet van: dat wil ik nu niet doen. Maar 
meer van: zou ik dat wel kunnen?  

Haar aarzeling om instituutsopleider te worden, hield niet alleen verband met haar twijfel 
over eigen kunnen. Er speelde ook in mee dat ze het belang van de opleidingsschool niet hoog 
schatte.  

Het belang van opleidingsscholen is niet zo zeer geïncorporeerd in mijzelf; ik denk eerlijk 

gezegd dat het management en andere mensen daar de urgentie beter van voelen dan ik. In het 
begin had Kitty dus het gevoel ‘instrument’ te zijn ten dienste van het management. 

 
Sylvia is sinds najaar 2003 instituutsopleider bij een van de drie grote voorhoedeprojecten 
waarin de TOL nauw met UDO en een grote scholengemeenschap samen werkt, in haar geval 
de RSU. Dat gebeurde op verzoek van de TOL. Daarbij heeft ze zo’n veertig studenten onder 
haar hoede. De RSU omvat acht scholen en is sinds 2003 een opleidingsschool. Sylvia is 
instituutsopleider op vier van de acht scholen. Op elke school werkt Sylvia samen met een 
andere schoolopleider. Bovendien werkt ze samen met een instituutsopleider van de 
lerarenopleiding van de Centrumhogeschool, die dat op de vier andere locaties van de RSU is. 
Elk is op de ‘eigen’ opleidingsscholen verantwoordelijk voor alle studenten van beide 
tweedegraads lerarenopleidingen. Sinds schooljaar 2004-05 is ze ook instituutsopleider bij het 
INORA. In haar rol als instituutsopleider is Sylvia voor het eerst actief in het directe 
uitvoerende onderwijs. Hiervoor was ze tien jaar lang leidinggevende bij de afdeling Theologie 
van de lerarenopleiding. Daarvoor zat ze in het vormingswerk en was ze opbouwwerker. De 
uitdaging van de samenwerking met de opleidingsschool zag ze vanaf het begin als een 
ontdekkingsreis.  

Ik heb twee vmbo-scholen en twee havo/vwo-scholen en dat op zich is heel leuk maar ook 

lastig want die vier schoolopleiders hebben ieder hun eigen invulling wat hun rol als 
schoolopleider is. En hoe zij stagiaires wel of niet direct of indirect coachen en hoe ze met mij 

samenwerken en hoe hun school met de TOL samenwerkt. Het zijn echt een soort 
ontdekkingsreizen. Ik kom ook net kijken en het is ontzettend leuk om te zien hoe je daar dan in 
gesprek raakt over: wat is dat nu eigenlijk, opleidingsschool, en hoe kijk je daar tegen aan en 
hoe doe je dat? Voor Sylvia is het ook een ontdekkingsreis hoe de switch van manager 
(ontwikkelaar van beleid) naar uitvoerend instituutsopleider zal bevallen. 

 
Marcel was relatiebeheerder op verschillende scholen toen hij in de eerste tranche van de 
opleidingsscholen, in 2001, werd gevraagd om mee te helpen om van een school in Noord-
Holland een opleidingsschool te maken. Marcel vindt zelf niet dat hij is gevraagd, maar dat hij 
is gestuurd naar het instituutsopleiderschap.  

Omdat ik het wel leuk vond om bezig te zijn met die contacten met die scholen is gevraagd 
en is gezegd bij een functioneringsgesprek: ‘Ga er maar mee door, ga maar naar die STEIL en 

maak er wat van’.  
Met die eerste opleidingsschool is hij na de zomer 2004 gestopt. Per september 2004 is hij 

instituutsopleider op het Laurens Coster geworden. Uit zijn motivering van zijn werk als 
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instituutsopleider binnen een opleidingsschool spreekt ook na drie jaar boundary crossing nog 
de nodige reserve.  

Ik zie die ontwikkeling richting opleidingsschool en instituutsopleider meer als iets wat me 
opgelegd is, ik zie het zelf niet als urgentie (...) Het is een nieuwe rol voor docenten en het is 
eigenlijk voortgekomen uit de behoefte van het stagebureau om regelmatig contact te 
onderhouden met scholen waar we veel studenten kunnen plaatsen. Dat is ook het gegeven van 

waaruit alle activiteiten geordend zijn. Dat plaatsen van studenten is belangrijk omdat de 
minister wil dat studenten aan de scholen een stage lopen en dat ze dan in de praktijk dingen 

leren en dat de scholen vanuit hun eigen expertise deze studenten begeleiden. Dat waren altijd 
twee gescheiden werelden, op de scholen gebeurden een aantal dingen en hier gebeurde een 
aantal dingen, om die werelden bij elkaar te brengen was een vak apart en daar werd dus niet 
aan begonnen. Als het maar liep dan was het in orde. En dat heette dan stage. 

 Marcel ziet zichzelf aanvankelijk als instrument van het management van de TOL en de 
opleidingsschool als een uitvloeisel van ministeriële bepalingen. 

 
Sinds 2002 is Grotius een opleidingsschool en Willem is daar instituutsopleider. Vanaf 
schooljaar 2004-2005 is hij dat ook bij Over Langs. Hij heeft zelf gesolliciteerd naar de rol van 
instituutsopleider en droeg zelf Grotius voor als opleidingsschool. Willem is een uitgesproken 
voorstander van het overhevelen van opleidingstaken van de TOL naar de opleidingsschool.  

Ik heb mij opgegeven om aan dit project mee te doen (...) omdat ik het uitgangspunt van 

opleidingsschool helemaal onderstreep en ik gaarne wil meewerken om de TOL deels ‘op te 
heffen’, deels de verantwoordelijkheid bij het werk te leggen.  

Willem ziet zichzelf allereerst als trekker: hij heeft zelf de school aangewezen om 
opleidingschool te worden waar hij vervolgens instituutsopleider werd. Hij heeft uitgesproken 
ideeën over een verschuiving van opleidingstaken naar de school toe: hij verwacht dat de 
opleiding van docenten beter zal worden als de verantwoordelijkheid meer bij de scholen 
gelegd wordt. 
 

De meeste instituutsopleiders uit de binnencirkel begonnen niet vanuit een gevoel van urgentie 
over de bedrijfsvoering van de TOL of vanuit onderwijskundige beweegredenen aan de 
opleidingsschool. Kitty en Marcel werden door hun leiding gevraagd (of zelfs gestuurd) 
vanwege hun activiteiten op stage- en samenwerkingsscholen; Sylvia begon er vanwege een 
carrièreswitch weliswaar verwachtingsvol aan, maar zonder vooropgezet doel. Willem gaf 
zichzelf op, gemotiveerd door duidelijke opvattingen over competentiegericht opleiden en over 
de relatie tussen TOL en scholen. Stijn’s ambities strookten met die van de TOL-
initiatiefnemers, wat niet verwonderlijk is gezien zijn rol als mede-initiatiefnemer. Hij ziet de 
opleidingsschool aanvankelijk als een instrument om ‘hogere’ doelen mee te bereiken: via 
parallelle processen van scholen lerende organisaties en van docenten lerende professionals 
maken.  

 

In deze paragraaf situeerden we het ontstaan van de opleidingsschool in het kader van 
landelijke trends binnen het onderwijs in het algemeen en van de opleiding van leraren in de 
Randstad in het bijzonder. De opleidingsschool kon pas tot stand komen in een context van een 
veranderde machtsbalans tussen scholen en TOL als gevolg van schaalvergroting en fusies en 
in een context van een verruiming van wettelijke mogelijkheden van scholen om met 
onbevoegde leraren te werken. Daarbinnen zet een aantal ontwikkelingen de primaire 
tegenstelling onder druk. Dat was aan de ene kant het groeiende verschil op scholen tussen de 
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eigen standaarden voor ‘goed onderwijs’ en de feitelijke onderwijspraktijk als gevolg van het 
lerarentekort. En aan de andere kant waren dat de problemen van de TOL met de 
bedrijfsvoering als gevolg van het lage rendement en de vergrijzing. Door deze ontwikkelingen 
verscherpte de tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het leraarsberoep zich in twee 
secundaire tegenstellingen. De eerste secundaire tegenstelling houdt verband met het probleem 
van de bedrijfsvoering: hoe kan het rendement van de opleiding verbeterd en hoe kan het 
lerarentekort verminderd worden? Gelet op het te geringe verband tussen wat studenten op 
school en op de TOL leren wordt voor beide ‘partijen’ de vraag urgent: hoe zorgen we dat 
leraren goed worden opgeleid? Daarbij ziet de opleiding de school als een middel om de 
nieuwe onderwijskundige inzichten over werkplekleren in de praktijk te brengen en ziet de 
school het overnemen van opleidingstaken als een mogelijkheid om sneller betere docenten te 
werven en tevens te werken aan schoolontwikkeling.  

Een tweede tegenstelling die tot spanningen leidt binnen scholen en tussen scholen en 
opleidingen, vloeit voort uit het nieuwe beroepsprofiel (SBL-docentcompetentiemodel): Wat is 
een goede leraar? Is het een schoolvakdeskundige die klassikaal les kan geven of is het iemand 
die een bredere invulling aan het beroep van leraar geeft?  
 

Twee van de vijf instituutsopleiders zien de ontwikkeling richting opleidingsschool 
aanvankelijk niet als iets noodzakelijks. Daaruit kan een kloof worden afgeleid tussen het 
management en docenten van de TOL, voor wie deze problemen met de bedrijfsvoering minder 
urgent zijn.  
 

Primaire tegenstelling: 
tussen theorie en praktijk, in 
Object 

Zich uitend in een gebrekkige aansluiting tussen het leren van 
studenten op de opleiding en op de stageschool; in verschillende 
opvattingen over wat een goede leraar is; in negatieve beelden 
over en weer tussen scholen en TOL 

Secundaire tegenstellingen 
in driehoek Subject, Tools 

en Object  

  

• tegenstelling tussen Subject en Object. Waar de school belang 
aan hecht: onbevoegden (duale studenten

6
 en zij-instromers) 

snel en effectief kunnen inzetten om het tekort te lenigen, is 
iets anders dan waar de TOL belang aan hecht: studenten 
leren in authentieke leeromgeving competenties 

• tegenstelling tussen Tools – Object: studenten ervaren de 
school en de TOL als gescheiden werelden wat het rendement 
van hun opleiding en van hun inzet op school niet ten goede 
komt 

• tegenstelling Subject en Tools: scholen willen goede studenten 
die ze zo snel mogelijk kunnen inzetten voor de uitvoering van 
vakonderwijs; de TOL zoekt scholen die een 
schoolvakoverstijgende leeromgeving voor haar studenten 
willen zijn 

 

Tabel 7.3. De primaire en secundaire tegenstellingen waaruit de opleidingsschool ontstond 

                                                           
6
 In 1999 startte de TOL een pilot duaal leren waar 25 studenten aan deelnamen. Daarna is de dualisering uitgebreid.  
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4 De opleidingsschool als terrein van boundary crossen  

 
Tot nu toe is vooral vanuit de initiatiefnemers naar de opleidingsschool gekeken. In deze 
paragraaf switchen we het perspectief naar de instituutsopleiders als Subjecten die verder vorm 
en uitvoering geven aan opleidingsscholen. Waaraan werken zij en welke doelen willen zij 
daarbij bewerkstelligen? In de vorige paragraaf bleken de initiatiefnemers onderwijskundige en 
organisatorische en in tweede instantie pas relationele beweegredenen voor de 
opleidingsschool te hebben. Hoe verloopt het proces van boundary crossen binnen 
opleidingsscholen zoals de instituutsopleiders van de binnencirkel dat meemaken en uitvoeren? 
Van welke Tools, die daarmee ook boundary objects zijn, bedienen zij zich bij elk van deze 
objectniveaus? Tot welke resultaten leidt dat? Bij het beantwoorden van deze vragen kijken we 
eerst naar de tertiaire tegenstellingen binnen Subject, Object, Tools als gevolg van de 
objectverschuiving (in paragraaf 4.1 de nieuwe invulling van het leraarsberoep en paragraaf 4.2 
de nieuwe invulling van opleiden) en vervolgens naar de tertiaire tegenstellingen binnen 
Subject, Object, Community of Practice (paragraaf 4.3). Bij de analyse van de antwoorden op 
deze vragen door de instituutsopleiders in de binnencirkel speelt een complicerende factor: 
door de uitgangspunten van waaruit opleidingsscholen gestalte krijgen (schooleigen en samen), 
is de ontwikkeling van elke opleidingsschool relatief autonoom. Het STEIL stelt weliswaar 
kaders (het portfolio, het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), het leerwerktakenmodel, het 
schoolgroep- of intervisiemodel, het tandem van instituutsopleider en schoolopleider) maar het 
staat elke opleidingsschool vrij om daar op eigen wijze mee om te gaan en invulling aan te 
geven.  
 
4.1 Invulling geven aan het leraarsberoep 
 

4.1.1  Verschillen in interpretatie van het SBL-model 
Een belangrijk instrument om aan een nieuwe invulling van het leraarsberoep te werken is het 
SBL-model. In hoofdstuk 4 bleek al dat dit model niet eenduidig is. Dat leidt in de praktijk van 
de opleidingsschool tot spanningen. Opvallend is dat juist Stijn en Willem, de 
instituutsopleiders die zelf voor deze rol gekozen hebben en die zich van meet af aan als 
trekkers van het concept ‘opleidingsschool’ in ons onderzoek presenteren, uiterste posities 
innemen in de interpretatie van dat model: staat het schoolvak (Engels, Geschiedenis, etc.) of 
de vakoverstijgende schoolomgeving centraal in het beroep? Stijn wil het schoolvak in het 
leraarsberoep weer meer centraal stellen7. Hij wil dat studenten leren vragen stellen en zich 
verwonderen. Daarmee zet hij een nieuw - hij spreekt zelf van ‘extreem’ - concept van 
‘schoolvak’ neer: een middel om leerlingen te helpen om de wereld te leren begrijpen en om 
problemen op te lossen.  

Ik merk in toenemende mate dat de vakinhoudelijke competentie een basiscompetentie is 
voor het werken van alle docenten. Daarna kun je pas nadenken over goede pedagogisch-
didactische aanpakken. Als je weet wat je zou willen delen.  

Hij dringt aan op een herwaardering van de kennis van een schoolvakgebied als intrinsieke 
motivator voor een docent. Zonder gedegen vakkennis kan een docent nooit dat doen wat 
volgens Stijn de kern van zijn vak is:  

                                                           
7
Midden jaren tachtig was de vakcomponent nog ongeveer vijfenzeventig procent (waarbij men nog leraar werd in 

twee tweedegraads vakken). Volgens de TOL beslaat de vakcomponent op dit moment veertig procent van de 

opleiding. 
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leren kijken, anders leren zien, ander gezichtspunt nemen, andere waarnemingstechnieken 
hanteren, dat is het voorbereiden. En van daaruit komt de verwondering. Zo zijn mensen. Als je 

maar de juiste noot weet te raken. Ik kijk ook altijd rond, veel mensen zien dat niet. Ik zie 
opeens een lepelaar langs vliegen. Dat zie je niet als je dat niet weet. (...) Daarna begint pas 
kennis interessant te worden. Want dan komt de vraag: hé, hoe zit dat?  
 
Tegenover Stijn’s interpretatie van het SBL-model staat die van Willem. Volgens Willem leer 
je het beroep van leraar niet primair vanuit de schoolvakinhoud maar vanuit de praktijk. Voor 
hem is werkplekleren dé manier om dat vak te leren.  

Ik ga er vanuit dat iedereen wel wat weet. Dan begint het werk pas. Dat vind ik ook zo 
prachtig van het denken in competenties, dat daar in feite niet over het vakinhoudelijke wordt 
gepraat. Dat aspect staat er dan ook niet bij in het SBL-competentiemodel, de vakdidactiek wel 

en natuurlijk de algemene didactiek.  
Willem vindt andere competenties belangrijker dan vakkennis en vakdidactiek. Voor hem is 

het niet meer dan een van de zeven competenties.  
Dat vak...., dat komt vanzelf wel. Op Grotius staan de algemene didactiek en de pedagogiek 

hoger dan het vak.  
Voor Willem mag de competentie ‘vakkennis en vakdidactiek’, die nu nog zo’n veertig 

procent van het curriculum van de TOL uitmaakt, verder worden gereduceerd.  
Ik zit op een vmbo-school. Voor mij mag die verhouding teruggeschroefd naar dertig 

procent vakdidactische competentie en zeventig procent voor de rest.  
Willem krijgt als instituutsopleider bevestigd dat zijn brede, vakoverstijgende taakopvatting 

goed werkt bij zijn studenten op de vmbo-opleidingsschool.  
Het vak is doorbroken, er zaten twee van maatschappijleer en twee van geschiedenis de 

zaken door te nemen en over van alles door te praten. Daarnaast zie je natuurlijk ook dat die 
studenten zelf initiatieven nemen, buiten ons tweeën (dat wil zeggen de school- en 

instituutsopleider, MS) om dingen gaan doen en bespreken. (...) Bij alles wat op die school 
gebeurt zijn ze nu ook betrokken: het organiseren, er gebeurt natuurlijk op zo’n school nog al 
redelijk wat. Maar ook zijn ze aanwezig bij oudergesprekken.  

Het lukt hem ook goed om de docenten op de opleidingsschool van het belang van het 
SBL-model te overtuigen.  

Je merkt gewoon dat sommige scholen nu echt ook intern heel actief zijn om aan de hand 

van deze zeven competenties aan het werk te gaan. (...) Het eerste dat zij vragen is: welke rol 
gaat dit spelen in mijn beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek? Dat is het allereerste 
wat die docenten vragen. Dat geeft al te denken natuurlijk. (...) Dan kun je onmiddellijk ze 
allemaal tegen je in het harnas jagen als je zegt: eindelijk hebben we een goed instrument om 

mensen – die misschien al lang geleden op hadden moeten stappen – te ontslaan. Maar dat 
moet je natuurlijk nooit zeggen. Het SBL-model is door het werkveld gemaakt voor het 

werkveld, om docenten een instrument te geven om hun eigen functioneren beter te kunnen 
analyseren. 

Hij ziet bij zijn studenten op de opleidingsschool dat het SBL-model hen helpt bij het 
procesmatig denken, bij voorbeeld bij evaluaties.  

Vroeger was het zo, nu overdrijf ik natuurlijk, dat als je vroeg: ‘Wat vond je er zelf van?’, 
dat je dan moest trekken gewoon, want vaak kwamen ze niet verder dan ‘Wel goed’. Of ‘’niet 

zo lekker’. En nu praten ze heel vrijuit aan de hand van dat model met die zeven lijntjes. Dat 
zijn aangename gesprekken. (...) Ze zijn ook niet meer zo bang als ik kom. Als ik achter in de 
klas ga zitten is zo’n student ontzettend bang, zeker de eerste vijf minuten. Dat is natuurlijk ook 
voorbij. (...) We drinken nu vaak koffie samen, dat soort dingen. (...) Soms vragen studenten: 
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wordt mijn stage soms afgekeurd? Dat zullen zij nooit zeggen. Bij hen kun je die woorden niet 
gebruiken. ‘Afkeuren’. Het is eerder: op bepaalde terreinen moet je wat harder lopen. Op 

andere terreinen ben je ver genoeg. Dus van afkeuren kun je niet spreken.  
Vanwege het succes van het competentiegericht werkplekleren op zijn opleidingsschool 

pleit hij er voor veel meer opleidingstaken naar de opleidingsschool over te hevelen.  
 

Stijn is overtuigd dat een radicale verandering van het beroep nodig is en dat die niet vanuit de 
scholen kan beginnen, terwijl Willem juist het volste vertrouwen heeft in de leraren op ‘zijn’ 
opleidingsschool. Sylvia is het met Stijn eens dat competentieontwikkeling primair vanuit het 
vak en minder vanuit het schoolbrede, algemeen pedagogisch-didactische, moet gebeuren, 
maar is veel positiever over de leraren die zij op haar opleidingsscholen aantreft. Voor beiden 
bestaat het SBL-model niet uit zeven min of meer gelijkwaardige competentiegebieden, zoals 
Willem dat ziet, maar legt het verbanden tussen het vak, de leerlingen en de ruimere school- en 
maatschappelijke omgeving. Daarmee wordt het SBL-model voor hen een instrument om een 
paradigmaverschuiving te bewerkstelligen, waarbij vakkennis en –didactiek de zes andere 
competenties insluiten. Onder invloed van deze reconceptualisering van het schoolvak ligt voor 
Stijn en Sylvia de tegenstelling in de objectverschuiving die met de opleidingsschool wordt 
bewerkstelligd niet zo zeer op de polen veel/weinig vak(bekwaam), maar op de mate waarin 
het schoolvak doorwerkt in de verschillende facetten van het SBL-docentcompetentieprofiel. 
Voor Willem daarentegen mag de aandacht voor vakkennis en –didactiek juist nog meer 
beperkt worden. Deze verschillen in interpretatie van het SBL-model wijzen op een tertiaire 
tegenstelling, die echter om twee redenen niet tot besef komt: a. de meerduidigheid van het 
SBL-model wordt niet geproblematiseerd, het model wordt als iets eenduidigs opgevat; b. door 
het principe ‘schooleigen’ en door de gescheiden ontwikkeling van opleidingsscholen die daar 
het gevolg van is, gaan deze verschillende interpretaties niet botsen.  

 

Tussen de uiterste opvattingen die Willem enerzijds, en Stijn en Sylvia anderzijds hebben over 
het SBL-model, staan de andere twee instituutsopleiders in de binnencirkel. Kitty plaatst vak- 
en brede competentieontwikkeling naast elkaar.  

Ik denk wel, dat als je dit (competentieontwikkeling, MS) voor elkaar krijgt, dat je echt een 
supersonische opleiding hebt. Als je ook niet het vak vergeet, want tenslotte: je hebt het beroep 

van leraar, maar toch in een vak, en je moet van je vak houden. 
Ook Marcel plaatst vak- en competentieontwikkeling naast elkaar. Hij problematiseert meer 

dan Willem de spanning tussen het vakspecifieke en het algemeen pedagogisch-didactische, 
maar reageert ook pragmatischer dan Stijn op de praktijk die hij op scholen aantreft.  

Ik ben historicus. Maar ik ben er wel zo langzamerhand zelf van overtuigd dat je ook 
algemene didactiek of algemene vaardigheden moet hebben. En die vaardigheden moeten ook 

zeker aangeleerd worden. Ja, zo leiden vele wegen naar Rome, het is niet verkeerd om mensen 
vakkennis te leren. Maar dat is natuurlijk wel sterk teruggeschroefd. Dus moet je weer 

middelen zoeken om studenten de vakkennis zelf te laten leren. (...) Wat je dus ziet gebeuren is 
dat leraren Geschiedenis, als ik daarover mag spreken, in die weinige tijd die ze dan nog 
hebben in de tweede fase gewoon het oude programma proberen uit te voeren, en dat redden ze 
niet, dus willen ze ook geen stagiaires. 

Hoe multi-interpretabel ook, ieder kan met het SBL-model werken. Dat versluiert de 
tegenstelling die er achter schuilgaat: wat is een goede leraar? Deze tegenstelling wordt door 
instituutsopleiders onderling niet ter discussie gebracht.  
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4.1.2  Het tweedegraads leraarprofiel en het vmbo 
Al staan alle instituutsopleiders in de binnencirkel de brede professionaliteit van de leraar voor 
zoals die door SBL in een competentiemodel is vervat, de interpretatieverschillen zijn 
opvallend. De vraag is: gaat het hier om een echte tegenstelling en een fundamenteel verschil 
van mening over het leraarsberoep of hangt het er maar van af wat het Object van de 
opleidingsschool is? Met andere woorden, zit er achter hun verschillende opvattingen alleen 
maar een praktisch verschil verborgen: leraar zijn op het vmbo vereist andere competenties dan 
in havo/vwo? Het kan geen toeval zijn dat Willem instituutsopleider is op een vmbo- en Stijn 
vooral op een havo/vwo-school. De ervaring van Willem leert hem dat vmbo-scholen zich 
beter lenen voor zijn schoolvakoverstijgende benadering van het beroep. 

Hoe kijken de andere instituutsopleiders hier nu tegen aan? Zijn zij met Willem van mening 
dat studenten meer op de opleidingsschool moeten worden opgeleid omdat in die leeromgeving 
andere competenties van het SBL-model dan vakkennis en -didactiek beter tot hun recht 
komen? Sylvia is instituutsopleider op alle typen middelbare school, van vmbo tot vwo. Zij 
deelt Willem’s mening waar het gaat om zijn pleidooi om de school vaker en beter als 
leeromgeving voor de TOL-studenten te benutten. Haar valt op dat dit op vmbo-scholen beter 
kan:  

Ons concept ‘competentiegericht opleiden’ staat ver af van de praktijk op de havo/vwo-

school. Vmbo-scholen zijn veel verder dan de TOL met competentiegericht leren! Zij ervaart de 
spanning tussen een vmbo- en havo/vwo-leeromgeving als leerzaam. Ik vind het vmbo voor het 

tweedegraads gebied buitengewoon belangwekkend. Om daar meer van te weten en te leren. Ik 
vind het ook veel leuker om daar rond te lopen. (...) Het vmbo werkt al jaren met portfolio’s. Ik 
denk: dat is interessant, wat doen ze daar met die leerlingen, die maken portfolio’s. Er zijn 
docenten die begeleiden portfolio-ontwikkeling van deelnemers, nou dat is iets waarvan ik 

denk dat wij daar heel veel kunnen halen. Haar valt net als Willem op dat de proceskant van 
het werkplekleren in het vmbo goed ontwikkeld is en zij merkt op dat dit beter is dan bij de 
TOL en bij havo/vwo-scholen.  

Ook voor Kitty is instituutsopleider zijn op een vmbo een leerzame ervaring:  
Ik ga nu zien dat waar de TOL voor opleidt dat de meeste mensen terechtkomen in het vmbo 

en dat het daar niet zo zeer om het vak gaat, als wel om andere dingen. Het instituutsopleider 
zijn op een vmbo-opleidingsschool dwingt haar om haar expertise te overdenken en te 
systematiseren. Je gaat anders denken. Het is dat automatisme van: we doen maar wat en dat 

bedoel ik niet negatief. Dat moet je nu je gaan realiseren. Dat is het verschil. Dus je hebt een 
heleboel in jezelf opgebouwd en daar pak je eens wat van en je doet eens zus en je doet eens 
zo, maar nu moet je dat echt in kaart brengen en structureren, dat is toch heel anders. 
Systematischer.  

Stijn wil geen onderscheid maken tussen de vmbo- en de havo/vwo-tweedegraads docent. 
Hij is bang voor een tweedeling waardoor de vakkennis als intrinsieke motor op de achtergrond 
raakt.  

Je krijgt op de middelbare school aan de ene kant vmbo-brede leergebieden waarbij een 
docent bekwaam moet zijn scheikunde, techniek, biologie te geven. Dat staat een beetje op 
gespannen voet met wat de vakkennis als motivering doet. Ik had net een zij-instromer met 

scheikunde als vak. Die zei: ‘Ik kan me toch niet goed voorstellen hoe ik nou onderwijs in 
verzorging zou kunnen geven. Daar ben ik helemaal niet voor opgeleid. Dat kan ik niet.’ Dus 

hoe klein het ook is, hoe weinig je ook moet vertellen, is het een valkuil te denken dat een 
docent dat wel kan. De ervaring is dat dat niet zo is. Zelfs met die steeds betere leergangen, 
zelfs met het steeds lagere kennisniveau dat je nodig hebt. 
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Ook Marcel maakt geen onderscheid tussen de vmbo- en de havo/vwo-tweedegraaddocent. 
Hij spreekt zich er niet over uit omdat ‘zijn’ beide opleidingsscholen betrekking hebben op een 
havo/vwo-onderbouw. 
 

De meeste instituutsopleiders in de binnencirkel vinden dat de rol van docent in het vmbo een 
andere is dan in de onderbouw van havo/vwo. Ze vinden ook dat het vmbo beter aansluit bij de 
nieuwe onderwijskundige inzichten en instrumenten die de initiatiefnemers binnen TOL met de 
opleidingsschool willen realiseren. De enige initiatiefnemer in de binnencirkel, Stijn, is het 
daar niet mee eens. Achter deze verschillen gaan tegengestelde opvattingen over het 
leraarsberoep schuil, die worden versluierd door de consensus die er ogenschijnlijk bestaat 
over het SBL-model. We zien bij de opleidingsschool een verschuiving in de primaire 
tegenstelling tussen lerarenopleiding en school. Die transformeert op twee manieren: a. in een 
tegenstelling tussen het primaat bij de vakkennis en vakdidactiek of bij de algemene 
didactische en pedagogische invulling van competentieontwikkeling, waarbij het schoolvak een 
bescheiden onderdeel vormt; en b. in een tegenstelling tussen de leraar die een bredere 
invulling aan het beroep geeft door het vak als intrinsieke motivator in de school te gebruiken 
voor alle dimensies van het SBL-competentieprofiel versus de leraar die als 
schoolvakdeskundige in de klas een smallere invulling aan het beroep geeft. 
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen die zich voordoen bij de tertiaire tegenstelling  

Ligt op de opleidingsschool 
het primaat bij de vakkennis 
en vakdidactiek of bij de 
algemene didactische en 
pedagogische invulling van 
competentieontwikkeling 

Spanning tussen   

• Het SBL-model heeft zeven gelijkwaardige competentiegebieden 
of is een hiërarchisch model (vakkennis en –didactiek zijn de spil 
en kleuren de zes andere gebieden)  

• Transcendentie van het vak (vakkennis en vakdidactiek) versus 
de school (vakoverstijgende competenties) als motor van 
competentiegericht opleiden  

• Zijn vmbo-scholen een betere leeromgeving voor 
competentiegericht opleiden dan havo/vwo-scholen?  

• Zijn vmbo-scholen verder dan de TOL met competentiegericht 
leren?  

• Zit de intrinsieke motivatie van docenten in kennis van een 
schoolvakgebied of in de vakoverstijgende benadering van de 
pedagogische en didactische competenties?  

Ligt op de opleidingsschool 
het primaat bij de bredere 
(alle dimensies van het 
SBL-profiel) of de smallere 
invulling (het schoolvak in 
de klas) van het beroep  

Spanning tussen   

• Werkbegeleiders die meer vakgericht werken en 
instituutsopleiders die meer competentiegericht werken  

• De groeiende ruimte voor het algemeen pedagogisch-
didactische en de krimp van het specifieke schoolvak op de 
opleiding  

 
 

Tabel 7.4 Tertiaire tegenstellingen bij de invulling van het leraarsberoep 
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4.2 Invulling geven aan opleiden 
 
4.2.1  De docent als opleider 

Belangrijke Tools om in de opleidingsschool aan een nieuwe invulling van het opleiden van 
leraren te werken zijn die van het STEIL: het portfolio, het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), 
het leerwerktakenmodel en het schoolgroep- of intervisiemodel. Gaandeweg zijn werk als 
instituutsopleider, projectleider en coördinator van het STEIL is Stijn gaan merken hoe 
belangrijk deze didactische modellen zijn.  

We hebben daar een model ontwikkeld. Daar wordt ingezoomd op een aantal rollen die wij 

een student toedichten: als student, als stagiaire en als docent. Bij die rollen horen 
verschillende onderzoeksvragen en leeractiviteiten. ’t Is toch zo dat mensen pas in een 

naastliggend domein van kennis kunnen terechtkomen als zij daartoe verleid worden. 
Vertrouwen hebben in iemand die ze daar naartoe kan brengen. Anders kom je er zelf niet. 

Het bleek hem ook hoe moeilijk het is om op de opleidingsschool goed gebruik te maken 
van de expertise van docenten.  

Wij dachten eerst, het project was gemaakt door initiatiefrijke scholen met veel 
initiatiefrijke projecten, dat daar docenten zouden zitten die zeer competent zijn. Dat die in een 

snel parallelproces studenten in opleiding duidelijk zouden kunnen maken, kunnen begeleiden 
in hun leervragen, om ook leraar te worden. Nou, dat valt zwaar tegen. (...) Er zijn twee dingen 
die erg belangrijk waren. De ene is dat de beide scholen geen helder taakbeleid hebben. Dus 
dat docenten in hun taak niet zien staan, of niet vinden passen dat ze meedoen aan zo’n 

project. Daar zijn bij schoolleiders hele duidelijke gedachten over. Elke docent op een 
middelbare school heeft 10% scholing in zijn taak en dat moet-ie dan invullen. Ik merk dat 

docenten daar heel anders over denken, dus dat is een probleem. Een veel groter probleem is 
dat docenten heel moeilijk hun kennis en hun vaardigheden weten te expliciteren en te 
verhelderen en taal voor kunnen hanteren die onervaren mensen begrijpen. Ik had verwacht 
dat dat makkelijker zou zijn. Dat verander je niet een, twee, drie, verwacht hij.  

Hij typeert de docenten op de opleidingsschool als koningen in hun eigen koninkrijk:  
De tacit knowledge is vermoedelijk wel aanwezig, maar omdat ze er weinig met elkaar over 

praten hebben ze er geen woorden voor. Dat is dus het grote probleem. Oók competente, 
ervaren docenten zijn wel koning in hun koninkrijk en weten dat ook goed te runnen, maar het 
koninkrijk ernaast, die misschien ook wel goed is....  

In plaats van als partners, ziet hij docenten als mensen die moeten worden bijgeschoold om 
mee te kunnen komen in het proces dat hem met de opleidingsschool voor ogen staat: 
verheffen van het vak (vakkennis en vakdidactiek) tot de motor van competentiegericht 
opleiden.  

Wat me opviel: dat ervaren, competente, goede docenten, want die zijn aantoonbaar goed, 
niet in staat zijn – niet het instrumentarium bezitten – om wat ze kunnen onder woorden te 
brengen, te verwoorden, te beschrijven op zo’n manier dat het gedeeld kan worden, zelfs al niet 

met een collega die ook ervaren is, laat staan met iemand die begint.  
Hij is daarom veel minder dan Willem geneigd om opleidingstaken naar de 

opleidingsschool over te hevelen en spreekt als enige instituutsopleider over het terughalen van 
opleidingstaken naar de TOL. Stijn heeft ook een verklaring voor de verschillen in het 
leraarsberoep die zijn collega-instituutsopleiders waarnemen. Hij plaatst die verschillen in het 
kader van het nieuwe integrale personeelsbeleid. Hij noemt dat: 

Een traject wat langer duurt, wat de schoolleiding ook niet makkelijk afgaat. De scholen 
waar ik mee werk, daar is het voor de docenten niet helder. (...) De uitdaging zit hem in 
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verschillende kanten. De ene is: Hé, we kunnen als school meer aanbieden dan we tot nu toe 
deden! En de andere is: Hé, het is voor mij een carrièrestap: ik word seniordocent en dat kan 

gevolgen hebben in de schaal-11-discussie. Het kan dus ook een financiële stap zijn: als je 
ster-docent bent en opleiderscompetenties hebt verworven. (…) Daar loop ik tegenaan, dat 
daar nog geen enkele congruentie is in de hoofden van docenten zelf en de schoolleiders. (...) 
Er zijn allerlei wisselende gedachten over. Er zijn docenten op middelbare scholen die zeggen: 

het is ons werk niet. Maar dat is niet de groep die we willen aanspreken. Het gaat ons om de 
mensen die er wat in zien. 

 
Stijn heeft vooral oog voor structurele belemmeringen die bij de scholen de beoogde 
opleidingsrol van de opleidingsschool hinderen. Hij kijkt als boundary crosser vooral met de 
blik van een coördinator en initiator naar dat proces. De andere instituutsbegeleiders in de 
binnencirkel betrekken belemmeringen eerder op zichzelf als uitvoerder: hoe leer je het beste 
een rijke leeromgeving maken met behulp van die nieuwe onderwijskundige Tools?  

Sylvia ontmoet juist een grote coöperatieve instelling en grote toewijding bij de 
werkbegeleiders. Daarom is haar insteek van meet af aan: inzetten op de commitment van de 
werkvloer, want daar zit de vitaliteit. Zij ziet op de opleidingsschool hoe een docent 
maatschappijleer vanuit haar vak de verschillende facetten van het SBL-model, met name de 
interpersoonlijke competenties, heel anders invult dan een wiskundedocent, hoe daarmee de 
opleidingstaak van docenten kleur krijgt door hun schoolvak en hoe het als motor voor de 
ontwikkeling van de opleidingstaak fungeert. Zij ziet, anders dan Stijn, in de school wél 
bondgenoten voor deze beroepsopvatting die zij met hem deelt. Ook haar rol naar studenten 
vult ze in op een coöperatieve wijze. Die werkwijze vindt ze in het verlengde liggen van wat ze 
als manager gewend was te doen met docenten. Tussen studenten vallen haar verschillen op die 
haar nopen om na te denken over de kaders waarbinnen ze hen begeleidt:  

In een aantal opzichten - het gaat om de kaders, je moet de voorwaarden scheppen, 

plannen en organiseren van het proces. Het zijn denk ik de zelfde methodieken die ik bij mijn 
afdeling gebruikte: heel goed kijken naar de jaarplanning en van daaruit terugkijken en 
tijdpaden vormen, dat soort dingen doe ik met studenten dus ook. En daarbinnen is het hun 
verantwoordelijkheid, dus producten en deadlines. (…) Ik ga niet vertellen wat hun leerdoelen 

moeten zijn maar ik vind wel dat ik ze moet faciliteren zodat zij ze kunnen formuleren. (...) 
Studenten hebben hun programma. Als ze nadenken kunnen ze zelf formuleren waar ze aan het 

eind van het jaar uit willen komen. Ik hou ze bij de les: we zitten nu, en dan is het juni, dus zus, 
zus, dat zijn de drie momenten. 

Kitty treedt de praktijk in beide rollen, relatiebeheerder en instituutsopleider, met 
aarzelingen en twijfels tegemoet.  

Ik  zei: nou, sommige eerstejaars zijn er – even los van de opleidingsschool – zo bekaaid 
van af gekomen. Ik heb vijftig studenten te begeleiden en ik red het gewoon niet. Met al die 

tussenevaluaties en eindevaluaties. En die zijn echt tekort gekomen. Ik zeg het ook eerlijk tegen 
studenten.  

Zij formuleert het belang van de opleidingsschool voor haar studenten in termen van haar 
eigen, onzekere rolopvatting als begeleider.  

Dan hoor ik wel hoe blij ze (duale studenten, MS) zijn op de Gorter en dat ze daar willen 
blijven en dan zeggen wij: “Ja, maar je kunt nu beter ook eens een jaar naar een andere 

school gaan”, nou dat willen ze helemaal niet. Ze groeien met die school. (...) Dat vind ik echt 
heel bijzonder. Dat je dat meemaakt, dat ze goed in hun schoenen komen te staan en ik denk 
dat het ook voor leerlingen zo belangrijk is. 
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Willem verklaart zijn invulling van de rol instituutsopleider vanuit een eigenschap waarmee 
hij vindt dat hij zich onderscheidt van veel van zijn TOL-collega’s. Die vindt hij geen doeners, 
maar mensen die anderen een vak leren dat ze zelf nooit hebben beoefend.  

Zo’n tien jaar geleden kwam de TOL aan met: ‘Jongens jullie moeten wat bijgespijkerd 
worden, dat je feeling met de werkplek hebt. We starten het project dat docenten in jullie stoel 
gaan zitten en jullie gaan het onderwijs in voor een half jaar of een jaar. Wie doet er mee?’ 

Van al de TOL-mensen hebben er twee mensen op gereageerd. Ik was er een van. Ik heb in 
Haarlem op het Santa Maria les gegeven.(...) Ik heb het altijd heel raar gevonden dat ik op de 

lerarenopleiding les geef, zonder eigenlijk in het onderwijs gezeten te hebben. Zoals velen van 
ons.  

Door de opleidingsschool kunnen ook studenten beter profiteren van wat Willem de kracht 
van leren in de praktijk vindt: ze worden zich bewuster van hun mogelijkheden en kritischer 
naar de TOL.  

Vroeger was het zo dat de studenten met een lijstje naar de scholen gestuurd werden en 

braaf deden ze dan wat de school en de TOL hen opdroeg te doen. Nu zijn ze veel bewuster met 
hun stage bezig, worden ook met meer kwesties en problemen geconfronteerd, met onder 
andere als gevolg dat ze ook veel kritischer zijn geworden op wat de TOL hen aanbiedt en hen 
voorbereidt op de stage. Sommigen zeggen: “Als ik nu naar die modules kijk die ik hier heb 

gekregen, soms heb ik er niets aan gehad want dat werkt in de praktijk heel anders, dus ik heb 
in die stage meer geleerd dan op de TOL”. 

Marcel valt het op hoe studenten én docenten progressie maken in het procesmatig denken, 
een ontwikkeling die hij ook bij zichzelf heeft waargenomen.  

Het is absoluut een breuk omdat je anders omgaat met hoe je eigen informatie verzamelt en 
beheert en inzichtelijk maakt voor derden. En ook dat je – als je hierbij betrokken bent - dat je 

dan niet meer aan het doceren bent, maar dat je aan het praten bent. Dat vanuit het gesprek 
resultaat komt, waarbij ieder die aan het gesprek deelneemt een eigen inbreng heeft.  

 
Opvallend is hoe sterk de achtergrond van de instituutsopleiders en de daarbij horende 
competenties en perspectieven hun rol kleuren. Opvallend is ook dat de andere 
instituutsopleiders veel positiever praten over het boundary crossen samen met docenten en 
studenten op scholen, dan Stijn. 
   
4.2.2  De student op de opleidingsschool 
Zoals de instituutsopleiders tegelijk Subject, Tool (voor de initiatiefnemers) en Object (voor de 
STEIL-coördinatoren) van de objectverschuiving opleidingsschool zijn, zo zijn ook de TOL-
studenten er Subject, Tool (voor de STEIL-coördinatoren) en Object (voor de 
instituutsopleiders). De opleidingsschool betekent voor hen dat ze, net als de 
instituutsopleiders, als boundary crossers tussen de TOL en de opleidingsschool opereren. 
Binnen de algemene, eerder open dan voorschrijvende STEIL-kaders geven de tandems van 
instituutsopleiders en schoolopleiders in een opleidingsschool gestalte aan het werkplekleren 
van de studenten. Daarin doet zich een parallel proces voor: ook de aansturing van studenten is 
veel opener dan in het oude stagesysteem. De student wordt zo gedwongen zelf na te denken 
over de condities en de doelen van zijn leren. Er worden ook meer kanten van de school bij het 
leren betrokken. Studenten vinden het moeilijk om de bredere benadering van het leraarschap 
op de opleidingsschool te verbinden met de smallere benadering vanuit de vaksectie op de 
TOL. Student Murat:  

Wat we hier op de TOL zelf krijgen - die vakken van wiskunde - ik zie het helemaal los van 
de competentieontwikkelingen. Ook op je stageschool, je vak is gewoon apart. Het is wel 
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makkelijk als je je vak goed beheerst, dat het dan makkelijker gaat met de omgang en met 
andere competenties maar ik denk dat het toch een beetje losstaat. (...) Je doet meer 

pedagogisch ja, en het interpersoonlijke. Organisatorisch ook, maar ik denk: het 
vakdidactische staat gewoon een beetje los.  

 

Studenten wennen wel steeds meer aan het procesgerichte werken met behulp van 
reflectieverslagen, portfolio’s, feedback van begeleiders en intervisiegroepjes in de 
opleidingsschool. Murat:  

Vanaf het eerste jaar dat we hier op de school zitten hebben we te maken met de 

opleidingsschool, voor ons is het niet nieuw. (...) Vanaf het begin van de studie is dat de manier 
van leren. (...) Je moet competentiegericht ontwikkelen, je activiteiten zodanig stellen voor 
jezelf dat je het ontwikkelt, maar in het begin is het natuurlijk heel moeilijk. De eerste keer dat 
je er mee te maken krijgt. Maar vanaf jaar 2 is het duidelijk. (...) Ik heb er een heel jaar over 

gedaan, het eerste jaar was het echt moeilijk. (...) Dan moest je van jezelf dingen formuleren en 
de feedback die je kreeg moest je dan gebruiken. (...) Jezelf ontwikkelen, je moest ook zelf zien 

dat je ontwikkelt. Dus je kan wel bezig zijn met jezelf ontwikkelen, maar misschien zie je dat bij 
jezelf niet. 

Student Walter: Als ik bij voorbeeld heel veel verslagen moet nakijken of cijfers moet 
inleveren, of de ouderavonden bij voorbeeld de afgelopen twee weken, dat ik dan gewoon even 

stil blijf staan, geen ontwikkeling heb, gewoon doorwerk maar verder geen leermomenten heb, 
maar als ik de tijd heb om er over na te denken dan heb ik eigenlijk heel veel leermomenten 

omdat ik dan nadenk over: beschrijf de situatie, wat heb je gevoeld, wat heb je gedaan, hoe ben 
je gevorderd? Zo kom je op je leermomenten. 
 

Het werken met het SBL-model levert na verloop van tijd de volgende inzichten op. Murat:  
Als ik naar mijzelf kijk - dan heb ik het over mijn competentieontwikkeling - dan heb ik voor 

de eerste 4, 5 competenties echt twee, drie A-4tjes nodig. En dan heb ik voor die andere aan 

een half A-4tje genoeg. 
Walter:  

Ik merk dat bij mezelf maar ook bij mijn medestagiaires, dat soms de werkbegeleider zelf 
nog niet zo precies weet wat je moet doen en dat je dan echt moet zoeken naar leermomenten. 

(...) Het gaat niet alleen om het vak maar ook om de andere competenties. (...) Vakinhoudelijk 
vind ik het niet zo moeilijk, maar pedagogisch vind ik het goed om tips te horen over: als je dit 

of dat probleem in een klas hebt zou je dat misschien zo kunnen oplossen. 

 

Het werken met intervisiegroepjes wordt leerzaam gevonden. Murat:  
Bij de intervisiegroep zitten ook een jaar hogere bij ons. Toch een stap voor op ons, van 

hen kan je toch wat overnemen.  
Walter:  

We hebben het over situaties die we meemaken: wat vond ik er goed of niet goed aan. We 
moeten ook observaties presenteren: hoe hebben we het meegemaakt, hoe is het allemaal 
gebeurd? Van reguliere studenten (in tegenstelling tot duale studenten, M.S.) hoor ik vaak dat 
ze het lastig vinden om lessen over te nemen, je bent nog niet gewend om een goede werksfeer 
te maken. Daar zit altijd een docent achter in de klas die daar voor zorgt. Eigen 
verantwoording kan je pas echt ontwikkelen als je je eigen klas hebt. En heel veel stagiaires 

hebben het daarmee nog heel moeilijk. 
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Over het werkplekleren op de opleidingsschool zijn de studenten in de buitencirkel tevreden. 
Ze hebben wel kritiek, maar die gaat over fijnregelen van de Tools; de uitgangspunten van het 
competentiegericht werkplekleren brengen ze niet ter discussie. De scheiding tussen wat ze op 
de TOL op vakgebied leren en wat ze op de school leren blijft groot. Blijkbaar is de 
motiverende en dynamiserende vakontwikkeling zoals Sylvia en Stijn die zich voorstellen op 
de TOL nog niet goed op gang gekomen. Daarop komen we in paragraaf 5 terug.  
 
4.2.3  Belemmerende factoren voor competentiegericht opleiden 

Het valt Stijn tegen dat de scholen zo weinig uit de mogelijkheden van de opleidingsschool 
halen. Hij wijt dat aan de halfslachtige leiding en aan de docenten daar. De andere 
instituutsbegeleiders in de binnencirkel zoeken de verbetermogelijkheden eerder in zichzelf, 
maar ook in de TOL en in het STEIL, waarvan Stijn een van de twee coördinatoren is. Als zij al 
ongerust is, komt dat voor Sylvia niet zo zeer door de opleidingsschool, maar door de TOL. Zij 
is er niet gerust op dat docenten op de TOL de veranderslag van een smalle naar een brede 
opvatting van het beroep en van een schoolvakgerichte naar een competentiegerichte manier 
van opleiden gaan maken. Zij merkt dat veel van de TOL-vaksecties die nu nog niet maken.  

Ik denk dat in heel veel opleidingen er nog niet de gezamenlijkheid is waarbij men de 
omslag heeft gemaakt van expertdocent naar hbo-docent met ook een eigen expertise. (...) Dat 

is iets waarvan ik het gevoel heb dat wij dat op een aantal opleidingen, en misschien ook 
afdelingen, nog niet door hebben geëxerceerd (...) Je bent hier binnengekomen als docent voor 

filosofie, maar inmiddels ben je hbo-docent en je expertise is die van filosoof, maar je bent 
hbo-docent en wat betekent dat? Dat hele stuk is hier in de TOL niet afgedicht en dat is voor 
die scholen ook een heel spannende ontdekking want wij moeten heel zorgvuldig zijn met wat 
wij uit handen geven.  

Willem vindt dat de brede benadering van het leraarsberoep waar het SBL-model 
uitdrukking van is op de opleidingsschool beter uitgevoerd kan worden dan op de TOL.  

Punt is dat we ze ook niet goed hebben voorbereid of niet goed voorbereiden op die stage 
omdat toch op de TOL gemiddeld, maar nu spreek ik alleen uit mijn eigen ervaring dus ik weet 
niet hoe dat op die andere opleidingen is, de student voorbereid wordt op een ontmoeting met 
een leerling die ongeveer op havo/vwo -niveau zit. (...) Er is zeventig procent kans dat ze op 

een vmbo-school terecht komen. Maar dat daar binnen de TOL geen aandacht voor is. (...) 
Omdat onze studenten meestal ook uit het havo komen, en dan zijn ze echt verbaasd, 

verbijsterd, verrast en geschokt als ze op een vmbo-school terecht komen. (...) Dat is een 
wereld van verschil. De didactiek speelt er te weinig op in.  

Hij vindt het pijnlijk dat collega’s van de TOL de mond vol hebben van competentieleren, 
terwijl ze daar zelf geen rolmodel van zijn.  

Als je merkt hoe deeltijdstudenten oordelen over de kwaliteit van met name de didactiek en 
pedagogiek, daar roepen zij met dat competentiemodel in de hand: ja, kom nou gauw! Kijk 

eens even naar competentie 7 als TOL-docent en ga eens voor de spiegel staan (...) Wij 
hanteren een model dat we zelf niet toepassen. We vallen er wel de studenten mee lastig maar... 
Ik spreek alleen over MEGA8 hè. Nee, functioneringsgesprekken houden niks in! (...) Maar 
goed, dat vertaalt zich niet in die rituele handelingen van POP’s en PAP’s9 en intercollegiaal 

overleg van hoe pak jij dit aan enzovoort. Dat is helemaal not done. Maar het zijn wel de 
dingen die wij nu van de studenten verwachten.  

                                                           
8
 MEGA = is de afdeling Maatschappijleer, Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde 

9
 POP = persoonlijk ontwikkelplan; PAP = persoonlijk activiteitenplan 
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Kitty heeft moeite met het instrumentarium dat het STEIL haar aanreikt. Dat helpt haar niet 
de vak- en competentieontwikkeling te verbinden. Ze voelt zich onzeker bij de taal van het 
STEIL. Dat wijt ze aan zichzelf. Ze is ook bang dat ze daardoor haar studenten tekort doet.  

Het niet helemaal vertrouwd zijn met het vocabulaire, noem ik dat maar, dus nog een beetje 
aftasten: heb ik nou wel door wat er achter dit woord of dit begrip zit? En: gebruik ik het wel 
goed? Kan ik er al mee werken? (...) De angst die erachter zit is dat je misschien wel dingen 

doet die helemaal niet goed zijn. Dat zou wel erg vervelend zijn. Neem bij voorbeeld bepaalde 
begrippen in de literatuur en in de taal: daar kun je mee spelen. En dat heb ik hier dus niet.  

Omdat ze onzeker is over de STEIL-Tools, weet ze niet of wat ze in de praktijk fout ziet 
gaan, veroorzaakt wordt doordat zij de mogelijkheden van het instrumentarium verkeerd benut, 
of door iets anders. Zo ziet ze de procesgerichte kant van werkplekleren nog vaak ten koste 
gaan van de verdieping.  

Je bent aldoor maar bezig, dat is gewoon een gegeven. De bezinning vind ik vaak ver te 
vinden. (...) De twijfel ligt meer op het gebied: krijgen ze nog genoeg vak? Omdat het is nu 

40% vak en de rest is andere dingen, dat is een beetje mijn zorg.  
Ook Marcel formuleert twijfels over het instrumentarium dat het STEIL heeft ontwikkeld. 

Dat ervaart hij niet als steun bij het aanleren van wat hij noemt ‘de algemene vaardigheden’.  
Je hebt POP, het ontwikkelingsplan, en uit die POP moet dan het PAP komen. Eerlijk 

gezegd merk je dat de studenten aan het zwemmen zijn en dan praat ik nu even over het tweede 
jaar. Dus ook op de opleidingschool. (...) Dus toen heb ik zeven punten gedicteerd en in die 

zeven punten komt dan het begrip communicatie aan de orde (...) Communicatie naar de 
leerlingen toe en ook dan communicatie naar de school toe en naar de omgeving waarin ze aan 
het werk zijn. (...) Je zou ook kunnen zeggen: communicatie met jezelf. Ontwikkel je een eigen 
stijl? Ben je bereid in de spiegel te kijken? En als je er niet toe bereid bent, wil je het dan 

leren? (...) Dus ik heb er een eigen vertaling van gemaakt naar zeven punten die eigenlijk altijd 
al in de stage zitten.  

Hij betrekt de verandering van traditioneel onderwijs naar competentiegericht opleiden 
sterk op zichzelf. Vroeger opereerde hij als docent vanuit zijn superieure vakkennis. 
Ondertussen heeft hij geleerd zich, eerst als relatiebeheerder en nu als instituutsopleider, al 
begeleidend, overleggend en beslissend een weg door de grillige praktijk te banen.  

Eerst heb je jezelf op een voetstuk getakeld, met studeren, en dan sta je daar eenmaal en 
dan ga je ex cathedra een beetje preken. Nu is het creatiever waarbij partijen gelijk zijn. (...) 

Die metafoor uit de rechter Tie-serie van Van Gulik. Aan het eind van een van die verhalen 
gaat het erover: moet je nou als de zwaan boven de aarde zweven, majestueus, of moet je als 
een worm door de modder kruipen, op weg naar het onbekende? En dan kiest rechter Tie voor 
het worm zijn. En dat heeft me als jongetje van zestien, want toen las ik die boeken, wel 

aangegrepen: je moet dus met vallen en opstaan proberen ergens te komen. Door de aarde 
heen, met de kans dat je opgegeten wordt. (...) Dan vlieg je wel majestueus, maar wat dan? 

Met wie heb je dan eigenlijk nog contact? (...) En als je dat omzet in een metafoor dan zijn mijn 
contacten dus dieper en rijker geworden. Het toespreken van een groep is heel leuk, maar 
samen ergens naar toe willen werken is leuker.  

Het heeft hem het inzicht opgeleverd dat docent zijn veel meer is dan het hebben van 
vakkennis. Die proceskant onder de knie krijgen en ook het creatieve aspect van die rol noemt 
Marcel een belangrijke leerervaring.  

Die vakkennis was vroeger alles. Dat is de hele omschakeling die ik meegemaakt heb en 
waarbij ik dan toch gemotiveerd ben om die andere zes dimensies mee te nemen en aan te 
pakken. Het is nog niet af, maar je gaat wel ergens naar toe. Het wordende zijn. (...) Dan ga ik 
toch even terug naar mijn vak. Bij de vroege broeders van de filosofie heb je een heel debat 
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over het zijnde zijn en het wordende zijn. Die kennis is natuurlijk zijnde zijn, dat heb je 
natuurlijk wel eigen moeten maken maar dan is dat pakket er ook en het is zo’n hoeveelheid 

zijn dat je er anderen mee kan imponeren. Dat heb ik ook met plezier gedaan. En nu zit je in 
het wordende zijn, ben je dus meer aan het sleutelen en weet je niet wat voor product het 
precies wordt, maar dat het iets gaat worden, dat is eigenlijk het belangrijkste. 

 

Alle instituutsopleiders in de binnencirkel zeggen na verloop van tijd dat de opleidingsschool 
tot een betere leeromgeving voor studenten leidt. Nergens klinken twijfels door over het nut en 
de betekenis van competentiegericht werkplekleren. De twijfels die geuit worden zijn van een 
andere aard. Voor Stijn ligt het probleem vooral in de haperende randvoorwaarden op de 
scholen. Voor de andere instituutsopleiders in de binnencirkel worden de nieuwe 
onderwijskundige modellen en de didactische Tools die daar een uitvloeisel van zijn (het 
portfolio, het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), het leerwerktakenmodel en het schoolgroep- 
of intervisiemodel) – waar zij zelf in hun rol als instituutsopleider dagelijks ervaring mee 
opdoen - in de TOL nog onvoldoende ‘belichaamd’. Zij vinden dat de TOL, en de 
initiatiefnemers van deze ontwikkeling, waaronder Stijn, zich daar nog onvoldoende 
rekenschap van geven. Zelf zien ze, door hun instituutsopleiderschap, dat zij in de gelegenheid 
zijn noodzakelijke competenties te leren. Daarbij lijkt iedere instituutsopleider te zingen zoals 
hij of zij gebekt is. Ze gaan (ook al zijn ze alle vijf generatiegenoten (allen ruim 50+)) 
verschillend om met hun solistische, vooruitgeschoven positie ten opzichte van de TOL en met 
hun improvisatieruimte als boundary crosser.  
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen die zich voordoen bij de tertiaire tegenstelling  

Docenten zijn wel/niet 
berekend op hun taak als 
opleider binnen de 
opleidingsschool 

Spanning tussen  

• vakinhoudelijke competentie (een hoog kennisniveau (‘zwaan’)) 
versus de pedagogisch-didactische competenties (grote 
procesvaardigheid (‘worm’)) vormen de basiscompetentie van het 
beroep  

• belemmeringen liggen in de randvoorwaarden op de school of in 
die van de TOL  

• het lerend vermogen van de opleiders van de TOL of van de 
docenten op de school blijft achter bij de mogelijkheden van de 
opleidingsschool  

• de TOL-vaksecties of juist de vakdocenten op school zijn 
onvoldoende toegerust of stellen zich onvoldoende open voor 
werkplekleren  

• de centraal vastgestelde Tools van het STEIL zijn in de praktijk 
wel of niet hanteerbaar  

• opleidingstaken moeten meer overgeheveld worden naar de 
opleidingsschool of juist terug naar de TOL  

 

Tabel 7.5. Tertiaire tegenstellingen bij het invulling geven aan opleiden 

 

4.3 Ontwikkeling van de opleidingsschool 
 
Een belangrijke voorwaarde om aan de opleidingsschool te werken en om daar een model voor 
een lerende school van te maken is het tandem van instituuts- en schoolopleider. Zij zijn er 
primair verantwoordelijk voor dat de opleidingsschool in dialoog en schooleigen tot stand 
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komt. Zij geven vanuit de algemene STEIL-kaders vorm aan een specifieke opleidingsschool. 
Hun boundary crossing krijgt gestalte door middel van de didactische boundary objects zoals 
die in de vorige twee deelparagrafen aan de orde kwamen en wordt verder in banen geleid door 
middel van politieke, administratieve, financiële en personele kaders die een vertaling krijgen 
in Regels, Communities of Practice en Arbeidsdelingen:  

• de politieke Tools die door het uitgangspunt ‘schooleigen’ worden gecreëerd; 

• de administratieve Tools die door de twee ambassadeurs10 van de TOL met de verschillende 
schoolleidingen worden afgesproken (overgang van samenwerkings- naar 
opleidingsschool); 

• De Tools die de samenwerking financieel regelen (de schoolopleider wordt door TOL 
betaald; duale studenten worden door opleidingsschool betaald);  

• De personele Tools voor de verwezenlijking van de opleidingsschool: de instituutsopleider 
en de schoolopleider. Zij geven vanuit het uitgangspunt ‘samen’ invulling aan hun 
boundary crossing. 

 

Hoe geven de instituutsopleiders op hun opleidingsschool met deze kaders invulling aan 
boundary crossing en welke spanningen treden daarbij op?  
 

4.3.1  Welk relatie stellen instituutsopleiders voorop? 
Marcel en Kitty, die vooral het verbeteren van de relatie tussen de TOL en de scholen als 
beweegreden noemen, richten zich aanvankelijk voornamelijk op het microniveau van de 
werkrelatie met de schoolopleider en de student. Zij tasten deze voorzichtig af en laten het 
initiatief vaak bij de school waarbij ze sterk onder invloed staan van de relationele 
beweegreden: het vermijden van fouten uit het verleden. Stijn benadert de opleidingsschool 
veel meer in producttermen op meso-niveau: hij formuleert condities die hij aan scholen stelt in 
de vorm van sturende modellen en structuren. Sylvia en Willem nemen een tussenpositie in. 
Aan de ene kant en in de eerste plaats werken zij vanuit het microperspectief van Marcel en 
Kitty. Aan de andere kant sturen zij sneller en dwingender dan deze collega’s op 
randvoorwaardelijke aspecten van de opleidingsschool, overleggen regelmatig met de 
schoolleiding en hebben ze veel meer het gevoel van onderwijskundige en organisatorische 
urgentie met Stijn gemeen. 
 

4.3.2  De relatie met de mensen van de opleidingsschool 
Stijn praat niet over zijn relatie met een specifieke schoolopleider of werkbegeleider maar over 
modellen die er voor moeten zorgen dat de leeromgeving van een opleidingsschool uitdagend 
wordt. Zijn stemming is, in tegenstelling tot de andere instituutsopleiders in de binnencirkel, 
somber.  

Ik zei het al: school is geen lerende organisatie, de opleiding ook niet. Het is moeizaam. Ik 
ben daar ook een beetje in gefrustreerd geraakt hè.  

Hij besluit na drieëneenhalf jaar instituutsopleiderschap te stoppen met deze rol maar blijft 
wel actief als coördinator van het STEIL.  

Het werken in de opleidingsschool heeft me doen besluiten om dat teamleiderschap (van de 
vaksectie Biologie op de TOL, M.S.) op me te nemen. De TOL gaat me wat dat betreft aan het 

                                                           
10

 Ambassadeurs zorgen voor afspraken over de relationele kaders met scholen, die opleidingsschool willen worden. 

Zij geven ook ruggespraak en coaching aan de afzonderlijke instituutsopleiders 
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hart. Ik geloof wel in een krachtige opleiding op het instituut om daar te zorgen voor een 
manier van werken waardoor de school logischerwijs ook de plek wordt waar geleerd wordt. 

De andere instituutsopleiders praten uitsluitend verwachtingsvol over de opleidingsschool. 
Willem legt uit waarom hij vertrouwen heeft in de schoolopleider van zijn opleidingsschool.  

Tot nu toe heb ik bewust een onopvallende rol gespeeld, meer op de achtergrond, omdat het 
initiatief in handen is gelegd bij Grotius, bij de directeur en Sharon (de schoolopleider, M.S.). 

Die is een paar jaar geleden als stagiaire geschiedenis daar begonnen. Zij deed het zo goed, en 
voelde zich er zo thuis, dat zij daar een baan aangeboden heeft gekregen.  

Hij merkt al snel dat ‘schooleigen’ ook betekent dat hij weinig steun hoeft te verwachten 
van opleidingsscholen die al eerder begonnen zijn, de zogenaamde eerste tranche. Hij en de 
schoolopleider zijn dus op elkaar aangewezen.  

Marcel merkt dat op zijn opleidingsschool de werkbegeleiders niet van harte meedoen.  
Als je in die organisatie komt, merk je dat het tijd kost om de vaksecties te overtuigen van 

de nieuwe opzet en doelen. Merk je dat er oud zeer zit ten opzichte van de verschillende 

lerarenopleidingen. Het is ook een school die hiërarchisch aangestuurd wordt, ze moeten 
gewoon: het staat in je taakplaatje.  

Hij stelt zich ten doel het wantrouwen weg te nemen door te streven naar een win/win-
situatie: docenten zetten zich in voor de stagiaires maar die nemen in ruil daarvoor werk uit 
hun handen. Maar zijn tandempartner, de schoolopleider, ziet het anders. Zij wil niet dat 
Marcel communiceert met de werkbegeleiders.  

De schoolopleider heeft een idee van: ‘Ik ben de baas en alles moet via mij lopen. En als ik 
merk dat iets van de TOL niet loopt, dan krijg jij op je kop. Jullie van de TOL.’ Dat is in 
december een keer in de vergadering daar uitgesproken, waar andere docenten bij waren. En 
toen heb ik hier op de TOL gezegd: dit is voor mij de limit, want ik kreeg van die 

schoolopleider op mijn kop, niet omdat ik iets fout gedaan had, maar als vertegenwoordiger 
van de TOL.  

Op de TOL krijgt hij weinig steun.  
Ik heb het eerst met de ambassadeur besproken, die mag je zien als mijn opdrachtgever. 

Daar heb ik het al heel snel aangekaart. Die zei: rekken en er bij blijven. Vervolgens zoekt hij 
steun bij de onderwijskundige van het STEIL. Als ik met mijn verhaal bij Mart kom, zegt die: 

het is ook je eigen verantwoording, je eigen leerproces. Daar moet jezelf mee aan de slag. (...) 
En dus goed beschrijven en dus zeggen: vanuit die achtergrond werk ik nu. Als jullie het er niet 

mee eens zijn, dan moeten jullie erop reageren. Marcel gaat er zelf mee aan de slag. Hij zegt 
tegen de schoolopleider: We moeten nu die docenten erbij betrekken. (...) Einde oefening. Want 
ik mocht die docenten niet bij elkaar roepen. En als ik met een docent praat, moest ik eerst aan 
de schoolopleider toestemming vragen. Wat ik met die docent ging bespreken? Dus werd ik 

teruggedrongen in een rol van stagebegeleider. In een eindgesprek legt hij aan de 
schoolopleider uit waarom hij op deze school geen instituutsopleider meer wil zijn. Ik heb het 

persoonlijke gedeelte weggelaten, maar ik heb wel kunnen verwoorden dat de doelen die ik 
voor ogen heb, met de schoolopleider samen niet lukten. Waarop deze dat wel beaamde, maar 
verder met een eigen verhaal kwam. (...) Ik heb nu ook wel wat meer vertrouwen door die 
onenigheid met die schoolopleider, dat ik die niet op de spits gedreven heb. Er is aan mij 

gevraagd of ik alsjeblieft nog een jaar wilde blijven daar. Ik ben erin geslaagd om mijn 
bezwaren tegen de schoolopleider zo te formuleren dat ik mensen achter me kreeg. Dat ik steun 

van ze kreeg. 
Marcel is op een nieuwe opleidingsschool onder betere condities, waar hij zelf op gehamerd 

heeft, aan de slag gegaan. Hij doet daar wat hij op de oude school wilde, maar niet kon: 
samenwerken aan de opleidingsschool op basis van gelijkheid.  
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Sylvia heeft in haar eerste jaar als instituutsopleider last van de toevalligheid van de 
samenwerking. Geen blauwdrukken, geen duidelijke rolomschrijvingen, geen contact met de 
werkbegeleiders. Ze heeft met vier schoolopleiders te maken.  

De positie van zo’n schoolopleider binnen de school is ook heel verschillend. Die ene is een 
ontzettende solist, beetje geïsoleerd ook wel binnen zijn school. Dus ik denk: dan is het 
misschien ook heel lastig om zaken aan de orde te stellen. Dat is een van de redenen dat ik heb 

gezegd: ik wil volgend jaar ook met de werkbegeleiders contact. Ik wil de zaak verbreed 
hebben want ik vind het ook een te smalle basis en het wordt ook zo particulier.  

Met een schoolopleider werkt ze het beste samen. Die toont voorbeeldgedrag dat haar 
inspireert. Die geeft ook terug aan Sylvia wat ze goed aan haar vindt. Samen kunnen ze achter 
de officiële kaders kijken. 

Met die andere schoolopleider gaat dat heel anders. Daar is het veel meer dat we samen 

zitten zoeken naar: wat speelt er, hoe doen we dat en hoe pakken we het aan. En ik moet 
zeggen: dat vind ik ook heel leuk om haar te zien werken, omdat ik dan denk: hoe doet zij dat? 

Ze is in staat om in een groep met stagiaires werkvoorwaarden te creëren waar ik met 
bewondering naar kijk. Buitengewoon intrigerend.  

Al doende krijgt ze een beeld van de voorwaarden voor een geslaagde boundary crossing. 
Kitty begint vol verwachting aan de samenwerking. Die positieve instelling kleurt ook na 

een half jaar nog haar kijk op de ontwikkelingen op de school. Ze vindt de school prettig, de 
docenten coöperatief en de rector heel bijzonder.  

Ik kan hooguit zorgen dat ik meer bagage krijg onderwijskundig en vakdidactisch. (...) Ik 
denk dat het een proces is van die mensen en mij samen. Want anders ga ik weer 
voorschrijven. En de TOL moet niet decreteren. Je moet het samen doen.  

Die gevoelens zijn een paar maanden later helemaal omgeslagen. Ze voelt zich door de 
schoolopleider in de steek gelaten, door de rector geschoffeerd en voor de docenten voor schut 
gezet.  

Er is iets gebeurd, (...) waardoor ik daar (Gorter, MS) eigenlijk weg wil. Stijn en Mart (de 
coördinatoren van het STEIL, M.S.) waren daar uitgenodigd om – ik noem het maar – een 
lezing te geven over het hele opleidingsgebeuren, het concept vanuit de TOL, noem maar op. 
Die konden niet. En die zeiden: ach, dat kan jij toch best. En daar zouden alle stafleden zitten, 

zodat mensen ook een duidelijk beeld kregen en konden kiezen of ze wel of niet mee wilden 
doen binnen het team. Dus de hele school zat daar, de conrectoren plus de rector enzovoort. Ik 

heb daar echt over nagedacht en een hele mooie presentatie gemaakt, goede fotokopieën van 
dingen waarvan ik dacht: daar hebben ze echt iets aan. Dus het zag er allemaal heel gelikt uit 
en hij had liever niet met PowerPoint, want als er iets misging met de apparatuur, enzovoort. 
Ik kom daar dus binnen op de betreffende dag, dat was maandag, nota bene op de dag dat ik 

niet hoef te werken, en ik kwam letterlijk op de koffie, want ze hadden de vergadering een uur 
vervroegd en ik had het dus allemaal voor niks gedaan. (...) Ik ben gelukkig niet ontploft maar 

ik had het helemaal gehad. (...) Ik moet je eerlijk zeggen, die schoolopleider, die daar de 
handel zeg maar in handen heeft, daar kan ik niet zo goed mee opschieten. (...) Toen heb ik een 
heel kort, krachtig, beleefd briefje aan de rector geschreven. Ik hoopte dit nooit meer mee te 
maken, want ik had het voor hen gedaan. Want ook al konden Mart en Stijn niet, toch wilden ze 

per se die presentatie. (...) Ja, het was dan een vergissing en sorry, jawel, jawel. Nee, hij had 
het al gedaan, want ik was niet komen opdagen. Ik dacht: als het allemaal zo uitwisselbaar is. 

Want ik kwam binnen en: O, we zijn klaar. Dus ik stond daar ook nog voor schut voor al die 
mensen! En op een of andere manier is dat niet helemaal meer goed gekomen.  

Een paar weken later verbreekt Kitty de relatie met de school. Op een nieuwe 
opleidingsschool neemt ze snel de draad weer op als instituutsopleider.  
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De schoolopleider begon met het coachen van zijn opleiders. En toen heb ik gezegd: ik wil 
daar meteen bij zijn. Ik doe mee. Ik ben ook een opleider, wel vanuit de TOL, maar ik ben 

gewoon samen. (...) Veel prettiger! Je groeit met ze mee. Met hun problemen. 
 
We zagen in de vorige paragraaf dat Kitty en Marcel de twee instituutsopleiders waren die 
aanvankelijk het minst geporteerd waren van de opleidingsschool. Zij behoren ook tot de 
instituutsopleiders die de ‘schuld’ van de mindere relatie met de scholen bij de TOL leggen en 
zij stellen zich van alle instituutsopleiders in de binnencirkel het meest behoedzaam op naar de 
schoolopleiders en de school. Het brengt hen tot een ‘smalle’ uitvoering van hun 
instituutsopleidersrol: ze bemoeien zich alleen met de TOL-studenten op hun opleidingsschool. 
Hun voorzichtigheid kan niet verhinderen dat juist zij daar tot een breuk komen. Die ervaring is 
trouwens bij geen van beiden reden om het concept opleidingsschool als zodanig teleurgesteld 
de rug toe te keren.  

Zowel Stijn, Willem als Sylvia krijgen wél de gelegenheid om de taak van 
instituutsopleider breed uit te voeren: het bevorderen van het leren van studenten kan niet 
losgezien worden van het ontwikkelen van de school waarin zij werkplekleren tot een meer 
lerende organisatie. Willem kiest ervoor om van een school waar hij al jaren met veel plezier 
mee werkte, een opleidingsschool te maken. Sylvia zoekt aanknopingspunten voor verdere 
samenwerking op grond van een gemeenschappelijk gedragen visie, die van onderaf gestalte 
moet krijgen.  

De oude kloof tussen de theorie (lerarenopleiding) en de praktijk (school) van het 
leraarsberoep transformeert bij het samenwerken aan de ontwikkeling van de opleidingsschool 
in tegengestelde antwoorden op de vraag: waar bemoeit de TOL, in casu de instituutsopleider, 
zich mee en wie bepaalt op de opleidingsschool wat een goede leraar en een goede opleiding 
is? Dat leidt tot de tertiaire tegenstelling: de relatie van de instituutsopleider met de 
opleidingsschool is op een smalle (werkt primair samen aan het leerproces van TOL-studenten) 
of juist brede leest (werkt ook mee aan het lerend maken van de school) geschoeid.  
 

Tertiaire tegenstelling   Spanningen  

De smalle (werkt primair samen 
aan het leerproces van TOL-
studenten) versus de brede 
opvatting (werkt ook mee aan 
schoolontwikkeling) van 
samenwerken met de 
opleidingsschool 

• de TOL of de school bepaalt wat een goede leraar en 
wat een goede opleiding is.  

• handelen onder druk van een gevoelde urgentie (meso, 
sturend) of onder druk van het vermijden van fouten uit 
het verleden (micro, volgend)  

• vanuit een visie op werkbegeleiders als gelijkwaardige 
partners of als docenten die in het licht van de 
doelstellingen van de opleidingsschool eerst nog veel 
bijscholing behoeven  

• vanuit het STEIL met een sterke sturende en 
regisserende rol van de TOL, of vanuit de school 
(schoolleiding en schoolopleider)  

 
Tabel 7.6. Tertiaire tegenstellingen in de relatie met de opleidingsschool 
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5 De instituutsopleider als boundary crosser tussen verschillende activiteitssystemen 

 
De vorige paragraaf ging in op de spanningen die instituutsopleiders tegenkomen als zij binnen 
het nieuwe activiteitssysteem van hun opleidingsschool aan een objectverschuiving werken. In 
deze paragraaf worden de relaties met andere activiteitssystemen onderzocht: het STEIL en de 
TOL. De instituutsopleiders in de binnencirkel maken met de schoolopleiders en een tweetal 
onderwijskundigen deel uit van het STEIL. Dat stelt de didactische kaders voor 
opleidingsscholen vast. De vraag is in hoeverre het een activiteitssysteem is dat tertiaire 
tegenstellingen binnen Subject, Object, Tools transformeert. Verder onderzoeken we in deze 
paragraaf de tertiaire tegenstellingen binnen Subject, Object, Community of Practice in de 
relatie van de instituutsopleiders, opgevat als frontliniewerkers, met de TOL als hun backoffice. 

 

5.1 Het STEIL 
 

De initiatiefnemers van de opleidingsschool hebben geprobeerd de oude fout te voorkomen 
waarbij de TOL vernieuwingen aan scholen oplegde. Het STEIL is voor hen het instrument om 
samen te werken aan de opleidingsschool en daarin een praktisch antwoord te geven op: wat is 
een goede leraar en wat is een goede opleiding? Dat gebeurde eerst maandelijks, later drie à 
vier keer per jaar in gezamenlijke bijeenkomsten van schoolopleiders en instituutsopleiders. 
Aanvankelijk zijn de nieuwe STEIL-Tools door de coördinatoren ontwikkeld en overgedragen 
(middels training en voorlichting) aan de instituutsopleiders en schoolopleiders. Bij iedere 
nieuwe tranche van opleidingsscholen gebeurde dat opnieuw met de beginnende 
instituutsopleiders en schoolopleiders. Deze startbijeenkomsten van het STEIL werden 
weliswaar voorgezeten en geagendeerd door de twee coördinatoren van de TOL, maar dit 
gebeurde met het nadrukkelijke doel dat mettertijd deze verantwoordelijkheid naar de 
schoolopleiders en instituutsopleiders zou worden overgeheveld. Vanaf de derde tranche, 
najaar 2004, krijgt die overheveling van verantwoordelijkheden zijn beslag. Stijn (als 
coördinator van het STEIL):  

We zijn begonnen met voorstructureren en sturen, dit hele traject, maar daar zijn we 
duidelijk van afgestapt.  

Dat gebeurde ook omdat er steeds meer kritiek kwam op de aangereikte concepten. Die 
vonden instituutsopleiders en vooral schoolopleiders te veel in onderwijskundig jargon gesteld 
om voldoende eenduidigheid en gebruikswaarde te bieden. Daardoor is het ‘voorschrijvende’ 
oogmerk van het STEIL vanaf de derde tranche teruggedrongen ten gunste van een 
forumfunctie. 
 
5.1.1  De expansie van STEIL van voorschrijver naar forum  
De Tools leerwerktaken, het portfolio en reflectie (intervisie en POP) werden in de eerste twee 
jaar van het STEIL in algemene richtlijnen uitgewerkt. Dat stelde elke opleidingsschool in staat 
zelf vorm te geven aan de inrichting en uitvoering van werkplekleren. Deze veranderstrategie 
leidde er toe dat het ‘expansief’ leren van het activiteitssysteem ‘de opleidingsschool in de 
Randstad’ minder goed te volgen is. Dat werd versterkt toen de voorschrijffunctie van Object, 
Tools en Community of Practice van het STEIL ondergeschikt werd aan de ‘forumfunctie’. De 
nieuwe projectleider van een voorhoedeproject leidt deze verandering af uit herhaling van 
zetten die hij als deelnemer vanaf de eerste tranche ervoer.  

De eerste twee jaar ben ik bij vrijwel alle bijeenkomsten van het STEIL geweest. Dat was 
leerzaam, stimulerend, nuttig voor de ideeënvorming: brengen en halen was wel in evenwicht. 
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Het derde jaar werd het een beetje een herhaling van zetten. Op het moment dat het zo gaat 
werken – en je hebt het natuurlijk allemaal veel te druk – ga je afhaken. Dit jaar heb ik gewoon 

geen tijd meer gehad om al die bijeenkomsten nog te volgen.  
De schoolopleider van INORA is het niet met hem eens. Zij is wel opgetogen over de 

forumrol die STEIL heeft gekregen.  
We hebben dus die STEIL-bijeenkomsten vorig jaar gehad op de TOL. Toen werd er 

gezegd: we kunnen dat niet volhouden. Mart en Stijn die deden dat niet meer. Nou, 
selfsupporting moesten we worden. Okay, dat is een goed idee. Wie wil als eerste? Toen was 

het natuurlijk erg stil. Ik had zoiets van: wij willen wel. Dus Jan en ik hadden de eerste STEIL-
bijeenkomst gedaan. De tweede bijeenkomst was afgelopen week.  Hartstikke leuk. Dat gaat 
niet zozeer over instituutsopleiders. Dat gaat veel meer over hoe scholen werken en het geeft 
informatie, het is heel inspirerend en heel ontwikkelend. 

Met de verandering van het STEIL in een forum waarin direct betrokkenen ervaringen 
uitwisselen, kan Stijn goed uit de voeten. Sterker nog, hij vindt dat het daarmee beter aan de 
beoogde doelen beantwoordt. 

We hebben dus niet voorbeelden willen geven. Elk voorbeeld dat je geeft is een 
aanknopingspunt voor mensen die het willen gebruiken als blauwdruk. Voor je het weet ben je 
te dirigistisch bezig. (...) In feite zijn we weer terug bij onze eerste negen vragen die je je stelt 

als je een leerwerktaak voor een student maakt. We zijn ook daarin wat te snel geweest. 
Misschien teveel opleiderstaal gehanteerd.  

De andere instituutsopleiders uit de binnencirkel vinden de werkwijze van het STEIL als 
forum onbevredigend. Marcel, deelnemer vanaf de eerste tranche, ziet een grote 
vrijblijvendheid onder de deelnemers van het STEIL.  

Het is zo gestructureerd dat we drie avondvergaderingen hebben per jaar en dat eigenlijk 

van begin af aan de helft er niet is. Dat was voor mij ook een reden om me af te vragen: moet 
ik hier nou mijn onderwerp op tafel gaan leggen over iets dat niet goed gaat? Je zit hier toch 

ook voor een gemeenschappelijk belang. En dat is al zo zwak omdat een aantal collega’s 
gewoon niet komt. Daarmee verdwijnt voor hem het nut. Want we hebben nou drie keer een 
voortgangsconferentie gehad en die worden eigenlijk steeds kleiner. Dus dat hele 
hosannagebeuren dat is weg, en wat er over blijft zijn verhalen waar dan misschien wel wat 

lijnen uit te halen zijn. De echte gelegenheid tot uitwisseling is er nog niet. 
Ook Sylvia, deelnemer vanaf de derde tranche, vindt het STEIL als forum te vrijblijvend. Ze 

wijt dat ook aan zichzelf. Ze gebruikt het platform nauwelijks als een hulpmiddel voor haar 
eigen reflectiebehoefte en daardoor ook niet voor haar eigen competentieontwikkeling.  

Ik ben niet tevreden over STEIL, ook niet hoe ik daar zelf in functioneer. Het heeft 
misschien ook te maken met de twee mensen van de RSU die daar zitten: mijn partner daar, 

mijn collega van de Centrumhogeschool en nog een docent van de RSU. We buiten het 
onvoldoende uit, maar Mart en Stijn dagen ons ook niet uit. Er zijn teveel escapes. Ik weet niet 

precies, ik heb de neiging te kijken, ik wil eerst met een van die mensen in intervisie. Ik vind het 
lastig om zaken daar op tafel te leggen die ik zelf pas gaandeweg in de gaten krijg. 

Voor Kitty, ook deelnemer vanaf de derde tranche, is het STEIL geen forum maar een 
cursus die haar onzeker maakt. Ze heeft moeite met het onderwijskundig jargon dat daar 
gesproken wordt.  

Ik heb vaak niet de vaktermen voorhanden waarmee ik om de oren geslagen word, zeg 

maar tussen aanhalingstekens, die landen bij mij niet echt. Of dat nou het onderwijskundige is, 
dat ik daar te weinig in zit, dat maakt me onzeker. (...) Het is het jargon, het algemene jargon. 
Het in competenties denken gaat wat beter maar is ook nog soms moeilijk. (...) De 
STEILcursus, die ik dan gedaan heb bij Stijn en Mart, daar voel ik me vaak toch onzeker ja. 
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Ook voor Willem, deelnemer vanaf de tweede tranche, is het STEIL als forum 
problematisch.  

STEIL is die selecte groep die op de een of andere manier gegrepen is door de idee van de 
opleidingsschool. Dat is meer een werkoverleg: uitwisselen van gedachten. Er wordt te weinig 
geproblematiseerd, want het is allemaal fantastisch wat er op de opleidingsschool gebeurt. Als 
je ziet zo’n STEIL-bijeenkomst, dan is dat toch een beetje inventariseren wat doe jij, wat doe 

jij? Dan heb ik ook de neiging om te benadrukken wat wél goed gaat en het maar laten 
passeren wat minder goed gaat. (...) Dat merk je ook in een docentenkamer. Ik heb er al in 

zovele gezeten en je komt maar zelden in een waar open en vrolijk wordt gepraat over: hoe 
moet het nu in godsnaam verder? En dit werkt niet en dit gaat niet, hoe lossen we dat op.  

Zijn conclusie is dat het effect van het STEIL niet positief is.  
Dat hele opleidingsgebeuren is een eigen leven gaan leiden, dat is grotendeels onzichtbaar 

voor de meerderheid van de TOL. We hebben hier een eigen STEIL-clubje. De kwaliteit van de 
informatie die in dit clubje wordt gedeeld vindt hij niet hoog. Ik krijg niet echt dingen te horen 

waarvan ik denk ha, wat leuk of wat goed. Of: hier kunnen we iets mee. Niet dat wij al een 
duidelijk beeld hebben maar, mijn mening is dat er nog niet veel in de steigers staat en dat we 
als opleidingsscholen nog een lange weg te gaan hebben.  

Binnen het STEIL zijn instituuts- en schoolopleiders nauwelijks geneigd, en evenmin 
worden ze aangemoedigd, tot kennis delen met elkaar. Daarvoor blijft het STEIL een te 
vrijblijvend en onveilig forum. Daardoor ook is vanuit dat forum moeilijk te volgen wat de 
resultaten zijn van de objectverschuiving in de diverse opleidingsscholen. De omschrijving van 
de mediërende didactische Tools wordt niet aangescherpt. Dat gebeurt evenmin met de 
omschrijving van de mediërende processen om tot verbetering van de relatie tussen TOL en 
scholen te komen.  

 

5.1.2  De rol van het STEIL bij de ontwikkeling van de interactie tussen TOL en scholen  
Alle instituutsopleiders, buiten Stijn, praten over hoe ze samen met de schoolopleider op een 
opleidingsschool met spanningen rond de interactie omgaan. Per opleidingsschool wordt weer 
anders overlegd, met een andere community die op eigen wijze eigen oplossingen voor 
problemen bedenkt. Ook de oplossingen voor interactieproblemen zijn vaak zo diep verankerd 
in een schoolcultuur, dat ze moeilijk bespreekbaar, laat staan overdraagbaar zijn te maken.  

Deze verschillende interactiesystemen worden in de RSU goed zichtbaar door de 
aanwezigheid van een andere tweedegraads lerarenopleiding die anders met de centraal 
beregelde kaders omgaat en die andere doelen met de opleidingsschool lijkt na te streven. 
Tussen de RSU-opleidingsscholen, de lerarenopleiding van de Centrumhogeschool en de TOL 
leidt dat tot een dynamiek van spanningen over de besluitvorming over en invulling van de 
RSU-brede opleidingsschoolkaders. Zo stelt Sylvia bij een van de scholen de schoolcultuur aan 
de orde. Dat aan de orde stellen van de schoolcultuur is niet iets wat door het STEIL ‘beregeld’ 
is. Evenmin kan het worden afgedaan als een stokpaardje van Sylvia, hoewel het wel verband 
houdt met haar brede opvatting over de rol van de instituutsopleider, die door de 
instituutsopleider van de andere lerarenopleiding niet wordt gedeeld. Sylvia:  

Hoe gaat dat hier op school, daar wil ik over doorpraten: over de schoolcultuur. Over de 
manier waarop je over collega´s praat en met ze omgaat. Orde of geen orde, is dat het 

particuliere probleem van meneer of mevrouw x, y of dat het een schoolitem is. Ja, nee, maar 
sommigen waren beter dan anderen etc.. Ik zei ja, het gaat mij erom: als collega´s elkaar 

afschrijven, gaan bij mij alle nekharen overeind staan. Ik heb zoiets van: dat vind ik 
onacceptabel! Dit is voor mij een item en daar wil ik het met jou (de schoolopleider, MS) over 
hebben! (...) Ja maar, iedereen vindt het een heel leuke school. Zeg ik: dat kan wel zijn, het 
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heeft iets te maken met cultuur maar het heeft ook iets te maken met waarden. En ik merk dat 
het bij mij daar ergens aan haakt. (...) Dat is waar ik op stuit, maar dan wordt het dus heel 

delicaat. Want dan gaat het dus over dingen als de samenwerking tussen collega’s en het 
leerklimaat. Of je fouten mag maken. Of je alleen je succesverhalen vertelt aan je collega’s of 
dat je bij hen aan kan kloppen en kan zeggen: kom een tijdje meelopen want ik uh... ik loop 
vast?  

Sylvia problematiseert het gespreksklimaat op deze school. Ze wil ruimte voor discussie en 
kritiek en schuwt daarbij de confrontatie niet. Deze problematisering van het gespreksklimaat, 
een belangrijk element van de schoolcultuur dat zij belemmerend vindt voor wat ze met de 
opleidingsschool beoogt, zal niet een, twee, drie tot nieuwe interactieregels leiden, laat staan 
tot gedrags- en cultuurverandering op de school. Dergelijke metareflectie over belemmerende 
schoolculturele factoren kan niet bij het STEIL aan de orde worden gesteld, omdat de code daar 
is dat men praat over resultaten, niet over wat niet goed gaat. Schoolopleiders en 
instituutsopleiders zitten bij het STEIL allereerst als ambassadeur van de eigen 
opleidingsschool. Marcel:  

Dat is een beetje het tragische van het STEIL, dat de uitwisseling van concrete resultaten 
tussen: wat is er nou reëel (wat wordt er nou echt gedaan) en: wat wordt er gewenst?, die 
verhouding is een beetje zoek. Dat geeft voeding aan een cultuur waarin ieder zijn fouten 
afschermt en met zijn successen te koop loopt.  
 

De verandering van het STEIL van een activiteitssysteem dat voorschrijft naar een forum wordt 
door de meeste instituutsopleiders niet gewaardeerd. Ze vinden dat daardoor de 
vrijblijvendheid van de bijeenkomsten is vergroot. Mensen komen niet, besluiten worden niet 
genomen waardoor de ontwikkeling van centrale kaders (didactische en mediërende proces-
Tools) door het STEIL gebrekkig blijft. De enige in de binnencirkel die er wel tevreden over is, 
is Stijn. Dat er een gespreksklimaat is waarvan de meeste instituutsopleiders in de binnencirkel 
aangeven dat ze er hun zorgen, twijfels en teleurstellingen niet goed in kwijt kunnen, neemt hij 
op de koop toe. Hij ziet dat het praten over resultaten sturend werkt, zonder dat hij als 
coördinator nog veel hoeft te sturen. Sommige instituutsopleiders ervaren hun positie door deze 
invulling van het STEIL als solistisch.  
 

Tertiaire tegenstelling   Spanningen  

Het STEIL of de 
opleidingsschool bepaalt de 
didactische en mediërende 
proces-Tools 

• de spanning tussen centrale (STEIL-)afspraken en 
decentrale (samen en schooleigen) handelingsruimte  

• de spanning tussen decentrale (schooleigen en samen) 
versus meer vanuit een expertisecentrum (TOL en/of STEIL) 
aangestuurde vernieuwingen van onderwijs  

• de spanning tussen vrijwillig en gedwongen reflecteren over 
eigen praktijkervaringen  

• de spanning tussen doelen van de STEIL-coördinatoren en 
wensen van instituutsopleiders  

• de spanning tussen leren van fouten, twijfels en spanningen 
of juist van successen, goede voorbeelden en algemene 
regels  

• de spanning tussen een gespreksklimaat van discussies en 
confrontaties of van uitwisseling van succesverhalen  

 
Tabel 7.6. Het STEIL en de tertiaire tegenstellingen binnen Subject, Object, Tools  
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5.2 De relatie tussen instituutsopleiders en TOL 
 
De vroegere positie van de TOL, die bij scholen nogal eens overkwam als arrogant: ‘wij weten 
wat een goede leraar moet kunnen, maar jullie daar op school doen dat niet’, probeert de TOL-
leiding met behulp van de uitgangspunten ‘schooleigen’ en ‘samen’ te doorbreken. Door de 
opleidingsschool – vinden de meeste instituutsopleiders – worden ze betere rolvoorbeelden 
voor (aanstaande) leraren, worden ze betere boundary crossers en worden hun studenten betere 
leraren. Juist de man van het eerste uur, Stijn, is het daar niet mee eens, zo zeer zelfs, dat hij 
stopt met instituutsopleider zijn. Wat betekenen deze verschillen in waardering van de 
opleidingsschool voor de relatie van de instituutsopleiders met de TOL? In hoeverre werken de 
instituutsopleiders als frontliniewerkers in het luchtledige of zijn ze stevig geworteld in de 
opleiding? 

 

5.2.1  Beoordeling 

Een tertiaire tegenstelling tussen theorie en praktijk in opleidingsschool komt aan het licht bij 
beoordelingsperikelen, die verschillen in visie over opleiden, over het beroep van leraar en 
over de betekenis van het SBL-model aan het licht brengen. Ze maken de risico’s duidelijk van 
de innovatiestrategie van de TOL-leiding om de ontwikkeling van de opleidingsschool 
gescheiden of zelfs contrair te laten plaatsvinden van de TOL.  

Willem krijgt beoordelingsproblemen met de TOL, als hij er te gemakkelijk van uitgaat dat 
zijn collega’s daar ook procesgericht naar leerresultaten kijken.  

Er was een tweede jaars, deeltijdstudent, die ging op voor het assessment, niveau 2, zodat 
assessoren zouden zeggen: prachtig hoe je dat doet en hoe je daar staat enzovoorts. Wat ons 
betreft mag je stage 3 en 4 samenvoegen, tot je lio-stage. Voor dat niveau ging ze. Tijdens het 

metawerk – zij zit in mijn mentorgroep - heb ik gezegd in mijn onschuld: het zou leuk zijn als je 
ook een paar dingen liet zien die absoluut niet goed gingen. Zo van: erg hè, ik moet er achteraf 

erg om lachen over mezelf. En dat je dan laat zien: nu stukken beter, vanwege dat en dat 
enzovoorts. Heb ik gezegd: zou ik leuk vinden. En toen kreeg ze me toch een commentaar van 
die assessoren! Je gaat me toch niet lastig vallen met dingen die niet goed zijn, ik wil alleen 
dingen zien die goed zijn! Toen dacht ik van: je bent ook afhankelijk van die assessoren. 

Deze student werd de dupe van het onvoldoende terugkoppelen van de ervaringen van de 
opleidingsschool naar de TOL. Ook andere instituutsopleiders uit de binnencirkel melden 
spanningen met collega’s en vaksecties van de TOL. Sylvia merkt dat ze weinig begrip kan 
opbrengen voor haar TOL-collega’s, als ze geconfronteerd wordt met een 
beoordelingsprobleem bij een student in het derde jaar van zijn opleiding.  

Kijk, deze jongen had de LIO in moeten gaan, dus aan het eind van zijn derde jaar keurde 

ik zijn derdejaarsstage af. En ik vind dus dat dat niet kan. Ik heb dus die jongen gemaild: je 
moet echt bijspijkeren daar en daar en daar op. Met je mentor praten op reflectieve 

vaardigheden en op pedagogisch-didactisch handelen. Je moet echt daarop gaan trainen. Dat 
had ik dus ook aan de mentor gemaild. En die schreef: ja, hij was niet verbaasd dat zijn stage 
was afgekeurd. Toen heb ik hem teruggemaild: wat bedoel je daarmee? Ik ben verbaasd door 
jouw reactie! Ja, nee, want het was toch een lastige klant. En toen heb ik gemaild: maar hoe 

heeft hij zijn tweede jaarstage kunnen doen en op grond waarvan hebben jullie zo iemand in de 
propedeuse niet zonder voorwaarden het tweede jaar laten ingaan en met Kerst kijken of het er 

inzit of niet, want ik denk: het zit er niet in! 
Een enkele keer leidt de beoordeling van de praktijk op de opleidingsschool tot een conflict 

met de TOL. Dat ondervindt Marcel. De focus van waaruit hij (en de schoolopleider van zijn 
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opleidingsschool) het leren van een studente bekijkt, botst met de opvatting van een vaksectie 
op de TOL.  

Wij (instituutsopleider en schoolopleider, MS) hebben besloten om een bepaalde student 
niet Lio-bekwaam te verklaren. En er werd ook keurig aangegeven waarom niet. Het blijkt dat 
ze op het schooltje wel goed is, maar dat ze het niet in breder perspectief kan laten zien. Zij 
kan zich niet voorstellen hoe ze het op een andere school zou doen, hoe ze het dan zou 

aanpakken. Niks aan de hand, helemaal niet erg, daar ga je dan op letten. Maar tranen met 
tuiten. Dus ik terug naar de vaksectie op de TOL, dat uitgelegd. Nee bedankt, daar gaan we 

aan werken. Nu is het dus inmiddels zo ver dat de mentor van de student een stagebriefje 
getekend heeft op persoonlijke titel, dat deze student wél Lio-bekwaam is. (...) Vanuit de 
betreffende vaksectie op de TOL bleek toen, daar beriep de student zich ook op, dat bij andere 
derdejaarsstudenten, op een andere school, niet eens een gesprek was gevoerd. Daar was zo 

getekend! Ik heb tegen mijn direct leidinggevende gezegd dat het in strijd was met de opzet van 
de opleidingsschool. Die gaf me gelijk en (...) verder zie ik er niets van. En het meisje is 

afgestudeerd. De schoolopleider was kwaad, de school was kwaad, iedereen was kwaad! En 
achteraf is het geen seconde van evaluatie of van feedback of van laten we nou eens gaan zitten 
geweest. Als ik zoiets (bij onze vakgroep) had geflikt dan hadden ze me gekielhaald. (...) Dit 
gebeurde allemaal op de wandelgangen. Er is geen een vergadering over belegd! 

Hoe kan de afstemming van een beoordeling tussen opleidingsschool en de vaksectie van 
de TOL zo misgaan? Dit laatste voorbeeld roept de vraag op hoe perikelen die samenhangen 
met verschillende verwachtingen en praktijken binnen de TOL bespreekbaar gemaakt worden, 
wetende dat het STEIL geen forum is, dat dergelijke problematische kwesties agendeert. De 
onderwijskundige van het STEIL:  

Daar blijft de kloof zitten tussen mensen die betrokken zijn bij die opleidingsschool en 

andere collega’s van de TOL. Af en toe piept dat om de hoek, want daar zijn afspraken over: 
hoe ga je om met persoonlijke ontwikkelingsplannen en het portfolio? Hoe zit dat dan met de 

studenten die op de opleidingsschool zitten? Wat is nu wiens verantwoordelijkheid? Wie gaat 
er nou over dat POP: de mentor of de instituutsopleider? 
 
De veranderstrategie van de TOL-leiding is consistent: zowel binnen het STEIL als binnen 
TOL probeert zij door het stellen van algemene regels de handelingsruimte van professionals 
veilig te stellen en neemt zij op de koop toe dat hierdoor niet altijd optimaal gebruik gemaakt 
wordt van elkaars expertise of naar consensus gestreefd wordt. De algemene regels zijn 
blijkbaar niet zo waterdicht dat er toch allerlei beoordelingsperikelen ‘om de hoek piepen’. Het 
netto effect is dat er in de TOL veel langs elkaar heen gewerkt wordt. Willem:  

Wat is nou de vertaalslag van een TOL-docent die bij een opleidingsschool betrokken 

raakt, wat voor consequentie heeft dat voor zijn eigen functioneren bínnen de TOL? Ga ik nou 
bij voorbeeld met mijn collega’s heel anders om? De manier waarop hier algemene didactiek 

wordt gegeven. Heeft het ook consequenties voor je functioneren hier? Er is weinig 
belangstelling voor van collega’s hier. Ook onze gesprekken. Ze zullen niet vragen: waar ging 
het over?  

Ook Sylvia mist de wisselwerking van discussie, onderzoek en kennisdelen in de TOL. Ook 
zij put meer uit de contacten op de opleidingsschool:  

Ik vind het heel leuk om met haar (een schoolopleider, MS) te werken. Het heeft iets te 

maken met: als je samen iets doet heeft dat meerwaarde. En met haar wil ik ook nadenken over 
competentiegericht opleiden. Want wij op de TOL roepen dat. Op een gegeven moment zei ik: 
volgens mij roepen jullie dat op school helemaal niet. Nee, zei ze, dat klopt. Wij hebben een 
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samen onderweg-concept. Ik zei: daar wil ik het met je over hebben. Het lijkt me heel leuk om 
dat met haar uit te zoeken. 

 

Uit de casus van Marcel over het verschil tussen de vaksectie en de opleidingsschool in hun 
beoordeling van het al dan niet Lio-bekwaam zijn van een student komt het beeld naar voren 
van een instituutsopleider die in zijn eentje staat, die geen rugdekking van een team krijgt, 
noch op een andere wijze zijn positie als instituutsopleider binnen de TOL goed geborgd weet. 
Klopt dat beeld? Wat melden de andere instituutsopleiders daarover? 

Voor Stijn is dit niet aan de orde. Hij voelt zich niet alleen staan in de TOL. Hij behoort als 
coördinator van het STEIL tot de Gideonsbende van initiatiefnemers. Hij voelt zich eerder in de 
kou gezet door schoolleidingen. De ervaringen en stemmingen van de andere 
instituutsopleiders in de binnencirkel – we zagen het al eerder – verschillen sterk van die van 
Stijn. Geldt dat ook voor hun relatie met de TOL? 

Sylvia: Ik vind ook dat wij ontzettend solistisch werken als instituutsopleiders. Want ik zit 
voortdurend het wiel uit te vinden. Het lijkt alsof het mijn particuliere hobby is en dat is dus 

echt niet zo. We doen veel te weinig ook met elkaars inzichten. Ik kom een heleboel dingen 
tegen die speel ik door naar Jan (de ambassadeur, MS) of naar metawerk of waar dan ook. 

Ook Willem benoemt de eilandjescultuur in de TOL, hoewel hij er zelf niet zo’n last van 
heeft.  

Ik lig er niet wakker van dat mijn geschiedeniscollega’s wel weten dat ik iets met de 
opleidingsschool doe maar voor de rest daar niet belangstellend naar vragen, van hoe gaat het 

nu of werkt het? Maar inderdaad dat hoorde ik afgelopen STEIL-vergadering van een aantal 
scholen, die zeiden van wij gaan eilandjes vormen binnen onze eigen school.  

Kitty is het meest uitgesproken. Zij ziet dit proces van eilandjes vormen in het verlengde 
van een al veel langere ontwikkeling op de TOL, wat haar een eenzaam gevoel geeft. It is very 

lonely here, ja, sinds alle vernieuwingen, zeg maar zeven à acht jaar geleden, het is heel 
eenzaam geworden. Daar had ik in het begin ook ontzettende moeite mee (...) het is als maar 

eenzamer geworden, ja, dat vind ik wel en dat heeft heel erg te maken met werkdruk (...) Zelfs 
het borreltje op vrijdagmiddag, een glaasje wijn en zo, het is allemaal los zand geworden. Ik 
kan dat verder niet duiden hoor, hoe dat komt, misschien dat de taakbelasting toch niet klopt. 
Ik weet ook dat er mensen zijn weggegaan die dus zeiden: “Ik vind het hier (op de TOL, MS) zo 

vreselijk!” 
 

5.2.2. De instituutsopleiders versus de initiatiefnemers binnen de TOL  
Daarmee komen we terug bij het begin. Er is een groep binnen de TOL die het concept 
opleidingsschool heeft ontwikkeld en de aanzet heeft gedaan om het in de praktijk te brengen: 
de initiatiefnemers. Een van de instituutsopleiders uit de binnencirkel behoort daartoe. De 
anderen zijn er later bijgekomen en zijn binnen de algemene kaders die de eerste groep heeft 
geformuleerd in de praktijk met de onderwijskundige, organisatorische en relationele 
mogelijkheden van dit concept aan de gang gegaan, met verschillende resultaten onder invloed 
van de particuliere wensen en omstandigheden van de school en van henzelf. De ontwikkeling 
van de opleidingsschool als TOL-instrument hebben de initiatiefnemers op de TOL in handen 
gelegd van de ‘Contactgroep STEIL’, een ‘regiegroep’ waar de coördinatoren en ook de 
ambassadeurs van het STEIL deel van uit maken. Dat levert het beeld op van aan de ene kant 
instituutsopleiders die zich bemoeien met hun eigen opleidingsschool en aan de andere kant 
leden van de ‘Contactgroep STEIL’ die zorgdragen voor de ontwikkeling vanuit de TOL van de 
opleidingsschool. Als intermediair tussen beide groepen treden de STEIL-coördinatoren op. We 
hebben gezien hoe zij deze rol invullen binnen het STEIL. Ook de ambassadeurs treden op als 
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intermediairs. Bilateraal kunnen instituutsopleiders hun ervaringen en zorgen met 
ambassadeurs delen. Sylvia wees er al op dat zij langs die weg een deel van haar bevindingen 
ventileert. Marcel en Kitty zijn door hun ambassadeur overgehaald om instituutsopleider te 
worden en laten zich door hen coachen bij de problemen die ze ondervinden. Ambassadeurs 
bieden een luisterend oor en stellen zich waar nodig ook op als vertrouwenspersoon voor de 
individuele instituutsopleider, waarvan ze formeel de opdrachtgever zijn. Zoals gezegd houdt 
de Contactgroep zich vooral bezig met het uitzetten van algemene kaders en veel minder met 
het met elkaar in contact brengen van groepen binnen de TOL. Deze veranderstrategie is 
riskant in het licht van de verschillende motieven en ambities die er vanuit de TOL leven naar 
de opleidingsschool toe. Vergeleken met de instituutsopleiders, uitgezonderd Stijn, vormt de 
TOL-leiding, waartoe ook de initiatiefnemers en de Contactgroep gerekend moeten worden, 
een eigen activiteitssysteem met een eigen Motief en een eigen Object. Ook de 
instituutsopleiders vormen, vergeleken met de Contactgroep en met de rest van de TOL 
(vaksecties en andere teams) een eigen activiteitssysteem, zij het dat ze hetzelfde Object 
nastreven in verschillende contexten. Ook vormt elke instituutsopleider met zijn of haar 
opleidingsschool een eigen activiteitssysteem. Onderliggende tegenstellingen en motieven 
worden versluierd door de schijnbare consensus over modellen als het portfolio, POP en SBL, 
door het gespreksmodel dat binnen het STEIL gehanteerd wordt en door de gescheiden 
ontwikkeling van opleidingsscholen als gevolg van de schooleigen veranderstrategie. Het 
gevolg is dat kennistransfer van het ene naar het andere activiteitssysteem niet vanzelfsprekend 
is. De tegenstellingen tussen instituutsopleiders onderling blijven onbesproken, waardoor ze 
niet bijdragen aan de expansie van het activiteitssysteem TOL. Die tegenstellingen worden niet 
geproblematiseerd omdat men ze onvoldoende onderkent en omdat men niet het gevoel heeft 
dat men met elkaar in hetzelfde schuitje zit.  

Volgens de nieuwe projectleider van een van de drie voorhoedeprojecten is de TOL intern 
niet goed in staat om het gesprek over de opleidingsschool op gang te krijgen.  

Bij de TOL lijkt er meer sprake te zijn van een clubje dat in de voorhoede staat, maar dat 
het vanuit de scholen ook niet lukt om daar ‘achter’ te komen, in de zin van: bij de vakdidactici 
terecht te komen. Terwijl hier, op de UDO, wordt er op alle niveaus in de opleiding ten minste 
over gesproken. Wordt er geprobeerd om mensen daarover na te laten denken en hun 

curriculum daarop aan te passen.  
Ook de onderwijskundige van het STEIL erkent dat in de TOL nog onvoldoende van elkaar 

geleerd wordt.  
Het zit voor een deel op individueel niveau en ook in de organisatie dat op de een of andere 

manier die noodzaak onvoldoende geformuleerd wordt dat het ook nodig is voor de 
ontwikkeling om de individuele leerervaringen te delen om er ook als organisatie van te 

kunnen leren. Dat geldt denk ik niet alleen op dit terrein maar op alle andere terreinen, dat dat 
een zwak punt is van de TOL. 

Waarom laat de TOL veel mogelijkheden tot reflectie en kennis delen onbenut? Een 
oorzaak is gelegen in de grote statusverschillen tussen de instituutsopleiders onderling, dat wil 
zeggen verschillen in invloed op de beleidsmakers binnen de TOL. Er is behalve een formele, 
ook een informele hiërarchie van leiders en volgers. Zo behoren de coördinatoren van het 
STEIL tot de formele leiders. Samen met de instituutsopleiders van twee voorhoedeprojecten, 
waarbij universitaire en hbo-lerarenopleidingen samenwerken, vormen zij de informele leiders 
van de ontwikkeling. Zij hebben makkelijker toegang tot de schoolleiding van de TOL, 
functioneren als haar spreekbuis en hebben haar vertrouwen. Die rangorde zet zich door in het 
instituutsopleidersoverleg. Dat wordt door de Contactgroep in het najaar van 2004 in het leven 
geroepen om dit gebrek aan uitwisseling tussen instituutsopleiders en initiatiefnemers te 
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doorbreken. Sommige instituutsopleiders, die niet tot de informele leidersgroep behoren, 
blijken heel sceptisch te staan tegenover bepaalde leden van deze leidersgroep. Marcel:  

Iedereen heeft zijn eigen toko daarbinnen (het instituutsopleidersoverleg, MS). X 
(instituutsopleider op een voorhoedeschool) heeft een hele duidelijke toko en X is heel 
bevlogen en daardoor mist hij wel eens de realiteit. Is hij daar weer alles aan het vernieuwen 
en heeft hij dat ons vorige week dinsdag staan uitleggen. Ik moet het nog maar zien. Y (lid van 

de Contactgroep STEIL, M.S.) heeft ook zo zijn eigen toko, en daarvan weet ik ook niet precies 
wat daar gebeurt, behalve dat het allemaal geweldig is. 

Die statusverschillen brengen patronen met zich mee waardoor de een sneller gehoord, 
verstaan en gewaardeerd wordt dan de ander, voor wie dat een hard gelag kan zijn. Het 
overbruggen van deze patronen en van de vooroordelen waarmee ze gepaard gaan, kost tijd. En 
tijd is er nauwelijks: de werkdruk als gevolg van de geringe financiële mogelijkheden speelt 
iedereen die binnen de TOL met de opleidingsschool bezig is parten. Dat is een andere oorzaak 
voor het onbenut laten binnen de TOL van veel mogelijkheden tot reflectie en kennis delen. 
Kitty:  

Ik vind dat de mensen continu overbelast zijn. Je durft bijna niet om collegiale hulp of 
consultatie te vragen, een soort schroom daarover. (...) Ze zullen het gewoon doen! Dat is het 
niet. Hooguit zullen ze zeggen: o jee, natuurlijk. Maar dan kan ik niet en dan niet, en dan moet 

ik zus... En dan ga ik me al bezwaard voelen. Ik heb de neiging, en dat is niet de goeie neiging, 
om veel te veel voor een ander ook te zorgen, om te denken van: laat dan maar. 

 
Toch zien we gaandeweg het onderzoek wel een kentering, die zich uitdrukt in de worsteling 
met de vraag: hoe krijg je die energie van het individu naar het team? De onderwijskundige van 
het STEIL:  

Het vraagt antwoord op hoe je een gezamenlijke ambitie opbouwt! Dat vraagt een manier 
van met elkaar omgaan die we niet gecultiveerd hebben. Daar omheen hebben we ook geen 

rituelen ontwikkeld. Daar horen mooie, sterke verhalen bij die me prikkelen.  
We vragen de instituutsopleiders: waarom hebben jullie geen intervisie? Je stimuleert dat 

wel bij je studenten! Kitty:  
Er is heel weinig gelegenheid voor. De werkdruk is hoog. In de STEIL-opleiding kun je 

bepaalde dingen niet aan de orde stellen. Dat kan nu wel in de werkgroepjes die er zijn. Kennis 
delen is lastig: ieder spreekt een andere taal. Vorige week was er een studiedag. Dan zijn er 

altijd dezelfde mensen wel en niet. Toch heb je met allemaal te maken. De onderwijskundige 
van het STEIL vult aan: Het heeft te maken met leerstijl, met omgaan met onzekerheid. We 
spreken elkaar nog te weinig aan op: ik zit met iets, wie kan mij ondersteunen? 

Ook op de vraag: waar zit de trots van de TOL?, ontbreekt een collectief antwoord. Dat 
TOL-beeld van de opleidingsschool dat de instituutsopleiders uitdragen, zit verstopt in talloze 
solistische initiatieven, particuliere oplossingen en contextafhankelijke resultaten. De 
onderwijskundige van het STEIL:  

Als scholen vragen naar de ambitie van de TOL dan mis ik ambitietaal. Ik kom niet verder 
dan: ‘ondersteunen van mogelijkheden op school.’ Ik zie niet dat we een gemeenschappelijke 
ambitie, in de zin van een gezamenlijk gedragen idee, waarmaken. (...) We hebben in de TOL 

nog te weinig doordacht hoe de inzichten en ontwikkelingen van de opleidingsschool zich 
zouden moeten vertalen in het programma op de TOL en wat dat vraagt van de docenten. Dat 

zeg maar in de ontwikkeling van de TOL een plek geven. Dat is, zou je kunnen zeggen, een 
veronachtzaamd terrein. Dat heeft te maken met de werkdruk, in combinatie met: het is ook wel 
heel erg complex, dus dan is de neiging groot om het even te laten liggen. Overigens zijn we 
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daar wel mee gestart dit jaar, om de expertise en het nadenken over: wat betekent dat voor de 
TOL?, om dat te verbreden.  

Tot dan toe, erkent hij, zag hij dat formuleren van betekenissen als een taak van de STEIL-
coördinatoren en de ambassadeurs.   
 

Het besef dat een centrale regie van de ontwikkeling van de opleidingsschool niet voldoende is 
om er een TOL-instrument van te maken, zien we terug in de agenda van het 
instituutsopleidersoverleg. Die is aanvankelijk, net als bij de start van het STEIL, een zaak van 
de STEIL-coördinatoren en ambassadeurs. Zij gebruiken het instituutsopleidersoverleg vooral 
als plek om succesvolle praktijkvoorbeelden uit te wisselen en om nieuwe handelings- en 
reflectiemodellen die zij in de opleidingsschool willen introduceren, met de instituutsopleiders 
te oefenen. Hoewel het instituutsopleidersoverleg opgezet is als een ‘lichte’ gemeenschap, een 
trefpunt van autonome vertegenwoordigers van verschillende leergemeenschappen (in casu de 
opleidingsscholen), níet als een leergemeenschap, neemt de onderlinge communicatie 
gaandeweg ons onderzoek toe. Na een jaar is het al meer een forum waar kwesties met elkaar 
gedeeld worden. Stijn:  

In de eerste periode gebeurde dat door de ontwikkeling van leerwerktaken op een 
schooleigen manier. Nu hebben we afspraken op de scholen. Tandems hebben dat geadopteerd. 
We hebben nu een instituutsopleidersoverleg: opleiders van de TOL zitten bij elkaar, met het 

belang van de TOL in het achterhoofd. Hier praten we over gezamenlijke thema’s.  
Sylvia: Dat (het instituutsopleidersoverleg, MS) is een goede ontwikkeling, nu kunnen we 

doorpraten over dingen. Nog steeds is instituutsopleider zijn teveel een particuliere 
onderneming. Je zou representant van de TOL moeten zijn, maar in sommige praktijken herken 
ik me absoluut niet. Zij vraagt zich af: De school als ‘lerende organisatie’, hoe ziet dat er 
eigenlijk uit? (...) En wat doen wij bij de TOL en (waar) kunnen we verbindingen leggen zodat 

wij van jullie vanuit de praktijk veel meer input kunnen krijgen in de TOL en jullie vanuit de 
TOL ook facilitering kunnen krijgen qua know how en inzet van studenten en dat soort dingen. 

Want mijn indruk is dat het daar dus om gaat. 
 

Instituutsopleiders krijgen individueel een groot mandaat, waarmee ze (met beperkte middelen) 
in korte tijd specifieke doelstellingen op hun opleidingsschool moeten zien te realiseren. Zij 
krijgen nadrukkelijk niet de opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 
instrument opleidingsschool als een gemeenschappelijk TOL-instrument, inclusief de 
organisatorische beweegreden (verhoging van rendement en aantrekkelijkheid van de 
opleiding) dat het management ermee heeft. Deze leden van de pioniersgroep opereren 
gescheiden van elkaar en van de rest van de TOL: het effect van hun werk op de 
opleidingsschool vormt nauwelijks onderwerp van gemeenschappelijke reflectie. Ook de 
controle op de kwaliteit van hun handelen gebeurt vooral indirect: is de opleidingsschool 
tevreden, zijn de studenten tevreden, zijn hun beoordelingen goed? Dit blijkt een riskante 
veranderstrategie, want het leidt tot onderlinge vervreemding. Uit de gebrekkige manier 
waarop de instituutsopleiders ervaringen delen en standaarden ontwikkelen, mag niet worden 
afgeleid dat voor hen een gemeenschappelijke ontwikkeling van het idee ‘opleidingsschool’ 
geen hoge prioriteit heeft. Ondanks de vrijheid die dit mandaat hen biedt, levert het voor de 
meeste instituutsopleiders in de binnencirkel toch een ongewenste situatie op. Omdat zij hun 
zorgen en twijfels, die soms tot diepe teleurstellingen leiden (waarover meer in paragraaf 6), 
niet goed kwijt kunnen, blijft hun pionierswerk voor henzelf solistisch en onbevredigend. 
Binnen hun opleidingsschool ervaren ze - ook zij die aanvankelijk vooral een verbetering van 
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de relatie voor ogen stond - al werkende spanningen over Tools, Regels en Arbeidsdelingen. Bij 
Kitty en Marcel leidt dat zelfs tot een breuk met ‘hun’ opleidingsschool.  

Het management van de TOL houdt er lange tijd aan vast deze spanningen en conflicten 
geïsoleerd te benaderen, via de ambassadeurs, in plaats van ze tot onderwerp van collectieve 
reflectie en besluitvorming te maken. De meeste van deze verschillen blijven niet alleen onder 
tafel omdat instituutsopleiders niet worden aangemoedigd ze te thematiseren, maar ook omdat 
het STEIL en het instituutsopleidersoverleg binnen de TOL beschouwd worden als een 
homogene groep (Subject) binnen de opleidingsschool.  

Tijdens de twee jaren dat ons onderzoek daar duurde, moesten we vaststellen dat de 
opleidingsschool in de TOL – buiten de kring van instituutsopleiders, leden van de 
Contactgroep en het management – niet meer is gaan leven. Zo zou de opleidingsschool en 
daarmee de instituutsopleider ook een belangrijk instrument voor de vaksecties moeten zijn. 
Dat is niet het geval. De kennisontwikkeling door de instituutsopleiders, en daarmee hun 
reconceptualisering van de secundaire tegenstellingen, gebeurt buiten het zicht van en zonder 
discussie met de vakdidactici. Het STEIL en het instituutsopleidersoverleg functioneren 
geïsoleerd binnen de TOL. 
 

Tertiaire tegenstelling   Spanningen  

Centraal of decentraal 
ontwikkelen van het TOL-
instrument 
opleidingsschool 

• de spanning tussen lange termijnkwesties die opgelost moeten 
worden (lerarentekort, rendement) en ad hoc kwesties waar in de 
praktijk van de opleidingsschool tegenaan wordt gelopen  

• de spanning tussen de heterogene betekenissen die de 
instituutsopleiders aan de opleidingsschool toekennen en de 
ontwikkeling ervan als een algemeen TOL-instrument 

• de spanning tussen een zwakke versus een sterke verbinding 
tussen instituutsopleiders en de TOL-leiding  

• de spanning tussen personaliseren van problemen in bilateraaltjes 
versus ze hanteren als exemplarisch voor de ontwikkelfase waarin 
de opleidingsschool zich bevindt  

• de spanning tussen de centraal gecommuniceerde eenduidigheid 
versus de decentrale veelstemmigheid op de TOL t.a.v. 
vernieuwingen  

• de spanning tussen het wél stellen van eisen aan studenten t.b.v. 
werkplekleren en het níet toepassen van diezelfde eisen door de 
medewerkers van de TOL aan zichzelf en elkaar  

• de spanning tussen het op TOL-niveau algemeen beantwoorden 
van de kernvragen: wat is een goede docent/opleiding?, en het 
decentraal specifiek maar verschillend beantwoorden ervan  

• de spanning tussen de quartaire tegenstelling in het 
competentiegericht werkplekleren waar de instituutsopleiders op 
hun opleidingsschool mee worstelen versus de secundaire 
tegenstelling bij de rest van de TOL  

• de spanning tussen de quartaire tegenstelling in het brede 
docentprofiel (Wat is een goede docent en wie bepaalt dat?) waar 
de instituutsopleiders mee worstelen en de secundaire 
tegenstelling bij de rest van de TOL  

• de spanning tussen het individueel (autonoom) en gezamenlijk 
(boundary crossend) verantwoordelijkheid nemen voor de 
opleidingsschool als TOL-instrument voor werkplekleren  

 

Tabel 7.7. TOL en de tertiaire tegenstellingen binnen Subject, Object, Community of Practice 
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6 Het individuele en het collectieve leerproces en -resultaat 

 
De bovenstaande paragrafen gingen over het expansieve leren door verschillende 
activiteitssystemen binnen de context van de opleidingsschool. Daarbij is gekeken naar de 
beweegredenen die ten grondslag lagen aan de opleidingsschool; naar de multivoicedness aan 
motiveringen die onder die ‘officiële’ beweegredenen schuilging; naar de Motieven die al 
doende bij het werken aan het tweeledige Object van de opleidingsschool werden gerealiseerd; 
naar de oude spanningen en tegenstellingen die werden opgeheven en de nieuwe spanningen en 
tegenstellingen die daarbij ontstonden. Daarbij werd duidelijk dat de oude kloof tussen de 
theorie (lerarenopleiding) en de praktijk (school) van het leraarsberoep door de samenwerking 
die op specifieke opleidingsscholen heeft plaatsgevonden, is verschoven, maar ook dat de 
ervaringen van de ‘verschuivers’ (instituutsopleiders in hun rol als boundary crossers) niet 
goed zijn teruggekoppeld naar de TOL.  

In deze paragraaf richten we ons op het individuele leerproces van de instituutsopleiders in 
de binnencirkel. Dat onderzoeken we vanuit hun ‘grenservaringen’, dat wil zeggen emotievolle 
ervaringen die hen aanzetten tot verandering.11 Van elke instituutsopleider onderzoeken we een 
grenservaring die bij hem of haar de aanleiding vormde van een ingrijpende verandering. Hoe 
is deze grenservaring individueel beleefd? Met welke tegenstelling houdt zij verband? Wat 
heeft elke instituutsopleider in deze context geleerd? Met behulp van twee Tools, het model 
van het Creatief Leren en het competentiemodel van SBL reconstrueren we het leerproces en 
het leerresultaat van elke instituutsopleider als gevolg van deze grenservaringen, in de context 
van de spanningen en tegenstellingen zoals die in de vorige paragrafen in de 
activiteitssystemen naar voren kwamen. Tenslotte onderzoeken we het verband tussen het 
vernieuwingsproces en het individuele leren van deze instituutsopleiders. Door de 
instituutsopleiders van de binnencirkel lange tijd (inclusief de disseminatie van de leerbiografie 
in totaal bijna twee jaar) te volgen, konden we zicht krijgen op de relatie tussen het individuele, 
het collectieve leren en het expansieve leren van de TOL.  

 

6.1  Individuele grenservaringen en competenties 

 
Per instituutsopleider uit de binnencirkel wordt nu een ‘grenservaring’ weergegeven. Daarvan 
wordt nagegaan hoe deze raakt aan een of meer van de tertiaire tegenstellingen waar de 
activiteitssystemen in de objectverschuiving met de opleidingsschool mee geconfronteerd 
worden. Ook wordt nagegaan of de leerwinst die de instituutsopleider zelf zegt al werkende 
aan de opleidingsschool te hebben opgedaan, aansluit bij deze grenservaring. 
 
6.1.1 Stijn’s grenservaring 
Voor Stijn is een belangrijke grenservaring zijn teleurstelling dat een idee dat hij koesterde in 
de praktijk van de opleidingsschool niet blijkt te werken.  

Ervaren, competente, goede docenten (…) zijn niet in staat om wat ze kunnen onder 
woorden te brengen, te verwoorden, te beschrijven op zo’n manier dat het gedeeld kan worden. 

(…)  Wat hebben we toen gedaan? We hebben een basiscursus activerende didactiek gegeven 
en begeleidingsvaardigheden. Daar konden ze op intekenen aan het begin van dit jaar. En dat 

                                                           
11

 Zie hoofdstuk 3 en 4 
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was ontzettend goed ontvangen, dat vonden ze heel prettig. (...) Dat was dezelfde cursus die 
studenten ook krijgen. Dat was een leuk parallelproces.  

Evengoed viel het vervolg hem zwaar tegen. Docenten op de scholen waren helemaal niet 
gediend van zijn ‘extreme didactiek’.  

Ik wil ze (studenten, MS) verleiden tot vormen van – ik noem het maar – extreme didactiek. 
Anders gebeurt er nooit iets geks. Niet jamaren – gewoon neerzetten! Voorbeeld: kinderen 

wilden de inwendige organen met gele briefjes op elkaars lichaam plakken. Daarvoor moesten 
ze elkaar uitkleden en zo moest dat gebeuren. Dat kan natuurlijk niet, denk je dan. Je moet 

elkaar niet uitkleden bij pubers. Maar goed, toen is er nagedacht over de gymles en over 
sportkleding en zo kom je wel tot iets. Dus dat is de manier waarop ik daarmee werk. En dan 
constateer je dat veel studenten die met die leuke ideeën naar scholen gaan, daar niet juichend 
ontvangen worden. ‘Daar hebben we geen tijd voor’. Of: ‘Dat doen we niet’. Wat me dus 

opvalt is dat heel veel docenten, wat bij voorbeeld Biologie betreft, steeds minder aan 
practicum doen. Dat waarnemen en verwonderen waar ik het over had op geen enkele manier 

in de praktijk brengen. Ze vinden het gedoe. Het verschillend leren, daar zijn die methoden op 
ingesprongen. Die hebben daar handige oplossingen voor docenten voor gevonden zodat ze 
achter hun bureau kunnen blijven zitten.  

Hij had gedroomd dat docenten daar in een snel parallelproces studenten van de TOL 
zouden kunnen begeleiden in hun leervragen. Deze droom komt in alle interviews met hem 
terug. Ook bij de disseminatie komt hij terug op zijn teleurstellingen met het partner zijn van 
scholen. Stijn’s ervaring met de gebrekkige opleidingsvermogens van leraren creëert een 
discontinuïteit met zijn oorspronkelijke bedoeling met de opleidingsschool. Hij belandt in de 
paradox dat hij enerzijds als coördinator van het STEIL ‘schooleigen’ opleidingsscholen 
stimuleert, maar anderzijds op de ‘oude’ TOL-manier een nieuwe, ‘extreme’ didactiek 
propageert, die vervolgens door de scholen niet wordt overgenomen. Hij besluit te stoppen met 
zijn werk als instituutsopleider en wordt teamleider van de vaksectie Biologie op de TOL.  

De volgende keer zou ik daar beter voor zorgen, voor reflecties. Ik zou me ook beter richten 
op het eigenaarschap en het opdrachtgeverschap: wie ben je eigenlijk verantwoording 
schuldig? Hoe doe je dat? Is mijn opdrachtgever tevreden met wat ik doe? Hoe zorg ik voor 
mijn opdrachtgever, dat die tevreden is? 

Stijn concludeert bij de disseminatie, dus bijna twee jaar na het eerste interview, dat het 
initiatief in de samenwerking nu bij de scholen ligt:  

Vroeger was de vraag: TOL, wat moeten we doen? Wij hebben de start gemaakt. Nu is het 
aan de scholen om te zeggen: wij doen het wel, nemen jullie maar even gas terug. 

Zo geserreerd als hij praat over zijn teleurstelling – hij noemt geen specifieke 
gebeurtenissen -, zo bondig plaatst hij ze ook in een theoretisch kader:  

Dat is wat Schön al zei, dat professionals niet zo makkelijk leren door te reflecteren op 
ervaringen. Dat is gewoon het oude verhaal. Daar ben ik gewoon weer op terecht gekomen. De 

schoolleiders hebben een ander beeld. (...) Je zit zelf nog in de implementatiefase, eigenlijk nog 
in het voortraject zou je kunnen zeggen, waarbij docenten op die scholen eigenaar moeten 
worden van zo’n plan. (...) Je ziet soms dat dat heel slecht gebeurt hoor! Het is niet alleen een 
kwestie van tijd, het is ook een houding van hoe je in je werk staat. Reflection in action kost 

geen tijd, dat is een houding. 
Deze grenservaring van Stijn raakt aan zijn zorgen over de levensvatbaarheid van de 

opleidingsschool. Als we nu kijken naar de tijd die de coördinatoren moeten steken in het 
draaien van de schoolgroep – dat is een activiteit waar de studenten tachtig tot honderd uur 
aan besteden - dan is, als je de TOL-tijd daarop los zou laten, dan zijn die coördinatoren er 
vier keer meer tijd mee kwijt.  
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Deze grenservaring sluit ook aan bij zijn zorgen over de toekomstige kwaliteit van het 
onderwijs. Hij ziet bij docenten een verandermoeheid die haaks staat op de grote vragen waar 
de maatschappij en het onderwijs mee worstelen.  

Het woord veranderen, het betekent vaak weerstand op het ogenblik: ‘Ik wíl niet meer 
veranderen. Waarom moet ik veranderen? Wat is er dan veranderd waarom ik moet 
veranderen?’ (...) We zijn nu in een hele grote transitiefase naar een andere organisatie in dit 

deel van de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor een groter deel dan je eigen belang 
wordt niet meer gewaardeerd. 

 

De tegenstelling waar Stijn hier op reageert, is de tertiaire tegenstelling: ligt het primaat bij de 
vakkennis en vakdidactiek of bij de algemene didactische en pedagogische invulling van 
competentieontwikkeling? Dit raakt aan een andere tertiaire tegenstelling, het antwoord op de 
vraag: “Zijn docenten berekend voor hun taak als competentiegericht opleider?” De 
bovengenoemde grenservaring leert hem dat werkbegeleiders niet berekend zijn voor hun taak 
als competentiegericht opleider. De discontinuïteit met zijn oorspronkelijke bedoelingen met 
de opleidingsschool herstelt hij met een nieuw perspectief: herwaarderen en herijken van het 
belang van vakkennis. Dat leidt bij hem tot de overtuiging dat de kennis van het schoolvak een 
herwaardering verdient als ‘motor’ en ‘motivator’ van leerprocessen en dat vakdidactiek 
‘extreem’ moet zijn, extremer dan die op de scholen wordt gepraktiseerd.  

Er is nu weer een herwaardering nodig van de doceerles, het gedwongen luisteren, of 
opdrachten uitvoeren, dat studenten dingen verwerven waardoor ze beter kunnen leren. Dat zie 

je nu komen.  
Deze overtuiging is in lijn met de opvatting over goed leraarschap die Stijn zich ooit al in 

zijn studie vormde.  
In het biologieonderwijs dat ik kreeg op de VU werd ik gegrepen door de biologie als 

verwondering, zoals je in het leven kunt staan als je ook de natuur om je heen waarderen kunt 
en daar naar kan kijken op een manier waardoor je ook vreugde uit kunt halen. Dat zit er bij 

mij ingebakken. Dat is ook de motivatie om het leraarsberoep te kiezen. Verwondering, en het 
woord dat ik ook wel gebruik is verleiden. Dat is ook interessant in de huidige discussie tussen 
vraaggestuurde en aanbodgericht. Ik denk dat je vraaggevoelig moet zijn maar dat je een 
leerwerkomgeving moet zien te creëren waarin zoveel prikkels, suggesties en inspiratie te 

vinden is dat een kind of een student zich kan verwonderen. Ik verleid de student om zich te 
verwonderen. (...) Het gaat er voor de docent om dat de informatie waarmee de student zich 

wil laten verwonderen beschikbaar komt.  
Zo’n benadering van het leraarschap ziet hij wel mogelijk bij de vaksecties van de TOL, 

maar veel minder op de opleidingsscholen. Niet alleen wordt hij daar geconfronteerd met 
mensen als Willem, die het vak (vakkennis en vakdidactiek) juist een minder belangrijke plaats 
willen toekennen, maar ook met ‘collega-biologen’, die hem niet willen (of kunnen) volgen in 
zijn ‘extreme’ benadering van het vak.  

Ik ben gesterkt in het maken van een goede opleiding op de TOL. Daar was ik twee jaar 
geleden nog niet zo hard van overtuigd.  

Die overtuiging wordt zo sterk dat hij besluit leiding te gaan geven aan de vaksectie 
Biologie op de TOL.  

 

Waar zit de leerwinst van deze grenservaring voor Stijn? Die plaatst hij in de 
omgevingscompetentie van het inrichten van de schoolomgeving ten gunste van het leren.  

Wat ik geleerd heb in dit werk is dat storingen toch weer altijd voorgaan. Dat storingen te 
maken hebben met het faciliteren van docenten. (…) Een ander leerpunt is toch met de kleintjes 
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beginnen, dus inderdaad niet geloven wat de schoolleiders zeggen. En inderdaad de basis 
waar het eigenlijk allemaal om gaat niet als vanzelfsprekend bekend achten bij docenten, maar 

gewoon weer opnieuw aanbieden. Vakdidactiekcursussen, basiscursus 
begeleidingsvaardigheden, en daar hebben ze ontzettend veel profijt van. En dan pas kun je 
verder met het model opleidingsschool. Daarin is hij expert geworden: faciliteren. Misschien 
heeft het wel te maken met HET trauma in het onderwijs dat een paar dagen geleden weer 

opspeelde toen Van der Hoeven zei dat ze de Basisvorming wilde afschaffen en een soort 
studiehuis in de onderbouw wilde hebben. Waarbij een aantal zeggen: Doe asjeblieft niet! 

Want we hebben al zoveel. Ik begin niet voor niets zo over kennis te zeuren (...) Daardoor heb 
ik besloten om dat teamleiderschap op me te nemen. De TOL gaat me wat dat betreft aan het 
hart. Ik geloof wel in een krachtige opleiding op het instituut om daar te zorgen voor een 
manier van werken waardoor de school logischerwijs ook de plek wordt waar geleerd wordt. 
 

Instituutsopleider  Grenservaring(en)  Competentie  Contradictie  

Stijn: coördinator 
STEIL, lid van 
Contactgroep, 
leider van 
voorhoedeproject, 

Instituutsopleider. 

 

 

Docenten op 
opleidingsscholen 
blijken TOL-
studenten niet te 
kunnen begeleiden 
in hun leervragen. 
Zijn droom van een 
partnership met 
scholen komt niet uit  

Omgevings-
competentie: je moet 
bij ‘de kleintjes’ 
beginnen en storingen 
hebben voorrang. 
Faciliteren van een 
krachtige opleiding op 
de TOL heeft nu 
prioriteit voor hem 

Ligt het primaat bij de 
vakkennis en vakdidactiek of 
bij de algemene didactische 
en pedagogische invulling 
van 
competentieontwikkeling? 
De TOL moet van het 
schoolvak een motor maken 
voor de ontwikkeling van alle 
zeven competenties van het 
SBL-model, ook bij 
werkplekleren op 
opleidingsscholen  

 

Tabel 7.8 Stijn’s grenservaringen en competenties 
 

6.1.2  Kitty’s grenservaring 
Voor Kitty is een belangrijke grenservaring haar teleurstelling over de gang van zaken met die 
presentatie op Gorter. Terwijl ze zich als instituutsopleider juist tot dan toe had toegelegd op de 
procesgerichte, dialogische samenwerking met schoolopleiders, studenten en werkbegeleiders, 
had ze zich laten overhalen om een keer invulling te geven aan de ‘brede’ instituutsopleiderrol: 
‘het TOL-beeld van de opleidingsschool uitdragen’. Daarmee ging ze, gelet op wat daarover in 
paragraaf 3 aan de orde kwam, akkoord met een paradoxale opdracht: noch is dat beeld 
voldoende duidelijk, noch kan ze het concept opleidingsschool volkomen onderschrijven. 

Zelf wijt ze de oorzaak van de breuk nog aan iets anders:  
Het is ook de schoolcultuur. Ik had een weekend gewerkt aan een presentatie. Toen werd de 

vergadering vervroegd zonder dat ik in kennis was gesteld en werd ik er vervolgens op 
aangekeken dat ik verstek had laten gaan. Zo onbeschoft! Dat trek ik niet. Ik was er ziek van. 

De achtergrond van deze grenservaring voor Kitty is dat zij fouten uit het verleden wil 
voorkomen en daarom voorzichtig wil werken aan een dialogische relatie met de school, 
bottom-up, samen met schoolopleider, studenten en werkbegeleiders. Na drie maanden 
instituutsopleiderschap formuleert zij dat zo:  

Ik denk als je zo voluit aanwezig bent, dat het dan de creativiteit van de ander niet ten 
goede komt. Dan zeggen ze weer: “Daar heb je die TOL weer.” Ze stelt zich daarom 
dienstbaar op. Ik begeleid studenten en ik zit natuurlijk ook in het ontwikkelteam. Wat de 
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directeur vooral wil is dat wij met de coaches noem ik ze maar even, stapels werktaken gaan 
maken.  

Dat proces gaat minder voorspoedig dan zij wil. In de praktijk ergert zij zich aan haar 
directe ‘partner’ op de school.  

Die gymnastiekleraar (de schoolopleider) genereert bij mij niks, ik vind het een heel 
aardige man en zo, maar ik geloof dat wij een heel andere denktrant hebben. (...) Ik denk veel 

meer langs de creatieve lijn van dit zou leuk zijn en dat is leuk en dat moeten we er eens 
bijhalen. (...) Ik vond die leerwerktaak van hem zo kort, ik had anderhalf A4tje met ietsje meer 

beschrijving erbij en ook met tips. (...) Hij vult ze kort in en ik maak ze dan wat uitgebreider 
(...) uitgebreider is het verkeerde woord, rijker. Na een half jaar heeft zij haar verwachtingen 
over de vruchten van de samenwerking bijgesteld. Het echte werken aan de leerwerktaken dat 
komt pas aanstaand schooljaar. (...) Dat heeft de school zelf besloten. Stijn zei: we moeten niet 

veel verder zijn dan onze werkbegeleiders. Ze zijn heel voortvarend maar ik weet zeker dat 
Stijn ook heeft ingezien dat hij ook niet te snel moet gaan.  

Vervolgens krijgt ze het verzoek om het TOL-verhaal op de docentenvergadering te 
presenteren. Als zij tegen haar zin toch deze nieuwe, ‘bredere’ taak opgedrongen krijgt, voert 
ze die uiterst consciëntieus uit. De spanning waarmee dat gepaard gaat, leidt ertoe dat haar de 
wijziging van de afspraak (via een mail) ontgaat, en dat ze de teleurstelling over de afloop niet 
kan verwerken omdat ze het misverstand blijft zien in termen gezichtverlies, respectloosheid en 
gevoelloosheid. De discontinuïteit die deze grenservaring bij haar teweeg brengt is dat zij als 
instituutsopleider het tegendeel lijkt te oogsten, namelijk gebrekkige collegialiteit en 
onzorgvuldigheid bij collega’s en schoolleiding, van wat ze beoogde. Gevolg is een diep 
gevoel van eenzaamheid.  
 

De tegenstelling waar Kitty bij deze grenservaring mee te maken heeft, is: de smalle versus de 
brede opvatting van de rol van de instituutsopleider. Daarachter gaat de secundaire 
tegenstelling schuil: wie bepaalt op de opleidingsschool wat een goede leraar/opleiding is: TOL 
of de school? Aanvankelijk vindt zij, aangemoedigd door het uitgangspunt ‘schooleigen’, dat 
de opleidingsschool het initiatief heeft om in dialoog met de instituutsopleider de richting te 
bepalen. Zij kiest – uit onzekerheid maar ook vanuit haar overtuiging dat ze zich als TOL-
vertegenwoordiger bescheiden moet opstellen - voor de smalle invulling van de 
instituutsopleidersrol, waarin ze zich ondersteunend naar studenten en dienend opstelt naar de 
schoolopleider. Ze werkt vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid met haar studenten en 
collega’s.  

Ik merk dat in mijn werk in die zin, dat als het moeilijk wordt, dat mensen sneller afhaken 
(...) Gisteren had ik zo iemand dat ik dacht: ik moet heel voorzichtig zijn. Ik was de hele dag in 

Apeldoorn, hoe ik deze slechte les vertel, want anders is ze verloren, is ze weg. Dan is het over.  
Ze kan niet goed overweg met onverschillig en slordig gedrag. De dag na de mislukte 

presentatie maakt ze dat weer mee:  
Ik moet je eerlijk zeggen, die gymleraar, die daar de handel zeg maar in handen heeft, daar 

kan ik niet zo goed mee opschieten. Dat heb ik nooit laten merken en tot overmaat van ramp zie 
ik hem een dag later op de TOL. Hij ziet mij eerst, beneden in de kantine, hij moest hier 

supervisie doen of zo en in plaats van dat hij even naar mij toekomt, loopt hij zo door. 
 

De leerwinst voor Kitty ligt vooral in samenwerken in team en organisatie. Ze kan haar 
opvolger allerlei ideeën doorgeven:  

Je moet hier en daar aan denken, weet je wel. Dus nu zit ik eindelijk wel eens hier in je 
werkkring, in je leren van elkaar! 
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En ze blijkt op de nieuwe opleidingsschool met succes het initiatief te kunnen nemen bij de 
samenwerking, waarbij het haar wél lukt om vanuit haar maatstaven (dialogisch, persoonlijk en 
zorgvuldig) de relatie vorm te geven. Daardoor is haar zelfvertrouwen toegenomen.  

Nu heb ik zelf het heft in handen genomen. Dat is het ook. Aanvankelijk durfde ik dat niet, 
want ik wilde deze taak helemaal niet. Want ik zei tegen Fons (de ambassadeur, MS): Nou dat 
kan ik niet. Toen begon hij te lachen: ‘Kom nou’, zegt hij, nou ja.  

Hoe kijkt Kitty bij de disseminatie van de leerbiografie, twee jaar na de start van het 
onderzoek, op deze grenservaring terug? De conclusie die ze dan uitspreekt, verschilt sterk van 
haar oorspronkelijk zo voorzichtige benadering van de kloof tussen TOL en school:  

Je kan ook teveel luisteren. Dat heb ik gedaan! Dat is ook niet goed. Ze deelt dan de 
conclusie van de afdelingsmanager: Wij nemen de regie weer in handen. Dat verwachten de 
scholen ook van ons.  

Dit perspectief stelt haar in staat de impasse te doorbreken waarin deze grenservaring haar 
bracht: haar maatstaven en motieven als instituutsopleider blijven onverkort van kracht, maar 
nu ontdaan van haar dienende en volgende rolopvatting. 

 

Instituutsopleiders  Grenservaring(en)  Competentie  Contradictie  

Kitty: 
achtereenvolgens 
instituutsopleider 
bij twee 
opleidingsscholen 

 

Ze laat zich toch 
overhalen tot 
uitoefening van de 
brede rol van 
instituutsopleider en 
stuit daarbij op een 
‘onbeschofte en 
onzorgvuldige 
schoolcultuur’ 

Competentie van 
samenwerken in team 
en organisatie. 

Ze neemt het heft 
meer in handen: ze 
durft meer en luistert 
minder (is minder 
volgzaam) 

De smalle versus de brede 
opvatting van de  
instituutsopleiderrol. Ze 
werkt vanuit persoonlijke 
betrokkenheid met haar 
studenten en collega’s en 
kan niet goed overweg met 
onoverzichtelijke situaties  

 

Tabel 7.9 Kitty’s grenservaringen en competenties 
 

6.1.3  Sylvia’s grenservaring 

Voor Sylvia is een belangrijke grenservaring haar teleurstelling over gemakzuchtige 
schoolopleiders en instituutsopleiders die kiezen voor afvinklijstjes en handboeken met 
protocollen. Zo heeft ze er last van dat de instituutsopleider van een andere lerarenopleiding 
die op de RSU actief is – de Centrumhogeschool - vanuit hetzelfde onderwijskundig kader heel 
verschillend met zijn rol omspringt. Het belangrijkste verschil zit hem in de aansturing. Die is 
vanuit de TOL meer impliciet, wat de studenten eerder dwingt zelf over de condities en doelen 
van het leren na te denken. Dat wordt volgens haar om zeep geholpen als je, zoals de 
Centrumhogeschool, met (afvink)lijsten werkt. Wat voor studenten geldt, geldt volgens haar 
ook voor docenten. Die moet je als management niet met richtlijnen voor de voeten lopen, wat 
bij het ontwikkelen van de opleidingsschool toch gebeurt.  

De RSU heeft dat schoolopleiders-handboek. Geweldig. Daar moesten ook weer allemaal 
leerwerktaken in staan. En toen zei ik: weet je, wij hebben een heel mooi format om 

leerwerktaken op de persoon toegesneden boven tafel te krijgen. Ja, maar dat was dan zo 
ingewikkeld. Ik zei: voor minder doen we het niet. (...) Dat onderscheidt mij denk ik ook van 

hem (de instituutsopleider van de andere lerarenopleiding, M.S.); hij is met de studenten bezig. 
Ik ben natuurlijk ook wel met studenten bezig, maar ik ben ook bezig met die schóól. Dus met 
studenten, met opleiden, met leren en met schoolbeleid en schoolcultuur. Dat is ook het 
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verschil tussen een stageschool en een opleidingsschool naar mijn idee. En hij is in gesprek 
met de schoolopleider over Jantje en Pietje en Marietje.  

Aan haar managerstijd heeft ze een opvatting overgehouden over hoe idealiter bottom-up 
gewerkt kan worden. Die opvatting probeert ze als instituutsopleider toe te passen.  

Ik voel me (...) als een vis in het water in deze combinatie van dingen die ik daar doe. (...) Ik 
ben veel vrolijker in wat ik nu doe, merk ik. Het is best ingewikkeld en ik zit er ook over te 

peinzen, waarom zit dat nou eigenlijk zo. Mijn vitaliteit wordt veel meer geactiveerd. Dat heeft 
iets te maken met de context. Ik heb altijd met heel veel plezier op mijn afdeling gewerkt maar 

ik heb de organisatie altijd een ramp gevonden. Nu merk ik dat ik op een plek zit waar ik de 
dingen kan doen waarvoor ik zit. En dat is met docenten aan de gang zijn, met studenten aan 
de gang zijn, daar zit niet van alles tussen. Het werk wat ik geacht word te doen, althans voor 
dit stuk van de opleidingsschool, kan ik doen. 

Ze kan in de rol van instituutsopleider werkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de 
opleidingsschool. 

We zitten hier dingen samen uit te vogelen. (...) Daar ben je echt samen aan het werk met 
het project en daar hebben jullie een plaats in en daar heb ik een andere plaats in. (...) Ik vind 
het leuk om er vragen over te kunnen stellen en te mogen stellen. Hoe zit dat dan? En hoe doe 
je dat met studenten? Het is die open samenwerkingswerkrelatie met de collega’s op de 

opleidingsschool die haar vitaliseert en vrolijk maakt: problematiseren en kijken hoe je er 
wijzer van wordt. Ik denk altijd: als ik ergens wijzer van word heb ik ook meer te bieden. 

Die voor haar ideale werkwijze wordt in de praktijk door sommige schoolopleiders, 
managers en de andere instituutsopleider verstoord. Dat ergert haar.  

Idealiter is de schoolopleider je partner met wie je samen op kan leren, met wie je kan 
experimenteren en die je uitdaagt enzovoort. (...) (een van de schoolopleiders van de RSU, 

M.S.) wil alles op een rijtje, wat ze precies voor leerwerktaken moeten doen en hoeveel uur en 
wanneer en dat en dat. Dat staat niet in jullie stagegids. Toen zei ik: weet je, ik wil geen rijtjes 

want dat is precies de valkuil. Want alles kan een leerwerktaak zijn, afhankelijk van hoe je het 
inzet en hoe je daar met de student over contracteert, kan het een leerwerktaak wórden. Ja, 
nee, maar we moeten toch houvast hebben! Gedoe, gedoe. 
 

De tegenstelling waar Sylvia bij deze grenservaring mee te maken heeft, is die tussen smalle 
(werkt primair samen aan het leerproces van TOL-studenten) versus de brede opvatting (werkt 
ook mee aan het lerend maken van de school) van de rol van de instituutsopleider. Ook al is het 
voor haar een nieuw werkveld - Het middelbaar onderwijs was voor mij prehistorie - toch 
overheerst in haar rol als instituutsopleider het gevoel van vitaliteit en erkenning. Die rol sluit 
op verschillende punten aan bij haar vroegere rol als manager: kaders stellen, voorwaarden 
scheppen, het proces faciliteren, plannen en organiseren met behulp van tijdpaden, 
verantwoordelijkheden formuleren in termen van producten en deadlines. Ze gebruikt deze 
organisatorische competenties om randvoorwaarden te scheppen voor een goede samenwerking 
met studenten en met schoolopleiders, die gebaseerd is op eigen initiatief, 
verantwoordelijkheid en creativiteit. Ze ergert zich aan de beperkende opvattingen die ze 
binnen RSU bij leidinggevenden en ontwikkelaars ontmoet. Die ondersteunen haar niet, maar 
werken haar eerder tegen bij het voor elkaar krijgen van randvoorwaarden voor 
competentiegericht werkplekleren in de school.  

Bazen zijn er voor om te faciliteren dat jij de dingen kan doen waarvoor je daar zit. Daar is 
een baas voor. Ik heb over het algemeen altijd bazen gehad die in de weg zaten, zodat je niet 

de dingen kon doen waarvoor je zat. 
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Haar grenservaring, en de teleurstellingen en onzekerheden die eruit voortvloeien, hangt 
samen met teleurstellingen en onzekerheden die ze in haar vorige baan als afdelingsmanager 
had. Vroegere discontinuïteit heeft er toe geleid dat ze nu instituutsopleider en geen manager 
meer is. In die nieuwe rol heeft ze veel meer handelingsruimte en veel meer werkplezier.  

Ik heb dus in de loop der jaren bij de TOL het gevoel gekregen dat ik niet geschikt was voor 
mijn functie. Mijn capaciteiten zijn voortdurend ontkend en onderuit gehaald. Terwijl ik dat 

gevoel nou niet heb. Ik doe dingen goed of ik doe dingen fout, maar dat heeft niet iets te maken 
met mijn integriteit. Over het algemeen geloof ik dat mensen het leuk vinden om met mij te 

werken. En ik vind het leuk om met hun te werken. (...) Ik vind het weer leuk om dingen uit te 
zoeken. Er wordt een groot appèl gedaan op spelenderwijs dingen ontwikkelen en dat vind ik 
leuk. Het heeft ook iets Socratisch: ik word steeds wijzer en tegelijk: er valt zoveel nog te 
ontdekken en te leren!  

Haar herinnering aan vroegere grenservaringen is echter zo sterk, en maakt haar zo 
allergisch voor tegenwerking en betutteling van hogerhand, dat bij de minste aanleiding voor 
haar de grens weer bereikt wordt. 
 

De grootste leerwinst voor Sylvia zit in de interpersoonlijke competentie:  
Ik loop dus met veel meer overtuiging in zo’n school rond. Ik heb veel meer het gevoel dat 

ik daar op mijn plek ben om daar met studenten en mensen op school te werken. Dat is direct 
voelbaar voor haar: Dat is heel banaal: werkplezier! Het is leuker op die manier, het is ook 
spannender op die manier. Het heeft ook te maken met een volgende stap en kijken of ik 

daarmee ook effectiever kan werken met studenten in zo’n context. Ze ziet daardoor nieuwe 
perspectieven voor de ontwikkeling van instituutsopleiders. Dat ik me realiseer: ja inderdaad, 
want ik doe dat wel met werkbegeleiders, met studenten, met schoolopleiders, maar ik markeer 
het niet voor mezelf als bewuste stappen. Het is een bewuste stap, maar als ik dat zeg, realiseer 

ik me dat het ook echt zo is! Snap je? Het rare is, ik ben wel op school daarmee bezig. Wat 
studenten doen met de werkbegeleiders, dat moet ook zichtbaar worden, expliciteren en 

terugbrengen in de school. En in de TOL doen we dat niet. Dat is heel raar. Het is een 
absolute, stompzinnige blinde vlek die te maken heeft met het feit dat we als professionals zo 
gewend zijn om op je eentje te werken en weinig te delen in waar we mee bezig zijn. We lopen 
nog wel eens bij elkaar binnen, maar dat is ook al bijna een privé-actie. We zijn niet gewend 

om te delen en te presenteren en dat ook als agenda mee te nemen. (...) Het maakt niet deel uit 
van ons professionele handelen. 

 

Instituutsopleiders  Grenservaring(en)  Competentie  Contradictie  

Sylvia: gelijktijdig 
instituutsopleider bij 
vijf 
opleidingsscholen 

 

 

Haar teleurstelling 
over managers en 
collega’s die kiezen 
voor afvinklijstjes en 
handboeken met 
protocollen 

Interpersoonlijke 
competentie: voelt 
zich op haar plek op 
school, heeft zoveel 
meer plezier in haar 
werk dan ze als 
manager had 

De smalle versus de brede 
opvatting van de rol van 
de instituutsopleider. Wat 
ze op de school doet: 
spelenderwijs dingen leren 
door te dóen, moet ook in 
de TOL gebeuren. 

 

Tabel 7.10 Sylvia’s grenservaringen en competenties 
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6.1.4  Marcel’s grenservaring 
Voor Marcel is een belangrijke grenservaring de machtsspelletjes van de schoolopleider 
waarmee hij een tandem vormde. Wel naar buiten toe roepen: we werken samen, maar 
binnenskamers met machtsspelletjes bezig zijn. Hij durfde zijn ergernis en frustratie daarover 
niet aan de orde te stellen.  

Daar heb ik de tools niet voor. Ik durf niet zo zo’n conflict, dat dus binnenskamers speelt, te 

expliciteren. Dat staat mijn structuur niet toe. (...) Ik ben er natuurlijk zelf debet aan, omdat – 
wat ik zeg – mijn structuur is niet zo dat ik dat kundig kan expliciteren. (...) Binnenskamers heb 

ik wel geprobeerd dat op te lossen, maar om er nou een punt van te maken binnen STEIL, nee! 
Dan denk ik wel, wat kan er nou gebeuren? (...) Hoe kun je dat nou op tafel leggen? Nou, dat 
kan ik dus niet. Het is voor mij te confronterend, want ik kan ook niet de vraag stellen: zie ik 
het wel goed? Want dan krijg ik hartkloppingen en dan word ik nerveus. (...) Omdat ik dan 

overschreeuwd word en daar heb ik geen zin in. Dus dat zou nog iets voor mij zijn dat ik moet 
leren om gesprekken te voeren over dingen die ik dan bedenk, zonder dat ik bang ben dat ik op 

mijn kop krijg. 
Hij kan slecht tegen bazige collega’s. Hij ergert zich niet alleen aan de schoolopleider maar 

ook aan de ‘zwanige’ (superieure, niet-problematiserende) houding van TOL-collega’s.  
De situatie waarin ik de laatste jaren in de TOL verzeild geraakt ben, waar ik toen te 

maken kreeg met een aantal ambitieuze collega’s, dan verberg ik mezelf. (...) Wat een grote rol 
speelt is eigenlijk ook een beetje dat onverklaarbare voor mij, dat als mensen zich zo dominant 

opstellen, dat ik me daardoor laat pakken (...) En dan verlies ik het. In zoverre, dat ik niet de 
moeite neem om me op te jutten en te zeggen, nou moet je tegen die drammerigheid ingaan. 
Want dan zit ik ook te drammen namelijk. Ik ben wel een zeurder, maar ik ben geen drammer 
(haha). 

 

De tegenstelling waar Marcel bij deze grenservaring mee te maken heeft, is: docenten zijn 
wel/niet berekend op hun taak als competentiegericht opleider. Dit raakt een andere tertiaire 
tegenstelling, het antwoord op de vraag: Wat is de kern van het leraarsberoep? Vakkennis en 
vakdidactiek of de algemene didactische en pedagogische competenties die nodig zijn voor 
competentiegericht opleiden?  

Ik heb vanuit mijn universitaire achtergrond werken aan die vakkennis altijd gezien als 

docentschap. Dus daarop heb ik mezelf wel achter mijn vodden gezeten. (...) Dat is de hele 
omschakeling die ik meegemaakt heb en waarbij ik dan toch gemotiveerd ben om die andere 

zes dimensies (van het SBL-model, M.S.) mee te nemen en aan te pakken. (...) Eigenlijk kun je 
binnen het onderwijs maar een doel bereiken namelijk dat degene die bij jou komt om iets te 
volgen dat je daar een klimaat voor creëert en dat klimaat moet netjes zijn.  

Hoewel het hem op zijn eerste opleidingsschool niet lukt contact met werkbegeleiders te 
maken, ziet Marcel docenten wel in staat zo’n klimaat te vormen. Het is hem zelf ook gelukt. 
Om daarop berekend te zijn moeten ze hun oude zekerheid als vakdocent durven loslaten. Hij 
heeft het eerder de tegenstelling tussen het ‘zwanige’ en het ‘wormige’ genoemd, het platoonse 
verschil tussen het zijnde en het wordende zijn.  

Het is absoluut een breuk omdat je anders omgaat met hoe je eigen informatie verzamelt en 
beheert en inzichtelijk maakt voor derden. En ook dat je – als je hierbij betrokken bent - dat je 

dan niet meer aan het doceren bent, maar dat je aan het praten bent. Dat vanuit het gesprek 
resultaat komt, waarbij ieder die aan het gesprek deelneemt een eigen inbreng heeft. 

Dat is ook de reden waarom hij op de eerste opleidingsschool gestopt is: dat contact met 
teams.  
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Dat je niet verder komt. (...) (Op een andere school is de stagecoördinator juist zeer positief 
over Marcel. Die verwoordde dat als volgt volgens Marcel, M.S.): als wij met zijn tweeën een 

exitgesprek voeren met studenten, hoeven we elkaar niet op te bellen van te voren. We laten 
elkaar aan het woord en we luisteren naar elkaar en we hebben samen een gesprek. Daar heeft 
de student wat aan, daar heb ik wat aan, en ik verheug me je na de vakantie weer te zien.  

 

De leerwinst voor Marcel van het toch – contre coeur – aan de kaak stellen van het 
samenwerkingsprobleem met de schoolopleider zit in de competentie ‘werken aan de 
beroepsidentiteit’.  

Dan slaat het dus aan bij de laatste kolom, dat je zegt: ik durf mezelf te bevragen.(…) Dat 
vind ik wel leuk, daar kom ik dus ook steeds meer achter: door er mee te werken begrijp je wel 
dat het zin heeft en dat het op zijn plaats valt. (...) Het geldt niet alleen voor je student-
docentrelatie, maar ook voor je gesprekspartners en voor je bazen. Waar sta je nu?  

Hij heeft het dilemma doorbroken waar hij mee worstelde. Dat hij niet langer vermijdt de 
dingen die hem aan deze collega storen aan te snijden, houdt verband met zijn overtuiging dat 
docenten in dialoog moeten treden en hun ‘zwanige’ houding moeten laten varen. Door die 
overtuiging heeft zich over zijn angst heen kunnen zetten dat hij ‘op zijn kop’ kon krijgen en 
dat hij het niet netjes zou verwoorden. Hij heeft de schoolopleider gezegd dat hij zijn doelen op 
haar opleidingsschool niet kan halen en dat hij daarom de samenwerking verbreekt.  

Dat was voor mij wel een belangrijke stap. Dat je die dingen niet hoeft te vermijden, maar 
dat je ze toch kan zeggen zonder dat je onfatsoenlijk wordt. 

Het gevolg is dat hij de opleidingsschool meer is gaan waarderen als een soort oefenterrein.  
Iets nieuws doen waardoor je je gemaakte fouten meeneemt en je eigen schuchterheid. 

Vandaar dat ik toen zei: hoe moet ik dat in de vergadering duidelijk maken? Doordat ik nou de 
gelegenheid krijg om dat te benoemen, zet je een goede stap. Op een bepaalde manier ben ik 

hier altijd toch mee bezig. Ik merk dat ik het nu wel makkelijk formuleer, maar dat kost ook wel 
tijd. Ik merk toch dat ik dit soort gesprekken leuk vind. Over mijn eigen werk en functioneren te 

kunnen praten. 
 

Instituutsopleiders  Grenservaring(en)  Competentie  Contradictie  

Marcel: 
achtereenvolgens 
instituutsopleider 
bij twee 
opleidingsscholen 

 

Hij gaat het conflict 
aan en zegt tegen de 
schoolopleider dat hij 
zijn doelen op deze 
opleidingsschool niet 
kan halen en daarom 
de samenwerking 
verbreekt 

Competentie reflectie en 
ontwikkeling: jezelf 
bevragen en de 
uitkomsten daarvan, ook 
als ze botsen met de 
vigerende praktijk, aan 
de orde stellen  

Docenten zijn wel/niet 
berekend op hun taak 
als competentiegericht 
opleider. Ze moeten 
daarvoor hun oude 
zekerheid als 
‘zwanige’ vakdocent 
durven loslaten en 
‘wormig’ worden. 

 
Tabel 7.11 Marcel’s grenservaringen en competenties 

 

6.1.5 Willem’s grenservaring 
Voor Willem is een belangrijke grenservaring dat wat op zijn eerste opleidingsschool lukt, bij 
de tweede geen succes blijkt. Met die andere school werkt het van geen meter. Daar hadden we 
vier studenten, daar zijn er al drie van weg in een maand tijd. Hij ontmoet er een schoolleiding 
die de schoolrealiteit niet vanuit het draagvlak van de uitvoerenden, maar vanuit de eigen 
ambities definieert. In eerste instantie is het gevolg dat Willem zijn handen van die tweede 
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opleidingsschool (Over Langs) aftrekt. Deze grenservaring verwerkt hij als een stijlkwestie: hij 
is geen visionair die koste wat kost de realiteit naar zijn visie wil vormgeven.  

Dat is het kenmerk van een visionair, dat hij koste wat kost het doel zal bereiken. Er is 
maar een weg en die weg zal dan ook iedereen bewandelen. (…) Misschien is dat mijn wat 
cynische blik op de mensheid. (…) Ik merk gewoon, ik heb niet de drive om dat Over Langs vlot 
te trekken. Dat is mijn taak gewoon niet, ik moet wel bij de feiten blijven. De TOL heeft een 

heel duidelijk beeld, op de een of andere manier werkt dat niet. Ik ga daar geen... dan niet 
gewoon. 
 

De tegenstelling waar Willem bij deze grenservaring mee te maken heeft, is: ligt bij het 
leraarsberoep het primaat bij de vakkennis en vakdidactiek of bij de algemene didactische en 
pedagogische invulling van competentieontwikkeling? Voor Willem draait de expansie van de 
school om de overdracht van opleidingstaken naar de opleidingsschool. Die taken kan een 
opleidingsschool volgens hem alleen vervullen als zij zich ontwikkelt tot een Community of 
Practice. Die potentie had Grotius en daarom had hij deze school als opleidingsschool 
voorgedragen.  

Ik ging op de fiets naar Grotius, de laatste keer. Noodgedwongen want mijn auto was 
kapot. Hé wat leuk, gewoon op je fietsje ga je naar school. Mijn school! Dan zie je het toch 

heel anders. Dan zit je op je fiets, dan ga je naar het fietsenhok. Dus dat gevoel: Grotius hoort 
er gewoon een beetje bij en je merkt ook denk ik aan de studenten die daar actief bezig zijn, dat 
het allemaal goed gaat. Dat het doel waarvoor wij er zijn, lerarenopleiding, dat dat door 
middel van die opleidingsschool beter uit de verf komt. Dat geeft voldoening. (…) Ik ga fluitend 

naar mijn werk. 
Die potentie van een Community of Practice mist hij bij Over Langs. Daarvoor is het 

volgens Willem nodig dat allen: schoolleiding, leraren en studenten, de school willen 
omvormen tot een plaats waar competentiegericht wordt geleerd op de werkplek. Die wil is 
alleen sterk aanwezig bij de directeur. Willem voelt zich niet geroepen om de docenten die daar 
niet toe bereid zijn, over de streep te trekken. Zo’n dwingende aanpak heeft hij ook niet naar 
studenten. Als een student geen goede resultaten laat zien, vindt Willem het niet zijn taak om 
dat in termen van afkeuren of falen te duiden.  

Dan hoop je dat die persoon zelf tot die conclusie komt en iets gaat zeggen als: ik kan hier 
niet aan voldoen. Onderwijs, daar ben ik niet geschikt voor. Of: nog niet geschikt voor. Ik ga 
even wat anders doen. 
 
Waar zit de leerwinst van de opleidingsschool voor Willem? Hij noemt zichzelf geen visionaire 
plannenmaker maar een doener. Dat blijkt volgens hem uit zijn benadering van 
onderwijsvernieuwingen. 

Dat competentiegerichte gebeurde op de pabo in Almere, daar had ik bijeenkomsten, daar 
werd het zo beeldend gebracht, dat ik dacht: laat ik het eens proberen. (…) Ik kreeg het idee: 
tja, daar zit misschien wel wat in. Laat ik het eens gewoon proberen, het voordeel van de 

twijfel. Dat was dezelfde reden waarom ik naar Almere ging en Santa Maria en de 
opleidingsschool. Ach ja, daar zit misschien wel wat in dus, we weten wat we nu hebben, maar 

wie weet zijn er ook andere mogelijkheden. (…) Ik ben geen visionair. Geen ontwikkelaar. We 
zien wel. (…) Ik ben meer iemand van de praktijk denk ik toch, als ik denk dat anderen iets 
moois ontwikkeld hebben wil ik wel kijken of het werkt. En eventueel bijsturen.  (...) Die 
opleidingsschool ook. Ik heb me er niet echt in verdiept. Het kwam op mijn pad en ik dacht: het 

lijkt me wel wat.  
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Die typering ‘doener’ gebruikt hij om zijn verantwoordelijkheid af te bakenen. Hij 
legitimeert er mee waarom hij in eerste instantie – als het niet lijkt te ‘lopen’ - de ontwikkeling 
van Over Langs tot opleidingsschool op zijn beloop laat. Bij de disseminatie schrikt hij van zijn 
woorden. 

Ik schrok wel van wat ik heb gezegd. Nu we een jaar verder zijn zie ik het positiever. Ook 
met betrekking tot Over Langs. Daar is behoorlijk wat veranderd. Eerst had ik er een hard 

hoofd in dat het opleidingsschool kon worden. Op de opleiding (TOL) is het nu ook beter, er is 
minder weerstand tegen het concept. Studenten worden bij voorbeeld beter voorbereid op het 

portfolio. 
De discontinuïteit die de grenservaring van het aanvankelijk niet slagen van de tweede 

opleidingsschool bij Willem teweeg brengt, zet hij in eerste instantie weg als een stijlkwestie, 
iets waar hij niets aan kan doen. Een jaar later herkent hij zich niet meer in zijn woorden. 
Blijkbaar is de scheiding tussen doener en visionair, waarmee hij de discontinuïteit die de 
grenservaring bij hem veroorzaakt aanvankelijk ongedaan tracht te maken, in de praktijk van 
een innovatie niet zo helder. Zijn schrik laat zien dat het hem ook bij de tweede 
opleidingsschool ondertussen gelukt is de drie partijen: de school, TOL en de studenten, tot een 
win/win/win-situatie te brengen. 
 

Instituutsopleiders  Grenservaring(en)  Competentie  Contradictie  

Willem: 
achtereenvolgens 
instituutsopleider 
bij twee 
opleidingsscholen 

Dat een nieuwe 
opleidingsschool 
dreigt te mislukken 
vindt hij niet zijn 
schuld. Hij heeft geen 
zicht op de reikwijdte 
van zijn invloed 

Organisatorische 
competentie: zodat 
de drie partijen 
(school, TOL, 
student) komen tot 
een win/win/win-
situatie  

Ligt bij het leraarsberoep het 
primaat bij het schoolvak of 
bij algemene didactische en 
pedagogische 
competenties? Leren door 
doen is ook kijken of 
concepten werken. Zo niet: 
bijsturen. 

 

Tabel 7.12 Willem’s grenservaringen en competenties 

 
6.2 Conclusies uit grenservaringen en competenties 
 
Wat kunnen we nu concluderen over de grenservaringen en de groei in competenties? 

• De belangrijkste grenservaringen van de instituutsopleiders hebben betrekking op gedrag 
van andere deelnemers aan de opleidingsschoolinnovatie. Stijn’s teleurstelling over de 
gebrekkige opleidingsvermogens van leraren, Marcel’s ergernis over de ‘zwanige’ 
(superieure, niet-problematiserende) houding van TOL-collega’s, Sylvia’s teleurstelling 
over gemakzuchtig management dat kiest voor afvinklijstjes, Kitty die zich eenzaam voelt 
te midden van gebrekkige collegialiteit en onzorgvuldigheid bij collega’s en schoolleiding, 
Willem die een school ontmoet die niet klaar is voor opleidingsschool. 

• De grenservaringen zijn alle te koppelen aan belangrijke tertiaire tegenstellingen. De, vaak 
heftige, emoties waarmee ze gepaard gaan, hangen nauw samen met sterke overtuigingen 
van de instituutsopleiders over leraarschap, opleiden en samenwerken: Kitty voelt zich in 
de steek gelaten, Marcel voelt zich gedwongen, tegen zijn natuur in, een conflict aan te 
gaan, Stijn moet, als hij constateert dat het oorspronkelijke concept opleidingsschool op 
drijfzand rust, radicaal breken met een benadering die hij zelf heeft ontwikkeld, Sylvia 
moet vaststellen dat de schoolopleiders en schoolleiders waarvan ze vleugels krijgt in de 
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minderheid en die waarvan ze een punthoofd krijgt in de meerderheid zijn. Willem blijft 
laconiek – alsof het hem niet raakt - onder de ervaring dat een school, die volgens hem niet 
aan de condities voldoet, als opleidingsschool inderdaad tekort lijkt te schieten.  

• De grenservaringen geven aanleiding tot een gevoel van discontinuïteit: de eigen, oude 
manier van handelen blijkt naïef te zijn geweest, de aannames klopten niet, de goede 
bedoelingen bleken niet te worden gedeeld, de eigen goede raad blijken 
samenwerkingspartners te negeren of met voeten te treden. Ieder gaat, als gevolg van het 
isolement dat de rol van de instituutsopleider kenmerkt, vooral op eigen houtje op zoek naar 
oplossingen die het zelfbewustzijn herstellen: waarom men wél een goede docent 
(instituutsopleider) is wiens visie op opleiden klopt! Vroeger of later blijken alle 
instituutsopleiders deze discontinuïteit constructief te kunnen ombuigen in een bevestiging 
en versterking van een dragende overtuiging die zij al hadden over opleiden, leraarschap 
en/of samenwerken. Bij geen van de instituutsopleiders vormt de grenservaring een 
kwelling waar hij of zij zich maar bij neerlegt of die reden is om de instituutsopleidersrol 
op te geven. Zelfs de drie instituutsopleiders die als gevolg van de grenservaring met een 
praktijk breken (Stijn, Marcel en Kitty), gaan op een andere plek gemotiveerder en 
gedecideerde door met de ontwikkeling van het concept opleidingsschool. Alle genoemde 
grenservaringen leiden ertoe dat de instituutsopleiders niet alleen de continuïteit met hun 
oude zelfbeeld en overtuigingen herstellen, maar ook dat zij in nieuwe taken met 
bijbehorende nieuwe competenties deze overtuigingen verder concretiseren en uitwerken.  

• Steeds ook verandert door de grenservaring hun positie binnen de Community of Practice. 
Alle competenties waarin de instituutsopleiders zeggen door de grenservaring gegroeid te 
zijn, hangen samen met hun taken in de opleidingsschool. In de loop van hun 
instituutsopleiderschap neemt bij allen de reikwijdte en zwaarte van hun 
verantwoordelijkheid toe, doordat zij hun ervaringen in nieuwe opleidingsscholen gaan 
toepassen, of binnen bestaande opleidingsscholen bredere Communities of Practice gaan 
nastreven, of, in het geval van Stijn, doordat hij een aanname onder het concept 
opleidingsschool in twijfel trekt en daaraan de consequentie verbindt van zich meer te 
concentreren op een Community of Practice op de TOL. In alle gevallen, hoe verschillend 
hun posities en overtuigingen ook zijn, spreken instituutsopleiders, na het verwerken van de 
grenservaring, met meer zelfbewustzijn, gedecideerder en optimistischer over hun werk. 

• Hun voortschrijdende inzichten over de school als een goede leeromgeving voor studenten 
en docenten kunnen de instituutsopleiders in de ene school beter in praktijk brengen dan in 
de andere. De grenservaringen van Stijn, Marcel en Kitty maken duidelijk dat hun inzichten 
en hun overtuigingskracht onvoldoende blijken voor een structurele verankering in de 
praktijk, als zo’n Community (in het geval van Stijn de schoolleidingen en de leiding van 
TOL, in het geval van Marcel en Kitty in de eerste plaats de schoolopleider en de 
schoolleider en in de tweede plaats de werkbegeleiders van een opleidingsschool) niet mee 
wil werken. Dan stuiten ze op de grenzen van hun mogelijkheden, die sterk bepaald worden 
door de solistische positie waarin de veranderstrategie van de TOL hen brengt: 
‘schooleigen’ betekent dan dat je je als TOL-docent bij de gegeven situatie hebt neer te 
leggen. 

• De grenservaringen van Willem en Sylvia maken duidelijk dat als het instituutsopleiders 
lukt een vriendschappelijke relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen op te 
bouwen, zij binnen de Community of Practice van een opleidingsschool zelf ook profiteren 
van leerprocessen (op basis van coöperatie en reflectieve communicatie) waarmee de 
transformatie van ‘hun’ opleidingsschool gepaard gaat. 
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6.3 Het collectieve leerproces en leerresultaat 

 
In het voorgaande is duidelijk geworden dat zelfs in situaties waarin instituutsopleiders hun 
positie kenschetsen als solistisch, zij in staat zijn hun grenservaringen constructief om te zetten. 
In hoeverre lukt het hen hun grenservaringen te delen en tot collectief leren binnen TOL en 
binnen de opleidingsschool te komen? Gelet op de conclusies van paragraaf vijf speelt daarbij 
de plaats in de hiërarchie binnen de TOL een belangrijke rol. 

Stijn staat van de instituutsopleiders in de binnencirkel het hoogste in de formele en 
informele hiërarchie van de TOL. Zijn overtuiging dat vakkennis waarmee je kan verleiden tot 
verwondering en ‘extreme’ vakdidactiek de motor van het leren van het leraarsberoep vormen, 
draagt in de looptijd van ons onderzoek weinig bij aan de expansie van de TOL. Voor de 
vaksecties zal die overtuiging van iemand uit de ‘Gideonsbende’ als geroepen komen. We 
zagen eerder dat de activiteitssystemen ‘vaksecties’ en ‘opleidingsschool’ binnen de TOL geen 
coöperatie, laat staan reflectieve communicatie hebben, waardoor de tegenstelling tussen het 
primaat bij de vakkennis en vakdidactiek of bij de algemene didactische en pedagogische 
invulling van competentieontwikkeling daar sluimerend blijft. De carrièreswitch van Stijn zal 
daar zeker verandering in brengen. Zijn beslissing zal leiden tot aanscherping van de 
versluierde tegenstellingen over wat een goede leraar en een goede opleiding is. De vaksecties 
zullen hem naar verwachting steunen in zijn overtuiging dat werkbegeleiders maar een 
beperkte rol kunnen vervullen bij het opleiden van studenten. 
 

De andere instituutsopleiders in de binnencirkel, net als de voorhoede van de onderwijskundige 
vernieuwing binnen de TOL, blijven er van uitgaan dat werkbegeleiders, na een didactische 
scholing, berekend zijn voor hun taak als competentiegericht opleider, en dat dus decentraal 
ontwikkelen van competentiegericht werkplekleren de voorkeur verdient. In het licht van 
Stijn’s carrièreswitch kon al verwacht worden dat op dit punt de expansie van TOL een nieuwe 
dynamiek krijgt, maar ook bij de andere instituutsopleiders zien we verschuivingen in de 
oorspronkelijke aannames naar de opleidingsschool. Zo ruilt Kitty na haar grenservaring haar 
relationele beweegreden voor de opleidingsschool (TOL-bescheidenheid) in voor een meer 
onderwijskundige beweegreden (met sturing vanuit de TOL). Op de nieuwe school benoemt en 
bewaakt ze van meet af de condities waaronder zij met de schoolopleider wil werken, vanuit 
het perspectief dat als het goed gaat de Community van deze opleidingsschool haar als 
instituutsopleider zal steunen, maar ook in de wetenschap dat als het misgaat de TOL 
uiteindelijk haar Community of Practice zal zijn die haar moet helpen steviger in haar rol als 
instituutsopleider te staan of vervangend werk te vinden. 

De discontinuïteit die hem al jaren geleden noopte afstand te nemen van de oude, ‘zwanige’ 
invulling van het beroep, had Marcel tot de overtuiging gebracht dat hij niet meer wilde 
doceren maar praten met studenten en docenten. Het resultaat, de ‘wormige’ benadering, blijkt 
ook goed van toepassing in zijn rol als instituutsopleider. Marcel wordt door zijn grenservaring 
gesterkt in zijn overtuiging dat een goede docent allereerst goed moet zijn in 
procesvaardigheden als contact maken, communiceren en reflecteren, dat het beroep van leraar 
vanuit algemene didactische en pedagogische competenties moet worden geprofileerd. Deze 
overtuiging – hoe zeer ook in lijn met de opvatting van de initiatiefnemers - blijft een 
particuliere, bezien vanuit de Community van de TOL. De afstand tussen hem en de voorhoede 
van de onderwijskundige vernieuwing ervaart hij als bedreigend. Dat hindert hem om zijn visie 
op leraarschap en opleiden te delen met zijn collega’s binnen de TOL. Naar studenten draagt 
hij haar met verve uit. In het contact met hen vindt hij dagelijks bevestiging van de juistheid 
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van zijn opvattingen over opleiden en leraarschap. Hij hoopt op de nieuwe school meer geluk 
te hebben en er een schoolopleider te treffen die met hem aan een ‘wormige’ 
samenwerkingsrelatie wil werken. 
 

Geldt voor Kitty en Marcel dat zij bij het laatste interview, na de eerste bemoedigende 
indrukken, nog vooral in afwachting zijn van een Community of Practice binnen de 
opleidingsschool waarmee ze vruchtbaar kunnen samenwerken, Sylvia en Willem hebben zo’n 
Community of Practice op hun opleidingsschool al gevonden. Sylvia ontmoette op de vijf 
scholen verschillende soorten samenwerkingsrelaties met schoolopleiders, van uiterst 
bevredigend tot uiterst frustrerend. Die verschillen versterkten haar overtuiging over wat een 
goede samenwerking is. Met een schoolopleider lukt zo’n samenwerkingsrelatie goed. Die 
ervaart ze als een partner die haar uitdaagt en met wie ze samen op kan leren, experimenteren, 
oplossingen zoeken, problematiseren, analyseren. Wat die kan, vindt ze intrigerend, daar heeft 
ze veel respect voor. Dit in tegenstelling tot een andere schoolopleider, die eerst alles op een 
rijtje wil krijgen, wat studenten precies voor leerwerktaken moeten doen en hoeveel uur en 
wanneer en zo voorts. Ook bij een derde schoolopleider lukt de samenwerking niet. Dat is een 
solist, die ook binnen zijn school geïsoleerd staat, waardoor ze op die school liever rechtstreeks 
met de werkbegeleiders samenwerkt. Haar in toenemende mate gedecideerde manier van 
optreden (samenwerkend waar het in haar ogen goed gaat, confronterend waar het fout gaat) 
strookt met de organisatorische beweegreden dat zij vanuit haar managerrol al met de 
opleidingsschool had: het verzekeren van goede stageplaatsen voor studenten. Binnen de RSU 
neemt haar invloed door haar manier van optreden duidelijk toe, binnen de TOL is dat veel 
minder duidelijk. Daar maken tot aan het einde van het onderzoek de initiatiefnemers de dienst 
uit. 

Ook Willem heeft de Community of Practice waarmee hij vruchtbaar samenwerkt, al 
gevonden. Hij heeft zelf het initiatief genomen bij haar keuze en opbouw. Conditie was voor 
hem dat de muren tussen de schoolvakken moesten kunnen worden geslecht en dat hij het 
vertrouwen heeft van de schoolopleider en de schoolleider. Als een andere school zich 
aandient, betwijfelt hij daarvan de geschiktheid als opleidingsschool. Hij ontmoet er een 
gemotiveerde directeur en onwillige werkbegeleiders en wordt er geconfronteerd met een groot 
verloop onder studenten. In die omstandigheden voelt hij zich niet geroepen om er veel moeite 
voor te doen. Daaruit wordt duidelijk dat hij niet elke gelegenheid aangrijpt om een school te 
helpen een opleidingsschool te worden, zeker niet als het team niet gemotiveerd is. Hij vindt 
zich niet de meest aangewezen persoon om zo’n team te gaan overtuigen. Hij gebruikt zijn 
visie op een vruchtbare samenwerking in dat geval liever om te motiveren waarom hij zich van 
zo’n school distantieert. 
 

6.3.1  Conclusies ten aanzien van het collectieve leerproces en leerresultaat 
Kernpunt van ons onderzoek is de relatie tussen het expansieve leren van het 
activiteitssysteem, het collectieve leren van het team en het individuele leren van de docent. 
Daarbij zien we bij deze casus de gedaanteverandering van het activiteitssysteem TOL van 
‘burcht’ naar ‘poliep’: een verzameling uitsteeksels naar andere activiteitssystemen. Die 
expansie van de TOL verliep door middel van de expansie van het STEIL. Deze is, gelet op de 
uitspraken van de instituutsopleiders in de binnencirkel, de deelnemers aan de opleidingsschool 
in de buitencirkel en de deelnemers aan de twee disseminatiebijeenkomsten, weliswaar gepaard 
gegaan met expansief leren van beide activiteitssystemen (STEIL en TOL), maar is ongunstig 
gebleken voor het collectieve leren van de instituutsopleiders. Bij deze casus ligt die relatie 
tussen het collectieve en het individuele leren extra gecompliceerd doordat de praktijken van 
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boundary crossing per opleidingsschool zo verschillend zijn, dat alleen al daardoor de 
grenservaringen en de competentieontwikkeling van de instituutsopleiders onderling sterk 
verschillen.  

Daar komt bij dat de relatie tussen het expansieve leren van de TOL en het individuele 
leren van de instituutsopleiders vertroebeld wordt doordat de laatsten weliswaar de Subjecten 
van ons onderzoek zijn, maar in de ogen van de initiatiefnemers ‘Instrumenten’ die ze 
gebruiken om hun doelen te bereiken. Ook de kaders van het STEIL zijn primair 
managementtools ten dienste van het Object ‘praktisch gestalte geven aan het concept 
opleidingsschool’. Dat heeft als gevolg dat deze Tools voor de instituutsopleiders primair een 
keurslijf van voorschriften vormen. Voor zover de instituutsopleiders ze gebruiken als Tools 
om hun doelen binnen hun opleidingsschool te bereiken en ze inzetten als boundary objects om 
de opleidingsschool praktisch mee te verwezenlijken, blijft dat een geïsoleerde, particuliere 
aangelegenheid die geen effect heeft op de TOL-expansie. In feite verschuift daarmee de kloof 
tussen theorie en praktijk van buiten naar binnen de TOL. Studenten uit de buitencirkel merken 
op dat de competentieontwikkeling waar op de opleidingsschool op wordt aangestuurd, los 
staat van wat ze bij de vaksectie op de TOL leren. De bredere opvatting van het leraarsberoep 
en de meer competentiegerichte manier van opleiden gaat ook volgens de instituutsopleiders 
aan de vaksecties voorbij. Dat betekent dat de competenties die zij als boundary crossers zelf 
leren en bij hun studenten stimuleren, óndanks de status die de initiatiefnemers aan het SBL-
model toekennen, los blijven staan van het leren binnen de vaksecties. 

 

Tijdens de disseminatie is de instituutsopleiders de vraag voorgelegd op basis van welke 
tertiaire spanningen hun eventuele leren als collectief zich naar hun oordeel vooral heeft 
kunnen ontwikkelen: de vraag naar het collectieve leerproces. Door welke spanningen hebben 
ze het meeste geleerd? De zes spanningen, met bijbehorende condities, die door de 
onderzoekers op grond van een eerste analyse van de leerbiografie waren geformuleerd, 
worden samengevat in tabel 7.13. 

 

 
Spanning Bijbehorende conditie 

Spanning 1 Tussen visie en realiteit  Gemeenschappelijkheid van een dragende visie 

Spanning 2 Tussen structuur en loslaten  
Vertrouwen in leerprocessen van leerlingen en 
collega’s 

Spanning 3 Tussen trekkers en volgers  
Aansluiting visies tussen diverse lagen in de 
organisatie  

Spanning 4 
Rond zichtbaarheid van 
verschillen  

Ruimte om te experimenteren en ervaring op te 
doen  

Spanning 5  Rond omgaan met feedback  Tolerantie voor eigen en andermans fouten  

Spanning 6  
Rond ontstaan van 
standaarden  

Kwaliteit van leiderschap en reflectie.  

 

Tabel 7.13 Spanningen en condities die aan het team zijn voorgelegd 

 

Een spanning springt er bij de disseminatie uit: de spanning die te maken heeft met het verschil 
tussen visie en realiteit. Deze spanning wordt door het ontwerpprincipe ‘schooleigen’ in de 
hand gewerkt. Op de opleidingsscholen wordt het ontwerp verschillend uitgewerkt wat ten 
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koste gaat van de gemeenschappelijkheid van een dragende visie. Maar deze spanning wordt 
extra vergroot doordat het ontwerp van de opleidingsschool, zoals dat door de initiatiefnemers 
via het STEIL wordt verspreid, achter blijft bij de realiteit op de verschillende 
opleidingsscholen, met zijn waaier aan spanningen, conflicten en dilemma’s. De visie die de 
initiatiefnemers via het STEIL verbreiden, is gemeten daaraan te globaal om veel stuur- en 
draagkracht te hebben. Dat ligt deels aan de gebrekkige communicatie binnen de verbindende 
Communities of Practice (die van het STEIL naast die van TOL, het instituutsopleidersoverleg). 
Zo zegt Kitty bij de disseminatie: Kennis delen is lastig: ieder spreekt een andere taal. Een van 
de twee ambassadeurs voegt daar aan toe: Het is moeilijk om dingen die je samen afspreekt uit 
te dragen naar afwezigen en naar de afdeling als geheel. De communicatie is erg lastig. Het 
ligt ook aan voortdurende tertiaire tegenstellingen. Mart zegt bij de disseminatie: Je definieert 
de gezamenlijke ambitie opnieuw. Die blijkt complexer dan de scholen oorspronkelijk dachten. 

De scholen zijn geschrokken. Om de beurt is men te eigengereid geweest.  
 

De ‘poliep’vorming van het activiteitssysteem heeft er toe bijgedragen dat het collectieve leren 
in de TOL stagneerde. De overtuigingen van de instituutsopleiders in de binnencirkel stonden 
al ten aanzien van de secundaire tegenstellingen diametraal tegenover elkaar. Deze verschillen 
zijn in de praktijk van de opleidingsschool in tertiaire tegenstellingen verscherpt. Dit maakt dat 
aan de conditie van een gemeenschappelijke dragende visie, nodig om de spanning tussen visie 
en realiteit op te heffen, niet wordt voldaan. Een gevolg is dat een belangrijke voorwaarde 
ontbreekt binnen de TOL voor een parallelle ontwikkeling van het individuele, het collectieve 
en het expansieve leren. Dat blijkt op vijf manieren: a. de Community of Practice van de TOL 
houdt geen gelijke tred met de ontwikkelingen binnen de opleidingsscholen; b. de 
competentieontwikkeling van de instituutsopleiders vloeit voort uit ervaringen op de 
opleidingsschool die op de TOL niet gedeeld worden; c. de expansie van het activiteitssysteem 
TOL voltrekt zich voor een belangrijk deel los van het leren van de instituutsopleiders (getuige 
de geringe weerklank en erkenning die hun verworven inzichten op de TOL vinden); d. het 
leren van de instituutsopleiders (de hervonden continuïteit na een grenservaring) berust op 
overtuigingen die ze vaak al hadden voordat ze actief werden in een opleidingsschool en blijft 
los staan van het collectieve leren; e. het team als collectief (Community of Practice) dat 
gemeenschappelijk een zone van naaste ontwikkeling bereikt, bevindt zich binnen de 
afzonderlijke opleidingsscholen in verschillende gradaties van coöperatie en reflectieve 
communicatie, maar is binnen de TOL onderworpen aan de coördinatie van de initiatiefnemers. 
Vanuit het perspectief van de initiatiefnemers van de expansie van de TOL genereert de 
ontwikkeling van de innovatie ‘opleidingsschool’ bij de instituutsopleiders slechts een 
onhanteerbaar scala van met elkaar strijdige zones van naaste ontwikkeling. 
 
 
7 Conclusies 

 
In deze paragraaf trekken we conclusies uit de gevalsstudie van De opleidingsschool. We 
beantwoorden eerst de deelvragen, die de relatie tussen het individuele en collectieve leren in 
deze casus in kaart brengen: de oorzaken, de condities en de zelfinschatting van docenten. 
Vervolgens wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Hoe en wat leren docenten van het 
innoveren van het eigen onderwijs? 
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7.1  Deelvraag 1: welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de 
onderwijsvernieuwingen? 

 
Met de opleidingsschool als een coalitie van scholen en de TOL wordt geprobeerd de primaire 
tegenstelling op te heffen die zich voordoet als een kloof tussen de theorie en de praktijk van 
het opleiden van leraren. Deze tegenstelling had de relatie tussen de scholen en de TOL 
decennia lang parten gespeeld en leidde tot een gebrekkige aansluiting tussen het leren van 
studenten op de opleiding en op de stageschool, tot verschillende opvattingen over wat een 
goede leraar is en tot negatieve beelden over en weer tussen scholen en TOL. Deze primaire 
tegenstelling verscherpte zich in de volgende secundaire tegenstellingen: 

•  Over het doel van de lerarenopleiding: scholen wilden leraren die ze als uitvoerders van 
vakonderwijs konden inzetten om het lerarentekort te lenigen; de TOL wilde leraren 
opleiden vanuit een breed, schoolvakoverstijgend beroepsprofiel.  

•  Over de betekenis van de praktijk: scholen wilden dat studenten al in hun studie als leraar 
konden worden ingezet; de TOL zag scholen als een belangrijke leeromgeving voor het 
leren van bepaalde, maar zeker niet voor alle competenties van het leraarsberoep. 

• Vanwege deze verschillende bedoelingen met en benaderingen van het beroep van leraar 
bleven de school en de TOL gescheiden werelden. Dit kwam noch het rendement van de 
opleiding, noch de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep ten goede. 

 

7.2 Deelvraag 2: welke tertiaire tegenstellingen worden in de vernieuwing opgeroepen? 

 
Er spelen tertiaire tegenstellingen bij het werken met de opleidingsschool die tot uiting komen 
in spanningen over de invulling van het leraarsberoep, de invulling van opleiden, de 
ontwikkeling van de opleidingsschool en de relaties met het STEIL en TOL. Daarover is in de 
paragrafen vier en vijf verslag gedaan. Ze zijn ook besproken tijdens de disseminatie van de 
Leerbiografie. In de expansie van de opleidingsschool leiden twee tertiaire tegenstellingen tot 
allerlei spanningen in de driehoek Subject, Object en Community of Practice. Beide 
tegenstellingen hebben tot individueel leren aangezet, maar de eerste heeft niet en de tweede 
wél tot collectief leren geleid. 
 
De eerste tegenstelling is een uitvloeisel van de secundaire tegenstelling tussen competentie- en 
vakgericht leren. De ontwikkeling van de opleidingsschool heeft wel individueel, binnen de 
context van afzonderlijke opleidingsscholen, maar niet collectief tot leren geleid. Deze tertiaire 
tegenstelling drukt zich in drie soorten spanningen uit: 

• in verschillen van mening over overdracht van opleidingstaken naar de opleidingsschool. 
Op grond van hun ervaringen kan die overdracht voor de ene instituutsopleider verder gaan 
dan met de TOL is afgesproken, terwijl de andere die juist wil terugschroeven. Dat hangt 
samen met het antwoord op de vraag: hoeveel kan de TOL leren van de scholen? De ene 
instituutsopleider heeft daar hoge verwachtingen van, de andere lage. 

• als een verschillende manier van omgaan met het onderwijskundige concept 
competentiegericht werkplekleren. Zo zijn er instituutsopleiders die vanuit nabijheid met 
studenten communiceren, ze helpen en voor ze zorgen, daarbij zo veel mogelijk gebruik 
makend van de concepten die het STEIL levert. Voor anderen zijn die concepten minder 
sturend. Zij gebruiken hun eigen leerervaringen bij het zoeken van praktische toepassingen 
voor de onderwijskundige concepten, waarbij ze, als ze op storingen stuiten, zonodig die 
onderwijskundige ideeën of die aangetroffen praktijk aanpassen. 
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• in verschillende betekenisverlening aan het SBL-model. De vijf instituutsopleiders uit de 
binnencirkel kennen een verschillend belang toe aan de zeven competenties van het SBL-
model. Sommige instituutsopleiders zien het beroep van leraar in functie van de school; 
anderen juist in functie van het (school)vak. De laatsten leggen het primaat bij vakkennis, 
dat wil zeggen bij kennis die men zich los van een beroepssituatie eigen maakt en die als 
kracht- en inspiratiebron (motivator) voor de professionele praktijk kan dienen. De 
opleiding is voor hen de aangewezen plek om die vakkennis te ontwikkelen en om deze 
door middel van een radicale, activerende vakdidactiek met de andere zes competenties te 
verbinden. Voor de anderen vindt die verbinding juist in de beroepspraktijk plaats, 
waarvoor het eerder een vereiste is dat de (aanstaande) docent zich los kan maken van zijn 
kennisachtergrond. Als hij zich te veel op die achtergrond blijft beroepen zal het hem niet 
lukken deze vakkennis in samenspraak te brengen met de doelen van de school (want noch 
de middelbare school, noch de TOL kent het doel: ‘bioloog’, ‘historicus’ of ‘wiskundige’ 
worden). 

 
De tweede tegenstelling is een uitvloeisel van de secundaire tegenstelling tussen wat de TOL 
en wat de school voor belang heeft met de samenwerking. De ontwikkeling van de 
opleidingsschool heeft op dit punt zowel tot individueel (binnen de context van afzonderlijke 
opleidingsscholen) als tot collectief leren geleid in de wijze waarop al boundary crossend tot 
een opleidingsschool wordt gekomen. Deze tertiaire tegenstelling drukt zich in twee soorten 
spanningen uit: 

• ligt het initiatief van de ontwikkeling van de opleidingsschool bij de TOL, of juist bij de 
school? Dankzij het uitgangspunt ‘schooleigen’ konden instituutsopleiders in hun eigen 
opleidingsscholen zelf de samenwerking met de school helpen vorm te geven. Dat leidde in 
sommige opleidingsscholen tot pijnlijke confrontaties en breuken waarin het individuele en 
collectieve leren slecht spoorden, maar ook tot gezamenlijke resultaten waarin het 
individuele en collectieve leren juist goed spoorden. De grondhouding van de 
instituutsopleider met de bescheiden, smalle invulling van deze rol blijkt een risicofactor. 
De meer pro-actieve en inhoudelijk sturende invulling van de instituutsopleidersrol blijkt 
een succesfactor. 

• gaat het om een ‘schooleigen’ opleidingsschool of om een ‘Randstads’ model voor 
competentiegericht werkplekleren? De uitkomsten van de schooleigen ontwikkeling van 
opleidingsscholen konden de meeste instituutsopleiders niet of nauwelijks terugkoppelen 
naar de TOL en naar de ontwikkeling daar van een Randstads ‘model’. Daarbij kwamen 
verschillende ervaringen met de TOL-cultuur aan het licht. Voor de meeste 
instituutsopleiders bleek die onvoldoende ingesteld op het principe ‘teach as you preach’: 
hun praktijkervaringen, met name hun twijfels en onzekerheden, konden ze er onvoldoende 
een plek geven. Een enkeling wist de Rollen, Tools, Regels, standaarden en procedures 
zoals die binnen opleidingsscholen vanuit de organisatorische en onderwijskundige kaders 
van het STEIL uitgewerkt werden, wél te verbinden aan de ontwikkeling van een 
‘Randstadse’ vorm van werkplekleren. 

 

7.3 Deelvraag 3: wat zijn de condities waaronder docenten leren van het oplossen van  

deze spanningen en tegenstellingen? 
 
De relatie tussen de individuele leerprocessen en de expansieve leerprocessen is bij de 
opleidingsschool minder goed te volgen als in de andere drie casussen van ons onderzoek. In 



HOOFDSTUK 7 

 304 

deze casus is elke opleidingsschool een activiteitssysteem dat op een unieke wijze met de 
objectverschuiving bezig is. De gemeenschappen waarin de instituutsopleiders samen 
ervaringen opdoen, het STEIL en het instituutsopleidersoverleg, zijn licht en voor de meesten – 
op Stijn na – ondergeschikt aan de opleidingsschool. Hoe verliepen geslaagde relaties tussen 
het leren van de instituutsopleider en de expansie van hun opleidingsschool en waardoor 
stagneerde de relatie tussen het individuele leren van instituutsopleiders en het collectief leren 
van de TOL?  

 
1. Zonder de gevoelde organisatorische urgentie: hoe kan het onderwijs draaiend gehouden 

worden (rendement van opleiding versus lerarentekort)?, was de objectverschuiving richting 
opleidingsschool er in 2001 niet gekomen. De initiatiefnemers binnen de TOL en de scholen 
zagen haar in eerste instantie vooral als oplossing voor hun bedrijfsvoeringperikelen. Toen de 
opleidingsschool in het licht van competentiegericht werkplekleren werd geplaatst, groeide 
het draagvlak onder bepaalde groepen docenten van de TOL. Deze onderwijskundige 
beweegreden kreeg later in de uitwerking van het concept opleidingsschool de overhand. Een 
deel van deze docenten zag er bovendien een kans in de relatie tussen de TOL en de scholen 
te verbeteren. Deze relationele beweegreden nam mettertijd in belang af. Dat geldt ook voor 
de oorspronkelijke aanleiding: bedrijfsvoeringsproblemen van scholen en de TOL.  

 
2. Die verschuiving in belang en noodzaak van de opleidingsschool leidde tot vertroebeling van 

de objectverschuiving. Deze vertroebeling speelde zowel het collectieve leren als de expansie 
van de betrokken activiteitssystemen parten, want zelfs het brede draagvlak voor de 
onderwijskundige visie, zowel binnen de TOL als binnen scholen, blijkt bij nadere 
beschouwing betrekkelijk. In feite ontwikkelen de opleidingsscholen verschillende varianten 
van competentiegericht werkplekleren – bij sommige exclusief voor studenten, bij andere ook 
voor docenten - die op bepaalde onderdelen onderling op gespannen voet staan. Dat komt 
doordat de opleidingsschool een objectverschuiving is van en door twee activiteitssystemen: 
een school en de TOL, met behulp van specifieke boundary crossers (studenten, 
schoolopleiders en instituutsopleiders) die aan de onderwijskundige motieven een eigen kleur 
geven. Zij worden daarbij ondersteund door boundary objects (leerwerktaken, SBL-model) 
die onvoldoende gespecificeerd zijn om dat spectrum te verkleinen. Een gevolg hiervan is dat 
het van decentrale condities afhangt of het lukt tot een vergelijk te komen tussen leiding, 
schoolopleider, instituutsopleider, werkbegeleiders en studenten op een opleidingsschool. Dat 
zijn condities als de aanwezigheid van sturende, dialogische en reflectieve vermogens bij de 
schoolopleiders en instituutsopleiders, een zekere mate van handelingsruimte die zij van de 
schoolleiding krijgen om samen met de werkbegeleiders aan de ontwikkeling van de 
opleidingsschool te werken en communicatieve vermogens om deze ruimte als boundary 

crossers met verschillende expertise en verschillende visies en doelen te kunnen benutten. Bij 
twee van de vijf instituutsopleiders uit de binnencirkel ontstaat vanuit deze condities al snel 
een relatie tussen individueel en collectief leren op de opleidingsschool. Bij twee andere 
instituutsopleiders komen deze condities pas in zicht na een valse start. Een instituutsopleider 
verliest de overtuiging dat binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden een 
kwalitatieve ontwikkeling van werkplekleren binnen opleidingsscholen mogelijk is. 

     Dergelijke decentrale condities voor een relatie tussen individueel en collectief leren 
ontbreken binnen de TOL. Voor dezelfde vier instituutsopleiders die op hun opleidingsschool 
zicht hebben op een relatie op individueel en collectief leren, vindt de expansie van de TOL 
op het gebied van werkplekleren grotendeels los van hun ervaringen en buiten hun invloed 
plaats. De oplossingen die zij op hun opleidingsschool ontwikkelen voor spanningen die 
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voortkomen uit tertiaire tegenstellingen, sporen niet met de spanningen op de TOL, die vaak 
nog uit secundaire tegenstellingen voortkomen.  

Een zo’n secundaire tegenstelling (waaruit de opleidingsschool voortkwam) betreft het 
antwoord op de vraag: wat is een goede leraar? Daarover blijken de instituutsopleiders 
onderling sterk van mening te verschillen. Dat geldt ook voor hun visie op het SBL-
docentcompetentiemodel. Doordat het ideeënverkeer hierover in de TOL stagneert en de 
besluitvorming in handen blijft van een kleine groep initiatiefnemers, spelen die 
verschillende benaderingen van deze secundaire tegenstelling binnen de opleidingsschool 
door in tertiaire tegenstellingen. Het gevolg daarvan is dat spanningen die verbonden zijn met 
deze tertiaire tegenstellingen wel binnen afzonderlijke opleidingsscholen, maar niet binnen 
de TOL verwerkt worden. De tertiaire tegenstelling die daardoor ontstaat is dat de TOL 
enerzijds nog worstelt met spanningen die met de secundaire tegenstelling verbonden zijn 
(het kennisgerichte versus het competentiegerichte opleidings- en docentprofiel), terwijl 
instituutsopleiders op hun opleidingsscholen ondertussen met quartaire tegenstellingen bezig 
zijn, op grond van stabiele oplossingen die zijn voortgekomen uit het collectief verwerken 
daar van de tertiaire tegenstellingen.  

Dit betekent dat de opleidingsschool, als objectverschuiving door boundary crossing, 
slechts ten dele leidt tot het sporen van het individuele leren en het collectieve leren. Bij de 
meeste instituutsopleiders gebeurt dat, nadat aan de decentrale condities wordt voldaan, op de 
opleidingsschool. Bij een instituutsopleider is dat net omgekeerd: die blijkt zijn individuele 
leerervaringen het beste kwijt te kunnen op de TOL in zijn rol als STEIL-coördinator. Voor 
hem zijn juist op de TOL de condities voor het laten sporen van individueel en collectief 
leren (dialogische en reflectieve vermogens van de Contactgroep en een zekere mate van 
handelingsruimte als STEIL-coördinator) het beste. Vanuit dat gegeven is het niet vreemd dat 
hij ervoor kiest zijn instituutsopleiderschap in te wisselen voor het teamleiderschap van een 
vaksectie op de TOL. 

 

3. De TOL-casus levert nog een andere conclusie op ten aanzien van condities voor het laten 
sporen van het individuele en collectieve leren: verticale Arbeidsdeling die zo is ingericht dat 
verantwoordelijkheden gescheiden blijven, stagneert de verbinding tussen individueel en 
collectief leren. Waarom streven de instituutsopleiders zelf niet meer naar onderlinge 
interactie en samenwerking? Waarom laten instituutsopleiders gebeuren dat zij zelf 
oplossingen zoeken voor spanningen die voortkomen uit quartaire tegenstellingen, terwijl op 
de TOL problemen nog steeds op het niveau van secundaire tegenstellingen verschijnen (wat 
is een goede leraar; wat is een goede opleiding?)?  

De verklaring hiervoor is dat instituutsopleiders van de TOL weliswaar handelingsruimte 
krijgen, maar dat welbeschouwd hun autonomie beperkt is tot die van een functie: geen 
beroeps- maar een rolverantwoordelijkheid. Dat brengt de taakverdeling- en 
bevoegdhedenstructuur met zich mee die voortvloeit uit de tegenstelling tussen de voorhoede 
van de onderwijskundige vernieuwing van de TOL en anderen binnen de TOL. Alleen Stijn 
blijkt een brede verantwoordelijkheid te hebben die zich uitstrekt van het micro- tot het 
mesoniveau van het professionele handelen, met het accent op het laatste. Bij de anderen ligt 
het accent van hun verantwoordelijkheid op het eerste. Daardoor komen tertiaire 
tegenstellingen bij de instituutsopleiders vaak naar voren langs de lijn ‘Stijn versus de rest’. 
Deze vier instituutsopleiders krijgen geen budget, kunnen niet als ondernemer gaan voor bij 
voorbeeld: meer duale studenten, meer rendement, meer overheveling van opleidingstaken 
van de TOL naar de opleidingsschool. Hieruit blijkt dat er een onzichtbaar veld van 
aannames bestaat op arbeidsrechtelijk en financieel gebied dat patronen in stand houdt zoals: 
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voorwaarden schept de Contactgroep; structurele afspraken met de scholen maken de 
ambassadeurs; de overlegagenda maken de STEIL-coördinatoren; over geld beslist het 
management. Dat veld van aannames ontneemt deze docenten het initiatief om zelf 
verbindingen te leggen tussen hun persoonlijke leren en dat van het TOL-collectief.  

 

7.4 Deelvraag 4: met welke grenservaringen en emoties gaat het individuele en het  
collectieve leren gepaard? 

 
Bij alle instituutsopleiders in de binnencirkel houden hun belangrijkste grenservaringen 
verband met hun praktijk als boundary crosser. Uiteindelijk vinden ze daarbij een nieuw 
handelingsperspectief. Niemand loopt weg. Ook de instituutsopleiders die breken met het 
nieuwe activiteitssysteem (Stijn, Marcel en Kitty), blijven op eigen verzoek verbonden met de 
praktijk van de opleidingsschool, waarna ze problemen anders gaan benoemen en ze nieuwe 
taken oppakken waarvoor ze nieuwe competenties ontwikkelen. Vier van de vijf 
instituutsopleiders zijn daarbij, door toedoen van de begrensde communicatie binnen de TOL, 
sterk afhankelijk van de interactie op de opleidingsschool.  

Voor de vijfde instituutsopleider geldt dat juist de TOL een ondersteunende Community of 
Practice biedt. Hij stuit vanuit zijn driedubbele rol (STEIL-coördinator, leider van 
samenwerkingsproject en instituutsopleider) op grenzen aan de ‘maakbaarheid’ van het concept 
opleidingsschool waar de andere instituutsopleiders niet zo tegen aan lopen. Hij formuleert zijn 
zorgen en de spanningen die hij ontmoet op een meso-niveau: niet als concrete problemen die 
hij als instituutsopleider heeft met een schoolopleider, maar als problemen met het concept 
opleidingsschool: met de financiering, met het competentieniveau van werkbegeleiders en met 
het niet nakomen van afspraken door schoolleidingen. De relatie die hij heeft met de 
verschillende Communities of Practice is ook anders: hij adviseert de leiding over het TOL-
concept ‘opleidingsschool’ vanuit de Contactgroep, geeft zelf leiding aan de STEIL-Community 
en aan de samenwerking tussen UDO, TOL en drie opleidingsscholen rond een van de drie 
voorhoedeprojecten. Dat hij die laatste rol inwisselt voor het teamleiderschap van de sectie 
Biologie staat niet in het licht van zich terugtrekken uit de ontwikkeling van de 
opleidingsschool, maar moet gezien worden als reculer pour mieux sauter, dat wil zeggen: als 
het zoeken van een betere uitgangspositie om zijn voortgeschreden inzichten ten aanzien van 
de werkbegeleiders en van de noodzaak van een ‘extreme’ vakdidactiek te realiseren.  
 

7.5 Deelvraag 5: welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten? 
 
Hoe schatten docenten zelf hun competentieontwikkeling in als gevolg van hun 
instituutsopleiderschap? Twee instituutsopleiders van de binnencirkel plaatsen, als zij 
beginnen, hun werk in het kader van het verbeteren van de relatie tussen TOL en school. Dat 
zet hen in een afwachtende, volgende positie. Gaandeweg de expansie van de opleidingsschool 
raken ook zij, net als de andere instituutsopleiders, overtuigd van de onderwijskundige 
beweegreden voor de opleidingsschool en nemen ook zij een meer sturende positie in. Ieder is 
gaandeweg steeds beter in staat te formuleren hoe de bedoelingen van de opleidingsschool 
gerealiseerd kunnen worden. Bij vier van de vijf instituutsopleiders gaat het daarbij om 
preciseringen van boundary objects als het SBL-model, portfolio en leerwerktaken en om 
afspraken over Arbeidsdeling en communicatie in de Community of Practice. Terwijl ze zo 
invulling geven aan het concept opleidingsschool ontwikkelen deze instituutsopleiders nieuwe 
competenties. Daarbij verbreedt hun aandacht en verantwoordelijkheid zich van het leren van 
de student naar het leren van de school, waarbij Willem en Sylvia (samen met de 
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schoolopleider) het verst gevorderd zijn in een parallel proces, waarin zij de leerprincipes die 
ze voor hun studenten hanteren ook op de school en op de werkbegeleiders betrekken. Dat zijn 
principes als: de hele school, en niet alleen het vak en de klas gebruiken als een leeromgeving 
voor hun studenten; begeleiden van de student in diens hoedanigheid van coproducent van de 
condities en doelen van zijn leren; nieuwe vormen van doelformulering (aan de hand van het 
SBL-model), planning (persoonlijke activiteiten- en ontwikkelingsplannen (de zogenaamde 
PAP’s en POP’s)) en bewijsvoering van resultaten (portfolio’s); reflectie en zelfsturing in 
plaats van werkvormen die het eigen initiatief van de student smoren (dus niet voorkauwen en 
geen controle via checklists).  

Bij het hanteren van deze principes gebruiken de instituutsopleiders een dialogische stijl die 
bij Kitty en Marcel eerst was ingegeven door de beweegreden: handelen onder druk van het 
vermijden van fouten uit het verleden (een al te starre en formele opstelling zou oude verwijten 
naar de TOL kunnen activeren). Maar zelfs waar die verwijten toch klinken, blijven ze 
vasthouden aan die dialogische stijl. Die sluit het beste aan bij hun onderwijskundige 
beweegredenen: zonder dialoog met de schoolopleider, werkbegeleiders en uiteindelijk ook 
met de schoolleiding en de studenten krijgt de Community of Practice geen gestalte die nodig 
is om van de school een brede en rijke leeromgeving voor studenten te maken. Het leersucces 
bij studenten is een factor die er mede voor zorgt dat ook Kitty en Marcel een meer sturende rol 
innemen.  
 
Waar gaan de instituutsopleiders die nieuwe competenties voor gebruiken? Bij vier van de vijf 
instituutsopleiders zien we een groei van hun betrokkenheid bij het ontwikkeling van 
opleidingsscholen, die gepaard gaat met een groeiende complexiteit van rollen en taken. Zij 
staan achter het overhevelen van opleidingstaken naar scholen; zij zijn voor een ontwikkeling 
van de opleidingsschool van onderaf (in de eerste plaats in dialoog tussen school- en 
instituutsopleider); alle vier maken een omslag naar handelen onder druk van een gevoelde 
urgentie. Deze vier instituutsopleiders vinden dat ze op het vlak van reflectie en ontwikkeling 
competenter geworden zijn. Dat blijkt een voorwaardelijke competentie voor andere (en 
verschillende) competentieontwikkeling: bij Kitty voor samenwerken in team en organisatie, 
bij Sylvia voor de interpersoonlijke competentie, bij Marcel voor werken aan de 
beroepsidentiteit en bij Willem voor de organisatorische competentie. Omdat zij niet in staat 
zijn naar de TOL toe het parallelle proces vorm te geven waarbij ze zichzelf, net als hun 
studenten, opvatten als lerenden, experimenteren zij geïsoleerd binnen de opleidingsschool met 
een andere omgang met twijfel en onzekerheid in gespreksvormen, in teamvorming, in 
reflectievormen en in concepten die daarbij nodig zijn. Vanuit de opleidingsschool bezien 
werken ze zodoende als Subjecten aan een objectverschuiving met bijbehorende transformatie 
van Regels, Arbeidsdelingen, Tools en Community of Practice, vanuit de TOL bezien blijven 
het toevallige particuliere aangelegenheden. 

Voor juist de man van het eerste uur, Stijn, werkt het anders. Hij ziet tendensen waar 
anderen minder zwaar aan tillen, zoals tegenwerking door schoolleidingen, waardoor docenten 
die mee willen doen te weinig uren krijgen. En hij ziet onoverkomelijke onbekwaamheden bij 
werkbegeleiders. Hij heeft vooral zijn organisatorische competenties ontwikkeld, niet in de zin 
waar SBL deze competentie projecteert: op het microniveau van de klas, maar op het meso-
niveau van schoolomgevingen. Dat heeft hem de overtuiging gebracht dat een krachtige 
opleiding op de TOL nu prioriteit heeft. Hij wil geen uitbreiding van opleidingstaken van de 
opleidingsschool, hij is voor een centrale ontwikkeling van de opleidingsschool (via 
nascholingen vanuit de TOL en via de versterking van de TOL als centrum van vakkennis en 
vakdidactiek). Daar gaat hij zich gedurende het onderzoek steeds meer voor inzetten. 
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7.6 Hoofdvraag: Wat en hoe leren instituutsopleiders van hun bemoeienis met hun 

opleidingsschool en van de expansie van de TOL?  
 
Het is zeker zo dat er gesproken kan worden van een aanzet van expansie van het 
activiteitssysteem TOL in het licht van twee van de drie oorspronkelijke beweegredenen (het 
relationele en onderwijskundige), maar het is de vraag of deze aanzet tot een feitelijke 
transformatie van het hele activiteitssysteem zal leiden. Omdat de organisatorische 
beweegreden (bedrijfsvoeringperikelen) niet als een expliciete graadmeter voor het succes van 
de innovatie gebruikt wordt, kan het realiteitsgehalte van de inspanningen van de 
instituutsopleiders op losse schroeven komen te staan als de onderliggende secundaire 
tegenstellingen met betrekking tot de bedrijfsvoering weer actueel worden. Dan kan blijken dat 
de opleidingsschool en de competenties die de instituutsopleiders daarbinnen ontwikkeld 
hebben, onvoldoende bijdragen aan verhoging van het rendement en van de aantrekkelijkheid 
van de lerarenopleiding en aan het terugdringen van het lerarentekort. 

Het is de vraag of er gesproken kan worden van collectief leren bij deze casus. Voor zover 
er sprake is van collectief leren, gebeurt dat op de opleidingsscholen. Maar juist daar is de 
handelingsruimte van vier van de vijf instituutsopleiders teruggebracht tot een 
functieverantwoordelijkheid. In die verenging hebben ze zich geschikt. Daardoor laten deze 
vier instituutsopleiders gebeuren dat ze solistisch werken, dat ze geen intervisie hebben, dat ze 
niet van elkaar leren, dat ze de kaders van hogerhand (en de werkdruk die daaruit voortvloeit) 
voor lief nemen en dus ook dat hun individuele leren niet spoort met de expansie van de TOL. 

Evengoed lukt het deze vier instituutsopleiders binnen die smalle functie op hun 
opleidingsscholen nieuwe rollen en taken ten uitvoer te brengen, wat gepaard gaat met het 
opdoen van nieuwe verantwoordelijkheden en het leren van nieuwe competenties. Hieruit 
vloeit een dynamiek voort tussen hun individuele en het collectieve leren op de 
opleidingsschool, die resulteert in een nieuwe invulling van het beroep van leraar en van de 
opleiding tot leraar, dat wil zeggen in een opheffing van de tertiaire tegenstellingen die bij 
aanvang van de opleidingsschool manifest werden. Deze parallel gevormde, maar nog 
onvoldoende gedeelde resultaten zijn - bezien vanuit het activiteitssysteem TOL - niet meer 
dan beloften voor een komende expansie. 
 

Waarom slagen deze instituutsopleiders er individueel wel in en slaagt de TOL er collectief 
niet in tot een reconceptualisering te komen van secundaire tegenstellingen? De 
initiatiefnemers, waaronder de vijfde instituutsopleider, hebben gekozen voor het uitgangspunt 
‘schooleigen’, wat behalve de scholen ook de individuele instituutsopleiders handelingsruimte 
geeft. Daarmee kiezen zij voor terughoudendheid in het nastreven van overstijgende resultaten 
(‘het TOL-instrument opleidingsschool’). Die voorzichtige sturing op de inhoud van de 
opleidingsschool door de initiatiefnemers heeft als pendant hun terughoudendheid in het 
aanmoedigen van het onderlinge verkeer tussen instituutsopleiders. Het gevolg is een impasse 
in het debat over secundaire tegenstellingen: hoe zorgen we (in het licht van verbetering van 
het rendement van de opleiding en van vermindering van het lerarentekort) dat leraren goed 
worden opgeleid? En wat is een goede leraar: is het primair een schoolvakdeskundige of is het 
iemand die in staat is aan elk van de zeven sbl-competenties vanuit de eisen die een specifieke 
schoolcontext stelt invulling te geven? Een gevolg van die impasse is dat de handelingsruimte 
die de initiatiefnemers aan de instituutsopleiders toekennen eerder lijkt op de klassieke, 
‘smalle’ handelingsruimte van de vakdocent die in de klas zijn eigen boontjes dopt, dan op de 
coöperatieve docent met de brede taakopvatting die men met de opleidingsschool wil 
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nastreven. Met andere woorden, de vorm waarin zij het innovatieproces gieten staat op 
gespannen voet met de objectverschuiving (nieuw type leraar en nieuw type opleiding) die de 
initiatiefnemers nastreven. De gespreksregels van de TOL versluieren spanningen en 
onderlinge statusverschillen. Die versluiering zorgt ervoor dat de tegenstelling tussen 
initiatiefnemers en uitvoerders in stand blijft, dat reflectieve communicatie moeilijk op gang 
komt en dat er weinig coöperatieve beslissingen worden genomen, zodat behalve de 
ontwikkeling van een Community of Practice ook die van gemeenschappelijke Regels, 
Arbeidsdelingen, Tools en Objecten stagneert. Beslissingen over het TOL-Instrument 

opleidingsschool worden vooral op basis van coördinatie door de initiatiefnemers genomen. Dit 
belemmert de dynamiek op de TOL tussen het individuele en het collectieve leren. 
 
 
8 Epiloog 

 
Medio 2008 heeft de TOL relaties met veertig opleidingsscholen. Daarbij hebben er een aantal 
correcties en aanvullingen op de praktijk van 2004 plaatsgevonden: de opleiding is meer 
sturend geworden voor de kwaliteit. De overdracht van opleidingstaken naar scholen is 
verminderd. De competentie vakkennis en –didactiek is meer centraal komen te staan. 
Bovendien heeft de pedagogische competentie, ook op havo/vwo-scholen, een groter belang 
gekregen. De TOL heeft behalve leertaken ook prestaties in de vorm van vaste opdrachten 
opgesteld, die de relatie tussen de theorie van de opleiding en de activiteiten in de praktijk, en 
daarmee de kwaliteit van het leerproces op de opleidingsschool, beter moeten waarborgen. 

Twee van de vijf instituutsopleiders in de binnencirkel zijn met deze taak gestopt: Stijn is 
teamleider geworden. Kitty heeft de taak teruggegeven omdat ze zich liever als begeleider en 
vakdocent op studenten binnen de TOL richt, dan als opleider en ontwikkelaar op het personeel 
op opleidingsscholen. 

Het STEIL is aangepast op de verschillende snelheden waarin de ontwikkeling van 
opleidingsscholen verloopt. Tandems van instituutsopleiders en schoolopleiders van de ‘trage’ 
scholen komen vier keer per jaar bijeen om basale zaken met elkaar te bespreken en elkaar te 
helpen. Verder is de TOL betrokken bij de ontwikkeling van vijf dieptepilots waarin 
onderzocht wordt hoe op een verantwoorde manier, door middel van training van 
werkbegeleiders en maatregelen binnen de school, meer opleidingstaken aan opleidingsscholen 
kunnen worden overgedragen. De tandems van de scholen die vooroplopen komen op de TOL 
bijeen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept opleidingsschool. 

Twee van de drie motieven achter de opleidingsschool lijken ingelost. De didactiek van het 
werkplekleren is verankerd: opleiding en werkbegeleiders spreken dezelfde (competentie)taal. 
De kloof tussen opleiding en scholen is verkleind: de opleiding luistert beter naar de scholen. 
Op het organisatorische motief zijn nieuwe spanningen ontstaan. De TOL zag haar rendement 
achteruitgaan doordat veel derde- en vierdejaars studenten door de scholen gevraagd werden 
meer les te geven, waardoor zij niet afstudeerden. Met betere afspraken probeert men dit te 
voorkomen. 



Hoofdstuk 8 

DE BASISOPLEIDING FYSIOTHERAPIE 

Leren in Fysio Experience Labs  
 

1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk doen we verslag van de gevalsstudie naar het leren van docenten die in het 
eerste jaar van de basisopleiding fysiotherapie het ‘fysio experience lab’ (FEL) ontwikkelen en 
uitvoeren. Deze docenten en andere betrokkenen zijn in een periode van een jaar geïnterviewd 
over de onderwijsvernieuwing FEL, zoals uitgevoerd in het eerste jaar bij de basisopleiding 
fysiotherapie van de Randstadhogeschool. Van die interviews is een Leerbiografie gemaakt, 
die twee jaar na aanvang van het onderzoek aan betrokkenen is voorgelegd. Deze casus kent de 
volgende tijdbalk: augustus 2003 start FEL; januari 2004 start interviews; maart 2005 einde 
interviews; mei 2006 leerbiografie; juni 2006 disseminatie. De hier gepresenteerde 
gevalsstudie bevat een analyse van de vernieuwing als collectief proces, met behulp van de 
activiteitstheorie als analysekader. Deze analyse wordt aangevuld met gegevens van docenten 
over hun individuele leerprocessen.  

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de paragraaf Context beschrijven we het project 
‘fysio experience lab’: de voorgeschiedenis, de start van het project en de verschillende taken 
en rollen. De derde paragraaf bevat een analyse van de objectverschuiving die heeft 
plaatsgevonden. Deze analyse vindt plaats in retrospectief en onderzoekt de wijze waarop 
visies op onderwijs en beroep van de initiatiefnemers zich hebben vertaald in een start van de 
‘fysio experience lab’; in termen van de activiteitstheorie gaat het over de relatie tussen Subject 
(motiveringen) en Object (doelen) van de objectverschuiving. Paragraaf vier handelt over de 
empirie van de ontwikkeling van ‘fysio experience lab’-programma’s door docenten. We 
onderzoeken daarbij de relatie tussen Instrumenten (Tools), Regels en Rollen (Arbeidsdeling). 
Paragraaf vijf handelt over de empirie van de relatie tussen Subject, Object en Community of 
Practice, dat wil zeggen hoe de ontwikkeling en uitvoering van ‘fysio experience lab’-
programma’s ter hand wordt genomen. In paragraaf zes analyseren we individuele 
leerprocessen van docenten in relatie tot het collectieve leren van het docententeam. Tot slot 
trekken we conclusies uit deze gevalsstudie.  
 
 
2 Context 

 
2.1 De landelijke context: ontwikkelingen in het beroepenveld 
 
Halverwege de jaren negentig zorgen drie ontwikkelingen ervoor dat het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een kwaliteitsbeleid gaat opstellen. 
Allereerst is er de toenemende mondigheid van de patiënt. Deze wordt door de overheid met 
wetgeving gericht op het meer verantwoordelijkheid nemen van burgers zelf, wat leidt tot 
maatregelen als de verschuiving van een groot deel van de fysiotherapeutische hulp van het 
ziekenfondspakket naar de aanvullende verzekering en de introductie van vrije tarieven.  

In het verlengde van deze overheidsmaatregelen wordt van de beroepsgroep transparantie 
geëist in wat de fysiotherapie te bieden heeft. Dat krijgt gestalte in duidelijke richtlijnen en 
heldere omschrijvingen van producten en diensten. Deze transparantie-eis maakt het gebrek 
aan consistentie in de door fysiotherapeuten gebruikte werkwijzen steeds meer voelbaar. De 
behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van gebruikte methoden en middelen heeft een 
sterke ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek tot gevolg, die niet alleen tot meer 
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erkenning van het vakgebied leidt, maar ook tot de vaststelling dat voor de effectiviteit van 
veel vigerende praktijken van fysische therapie geen wetenschappelijk bewijs kan worden 
gevonden. 

Ten derde krijgt fysiotherapie te maken met forse bezuinigingsmaatregelen: eerder al kreeg 
de beroepsgroep te maken met bezuinigingen door middel van een beperking van een aantal 
fysiotechnische applicaties die het ziekenfonds nog vergoedt. Halverwege de jaren negentig 
volgt een nieuwe bezuinigingsronde: maximaal negen behandelingen worden nog vanuit het 
ziekenfonds vergoed. In 2004 volgt nog een derde bezuinigingsronde: de overheid verwijdert 
een groot deel van de fysiotherapie uit het basisverzekeringspakket. 

Een resultaat van het door de KNGF opgestelde kwaliteitsbeleid is in 1998 het 
beroepsprofiel van de fysiotherapeut, dat de professionalisering langs de volgende lijnen 
uitwerkt: de fysiotherapeut maakt gebruik van geaccepteerde theorieën en inzichten, neemt de 
verantwoordelijkheid voor zijn interpretaties en legt deze voor aan de patiënt. Samen besluiten 
ze hoe het gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Kortom, de nieuwe fysiotherapeut handelt 
in samenwerking met de patiënt bewust, procesmatig, systematisch, doelgericht en volgt 
daarbij zo veel mogelijk ‘evidence based’ richtlijnen. 

Daarmee is een primaire tegenstelling in het beroep gegeven, die sindsdien ook tot 
spanningen in de opleidingen aanleiding geeft. Metaforisch gesproken gaat deze tegenstelling 
om het antwoord op de vraag: richt de fysiotherapeut zich primair op ‘spieren’ of op 
‘hersenen’? ‘Spieren’ verwijst naar een profilering van het beroep die van oudsher de kern van 
het fysiotherapeutisch handelen legt bij bewegingstherapie of oefentherapie, al dan niet 
gecombineerd met massagetherapie en fysische therapie in enge zin. ‘Hersenen’ verwijst naar 
een profilering van het beroep die meer de kern van het fysiotherapeutisch handelen legt bij het 
vermogen van de fysiotherapeut om gezondheidsproblemen van de patiënt in het perspectief 
van bewegen en bewegingsproblemen te plaatsen, dus bij competenties met betrekking tot 
‘communiceren’ met en ‘motiveren’ van de patiënt. Verder verwijst ‘hersenen’ naar de 
ontwikkeling die gaande is naar evidence based practice, die de competentie ‘verantwoorden’ 
naar de verzekeraar en de cliënt steeds belangrijker maakt. 
 

In diezelfde periode vindt ook een herstructurering van het hoger beroepsonderwijs plaats (zie 
hoofdstuk 2). De overheid dwingt sinds de jaren tachtig hbo-opleidingen zich steeds meer te 
profileren en daarbij ook steeds meer verantwoording af te leggen over hun kwaliteit en hun 
effectiviteit. Vanaf begin jaren negentig voert de overheid regimes van accreditatie en 
rendementsbekostiging in. Het rendementsregime betekent onder andere dat als een student 
langer dan 4,5 jaar over zijn studie doet, de opleiding geld moet toeleggen op zo’n student. Met 
het accreditatieregime kan de overheid slecht presterende opleidingen beter dwingen tot 
verbetermaatregelen of desnoods overgaan tot intrekking van de licentie.  

Veel hogescholen reageren op beide regimes door in de tweede helft van de jaren negentig 
top-down hun opleidingen in te richten volgens het ‘leren leren’-principe. Daarbij wordt leren 
gezien als een proces waarin de lerende kennis niet passief tot zich neemt maar zelf actief 
construeert. Het ‘hebben’ van kennis en vaardigheden is vanuit die opvatting geen garantie 
voor het vermogen om deze daadwerkelijk in de praktijk te kunnen toepassen. Kennis en 
vaardigheden krijgen vaak pas betekenis wanneer ze aansluiten bij de ervaringen, vragen en 
problemen die de beroepsbeoefenaar in het dagelijkse werk tegenkomt.  

Daarmee is voor veel basisopleidingen fysiotherapie – naast de tegenstelling in het 
beroepsprofiel – een secundaire tegenstelling gegeven die aanleiding geeft tot spanningen: het 
oude leren (instructiegericht onderwijs) versus het nieuwe leren (leren leren).  
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2.2 De Randstedelijke context 
 
In de Randstad, vlak naast een groot ziekenhuis, bevindt zich de basisopleiding fysiotherapie 
van de plaatselijke hogeschool. Daar was, toen we ons onderzoek voorjaar 2004 startten, net 
een ingrijpende verandering van het onderwijs begonnen, waarbij het vorige onderwijsmodel 
van probleemgestuurd onderwijs (PGO) – waarmee de opleiding in de tweede helft van de 
jaren negentig reageerde op de primaire tegenstelling tussen het oude en het nieuwe leren - 
werd vervangen door het nieuwe onderwijsmodel van het ‘fysio experience lab’ (FEL). De 
innovatie werd begeleid door een onderwijskundige. 

Het nieuwe onderwijs vindt plaats binnen ‘fysio experience lab’-programma’s (FEL’s); elk 
kwartaal een ander FEL. In het eerste jaar staat in het 1

e
 kwartaal (FEL1) een 

gezondheidscentrum centraal waar voorlichting, preventie en begeleiding van sportletsel aan de 
orde zijn. In het 2

e
 kwartaal, in FEL2, is de context een behandel- en preventiecentrum waarbij 

het draait om patiënten met hart-, vaat- of longaandoeningen. Na verloop van tijd keren 
bepaalde thema’s terug. In het 5

e
 kwartaal, dat wil zeggen aan het begin van het tweede jaar 

van de studie, komt het onderdeel houdings- en bewegingsapparaat uit FEL1 weer terug, maar 
dan binnen de context van een eerste-lijnsrevalidatiecentrum.  In FEL7 staan wederom hart, 
vaten en longen centraal, maar nu in de context van een academisch ziekenhuis. Ook in het 
derde en vierde jaar van de studie komen deze onderwerpen (verdiept) weer terug. In totaal 
biedt de opleiding FEL’s aan. Verder zijn er drie externe praktijken (‘stages’). 

Studenten bestuderen in groepen van zo’n acht à negen studenten in een FEL 
beroepsproblemen, die door de opleiding worden aangeboden. Voor het behandelen van de 
patiënten krijgen de studenten een dossier met patiëntenkaarten. Daarin staan alle gegevens die 
een groep nodig heeft. De groep komt wekelijks bijeen, bestudeert de beroepssituatie en 
analyseert wat er nodig is om adequaat te handelen. De coach begeleidt dit proces door het 
stellen van vragen waarop studenten antwoorden gaan zoeken. In grotere groepen wordt met de 
trainer fysiotherapie uit de dossiers een aantal patiëntenkaarten gekozen, waarover niet alleen 
gepraat wordt, maar waar studenten ook praktisch mee aan de slag gaan. De theoretische 
kennis die ze daarvoor nodig hebben, verwerven studenten door de opdrachten te vervullen. De 
vaardigheden die studenten bij het ‘aan de slag’ gaan nodig hebben, leren ze in de 
skillstraining. De theoretische verdieping van dit ‘fysio experience lab’ krijgen studenten door 
zelfstudie, maar ook middels lezingen, presentaties en op consultbasis van de specialisten. 

De opzet van het onderwijs vereist dat de docent rollen vervult die dit proces ondersteunen. 
Bij FEL worden vijf docentrollen onderscheiden:  

• De coach richt zich op het geheel van het FEL: de opdracht van een fictieve opdrachtgever, 
studenten als opdrachtnemers, en de manier waarop zij met de opdracht aan het werk gaan. 

• De trainer fysiotherapie staat model voor de uitvoerende beroepsbeoefenaar. Hij laat zien 
hoe in de praktijk competenties bij de behandeling van een patiënt, bij het geven van 
voorlichting of bij preventieve activiteiten benut worden. Aan de trainer kunnen studenten 
consult vragen over de patiënten waar het in een FEL over gaat.  

• De kennisspecialist richt zich op een of enkele wetenschappelijke disciplines waarop het 
vakgebied stoelt. Deze kennis wordt in de FEL’s beschikbaar gesteld in de x-lijn, waarin 
docenten programma’s aanbieden in de rol van expert. De kennisspecialist helpt studenten 
een georganiseerd en bruikbaar kennisbestand op te bouwen en te onderhouden. 

• De trainer skills is studenten behulpzaam bij het verwerven van behandelingstechnieken en 
de knowhow hierover, zoals de uitvoering van een palpatie, het aanleggen van een tape of 
een spierkrachttest. De eerste twee FEL’s is er een trainingsprogramma ontwikkeld dat alle 
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studenten moeten volgen. Voor FEL1 zijn dat onder andere palperen, weerstandsonderzoek, 
spierlengte-onderzoek en een anamnesegesprek. Vanaf FEL 3 gaan studenten in 
toenemende mate zelf na welke skills ze bij het FEL nodig hebben, en regelen ze met hun 
trainer dat ze deze kunnen leren. 

• De studieloopbaanbegeleider (slb-er) helpt de studenten bij hun 
studieloopbaanontwikkeling. De studieloopbaanbegeleiding vormt de centrale plaats waar 
alle informatie gecoördineerd wordt die van belang is bij het doorgaande leerproces (b.v. 
vorderingen, plannen, afspraken, reflectie, feedback en resultaten). Het portfolio bevat de 
schriftelijke neerslag hiervan. Met het portfolio kunnen studenten laten zien welke 
competenties ze hebben ontwikkeld en waar ze nog aan gaan werken. Op basis van die 
gegevens is het de slb-er die bepaalt of de student kan worden toegelaten tot een 
assessment.  

 

De FEL’s zijn door schrijfgroepen die bestonden uit docenten uit verschillende jaarteams 
uitgewerkt. De afstemming tussen de FEL’s vond plaats via richtlijnen die de stuurgroep over 
de inhoud, de didactische vorm en de organisatie van een FEL had opgesteld, de zogenaamde 
rood-, groen- en blauwboeken. Tot zover een samenvatting van het nieuwe onderwijsmodel. 
Uitgaande van de systeemvariabelen van de activiteitstheorie kan het verschil tussen PGO en 
FEL als volgt worden geordend: 

 

Begrippen zoals 
bij dit onderzoek 
gebruikt  

Wat betekent dit begrip waar 
het gaat om PGO  

Wat betekent dit begrip waar het 
gaat om FEL 

Activiteits-
systeem  

De basisopleiding fysiotherapie 
In de onderzoeksfase betrof dit de 
FEL zoals die toen nog alleen in de 
propedeuse van de opleiding bestond 

Subject:  
De docenten die werken in de 
basisopleiding fysiotherapie 

De docenten die werken in de 
propedeuse fysiotherapie (jaarteam 1) 

Object:  
Studenten worden competente 
fysiotherapeuten; docenten 
ontwikkelen PGO  

Studenten worden reflexieve, 
zelfsturende, competente 
fysiotherapeuten; docenten 
ontwikkelen FEL  

Motief:  

Door het aanbieden van een mix 
van theorie, vaardigheden en 
realistische casuïstiek 
(geïntegreerde programma’s) 

Door intensievere 
praktijkconfrontaties realiseren van 
zelfsturing door studenten  

Motivering:  

De reden waarom iedere medewerker aan FEL’s deelneemt en bijdraagt. 
Ieders motivering past bij eigen passies, doelen en concerns. Hierin komt 
de multivoicedness binnen de opleiding het meest tot uitdrukking. Er zijn 
verschillen van opvatting over de noodzaak om radicaal te breken met 
PGO en een heel nieuw curriculum te bouwen en over hoe de studenten 
de ‘body of skills and knowledge’ het beste leren. 

Tools:  

Theorie en vaardigheden in 
aparte lessen, waarbij de theorie 
domineert. Casuïstiek in 
projectgroepen, waarin 
studenten samen praktijk-
problemen leren te onderzoeken 
en op te lossen. Elk programma 
wordt apart getoetst 

Studenten stellen door middel van 
reflectie en met behulp van 
docentfeedback de eigen sterke en 
zwakke punten vast en sturen zo 
m.b.v. de geboden programma’s hun 
eigen leerproces  
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Community of 
Practice:  

De docenten in drie jaarteams De docenten van jaarteam 1  

Regels:  

Verregaande autonomie van 
vakgroepen, weinig vakgroep 
overstijgend overleg 

Een beperkt aantal docentrollen per 
FEL. Per rol regelmatig 
werkoverleggen, tussen de rollen 
binnen een FEL afstemming via 
teamvergaderingen  

Arbeidsdeling: 

De theorie- en 
vaardigheidsdocenten hebben, 
binnen de richtlijnen van het 
curriculum en van de vakgroep 
een grote autonomie. Het 
onderwijs is door de thema’s 
minder gefragmenteerd dan het 
instructiegestuurde onderwijs  

Alle docenten concentreren zich op 
twee van de volgende vier 
docentrollen: slb-er, coach, 
skillstrainer, assessor. Elke rol wordt 
binnen de kaders van een FEL 
ontwikkeld door een vast team via 
bijscholing, werkoverleg en intervisie 

 
Tabel 8.1: verschillen tussen PGO en FEL 

 
2.3 Historische analyse van objectverschuiving bij de basisopleiding fysiotherapie 
 
De basisopleiding fysiotherapie is de context waarin de mensen werken die bij ons onderzoek 
betrokken zijn. De binnencirkel bestaat uit vijf docenten die werkzaam zijn in het eerste jaar 
van de opleiding. Zesde lid van de binnencirkel is de praktijkhouder van de binnenschoolse 
fysiotherapeutische praktijk ‘Praxis’ die in het najaar van 2003 van start ging. De buitencirkel 
van het onderzoek bestaat uit de opleidingsmanager, de onderwijskundige en een 
fysiotherapeut die in het kader van de afronding van haar studie Onderwijskunde een 
onderzoek deed naar de pilot FEL9, hierna genoemd ‘de masterstudent’. Zie tabel 8.2.  

 

Binnencirkel  
Docenten bij PGO 

Bij FEL 

Diana, sinds 2003 als tutor, 
bewegingswetenschapper 

Slb-er (studieloopbaanbegeleider) en coach; docent x-lijn 
(kennisspecialist) 

Marja. Psycholoog, journalist, 
tutor en trainer communicatie  

Zat in de schrijfgroepen van FEL1 tot en met 4. Is slb-er en 
trainer CV (communicatieve vaardigheden) in het eerste jaar   

Han. Fysiotherapeut en docent 
fysiotherapie 

Naast zijn eigen praktijk (0,5 fte) is hij als docent in het eerste 
jaar actief in de rollen van coach, trainer en slb-er 

Nick. Fysiotherapeut, 
bewegingswetenschapper 

Coördinator 1
e
 jaar; stuurgroeplid; coach, slb-er in het eerste 

jaar en docent x-lijn (kennisspecialist) 

Kathinka. Fysiotherapeut en 
docent fysiotherapie 

Trainer fysiotherapie (docent Patiëntenzorg) en assessor. Ze 
zat in de schrijfgroep FEL3 
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Bert. Op contractbasis als 
docent fysiotherapie werkzaam 
sinds 2002 

Praktijkhouder (lid van het team) bij Praxis
1
, coördinator en 

verbindingsman vanuit deze praktijk met de opleiding; docent 
x-lijn (kennisspecialist); zat in schrijfgroep FEL5 

Buitencirkel  

Wie  Rol in project  

Opleidingsmanager 
voorzitter van de stuurgroep die verantwoordelijk was voor de 
curriculumontwikkeling van PGO naar FEL 

Onderwijskundige 
begeleidde zowel de stuurgroep, het 1

e
 jaarsteam als de 

schrijfgroepen van docenten die zorgdroegen voor de 
invulling van de FEL’s  

Masterstudent deed onderzoek naar de pilot FEL 9 in 2003 

 
Tabel 8.2: de leden van de binnen- en de buitencirkel 

 
De meeste docenten van de binnencirkel hebben het, als we ze de eerste keer spreken, over de 
chaos waarin ze terecht waren gekomen. Als we ze vragen waarom FEL nodig is, kunnen de 
meesten daar geen antwoord op geven. Als docenten al motieven noemen, hadden die – naar 
eigen zeggen - met een verbeterslag van PGO ook wel gerealiseerd kunnen worden. De 
uitgangspunten van FEL vinden ze niet fundamenteel verschillen van PGO:  

• Beroepsproblemen staan centraal, niet losse vakken. Dat betekent voor de vormgeving van 
het onderwijs: meer centraal stellen van competenties. 

• De wijze van leren van de student wordt ondersteund in plaats van voorgeschreven. Dat 
betekent dat de student eerder en meer regie krijgt over de eigen ontwikkeling. 

• Leren is een gezamenlijk proces, net als werken in de beroepspraktijk. Dat betekent voor de 
vormgeving van het onderwijs dat per kwartaal een FEL centraal staat die studenten nog 
meer dan bij PGO dwingt samen te werken aan het oplossen van beroepsvraagstukken 

 
Die uitgangspunten waren ook al in PGO aanwezig, vinden de docenten, alleen wat minder 
uitgewerkt. Ze zijn – voor zover zij in 2001 al in dienst van de opleiding waren – er van 
overtuigd, dat het besluit om over te stappen op FEL ‘top-down’ is genomen. Marja:  

We hadden natuurlijk door dat project leren leren het idee: nou we hebben net het vierde 

jaar rond, we hebben dus net een lichting gehad, en opeens moet het weer helemaal anders.  
Kathinka: Op dat PGO-onderwijs zijn een heleboel kritische punten uit die visitaties naar 

voren gekomen; daar zijn verbeteringen op gevolgd, maar dat was blijkbaar niet voldoende 
voor het management of de stuurgroep om te zeggen: we gaan hiermee door. Nee, zij dachten 
we kunnen toch beter, en dat is ook de nieuwste ontwikkeling: skillslabs maken, een ‘fysio 
experience lab’ ontwikkelen. Dus is er van bovenaf dat besluit genomen, nou en toen was er te 

weinig tijd, te weinig middelen, geen verbouwing en heel veel rumoer in het team, toen is het 
een jaar uitgesteld en toen is het een jaar later absoluut van bovenaf opgelegd. Dus het is niet 

zo dat de docenten dachten: dit onderwijs is niet goed en dus gaan we het nu herschrijven en 

                                                           
1
 Voor de invoering van FEL vond in het gebouw een ingrijpende verbouwing plaats: op de begane grond verscheen 

een grote praktijkruimte, Praxis genaamd, waar patiënten, individueel of in groepen, behandeld konden worden en 

die moest uitgroeien tot een volwaardige fysiotherapeutische praktijk binnen school. 



HOOFDSTUK 8 

 316 

komen we met FEL’s. Het had absoluut geen urgentie. Een heleboel dingen konden in mijn 
ogen beter maar zo’n drastische wijziging, nee daar ben ik geen voorstander van. 

Jaarcoördinator Nick, die zelf lange tijd in de stuurgroep zat die de overgang van PGO naar 
FEL organiseerde, ziet het zo:  

Een groep voortrekkers heeft op een gegeven moment in al hun wijsheid besloten: we gaan 
een heel nieuw curriculum bouwen. In PGO kun je, denk ik, ook heel goed ontwikkelingen die 

er op dit moment in het onderwijs en in de fysiotherapie zijn, kwijt. Maar is het besluit eenmaal 
genomen, dan gaat inderdaad bij mij de knop om, zo steek ik in elkaar; dan probeer ik de 

voordelen van het nieuwe curriculum te pakken en dan ga ik daarmee verder. 
Bert: Ik vind het jammer dat na vijf jaar leren leren is gekozen voor een heel andere opzet. 

Dat heeft toch veel druk en onbegrip en meer werk bij het docentencorps veroorzaakt met de 
nodige weerstand. 

 

Volgens de onderwijskundige en de opleidingsmanager die we spraken, was FEL wel degelijk 
mede het gevolg van de kritiek van docenten op PGO en van de oplossingen die zij tussen 1999 
en 2001 aandroegen. 

De onderwijskundige: Het FEL is rechtstreeks het gevolg van de klachten van docenten 
over het PGO-onderwijs en van hun eigen denkwerk over hoe je met die klachten om zou 
moeten gaan. Toen ik er in kwam was PGO door de docenten zonder veel support uitgewerkt. 

Het was oude wijn in nieuwe zakken. Bij de omslag van PGO naar FEL zijn volgens hem alle 
docenten betrokken geweest: Het management heeft gemeend dat elke docent alle functies moet 

kunnen vervullen, dus elke docent moet ook meeschrijven in een FEL. Ze hebben dus in al die 
ontwikkel- en schrijfgroepen, bij developments of bij studiereizen naar Maastricht allemaal 
letterlijk een aantal malen in het proces gezeten, ook aan het roer. 

Docenten hebben volgens de onderwijskundige, wat bevestigd wordt door de beschrijving 
van het veranderproces door de stuurgroep, vanaf 1998 de tijd gehad om de klachten die zij 
hadden over PGO, om te zetten in verandervoorstellen. Die klachten hadden betrekking op de 
hele breedte van het onderwijs, waarbij de nadruk lag op de didactische uitwerking van de 
beroepsvisie en de daarvan afgeleide thema’s. De toenmalige stuurgroepvoorzitster heeft die 
klachten geordend en kwam tot zeven clusters: de inrichting van het vaardigheidsonderwijs, 
toetsing en beoordeling, de relatie praktijk en onderwijs, hantering van werkvormen en 
leerlijnen, docentrollen en –stijlen, studieloopbaanbegeleiding en kwaliteitszorg. Vervolgens 
zijn in 2000 door de stuurgroep zogeheten OWG’s, onderwijskundige docentwerkgroepen, in 
het leven geroepen. Elke OWG was samengesteld uit drie docenten: één uit elk team, om zo 
volgens de stuurgroep alle docenten probleemeigenaar te maken, te stimuleren samen 
oplossingen te zoeken en zo draagvlak te creëren voor mogelijke nieuwe veranderingen. Elke 
OWG werd gefaciliteerd, kreeg de beschikking over experts van buiten en kreeg als opdracht: 
zoek uit wat dit probleem nu precies is en wat de oplossingsrichting zou kunnen zijn. Aan dat 
onderzoek hebben eenentwintig docenten deelgenomen, meer dan de helft van het totale 
docentenbestand op dat moment. In een aantal tranches heeft dat onderzoek plaatsgevonden. 
Op 16 januari 2001 hebben de zeven onderwijskundige werkgroepen hun bevindingen 
gepresenteerd op een grote studiedag. Vanaf dat moment werd een tweede 
curriculumvernieuwing ingezet, die zou leiden tot het ontwikkelen van het FEL als nieuw 
onderwijsmodel. Er werd een groot aantal ontwikkel- en schrijfgroepen ingesteld waarin het 
onderwijs werd omgezet tot een volledig competentiegestuurd curriculum, en waarin ook 
docentcompetenties werden ontwikkeld op basis van de nieuwe docentenrollen. 

De stuurgroep meent op grond van deze voorgeschiedenis dat het draagvlak bij docenten 
voor de verschuiving van PGO naar FEL groot is en dat docenten de objectverschuiving 
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richting FEL niet alleen gewild, maar ook mee voorbereid hebben. Dat wordt bevestigd door de 
masterstudent die in het voorjaar van 2003 de FEL-pilot had onderzocht:  

De docenten in het algemeen hadden zich dus democratisch uitgesproken om FEL tóch in te 
gaan voeren met ingang van het studiejaar 2003-2004. Er waren natuurlijk altijd docenten die 
tegen waren en ook mensen die tegen waren zaten in dat projectgroepje van vier à vijf 
docenten die FEL9, de pilot, gingen doen. Dat was wel een hele slimme zet want die kwamen 

ook helemaal over de brug, want die vonden het hartstikke leuk. 
 
Het al dan niet noodzakelijk zijn van FEL en ook het al dan niet aanwezige draagvlak voor 
deze objectverschuiving, stelde ons voor een raadsel. We gingen op zoek naar het antwoord op 
de vraag: welke spanningen kwamen in de ‘double bind’-fase zo op scherp te staan, dat ze 
leidden tot conflicten die noopten tot de vervanging van PGO door FEL? Als we het ze 
rechtstreeks vroegen, hadden de docenten uit de binnencirkel daar eigenlijk geen antwoord op. 
Daarom vatten we in de volgende paragraaf eerst samen waarom de opleidingsmanager en de 
onderwijskundige deze objectverschuiving noodzakelijk vonden, om van daaruit te kijken hoe 
docenten uit de binnencirkel zich tot deze beweegredenen verhouden. 
 
 
3 De beweegredenen voor de objectverschuiving 

 
3.1 De beweegredenen van de opleidingsmanager en de onderwijskundige voor de 

objectverschuiving 
 
Docenten waren in het oude instructiegerichte curriculum verantwoordelijk voor een vak 
waarin ze expert waren, waarvoor ze geacht werden de vakliteratuur en conferenties te volgen 
en waarvan ze in een vakgroep voor de ontwikkeling zorgdroegen. Bij PGO werden ze 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een curriculum, waarin hun vakken goeddeels 
waren verdwenen als zelfstandige eenheid. Onder druk van een komende accreditatie maakte 
de instituutsdirecteur zich – volgens de onderwijskundige - rond 2000 zorgen over het 
voortbestaan van de opleiding. Het was voor haar de vraag of de opleiding met PGO de toets 
van een komende accreditatie (dat wil zeggen: de externe beoordeling die in het slechtste geval 
zou kunnen leiden tot intrekking van de opleidingslicentie) wel zou kunnen doorstaan. Ze 
vroeg de onderwijskundige deze zorg nader te onderzoeken. Ook maakte ze zich zorgen over 
een te laag rendement. De onderwijskundige analyseerde de situatie en stelde vast dat ‘de 
beoogde doelen’ met PGO niet bereikt konden worden en dat hierdoor de opleiding inderdaad 
haar accreditatie kon verspelen. Een nieuwe innovatie was volgens hem nodig om de 
bestaanszekerheid van de opleiding te garanderen. Deze noodzaak voert hij terug op de twee 
visitaties (dat wil zeggen externe beoordelingen van de kwaliteit, het innovatievermogen en het 
niveau van de opleiding) die de opleiding had gehad, waaruit hij opmaakte dat de ambities van 
het leren leren-principe in PGO niet werden waargemaakt. PGO had er onvoldoende voor 
gezorgd dat studenten kennis en vaardigheden zelf actief gingen construeren, doordat ze 
onvoldoende gelegenheid kregen aan te sluiten bij de ervaringen, vragen en problemen die de 
beroepsbeoefenaar in het dagelijkse werk tegenkomt. De onderwijskundige:  

Dat was eigenlijk de eerste trigger waarop de instituutsdirecteur me binnenhaalde, dat 

voor de tweede keer op rij de visitatie zeer kritisch was geweest. Het PGO-curriculum werd 
niet met de grond gelijk gemaakt maar ze wist best hoe het in Maastricht gegeven werd en daar 
voldeed de Randstad niet aan. De rode lijn ontbrak, ze maakten hun ambities niet waar. 
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Bij PGO nam de lerende kennis nog veel te passief tot zich, vond hij. In het licht daarvan 
noemt de onderwijskundige PGO ‘onreparabel’. Hij noemt PGO achteraf gewoon een 

docentgestuurd curriculum. Het enige verschil tussen het PGO- en het instructiegerichte 
curriculum was volgens hem  

dat er niet meer in vakken maar in beroepsproblemen werd geredeneerd. Maar aan alle 
kanten werden de studenten klein gehouden, bij het handje genomen. Een van de belangrijkste 

problemen van het oude curriculum was dat ze driekwart van hun tijd aan theorie hadden 
besteed. Dat was in het nieuwe curriculum ook zo, alleen dat was verborgen geraakt. Bij 

voorbeeld: er zou dan vijftig procent vaardigheidsonderwijs zijn, alleen de helft van die tijd 
werd besteed aan theorieoverdracht en vaardigheidsdocenten leverden concreet ook de 
tentamenvragen.  

Zijn conclusie luidt dan ook: Er zaten dusdanige structuurfouten in PGO dat het niet meer 

reparabel was – er was geen tweede kans aan te geven, het moest opnieuw ontworpen worden.  
De opleidingsmanager vindt dat PGO wel degelijk een verbeteringsslag is geweest ten 

opzichte van het instructiegerichte onderwijs. Met FEL moet in zijn ogen nog een slag verder 
gemaakt worden.  

We waren tevreden, maar je kunt zeggen: het kan altijd beter. PGO als didactisch systeem 
zit er bij ons nog steeds in. Sterker nog: het project, c.q. het probleem is alleen veel echter 

geworden. Het is dus nog steeds PGO zou je kunnen zeggen. Wat er veranderd is, is dat er een 
grotere confrontatie met de praktijk is gepoogd te realiseren.  

Het beeld van een stapsgewijze verbetering dat de opleidingsmanager geeft, waarbij FEL 
voortbouwt op PGO, wordt door de onderwijskundige niet beaamd. Hij spreekt immers over 
PGO in termen van ‘structuurfouten’ en van ‘niet reparabel’. 
 
De onderwijskundige noemt twee beweegredenen voor de ontwikkeling van FEL: de 
discrepantie tussen de externe accreditatie-eisen en de gerealiseerde doelen en de spanning 
tussen instructiegericht onderwijs en leren leren. Met die laatste bewggereden is de 
opleidingsmanager het eens. Net als de onderwijskundige vindt hij dat PGO nog ver afstaat van 
wat met leren leren beoogd wordt. Hij formuleert zijn zorgen weliswaar niet in termen van 
structuurfouten en ‘onreparabel’, maar ook voor hem is het een groot probleem dat studenten 
en docenten ook bij PGO in oude gewoonten van het instructiegerichte onderwijs volharden.  

Ik denk dat een redelijk groot aantal docenten er moeite mee heeft om de controle af te 

geven. Of om die controle naar een ander niveau te tillen. Als je de controle inderdaad bij de 
student laat, heb je een heel ander beeld. Als jij vindt dat alles en iedereen het alleen maar kan 
leren als hij het doet met methode X, Y of Z die jij hem geeft, dan is het lastig. Voor een deel is 
dat het probleem: dat men de regie niet aan studenten kan laten.  

Het probleem dat docenten de regie niet aan studenten laten, heeft de onderwijskundige 
geprobeerd bij FEL op te lossen door studenten en docenten zich vanaf de eerste dag tot het 
competentieprofiel te laten verhouden:  

De gok die ik heb gemaakt is dat als je de context manipuleert, niet alleen voor de docenten 
maar ook voor de studenten, het veel moeilijker wordt om op de oude vormen terug te vallen: 
studenten gaan andere vragen stellen, want het onderwijs vraagt andere dingen van ze en de 

toets is heel erg beslissend hierin: de assessments en portfolio’s sturen het gedrag heel sterk 
aan. Het competentieprofiel ook. Ik zie dat mensen die bij het PGO excelleerden in het 

dichtreguleren met lijstjes, dat nu ongeveer na een half jaar opgeven en zeggen: dit moet 
anders.  

Om docenten en studenten van de oude gewoonten van het instructiegerichte onderwijs los 
te maken, heeft de onderwijskundige bij FEL de context veranderd: uitgaande van het 
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competentieprofiel van de startbekwame fysiotherapeut wordt instructie vervangen door 
praktijk, docentsturing door zelfsturing. Zo wil hij  

een wig drijven in de reductionistische neigingen van fysiotherapeuten die zich ook uiten in 
hun controle- en regelzucht. Fysio’s zijn reductionisten hè. In hun vakdiscipline. Ze zijn ook 
altijd gewend geweest om met lijstjes en formats te werken, hoe gedetailleerder hoe beter. Dan 
hadden ze er tenminste weer grip op. 

 
Hieruit komt nog een derde beweegreden voor de overgang naar FEL naar voren. Deze 
beweegreden verwijst naar de kloof tussen het nieuwe beroepsprofiel en het oude beroep, zoals 
dat in de loop der jaren in de opleiding gestalte had gekregen (voortkomend uit de primaire 
tegenstelling tussen spieren en hersenen). Deze kloof wil de opleidingsmanager bij FEL met 
het competentieprofiel van de startbekwame fysiotherapeut dichten. Aan de ene kant vindt hij 
het belangrijk dat alle FEL’s op dit competentieprofiel zijn gebaseerd:  

Ik denk dat het, ook gezien de functie van de propedeuse, alleen maar goed is om mensen zo 

snel mogelijk, zo direct mogelijk met de toekomst te laten kennismaken. Zodat ze weten aan 
welk beroep ze beginnen als ze hier gaan studeren. Wat er wordt gevraagd van 
fysiotherapeuten, wat voor competenties een fysiotherapeut moet hebben. 

Maar aan de andere kant erkent hij dat dit ‘vanaf dag één’ niet werkt:  
De eerstejaars hebben dat spel nog niet door. Dat is de constatering die we zelf gedaan 

hebben. Er zal dus toch – aan de ene kant vind ik het jammer, aan de andere kant kan het niet 

anders - in het eerste blok heel erg gestuurd moeten worden op wat er van hen wordt verwacht. 
Maar het grote gevaar is dat je daarna weer een afvinkcurriculum hebt. 

 

Samenvattend concluderen we dat sinds midden jaren negentig zowel het beroep van docent als 
dat van fysiotherapeut is veranderd onder druk van externe omstandigheden. De primaire 
tegenstellingen tussen oude en nieuwe vormen van effectiviteitsbepaling en kwaliteitsdefinitie 
van beroep en opleiding brengen onder druk van overheidsbeleid en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten eind jaren negentig een ‘double bind’-situatie voort. Uit de drie beweegredenen die 
de opleidingsmanager en de onderwijskundige noemen, kunnen de volgende drie secundaire 
tegenstellingen worden afgeleid waar de opleiding met FEL aan wilde werken: 1. de kloof 
tussen het oude en het nieuwe beroepsprofiel van de fysiotherapeut; 2. de kloof tussen het oude 
(instructie)leren en het nieuwe leren leren; en 3. de kloof tussen het gerealiseerde 
ontwikkelvermogen, uitgedrukt in kwaliteits- en rendementsresultaten bij PGO, en het vereiste 
ontwikkelvermogen, gemeten naar externe resultaatseisen (accreditatie). 
 
3.2 De (verborgen) motieven van docenten bij de objectverschuiving 

 

Hoe kijken docenten zelf tegen beroep, opleiden en ontwikkelen aan en hoe zien ze de 

tegenstellingen tussen het oude en het nieuwe beroepsprofiel, het oude en het nieuwe leren en 

tussen het vereiste en het feitelijke niveau van de opleiding gereconstrueerd worden? Dat 

stellen we in retrospectief vast, want als we met hen spreken zitten ze midden in de nieuwe 

werkomgeving van FEL.  

 

3.2.1  Visie op het beroep 
Over de kloof tussen het oude en het nieuwe beroep die men bij FEL met het 
competentieprofiel wil dichten, hebben de docenten in de binnencirkel verschillende visies.  
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a. De ‘behendige’ visie 
Twee docenten, te weten Han en Kathinka, vinden dat de kern van het beroep in de opleiding 
bij FEL in het gedrang komt. Die kern bestaat voor hen uit de behendigheid van de 
fysiotherapeut die zij verbinden aan kennis en vaardigheden met betrekking tot de ‘spierkant’ 
van de primaire tegenstelling. Die zouden veel meer systematisch aan de orde moeten komen 
dan nu gebeurt. Zij zien op dit punt zelfs een achteruitgang in vergelijking met het PGO-
curriculum. Kennis en vaardigheden met betrekking tot de ‘spierkant’ bieden volgens Han en 
Kathinka fysiotherapeuten zekerheid; dat merken ze zelf in de praktijk, waar ze parttime nog 
als fysiotherapeut actief zijn. Dat de opleiding daar veel tijd aan moet besteden, is bovendien 
iets waar ook hun studenten om vragen. Han:  

Ik zie dat studenten toch heel sterk neigen naar een hoeveelheid kennis en skills om vooral 
die patiënten goed te kunnen behandelen. Hun eerste punt is altijd de kennis en het behandelen 

van de patiënten.  
De stapel casussen waarmee bij FEL kennis wordt aangeboden, vinden zij geen garantie dat 

de benodigde kennis met betrekking tot de ‘spierkant’ wordt geleerd. Han:  
Door de mêlee van casussen, de toevalligheid zoals die zich aandienen en hoe die opgepakt 

kunnen worden schiet het systematische kennisleren er wel bij in. Dat is een verslechtering. 
Het is ook een beetje zonde want er is in huis zoveel kennis aanwezig! En die wordt te weinig 

aangeboord. 
Voor beide docenten blijft de kern van het beroep toch vooral letterlijk ‘in de vingers’ 

zitten. De ruimte voor skillstrainingen bij FEL vinden zij onvoldoende. Hun expertise op dit 
punt wordt, vinden ze, onvoldoende benut. Om die tactiele vermogens te leren moet je 
gecoacht worden en dat is tijdrovend. Daar is bij FEL geen prioriteit aan gegeven. Han:  

Wat je niet alleen kan vertellen, wat bij voorbeeld gevoelswaarde heeft, pure fysieke 

gevoelswaarde, moet je anders overdragen. Oh ja, nou voel ik het, nu weet ik hoe ik dat doen 
moet. Als een tennisleraar ook wel eens je arm pakt. Kijk, zo moet je het doen. Dus je moet ook 

vaak die tactiele prikkel geven om het over te dragen. Bijvoorbeeld ja, of je mag wel wat 
harder: deze structuur kan gewoon veel meer hebben, dus provoceer maar en dat iemand toch 
wat angstig is. Je kan best verder, je kan best verder. En tegelijkertijd ook wijzen op de non-
verbale aspecten die je bij fysiotherapie krijgt als je iemand aanraakt of als je met iemand 

bezig bent. 
Deze docenten zijn er niet tegen dat het beroep breder, wetenschappelijker en 

communicatiever wordt, maar zij vinden dat FEL onvoldoende garantie geeft dat de 
ambachtelijke, handmatige kern ervan (‘de één-op-één situatie met betrekking tot de 
‘spierkant’’), goed aan bod komt. Han smokkelt daarvoor zelfs met een FEL-uitgangspunt: hij 
verschaft studenten informatie en doet hen daar, naar eigen zeggen, een plezier mee: 

Soms geef ik ze ook gewoon wat informatie dat ze even iets niet hoeven opzoeken. Studenten 
vinden het trouwens heerlijk. Ik denk dat het geen kwaad kan, anders zou ik het ook niet doen.   

Kathinka: Ik denk dat als je fysiotherapie wilt leren dat je dan het vak moet leren. Dat moet 
je niet denken dat je door projectmatig te werken dat vak leert. Dat vind ik onzin. De setting 
waarin ik werk is een praktisch één-op-één situatie. Wij hebben heel weinig contact met artsen 
of specialisten. Wel met elkaar, maar dan is het altijd ook een één-op-één gesprek. Over een 

patiënt natuurlijk. Het is heel zelden dat we in een zevenkoppig team spreken over een patiënt. 
De hoofdmoot van het vak is nog steeds de particuliere praktijk.  
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b. De ‘wetenschappelijke’ visie 
Nick en Diana zijn de docenten in de binnencirkel die het meest hameren op het versterken van 
een aspect van de ‘hersenkant’ van de primaire tegenstelling: de wetenschappelijke basis van 
het beroep. Het zijn mensen die, in het ene geval na een fysiotherapeutische opleiding en 
praktijk, in het andere geval rechtstreeks, de academische opleiding bewegingswetenschappen 
hebben gevolgd. Ze ontlenen hun professionaliteit aan hun academische manier van denken, 
die ze een grotere plaats in de opleiding van fysiotherapeuten zouden willen geven. Dat blijkt 
uit Diana’s zorg dat het belang van wetenschappelijke kennis bij FEL nog onvoldoende 
verankerd is:  

Onze opleiding fysiotherapie staat er om bekend dat ze Evidence Based opleidt. Ik zie het 
niet meer terug. In het begin wordt er gezegd: ja, het zit er wél in. Maar verdomme, ik zie het 
nog niet terug hoor. En ik heb het een keer op papier gezet, naar de stuurgroep toe. 

Uiteindelijk hebben ze me nu gevraagd ‘dan maar’ de module die daarvoor in het oude 
curriculum zat, in de x-lijn te herschrijven. Want eigenlijk had ik misschien wel een beetje 

gelijk. Dat is precies de ergernis die ik heb. Het is de vuilnisbakstrategie.  
Deze zorg, en de achterliggende beweegreden om de wetenschappelijke basis van het 

beroep in de opleiding te versterken, houdt verband met hun aversie tegen het receptachtige 
denken dat ze bij veel fysiotherapeuten nog zien. Daarin sluiten zij aan bij de motivering van 
de onderwijskundige en de opleidingsmanager. Diana: 

Toen ik nog studeerde waren er een heleboel fysiotherapeuten als instromers bij 

bewegingswetenschappen. En dat waren mensen die een methode hadden geleerd, en zo werkt 
het en niet anders. Terwijl je dus zeker bij bewegingswetenschappen werd geleerd, nou je hebt 
deze theorie en je hebt deze theorie: wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor een 
behandeling. Dus niet alles is het juiste, het is maar net van wat voor theorieën je uitgaat, 

waar je voor kiest. 
Nick en Diana vinden, net als de opleidingsmanager, het brede competentieprofiel 

belangrijk, maar niet bruikbaar als richtsnoer voor studenten vanaf dag één. Dat werkt volgens 
Nick niet goed: 

Studenten geven aan dat het aan het begin toch te complex en te veel is. Zij zeggen bij 
voorbeeld: prachtig die competenties maar we begrijpen van de tekst en uitleg die er staat 

zeventig procent niet van. Het is beschreven als eindcompetenties, dat is te moeilijk. Te 
abstract. 

Beide docenten willen ook af van de traditie die het beroep vooral ziet in de één-op-één 
relatie met patiënten. Nick wil dat de breedte van het beroep beter in het curriculum wordt 
opgenomen.  

Wat bij voorbeeld wel eens wringt, is als je zegt: tachtig procent van het probleem van de 

fysiotherapeut als hij in de praktijk staat is die één-op-één relatie met de patiënt. Wat wij 
graag willen in het onderwijs is dat iemand nog veel breder kijkt dan alleen maar die één-op-

één situatie. Je hebt allerlei ontwikkelingen. Er vinden veel meer groepstrainingen plaats, een 
fysiotherapeut moet ook iets weten van ICT, van multiculturele zaken, van wetenschap.  

Volgens Nick moet niet tachtig procent aan die één-op-één relatie besteed worden, maar 
aan patiëntenzorg. Dat is veel ruimer:  

Patiëntenzorg moet centraal staan. Zoals de fysiotherapeut daar tachtig procent van zijn 
tijd mee bezig is, zo zou dat in de opleiding ook moeten. Maar patiëntenzorg zie ik wel vrij 

breed ja. Dus als ik het heb over patiëntenzorg dan is dat meer dan  aan mensen zitten. Als ik 
aan patiëntenzorg denk, dan denk ik ook aan dat je genoeg kennis hebt over die patiënt en als 
je besluit voor jezelf dat je niet genoeg kennis hebt dat je op zoek gaat naar die kennis, dus dat 
je vaardigheden hebt om aan kennis te komen, dus dat je goed literatuur kunt zoeken, dat je 
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vervolgens ook goed kunt besluiten, dus dat je op basis van evidentie kunt zeggen: dit ga ik dit 
wel doen bij de patiënt en dan ga ik dit niet doen bij de patiënt. Dat je op de hoogte bent van 

allerlei ARBO-achtige dingen. Dat je op de hoogte bent van preventie, 
werkplekomgevingszaken. Dus dat vind ik dat allemaal erbij hoort. 
 
c. De ‘communicatieve’ visie 

Marja is een docent die een ander aspect van de ‘hersenkant’ van de primaire tegenstelling 
benadrukt: de communicatieve kant van het beroep. Zij is psycholoog die als trainer 
communicatieve vaardigheden op de opleiding werkt. Ze traint de studenten met behulp van 
simulatiepatiënten. Als niet-fysiotherapeut kijkt ze met reserve naar het beroep en naar haar 
collega’s. Marja vindt het ‘idealisme’ van fysiotherapeuten een valkuil: in werkelijkheid 
missen ze vaak het realisme dat nodig is om zaken voor elkaar te krijgen.  

Wat ik bij fysiotherapeuten zie, is dat enthousiasme ook een valkuil kan zijn. Als je ook kijkt 
naar fysiotherapeuten, zowel in de praktijk als hier op school: het zijn allemaal hele aardige, 

enthousiaste mensen. Maar hun beroep krijgt elke keer weer een klap. Want nu zijn ze ook uit 
het ziekenfonds gehaald.  

In haar lessen richt Marja zich onder andere op de voorlichtings- en preventiekant van het 
beroep fysiotherapeut. Over haar macht om dingen te veranderen, voelt ze zich onzeker. Als 
niet-fysiotherapeut vindt Marja het niet gemakkelijk om haar deskundigheid goed in de 
opleiding te verankeren:  

In het tweedejaarsteam zit niemand die niet fysiotherapeut is en die doen ook voorlichting. 
Dat zou ik beter of sneller kunnen. Ik denk dat je beter dwars door de opleiding kan kijken: wat 
hebben mensen aan kennis en expertise, en zet die zo in. Ik zag vorige week ook toevallig een 
video-opname van derde-jaarsstudenten. Dat was een gesprek met een patiënt. Toen zag ik: die 

zijn helemaal niet gegroeid, die zitten nog wat Communicatieve Vaardigheden betreft op het 
niveau dat ze in het eerste jaar hadden. Als je dan in het programma gaat kijken, vind je dat 

ook nergens meer terug. Dus voor de kwaliteit van het onderwijs zou daar nog een slag te 
maken zijn. 

Door haar positie van relatieve buitenstaander – ze is de enige sociale wetenschapper 
binnen de opleiding – merkt ze dat ze haar eigen wetenschappelijke achtergrond onvoldoende 
kwijt kan in de opleiding:  

Dat wetenschappelijke is wel een vaardigheid die ik in huis heb. Maar ik mocht niet in de 

kenniskring omdat ik geen fysiotherapeut was. Die mensen hebben nu een presentatie 
gehouden over waar ze mee bezig zijn geweest: ‘o, ik heb nu leren onderzoek doen en dat vind 
ik zo belangrijk, omdat ik het nu aan mijn studenten kan leren.’ Dat kan ik ook, dat wil ik ook, 
maar dat mag ik niet! 

 
Bert is de praktijkhouder van Praxis, de binnenschoolse fysiotherapeutische praktijk; hij staat 
met een been in de praktijk. Hij benadrukt net als Marja het belang van de communicatieve 
kant van het beroep:  

Het gaat om die interactie met die patiënten, het wel kunnen, het niet weten en soms ook - 
wat nog belangrijker is - die beslissing heel vaak bij die patiënt laten liggen. Je gaat het met 

z’n tweeën doen. En dan zeggen, nou zijn wij het daarover eens. Want als jij het alleen weet, 
als het twee keer niet werkt dan verliest de patiënt het vertrouwen in jou. 

Alleen met goede communicatie kan de fysiotherapeut zorgen dat de ‘interne motivatie’ 
van patiënten goed benut wordt, vindt hij:  

Als ik tegen een patiënt zeg: “U moet time management doen of u moet anders met dit 
omgaan”, als ik dat tegen hem zeg dan is dat mijn idee, dan doet hij het nog niet. Als ik hem 
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een paar tools geef, dan zegt hij: “weet je wat ik bedacht heb Bert, ik ga niet goed met de tijd 
om”. “Goed dat je dat bedacht hebt”. Dan heeft hij dat zelf bedacht, dus die interne motivatie 

die is heel hoog. 
Anders dan voor Han en Kathinka, is voor Bert de beschikking hebben over kennis en 

vaardigheden niet de kern van de professionaliteit van de fysiotherapeut:  
Kennis is natuurlijk wel belangrijk, maar het moet wel leuk zijn om het te ontdekken. Soms 

is het ook leuk om te merken dat je geen kennis hebt en dat het dan weer leuk is om te gaan 
zoeken. Het is toch veel leuker om te pakken wat je nodig hebt dan om een heleboel te pakken 

en daarna pas je de vraag te stellen: wat heb ik er nou voor nodig? De student hoeft niet alles 
te weten, hij moet zijn leven lang leren, hij moet eraan geroken hebben en weten waar hij het 
kan vinden. 
 
Wat kunnen we nu concluderen over de kloof tussen het oude en het nieuwe beroep? De 
geïnterviewden, geconfronteerd met de versluierde tegenstelling tussen ‘spieren en hersenen’ 
in het nieuwe beroepsprofiel, pleiten voor verschillende kerncompetenties (behendiger, 
wetenschappelijker en communicatiever). Toch wordt door geen van de docenten uit de 
binnencirkel het competentieprofiel geproblematiseerd waarmee FEL deze kloof heeft willen 
overbruggen. De visieverschillen die er over het beroep blijken te bestaan, zijn voor niemand 
zwaarwegend genoeg om het debat daarover binnen de opleiding aan te gaan. De bezwaren van 
docenten als Han en Kathinka (dat zij hun vakdeskundigheid onvoldoende aan studenten over 
kunnen brengen) worden niet als principiële kritiek op het opleidingsconcept FEL aangemerkt, 
ook niet door henzelf.  

De tegenstelling tussen ‘spieren en hersenen’ is nog op een andere manier dan door het 
competentieprofiel versluierd. Elk van de drie accenten (de behendige, de wetenschappelijke 
en de communicatieve visie) heeft een plaats gekregen in de docentrollen. Van de vijf 
docentrollen waarin het onderwijs bij FEL wordt verdeeld, sluit de behendige visie het beste 
aan bij de trainer fysiotherapie en trainer skills; de wetenschappelijke bij de coach en de 
kennisspecialist; en de communicatieve bij de studieloopbaanbegeleider en de trainer 
communicatieve vaardigheden. Kan daaruit worden opgemaakt dat de zesde ‘rol’, die van 
assessor, onder grote spanning komt te staan? Als die verschillen binnen de verschillende 
teams (slb-team, coachteam en dergelijke) impliciet blijven, is de kans namelijk groot dat ze 
zich bij het assessment uiten. Daar moet de assessor zich immers bedienen van een maatstaf 
(het competentieprofiel), die die tegenstelling tussen spieren en hersenen eerder versluiert dan 
blootlegt.  
 

Conclusie: de verschillende visies op het beroep zijn even zoveel oriëntaties op de primaire 
tegenstelling tussen spieren en hersenen. Daarmee is duidelijk dat de eerste beweegreden dat de 
onderwijskundige en de opleidingsmanager noemden: opheffen van de kloof tussen het oude en 
het nieuwe beroep, door FEL niet is opgelost.  
 
3.2.2  Visie op opleiden 
Ook over de spanning tussen het oude en het nieuwe leren (instructieonderwijs versus leren 
leren) hebben de docenten in de binnencirkel verschillende visies. De beoogde omslag van 
instructie naar zelfregie kan, volgens de verantwoording door de stuurgroep, alleen slagen als 
de student daadwerkelijk zeggenschap krijgt over het eigen leerproces. Het krijgen van 
zeggenschap vereist volgens de stuurgroep dat de studenten vanaf dag één de gelegenheid 
krijgen om te werken aan beroepsvraagstukken binnen een zo ‘echt’ mogelijke context. Dat 
uitgangspunt, samengevat in het motto ‘echt, echter, echtst’, heeft als consequentie dat 
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studenten zoveel mogelijk aangesproken worden als beginnend fysiotherapeut en dat de 
leeromgeving opgevat wordt als een werksetting waarin zij gaan werken zoals in een 
particuliere praktijk of gezondheidscentrum. Er is, zoals we zagen, een fysiotherapeutische 
praktijk binnen school gecreëerd met een echte patiëntenpopulatie (Praxis); er wordt gewerkt 
met papieren, maar realistische casussen (patiëntenkaarten) die een betere afspiegeling vormen 
van voorkomende beroepssituaties dan de thema’s bij PGO. Er wordt nog meer dan bij PGO 
gewerkt met simulatiepatiënten en met klinische lessen. Er worden meer student-assistenten  
ingezet zodat de studenten meer kunnen oefenen. Ook het assessment is ‘echter’ dan de 
toetsing bij PGO: studenten krijgen een casus waarover ze vragen moeten beantwoorden; 
daarnaast moeten zij een anamnese doen of een onderzoek of een behandelplan opstellen. Met 
het competentieprofiel wordt de bewijslast voor het bereiken van een competentie bij de 
student gelegd. 

Hoe staan de verschillende docenten tegenover de visie op opleiden zoals die in het FEL-
model is vastgelegd? 
 
a. Han met zijn nadruk op het behendige van het beroep heeft als fysiotherapeut bedenkingen 
bij leren leren. Al vindt hij reflectie en zelfsturing door studenten belangrijk, toch mag dit niet 
ten koste mag gaan van systematische kennis- en vaardigheidverwerving met betrekking tot 
‘spieren’. Han:  

Er zijn mensen die in het ontwerpen van processen - een prachtig plan van aanpak en een 

prachtig product - een manier vinden om aan het werk te gaan, terwijl er bij mij een aantal 
begrippen boven komen waarvan ik zeg: “Weet je wel in welk fysiotherapeutisch kader je dat 
moet plaatsen, of wat dat fysiotherapeutisch-medisch betekent?”  

Tot op zekere hoogte vindt hij het belangrijk dat studenten wat meer sturing krijgen.  
Er mag wat mij betreft wel wat meer sturing zijn en feedback en controle en ook wat vaker 

duidelijke beoordelingsmomenten. Niet alleen voor mij en voor collega’s om te weten waar ze 

zijn maar ook voor henzelf om te weten of ze voldoen aan een bepaald niveau. Ik denk dat – 
zeker in het begin – studenten dingen niet goed kunnen zien waardoor bepaalde competenties 
niet op hun juiste waarde worden beoordeeld.  
 
b. Kathinka twijfelt aan de juistheid van opleiden volgens FEL:  

Ik ken geen fysiotherapeut in het huidige team die kennis niet belangrijk vindt hoor. Ik ken 

wel onderwijskundigen die dat portfoliogebeuren heel belangrijk vinden, maar voor mij blijft 
kennis heel belangrijk. Maar de vraag is wel – en daarom moet het toetsbeleid heel kritisch 
bekeken worden – wat wil je dan eigenlijk testen van kennis? Is bij voorbeeld de beoordeling 
van het portfolio en het assessment een goede weergave van de skills, de vaardigheden, die 

iemand geleerd heeft? 
Kathinka bekent dat ze als praktiserend fysiotherapeut de afgestudeerden van het 

ouderwetse instructiegerichte onderwijs van een particuliere opleiding niet afwijst. In 
tegendeel! Ze vindt hen vaak beter dan van haar leren leren-opleiding:  

Als je praktijkhouder bent en je krijgt een stagiaire dan zal het je aan je rug roesten of 
iemand leren leren krijgt. Je let op: wat doet-ie in de praktijk en hoe functioneert-ie en dan 

blijkt dus dat het ouderwetse systeem voor deze studenten in ieder geval bevorderlijk werkt.   
 
c. Diana (vanuit haar visie dat het beroep meer wetenschappelijk onderbouwd moet worden) 
vindt dat fysiotherapeuten zichzelf duidelijker in de markt moeten leren zetten:  

Ik denk dat het werkveld van je vraagt je steeds meer te profileren. Ook als individu: 
waarom gaan ze nou naar jou toe en niet naar de fysiotherapeut die een straat verder zit? 
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Daarbij moet je dus keuzes maken en ik denk dat je dat in de FEL veel meer stimuleert: wat is 
mijn weg, waar wil ik naar toe? Wat zijn mijn doelen en hoe zet ik dat naar buiten toe af?  

Dat je jezelf als fysiotherapeut leert positioneren, vraagt een bepaald soort zelfbewustzijn 
van studenten dat Diana met FEL probeert te bevorderen.  

“Hoe willen jullie me gebruiken?”Studenten vragen me: ‘Wat kunnen we aan je vragen?’ 
Nee! Stel eerst maar eens vast: waarvoor willen jullie me gebruiken?  Ik zeg ook wel eens: 

waarvoor willen jullie me mísbruiken? Ik streef naar een meer-samen-situatie in plaats van een 
meer-onderworpen-situatie. 

Om het inslijpen van dat receptmatige denken te voorkomen, vermijdt Diana ‘systematische 
kennisoverdracht’:  

Kennis kun je ook overbrengen zonder het zelf voor te kauwen, en misschien zelfs wel beter. 
Je gaat niet voor een collegezaal staan en zeggen – in mijn geval - ‘dit is wetenschap en zo 

moet je dat aanpakken’. Maar veel meer vanuit: wat voor ideeën hebben jullie nou en laten we 
eens proberen dat jullie eens zelf wetenschap bedrijven en wat komen we tegen en hoe gaan we 

dat oplossen? Dat je het studenten dus zelf laat ontdekken. 
 
d. Nick is het met de opleidingsmanager en onderwijskundige eens dat docenten van hun 
controlegedrag moeten afstappen en studenten moeten stimuleren richting zelfregie. Hij vindt 
het belangrijk dat met FEL de intrinsieke motivatie van studenten wordt gestimuleerd:  

Het portfolio is een goed middel om na te gaan denken: wat kan ik wel en wat moet ik nog 

kunnen en daarbij appelleer je als het goed is aan een stukje intrinsieke motivatie om dingen 
zelf verder te ontwikkelen. 
 
e. Marja, die meer het communicatieve van het beroep benadrukt, vindt het nodig dat de 
opleiding het realisme van de beroepsgroep vergroot. Ze is een groot voorstander van het eerste 
uitgangspunt van FEL:  

Zo echt mogelijk onderwijs. Wij zijn enthousiast geweest omdat we ook zelf voelden dat het 
voor studenten heel leuk moet zijn om die praktijk naar binnen te halen. En het echt maken. 
Dat leek ons voor de student maar ook voor onszelf goed, want het is natuurlijk fantastisch als 
je een simulatiepatiënt hebt en de studenten goed kunnen oefenen. 

  
f. Bert deelt de visie van Diana en Nick dat de opleiding studenten meer moet loslaten. Voor 
hem is er een parallel tussen hoe hij als fysiotherapeut zijn patiënten motiveert en als docent 
zijn studenten:  

Ik merkte dat als ik als fysiotherapeut een stagiaire begeleidde ik eigenlijk niet veel meer 
deed dan als ik een patiënt begeleidde: ik moet er niet boven gaan staan om iemand van alles 

te willen leren. Ik moet iemand prikkelen, een beetje eager maken om zelf dingen te gaan doen. 
Als het zijn idee is, dan is die interne motivatie veel hoger dan wanneer ik zeg dat het zo moet. 

Conclusie: de docenten uit de binnencirkel hebben een verschillende visie op opleiden. Met 
name de docenten met de ‘behendige’ visie op het beroep missen de instructieruimte die nodig 
is om het beroep ‘in de vingers’ te krijgen. Daarmee is duidelijk dat de tweede beweegreden 
dat de onderwijskundige en de opleidingsmanager noemen: opheffen van de kloof tussen het 
oude en het nieuwe opleiden, door FEL niet is opgelost.  
 
3.2.3  Visie op ontwikkelen 
Vanaf PGO, met het loslaten van het vakkencurriculum, worden docenten geacht een bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Hoe ze met deze 
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verantwoordelijkheid omgaan, wordt zichtbaar in hun bijdrage aan de FEL-ontwikkeling. Han 
en Kathinka zijn aanvankelijk geen voorstanders van de FEL-ontwikkeling. Kathinka:  

In het vorige curriculum ging dat leren leren nog niet ver genoeg. De voorlopers in deze 
ontwikkeling konden ons niet super overtuigen, en nog steeds niet. Je kan wel zeggen: ik wil 
hier niet aan meedoen, maar dan is de volgende opmerking: ga dan alsjeblieft hier weg. De 
mensen die het meest tegen zijn zitten zo vast in hun aanstelling, die hebben zo’n langdurig 

contract, die raak je niet meer kwijt. Die laten het maar gebeuren en kijken wat ze er zelf mee 
doen. De jonge lichting, zoals ik, ik ben heel blij met mijn baan en die wil ik niet verliezen dus 

als dit het beleid is in het traject, dan doe ik het, of ik het er nou wel of niet mee eens ben. 
Han: Het begon met: laat het maar over me heen komen en ik zie wel en ik probeer flexibel 

de zaak op te pakken. Dat was in het begin toch wel even moeilijk. 
 
Wel duidelijke gangmakers van de FEL-ontwikkeling zijn Diana en Nick, alhoewel ook zij het 
onderwijs liever vanuit PGO hadden doorontwikkeld. Zij zien broodnodige ontwikkeltaken 
door de verschuiving van PGO naar FEL in het gedrang komen. Zo valt het Diana op hoeveel 
moeite docenten hebben met nieuwe kennis ‘van buiten’:  

Bij docenten heeft ieder nog heel erg zijn vakinhoudelijke kennis en daar wordt niet aan 
getwijfeld, hoe goed je daar in bent.  

Nick maakt zich zorgen over het ontwikkelvermogen van de organisatie: We willen teveel 
dingen tegelijk, dingen die in de afgelopen tien jaar, ook nog in dat middelste curriculum, niet 

zijn doorgevoerd. Dat die niet zo goed zijn uitgevoerd en niet goed in de staande organisatie 
zaten, dat we teveel van dat soort dingen allemaal willen. Ik geef drie voorbeeldjes: 
simulatiepatiënten, studentassistenten en een portfolio.   

 

Ook Marja en Bert zijn als eerstverantwoordelijken voor respectievelijk Communicatieve 
Vaardigheden (met simulatiepatiënten) en Praxis gangmakers van de FEL-ontwikkeling. 
Hoewel ze de ontwikkeling richting FEL steunen, maken ze zich wel zorgen over het 
ontwikkelvermogen van de opleiding. Marja maakt zich zorgen over gebrekkige planning en de 
tijdsdruk die dat kan geven:  

Ik vind dat de organisatie meer tijd zou moeten vrijmaken voor reflectie en ook nog eens 
heel realistisch zou moeten kijken naar de inzet van docenten. Zowel qua taak als qua uren. 

Bert deelt die zorg: Het is denk ik een beetje de valkuil hier: innoveren zonder je af te 
vragen of je dat  met de tijd die je eigenlijk beschikbaar hebt, ook wel kan doen. Je weet 

eigenlijk van te voren naar alle kanten toe dat je tijd tekort komt. 

 

Eerder zagen we dat de docenten ten tijde van het onderzoek aangaven liever een verbeterslag 
te hebben gemaakt vanuit PGO dan een vernieuwingsslag met FEL. De secundaire 
tegenstellingen, die tussen het oude en nieuwe beroepsprofiel, tussen het oude en nieuwe leren 
en tussen het vereiste en actuele opleidingsniveau, ervaren zij anders dan de opleidingsmanager 
en de onderwijskundige. Doordat de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe beroepsbeeld 
versluierd blijft, evenals de tegenstelling tussen het vereiste en actuele opleidingsniveau 
(zichtbaar in rendement en bij accreditatie), hebben deze tegenstellingen bij de docenten van de 
binnencirkel geen urgentie. Daarmee bepaalt vooral hun visie op de tegenstelling tussen het 
oude en nieuwe leren hoe zij zich opstellen in de ontwikkeling van PGO naar FEL. Die 
ontwikkeling ervaren ze als iets dat voortkomt uit druk van ‘boven’, van het eigen management 
en van het management daar weer boven. Die druk maakt dat ze in hun beleving in een 
onrealistisch tijdskader werken en gebrekkig voorbereid zijn op het ontwikkelwerk voor FEL. 
Vanwege protesten van docenten was de invoering van FEL al verplaatst van augustus 2002 
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naar augustus 2003, maar ook dat jaar respijt heeft onvoldoende voorbereidingstijd gegeven, 
menen de docenten in de binnencirkel. 

Ook voor zover er sprake is van onvoldoende eigen ontwikkelvermogen, wijten docenten 
dat vooral aan verkeerd management. Alleen Diana en Nick problematiseren het geringe 
ontwikkelvermogen van docenten: ze vinden ze vaak weinig bereid en in staat om naast de 
onderwijsuitvoering ook ontwikkelwerk te doen; om nieuwe informatie, die oude zekerheden 
onderuit kan halen, toe te laten; om via reflectie en overleg te komen tot betere oplossingen. 
 

Samenvattend is uit deze reconstructie van de beweegredenen van docenten duidelijk 
geworden dat de primaire tegenstelling, waarbij traditionele vormen van bepaling van de 
effectiviteit en kwaliteit van beroep en opleiding onder druk kwamen te staan door 
overheidsbeleid en nieuwe wetenschappelijke inzichten, niet door PGO is opgeheven. Deze 
primaire tegenstelling werkt binnen PGO door in drie secundaire tegenstellingen, waarvan er 
twee zo versluierd blijven, dat de spanningen geen beweegredenen opleveren voor verandering 
bij de docenten in de binnencirkel. Alleen de tegenstelling tussen het oude (instructie)leren en 
het nieuwe leren leren wordt manifest in botsende opvattingen tussen de docenten in de 
binnencirkel over de mate waarin en de manier waarop studenten de regie over hun leren 
moeten krijgen. Daarbij formuleren Han, Kathinka en Marja hun bedenkingen over deze 
beweegreden vooral in termen van zorgen over het welbevinden van hun studenten. Bij Nick, 
Diana en Bert blijkt hun ondersteuning van deze beweegreden uit hun inspanningen om de 
onderwijskundige uitgangspunten van FEL te realiseren.  

Alle drie deze secundaire tegenstellingen krijgen daarmee een vervolg in de overgang van 
PGO naar FEL. In de continue verandering van instructieonderwijs naar PGO en vervolgens 
FLP spreekt eigenlijk alleen de onderwijskundige van een breuk, de rest niet. Tot welke 
tertiaire tegenstellingen deze overgang leidt, is een vraag die niet door een reconstructie, maar 
door middel van een actuele empirische analyse beantwoorden. Dat gebeurt in de volgende 
twee paragrafen. 

 
  

Primaire tegenstelling 
Oude versus nieuwe kwaliteitsdefinitie en 
rendementsbepaling in (semi)-publieke beroepen  

Secundaire tegenstelling 1: de kloof 
tussen het oude en het nieuwe 
beroepsprofiel van de fysiotherapeut: 
spieren of hersenen 

• wat is een competente fysiotherapeut? (nadruk 
op behendige, wetenschappelijke of 
communicatieve basis van het beroep) 

Secundaire tegenstelling 2: de kloof 
tussen het oude (instructie)leren en 
het nieuwe leren leren 

• moet de regie van het leren bij de school of bij 
de student liggen? (PGO is beter/slechter dan 
aanbodsgericht vakonderwijs) 

Secundaire tegenstelling 3: de kloof 
tussen het gerealiseerde en het 
vereiste resultaat in termen van 
kwaliteit en rendement 

• is het bestaansrecht van de basisopleiding 
fysiotherapie van deze hogeschool wel of niet in 
het geding? 

 
Tabel 8.3: gereconstrueerde primaire en secundaire tegenstellingen 
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4 De actuele empirische analyse: Tools, Regels en Arbeidsdeling 

 
De situatie die we voorjaar 2004 aantreffen is dat veel docenten ‘ontwikkelmoe’ zijn. Zij 
streven geen nieuw Object/Motief meer na. Desondanks stuiten ze, door de objectverschuiving 
die heeft plaatsgevonden, op een complex geheel van nieuwe Tools, Regels en Arbeidsdelingen 
die niet pasklaar gereed gemaakt zijn voor de uitvoering. Bovendien spelen, zoals we in de 
vorige paragraaf zagen, de drie secundaire spanningen door in de nieuwe onderwijspraktijk, 
zodat FEL verre van een gespreid bedje is: het bed moet niet alleen nog worden opgemaakt, 
maar ook nog in elkaar gezet worden, waarbij de docenten bovendien eraan twijfelen of zo’n 
nieuw bed wel nodig is. De vraag is hoe de mensen die betrokken zijn bij de basisopleiding 
fysiotherapie met deze situatie omgaan. We beantwoorden die vraag door na te gaan hoe 
docenten in het eerste jaar van de innovatie met de kenmerkende FEL-rol van 
studieloopbaanbegeleider (slb-er) omgaan en de twee belangrijkste (en nieuwe) instrumenten 
die daarbij aan de orde zijn: het portfolio en het assessment. In de vorige paragraaf spraken we 
het vermoeden uit dat de versluierde secundaire tegenstelling tussen het oude en het nieuwe 
beroepsprofiel van de fysiotherapeut in spanningen rond het assessment manifest wordt. In 
deze paragraaf onderzoeken we de spanningen die vanuit de optiek van de slb-er in het 
samenstel van Tools, Regels en Arbeidsdelingen aan het licht komen. 

  

Vier van de zes docenten uit de binnencirkel zijn op enig moment van het onderzoek slb-er. De 
andere twee docenten hebben direct of indirect te maken met de effecten van deze docentenrol. 
Met welke spanningen worden de docenten, al werkend met de FEL-instrumenten, binnen deze 
specifieke Arbeidsdeling en vanuit dit bepaalde Regelsysteem, geconfronteerd? 
 

4.1. De Arbeidsdeling 

 
Voor Han betekent de rol van slb-er een fundamentele verandering ten opzichte van vroeger:  

Als ik voor de klas sta ben ik honderd procent verantwoordelijk, ook voor het proces, ook 
voor de toetsen, maar nu is dat niet meer zo. Ook het portfolio natuurlijk. Daar word je dan 

opeens verantwoordelijk voor iets – dat selectieproces – wat anderen hebben bedacht.  
De scheiding in de keten ontwerp/uitvoering/beoordeling vindt hij problematisch. Die 

plaatst hem voor situaties die anderen veroorzaakt hebben en die hij in goede banen moet zien 
te leiden. In dezelfde tijd moet hij meer doen:  

Ik word van drie kanten tegelijkertijd geconfronteerd met allerlei nieuwe zaken waarvan ik 
niet goed weet hoe ik daar invulling aan moet geven. Het kost mij totaal meer tijd. Ik heb 

dezelfde aanstelling van zoveel uur, maar ik heb het idee dat ik veel harder moet werken. Waar 
hem dat precies in zit dat weet ik ook niet. 

 
Kathinka is geen slb-er, maar wordt als docent Patiëntenzorg wel geconfronteerd met de 
effecten van leren leren die in deze rol op gang gebracht worden. Ze vindt dat haar lessen 
Patiëntenzorg erdoor in de verdrukking komen. Door de opdrachten van de coaches en slb-ers 
doen studenten te weinig voor haar vak: 

De slb-ers en de coach waren veel meer tevreden over hun studenten dan ik. Dat botste, 

want ik wilde graag dat zij heel streng waren voor de studenten omdat ik vond dat zij in mijn 
lessen Patiëntenzorg niets gedaan hadden. Ik hoorde ook wel heel veel over het portfolio dus ik 
geloofde hen ook wel, dus ik wilde ook wel wat milder zijn, maar aan de andere kant had ik het 
daar ook wel eens moeilijk mee. Voor ons allemaal was het lastig om een invulling te geven 

aan je nieuwe rol.  
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De Arbeidsdeling leidt er ook toe dat ze zich afvraagt of de selectie van studenten wel goed 
verloopt: De selectie wordt bepaald met name door het bekijken van het portfolio en dat doet 

toch de slb-er en daarvoor gebruikt die wel de input van de Patiëntenzorgdocent, maar die is 
marginaal. Want ik heb wel studenten gehad waarvan ik dacht: die mogen wat mij betreft niet 
het assessment in en die zijn toch toegelaten en die heb ik nou bijvoorbeeld in de klas. 
 
Het verontrust Diana dat sommige van haar collega-slb-ers de coördinatie van de door de 
Arbeidsdeling verspreide onderwijsonderdelen met ‘afvinklijstjes’ ter hand willen nemen:  

Ik weet dat vanuit de slb-ers de vraag bij de andere docentrollen is neergelegd: kunnen 
jullie aangeven wat jullie voor je ‘vak’ minimaal in het portfolio terug willen zien? En dan 
denk ik ook: wordt het dan weer voorschrift? Als je die criteria geeft ben je weer heel 
voorschrijvend bezig. 

Al is ze het daar niet mee eens, ze begrijpt goed waarom collega-slb-ers op een 
controlerende manier met een proces omgaan dat er juist op gericht is de studenten zelf 
beslissingen te leren nemen.  

Vanuit het slb-denken vind ik dat niet zo goed. De slb-ers hebben daar wel meer houvast 
aan, zo van: zit dat er in, zit dat er in, zit dat er in, dan weet ik dat HET er in zit, aan de andere 
kant denk ik ook, van ja, een portfolio is iets: daar mag je instoppen wat je zelf wil! Als het 

maar overtuigend genoeg is voor de assessor. Het is nog steeds de spanning tussen de 
beheersmatige kant van dit proces, waardoor je misschien wel afbreuk doet aan bepaalde 

principes versus het vasthouden aan die principes.  
 
Voor Nick is het feit dat collega-slb-ers op een controlerende manier met een proces omgaan 
de reden waarom hij besluit na driekwart jaar zelf slb-er te worden. In zijn rol als 
jaarcoördinator stuit hij op zaken die het slb-team verder moet ontwikkelen:  

Eigenlijk zou ik deze gedachte ook moeten ventileren en bij de slb-ers moeten droppen, 

maar dan denk ik: ja, luister.... En nou zou ik eigenlijk een aantekening moeten maken dat ik 
het zou moeten droppen bij de slb-ers, maar goed, er gaan zoveel gedachten door mijn hoofd. 
En verder: zij zijn ook docent, zij zouden ook dit soort gedachten moeten kunnen opbrengen, 
dus wie ben ik om dit soort suggesties in die groep te gooien? Mijn tijd is ook beperkt. Het is 

ook heel frustrerend als je dit soort gedachten hebt. Het is volgens mij niet zo moeilijk om met 
deze gedachte iets te doen. Het kost volgens mij niet zoveel geld. Volgens mij kost het niet 

zoveel uren, volgens mij is het alleen een stukje op papier dat je duidelijker kwijt moet. 

 

Marja voelt zich onzeker door de arbeidsdeling, waardoor ze als slb-er moet beslissen of haar 
studenten op mogen voor het assessment:  

De slb-er die zit in een toetsingscommissie die besluit: jij mag naar dat assessment of niet. 

Ik ben slb-er maar ik merk daarin dat ik het niet makkelijk vind, omdat ja, je zit dan ook in zo’n 
toetsingscommissie maar ik ben geen fysiotherapeute. Daar zit iets dubbels in, dat klopt niet 

hè? 
Die verantwoordelijkheid drukt zwaar op haar, zeker als die in de praktijk verkeerd uitpakt: 

Ik had een klas waarvan ik de portfolio’s allemaal goed vond. Maar daar bleken uiteindelijk 
maar drie studenten het assessment gehaald te hebben. Daar voelde ik me ongelukkig onder. 

Met name mijn klas had het praktijkonderdeel van de assessment allemaal slecht gedaan. Die 
hadden ook een assessor die niet les had gegeven in het eerste jaar. Die ziek was geweest en 

net een week terug was op school. 
Haar onvrede over de Arbeidsdeling, en daarmee over FEL als geheel, neemt toe als 

elementaire dingen blijven misgaan:  
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Toen was ik om een uur klaar en toen kwam de collega van me die het over zou nemen. Dat 
is dan ten eerste geen Communicatieve Vaardighedendocent, die heeft het nog nooit gegeven, 

het vak – daar wordt altijd over gedacht: dat kan iedereen. Die komt dan om een uur bij me en 
zegt: god, wat moet ik eigenlijk doen? En: weet jij hoe ik het moet beoordelen? En waar gaat 
het eigenlijk over? Dus die was helemaal niet voorbereid. Maar die geeft daarna wel een heel 
aantal mensen van mijn klas een onvoldoende. En die studenten komen dan huilend bij mij, dat 

was dan maandag, het eerste tentamen, en als je dan onvoldoende hebt, kun je eigenlijk het 
assessment al niet meer halen. Dan moet je nog theorie doen, en praktijk en de andere dingen. 

Toen voelde ik me echt in een soort moreel dilemma. Potverdorie, die bereidt zich niet voor, 
oordeelt wel. Je kan dan ook niet zo’n collega afvallen naar de studenten, maar voor die 
studenten betekent dat dat ze van school moeten. Ik vind dat zo’n naar systeem! Het zijn ook dit 
soort dingen, waarom ik zeg dat ik zo hard gewerkt heb en met zo weinig plezier. Constant 

dingen die in de organisatie niet kloppen, of die niet doordacht zijn. 
 
Bert is geen slb-er, zelfs geen lid van het eerstejaarsteam, maar hij wordt als boundary crosser 
tussen opleiding en de Praxis-praktijk in het eerste jaar van FEL steeds ongelukkiger door de 
Arbeidsdeling.  

Praxis heeft geen discussie met de docent in het algemeen. Men weet eigenlijk helemaal 

niet wat er gebeurt. Ik denk dat de enige die dat op dit moment nog weten de coördinatoren 
zijn. Docenten weten helemaal niet wat mijn rol in Praxis is. Het is wel voorgekomen dat een 

collega tegen me zei: er gebeurt niet veel in Praxis? Dan zeg ik: hoeveel patiënten behandel je 
in een uur? Nou, twee. Dus elk uur zitten er twee patiënten in je wachtkamer. Hoe groot is je 
wachtkamer? Twee bij twee. Nou, deze is twintig bij twintig. Dus dan vallen patiënten niet op. 
Dat soort discussies krijg je. Daar zitten bij mij op een gegeven moment ook irritaties. 

De manier waarop deze docenten hem aanspreken, ergert hem:  
We zijn als Praxis nog niet zo geïntegreerd, sommige docenten die kennen mij omdat ik 

toevallig docent ben, maar de rest kennen ze eigenlijk niet. Er is nog nooit in een 
personeelsvergadering gevraagd: jongens hoe gaat Praxis nou lopen? Ik heb wel eens een 
klein praatje gehouden, maar dat was in het begin, toen wist ik zelf nog van toeten noch blazen. 
De lijn: hoe gaan we Praxis nu gebruiken, wat is de visie van deze hogeschool, wat is de visie 

van de praktijkhouders, waar is dat gebied waar we elkaar kunnen gebruiken? Dat is nog nooit 
goed gecommuniceerd.  

Vanuit de kant van de opleiding voelt hij zich niet gesteund. Maar evenmin door zijn 
collega’s bij Praxis. Zijn onvrede wordt zo groot dat hij na anderhalf jaar stopt met Praxis:  

Ik ben dus uit de maatschap gestapt. Dan blijkt dat je net niet boven die groep staat, je 
leiderschap – als je het zo wilt noemen – wordt niet aangenomen. Toen ik de afspraken scherp 

wilde zetten met: je hebt je eraan geconformeerd, wanneer denk je dat het klaar is?, dan werd 
er gezegd: waar bemoei jij je eigenlijk mee? 

 
Wat deze spanningen die docenten door de Arbeidsdeling ervaren, zeggen over onderliggende, 
tertiaire tegenstellingen die bij FEL manifest worden, wordt in tabel 8.4 op een rij gezet.  
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Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

 

Individuele uitvoerings- versus 
collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid 

• spanningen binnen de keten van ontwerp/ 
uitvoering/ beoordeling;  

• spanningen waarbij het ene programma het 
andere in de verdrukking brengt 

• spanningen tussen individuele en collectieve 
ontwikkeling van FEL 

• verschillende verwachtingen over wat de ander 
moet doen. 

• spanningen tussen afwachten en initiatief nemen 
bij ontwikkeltaken 

• spanningen tussen de vele problemen met het 
FEL-onderwijsconcept (bij studenten en docenten) 
en de weinige oplossingen  

• spanningen tussen ontwikkeling/uitvoering van 
FEL volgens het boekje (de bedenkers) of volgens 
wat men haalbaar vindt (de uitvoerders) 

 

De proceskant van leren leren versus de 
inhoudskant van het beroep 

• spanningen tussen de beoordeling op 
‘spier’kennis en -vaardigheden versus op reflectie 
en bewijsvoering 

• spanningen tussen de beoordeling op 
communicatieve beroepskennis en -vaardigheden 
versus de nieuwe generieke competenties 
(zelfstandigheid, plannen, samenwerken, et 
cetera) 

• spanningen tussen voorzeggen en controleren 
(criterialijstjes) versus de verantwoordelijkheid bij 
studenten leggen 

 
Tabel 8.4: Overzicht van tertiaire tegenstellingen die in de slb-rol zichtbaar worden 

 

4.2 De Tools ( instrumenten) 
 
Het belangrijkste instrument voor de slb-er is het portfolio. Daarin leggen studenten alle 
informatie schriftelijk vast die volgens hen bij het doorlópen van hun  leerproces van belang is 
(b.v. vorderingen, plannen, afspraken, reflectie, feedback en resultaten). Met het portfolio 
kunnen studenten laten zien welke competenties ze hebben verkregen en waar ze nog aan gaan 
werken. Op basis van die gegevens bepaalt de slb-er of ze kunnen worden toegelaten tot een 
assessment. In het eerste jaar vindt dat assessment twee keer plaats: halverwege en aan het 
eind. Alleen als een student slaagt voor het assessment, verdient hij zijn studiepunten. 

In eerste instantie is Han zeer negatief over het portfolio. Later wordt hij positiever:  
Het portfolio moet in ieder geval gesimplificeerd worden. Ik denk dat volgend jaar er een 

lijst met criteria komt van wat er allemaal in een portfolio moet, zodat je een sterkere 
aansturing krijgt waardoor de slb-ers die het moeten beoordelen er ook  makkelijker inzicht in 
hebben. Na ruim een jaar FEL is de spanning rond portfolio’s bij hem sterk verminderd: Al die 
zelfbeoordelingformulieren die er zijn, je hebt het nu twee keer doorgemaakt, dus weet je er 

ook wat meer van. Je kan er nu meer de richting van aangeven. Die zijn ook wat meer 
aangepast en veranderd, ook weer wat meer studentvriendelijker geworden. Zijn conclusie na 
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twee jaar FEL luidt: Het is nu een ingroeimodel, voor studenten en collega’s. Nu weet ik: zo 
wil ik het hebben, met bewijsjes en conclusies. Ik kan nu richting geven. Collega’s weten nu 

ook beter instructie te geven. Studenten moeten bewijsjes verzamelen. Er zijn nog steeds te 
weinig bewijsjes. Dan zie je studenten als idioten op het laatst nog papiertjes verzamelen. 

Zijn zorgen over het portfolio hangen direct samen met die over het assessment:  
Degene (bedoeld wordt de assessor, M.S.) die in het assessment over het portfolio het 

gesprek moet voeren, moet ook heel snel en adequaat een goed inzicht krijgen van hoe dat 
portfolio is opgebouwd en wat de inhoud er van is. Ze moeten ook een goede samenvatting 

kunnen maken: dat is toegevoegd. 
Omdat het assessment een duur en organisatorisch complex instrument is, heeft Han er een 

hard hoofd in of de door hem hogelijk gewaardeerde functies van de oude beoordelings- en 
selectie-instrumenten wel in stand gehouden worden.  

Als studenten ook na de herkansing een onvoldoende hadden voor hun portfolio, mochten 
ze ook niet meedoen aan het assessment. Dan wordt het wel heel moeilijk om je propedeuse te 

halen. Ik denk dat studenten ook heel veel leren van een feedback, dus ik zou ze veel liever een 
herkansing geven. Maar dat is een ingewikkeld probleem: organisatorisch, financieel, ruimte, 
tijd. 

 

Kathinka is en blijft sceptisch over het portfolio. Ze vraagt zich af of dit middel om studenten 
over hun leerproces te laten leren reflecteren en er zodoende sturing aan te geven, niet teveel 
een doel op zichzelf wordt.  

Door het portfolio zijn studenten erg bezig met het eigen kunnen en reflecteren, nou, 
sommigen gaat dat vrij goed af. Anderen niet. Degenen die het niet zo goed afgaat, daarvan 
vraag ik me af: leren ze nou een goed portfolio maken of leren ze goed reflecteren op hun eigen 
handelen?  

Ze is bang dat studenten hierdoor meer met de vorm dan met de inhoud van het onderwijs 
bezig zijn.  

Wat nu blijkt met de portfolio’s is dat ze niet zo goed kunnen plannen om dingen voor 
elkaar te krijgen, waardoor ze in de problemen komen. En ook blijkt dat ze meer op kwantiteit 
dan in kwaliteit zitten, omdat ze toch nog bang zijn: wat moet er in en hoe toon ik aan dat ik 
iets kan of niet? 

Tegelijkertijd probeert zij haar eigen rol in het leerproces van studenten te wijzigen:  
In dit systeem is feedback geven belangrijk, dat kan ik nog niet zo goed. Ik kan wel een 

compliment geven of kritiek leveren maar om nu een gestructureerde feedback te geven waarin 
ik allerlei elementen aan bod laat komen, daar moet ik nog aan werken. Dat wordt nu nog 
meer benadrukt dan in een ander systeem. Want vroeger beoordeelde je en gaf je een cijfer.  

Kathinka heeft als assessor vooraf hoge verwachtingen van het assessment-instrument:  
Wat wel leuk is dat het assessment helemaal recht doet aan de echte situatie fysiotherapie, 

zoals de FEL ook een beetje recht doet  aan de echte situatie, want je creëert een praktijk met 

een bepaalde patiëntenpopulatie, papieren casussen etc., en zo gaat het in het assessment ook: 
je krijgt gewoon een casus en daar krijg je vragen over, of je moet een anamnese doen of een 
onderzoek of een behandelplan opstellen. Dat vind ik wel heel mooi.  

Na een jaar FEL heeft ze er veel meer twijfels over.  
Is bij voorbeeld de beoordeling van het portfolio en het assessment een goede weergave 

van de skills, de vaardigheden, die iemand geleerd heeft? En is het dan ook echt zo dat als 

iemand straks is afgestudeerd, dat die een betere pas afgestudeerde fysiotherapeut is? Of blijkt 
die na twee of drie jaar het niveau te hebben wat je zou willen hebben? Ik heb geen idee. 
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Met de zelfsturing door studenten, waarvoor ze het portfolio een belangrijk instrument vindt, is 
Diana al haar hele schoolleven vertrouwd. Zij is een van de weinigen voor wie het portfolio 
geen nieuwe fenomeen is. Desondanks vindt ook zij het werken met portfolio’s bij FEL 
moeilijk.  

Ik heb zelf een portfolio moeten maken, bij de docentopleiding twee jaar terug. Als enige 
slb-er heb ik een klein beetje voordeel: ik weet hoe het moet, omdat ik het al eens eerder heb 

gedaan, maar dat betekent niet dat de manier waarop ik dat gedaan heb de manier is waarop 
we dat hier moeten implementeren. Bovendien zijn de eindcompetenties van de opleiding 

gekozen en dat ligt nog zo ver weg en dat is zo abstract. Het is al moeilijk voor een docent om 
dat in te vullen, laat staan dat een frisse eerste jaarsstudent dat al kan.  

Ook heeft Diana twijfels over de veranderbaarheid van het studiegedrag van studenten. Dat 
ziet ze terug in de voorbereiding op het assessment:  

Ga je voorbereid en ingelezen er aan beginnen, dan ben je al een stapje verder. Dat 
gebeurt niet. Vlak voor het assessment wordt het nog even heel hard bijgeleerd. Zo heb ik ook 

mijn studie gedaan hoor. 
Vandaar dat ze na een jaar FEL haar oorspronkelijke scepsis voor lijstjes heeft laten varen. 

In een projectgroep bij voorbeeld is de verwachting dat ze actief meedoen en daar verstaan we 
onder dat ze zelfstandig gaan zoeken, deelnemen aan gesprekken, dat soort dingen. De 

studenten zeiden: we weten helemaal niet wat van ons verwacht wordt en waar we uiteindelijk 
op het assessment op bevraagd en getoetst gaan worden. Om daar dan toch een lijn in aan te 

geven hebben we gezegd: deze lijsten gaan we gebruiken bij de beoordeling van het portfolio, 
voor ze naar het assessment gaan. Inhoud is een ander verhaal. Dat gaan we niet voorzeggen, 
dat mogen ze zelf inpassen. Gedurende het vorige jaar is het inzicht ontstaan dat je die twee 
dingen onderscheiden kan: gedrag en inhoud.  

 

Nick wordt te elfder ure lid van het slb-team om de zelfsturende functie van het portfolio te 
versterken. Hij helpt mee het portfolio en de voorbereiding op het assessment voor studenten in 
banen te leiden, als blijkt dat de oorspronkelijke opzet voor hen onduidelijk is.  

Zij zeggen bij voorbeeld: prachtig die competenties maar we begrijpen van de tekst en 
uitleg die er staat zeventig procent niet. Het is beschreven als eindcompetenties, dat is te 
moeilijk. Te abstract. De studenten geven ook aan dat de informatiestroom te summier is. En 

dan bedoelen ze heel concrete informatiestroom: dan en dan is de theorietoets, dan en dan is 
de assessmenttoets; dan en dan krijg je dit onderdeel van het assessment; deze onderdelen 

verwachten wij toch minimaal in een portfolio. 
De uitvoering van het assessment verloopt volgens Nick niet volgens plan, omdat assessors 

geen rekening hebben gehouden met de korte tijdsspanne waarin ze moeten plaatsvinden.  
We lopen nu vast bij het organiseren van het assessment doordat we van tevoren het 

domme besluit hebben genomen om docenten veel uren te geven voor die twee weken. Wat ik 
graag gehoopt had was dat die mensen de uren in hun rooster zoveel mogelijk vrij hadden 

gehouden. En dat ze op een gegeven moment bij elkaar waren gekomen en dat ze gezegd 
hadden, ja we moeten met z’n vijven of met z’n zessen dat assessment draaien, we hebben wat 
training gehad en nou moeten we nog na gaan denken hoe het eruit gaat zien. Kort samengevat 
is mijn conclusie: we hebben een tekort aan voortrekkers.  

De assessor-taak blijkt niet populair. Nick heeft grote moeite om docenten voor die rol te 
vinden. Het gevolg is dat docenten meedoen die uitvoeringsbereid zijn zonder dat ze 
ontwikkelbereid zijn.  

Heel veel docenten hebben gezegd: nee, ik wil helemaal geen assessor zijn. Dus heb je te 
weinig assessoren. Dus moet je op een gegeven moment gaan zeggen: jij moet assessor zijn. 
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Dus die taak opleggen van bovenaf. Dan zeggen mensen: daar heb ik helemaal geen affiniteit 
mee. Zeg mij dan maar wanneer ik spullen moet gaan lezen. Zeg mij wanneer ik op moet 

komen draven. Geef mij de lijsten maar en dan doe ik wel wat jij mij opdraagt. 
 
Voor Marja bracht de Arbeidsdeling met zich mee dat zij zich slecht op haar gemak voelde in 
haar rol als slb-er. In de loop van het jaar slaat haar onvrede om in boosheid en demotivatie. 
Daar speelt de willekeur een grote rol bij die zij bij het assessment van haar studenten ervaart.  

Als slb-ers konden we geen antwoorden geven op vragen van studenten. Het was voor ons 

ook nieuw, je weet niet wat je binnen krijgt, je hebt twee, drie klassen dus op een gegeven 
moment moet je binnen een week klaar zijn. Zestien mensen dus dat moet binnen een week 
besproken. Toen werd op de laatste dag besloten van nou, de portfoliogesprekken halen we uit 
het assessment want dat krijgen we niet voor elkaar. En dat was nou net de hele paraplu waar 

het hele assessment aan vasthield.   
Ook de omgang met het instrument portfolio vindt ze voor alle partijen onbevredigend. 

Haar ontevredenheid komt ook voort uit de vergelijking die zij maakt met vroeger: als slb-er 
komt ze niet meer aan de wezenlijke zaken toe die vroeger, toen de rol nog tutor heette, 
volgens haar wel aan de orde konden komen:  

Ik vind sowieso dat ik minder tijd heb gehad voor individuen, minder zicht heb op 

individuen, minder betrokken ben geweest bij individuen. Ik merk dat eraan, normaal 
gesproken moet je – dat moet ik nu ook doen – op de diploma-uitreiking over elke student wat 

vertellen. En als tutor heb ik daar ook echt goed zicht op, dan heb je ook een echte klas, waar 
je een jaar mee had opgetrokken. Dan wil je ook het jaar samen afsluiten. Nu is het jaar 
allemaal los zand. Dat verhaaltje komt niet spontaan op. 
 
Ook bij Bert is er in de loop van het eerste jaar FEL sprake van groeiende frustratie. Eerst 
droomt hij nog hoe studenten Praxis kunnen gebruiken voor het portfolio en voor de sturing 
van hun eigen leerproces.  

Er wordt ook steeds meer gevraagd, wat is nou toch de meerwaarde van die praktijk? Een 
modelpraktijk, dat moet er goed uitzien. Daar waar de gele streep is begint Praxis, daar kun jij 
dus patiënten tegenkomen, maar wacht eventjes, patiënten komen jou ook tegen. Dat betekent 

dat je daar niet eet, dat je niet tegen de muur staat en dat je niet belt. Daar ben je een 
beginnend professional. Daar kun je foutjes in maken, dat kan gebeuren maar daar moet je je 

aan gaan houden. En dat gebeurt daar ook, daar loop je niet te gillen en te schreeuwen, je bent 
gewoon een beginnend professional. Ja, als je nou gaat kijken naar competenties, dus het 
begeleiden van mensen, affectief, attitude dan is dat natuurlijk voor het portfolio prachtig. Dus 
op vaardigheden, psycho-motorische vaardigheden, op attitudeniveau, op kennis kunnen ze dat 

portfolio gaan vullen. 
Maar van die droom van Bert blijkt in de praktijk niet veel terecht te komen:  
Er is nu wel een idee hoe Praxis zou moeten participeren in het onderwijs, dat idee wordt 

misschien wel in gedachten gedragen door docenten, maar dat kunnen we helemaal niet 
bieden. Als je ‘echtst’ op Praxis plakt dan heb je een groot aantal soorten patiëntencategorieën 
nodig, zodat, als er een aanvraag komt vanuit het onderwijs: kun je over drie weken patiënten 

leveren voor klinische lessen uit deze categorie met liefst ook nog deze aandoening?, je 
daaraan kan voldoen. Daarvoor is het volume veel te klein.  

Over het assessment is hij vanaf het eerste gesprek somber. Volgens hem ontbreken de 
voorwaarden voor een verantwoord assessment.  

Wij als vakgroep zouden vroeger gezegd hebben dat dit en dit minimaal aan de orde moet 
komen om uiteindelijk te zeggen dat iemand, of een groep, goed werk geleverd heeft. Dat 
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bestaat niet meer en ik denk dat zoiets toch wel weer terug moet komen. Hoe steekt het in 
elkaar en hoe verloopt het dan? Als je daar de tijd niet voor hebt en als je daar de tijd niet 

voor krijgt, dan ga je je onderdeeltje doen, je radertje maar je krijgt het overzicht niet. Ik 
vraag me af hoeveel mensen nou een overzicht hebben van wat een FEL in zijn totaliteit is, hoe 
eigenlijk competentiegericht onderwijs in zijn totaliteit eruit ziet, hoe een FEL in elkaar steekt 
en hoe de FEL’s zich t.o.v. elkaar zich verhouden. Assessors zijn er last minute bijgehaald. 

Kan je dan nog spreken van assessors, dan is het brand blussen. 
 
Wat deze spanningen die docenten door de instrumenten ervaren, zeggen over onderliggende, 
tertiaire tegenstellingen die bij FEL manifest worden, worden in tabel 8.5 weergegeven.  
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

De proceskant van leren 
leren versus de inhoudskant 
van het beroep 

• spanningen tussen de nadruk op kennis en vaardigheden 
versus op reflectie en bewijsvoering 

• spanningen tussen beroepskennis en de nieuwe generieke 
competenties (zelfstandigheid, plannen, samenwerken, et 
cetera) 

• spanningen tussen voorzeggen (criterialijstjes) versus de 
verantwoordelijkheid bij studenten leggen 

• door de slechte organisatie van het onderwijs en het 
assessment komt men in het eerste jaar niet eens toe aan de 
spanningen tussen het assessment als beoordelingsmoment 
(feedback, herkansen) versus selectie-instrument (in orde / niet 
in orde). 

Individuele uitvoerings- 
versus collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid 

• spanningen tussen individuele en gemeenschappelijke 
oplossingen van problemen 

• spanningen over de status van kaders: liggen die vast of kan er 
aan getornd worden? 

• spanningen tussen beleidsmakers en ontwikkelaars  

• spanningen tussen ontwikkelaars en uitvoerenden 

 

Tabel 8.5: Overzicht van tegenstellingen die in de hantering van instrumenten  
vanuit de slb-rol zichtbaar worden 

 

4.3  De Regels 

 
Met welke spanningen worden de docenten, al werkend met de specifieke regels van het FEL-
regelsysteem, geconfronteerd? 
 

Han houdt in zijn rol als slb-er vast aan de houding die hij altijd al had in de omgang met 
studenten. Op dat punt hanteert hij geen nieuwe regels:  

De manier waarop je een sfeer creëert, geeft je toch wel voldoende informatie hoe ze in het 
leven staan. Dat je even gelegenheid neemt om daar over te praten. On speaking terms. Een 
open werksfeer. Dat ze makkelijk de dingen kunnen zeggen, ook al omdat ik dan veel beter weet 
hoe ze functioneren, hoe ze met elkaar samenwerken. En toch wil ik de autoriteit bewaren. 

Daar vragen ze ook om. Het is altijd heel prettig en leuk om wat algemene voorbeelden uit 
praktijksituaties in te kunnen brengen. Dat is ook heel stimulerend voor hun leerhouding, maar 

ook voor het creëren van het juiste beroepszicht.  
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Hij verantwoordt dit ‘smokkelen’ met de principes van FEL – elders noemt hij het 
‘voorzeggen’ en ‘vloeken in de kerk’ -  met het argument dat hij, door vanuit zijn expertise als 
fysiotherapeut praktijksituaties in te brengen, zijn autoriteit bewaart. Hij helpt er zichzelf en 
studenten mee. Studenten krijgt hij zo weer beter bij de les, doordat hij de spanning voor ze 
vermindert:  

Studenten kreeg je niet mee: van havo naar zwemmen in open zee. Ze wisten niet welke kant 

ze op moesten. 
 
Kathinka heeft er last van dat oude regels niet meer vanzelfsprekend zijn bij FEL. Ze wijt dit 
aan de druk die op studenten wordt uitgeoefend:  

Studenten zijn overloaded door de nieuwe ervaringen en die zien door de bomen het bos 
nog niet helemaal. Ik heb bij voorbeeld, omdat ik vond dat in FEL 1 Patiëntenzorgonderwijs zo 

beroerd ging, gepoogd in FEL 2 al in de eerste les te beginnen met wat ik van ze verwachtte, 
waar het over gaat en ook gezegd: ik wil heel graag voor je portfolio een verslagje van je 

ontvangen van wat je van de lessen patiëntenzorg vond, hoe vaak je geweest bent, niet meer 
dan 1A4-tje. Dat heb ik op het bord laten zetten, dat heb ik ze hardop laten herhalen, dat heb ik 
de volgende les, dus twee weken later, herhaald, dus dan en dan moet je het inleveren.... Als ik 
vijftig procent heb ontvangen van studenten die deze opdrachten moesten doen, dan denk ik dat 

het veel is. Dan denk ik: is het nou omdat we zo nieuw bezig zijn, of omdat we zo bang zijn veel 
van ze te eisen? Want ja, de maatschappij is straks helemaal niet mild. Als jij niet op je werk 

komt en er staat een patiënt op je te wachten... dat kan gewoon niet! 
 
De onderliggende regels van het portfolio, die beogen de zelfsturing door studenten te 
stimuleren, pakken ook voor Diana anders uit. Hoewel zij met het instrument vertrouwd is en 
de bedoelingen van harte steunt, kan ze er in de uitvoering bij FEL moeilijk mee uit de voeten. 
Zij realiseert zich dat een standaard ver te zoeken is:  

De student wil natuurlijk graag dat je alles precies tegen hem vertelt: dat moet je zo en zo 
doen. Maar om dat dan niet te doen – eigenlijk weet je het zelf ook niet zo goed – en om dan te 
zeggen: ik zou het zo en zo en zo doen, deel je dat nou wel of niet met de studenten? Dat aspect 
is ook met de collega’s niet afgesproken, dus dat je daar ook een lijn in gaat trekken, dat moet 

nog duidelijk worden. 
Ook zij is blij dat in de loop van het jaar het slb-team de uitvoerbaarheid van de regels 

vergroot: Je merkt dat we bij slb gedurende het jaar al wat aanpassingen hadden gemaakt, in 
de studiehandleiding bij voorbeeld. Dat we dachten: we hebben de eerste twee FEL’s gehad, 
we vinden met zijn allen: daar en daar werkt het nog niet lekker, dus laten we dat meteen ook 
in de studiehandleiding veranderen van de volgende FEL. Dat deden we gedurende het jaar al. 

Die inzichten ontwikkelen we met elkaar.   
 

Nick is blij dat het slb-team werkt aan de eenduidigheid van het portfolio, wat moet voorkomen 
dat praktijken uiteen lopen.  

Wat op dit moment echt gewoon heel goed gaat is het besef, daar zijn een aantal redenen 
voor te bedenken, dat er een docentenhandleiding nodig is. En het hele aardige is, en dat is 
mooi voorbeeld van slb, waar ik twee bijeenkomsten van het slb-team heb meegemaakt waarbij 

je meer eenheid krijgt. Dat het niet kan dat die docent het zo doet en die docent het zo doet. 
Dat zeggen die docenten zelf: dat kan niet. Dat vind ik dan weer prettig dat ze zelf met een 

initiatief komen. 
Maar hij ervaart hierbij ook een nieuwe spanning: wat mag je van het slb-team verwachten 

aan onderwijsontwikkeling? 
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 Ik ben nu als junior-slb-er bij voorbeeld naar Han gegaan: Han, wat doe jij nou in zo’n 
bijeenkomst? Want ik weet niet wat ik moet doen hoor. Dus hij noemde een aantal dingen. Die 

heb ik gauw opgeschreven. Ik zei, ik heb er zelf ook over nagedacht: dat en dat en dat wilde ik 
doen. O, zegt Han, dat is wel aardig. Dat heb ik vervolgens op de mail gezet, in Word, en 
vervolgens geplaatst op onze schijf en rondgemaild aan mijn collega’s: dit ga ik doen. Doe er 
maar mee wat je wilt. Misschien is het wel handig om het te bewaren. Schiet er maar op. Als 

jullie commentaar hebben, zet het maar daar neer. Dan kunnen we het volgend jaar voor de 
docentenhandleiding gebruiken. Intervisie gaat op dat moment op het niveau van: hoe draai jij 

je les en wat zijn je gedachtes erachter? Terwijl ik op dat moment commentaar krijg van mijn 
collega’s van: goh, wat handig, en: mooi, en: dat moeten we de volgende keer ook gaan doen! 
Hè? Dat moeten we de volgende keer ook gaan doen? Ik bedoel: ik zie het niet, dat het weer 
gebeurt.  Het is wel leuk gezegd hoor: dat gaan we doen en dat moeten we doen.  

Het verbaast Nick dat hij als ‘junior-slb-er’ zoveel nieuws aan de uitvoeringspraktijk kan 
toevoegen, het verbaast hem nog meer dat het geen andere reactie ontlokt dan: ‘handig’ en het 
verbaast hem het meest dat vervolgens wordt gezegd: dat is mooi voor volgend jaar. Hij 
verwacht niet dat dit zal gebeuren omdat te veel docenten geneigd zijn tot ‘eigen aanpak eerst’. 
 
We zagen dat Marja steeds meer moeite heeft met de slb-rol. Hetzelfde geldt voor de regels die 
aan die rol vastzitten. Die botsen met de regels van waaruit zij de slb-rol zou willen invullen:  

Een veilige leeromgeving voor studenten betekent voor mij vooral respect, respectvol met 

elkaar omgaan, dat er ook als docent onderling aandacht is voor iedereen. Dat je problemen 
niet laat sudderen en dat je zorgt dat er feedback gegeven wordt. Dat zijn voor mij de 
steekwoorden. Ik denk juist dat ik vanuit mijn psychologische achtergrond snel oog heb voor 
dit soort dingen en dat ik in die uren dat ik ze zie dat wel probeer en doe. Maar sommige 

dingen daar krijg ik geen grip op, omdat ze zich ergens ander afspelen. Wat ik merk, toen ik 
nog in dat oude programma tutor was en twee uur met een klas zat elke week, lukte dat 

makkelijker. Dat zijn dan die condities, want nu heb ik een klas die ik vier keer in een blok 
vijftig minuten zie. In het SLB-uur ben je daarmee bezig: hoe moet zo’n portfolio eruit zien en 
dat soort zaken. 

Ze krijgt moeilijk vat op de werkelijkheid waar haar studenten tegenaan lopen. Dingen 
pakken steeds weer anders uit dan ze zich had voorgesteld. Daarover voelt ze zich 
ongemakkelijk.  

Als de onderwijskundige vertelt, heb ik het idee dat ik alles begrijp en dan word ik er toch 
heel enthousiast voor. En als je op jezelf aangewezen bent, op de een of andere manier ontglipt 
het me dan. Dat is voor een deel ook omdat alle regels die erom heen zitten dat die of anders 
uitwerken, of niet bekend zijn. Op het moment dat het afgerekend wordt met cijfers en al of niet 

doorgaan of al of niet blijven, komen er dingen bij die de onderwijskundige er formeel niet bij 
wil hebben maar die de organisatie erin moet stoppen omdat je moet selecteren. Waar heel 

veel onduidelijkheden over zijn. 
 
In de loop van het eerste jaar FEL wordt langzamerhand voor iedereen duidelijk dat de regels 
onder het instrument Praxis niet kloppen: de praktijk kan niet gebruikt worden voor de 
behandeling van patiënten door studenten. Dat misverstand lijkt te zijn gevoed doordat de 
omslag van PGO naar FEL gemotiveerd werd met het motto ‘echt, echter, echtst’, wat gepaard 
ging met een kostbare verbouwing ten behoeve van Praxis. Ook Bert ging in eerste instantie 
mee met de gedachte dat Praxis de ‘echtst’ mogelijke onderwijssituatie zou kunnen bieden. Na 
een half jaar FEL verwacht hij nog:  
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Praxis wordt de belangrijkste tool. Dat motiveert hij als volgt: Je leert het vak door steeds 
te reflecteren van ja, wat gebeurt er nou, wat maak je nou mee, wat zie je daar nu. Daar hoef je 

veel minder les in communicatieve vaardigheden te krijgen, dat krijg je in het eerste jaar en 
daar ga je dan mee door. Dan word je gecorrigeerd door de fysiotherapeut, je wordt 
gecorrigeerd door je patiënten. Als je daar niet gevoelig voor bent is het de vraag of je het 
uiteindelijk wel redt. Waar leer je het van? Door gevoelig te zijn voor kritiek, leren te 

reflecteren. Ik denk dat je dit alleen maar op deze manier leert: door ervaringsleren. 
We zien vervolgens hoe in de loop van het eerste jaar de ambities met Praxis worden 

bijgesteld en de regel onder Praxis (de ‘echtst’ mogelijke onderwijssituatie waar studenten aan 
patiënten kunnen komen) wordt omgebogen. Bert:  

Studenten mogen wel aan mensen komen, maar niet aan patiënten. We hebben een 
tussenweg gevonden: laten we je nou commercieel trainen in een uitloop van 

patiëntengroepen: de eigen faciliteiten als sportschool gebruiken. Dan kunnen ze daarmee aan 
de gang. Dat is veilig. Je kunt dingen die je bij de patiënt gebruikt daarin kwijt. De 

trainingsprincipes bij een patiënt zijn bijna hetzelfde als bij een gezond iemand. En begin daar 
nou eens mee. Je leert daar in ieder geval een heleboel communicatieve vaardigheden mee. De 
interactie blijft hetzelfde. Je bent ook beleefd, je gaat ook op een bepaalde positieve manier 
met mensen om, ook het verwoorden, instructie geven, het brengen van goed nieuws en soms 

ook van slecht nieuws. Er zijn zoveel zaken die identiek zijn aan de patiëntenzorg. 
 
Wat deze spanningen die docenten door de regels ervaren, zeggen over onderliggende, tertiaire 
tegenstellingen die bij FEL manifest worden, wordt in tabel 8.8. op een rij gezet.  
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

 

De proceskant van leren leren versus de 
inhoudskant van het beroep 

• spanningen tussen regie vanuit student of vanuit 
school (‘echtst’ blijkt niet eenduidig en zelfsturing 
blijkt het veilige leerklimaat te kunnen verstoren)  

• spanningen tussen kennisoverdracht door docenten 
versus kennisverwerving door studenten (nieuw 
gedrag ontstaat minder snel dan verwacht, wat blijkt 
uit de spanningen tussen controle en loslaten) 

 

Individuele uitvoerings- versus 
collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid 

• spanningen tussen individuele en 
gemeenschappelijke oplossingen van problemen 

• spanningen over de betekenis van de regels en 
afspraken 

• de verschillende verwachtingen over de 
uitgangspunten van FEL 

 
Tabel 8.6: Overzicht van tegenstellingen die in de hantering van regels vanuit de slb-rol zichtbaar worden 

 

 

4.4 Conclusies 
 
In deze paragraaf is duidelijk geworden hoe het hanteren van Tools, Regels en Arbeidsdelingen 
naar aanleiding van de slb-rol binnen FEL tot tertiaire tegenstellingen leidt, die terug te voeren 
zijn op twee secundaire tegenstellingen.  

• De tegenstelling tussen de proceskant van leren leren en de inhoudskant van het beroep is 
een manifestatie van twee oude tegenstellingen: a. de tegenstelling tussen instructieleren en 
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leren leren (de regie bij de school of bij de student?) en b. de versluierde tegenstelling 
tussen het oude en het nieuwe beroep (wat is een competente fysiotherapeut?). Deze 
tertiaire tegenstelling komt vooral naar voren in onduidelijkheid en frustraties met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en in onduidelijkheid met betrekking tot de 
beoordeling van studenten in het assessment.  

• De tegenstelling tussen de individuele uitvoerings- versus de collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid is een manifestatie van de oude tegenstelling: de kloof 
tussen het gerealiseerde resultaat bij PGO in termen van  kwaliteit en rendement, en het 
vereiste resultaat (is PGO nu wel of niet reparabel?). Deze tertiaire tegenstelling komt 
vooral naar voren in verschillen bij docenten in inzet en motivatie met betrekking tot het 
realiseren van de oorspronkelijke uitgangspunten en het uitwerken van de ontwerpen van de 
schrijfgroepen in concrete, werkzame praktijken. 

 
Daaruit blijkt dat de objectverschuiving van PGO naar FEL niet tot een opheffing van de 
vroegere secundaire tegenstellingen en dus maar in beperkte mate tot expansief leren van het 
activiteitssysteem ‘basisopleiding fysiotherapie’ heeft geleid. De versluiering van twee 
secundaire tegenstellingen leidt er toe dat spanningen en conflicten over Tools, Regels en 
Arbeidsdelingen niet inhoudelijk, in de vorm van discussies en debatten, maar procedureel 
afgewikkeld worden als uitvoeringsklussen voor individuele docenten. Dat zien we bij het 
portfolio en bij het assessment. Daarmee blijft men bij FEL schipperen, ook in termen van 
beschikbare tijd/middelen, wat doorwerkt in de ontwikkeling van de Community of Practice. 
Daarover gaat de volgende paragraaf.  
 
We hebben hiermee empirisch in kaart gebracht welke spanningen en tegenstellingen bij de 
docenten in de binnencirkel naar voren komen bij hun uitvoering van de slb-rol en hantering 
van de Tools, Regels en Arbeidsdelingen die daarbij in het geding zijn. Deze Tools, Regels en 

Arbeidsdelingen krijgen hun uiteindelijke betekenis en ontwikkeling niet uitsluitend door de 
docenten die er mee werken. Die betekenisgeving vindt in een groter verband plaats, waarbij 
we de volgende activiteitssystemen binnen het grotere activiteitssysteem ‘basisopleiding 
fysiotherapie in de Randstad’ onderscheiden als de meest bepalende: a. het management en de 
staf (waarvan twee vertegenwoordigers in de buitencirkel van het onderzoek zitten) ; b. het 
eerstejaarsteam (waarvan vijf docenten in de binnencirkel vertegenwoordigd zijn; (Bert, de 
intermediair met Praxis, behoort tot jaarteam 3); c. de overige docenten van de basisopleiding 
(waaronder dus Bert) en d. het werkveld van praktiserende fysiotherapeuten (waarvan er drie 
vertegenwoordigd zijn in de binnencirkel: Han, Kathinka en Bert). In de volgende paragraaf 
verleggen we onze blik naar de spanningen en tegenstellingen die bij FEL optreden in de 
relatie tussen de Subjecten, de Community of Practice en het Object. Daarbij bekijken we, voor 
zover het onderzoeksmateriaal dit toelaat, hoe de bovengenoemde activiteitssystemen met 
elkaar interacties en confrontaties aangaan over de invulling en ontwikkelrichting van FEL. 
 

 

5 De coöperatieve dimensie van de innovatie: Subject, Object, Community of Practice 

 
In deze paragraaf onderzoeken we de objectverschuiving in relatie tot de subjecten en de 
Community of Practice die binnen deze basisopleiding fysiotherapie verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van FEL’s. Het gaat om processen waarin spanningen via meer of minder 
particuliere initiatieven en al dan niet in overleg worden opgeroepen, omgebogen, afgezwakt, 
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genegeerd en opgelost. Hoe wordt over de tertiaire tegenstellingen die met FEL samenhangen 
gecommuniceerd? Met wie ‘praat’ men ‘hoe’ over de daarmee verbonden spanningen? Hoe 
gemeenschappelijk wordt daardoor het referentiekader voor handelen binnen FEL? Wat zegt 
dat over de mate van intersubjectiviteit?  
 

5.1 Taken versus middelen 
 
Hoewel docenten sinds 1998 een heel traject met onder andere OWG’s, developmentdagen en 
schrijfgroepen hebben afgelegd, waarbij ze elk hun steentje konden bijdragen aan de 
ontwikkeling van FEL, is er in 2004, als we de docenten voor het eerst interviewen, weinig te 
merken van die verbondenheid. De meeste docenten van de binnencirkel blijken, zo snel na de 
start, FEL niet als iets van henzelf, maar van het management te beschouwen. Dat gevoegd bij 
de situatie dat zij gelijktijdig verantwoordelijk moeten zijn voor de uitvoering en ontwikkeling 
van vaak gebrekkig voorbereide programma’s, die bovendien soms in hun ogen vergeleken met 
PGO een verslechtering zijn, en gevoegd bij de situatie dat allerlei organisatorische 
randvoorwaarden haperen, maakt dat alle docenten in de binnencirkel na een half jaar FEL een 
grote werkdruk en een geringe arbeidssatisfactie ervaren. Hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? 
 

5.1.1 Trekkers en afzijdigen 

In het eerste jaar dat FEL draait, het jaar waarin we onze onderzoeksdata verzamelen, zien we 
een scheiding der geesten optreden: er zijn docenten die meedoen en docenten die niet 
meedoen. De laatsten werken in de hogere jaren en in ESP (de Engelstalige internationale 
fysiotherapie-school die nog op de leest van instructie-onderwijs is geschoeid). Weliswaar 
wordt iedereen geacht met FEL mee te doen, maar in de praktijk zijn er docenten die dat met 
tegenzin doen, of zelfs bedanken voor de eer, waardoor anderen veel harder moeten werken. 
Docenten in de binnencirkel vinden dat het management daar niet streng genoeg tegen 
optreedt. Het houdt volgens hen vast aan het principe dat ieder zijn steentje bijdraagt, zonder in 
te grijpen als docenten zich daaraan onttrekken. 

De coördinator, Nick, ziet dit probleem niet in termen van ingrijpen en sanctioneren, maar 
in termen van ontbreken van ontwikkelaars. De 55+ docenten met veel ervaring, waar hij veel 
van verwachtte, melden zich nauwelijks voor dit werk. Wat hij ook ziet, is dat er een aantal 
heel enthousiaste nieuwe docenten zijn bijgekomen, mensen met relatief weinig ervaring, die 
niet gecoacht worden en die hij, net als de andere managers, veel zware ontwikkelklussen 
geeft. Dat ervaren docenten zich op de vlakte kunnen houden, hangt samen met de 
personeelssamenstelling en met de rechtspositie van lang zittende docenten. Daar heeft hij als 
coördinator weinig tot geen invloed op, vindt hij.  

Wij hebben niet duidelijk als IMT doordacht wat de consequenties zijn van het nieuwe 

curriculum. Ik denk dat je op de een of andere manier taakeigenaren moet maken. 
Voortrekkers hadden we duidelijke opdrachten moeten geven. En ook tijd en middelen. Maar 

het punt is een beetje, en dan krijg je toch het organisatieaspect, dat is die kennis en die 
ambities en dat elan, van ik wil wel, dat zit bij een groep mensen waar al zoveel op terecht 
komt. 

Docenten zien de oplossing van het probleem meer in termen van verplichten, de 
coördinator in termen van vrijwilligheid. De coördinator: Je moet mensen die vijftien of twintig 
jaar geleden op een bepaalde rechtspositie zijn binnengekomen -  die moet je zoveel mogelijk 

gebruiken op hun kwaliteiten – en dan kun je ze nog wel iets bijsturen, maar je mag niet van ze 
verwachten dat ze bij voorbeeld onderwijsontwikkelaars worden, als ze dat vijftien, twintig 
jaar niet gedaan hebben. 
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Door uit te gaan van het principe dat iedereen mee doet aan de ontwikkeling van FEL, dacht 
het management de kloof in het docententeam tussen trekkers en achterblijvers te overbruggen. 
Dat bleek bij de pilot FEL9 een succesvolle strategie, stelde de masterstudent vast die de pilot 
had  onderzocht (zie §2). 

Wat bij een pilot werkt, hoeft echter op ruimere schaal nog geen garantie voor succes te 
zijn. De tegenstelling tussen het individuele uitvoerings- en het collectieve ontwikkelvermogen 
komt in twee spanningen naar voren. De ene spanning is: zij die willen, kunnen onvoldoende. 
De andere spanning is: zij die kunnen, willen onvoldoende. Bij FEL blijkt het ontwikkelwerk 
neer te komen op dezelfde kleine groep loyale, relatief nieuwe docenten, die het steeds drukker 
krijgt. Neem Bert. Hij is als relatief jonge docent al overbelast met ontwikkelwerk. Hij volgt 
een HGZO-docentenopleiding en is de trekker van Praxis. Als daar nog het coördinatorschap 
van de schrijfgroep FEL5 bijkomt, gaat het fout. Vervolgens krijgt hij de schuld van het slechte 
resultaat, al heeft hij er zijn halve vakantie aan opgeofferd om nog te redden wat er te redden 
was. Als FEL5 na de vakantie rammelend van start gaat, voelt Bert de verwijten die er achter 
zijn rug gemaakt worden, maar is er geen tijd voor een evaluatie van het proces waardoor deze 
schrijfgroep in de problemen is gekomen.  
 
Het stilzwijgend accepteren dat groepen docenten zich afzijdig houden van FEL, ondermijnt de 
ontwikkeling van FEL. De zware omstandigheden waaronder de docenten die wel aan FEL 
werken, gebukt gaan, maken van die afzijdigheid een privilege. Bovendien draagt het niet 
voeren van het debat waarom docenten zich afzijdig houden, bij aan de versluiering van de 
achterliggende secundaire tegenstellingen. Daarmee wordt een belangrijke drijfveer van de 
ontwikkeling van de opleiding buiten de Community of Practice gehouden: de visie op en de 
passie voor de beide beroepen (fysiotherapeut en docent) en de noodzaak van de overgang van 
PGO naar FEL. De ene groep docenten houdt zich afzijdig, de andere groep docenten heeft het 
te druk om zich met die visieverschillen bezig te houden. Marja: Dan gaan we dat oplossen, 

dat gaan we niet bespreken. De noodzakelijke ontwikkeling van FEL verandert zo in een 
vervelende klus die geklaard moet worden.  
 
Marja beschrijft de omslag die ze gedurende het eerste jaar FEL maakt als gevolg van deze 
spanningen.  

De vraag is: is het onderwijs een bedrijf of is het idealisme? We begrijpen elkaar en we 

vinden dat ook goed maar waar we dan mee blijven zitten is dat stukje pijn: wat jammer dat het 
zo moet! Dat ons idealisme weggaat.  

Ze vertelt hoe ze gaandeweg het eerste jaar FEL haar idealisme inruilt voor realisme. Ze 
gaat van: Kan ik dat wel maken? naar: Zo wil ik het!  

Dat is een discussie die ik met mijn collega’s en mijn kamergenoten had: ik merk dat 
iedereen daarmee worstelt. Eerst was het een soort idealisme, sommige studenten zijn in iets 

speciaals geïnteresseerd en daar maak je dan extra tijd voor. Echt betrokkenheid met het vak 
wat je leuk vindt. En aan de andere kant merk je: ik loop helemaal vast. En dan zie je dat 
mensen – en ik ook – gaan uitproberen. De een zegt: het is vijf uur, ik ben weg. De ander werkt 
tot ’s nacht twee uur door en gaat dan alleen maar mopperen en klagen.  

Diana houdt de bezieling wel, maar betaalt daar een prijs voor. Kritiek op oudere collega’s 
houdt ze liever voor zich. Geconfronteerd met het cynisme van deze docenten (“Over vier jaar 
zitten we weer ‘gewoon’  hoorcolleges te geven”) raakt ze geërgerd, maar bedenkt ze ook:  

Ik moet zuinig met mijn energie zijn.  
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Ze zet daar vervolgens een eigen vorm van cynisme tegenover: Daar ga ik mijn energie niet 
aan verspillen. Ik bedoel, ik ben jonger dan jij, dus je bent toch eerder weg. 

 

Als FEL al vanuit idealisme is begonnen, dan is daarvan bij de docenten die in de binnencirkel 
zitten, na een half jaar FEL weinig te bespeuren. In hun verhalen benadrukken de docenten van 
het eerstejaarsteam dat ze weinig steun krijgen van hun collega’s buiten het eerstejaarsteam, en 
ook dat de steun aan elkaar te wensen overlaat. Iedereen heeft het te druk, zonder dat men de 
oorzaak daarvan goed kan vatten.  Een belangrijk deel van de schuld wordt bij het management 
gelegd. Daarvan wordt gevonden dat het slecht plant en faciliteert.  

Het management legt de schuld van de werkdruk in de eerste plaats bij de docenten. Om te 
beginnen is er het probleem van de onwillige docenten, waarover de opleidingsmanager zegt:  

Die CAO moeten ze afschaffen. Als je echt verandering wilt hebben in het onderwijs, dan 
moet je de CAO afschaffen. Waar denk ik heel veel opleidingen mee zitten, de fysiotherapie 

heel erg, een hele hoop docenten zijn er ingestroomd twintig jaar geleden, vijfentwintig jaar 
geleden met gewoon uitloop schaal 12. Waar verder geen eisen zijn gesteld aan 

onderwijskundige vaardigheden, competenties, etcetera. En dan is het nu lekker makkelijk, ik 
druk het wat fel uit misschien, om te zeggen: ik kan niet schrijven, ik wil niet schrijven. Je zou 
ook kunnen zeggen: ik word zo dik betaald, om te kunnen schrijven, wat ga ik daarvoor doen. 

Een ander oorzaak van de werkdruk ziet hij in de incompetentie en ineffectiviteit van 
docenten:  

Hoeveel productie mag je van een docent verwachten? Ik heb een collega, als ik die vraag 

om iets in Word te zetten, dan kost hem dat tien uur. Ja, die werkt over. Diezelfde tien uur doet 
iemand anders in een uur. Wie werkt nu over? Maar dat neemt niet weg: hij is heel enthousiast 
en hij heeft heel wat te vertellen. Dus met betrekking tot overwerk: ja! Ik denk dat hier iedereen 
keihard werkt. Als ik ergens dankbaar ben dan is het voor de mensen die hier zijn. Het is op 

een ander niveau: Veel werken – en dat zal ik ook tegen mijn studenten zeggen – wil nog niet 
zeggen goed werken. Dat is een discussie die heel moeilijk is en ook heel link is. Waarbij je 

heel voorzichtig moet zijn met je conclusies. Je kunt ook zeggen, ik heb de collega’s gezien 
hoor, met bákken vol portfolio’s. Je kunt ook zeggen: hoe ga je d’r nu mee om? Als je als een 
hogeschoolmeester alles gaat lezen, tja, dan werk jij over. Een aantal vragen kun je als 
docenten, kun je als organisatie, kun je als collega’s onderling stellen: wat wil ik er nou uit 

halen? Moet ik alles lezen? 
 
Blijkbaar zijn noch het management, noch de docenten in staat om in het eerste jaar van FEL 
goed te doen wat ze zouden moeten doen. Docenten passen de procesvaardigheden niet toe die 
ze geacht worden hun studenten te leren, zoals evalueren, reflecteren en kritiek uiten in het 
licht van hun verantwoordelijkheid voor verbetering van het onderwijs. De coördinator merkt 
daarover op:  

Wat ik lastig vind is dat collega’s heel hard roepen: we moeten eerlijk tegen elkaar zijn! En 

bij de eerstvolgende situatie waarbij ze eerlijk tegenover elkaar zouden moeten zijn, dat dat 
niet gebeurt. Dan zitten ze met elkaar in een projectgroep en dan gebeurt er iets, wat er altijd 
gebeurt, en dan zeggen ze niks tegen elkaar. En dan zegt een collega dat tegen mij en dan zeg 
ik: “Dan moet je niet bij mij zijn, dan moet je bij die docent zijn”. “Ja, maar dat vind ik zo 

moeilijk om het tegen hem te zeggen”. Dan denk ik ja, wel met de mond belijden dat we dat 
moeten gaan doen en dan zelf niet willen.  

Maar ook het management grijpt niet in waar het zou moeten, en kunnen. Het gesprek over 
de mislukking van de schrijfgroep van FEL5 laat meer dan een half jaar op zich wachten. 
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Docenten blijken pas na een half jaar bereid bijeen te komen, de hand in eigen boezem te 
steken en door reflectie van fouten te leren. Bert:  

Zelf doen we het aan alle kanten fout. We delen niet goed in, we werken niet goed samen en 
als uiteindelijk blijkt – en iedereen voelt – dat die samenwerking niet goed gaat, dan 
corrigeren we er niemand op, en als het uiteindelijk ook nog tot een slecht product leidt, dan is 
het ook nog hartstikke moeilijk om daar een evaluatie op te zetten op basis van gezamenlijke 

reflectie. Dat vond ik er belangrijk aan: dat kan toch niet? Wij moeten een rolmodel zijn voor 
studenten! 

Al vindt de coördinator dat hij op het punt van de haperende procesvaardigheden bij 
docenten niet veel anders kan doen, toch zit voor hem aan zijn handelingsverlegenheid de geur 
van nalatigheid.  

Ik heb geen instrumenten om naar iemand toe te gaan. Ik heb het in het verleden wel 

gedaan, alleen, dan krijg je opmerking: wie heeft dat gezegd? Hoeveel mensen hebben het dan 
gezegd?  Waarom zijn die mensen niet eerst naar mij toegekomen? Waarom spelen ze dat via 

jou? Dat vind ik heel erg lastig om te pareren. 
Docenten verwijten het management dat het te weinig doet om de divergentie van de 

Community of Practice tegen te gaan. Zo beschikt de coördinator volgens hen wel over het 
functionerings- en beoordelingsgesprek als een instrument om verschillen in inzet en 
uitvoering bespreekbaar te maken. Maar dat gebruikt hij in het eerste jaar van FEL niet. Marja:  

Functioneringsgesprekken zijn er niet geweest. Ik heb vorig jaar een functioneringsgesprek 

gehad, daar heb ik nooit een verslag van gehad. Daar is Nick niet aan toegekomen. Daar heeft 
de coördinator zelf later ook spijt over: Het feit dat we vorig jaar vanwege tijdgebrek de 
functioneringsgesprekken niet door hebben laten gaan. Dat is natuurlijk slecht als je het hebt 
over een lerende organisatie of het faciliteiten aanbieden. Dat mensen gaan nadenken over hoe 

ze verder willen, hoe ze functioneren, daarvoor moet je af en toe zulke momenten prikken. 
De coördinator steekt zeker de hand in eigen boezem.  
Als bepaalde activiteiten niet goed worden uitgevoerd, zou daar liefst een gesprek op 

moeten volgen. Daar kom ik nu niet aan toe. Hooguit even een mailtje. Ja, dat komt natuurlijk 
niet aan. Dat mailtje wel, maar de boodschap niet. Ik zit ook in een andere rol hè? In het 
verleden was ik toch wat meer een van de docenten en een van de mensen die gezamenlijk 

tegen het management schopten. Hij zegt dat hij als coördinator ervaring mist en noemt zich 
daarom liever junior manager. Om een betere coördinator te worden ziet hij twee 
mogelijkheden: Ik constateer dat er iets misgaat, ik denk dat ik daar redelijk scherp in ben. In 
eerste instantie probeer ik toch via boeken daar uit te komen. De tweede weg om een betere 
coördinator te worden ziet hij in coaching. Dat komt niet goed van de grond. Omdat ik in mijn 
omgeving ook niet iemand zie die de rust heeft op dit moment, en ook de know how heeft 

waarvan ik zeg: daar stap ik op af. En ook niet de uitstraling heeft waarvan ik zeg: daar stap ik 
zo maar op af om dat te bepraten. 

 
Het ontwikkelproces in het eerste jaar van FEL wordt ernstig bemoeilijkt door het feit dat het 
management noch de docenten goed weten om te gaan met de tegenstelling tussen de 
individuele uitvoerings- en de collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid. Deze tertiaire 
tegenstelling vloeit voort uit de secundaire tegenstelling tussen het gerealiseerde en het vereiste 
resultaat in termen van kwaliteit en rendement en leidt binnen FEL tot nieuwe spanningen, een 
hoge werkdruk en tot een scheiding der geesten. Dit heeft gevolgen voor het debat over de 
andere twee secundaire tegenstellingen (die gaan over: wat is een competente fysiotherapeut en 
wat is een goede opleiding?). Dat wordt niet (meer) gevoerd, wat de ontwikkeling van de 
Community of Practice nog verder ondermijnt: spanningen en conflicten spelen zich niet 
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inhoudelijk, in de vorm van discussies en debatten, maar op procedureel niveau af. Het werk 
van een team (plannen, overleggen, uitvoeren, afstemmen, coachen (intervisie), evalueren, 
verbeteren) blijft teveel steken in uitvoeringsklussen voor individuele docenten. Dat zagen we 
ook al in de vorige paragraaf bij het uitvoering geven aan Tools, Regels en Arbeidsdelingen 
vanuit de slb-rol. 
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

De individuele uitvoerings- en de 
collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid 

• Docenten die zich afzijdig houden van versus docenten 
die het extra druk krijgen in FEL 

• Docenten en management verwijten elkaar over en 
weer incompetent, inefficiënt en nalatig te zijn  

• Procesvaardigheden, die docenten studenten moeten 
leren, passen ze zelf niet toe 

• Instrumenten waarmee de Community of Practice 
versterkt kan worden, verzuimt het management in te 
zetten 

 
Tabel 8.7: Overzicht van spanningen als gevolg van de gehanteerde Arbeidsdeling 

 
5.2 De proceskant versus de inhoudskant  
 
Bij de uitvoering van FEL, zagen we in paragraaf 4 en 5.1, treden spanningen op over de 
kaders die tot nieuw gedrag bij studenten én docenten moeten leiden, over de regie van het 
leren binnen en van het ontwikkelen van FEL en over de aard en het niveau van de 
competenties die daarbij bereikt moeten worden. Hoe wordt in de verschillende 
‘activiteitssystemen’ gesproken over deze spanningen? Welke referentiekaders hanteren de 
betrokkenen daarbij? Is er sprake van collectief leren: toename van een gedeelde visie, 
gemeenschappelijke besluitvorming en eenduidige hantering van instrumenten? 
 
5.2.1  Externe en interne referentiekaders 
Op opleidingsniveau is al in de jaren voorafgaand aan FEL aan een gemeenschappelijk 
referentiekader gewerkt. In de onderwijskundige werkgroepen van docenten, de stuurgroep, in 
schrijfgroepen en in developmentdagen zijn de principes, de begrippen en de instrumenten van 
FEL ontwikkeld. 

In de dagelijkse praktijk in het eerste jaar FEL blijken die algemene uitgangspunten en 
handelingskaders een onvoldoende basis te vormen om het collectieve leren te voeden en te 
sturen. Ze overtuigen onvoldoende, onder andere omdat ze te algemeen zijn geformuleerd. Er 
is nog geen directe confrontatie met de praktijk, bij voorbeeld in de vorm van een stage, voor 
een reality check. Toch zijn na een jaar FEL zelfs de mensen die het meest kritisch waren over 
de kloof tussen het oude en nieuwe leren, duidelijk positiever. Het draagvlak voor FEL is na 
een jaar gegroeid. Hoe is dat draagvlak gegroeid en wat zegt dat over het collectieve leren?  

Vroeger, in hun PGO-teams en nog weer verder terug in hun vakgroepen, hadden docenten 
overleg over vragen als: heb jij nog ideeën?, of: hoe heb jij dat gedaan? Bij FEL worden ze niet 
alleen geconfronteerd met verschillen in de uitvoering, maar ook met verschillen in de manier 
waarop docenten de kaders (zoals de FEL-uitgangspunten en de daarbij horende docentrollen, 
of het competentiemodel) interpreteren. De verschillen tussen mensen die meer de didactische 
en mensen die meer de vakinhoudelijke lijn volgen, lijken van een andere orde dan die tussen 
bij voorbeeld docenten die oosterse geneeswijze of manuele therapie als stokpaardjes hebben. 
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Die verschillen konden in het oude curriculum naast elkaar bestaan. Door spreiding in het 
rooster konden ze zelfs productief gemaakt worden: studenten kregen zo te maken met 
verschillende ‘culturen’ binnen het beroep.  

Toch vindt Han die nieuwe verschillen bij FEL niet wezenlijk anders. Je moet samen tot 
een vergelijk komen, vindt hij, en daarvoor hoeft hij niet iets anders te kunnen of te doen dan 
vroeger.  

Als ik naar mijn eigen competenties kijk dan denk ik dat er niet zo vreselijk veel verschil zit 
met vroeger, nee. De manier waarop ik bijdragen lever in de organisatie en met mijn collega’s 

die heeft niet een heel andere intensiteit gekregen. Hij is alleen anders geworden, omdat je 
over heel andere dingen praat. Maar de wijze waarop en in afstemming met elkaar, gaat het 
eigenlijk net zo als vroeger. Daar heb ik mijn eigen competentie niet zo zeer aan hoeven 
aanpassen. Je overlegt niet meer over toetsvragen, maar werkoverleggen waren er al, niet in 

die term, maar je sprak wel over: hoe doe jij dat nou? 
 
Kathinka ziet het anders. Zij vindt dat niet volstaan kan worden met op de oude voet doorgaan 
met samenwerken. Zij noemt het bijvoorbeeld een probleem dat het na een jaar FEL nog steeds 
niet is gelukt de discussie tussen docenten over de mate van docent- en zelfsturing te voeren.  

De kwestie van de docentsturing versus zelfsturing zou natuurlijk in die werkoverleggen of 

in die intervisie aan bod gekomen moeten zijn, maar dat blijken eigenlijk heel erg een soort 
vergaderingen waarin de laatste noodoplossingen geleverd worden. Ik denk dat we aan dat 

soort leren nog niet echt toegekomen zijn.  
Ook voor Diana blijft het gesprek in de werkoverleggen teveel hangen in 

uitvoeringskwesties.  
Wat nog heel erg door docenten wordt gezegd is: wat is precies mijn rol en past die mij en 

is het een goeie rol? Over inhoud wordt nog heel weinig gesproken, dus: wat is dit eigenlijk 
voor opdracht en deze skill, waarom zit die er eigenlijk in? Wat doen we er mee? Is die 

eigenlijk wel nuttig? Is die hier wel op zijn plek? De kaartenbak, zoals die bestaat, klopt die 
wel, klopt die niet? Daar wordt nog heel weinig over gesproken. Ze denkt wel dat het in teams 
ontwikkelen van FEL door moet gaan. Ik denk dat we zoals nu per rol bij elkaar zitten, de 
enthousiasten en de strebers en de mensen die helemaal niet zo enthousiast zijn, maar dit nu 

eenmaal maar moeten doen, dat je dan toch op een lijn komt. 
 

Terwijl Han de eerste tijd bij FEL vooral nodig heeft om zijn draai te vinden en zijn zorgen en 
twijfels over FEL in goede banen te leiden, zijn Diana en Kathinka al snel ontevreden over het 
ontbreken van fundamentele vragen en discussies. Toch verloopt de ontwikkeling van de 
Community of Practice in een bepaalde richting, want alle drie deze docenten spreken zich, 
ondanks hun verschillen, uit voor een pragmatische benadering van het gemeenschappelijke 
oogmerk. 

Han: Ik denk dat dat ook iets is van de sfeer van de afdeling en het iets is dat in 

fysiotherapeuten ook moet zitten. Ja. Aardig positief ingestelde mensen hoor. Er wordt wel 
gemopperd maar er wordt niet geruzied ofzo. En er wordt ook niet –op incidentele gevallen na 
– iets geweigerd, zo van: dat doe ik niet. Uiteindelijk gebeurt het toch.  

Kathinka: Er is wel wat gemor, vooral onder de wat oudere docenten, vooral ook omdat die 

bij voorbeeld al vier of vijf keer een curriculumwijziging hebben meegemaakt. Ik heb er wel 
twijfel over maar ik wil er wel heel graag aan meewerken en er een goed product van maken! 

De praktische problemen waarop ik stuit daar wil ik gewoon verbetering op zoeken.  
Diana: Je moet het ook met elkaar doen en als de rest nog niet wil of iets anders wil, dan 

moet ik me daar wel aan conformeren. Dat zou ook een belemmerende gedachte van me 
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kunnen zijn. Aan de andere kant denk ik: blijkbaar kunnen processen niet zo snel als ik het 
graag zou willen, dus dan moet ik er ook een stapje in terugdoen. 

 
Dat de Community of Practice in de loop van het eerste jaar van FEL een voorwaarde voor 
collectief leren en voor de expansie van het activiteitssysteem kon worden, zien docenten 
eerder als hun eigen verdienste dan als het resultaat van sturing van bovenaf. Die was er wel, 
bij voorbeeld in de vorm van developmentdagen, maar de docenten vinden dat die de 
gemeenschappelijkheid eerder ondermijnden: docenten mochten deze bijeenkomsten mijden 
zonder dat de leiding ingreep. Relationeel vond Kathinka die bijeenkomsten fnuikend.  

Eerst was ik ook heel netjes en fanatiek en overal altijd bij maar als ik zie dat andere 
mensen dat niet doen... Ik ga niet een heilig boontje spelen als ik ook mijn tijd voor andere 
dingen kan gebruiken. Dat moet niet aan mij zijn, dat moet uit het management komen, maar 

het management is super overbelast. Die gaat daar geen energie en tijd aan besteden.  
De onderwijskundige legt uit waarom hij koos voor een ‘soepele’ houding naar docenten 

die niet op deze bijeenkomsten komen.  
Er werd door iemand uit de stuurgroep de presentie bijgehouden en dan was er een soort 

bitcherige sfeer op die developmentdagen. Een ander lid van de stuurgroep en ik hebben daar 
van afgezien. We willen dat niet. Laten we nou datzelfde wat we van studenten willen ook van 

docenten verlangen. Dat betekent dat ze kunnen muiten, dat ze kunnen duiken, we zitten ze wel 
op hun hielen en er zijn ook faciliteiten. We gaan dat niet allemaal opdringen. We stellen dus 

heel duidelijk vast: dit is jouw profiel, hier heb je de kans om iets te vragen. De teamleiders 
moeten dat aansturen. Dat spel moet nog goed op gang komen. Dat is nog niet goed op gang 
gekomen.  

Ook de ínhoud van de developmentdagen leidde tot scepsis en distantie. Zo had de 
coördinator kritiek op de uitleg van de bedoeling van het portfolio door de onderwijskundige. 
Ook Kathinka vond de bijeenkomsten niet overtuigend:  

De onderwijskundige die zei: een jaar na het afstuderen hebben de leren leren-studenten 
minder kennis, maar zijn ze communicatief vaardiger en na vijf jaar is dat gelijkgetrokken. 
Nou, dat vind ik een heel matige score, eigenlijk, want dat betekent dat de groep die heel 
ouderwets les heeft gehad dat die communicatief misschien wat slechter is maar dat is na een 

paar jaar werken gelijk getrokken. Met andere woorden, dat betekent dat de groep die 
ouderwets les heeft gehad zich wel degelijk bijschoolt, want die leert op communicatief vlak 

veel. 
 
De meeste docenten in de binnencirkel hebben kritiek op de instrumenten die de stuurgroep 
gebruikt om parallel aan de expansie van het activiteitssysteem het collectieve leren te 
bevorderen. Ze vinden dat er zeker sprake is van collectief leren, maar ze zien dat eerder als 
gevolg van de ontwikkeling van een specifiek soort Community of Practice, waarbij docenten 
niet alleen inzichten delen die uit hun ervaringen met de FEL-praktijk komen, maar ook uit 
referentiekaders buiten school. Zo zijn de boundary crossers in de binnencirkel, die met een 
voet in de praktijk en met een voet in het onderwijs staan, extra goed te spreken over de 
kwaliteit van de Community of Practice in de opleiding, als ze die vergelijken met die van hun 
Community in de beroepspraktijk. Kathinka geeft aan dat ze haar referentiekader eerder deelt 
met haar docentcollega’s dan met de collega’s in haar fysiotherapeutische praktijk.  

Ik werk in een praktijk waar mensen wel heel hard werken, maar minder bezig zijn met de 
theorie achter het vak. Ik vind het heel inspirerend hier op school met andere collega’s. Ik vind 
dat er heel veel bevlogen mensen hier werken met heel veel kennis, waar ik van leer, tegen 
opkijk, waar ik vragen aan kan stellen. En dat heb ik in mijn groepspraktijk wat minder. Dat 
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zijn harde werkers, sportief, maar dat zijn geen theoretici. Ze gaan nauwelijks op cursus, lezen 
nauwelijks een boek. 

Ook Han hanteert als boundary crosser de resultaten van het collectief leren van de twee 
Communities of practice (opleiding en beroepspraktijk) waarin hij participeert kruislings. Naar 
beide praktijken neemt hij er wat van mee. Evenals Kathinka gebruikt Han zijn vakgenoten in 
de praktijk als referentie wanneer hij kanttekeningen bij FEL formuleert. Hij vindt het allemaal 
wel leuk en aardig wat studenten al leren lerend leren, maar  

ik krijg steeds vaker te horen dat de studenten over het algemeen toch over minder kennis 

beschikken dan dat ze dat vroeger hadden 
En die kritiek van fysiotherapeuten is gebaseerd op studenten die PGO gehad hebben, laat 

staan FEL, waarin de kennis en vaardigheden volgens hem nog minder systematisch aan bod 
komen. Het werkveld is toch wat behoudender, vindt hij. Han is bang dat zijn collega-
vakgenoten zullen vallen over de geringere kennis van studenten.  

Er zijn er toch nog een heleboel die te snel kunnen zeggen: weet je dat niet? Heb je dat niet 

gehad? Wij hebben dat vroeger allemaal moeten leren! Dat debat, waar mijn eigen twijfel ook 
zit, gaat gewoon door. Het is wel prettig als je een hoeveelheid kennis hebt. Als je een diagnose 
krijgt overgedragen en je kan het al heel snel plaatsen. Het is ook een beetje macho om veel 
dingen te weten.  

Hij ziet net als Kathinka duidelijke verschillen tussen beide Communities. De Community in 
de opleiding heeft een ander tempo, is meer pro-actief. De fysiotherapeut wacht meer af op wat 
er op hem afkomt.  

Als fysiotherapeut ben je wat meer afhankelijk van de input. Je hebt wat meer gelegenheid 
om het wat over je heen te laten komen. Om het als kunstje te doen. Pas als de realiteit te 
dichtbij komt moet je reageren. Zo werkt de gemiddelde fysiotherapeut. Hier kan dat niet.  

De dynamiek van de Community of Practice van de opleiding moet volgens hem een 
vertaling krijgen in het ondernemender worden van fysiotherapeuten.  

Bert bekijkt FEL vanuit het externe referentiekader Praxis. Net als Kathinka en Han 
vergelijkt hij als boundary crosser docent met fysiotherapeut en andersom. In eerste instantie 
lijkt zijn voorkeur als go between tussen school en Praxis uit te gaan naar de doortastendheid 
van praktijkhouders.  

Men is hierop school altijd een beetje voorzichtig. Er worden nooit harde beslissingen 
genomen. Het moet allemaal via allerlei wegen, iedereen moet te vriend gehouden worden. Dat 

is allemaal zo moeilijk. Een beetje: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Je krijgt 
nooit nee te horen. ‘Dat doen we nu niet met Praxis’. Gebeurde dat maar. Dat zou ik eigenlijk 
wel lekker vinden, als je iets bedenkt om te horen: nee. Hoorde je nou maar eens nee. Het is 
van: da’s  een leuk plan, daar komen we nog op terug. Alles kan maar niks lukt en niks gaat. 
Alles wat er is dat is half. Ik vind het verschrikkelijk.   

Na een jaar pakt de vergelijking voor hem echter duidelijk negatiever uit voor de 
praktijkhouders. Hij merkt dat fysiotherapeuten meer moeite hebben met hoge ambities dan 
docenten.  

In het onderwijs is men meer gelijk dan in de praktijk. Dat merkte ik bij Praxis, waar ik bij 
methodisch werken en planmatig handelen duidelijk voorop loop. Dan krijg je weer dat 

andere. Dan wordt dat op een bepaald moment niet in dank afgenomen. Dan heeft de rest 
zoiets van: daar heb je hem weer, hij weet het weer beter. 

 
Ook Nick, Diana en Marja gebruiken een extern referentiekader om hun visie op de opleiding 
en hun bezwaren tegen de samenwerking van docenten en het gebrekkige collectieve leren dat 
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daaruit resulteert te onderbouwen. Nick was op een HGZO-congres, waarin ook met 
simulatiepatiënten werd gewerkt.  

Daarna wordt aan ons gevraagd: nou, wat vond je goed, wat vond je niet goed, wat zou je 
heel anders doen? En vervolgens wordt gezegd: trek nou eens conclusies voor jezelf en dan ga 
je in kleine groepjes je eigen strategie die je voor jezelf bedacht hebt toepassen op een 
simulatiepatiënt.  

Vergeleken met zo’n manier van werken blijft voor Nick het leren van docenten, en 
afgeleid daarvan dat van studenten binnen FEL nog veel te oppervlakkig.  

Dat zie ik eigenlijk met alle dingen die bij ons gebeuren, het blijft vaak zo steken bij die 
eerste fase. Het leren blijft zo oppervlakkig. Studenten schrijven wel een reflectieverslag naar 
aanleiding van simulatiepatiënten, maar daar wordt verder nooit meer op terug gekomen. Dus 
als ze na een half jaar weer een keer een simulatiepatiënt zien, dan zouden ze – volgens mij is 

dat niet zo moeilijk –eerst als voorbereiding moeten opschrijven: wat had ik nou voor leertaken 
een half jaar geleden? 

Ook Diana gaat uit van een extern referentiekader. Ze gaf al eerder aan hoe ze zich in haar 
studie Bewegingswetenschappen had geërgerd aan het receptachtige denken van haar 
medestudenten die al fysiotherapeut waren. Ze is ook pleitbezorger van de onderwijskundige 
inzichten die een vertaling hebben gekregen in FEL. Ze maakt zich in vergelijking tot Han en 
Kathinka veel meer boos op docenten die zich niets aan de FEL-uitgangspunten gelegen laten 
liggen.  

Het is wel dat ik denk verdorie, we hebben het zo afgesproken, dat we déze rol naar de 
student gaan uitdragen, en dan hoor je – van horen zeggen van studenten – dat het zo gaat: de 
deur is nu dicht en nou ga ik het toch op mijn manier doen. En dat zoiets ook letterlijk gezegd 
wordt. Kwaaier kan je mij dan niet krijgen. 

Marja hanteert ook een extern referentiekader. Dat doet ze vanuit haar achtergrond als 
psycholoog, “de enige sociale wetenschapper” op school, maar meer nog haar andere baan als 
(para)medisch journalist. Van daaruit formuleert ze haar kritiek op zowel de school als op de 
fysiotherapie. Volgens haar lukt het noch de fysiotherapeuten in het beroep, noch die in de 
opleiding om dát neer te zetten waar het werkelijk om gaat. Ze noemt dat hun ‘naïviteit’:  

Je denkt als je maar hard rent en goed je best doet, dan is het wel duidelijk voor iedereen 

en dan gebeurt wel wat je wil. Het zijn ook allemaal heel communicatief vaardige mensen. Je 
hoort ook nooit een patiënt klagen over de fysiotherapeut. Ze zijn niet in staat om zich 

voldoende te profileren. Ze krijgen het op de een of andere manier niet verzilverd.  
Net als de fysiotherapie vindt ze ook het onderwijs als bedrijfstak een vreemde branche. 

Waarom op vier plaatsen in Nederland hetzelfde wiel uitvinden, terwijl je van elkaar weet dat 
je er mee bezig bent?  

Als je gaat kijken naar hoe er bezuinigd wordt in het onderwijs, dan denk ik: het is allemaal 
gesubsidieerd, er gaan allemaal grote pakken geld heen. Zou je dat nou niet op een andere 

manier kunnen organiseren?  
Dat wordt bevestigd door Kathinka die als lid van de FEL3-schrijfgroep een ervaring had 

waardoor ze de efficiëntie van het ontwikkelproces in twijfel trekt.  
Wat ik op een gegeven moment tegenkwam was een cd-rom waarop die skills die ik net aan 

het schrijven was, stonden. Die bestond gewoon! Die was er al! Ik viel echt van mijn stoel dat 
ik aan het schrijven was aan een skill die gewoon al bestond.  

 
Blijkbaar dwingt niet alleen de druk van de actualiteit maar ook de complexiteit van de vele 
soorten deskundigheden die zij belichamen de docenten van de binnencirkel tot een 
pragmatische houding. Zij geven aan dat de Community of Practice waarvan zij deel uitmaken 
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de nadruk legt op het zoeken van praktische oplossingen. Ontwikkelingsgerichte interactie 
wordt verdrongen ten gunste van praktische oplossingen en verhelderingen. Condities voor het 
samen zoeken naar oplossingen zijn aanvankelijk nog gebrekkig, waardoor dat vaak ad hoc en 
geïmproviseerd plaatsvindt. Verder gaat onderling veel tijd en moeite zitten in het werken aan 
een goede sfeer, het opheffen van onduidelijkheden en het uitwisselen van ideeën. Dat lijkt niet 
zoveel te verschillen met vroeger. Ook de nieuwe Community of Practice gebruikt een 
pragmatische houding om het nieuwe onderwijsconcept FEL hanteerbaar te maken. Al doende 
creëert zij zo draagvlak.  

Gaandeweg het eerste jaar worden ontwikkelkwesties die uitstijgen boven dit pragmatische 
uitvoeringsniveau weliswaar op de lange baan geschoven, maar omdat ze steeds minder 
afgewenteld worden naar het management, komen ze steeds meer binnen bereik van de eigen 
verantwoordelijkheid. Wat er met die lange baan (waarbij nieuw verworven inzichten geplaatst 
worden tegenover de oorspronkelijke uitgangspunten en kaders van FEL) gebeurt, daarover 
gaat de volgende paragraaf. 
 

Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

De proceskant van leren leren 
versus de inhoudskant van het 
beroep  

• de spanning tussen externe en interne 
referentiekaders 

• de spanning tussen de FEL-visie op de competente 
fysiotherapeut en die van praktiserende 
fysiotherapeuten 

• de spanning tussen actuele kwesties die opgelost 
moeten worden en ontwikkelkwesties die 
operationeel gemaakt moeten worden 

• de spanning tussen individuele en gezamenlijke 
oplossingen 

 

Tabel 8.8: Spanningen als gevolg van verschillen binnen de Community of Practice 

 
5.3 Individuele versus collectieve verantwoordelijkheid 
 
De verschuiving van vakgericht instructieonderwijs naar FEL is gepaard gegaan met een 
andere verdeling en invulling van verantwoordelijkheden. Wat zegt zo’n casus als die van de 
schrijfgroep van FEL5, die voor Bert zo’n frustrerende ervaring werd, over 
verantwoordelijkheid? Hoe kan het gebeuren dat deze ontwikkelaars zo aan hun lot worden 
overgelaten en dat vervolgens – als het misgaat– zo lang gewacht wordt met een evaluatie? Het 
belang van deze vragen neemt toe als we kijken naar de opdracht die schrijfgroepen krijgen 
van het management. Schrijfgroepen bestaan uit docenten die het onderwijs dat ze ontwerpen 
lang niet allemaal ook gaan uitvoeren. Ze moeten de kaders uitwerken waarbinnen de 
uitvoerders met studenten aan de slag gaan. Een onvoldoende uitgewerkt kader geeft extra veel 
stress, ruis en improvisatie voor de uitvoerders, zeker als de teamvorming en de daarbij 
horende procesvaardigheden als kennis delen, feedback, evaluatie en kritiekrelaties nog in 
ontwikkeling zijn. De coördinator probeert de situatie een positief label te geven.  

Je hebt een bepaald concept, dat op een gegeven moment wat meer handen en voeten gaat 
krijgen, dit jaar wat bijgestuurd gaat worden. De mensen in de schrijfgroep hebben het zo 

ontwikkeld en nou mogen we zelf, team 1, binnen die kaders die er zijn, het beter doen.  
De opdracht van een schrijfgroep is in zoverre onduidelijk, dat het eindproduct niet 

vaststaat. De stuurgroep vraagt: maak een halffabrikaat dat voor tachtig procent ‘af’ is. Maar 
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wat is een halffabrikaat dat tachtig procent gereed is? Tachtig procent waarvan? Dus: wanneer 
is je werk ‘af’? Kathinka:  

Ik heb zelf meegedraaid in de FEL 3 en daar krijg je een aantal uren voor. Op een gegeven 
moment zijn de uren op maar het product is niet af. Dan zijn er een aantal docenten die houden 
er gewoon mee op en er zijn een aantal docenten die gaan gewoon door tot het product af is.   
 

De FEL-ontwikkeling ervaren docenten, anders dan de opleidingsmanager en de 
onderwijskundige, als iets dat ‘van boven’ is opgelegd. Door de overgang van PGO naar FEL 
groeien de secundaire tegenstellingen over het beroep, het leren binnen en de kwaliteit van de 
opleiding uit tot twee tertiaire tegenstellingen: die tussen de proceskant van leren leren versus 
de inhoudskant van het beroep en die tussen de individuele uitvoerings- en de collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid. De vraag is nu: wie neemt de verantwoordelijkheid voor het 
opheffen van deze tegenstellingen? 
 
5.3.1  Het opheffen van de tertiaire tegenstellingen  

De primaire verantwoordelijkheid voor het overbruggen van de genoemde tertiaire 
tegenstellingen ligt bij het management. Het management heeft bijvoorbeeld de strategie 
bepaald dat alle docenten ontwikkelwerk moeten doen. In het voorbeeld van FEL5 wordt 
duidelijk dat die strategie om iedereen bij het schrijven in te schakelen, riskant is. Die kan 
leiden tot een onvoldoende uitgewerkt kader, wat extra veel werkdruk geeft voor de 
uitvoerders. Toch is het schema top-down versus bottom-up  niet goed op de ontwikkeling bij 
FEL van toepassing. Sommige strategische beslissingen (zoals de zorg over het rendement van 
PGO) komen inderdaad van boven. Maar de voorbereiding van de omslag van PGO naar FEL 
vond wel degelijk vanaf 1998 door docententeams plaats. Ook de schrijfgroepen die de 
afzonderlijke FEL’s voorbereiden, bestaan uitsluitend uit docenten (dus zonder 
onderwijskundige of vertegenwoordiger uit de stuurgroep). Daar ligt wel de strategische 
beslissing van het management aan ten grondslag: iedere docent moet meedoen aan het 
schrijfproces. 

Volgens Kathinka blokkeert deze beslissing van het management het collectieve leren. Ze 
vindt het een mooi idee om iedereen mee te laten doen aan het schrijven van de FEL’s, maar ze 
ziet hiervan als nadeel dat iedereen weer opnieuw het wiel gaat uitvinden.  

Want de FEL’s 4, 5 en 6 die nu geschreven worden die kampen eigenlijk in groepjes weer 
met dezelfde problemen als groep 1, 2 en 3. Wat ik dus geleerd heb zou ik zo graag aan mijn 

collegadocenten overdragen die het nu bij een FEL 4, 5, 6 aan het tegenkomen zijn, en dat heb 
ik natuurlijk allang gezegd aan mensen uit de stuurgroep. Maar dat strandt.  

Dat strandt ook omdat de overdracht van ervaringen, het proces van de ontwikkeling op 
developmentdagen, niet goed verloopt.  

Wij gaven wel een presentatie over de uitkomst van de FEL, n.l. dit is het geworden en zo 
moet het lopen, maar niet over: waar hebben we nou mee geworsteld? (Kathinka). 

De stuurgroep heeft in eerste instantie het initiatief genomen voor het dichten van de kloof 
tussen de twee Objecten (zorgen dat studenten competente fysiotherapeuten worden en zorgen 
dat FEL ontwikkeld wordt). Dit schiep een verwachtingspatroon bij docenten waar de 
coördinator niet op verdacht is: ze namen een afwachtende houding aan. Voor de coördinator is 
het eerste half jaar van FEL daardoor een ramp. Hij had de individuele reacties van docenten 
heel anders ingeschat.  

Waar ik op dit moment heel erg tegen aanloop is de teamleden en hun 
verantwoordelijkheden.  
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De coördinator had verwacht dat docenten vanuit betrokkenheid met FEL en 
verantwoordelijkheid voor hun studenten mee zouden gaan doen met de verdere ontwikkeling 
van FEL, zeker ook omdat de innovatiestrategie van de stuurgroep (de schrijfgroepen leveren 
halffabrikaten) daar van uitging. Hij had verwacht dat er een aantal mensen zou opstaan en 
zeggen:  

‘Geef mij een aantal uur en ik regel het.’ Maar dat gebeurde niet. Mijn teleurstelling van 

het afgelopen half jaar zit er in dat ik verwacht dat mensen naar me toekomen, vanuit een POP 
bij voorbeeld, en zeggen: ‘Ik zou die klus op me willen nemen. En geef me er de tijd voor.’ Dus 

ik denk dat het er op neerkomt dat ik tegen mensen zal moeten zeggen: ‘Jij moet dat gaan 
organiseren.’ Dus taaktoewijzing. 

Die botsende verwachtingen worden in de hand gewerkt door de verticale Arbeidsdeling in 
de innovatiestrategie van de stuurgroep: de primaire verantwoordelijkheid voor inhoudelijke 
kwesties die boven de directe uitvoeringspraktijk uitstijgen, legt zij bij het management. Dit 
versterkt de oude neiging van docenten om zich te richten op de problemen die uit de 
dagelijkse actualiteit voortkomen. In de eerste periode van het eerste jaar van FEL overleggen 
docenten daarom vooral pragmatisch met elkaar en reflecteren zij nog niet goed met elkaar. 
Han:  

De mensen die hetzelfde vak geven: coach, skills, SLB, komen misschien een keer in de 

maand een uurtje bij elkaar. Daar worden inzichten uitgewisseld, maar ook afspraken 
gemaakt. Over wat we willen en wat we daarom moeten doen. Reflecteren en evalueren 

gebeurt te weinig. Een gevolg is dat niet gebeurt wat nodig is: reflecteer daar eens op en stel 
vervolgens leerdoelen op, motiveer zo je keuzes. Die slag maken docenten – is mijn indruk – 
voor zichzelf niet. Da’s niet zo sterk. Voor onszelf hoeven we dat niet te doen, zo lijkt het. Je 
concretiseert het niet direct voor jezelf.  

Bert ziet diezelfde ambivalentie. We roepen aan alle kanten reflecteren, we geven steeds 
terug: wat heb je ervan geleerd en wat doe je nu hier? Ja, dat is goed. Goed? Welke criteria 

hanteer je voor goed? En je kan het zelf niet! Dan groei je ook niet in je ontwikkeling als je het 
zelf niet doet.  
 
Blijkbaar is er een bepaald proces nodig om als docent je draai te vinden binnen FEL. Een 
onderdeel van dat proces is dat de grootste bulk aan organisatorische problemen moet zijn 
opgelost om te zorgen dat de ingeroosterde intervisiebijeenkomsten werkelijk aan intervisie 
besteed worden in plaats van aan werkoverleg. In de eerste maanden van FEL, als de chaos het 
grootst is, is intervisie een sluitpost. Han vindt het organiseren van en conclusies trekken uit 
collectieve reflectiemomenten primair de taak van ‘hogerhand’. Die moeten de kaders in de 
gaten houden en de gevolgen overzien van wat zich in de actualiteit voordoet. Docenten 
hebben het volgens hem te druk om vanuit wat ze meemaken zelf vertalingen te maken richting 
de lange termijn en de structuur.  

Bert is het met hem eens.  
Voor mij is de coördinator doorgeefluik van ideeën. Als ik naar Praxis kijk, of als 

ontwikkelaar van onderwijs, als je leuke ideeën hebt, dan is toch die manager van team 1, 2 of 
3 degene die daar uiteindelijk wat mee moet doen. Want ik kan er in principe niet zoveel mee. 

Zou je kunnen zeggen dat zo’n middenmanager, dat is Nick toch?, veel meer vormgevende 
competenties zou moeten hebben? Er is een idee en dat moet dus gestalte krijgen in een groter 

tactisch geheel. 
Nick: We hadden afgesproken: we zouden doen aan intervisie met de docenten. Dat werkt 

niet omdat er veel te veel organisatorische problemen waren.   
Zo’n nieuwe activiteit brengt meteen ook weer andere activiteiten met zich mee. Nick:  
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Wie organiseert het dan? Wie organiseert er een lokaal? Wie vraagt er aan een docent: 
breng jij eens een casus binnen? Wat was nou het punt geweest dat je heel leuk vond deze 

week? Wil je dat niet inbrengen in die groep? Dat moet iemand doen! 

 

Na een jaar is er bij de docenten die in FEL geparticipeerd hebben een praktijk gegroeid waarin 
ze wel met elkaar reflecteren over zaken die de dagelijkse beslommeringen overstijgen. Diana 
zegt tegen haar kamergenoten van jaarteam 2, die een jaar later met FEL beginnen:  

Ik zie nu dat jullie dezelfde processen doorgaan die wij als team 1 vorig jaar doorgegaan 
zijn. We hebben als docenten het hele curriculum een keer gedraaid, weten inhoudelijk zo’n 

beetje wat er verwacht wordt en waar we heengaan inmiddels, dus nu komen we eindelijk aan 
intervisie toe. In het begin eventjes werkafspraken en daarna echt intervisie. Op die manier 
komt het dus ook van de grond. 

Als eenmaal de meest urgente organisatorische problemen zijn overwonnen, hoe verlopen 
dan die processen van intervisie en werkoverleg, waarin individuele ervaringen en ideeën 
leiden tot collectieve inzichten? In de loop van het eerste jaar FEL beginnen de docenten en de 
coördinator aan zulk overleg wat structuur te geven. De planning ervan kost veel moeite, want 
er zijn altijd weer actuele zaken waardoor het er niet van komt, volgens Han.  

Die actualiteit is volgende week al weer voorbij terwijl het wel belangrijk is dat het 
meegenomen wordt naar volgend jaar, want dan kom je het weer tegen. En volgende week 

roept al weer zoveel actualiteit bij mij op dat ik dat al weer kwijt ben. 
Vooral intervisie is een instrument om even samen aan de waan van de dag te ontsnappen. 

Voor Han is die reflectievorm in de loop van het eerste jaar FEL meer gaan leven.  
Intervisie is nu meer gestructureerd dan vroeger, toen was het veel meer 

wandelgangenwerk. Ook de wijze waarop je intervisie naar elkaar pleegt, heeft meer structuur 
gekregen. We hebben instructie gehad over wat intervisie nou werkelijk inhoudt, hoe je dat het 

beste kan doen, dus methodisch. Hoe verdedigend stel je je op, of hoe offensief stel je je op 
t.a.v. nieuwe ontwikkelingen? De waarschuwing bij dit alles is: voordat je zegt: nee, laten we 

het bij het oude houden, want het ging goed zoals het ging, dat je toch zegt: ik moet het even 
goed bekijken wat het inhoudt. Dus niet zo’n defensieve, conservatieve neiging. Die heb ik niet 
hoor, maar dat merk je bij sommige collega’s: moet het nou weer anders? 

Diana ziet dat intervisie nog wel eens een werkoverleg wil worden, maar ze is het met Han 
eens dat problemen zo besproken kunnen worden, zodat docenten beter met de praktijk om 
leren gaan.  

Ik heb een student, dat was dan bij de slb, die extreem faalangstig is. Ze heeft het eerste 
assessment niet gedaan, gewoon omdat ze daar niet heen durfde, terwijl ze in de lessen laat 
zien dat ze hartstikke intelligent is. Dat ze het ook goed kan. Dat ze heel veel kennis heeft, heel 
goede vaardigheden, maar ze laat zich niet aftoetsen. Dat vindt ze eng. Dat vraag ik in 

intervisie: hoe moet ik als slb-er daarmee omgaan. Nou, dat soort dingen kan je wel inbrengen. 
En intervisie over mijn eigen frustraties en problemen bij FEL gaat op dezelfde manier. Dan 

zeg ik: nou, ik doe het zo en zo en jullie doen het zus. En waarom dan en hoe dan? Wat is nou 
mijn rol? In hoeverre ga ik nu wel dingetjes aan studenten vertellen en in hoeverre ga ik geen 
dingen vertellen? 

Tegelijkertijd verwacht Diana meer van het leren van docenten. Ze vindt dat hun leren zich 
teveel beperkt tot directe ervaringen. Ze ziet dat ook bij studenten. Die leerstijl noemt ze 
‘ervaringsimmanent’. Zelf heeft ze een meer ‘outreachende’ leerstijl.  

Op kennis die van buitenaf in het proces gebracht wordt, moeten docenten en studenten, 
zeker in het eerste jaar, nog redelijk gestuurd worden. 

Diana zoekt zelf naar manieren om informatieachterstanden in te lopen.  
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Het eerste assessment heb ik ook meegelopen, heb ik gewoon gevraagd: mag ik meekijken. 
Ik ben nieuwsgierig hoe het in het assessment toegaat. Dus dat heb ik aan een paar studenten 

gevraagd en aan een paar collega’s. Daar kon ik gewoon in een hoekje bij gaan zitten. Ik kan 
er niet tegen als ik dingen niet weet. Dan ga ik het zoeken en dan zie ik wel waar ik de 
informatie vandaan krijg.  

Ze ziet dat veel collega’s met zulke initiatieven moeite hebben. Ze ziet dat verschil in leren 
terug in de manier waarop docenten zich met hun nieuwe rollen bij FEL bezighouden.  

Onze rollen zijn min of meer theoretisch beschreven, laten we proberen hoe dat werkt in de 

praktijk. En hoe dat werkt voor ons.  
Zelf experimenteert ze als docent veel met verschillende rollen en houdingen in haar 

contact met studenten. Veel collega’s van haar zijn daar absoluut nog niet mee bezig.  
Dat gevoel heerst er wel bij mijn collega’s: FEL-onderwijs is nu eenmaal voorschrift. Dus 

we zullen wel moeten, ook al zijn we het er niet mee eens. Bijvoorbeeld, de 
onderwijsdeskundigen die hebben maar weer verzonnen dat het weer anders moet en dat dat 

beter is. En wij zullen er maar weer achteraan moeten. Zo’n benadering ligt niet in mijn aard. 

 

Aanvankelijk zijn de meeste docenten uit de binnencirkel ‘ontwikkelmoe’ en mopperen zij 
over FEL. Desondanks proberen zij loyaal de verwachtingen van het FEL-model in te lossen, 
echter zonder dat daarbij meteen gesproken kan worden van een collectief gedragen 
eigenaarschap. Dat ontwikkelt zich pas gaandeweg, tegen de chaos en frustraties in die de 
eerste periode van FEL kenmerken. Geconcludeerd kan worden dat er in deze casus pas een 
Community of Practice ontstaat die het collectieve leren over de ‘lange baan’ (nieuwe inzichten 
plaatsen tegenover de oorspronkelijke uitgangspunten en kaders van FEL en de vrucht van die 
reflectie gebruiken voor bijsturing van de FEL-ontwikkeling) gestalte geeft - en dan nog eerder 
terloops dan gepland - als de docenten de spanningen op de ‘korte’ baan (zorgen dat het 
onderwijs dat studenten krijgen, redelijk loopt) enigszins de baas zijn. Na een jaar FEL 
constateren docenten van de binnencirkel dat FEL gedrag van hen vraagt waar ze aanvankelijk 
noch voldoende op voorbereid noch toe geneigd waren, maar waar ze samen toch vorderingen 
in hebben gemaakt – zeker in vergelijking met het tweede team dat net start met FEL.  Die 
vorderingen zijn niet tot stand gekomen door systematische sturing van bovenaf, maar door 
processen die docenten zelf met vallen en opstaan vorm gaven langs de lijn van het leren 
respecteren en benutten van elkaars verschillen (deskundigheden, ervaringen, visies, 
interpretatiekaders) en daarmee langs de lijn van het geven van ruimte aan individuele twijfels, 
bedenkingen, experimenten en oplossingen. In die processen die leiden tot een Community of 
Practice die boven pragmatische zaken uit verantwoordelijkheid neemt voor ‘lange 
baan’zaken, gaat de door het management vrij geroosterde intervisietijd en het methodisch 
oefenen met dit instrument pas na een half jaar FEL een stimulerende rol spelen.  
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Tertiaire tegenstellingen  Spanningen  

 

Individuele uitvoerings- versus 
collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid 

• de spanning tussen taaktoewijzing en eigen initiatief 

• de spanning tussen oplossingsgericht werken aan 
uitvoeringsvraagstukken (werkoverleg) en kritische 
reflectie over ontwikkelvraagstukken (intervisie) 

• de spanning tussen werken aan oplossingen voor 
de korte termijn en aan operationalisering van 
inzichten voor de lange termijn 

• de spanning tussen leren van ervaringen en van 
nieuwe informatie/zelf gecreëerde uitdagingen 

 
Tabel 8.9: Spanningen als gevolg van gescheiden verantwoordelijkheden binnen de Community of Practice 

 
 
6 Het individuele en het collectieve leerproces en -resultaat  

 
In deze paragraaf geven we per docent van de FEL-binnencirkel een van hun ‘grenservaringen’ 
weer, dat wil zeggen een emotievol moment waarvan de ondervonden spanning hen aanzette 
tot verandering. Het gaat om kritische incidenten die als een rode draad door hun verhaal lopen 
omdat ze verband houden met spanningen die uit een tertiaire tegenstelling voortkomen. Door 
bij dit onderzoek het design van Learning History te volgen, lukte het ons hun vertrouwen te 
winnen. Door daarbij de vragen te richten op spanningen die docenten bij de ontwikkeling en 
uitvoering van FEL ondervonden, lukte het ons met hen in gesprek te komen over 
grenservaringen. Door de docenten van de binnencirkel lange tijd (inclusief de disseminatie 
van de leerbiografie in totaal bijna twee jaar) te volgen, konden we zicht krijgen op de relatie 
tussen het individuele, het collectieve leren en het expansieve leren van de basisopleiding 
fysiotherapie. 

 

6.1 Individuele grenservaringen en competenties 
 
Per docent uit de binnencirkel wordt nu een belangrijke ‘grenservaring’ weergegeven. Daarvan 
wordt nagegaan hoe deze raakt aan een of meer van de tertiaire tegenstellingen waar de 
overgang van PGO en FEL mee gepaard ging. Ook wordt nagegaan of de leerwinst die de 
docent zelf zegt al werkende aan de opleidingsschool te hebben opgedaan, aansluit bij deze 
grenservaring. 
  

6.1.1  Han’s grenservaring 
Een belangrijke grenservaring van Han zit in het moment vlak voor de Kerst van 2003, als hij 
met een verhuisdoos vol met portfolio’s zijn vakantie in moet.  

Toen ik die stapels portfolio zag dacht ik even: ik flikker ze allemaal het raam uit. Ik heb ze 
wel nagekeken. Want ik moet mijn studenten natuurlijk toch vertellen wat ik er mee gedaan heb 
en wat het belang ervan is.  

Van dat moment is de onderwijskundige, kamergenoot van Han, getuige.  
Han zat vorig jaar – voor de kerstvakantie – naar zo’n verhuisdoos te staren en hij is echt 

verschrikkelijk verdrietig. En ik ga naar beneden, ik ga naar huis, want ik moet naar huis, ik 
sta bij mijn auto en ik denk: dit doe ik niet. Ik ben weer terug naar hem gegaan, naar boven. 



DE BASISOPLEIDING FYSIOTHERAPIE 

 355 

Half zes, voor de kerstvakantie losbarstte. Ik heb nog een drie kwartier met hem besteed aan: 
hoe kan je nou heel snel schiften en beoordelen? Dit zijn de richtlijnen voor het portfolio, we 

pakken er eentje en in vijf tellen weten we of die het lezen waard is of niet. We leggen er zo vijf 
aan de kant, niet het lezen waard. Han zegt: dat kan ik niet maken. Ik ga ze allemaal van a tot z 
doorspitten. Ik zeg: Han, dat moet je niet doen. 

De achtergrond van deze grenservaring voor Han is dat zij aanhaakt bij vroegere 
grenservaringen van hem, zoals:  

Ik zei ook eerst: ik moet niets met computers, dus de ervaring heeft geleerd dat je toch met 

een evoluerend proces meemoet. En: Ik heb me ooit vroeger eens een keer vergist, dat ik ooit 
weerstand had tegen innovaties en innovatieve gedachten.  

Hij stelt zich van meet af aan behoedzaam kritisch maar loyaal op tegenover FEL, want hij 
mag van zichzelf niet op zijn eerste impuls afgaan. Dat heeft in het verleden tot ‘verkeerde’ 
beslissingen geleid. Hij legt de analyse en de oplossing die de onderwijskundige hem aanbiedt, 
naast zich neer. Hij kiest er voor om loyaal naar zijn studenten én zijn slb-collega’s te blijven. 
Dat betekent dat hij een deel van zijn kerstvakantie opoffert aan het nakijken van een 
verhuisdoos portfolio’s. 
 

De tegenstelling waar Han hier op reageert is: de proceskant van leren leren versus de 
inhoudskant van het beroep, die zich, zoals we zagen, onder andere voordoet in spanningen 
tussen individuele en gezamenlijke oplossingen. Han spit de portfolio’s, tegen het advies in van 
de onderwijskundige, toch van a tot z door, zoals het slb-team eerder, ook tegen diens advies 
in, toch voor analoge portfolio’s heeft gekozen. Het motief van het team was: je moet niet 
teveel tegelijk willen veranderen. Het motief van Han is: als je studenten opdraagt iets te 
maken, moet je dat als docent nakijken.  

Deze grenservaring raakt ook aan de andere tertiaire tegenstelling, die tussen individuele 
uitvoerings- versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid. Hij voelt zich gelukkig in de 
mix van twee beroepen: én uitvoerend fysiotherapeut én docent fysiotherapie. Als docent kun 
je minder makkelijk teren op je routine dan als fysiotherapeut. De schoolrealiteit is meer 
confronterend maar laat ook ruimte voor meer eigen initiatief en keuzes dan de 
fysiotherapeutische praktijk. Die schoolcultuur is hem om drie redenen lief: a. het werken aan 
een goed pedagogisch klimaat; voor Han heeft dat altijd met sfeer te maken, het goede humeur, 
mate van flexibiliteit, hoe je je presenteert als de autoriteit die je moet zijn en hoe je er toch 
tegelijkertijd voor zorgt dat je laagdrempelig bent; b. je moet je houden aan de 
gemeenschappelijke afspraken, zoals bij FEL vastgelegd in de modulenboeken; daar moet je zo 
weinig mogelijk van afwijken om te voorkomen dat er verschillende signalen naar studenten 
gegeven worden; c. de variëteit: niemand is het zelfde, elke docent heeft zijn eigen 
stokpaardjes. Tot een vergelijk komen en elkaar de ruimte laten, zijn oude docentgewoonten 
van ver voor FEL die voor Han gewoon doorgaan onder FEL (alleen de onderwerpen waar dat 
vergelijk over nodig is, zijn anders).  

 

De leerwinst voor Han van deze grenservaring is dat hij niet langer accepteert dat hij met 
abstracte en vage kaders bij FEL moet werken. Hij zet zich in voor duidelijke en uitvoerbare 
afspraken en regels: wordt daardoor in reflectie en ontwikkeling meer competent. Hij neemt een 
andere houding naar FEL aan. Zijn aanvankelijke houding: uitvoeren wat is afgesproken, maar 
daar het zijne van denken, laat hij los. Die oude houding bracht met zich mee dat hij zich 
verantwoordelijk moest voelen voor uitkomsten van programma’s waar hij part noch deel aan 
heeft en die hij als een verslechtering ervaart ten opzichte van PGO. Hij wijzigt zijn 
gereserveerde houding voor een meer oplossingsgerichte.  



HOOFDSTUK 8 

 356 

Daarbij leert hij ook op het gebied van de vakinhoudelijke en (vak)didactische competentie. 
Daarin wordt hij, vindt hij zelf, competenter in het verminderen van sturing en in het creëren 
van een krachtige leeromgeving, waarbij hij meer inzicht krijgt in de randvoorwaarden voor 
samenwerking, reflectie en zelfsturing van studenten. Ook vindt hij dat hij op het gebied van de 
interpersoonlijke competentie leert (zorgen voor een goede sfeer van omgaan en samenwerken 
met en tussen studenten): hoe de goede sfeer te bewaren, hoe terughoudender te zijn met kennis 
en hoe beter te reageren op het proces dat studenten doormaken. 

Hoe kijkt Han tijdens de disseminatie van de leerbiografie, op deze grenservaring terug?  
Toen met die verhuisdozen portfolio’s ging het niet goed. Toen ging het ook niet goed 

omdat ik aan mezelf twijfelde: heb ik de ideeën wel goed overgedragen? Want als je iets van 
studenten terugkrijgt wat helemaal niet in je verwachtingslijn ligt, dan denk je: ik heb verkeerd 
gecommuniceerd. Dus toen voelde ik die onzekerheid wel, maar nu kan ik heel duidelijk 

aangeven wat ik wil. Ik kan nu met voorbeelden aangeven:”Jongens, let erop, dat zou ik straks 
in je portfolio willen hebben.” Ik kan nu ook beter anticiperen op zaken. Dat geeft wel een 

zekerder gevoel. 
 

Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Han is sinds 1978 
naast fysiotherapeut 
ook docent 
fysiotherapie 

Portfolio’s hebben 
studenten anders 
ingevuld dan de 
bedoeling is. Gevolg 
is schuldgevoel: heb 
ik het wel goed 
overgedragen?  

reflectie en 

ontwikkeling, maar 
ook de 
vakinhoudelijke en 

 -didactische 
competentie: hij 
accepteert niet langer 
dat hij met abstracte 
en vage kaders bij 
FEL moet werken 

de proceskant van 
leren leren versus de 
inhoudskant van het 
beroep; individuele 
uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkel-
verantwoordelijkheid: 
hij ontwikkelt zich tot 
FEL-pragmaticus 

 
Tabel 8.10 Han’s grenservaringen en competenties 

 
6.1.2  Kathinka’s grenservaring 
Een belangrijke grenservaring van Kathinka is haar relatie met studenten, die in FEL bij haar 
lessen Patiëntenzorg zo verslechtert, dat de bodem onder haar bestaan als vakdocent lijkt 
weggeslagen.  

Omdat ze Patiëntenzorg maar om de week hadden dachten studenten dat het vak niet 
belangrijk was, wat ik me goed kan voorstellen, want als je vijf uur in de week bezig bent met 

je coachlessen en je krijgt om de week twee uurtjes Patiëntenzorg, nou, dan zie je daar het 
belang niet van. En ze hadden het zo druk met die andere vakken dat ze dachten: Nou, dit vak 

kan ik wel missen. Als ze dan al in de les kwamen – van een groep van zestien waren er zo’n 
zes in de klas, er waren er tien gewoon niet – hadden die ook nog niets aan hun huiswerk 
gedaan en als ze niets gedaan hadden valt de bodem onder de les vandaan, want dan kan ik als 
het ware gaan doceren alsof het een hoorcollege is. Na twee lessen had ik daar zo’n tabak van 

dat ik gewoon geen les gaf. Ja, als er geen vragen zijn en je hebt niks gedaan, wat moet ik dan 
nog? Door het geven van de lessen Patiëntenzorg ben ik wel weer even op mezelf 

teruggeworpen geweest: goh, wat vervelend om lessen te geven waarbij je ongemotiveerde 
studenten, onvoorbereide studenten hebt en de helft van je klas mist. Hoe ga je daarmee om en 
waar ligt dat nou aan en hoe kunnen we dat verbeteren? Dat heeft mij zeker wel geraakt. 

De achtergrond van deze grenservaring voor Kathinka was de rolverwarring die met de 
invoering van FEL ontstond.  
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Wat is nou die rol van trainer fysiotherapie, wat is nou die rol van coach? Waarin 
verschillen die lessen nou heel erg van elkaar?  

Het antwoord op die vragen wil ze graag samen met haar collega-docenten vinden, want die 
waardeert ze hogelijk. Als ik alleen fysiotherapeut was geweest, had ik de inspirerende 
collega’s hier gemist. 

 

De tegenstelling waar Kathinka hier op reageert is die tussen de proceskant van leren leren 
versus de inhoudskant van het beroep, wat tot uiting komt in spanningen tussen regie vanuit 
student of vanuit school en in spanningen tussen kennisoverdracht door docenten versus 
kennisverwerving door studenten. Ze heeft haar twijfels over de nadruk die bij FEL komt te 
liggen op het maken van een portfolio en op samenwerken. Dat kost veel tijd, waarvan ze het 
rendement betwijfelt. Leren studenten zo wel reflecteren? Moeten ze wel zo goed worden in 
samenwerken, wat voor de beroepsuitoefening volgens haar niet zo nodig is?  

De studenten waren meer bezig met de vorm dan met de inhoud van het onderwijs.  
Die inhoud zit voor haar in het eerste jaar van de opleiding met name in haar lessen 

Patiëntenzorg. Zij kan zich er niet bij neerleggen, dat haar vak in de verdrukking komt  
want uiteindelijk wordt dit het be-lang-rijk-ste vak. Want hier ga je patiënten behandelen. 

Dit was dus eigenlijk schrikken voor ons, dat dit helemaal niet doordrong tot hen en volgens 
mij kwam dat doordat de naam verkeerd gekozen is en omdat het aantal lessen heel weinig 

was. Dat was een echte tegenvaller, want ik had gedacht: dat is een superleuk vak. 
 

De leerwinst voor Kathinka van deze grenservaring ligt op het vlak van competent zijn in 
reflectie en ontwikkeling: reflecteren op het beroep van docent en van fysiotherapeut binnen 
een innovatie. En op het vlak van de vakinhoudelijke en didactische competentie. De 
grenservaring dwingt haar meer tactisch te reageren en zich meer op hoofdzaken te richten.  

Aan de ene kant heb je je collegadocenten en verder heb je je studenten en je hebt het 
managementteam en daartussen moet je schipperen. Het is net als bij een reorganisatie: je 

moet gewoon voorzichtiger zijn. Ik ben nog al een flapuit.  
 

Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Kathinka werkt sinds 
1999 op 50/50-basis 
als fysiotherapeut en 
als docent 
fysiotherapie 

Haar relatie met 
studenten bij 
Patiëntenzorg is zo 
verslechterd, dat de 
bodem onder haar 
bestaan als 
vakdocent lijkt 
weggeslagen. 

reflectie en 

ontwikkeling, maar 
ook de 
vakinhoudelijke en 

 -didactische 
competentie:  ze 
verschanst zich niet 
in haar kritiek, maar 
richt zich tactisch op 
hoofdzaken 

de proceskant van 
leren leren versus de 
inhoudskant van het 
beroep; individuele 
uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkel-
verantwoordelijkheid: 
ze is niet overtuigd 
van FEL maar zet zich 
er loyaal voor in 

 

Tabel 8.11 Kathinka’s grenservaringen en competenties 

 

6.1.3  Nick’s grenservaring 
Een belangrijke grenservaring van Nick is het gevoel dat zijn collega’s hem in de steek laten, 
dat hij er alleen voor staat. Hij verwacht dat de docenten in zijn team hun verantwoordelijkheid 
nemen. Dat doen ze te weinig. Het gevolg is dat hij eerst de gaten zelf probeert te dichten en na 
verloop van tijd contrair aan zijn rol als stuurgroeplid op de rem gaat staan van de FEL-
ontwikkeling.  
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Wanneer je routineachtige dingen doet, dan weet iedereen wel van elkaar wat die wel en 
wat die niet doet en dan anticipeer je ook op bepaalde zaken. Wat er nu totaal anders gebeurt 

is dat het voor iedereen nieuw is, en ik ben dan nog een van de mensen die van het curriculum 
afweet. Wat je zou willen is dat bepaalde taken door je teamleden worden uitgevoerd en dat ze 
zelf met initiatieven en vragen komen over wat daar nou moet gebeuren. En dat dat eigenlijk 
niet gebeurt, waardoor alles voortkabbelt tot een bepaald moment en dan trap je in de valkuil 

dat je het zelf uiteindelijk moet gaan organiseren. Normaal gesproken weet je ook wat je niet 
aan elkaar hebt, waar je als coördinator op moet letten, waar het mis kan gaan. Kortom het is 

een lastig halfjaar voor mij. 
De achtergrond van deze grenservaring voor Nick is dat hij wil samenwerken met collega’s 

vanuit het uitgangspunt ‘gedeelde zorg en gedeelde verantwoordelijkheid’. In plaats van dat 
met FEL dit principe bevorderd wordt, lijkt het er afbreuk aan te doen. 

 

De tegenstelling waar Nick hier op reageert is individuele uitvoerings- versus collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid. Hij is er niet op verdacht dat docenten de resultaten van de 
schrijfproducten niet zien voor wat ze zijn: halffabrikaten, waardoor er een gat ontstaat tussen 
hun uitvoerings- en hun ontwikkelverantwoordelijkheid.  

Ik zeg tegen hen: ja, zo is het ontwikkeld. De mensen in de schrijfgroep hebben het zo 
ontwikkeld. Daar zijn jullie allemaal bij geweest, of andere collega’s. Dat komt niet uit mijn 

koker. Bepaalde dingen gaan niet goed, zoals wij willen. Nu krijgen we een andere rol. Het 
werd ontwikkeld, gestuurd vanuit de stuurgroep, en nou mogen we zelf, team 1,  binnen die 

kaders die er zijn, het beter doen. Ik probeer dan zoveel mogelijk bij hen te leggen. 
Het lukt hem niet goed – zeker ook vanwege de werkdruk die de invoering van FEL met 

zich meebrengt - om een consequentie van zijn principe ‘gedeelde zorg en gedeelde 
verantwoordelijkheid’ zelf goed in de praktijk te brengen. Hij voelt zich tekort schieten als het 
gaat om persoonlijke zorg en aandacht.  

Leren confronteren en positieve kritiek uiten. Allebei. Dat gebeurt nu niet. Ik weet van 

mezelf dat ik daarin nog niet competent genoeg ben en ook niet attent genoeg ben. Meer op het 
sociale en vriendschappelijke vlak. Het samenwerken en het functionele gaat me wel goed af. 
Op betrekkingsniveau kan ik wel een souffleur gebruiken. 

 

De leerwinst voor Nick van deze grenservaring ligt op het vlak van competent zijn in reflectie 
en ontwikkeling, en, nadat hij zelf als slb-er de ontwikkeling van die rol mee gaat trekken, van 
de vakinhoudelijke en didactische competentie. Bij dat laatste draait het om antwoorden vinden 
op de vraag: hoe zorg je dat de FEL-principes gaan werken; hoe creëer je een sterke 
leeromgeving? Door het competenter worden in reflectie en ontwikkeling, maar ook door zelf 
slb-er te worden, krijgt hij als beginnend manager meer zicht op wat mogelijk en zinvol is.   
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Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Nick werkt sinds 1994 
bij de opleiding 
fysiotherapie van de 
Randstadhoge-
school. Hij is 
fysiotherapeut en ook 
bewegingsweten-
schapper. Hij was ook 
al twee jaar 
coördinator in het 
PGO-curriculum. 

Het gevoel dat zijn 
collega’s hem in de 
steek laten, dat hij er 
alleen voor staat. Hij 
voelt zich tekort 
schieten als het gaat 
om persoonlijke zorg 
en aandacht voor 
‘zijn’ docenten 

reflectie en 

ontwikkeling: hij 
heeft als beginnend 
manager meer zicht 
gekregen op wat 
mogelijk en zinvol is. 
De aanwijzingen op 
beleidsniveau waren 
te abstract, te 
ondoorzichtig om 
docenten spontaan 
mee te laten doen 
vanuit ‘gedeelde 
zorg en gedeelde 
verantwoordelijkheid
’ 

individuele 
uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkel-
verantwoordelijkheid: 
hij zit ingeklemd 
tussen  ambities van 
het beroepenveld en 
van het management, 
beperkte middelen, 
niet voor 
ontwikkelwerk te 
porren docenten en 
ontevreden studenten. 

 

8.12 Nick’s grenservaringen en competenties 

 

6.1.4  Diana’s grenservaring 
Een belangrijke grenservaring van Diana is dat zij probeert de rollen zoals die binnen FEL zijn 
afgesproken vol te houden terwijl zij merkt dat haar collega’s dat niet doen.  

Ik weet het wel hoor, dat sommige collega’s me heel erg aan zitten te kijken van:  oeee, het 
past mij niet, ik ben toch eventjes meer docent. Jij houdt je wel heel erg aan je rol! Sommigen  
weten niet of dat wel goed is, ja of nee. Dat heeft minder met mij te maken dan met de 

organisatie. Ik ben heel strikt: dit is mijn rol. Zo moet ik hem spelen. Daar wil ik niet van 
afwijken, hoe moeilijk het soms ook is hoor. Want als je ziet dat studenten zwemmen en 

zwemmen, op welk moment ga je nou wel ingrijpen of niet ingrijpen. Dan merk ik dat sommige 
collega’s dat vrijwel direct nog doen. En ze zien van mij dat ik ze laat zwemmen en dat ik ze 
eerst twee tot drie keer langs laat komen en vraag: nou, wat denk je nou? Wat ga je doen? 

FEL sluit aan bij de zelfstandige houding die ze zelf altijd heeft gehad, maar die houding 
spreekt voor veel van haar studenten en collega’s níet van zelf.  

Dat is ook een beetje mijn houding altijd al geweest, jullie moeten het doen, vul het zelf 

maar in, maar dat komt ook omdat ik nog niet zo lang in het onderwijs zit en net mijn opleiding 
achter de rug heb. Ik heb natuurlijk het hele voortraject van oude systemen niet gehad. Het is 
ook een beetje mijn eigen houding, hoe ik altijd mijn eigen studies heb gedaan. Vrij zelfstandig 
zo en zo doe ik het en zo doe ik het niet, dus daar trok ik ook altijd al heel erg mijn eigen plan. 

Ik heb een eigen werkwijze denk ik. Mijn collega’s vinden mij nogal hard, die schrikken daar 
soms van.  

Het gevolg is dat ze met haar strikte manier van uitvoeren een buitenbeentje blijft en dat ze 
zich moet leren verhouden tot haar minder zelfstandige studenten en collega’s. 

De achtergrond van deze grenservaring voor Diana is dat de onderwijskundige visie van het 
management gaandeweg het eerste jaar dat FEL wordt uitgevoerd geen breder draagvlak onder 
docenten (en studenten) krijgt. Dat leidt ertoe dat het management water bij de wijn gaat doen. 
Dat zet Diana’s positie, die nauw met de oorspronkelijke uitgangspunten van FEL verbonden 
is, op losse schroeven. 
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De tegenstelling waar Diana hier op reageert is de kloof tussen de proceskant van leren leren 
versus de inhoudskant van het beroep. Diana vindt dat de regie van het leren bij de student 
moet liggen. Omdat veel van haar collega’s liever aanbodsgericht onderwijs willen of liever 
PGO verbeterd hadden, is en blijft haar positie, al is die conform de uitgangspunten van FEL, 
toch een radicale.    

Haar ambitie is om van fysiotherapeuten meer zelfstandig denkende en oordelende 
professionals te maken. Haar enthousiasme voor FEL komt ook voort uit haar ervaring als 
student bewegingswetenschappen, waar medestudenten die afgestudeerde fysiotherapeuten 
waren, onvoldoende blijk gaven van zo’n autonome houding.   

Toen merkte ik, en dat was ook een beetje het vooroordeel op de opleiding daar: wat daar 
speelde met fysiotherapeuten was, nee, m’n docent heeft het zo gezegd  en zo moet ik het doen 
en niet anders.  

Deze ambitie kan ze alleen realiseren als zij haar collega’s meekrijgt in het bevorderen van 
zelfstandig denken en oordelen in de opleiding. 

 

De leerwinst voor Diana van deze grenservaring ligt op het vlak van de vakinhoudelijke en 
didactische competentie. Ze komt tot het inzicht dat het studeergedrag van studenten niet zo 
makkelijk te veranderen is. De vraag is: hoe stimuleer je middels feedback dat studenten zelf 
kennis gaan opdoen? Ze gaan niet vanzelf actief meedoen aan gesprekken en onderzoek. Dat 
gedrag kun je aansturen door studenten lijsten met gedragsfactoren te bieden waarop de 
beoordeling van portfolio’s en assessments gericht zal zijn. Dat mondt uit in haar inzicht: 
inhoud moet je niet met afvinklijstjes aansturen, maar gedrag wel. 
 

Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Diana, beweging-
wetenschapper, 
werkt sinds 2003 
bij de opleiding. 

Als het management 
water bij de wijn 
gaat doen, dreigt ze 
met haar 
consequente FEL-
houding nog meer 
een buitenbeentje te 
worden  

de vakinhoudelijke en 

didactische 

competentie: om van 
fysiotherapeuten 
zelfstandig denkende 
professionals te 
maken moet je de 
inhoud niet met 
afvinklijstjes 
aansturen, maar hun 
studeergedrag wel 

de proceskant van leren 
leren versus de 
inhoudskant van het 
beroep; individuele 
uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkel-
verantwoordelijkheid: ze 
past haar snelheid aan, 
is minder een 
buitenbeentje, zoekt 
compromissen.  

 

Tabel 8.13 Diana’s grenservaringen en competenties 

 

6.1.5  Marja’s grenservaring 
Een belangrijke grenservaring van Marja is dat ze de beloften van FEL niet gerealiseerd ziet, 
terwijl het management erin volhardt het als een succes te presenteren:  

Vorige week worden de twee allerbeste studenten uitgepakt en die zeggen: dit is een 
systeem waarin ik me kan ontwikkelen. Dan denk ik: waar zijn die tweehonderd andere? Die 
twee worden dan door de stuurgroep uitgenodigd om hun zegje te doen. Ik heb het idee: er is 

niet echt ruimte voor discussie en er wordt ook niet echt geluisterd wat docenten zeggen. Wat 
ik de organisatie kwalijk neem is dat ze het overschat hebben wat het kost om dit te doen. Als 

we dan die middagen hebben waarop het zou moeten gebeuren dan wordt het heel snel 
afgekapt. Dan krijgen we weer een mooie PowerPoint van tien minuten en op het moment dat 
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er echte discussies komen is de tijd om. En ik krijg het ook nooit terug op zo’n manier dat er 
gezegd wordt: daar hadden jullie gelijk in.  

Ze ziet veel mis gaan door slordigheid, waardoor haar studenten gedupeerd worden. Een 
gevolg daarvan is dat ze haar werk met steeds meer tegenzin en ergernis doet. Tegelijkertijd 
ervaart ze een grote werkdruk, die door het management eerst wordt afgedaan als onhandigheid 
van docenten.  

Ik had het bij mijn laatste rooster ook gezegd: nou, dat overleef ik niet. Dan word ik echt 
ziek.  Dan krijg ik toch het definitieve rooster dat hetzelfde is. Als ik dan met Nick ga praten, 

zegt hij: kijk dan of je wat met je klas kan regelen. Dat vind ik dan weer een dilemma. Ik kan 
niet tegen mijn klas zeggen: hé jongens, ik heb deze week teveel uren gemaakt, ik kan jullie 
spullen niet nakijken. Ik heb een halve baan en dan heb ik een lesweek met negentien lessen. 
Dan weet je al dat je in de knoei komt. De vakken die ik heb zijn ook vrij intensief hè. Bij CV 

krijg je altijd videobanden, je krijgt verslagen, wil je daar feedback op geven waar ze wat aan 
hebben, dan is dat bewerkelijk. Dat wordt verder niet berekend. 

De achtergrond van deze grenservaring voor Marja is dat in de loop van het eerste jaar van 
FEL de werkdruk niet afneemt en overwerk een gewoonte lijkt te worden. Daarbij komt dat de 
resultaten van die extra inspanningen tegen blijven vallen. Het management neemt weliswaar 
noodmaatregelen, maar die zetten de geloofwaardigheid van FEL en daarmee van docenten die 
aan de afspraken vasthielden, op losse schroeven. Zo worden na een half jaar de 
portfoliogesprekken binnen het assessment geschrapt.  

Dat is meer een noodgreep geweest maar ik denk dat het naar studenten toe een anti-climax 
was. Dat was fnuikend ook naar ons toe en onze geloofwaardigheid naar die studenten toe, 
want je hebt natuurlijk heel erg gezegd van: “Jongens, dat is het ontwikkeldeel en je krijgt een 
gesprek en dat moet je kunnen verantwoorden en daar gaat het om”. En dan krijgen ze het 

niet.  
Marja gaat tijdschrijven en kan zo aantonen dat de werkdruk het gevolg is van verkeerde 
planning. Vervolgens bedingt ze dat het overwerk vergoed wordt, waardoor ze een sabbatical 
leave kan opnemen. 
 
De tegenstelling waar Marja hier op reageert is die tussen individuele uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid. Ze heeft de ‘schuldvraag’ waar deze tegenstelling 
aanleiding toe geeft (is de werkdruk eigen schuld of ligt het aan structurele zaken?)  op een 
systematische manier proberen te pareren. 

Dan wordt vaak als eerste gezegd: doe je het wel efficiënt? Ik heb toen door alle collega’s 
een lijst laten maken: wat doen jullie dan? Dat kwam eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Dan 
is die norm niet goed. Dan moet het toch budgettair neutraal, er komen niet meer uren. Dus 

ben ik nu bezig om het programma anders te maken. Dat stukje wordt wel eerlijker. Er werd 
eerst gezegd dat het nu allemaal een beetje goodwill was wat je nu allemaal deed. 

Ze probeert onrealistische handelingsregels voor docenten en studenten om te zetten in 
realistische, maar het resultaat blijft voor haar, en voor haar studenten, onbevredigend.  

Ik heb echt heel vaak gedacht: ik ga een andere baan zoeken. Ik heb collega’s op mijn 
kamer, die zijn allemaal wat ouder, die zijn allemaal met van die fpu-regelingen begonnen. En 

die zeggen ook tegen mij, zien me in de weer met dozen en mappen, jeetje, je hebt toch voor 
psycholoog geleerd! Dat vind ik ook moeilijk hè. Aan de ene kant zou ik me heel graag 

bemoeien met die schrijfklussen volgend jaar, aan de andere kant denk ik: al mijn tijd gaat op 
aan het doorspitten van stapels papieren. Het is vakinhoudelijk niet erg uitdagend. Als een 
student daar weken mee bezig is, dan wil ik daar feedback opgeven, maar daar heb jezelf mee, 
want dat kost tijd. Als ik het niet doe krijg ik een groeiende ontevredenheid: zij maken de 
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papieren omdat het moet, ik blader het door omdat het moet, maar niemand communiceert er 
meer over. 

 

De leerwinst voor Marja van deze grenservaring ligt op het vlak van competent zijn in reflectie 
en ontwikkeling. Die competentie blijkt uit haar vermogen om de gebrekkige werk- en 
ontwikkelcondities voor docenten aan de kaak te stellen en om zich te laten schadeloos stellen 
voor het overwerk dat het gevolg is van die gebrekkige condities. 

 

Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Marja: is naast 
docent 
psycholoog en 
journalist.  

Ze ziet veel mis 
gaan door 
slordigheid, 
waardoor haar 
studenten 
gedupeerd worden. 
Een gevolg daarvan 
is dat ze haar werk 
met steeds meer 
tegenzin en ergernis 
doet 

reflectie en ontwikkeling: 
zo toont ze het overwerk 
aan dat het gevolg is 
van gebrekkige 
condities; en zo toont ze 
aan hoe studenten een 
portfolio maken omdat 
het moet en de docent 
het doorbladert omdat 
het moet, zonder erover 
ter communiceren 

individuele uitvoerings- 
versus collectieve 
ontwikkel-
verantwoordelijkheid; 
proceskant van leren leren 
versus de inhoudskant 
van het beroep: ze 
verandert onrealistische 
handelingsregels voor 
realistische. Het werk 
wordt er desondanks 
vakinhoudelijk niet 
uitdagender door 

 
8.14 Marja’s grenservaringen en competenties 

 

6.1.6  Bert’s grenservaring 

Een belangrijke grenservaring van Bert is dat hij in zijn nieuwe rollen als praktijkhouder van 
Praxis maar ook bij de schrijfgroep van FEL5 binnen FEL zo moet woekeren met tijd en 
mogelijkheden, dat er uiteindelijk gaten vallen waarvoor hij de schuld krijgt. Zo komt hij er op 
pijnlijke wijze achter dat innoveren complexer, tijdrovender en frustrerender is dan hij had 
voorzien en dat dit komt door structurele onderschatting van het probleem van de 
ontoereikendheid van de beschikbare middelen en mogelijkheden. 

Als ik zo om me heenkijk denk ik dat er heel veel werk verzet wordt, dat niet in de 
aanstelling staat. Dat kan, voor een tijd, ik denk dat het altijd wel zo gaat, maar daar kun je 
denk ik niet een curriculum op neerzetten. Het is denk ik een beetje de Randstedelijke valkuil: 
innoveren zonder je af te vragen of je dat  met de tijd die je eigenlijk beschikbaar hebt, ook wel 

kan doen. Je weet eigenlijk van te voren naar alle kanten toe dat je tijd tekort komt. Als je toch 
aan je plan vasthoudt gaat het ergens toch ten koste van bepaalde zaken. Ik ben helemaal niet 

vies van wat meer werk. Maar ik loop nu tegen zaken aan dat ik het niet meer kan combineren. 
Dat lukt bijna niet. Ik ben echt bezig met bewust dingen nalaten. Thuis wordt er gezegd: 2,5 
jaar lang als beginnend docent heb ik je niet gezien, bij die docentenopleiding heb ik je 
eigenlijk nog amper gezien, de 21

e
 zou het rustiger worden, toen ben je de vakantie door gaan 

werken, toen zei je: als dat af is wordt het rustig, en nou zit je nog ieder weekend te werken. 
De achtergrond van deze grenservaring voor Bert is dat er bij de planning vanuit was 

gegaan dat hij coördinator van de schrijfgroep zou worden, terwijl hij daar in de periode dat 
deze groep productief werd helemaal geen tijd voor had. Als de resultaten vervolgens 
tegenvallen (een gebrekkig halffabrikaat), waardoor de uitvoerders van FEL5 worden 
gedwongen nog meer dan bij de eerste vier FEL’s te improviseren en te ontwikkelen, vindt hij 
dat de leidinggevenden reageren met: niet nakaarten want de karavaan moet verder.  



DE BASISOPLEIDING FYSIOTHERAPIE 

 363 

 

De tegenstelling waar Bert hier op reageert is die tussen individuele uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid.  

Daar heb ik me erg aan geërgerd, aan uitspraken als: het moet klaar. Vanuit een ethisch 
oogpunt weet ik best dat het klaar moet, maar je moet het níet gaan zeggen. Je weet dat iedere 
beroepsbeoefenaar die zijn vak serieus neemt, dat die zal zorgen – hoe je het ook wendt of 
keert – dat het product op tijd klaar zal zijn. Ik heb het me heel erg aangetrokken dat dat tegen 

me gezegd werd. Intercollegiaal sta je ook een beetje in je hemd. We zouden het doen, maar 
uiteindelijk krijg je te horen: ik had er geen tijd voor, ik kon het niet opbrengen. Dan denk ik: 

ik kon het eigenlijk ook niet opbrengen. Dat was natuurlijk de docentenvalkuil: je kijkt altijd 
naar wat er gebeurt als je het niet doet.  

Hij heeft de ‘schuldvraag’ waar deze tegenstelling aanleiding toe geeft proberen aan te 
pakken op een volgens de uitgangspunten van FEL consequente manier.  

Die schrijfgroep heeft gewoon heel slecht gefunctioneerd. Als we dat zouden vergelijken 
met een projectgroep van studenten, dan zouden we die ernstig afgeschoten hebben. Ik heb een 

heel deel van de zomer doorgeschreven, omdat er nog niets lag.  
Dat misgaan wordt Bert evengoed aangerekend, al is dat meer een wandelgangengerucht 

dan dat hij er op wordt aangesproken.  
Eigenlijk zou ik wat feedback willen hebben op mijn rol als projectdeelnemer. Natuurlijk, ik 

heb ook fouten gemaakt, ik wil daar van anderen feedback over hebben, maar dat gebeurt niet. 
Dat vind ik naar, want zo blijf ik dat idee houden van dat ik altijd maar mijn kont tegen de krib 

gooi. Dat is niet waar, tenminste, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat ik steeds de dialoog 
probeer te zoeken, ik ben niet iemand die niet weet wat dialoog is. Dat frustreert mij, daar ben 
ik, denk ik, heel gevoelig voor. Ik wil best het boetekleed aantrekken als dan maar duidelijk is 
wat verwijtbaar is, dan wil ik mea culpa maken en zo. 

Als Bert niet op een evaluatiegesprek met alle betrokkenen was blijven aandringen, zou er 
weinig met die ervaringen gebeurd zijn. Waarmee zou dan volstaan zijn?  

Ik denk dat het gesprek meer gegaan was over: wat is er gebeurd? Wat is er procesmatig 
gebeurd? Maar dat deel van het proces was niet ter sprake gekomen. Ik denk dat de individuele 
rollen hoofdzakelijk ter sprake zouden komen. Dan zou het blijven steken in een beetje een 
schuld-en-boete-vraag. En niet het diepere van wat is de structuur, wat zijn de kaders van het 

proces geweest?  
 

De leerwinst voor Bert van deze grenservaring ligt op het vlak van competent zijn in reflectie 
en ontwikkeling en op het vlak van intercollegiaal competent zijn. De evaluatie van het proces 
binnen de schrijfgroep FEL5 komt er uiteindelijk toch.  

Daar heb ik heel veel reminders voor moeten schrijven. Het gesprek over de mislukking van 

die schrijfgroep heeft meer dan een half jaar op zich laten wachten. We zijn nu in het derde 
blok en twee weken geleden heeft dat gesprek pas plaatsgevonden. Het oude zeer slijt. Ik moet 

eerlijk zeggen: het had veel meer van een cognitief belang, dat gesprek, dan dat dat nog 
emotioneel belangrijk was. Na een half jaar is daar toch de druk van af. Ik vond het belangrijk, 
toen het gesprek plaatsvond, dat we keken naar: hoe gaan wij nou met groepsarbeid om – 
taakverdeling en samenwerken –, wat vragen we daarbij van studenten, - daar vragen we 

allerlei evaluaties - , maar zelf doen we het aan alle kanten fout.  
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Docent Grenservaring Competentie Tegenstelling 

Bert werkt bij de 
opleiding sinds 
2002. In FEL werkt 
hij als assessor, als 
lid van de 
schrijfgroep voor 
FEL5 en als 
coördinator van 
Praxis. 

Door de ontoe-
reikendheid van 
de beschikbare 
middelen en 
mogelijkheden kan 
hij taken niet 
combineren. Hij 
voelt zich tekort 
schieten, thuis en 
op school 

reflectie en 

ontwikkeling; 

intercollegiaal 

competent: als hij niet 
op een 
evaluatiegesprek met 
alle betrokkenen was 
blijven aandringen, 
zou er niets met die 
ervaringen gebeurd 
zijn 

Individuele uitvoerings- 
versus collectieve 
ontwikkelverantwoorde-
lijkheid: hij moet zelf de 
regie houden over zijn 
klussen voor de 
Randstadhogeschool. 
Zowel met Praxis als 
met schrijfgroep 5 zijn 
dat klussen met weinig 
structuur 

 

Tabel 8.15 Bert’s grenservaringen en competenties 

 

6.2 Conclusies uit grenservaringen en competenties  
 
Uit de bovengenoemde grenservaringen valt af te leiden dat vijf van de zes docenten uit de 
binnencirkel in staat zijn voor zichzelf nieuwe perspectieven binnen FEL te formuleren die 
leiden tot aanscherping of verandering van hun taakopvatting, waarmee 
competentieontwikkeling gepaard gaat en tot herstel van de continuïteit met hun zelfbeeld en 
met hun overtuigingen als docent. Een docent maakt zich, als gevolg van haar grenservaring, 
tijdelijk los van de basisopleiding fysiotherapie. Bij haar is het niet duidelijk of dit ten opzichte 
van haar bestaan als docent van de basisopleiding fysiotherapie een discontinuïteit blijft. Wat 
kunnen we nu concluderen over de grenservaringen en de groei in competenties? 

• De innovatiestrategie van het management, die beoogt een geregisseerd proces te zijn dat 
startte met kaderstelling vanuit de stuurgroep en van daaruit in toenemende mate een 
concretisering en verfijning moest krijgen langs de schakels schrijfgroepen, 
uitvoeringsteams en individuele docenten, blijkt in de praktijk niet zo te werken. Per 
schakel vallen er gaten als gevolg van versluierde, niet tot bewustzijn en debat gebrachte 
tegenstellingen, waardoor de kaders gaandeweg een onvolledige, meerduidige en soms 
zelfs tegenstrijdige invulling krijgen. De docenten uit de binnencirkel ervaren dat in hun 
onderwijsuitvoering in de vorm van spanningen, dilemma’s en conflicten.  

• Marja, Han en Kathinka reageren hier in eerste instantie op met: ook al vind ik het vreemd, 
of zelfs slecht, het FEL-kader is voorschrift. Hun grenservaringen gaan over het loslaten 
van deze volgende houding. Hoe zij hiervan loskomen verschilt.  

Twee boundary crossers, d.w.z. Kathinka en Han, die naast docent ook fysiotherapeut 
zijn, zetten gaandeweg het eerste jaar hun kritiek op de eenzijdigheid van het FEL-concept 
om in verbeteracties. Dat maakt correcties mogelijk ten gunste van de ‘spieren’-benadering 
van het beroep en ten gunste van een meer geleidelijke overdracht van de regierol van het 
leren naar studenten. Leidend bij hun herstel van continuïteit is hun overtuiging dat het 
oude idee van opleiden en het oude beroepsbeeld (dat wil zeggen hun positie ten opzichte 
van deze twee secundaire tegenstellingen) niet zo radicaal verlaten moet worden als de 
stuurgroep van FEL dat wenst. Door mee te gaan met de objectverschuiving lukt het hen 
van binnenuit, tijdens het proces van invullen en concretiseren van FEL, ook de 
teamgenoten die strikt volgens de FEL-uitgangspunten willen werken, te overtuigen van de 
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noodzaak van versoepeling van die houding. Als de stuurgroep de teams hierin vervolgens 
laat begaan, blijven Kathinka en Han geen volgers meer maar worden ze actieve 
deelnemers aan de objectverschuiving. Hun competentieontwikkeling houdt daarna gelijke 
tred met de andere docenten die FEL verder ontwikkelen en uitwerken. 

Marja kan zich wél vinden in het nieuwe idee van opleiden met FEL en het nieuwe 
beroepsbeeld, zij is actief betrokken bij de eerste vier schrijfgroepen en bij de ontwikkeling 
van Communicatieve Vaardigheden binnen FEL. Als slb-er is ze echter een volger en ziet 
ze voornamelijk verslechteringen ten opzichte van de vroegere, vergelijkbare tutorrol. Die 
verslechtering ziet ze ook op het punt van facilitering van haar uitvoeringstaken en van de 
algemene bedrijfsvoering. In haar kritiek grijpt ze terug naar de derde secundaire 
tegenstelling: de kloof tussen het gerealiseerde en het vereiste resultaat in termen van 
kwaliteit en rendement. Ze moet aantonen, omdat het management haar niet gelooft, dat 
haar kritiek op de FEL-bedrijfsvoering klopt. Als dat haar lukt, krijgt ze compensatie die in 
de praktijk leidt tot opschorting van haar deelname aan de objectverschuiving. Haar 
competentieontwikkeling houdt daarna geen gelijke tred meer met de andere docenten die 
aan FEL werken. 

• De grenservaringen van Diana, Nick en Bert leiden tot een tegenovergestelde beweging: zij 
zijn in eerste instantie door idealen gedreven trekkers van de FEL-ontwikkeling en worden 
vervolgens door de volgers gedwongen hun invulling van het FEL-concept te matigen.  

Bert haakt daarbij af als gangmaker van Praxis en loopt net als Marja aan tegen een al te 
optimistisch genormeerde facilitering van het FEL-werk. Zijn grenservaring toont dat 
verantwoordelijkheid nemen bij FEL riskant kan zijn en kan leiden tot een paradoxale 
kluwen van extreem overwerk, ondermaatse resultaten, reputatieverlies en schuldgevoelens. 
Hij ijvert er via een evaluatiebijeenkomst voor dergelijke kluwenvorming uit de wereld te 
helpen en al blijkt zo’n bijeenkomst daarvoor nuttig, het blijft eerder een gunst dan een 
logisch uitvloeisel van teach as you preach. Deze ervaring leert Bert dat ontwikkelwerk 
binnen de opleiding, zonder voldoende intercollegiale ondersteuning, riskant en schadelijk 
zal blijven. Hij matigt, net als Marja, zijn bijdrage aan FEL door stringenter op de 
voorwaardelijke kant van het werk te letten en zich minder snel beschikbaar te stellen voor 
ontwikkelwerk. 

Diana moet zich op haar positie als trekker en toonbeeld van FEL beraden als zij merkt 
dat de stuurgroep de docenten en teams die afwijken van de FEL-uitgangspunten laat 
begaan. Zij leert er van dat zij haar ideaal om van fysiotherapeuten zelfstandig denkende en 
evidence based handelende professionals te maken, via een omweg moet zien te bereiken. 
Het oorspronkelijk idee van FEL dat uitgaat van de mogelijkheid van een radicale 
gedragsverandering bij studenten en docenten, laat ze varen ten gunste van een benadering 
van geleidelijke gedragsverandering.  

Nick loopt als coördinator aan tegen de geringe mogelijkheden van zijn team om naast 
de uitvoering van het nieuwe FEL-onderwijs ook nog ontwikkelwerk te doen en tegen het 
geringe ontwikkelbudget waarover hij beschikt. De weigerachtigheid van de oude garde 
accepteert hij als een gegeven waar hij niets aan kan doen, het gebrek aan competenties bij 
de relatief nieuwe docenten die wel willen, neemt hij als uitgangspunt voor zijn 
ontwikkelbeleid. Hij schroeft de planning terug van de stuurgroep en legt zijn prioriteit bij 
het studeerbaar en uitvoerbaar maken van het FEL-onderwijs. Dat dit desondanks roofbouw 
betekent op het welbevinden van zowel docenten als studenten is iets dat hij wel vaststelt, 
maar waar hij in het eerste jaar van FEL niets aan kan doen. 
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7 Het collectieve leerproces en leerresultaat 

 
In het voorgaande is per docent duidelijk geworden hoe zij in verschillende mate de 
discontinuïteit die hun grenservaring veroorzaakte in iets constructiefs hebben weten om te 
zetten. In hoeverre is het hen gelukt hun grenservaringen te delen en tot collectief leren binnen 
het eerstejaarsteam en binnen de basisopleiding te komen? In paragraaf vijf werd duidelijk dat 
de docenten in de binnencirkel na een jaar FEL zelf het idee hadden dat zij door collectief leren 
vorderingen hadden gemaakt. Dat zou moeten blijken uit de mate waarin de beide tertiaire 
tegenstellingen en de achterliggende secundaire tegenstellingen zijn opgeheven. 
 
7.1 De proceskant van leren leren versus de inhoudskant van het beroep  

 

Han gaat na een aarzelende, afwachtende start over tot het bestrijden van vaagheid bij FEL: via 

een checklist voor slb-ers om te bepalen of een portfolio goed is; via een operationalisering van 

het competentieprofiel, waardoor studenten niet meer het gevoel hebben te zwemmen ‘in open 

zee’. Bij de disseminatie zegt hij dat de spanning tussen competentiegericht versus 

kennisontwikkeling voor hem nog steeds moeilijk is: schuldgevoel is uiting van die spanning. 

Van het belang van leren leren-competenties als feedback en intervisie is hij ondertussen zo 

overtuigd dat hij ze in zijn eigen fysiotherapeutische praktijk invoert. 

Kathinka heeft haar scepsis over FEL voor zichzelf hanteerbaar gemaakt door kritisch te 
blijven op het management (dat volgens haar nooit voor zo’n radicale innovatie had mogen 
kiezen) maar zich niet in die kritiek te verschansen. Haar energie stopt ze liever in het 
verbeteren van wat er ligt, samen met andere docenten met diezelfde constructieve instelling, 
die ze als lotgenoten beschouwt van een om de zoveel jaar terugkerende innovatiedrift van 
hogerhand.  

Het geld dat je geïnvesteerd hebt in het opbouwen van je curriculum, als je dat had 
geïnvesteerd in verbetering van het oude, waar ook hele goede dingen in zaten.... Dat is 
misschien menseigen, om dat helemaal nieuw te gaan doen. Want dan zijn we denk ik vijf jaar 

met het nieuwe bezig en dan gaan we toch weer – zo heb ik dat begrepen van collega’s die lang 
in het vak zitten – veranderen. 

Nick zit als coördinator van het eerste jaar FEL ingeklemd tussen hoge ambities van het 
beroepenveld en van het management, beperkte middelen, niet voor ontwikkelwerk te porren 
docenten en ontevreden studenten. Dat leidt tot een kluwen aan onvrede en weerstand. Hij 
voorkomt dat die kluwen een knoop wordt door de druk voor zijn teamleden te verminderen en 
hun klachten serieus te nemen. Bij de disseminatie verklaart hij de impasse die hij zo helpt 
doorbreken:  

Studenten werden te veel in open zee losgelaten, met te weinig zwembandjes. Met niet 
genoeg sturing. Nu wordt er toch wat meer aangesloten op het ingangsniveau. Het idealisme is 
niet werkbaar gebleken. Het idee dat de student zegt: ik ga mezelf toetsen, diagnostisch, dus 
feedback vragen. Van daaruit leerdoelen formuleren. Dat zit er niet in. Dat hebben studenten 

nooit geleerd. De situatie is dat studenten dat zelfstandig worden moeilijk vinden en docenten 
ook. Terwijl het ideaal was: kritische beroepsbeoefenaren die hun eigen leren sturen. Hoe 

bereik je dat? Dat is nog steeds de vraag. 
Diana’s antwoord op de vraag: moet de regie van het leren bij de school of bij de student 

liggen?, schuift op van een radicale (maar consequente, gemeten naar de FEL-bedoelingen) 
naar een meer gematigde positie, waardoor zij samen met studenten en collega’s beter de 
spanningen kan oplossen die opleiden via FEL-uitgangspunten veroorzaakt. 
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Marja stelde vast dat FEL een verwarrende en onrechtvaardige leeromgeving voor 
studenten veroorzaakt en zorgt er samen met haar collega’s in het slb-team voor dat deze 
inzichtelijker en rechtvaardiger wordt. 

Wat we nu hebben gedaan als slb-ers: we weten nu wat ons overkomt. We hebben het nu 
beter geregeld. We hebben de verschillende collega’s gevraagd: wat is bewijsmateriaal 
waarvan we op aan kunnen dat het goed is? Wij waren eerst de toetsingscommissie. Eigenlijk 

zou je denken: als je aan het assessment deel mag nemen moet je op het niveau zijn om het ook 
te halen. Dus we hebben nu – bij het vorige hadden we ná het assessment een soort 

cijfervergadering met docenten – dat is zulke belangrijke informatie die je krijgt dat we nu 
hebben gezegd: we willen niet meer de toelatingscommissie zijn voor de FEL. We willen die 
cijfervergadering vóór het assessment. 

Bij de disseminatie merkt Bert op dat Praxis te veel werd gezien als spielerei.  
Het liep niet, want niemand had tijd. Docenten niet, maar ook Praxis is nu 

gereorganiseerd. Nu werken er alleen nog mensen die de visie en missie delen en dezelfde 

verwachtingen hebben. De ideeën toen waren er ook al, maar die werden niet opgepakt. De tijd 
was er nog niet rijp voor. Nu kunnen ze wel een plaats worden gegeven. Praxis hoort deel van 
het curriculum te zijn. Het gaat om het begeleiden van studenten in een trainingssituatie. De 
communicatie hierover is er nooit geweest. Nu is het wel meer geconcretiseerd. Als 

beroepsbeoefenaar herken ik de spanning tussen opleiding en werkveld, tussen team en Praxis. 
Het didactisch model werkt niet; de student is er niet rijp voor om ze geen antwoord te geven 

maar het bos in te sturen. 
 
7.2 De individuele uitvoerings- versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid 

 
De grote Theorie (begrippen en modellen) van de onderwijskundige helpt Han niet zicht te 
krijgen op de oorzaken en oplossingen voor de problemen in de dagelijkse FEL-praktijk. Hij 
leert eerst voor zichzelf vanuit zijn twijfels en ergernissen zijn eigen sterktes en zwaktes onder 
ogen te zien. Hij leert daarbij nuanceren over kennisontwikkeling: zonder voldoende kennis 
blijf je gissen, maar veel kennis is ook wel macho. Door zijn inzichten met collega’s te delen 
draagt hij bij aan een concretisering van de grote theorie van FEL. Zijn oorspronkelijke 
onzekerheid over of hij zijn studenten niet het verkeerde heeft laten doen en de ergernis die dat 
weer bij hem teweeg brengt over FEL, verandert gaandeweg het eerste jaar in een loyale, 
constructieve houding, genesteld in een open, respectvolle samenwerking met het team. Die 
maakt dat de twijfel die bij hem eerst overheerste over FEL: hoe voorkomen we dat het 
onderwijs voor studenten verslechtert?, na een jaar is verdwenen. Door zijn loyale, 
constructieve houding heeft Han bijgedragen tot acceptatie en normalisering van FEL. 

Kathinka heeft uitgesproken opvattingen over het beroep en over opleiden, die vaak haaks 
staan op de uitgangspunten van FEL. Gaandeweg het eerste jaar leert zij beter om te gaan met 
het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, door in te zien dat een innovatie een politiek 
proces is, dat haar dwingt meer tactisch te reageren en zich meer op hoofdzaken te richten. 
Haar principiële bezwaren tegen FEL raken op de achtergrond naarmate zij de praktische 
problemen van haar werk in de uitvoering van FEL meer op de voorgrond plaatst.  

Als beginnend manager lukt het Nick niet goed ervaren docenten mee te laten werken aan 
de ontwikkeling van FEL. Door zelf als slb-er mee te doen aan die combinatie van uitvoering 
en ontwikkeling van het onderwijs wordt hem duidelijk wat de knelpunten zijn en wat mogelijk 
is. Zelf zegt hij het bij de disseminatie zo:  

Het is het verschil als met leren autorijden. Theorie en praktijk zijn heel verschillend. Dit is 
net zo. De aanwijzingen op beleidsniveau waren te abstract, te ondoorzichtig. Op dat niveau 
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werden docenten getraind. De vertaling naar het operationele niveau (wat voor structuur heeft 
een portfolio concreet, wat is verplicht, wat is vrijwillig, hoe moet je dat beoordelen?) is er 

nooit geweest. Daar werd pas op de werkvloer tegenaan gelopen. 
Al met al is hij niet ontevreden over het ontwikkelproces. Bij de disseminatie zegt hij: toch 

zijn we hartstikke goed geaccrediteerd. Studententevredenheid gaat ook vooruit. In die twee 
jaar is die een halve punt omhoog gegaan. Dat zien we vooral in het eerste en tweede jaar. In 

het derde en vierde jaar is die gekelderd. Daar zal het ook nog wel twee jaar duren. 
Diana leert dat ze met haar consequente uitvoeringshouding een buitenbeentje is. Door te 

functioneren in intervisiegroepjes krijgt ze beter zicht op, en leert ze beter omgaan met de 
verschillen met haar collega’s. 

Marja leert dat FEL als een werkomgeving te veel eist en weet te rooskleurige regels 
(roosters en taakbelastingsnormen) voor docenten om te buigen tot realistische.  

Er zijn een aantal dingen niet duidelijk, we zijn daar wel mee aan de gang en ik merk wel 
dat het eerstejaarsteam heel wat relaxter is dit jaar dan het tweedejaarsteam, dat loopt nu te 

stressen. Wat zielig is, is dat het wél dezelfde groep studenten is. 
Van de affaire met de schrijfgroep FEL5 en zijn nasleep zei Bert tijdens de disseminatie te 

hebben geleerd:  
Wij moesten dergelijke zaken als groepje zelf oplossen. De randvoorwaarden waren vooraf 

niet goed geregeld. In het groepsproces is toen veel fout gegaan. Dat is uitgesproken en nu zijn 
we weer collegiaal. Ik heb er van geleerd dat je jezelf moet aansturen. Dat ik zelf de regie moet 

houden over de klussen die ik voor de Randstadhogeschool doe. 
 
7.3 Conclusies ten aanzien van het collectieve leerproces en leerresultaat 

 
Kernpunt van ons onderzoek is de relatie tussen het expansieve leren van het 
activiteitssysteem, het collectieve leren van het team en het individuele leren van de docent. Uit 
de afwikkeling van ieders grenservaringen wordt duidelijk dat de docenten in de binnencirkel 
elkaar daarin hebben gesteund. Hun verwerking van de tertiaire tegenstelling de proceskant 
van leren leren versus de inhoudskant van het beroep heeft tot meer convergentie van visie op 
en benadering van opleiden en beroep geleid. Na een jaar FEL is de kloof verkleind die in de 
secundaire tegenstellingen tussen het oude en het nieuwe beroepsprofiel van de fysiotherapeut 
(spieren of hersenen) en tussen het oude (instructie)leren en het nieuwe leren leren nog groot 
was.  

De docenten in de binnencirkel hebben elkaar ook in toenemende mate gesteund in het 
oplossen van de spanningen die voortvloeiden uit de tegenstelling individuele uitvoerings- 
versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid. Vier van de zes docenten in de binnencirkel 
nemen het initiatief om tot een gemeenschappelijke verandering van FEL te komen die leidt tot 
meer duidelijkheid over het instrument portfolio, over de betekenis van het vak Patiëntenzorg, 
over de rol van de slb-er en over de rol van de praktijkhouder en in alle gevallen tot een groter 
draagvlak voor het door hun inspanningen verschoven FEL-model. Dat wil zeggen dat ze hun 
kennis van de problemen, hun verschillen in visie en hun scala aan oplossingen en wensen ten 
aanzien van de objectverschuiving beter met elkaar zijn gaan communiceren. Zo’n 
ontwikkeling van de Community of Practice is gegrondvest op respect voor elkaars 
onderscheiden deskundigheid. Juist de boundary crossers die met een been in de praktijk en 
met het andere been in de opleiding staan, getuigen van dat respect voor de dynamische 
deskundigheid van hun collega’s op school. Het zijn Diana en Marja die daar ieder op hun 
eigen gebied bedenkingen bij houden: Diana maakt zich zorgen over het meer evidence based 
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worden van de opleiding en Marja over de roofbouw op docenten en studenten waarmee de 
FEL-ontwikkeling gepaard blijft gaan.  

 

Tijdens de disseminatie is de docenten de vraag voorgelegd op basis van welke tertiaire 
spanningen hun eventuele leren als collectief zich naar hun oordeel vooral heeft kunnen 
ontwikkelen: de vraag naar het collectieve leerproces. Door welke spanningen hebben ze het 
meeste geleerd? De zes spanningen, met bijbehorende condities, die door de onderzoekers op 
grond van een eerste analyse van de leerbiografie waren geformuleerd, worden samengevat in 
tabel 8.16. 

 

 Spanning Bijbehorende conditie 

Spanning 1 Tussen visie en realiteit  
Gemeenschappelijkheid van een 
dragende visie 

Spanning 2 Tussen structuur en loslaten  
Vertrouwen in leerprocessen van 
leerlingen en collega’s 

Spanning 3 Tussen trekkers en volgers  
Aansluiting visies tussen diverse lagen 
in de organisatie  

Spanning 4 Rond zichtbaarheid van verschillen  
Ruimte om te experimenteren en 
ervaring op te doen  

Spanning 5  Rond omgaan met feedback  
Tolerantie voor eigen en andermans 
fouten  

Spanning 6  Rond ontstaan van standaarden  Kwaliteit van leiderschap en reflectie.  

 

Tabel 8.16 Spanningen en condities die aan het team zijn voorgelegd. 

 
De spanning die te maken heeft met het verschil tussen visie en realiteit, springt in de 
disseminatie naar voren. Voor een belangrijk deel wordt dat geweten aan de kwaliteit van het 
management. Nick:  

De afdeling is qua management de afgelopen jaren een stuurloos geheel geweest. We willen 
nu graag projectmatig werken, d.w.z. we geven taken en uren en verwachten een resultaat met 
een score 7. Dat moet de nieuwe cultuur worden.  

Voor een deel ook wordt dat geweten aan de niet reële ambities van de onderwijskundige 
Nick:  

De idealen van de onderwijskundige hadden goede kanten: zelf verantwoordelijk zijn door 
studenten voor hun onderwijs. Nu is het zo dat in het eerste en tweede jaar de docent toch wat 
meer controleert. De vraag is of we richting een grotere vraagsturing gaan. Ik heb hier zo mijn 
twijfels over.  

Voor een deel wordt het verschil tussen visie en realiteit verder geweten aan de vaagheid 
van de FEL-kaders. Dat maakte een zoektocht nodig - waar de docenten in de binnencirkel het 
hele eerste jaar mee bezig zijn geweest – naar wat daarvan werkt en hoe dat concreet gemaakt 
kan worden en wat bijgesteld en veranderd moet worden. Voor een deel tenslotte wordt het 
verschil tussen visie en realiteit ook geweten aan het onvoldoende voorbereid en bekwaam zijn 
van de docenten en studenten op wat met FEL beoogd werd. 
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8 Conclusies 

In deze paragraaf trekken we conclusies uit de gevalsstudie van FEL. We beantwoorden eerst 
de deelvragen, die de relatie tussen het individuele en collectieve leren in deze casus in kaart 
brengen: de oorzaken, de condities en de zelfinschatting van docenten. Vervolgens wordt 
antwoord gegeven op de hoofdvraag: onder welke condities vond er een relatie plaats tussen 
individueel en collectief leren binnen de context van de expansie van het activiteitssysteem? 

 

8.1 Deelvraag 1: welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de 

onderwijsvernieuwingen? 

 
Het ‘fysio experience lab’ is een poging de primaire tegenstelling op te heffen die het gevolg 
was van overheidsmaatregelen ter verhoging van het rendement en de kwaliteit van de 
fysiotherapeutische praktijk en van de opleiding: oude versus nieuwe kwaliteits- en 
rendementsbepaling in (semi)-publieke beroepen. Deze tegenstelling leidde tot de vraag wat 
een goede fysiotherapeut is en hoe deze het beste kan worden opgeleid en verscherpte zich in 
de volgende secundaire tegenstellingen: 

• de spanning in het beroep tussen ‘spieren’ en ‘hersenen’  

• de spanning in de opleiding tussen het oude en nieuwe leren 

• de spanning tussen het gerealiseerde en het vereiste resultaat in termen van kwaliteit en 
rendement 

 
8.2 Deelvraag 2: welke tertiaire tegenstellingen worden in de vernieuwing opgeroepen? 

 
Het werken binnen FEL geeft aanleiding tot verschillende tegenstellingen, waarover in de 
paragrafen over de invulling van de slb-rol, over het werken met de instrumenten portfolio en 
assessment en over het ontwikkelen en uitvoeren van het FEL-model verslag is gedaan. Ze zijn 
ook besproken tijdens de disseminatie van de Leerbiografie. In de leerbiografie en de 
disseminatie werd duidelijk hoe de drie secundaire tegenstellingen door de vervanging van 
PGO in FEL tot twee tertiaire tegenstellingen leidt: de tegenstelling tussen de proceskant van 
leren leren versus de inhoudskant van het beroep en die tussen de individuele uitvoerings- 
versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid. In de uitvoering van FEL worden 
spanningen die uit deze tegenstellingen voortkomen opgelost. Daarbij vindt zowel individueel 
als collectief leren plaats. 

 
8.2.1  Spanningen met betrekking tot de proceskant van leren leren versus de inhoudskant van 

het beroep 

• Docenten gaan verschillend om met het FEL-model van leren leren. De meeste docenten uit 
de binnencirkel gaan al snel wat losser om met de uitgangspunten van leren leren van het 
FEL-model (regie eerder bij de student). Zo verandert de verwachting van zelfregie door 
studenten in een zoektocht naar de wijze waarop en de mate waarin studenten regie over 
hun leren kunnen voeren. Sommige docenten vinden dat studenten eerst geleerd moet 
worden wat goed zelfsturend gedrag is door ze daarover te instrueren en houvast te bieden 
met criterialijstjes en door ze met kennisoverdracht wegwijs te maken in de kennisbasis van 
het beroep. Anderen proberen wel vast te houden aan het FEL-uitgangspunt ‘De wijze van 
leren van de student wordt ondersteund in plaats van voorgeschreven’ en wijzen daarom 
eerst zulk ‘voorzeggen’ af, maar zoeken later toch samen met de andere docenten naar 
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manieren waarop ze de verantwoordelijkheid voor hun leren meer geleidelijk bij studenten 
kunnen leggen. 

• De zes docenten uit de binnencirkel kennen een verschillend belang toe aan de kern van het 
beroep en leggen het beroepsprofiel verschillend uit. Sommige docenten zien het beroep 
primair vanuit ‘spieren’ en ‘in de vingers krijgen’. Anderen zien de kern meer in het 
evidence based werken en het wetenschappelijk verantwoorden van het handelen van de 
fysiotherapeut. Weer anderen zien de kern meer in het communiceren met, en motiveren 
van de cliënt. Omdat de onderliggende secundaire tegenstelling over het beroepsprofiel 
versluierd blijft, blijven ook de beweegredenen die docenten aan hun beroepvisie ontlenen 
impliciet, zeker ook omdat elke beweegreden een eigen plek krijgt in programma’s. Als 
gevolg daarvan en vanwege organisatorische moeilijkheden zijn de assessments in het 
eerste jaar een bron van spanningen, die bij sommige docenten en studenten naar boven 
komen in heftige gevoelens van onzekerheid en onrecht. 

 
8.2.2  Spanningen met betrekking tot de individuele uitvoerings- versus collectieve 

ontwikkelverantwoordelijkheid  

• Het management en de onderwijskundige zeggen: het fundament van FEL is gelegd door de 
onderwijskundige docentwerkgroepen. Die waren in 2000 door de stuurgroep in het leven 
geroepen om invulling te geven aan alternatieven voor het PGO-model (waar docenten veel 
kritiek op hadden). Zij claimen daarmee dat de overgang van PGO naar FEL een bottom-
upontwikkeling is. De docenten in de binnencirkel claimen dat het een top-
downontwikkeling is. Dit resulteert in spanningen over het eigenaarschap van FEL, en 
daarmee in spanningen tussen trekkers en volgers, die zich op drie niveaus voordoen: 

- op systeemniveau: geen van de docenten uit de binnencirkel ondersteunt de noodzaak 
van de overgang van PGO naar FEL. De expansie vindt volgens hen plaats onder 
verantwoordelijkheid van anderen: staf en management zijn hier de trekkers. Deze 
verticale scheiding in verantwoordelijkheden leidt tot gescheiden verklaringen van de 
oorzaken waarom de FEL-expansie niet volgens plan verloopt, waarbij zowel het 
management als de docenten de schuld bij de ‘ander’ leggen.  

- op opleidingsniveau: er zijn spanningen tussen de docenten uit de verschillende 
jaarteams die als ‘trekkers’ door het management zijn aangesteld om in schrijfgroepen 
een FEL tot ‘tachtig procent’ uit te werken. In die groepen – die niet zijn samengesteld 
op grond van expertise en belangstelling maar vanuit de wil de ontwikkeltaken over 
zoveel mogelijk docenten te spreiden - wordt een groot beroep gedaan op 
samenwerkings-, ontwikkel- en organisatievermogens. Die blijken onvoldoende 
aanwezig te zijn om berekend te zijn op de complexiteit van de opdracht. Het zijn teams 
waarin resultaatverantwoordelijke docenten die loyaal zijn aan de FEL-ontwikkeling 
geconfronteerd worden met tegenstanders van FEL en met ‘minimalisten’ (die zich na 
het besteden van hun urenbudget terugtrekken). Door het ontbreken van verticale 
aansturing, controle en bijstelling worden de loyale docenten gedwongen tot 
bovenmatige inspanningen.   

- op jaarniveau: in het eerstejaarsteam zijn er spanningen tussen de docenten die de 
onderdelen van zo’n FEL, die door de schrijfgroep tot ‘tachtig procent’ zijn voorbereid, 
tot een ‘honderd procent’-onderwijsprogramma moeten doorontwikkelen en tegelijk ook 
uitvoeren. Die dubbele opdracht - gepaard gaand met spanningen als gevolg van de in 
FEL doorwerkende secundaire tegenstellingen tussen het oude en het nieuwe leren en 
het oude en nieuwe beroepsprofiel - leidt bij veel programma’s tot een organisatorische 
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chaos. Vervolgens wordt – om de gaten te dichten en de studenten zo min mogelijk te 
duperen - veel aan het improvisatievermogen van individuele docenten overgelaten.  

• Tijdens de uitvoering van FEL blijkt al snel dat haar theoretische kaders dermate algemeen 
gesteld zijn en de onderliggende tegenstellingen dermate hardnekkig in spanningen naar de 
oppervlakte blijven komen, dat de overgang van PGO naar FEL niet automatisch en 
vloeiend ingevuld wordt met nieuw gedrag bij studenten én docenten, iets wat de 
stuurgroep wel had verwacht. De docenten blijken te weinig kennis te hebben van (en 
ruimte voor) competentieontwikkeling en te weinig competenties om die kennis al doende 
op te doen, laat staan om deze binnen de krap bemeten kaders in de uitvoering meteen 
productief te maken. 

 

8.3 Deelvraag 3: welke zijn de condities waaronder docenten individueel en collectief leren 
van het oplossen van deze spanningen en tegenstellingen? 

 
Omdat het activiteitssysteem ‘basisopleiding fysiotherapie’ vanaf jaar één expandeert, zijn 
weliswaar (bijna) alle docenten betrokken bij de initiële ontwikkeling van FEL, maar zijn 
alleen de docenten van het eerstejaarsteam verantwoordelijk voor de uiteindelijke ontwikkeling 
en uitvoering van de eerste vier FEL’s. Het antwoord op de vraag hoe de wisselwerking verliep 
tussen het individuele leren van docenten en de expansie van de school, hebben we daarom 
onderzocht vanuit docenten van het eerstejaarsteam. Daarbij kwamen vier condities aan het 
licht voor een geslaagde wisselwerking tussen individueel en collectief leren. 

• In het jaar dat FEL van start ging, bleek dat door deze objectverschuiving de, deels 
versluierde, oude secundaire tegenstellingen zeker niet ‘vanzelf’ werden opgeheven. Na een 
half jaar FEL kon geen docent van de binnencirkel ons uitleggen waarom de 
objectverschuiving van PGO naar FEL noodzakelijk was. De oude tegenstellingen 
manifesteren zich in nieuwe spanningen, die ook tussen de docenten van het 
eerstejaarsteam onderling naar boven komen. Doordat het debat over de versluierde 
secundaire tegenstellingen niet wordt gevoerd, ondermijnt dit de ontwikkeling van de 
Community of Practice binnen het eerstejaarsteam. Onderlinge spanningen en conflicten, 
voor zover die al uitgesproken worden, gaan in eerste instantie niet over de inhoud van de 
objectverschuiving maar over de vorm: hoe kijk je portfolio’s na, welke studenten mogen 
op voor het assessment (omdat dit de inhoud raakt, luidt het antwoord bij het eerste 
assessment ten langen leste: iedereen), hebben studenten recht op herkansing?  

• In eerste instantie waren docenten vooral in hun eentje aan het overleven binnen FEL, wat 
er voor zorgde dat de expansie van het activiteitssysteem vooral een zaak van bovenaf bleef 
en een wankel draagvlak bij de docenten hield. Dat werd versterkt door de organisatorische 
chaos en de schaarste aan beschikbare tijd, middelen en competenties. Het lukte de eerste 
tijd niet goed om onduidelijkheden in en verschillen van mening over het ‘halffabrikaat’ 
van de schrijfgroep gezamenlijk op te lossen. Die tijd, middelen en vermogens 
ontwikkelden de programmateams van het eerstejaarsteam pas toen de ergste 
organisatorische wanorde en de ergste onduidelijkheden en verschillen van mening 
beteugeld waren. De conditie die hier duidelijk wordt voor een geslaagde wisselwerking 
tussen individueel en collectief leren is dat docenten in teams de ruimte moeten krijgen om 
hun verantwoordelijkheid te nemen en hun verschillende expertises een rol te laten spelen. 
Dat lukt niet onder extreme tijdsdruk of werkdruk of als dingen worden voorgeschreven 
waar docenten geen tijd voor hebben en de zin niet van inzien. 
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• Nauw verbonden met deze conditie voor het leren in en door de objectverschuiving (hoe 
vertaal je de FEL-uitgangspunten en de halffabrikaten van de schrijfgroepen naar een 
gemeenschappelijke opleidingspraktijk?) blijkt uit deze casus nog een derde conditie voor 
het collectieve leren. Die conditie draait om het onderhouden van goede onderlinge 
betrekkingen en acceptatie van onderlinge verschillen. Praktisch vereist dat fysieke en 
mentale ruimte. Ingeroosterde intervisietijd helpt bij het realiseren van de mentale ruimte 
voor twijfels, bedenkingen, experimenten en oplossingen en helpt ook bij het actualiseren 
van respectrelaties, maar ingeroosterde intervisietijd werkt pas als de ergste 
organisatorische druk overwonnen is en dan nog is het geen garantie voor een grotere 
coöperativiteit. De omstandigheid die succesvol samenwerken versterkte – die blijkbaar al 
voor PGO binnen de docentencultuur bestond - was de ervaring met het onderhouden van 
goede onderlinge betrekkingen. 

• De casus maakt nog een vierde conditie duidelijk, waaraan echter in het eerste jaar niet 
goed wordt voldaan. Bij deze casus is de afstand tussen ontwerpers en uitvoerenden, 
managers en docenten, deelnemers en buitenstaanders groot, zo groot dat een rechtvaardige 
verdeling van lusten en lasten, een goede inzet van talent en expertise en een balans tussen 
de inbreng van boven- en onderaf in het gedrang komt. Op uitvoeringsniveau groeien in de 
loop van het eerste FEL-jaar de verantwoordelijkheden van trekkers en volgers, en van de 
propedeusecoördinator en de eerstejaars teamdocenten, wel meer naar elkaar toe. Het is de 
vraag hoe de verticale scheiding van verantwoordelijkheden (stuurgroep, onderwijskundige 
en management enerzijds en de coördinator en het jaarteam anderzijds) zich in de toekomst 
gaat verhouden met de praktijk van horizontale verantwoordelijkheid binnen een jaarteam. 
Dat laatste is gebleken de wisselwerking tussen individueel en collectief leren te 
bevorderen, waar de verticale scheiding van verantwoordelijkheden die wisselwerking 
eerder belemmerde. 

 

8.4 Deelvraag 4: met welke grenservaringen en emoties gaat het individuele en het 

collectieve leren gepaard? 
 
In de grenservaringen die de docenten uit de binnencirkel gedurende het eerste jaar van FEL 
hebben, escaleren hun ergernissen en frustraties tot: zo kan het niet langer. Het zijn daardoor 
niet alleen belangrijke momenten voor hun eigen leren maar ook voor dat van het 
activiteitssysteem. De meeste docenten verwerken de grenservaringen via een cyclus van vier 
stappen: a. schuldgevoelens over persoonlijk tekortschieten, b. reflectie over schuldvraag, c. 
individuele FEL-verandering, d. collectieve FEL-verandering.  
 
a. Gevoelens van persoonlijk falen 
Grenservaringen zijn verwarrend. Er overkomt docenten iets wat zij niet hadden verwacht. Bij 
vijf van de zes docenten uit de binnencirkel leidt die verwarring tot gemengde gevoelens, 
waaronder schuldgevoel: heb ik mijn studenten verkeerd geïnstrueerd? Stel ik onmogelijke 
eisen aan mijn collega’s? Is het mijn schuld dat zoveel van mijn studenten het assessment 
slecht maken? Komt het door mij dat de schrijfgroep gefaald heeft? Bij een bevestigend 
antwoord zou een breuk ontstaan met het zelfbeeld van competente docent. De verwarring leidt 
tot een innerlijke dialoog: ik heb toch altijd goed contact gehad met studenten? Het vak is toch 
niet wezenlijk veranderd sinds FEL? Innoveren is toch juist iets waarin wij docenten 
uitblinken? Ik ben toch juist iemand die oog heeft voor mijn eigen mogelijkheden en 
tekortkomingen, en die van anderen? 
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Bij een docent leidt de verwarring van de grenservaring wel tot gemengde gevoelens, maar 
niet tot gevoelens van persoonlijk falen. Zij merkt dat studenten en collega’s niet zo met de 
uitgangspunten van FEL uit de voeten kunnen als zij. Ze verklaart dat uit haar eigen 
achtergrond: ze is al lang gewend met leren leren, met zelfstandig denken en doen, met een 
onderzoeksmatige houding. Op de universiteit viel het haar al op: fysiotherapeuten zijn daar 
niet goed in. Voor haar gevoel draagt zij geen schuld, maar heeft zij er in haar grenservaring 
wel last van dat ze niet op een lijn zit met haar collega’s en met de meeste studenten.  
 
b. Reflectie op discontinuïteit 
Docenten reflecteren over de verwarrende grenservaring en over de gemengde gevoelens die 
daarop volgen. Waardoor komt het dat niet gebeurt wat docenten hadden verwacht? Vanuit de 
vragen die zij zichzelf stellen, komen ze tot perspectiefvolle antwoorden: ik hou vast aan mijn 
principes (als ik studenten iets opdraag, moet ik feedback geven op wat ze maken); ik moet het 
initiatief niet aan anderen overlaten (want ik ben wel verantwoordelijk voor de gevolgen van 
hun daden); mijn les wordt in de war geschopt door de context, die studenten afhoudt van waar 
het om draait; het management onderschat wat er allemaal bij komt kijken bij mijn lessen; mijn 
opvatting en handelwijze kloppen wél! 
 

c. Individuele FEL-verandering 

De meeste docenten zoeken vervolgens individuele oplossingen die vaak indruisen tegen de 
voorschriften van de onderwijskundige en de stuurgroep, waarbij de eigen (goede) smaak, de 
eigen maatvoering voor overwerk, de eigen visie op het vak en op leren en het eigen kunnen 
hun richtsnoer voor verandering vormen. De ene docent die geen gevoelens van persoonlijk 
falen heeft, verwerkt haar grenservaring met experimenten die in lijn zijn met de bedoelingen 
van FEL en met haar eigen voorkeur: door de onderlinge competitie aan te moedigen probeert 
ze bij studenten het initiatief nemen en het streven naar excelleren te bevorderen. Samen met 
de onderwijskundige probeert zij zodoende ook rolmodel voor haar collega’s te zijn.  

 

d. Collectieve FEL-verandering 
Bij de vijf docenten die hun gevoelens van persoonlijk falen met reflectie en individuele acties 
bestrijden, groeit de overtuiging dat hun bezwaren en kritiek juist, in plaats van verkeerd, zijn. 
Vier van deze vijf docenten nemen door dat gegroeide zelfbewustzijn het initiatief om tot een 
gemeenschappelijke verandering van FEL te komen die leidt tot meer duidelijkheid over het 
instrument portfolio, over de betekenis van het vak Patiëntenzorg, over de rol van de slb-er en 
over de rol van de praktijkhouder en in alle gevallen tot een groter draagvlak voor het door hun 
inspanningen verschoven FEL-model. 

Bij twee docenten eindigt die cyclus anders. De docent die het meest consequent vasthoudt 
aan de FEL-uitgangspunten en die geen gevoelens van persoonlijk tekortschieten ervaart, 
matigt haar positie en houdt steeds minder vast aan haar ‘gelijk’. Hoewel ze hun bezwaren 
tegen en moeite met FEL niet deelt, zoekt ze verbinding met haar collega’s en helpt ze samen 
met hen een brug te slaan tussen hun bezwaren en de geest van FEL.  

Een docent die wel geplaagd wordt door gevoelens van persoonlijk tekortschieten maakt de 
cyclus van de verwerking van haar grenservaring niet af zoals de anderen: ze zoekt niet naar 
oplossingen binnen FEL. Als – anders dan bij haar collega’s in de binnencirkel - haar motivatie 
voor het werken binnen FEL niet terugkomt, richt zij haar inspanningen op de condities van 
FEL. Zij stelt de normering van het werk aan de kaak, wat ten slotte voor haar persoonlijk een 
compensatieregeling voor overwerk oplevert, die een sabbatical leave mogelijk maakt.  
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8.5 Deelvraag 5: welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten? 
 
Hoe schatten docenten zelf hun competentieontwikkeling in als gevolg van hun activiteiten 
binnen FEL? De docenten zijn gevraagd om te beoordelen in welke competentiegebieden van 
het SBL-competentiemodel zij dankzij FEL het meest hebben geleerd. Vijf van de zes docenten 
in de binnencirkel vinden dat zij op het vlak van reflectie en ontwikkeling competenter 
geworden zijn. Dat blijkt verband te houden met de tegenstelling ‘individuele uitvoerings- 
versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid’. Het gevolg hiervan is dat deze docenten 
ook op de organisatorische en/of samenwerkingscompetenties leerwinst melden. Een relatief 
jonge docent leert, gedwongen door spanningen die uit deze tegenstelling voortvloeien, 
zichzelf beter aan te sturen; een ander leert erdoor als beginnend manager na te denken over 
hoe hij docenten beter kan motiveren om mee te doen aan de ontwikkeling van FEL; weer een 
ander leert erdoor zich niet in haar kritiek op FEL te verschansen maar om tactisch te opereren 
bij het zoeken van oplossingen; een docent leert erdoor zowel zijn eigen sterktes en zwaktes als 
die van FEL onder ogen te zien en op grond van die weging realistische verbeteringen te 
zoeken; een docent leert erdoor de werkcondities onder ogen te zien en de normering van het 
werk praktisch aan de kaak te stellen. 

Een docent heeft als grenservaring dat haar positie als buitenbeentje riskant is. Bij haar 
vindt geen competentieontwikkeling plaats op het vlak van reflectie en ontwikkeling op basis 
van de tegenstelling ‘individuele uitvoerings- versus collectieve 
ontwikkelverantwoordelijkheid’, omdat zij niet hoeft te reflecteren om een nieuw perspectief te 
vinden. Dat had ze immers al in FEL gevonden. Waar ze mee worstelt is de kloof met haar 
collega’s en studenten, die haar perspectief niet delen. Ze onderzoekt dat op twee manieren: ze 
stelt zich open voor de bezwaren en problemen die haar collega’s met FEL hebben en ze volgt 
lessen bij hen om beter op de hoogte te raken van aspecten van fysiotherapie.  
 

Vier van de zes docenten in de binnencirkel vinden dat zij competenter geworden zijn in het 
samenwerken in het team. Dat blijkt voor een belangrijk deel verband te houden met de 
tegenstelling ‘de proceskant van leren leren versus de inhoudskant van het beroep’. De 
criticasters van FEL kiezen er voor om eerder loyaal te zijn naar hun studenten en hun 
collega’s dan naar het management en de onderwijskundige. Zij zijn daardoor genoodzaakt te 
leren meer tactisch en procedureel te reageren en zich meer op hoofdzaken te richten: de 
inhoud van het beroep, het belang van een goede onderlinge sfeer, de normering van het werk 
en het belang van een zorgvuldige evaluatie, zeker als er veel dingen misgaan. De trekkers van 
de FEL-ontwikkeling moeten naar eigen zeggen vanwege de goede betrekkingen in het team 
een stapje terug doen of een pas op de plaats maken.  
 

Vijf van de zes docenten in de binnencirkel vinden dat zij vakinhoudelijk en didactisch 
competenter geworden zijn. Dit houdt verband met de tegenstelling ‘de proceskant van leren 
leren versus de inhoudskant van het beroep’. De een leert om gestructureerde feedback, vooral 
over het leerproces, te geven; de ander operationaliseert het competentieprofiel dat veel te 
algemeen gesteld is om houvast te bieden aan eerste-jaarsstudenten; een derde operationaliseert 
een sterke leeromgeving door zelf meer terughoudend te zijn en het initiatief bij de studenten te 
laten; een vierde operationaliseert – tegen de scepsis en onvrede van studenten en docenten in – 
de FEL-uitgangspunten door te experimenteren met het onderscheid tussen inhoud en gedrag: 
gedrag kunnen docenten sturen door eisen te stellen, maar aan de inhoud – zoals vastgelegd in 
de opdracht en de stapel casussen – moeten ze juist geen sturing geven.  
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De zesde docent vindt dat zij onder druk van de werkcondities van FEL onvoldoende haar 
eerder verworven vakinhoudelijke en didactische competenties kan benutten, laat staan dat zij 
toekomt aan de ontwikkeling van nieuwe competenties. Haar frustraties over die werkcondities 
groeien in het eerste jaar van de FEL-uitvoering zo, dat haar bemoeienis daarmee de overhand 
krijgt.  
  

8.6 Hoofdvraag: Wat en hoe leren docenten van hun bemoeienis met de FEL-ontwikkeling en 

–uitvoering en daarmee van de expansie van de basisopleiding? 
 
Er is wel een aanzet van expansie, maar het is ten tijde van ons onderzoek nog onzeker of die 
tot een feitelijke transformatie van het hele activiteitssysteem zal leiden, gelet op de bescheiden 
schaal (alleen het eerste jaar) waarop FEL in de praktijk gebracht wordt. Die aanzet van 
expansie wordt in het eerste jaar het meest manifest bij een van de drie oorspronkelijke 
beweegredenen: de spanning in de opleiding tussen het oude en nieuwe leren. Deze spanning 
leidt tot reconceptualisering van opvattingen over leren, die binnen programmateams 
gezamenlijke oplossingen mogelijk maken met een toenemend draagvlak. Voor de twee andere 
bewegredenen is die expansie ten tijde van ons onderzoek minder duidelijk. In 2006 zal uit een 
succesvolle accreditatie blijken dat de spanning tussen het gerealiseerde en het vereiste 
resultaat in termen van kwaliteit en rendement is opgelost. De tegenstelling in het beroep 
tussen spieren en hersenen gaat door, zij het dat door FEL de verschillende posities binnen die 
tegenstelling een platform hebben gekregen, in het competentieprofiel en in de docentrollen: 
trainer skills en fysiotherapie voor spieren en coach, kennisspecialist en slb-er voor hersenen. 
In spanningen rond het assessment blijft deze tegenstelling scherp aan de oppervlakte komen.  
 
Het is ook zo dat in deze casus gesproken kan worden van collectief leren. De verschuiving 
van solistisch naar samen werken aan FEL is binnen het eerstejaarsteam na een jaar in volle 
gang, zij het dat de bijbehorende teamcompetenties (intervisie, feedback, kritiekrelaties, 
evalueren, gemeenschappelijke besluitvorming en groepsgewijs reflecteren op de ingeslagen 
weg) in de ogen van de docenten in de binnencirkel nog in de kinderschoenen staan. Al is de 
aanvankelijke neiging bij de meeste docenten uit de binnencirkel om zich allereerst solistisch 
en reactief te verhouden tot de opdrachten van bovenaf na een jaar vervangen door een meer 
coöperatieve en zelfgestuurde benadering van vraagstukken, van een Community of Practice 
waarin docenten actief en systematisch onderlinge verschillen, twijfels en deskundigheden 
omvormen tot gezamenlijke experimenten, besluiten en oplossingen is nog nauwelijks sprake. 
Ook die staat nog in de kinderschoenen. De groeiende coöperativiteit is veel eerder een 
pragmatisch dan een principieel gestuurd proces: ontwikkelkwesties die uitstijgen boven het 
pragmatische uitvoeringsniveau komen een enkele keer binnen bereik van de eigen 
verantwoordelijkheid van een team als het onderwijs eenmaal ‘loopt’. Dat van bovenaf 
intervisietijd is ingeroosterd, is voor die ontwikkeling niet doorslaggevend, maar een prettige 
bijkomstigheid: van collectief leren in de zin van ontwikkelingsgericht leren, waarbij een team 
zelf nieuwe standaarden ontwikkelt en uitvoert, kan pas sprake zijn als de deelnemers het zelf 
willen. En voor het eerstejaarsteam begint die wil zich pas aarzelend te vormen als de ergste 
organisatorische problemen overwonnen zijn. 

 

Daarmee zijn ook de voornaamste condities geschetst voor een stimulerende wisselwerking 
tussen individueel en collectief leren: terugdringen van de afstand tussen trekkers en volgers en 
tussen coördinator en docenten; open staan voor de verschillende deskundigheden in het team; 
voldoende tijd, openheid en onderling respect om die verschillen productief te maken; 
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communicatieve en reflectieve vermogens om de ontwikkelruimte die daarmee ontstaat te 
vullen met gezamenlijke ideeën, besluiten, activiteiten en producten; en tenslotte ook een 
debatcultuur die zich niet alleen richt op (relatief veilige) vormkwesties maar ook op beladen, 
want met verschillende visies over leren, beroep en samenleving verbonden, inhoudelijke 
kwesties. Aan die laatste principiële kwesties komen de docenten van de binnencirkel in het 
eerste jaar nauwelijks toe. Dergelijke kwesties worden ook niet ingebracht door de docenten 
die het meest tegen de ontwikkeling van FEL zijn. Die zitten niet in het eerstejaarsteam want 
die onttrekken zich – oogluikend toegestaan door het management - aan FEL door hun taken 
naar de hogere jaren of naar de Engelstalige opleidingsvariant te verschuiven. 
     Anders dan de docenten die dat willen, kunnen de eerstejaarsstudenten niet ontsnappen aan 
FEL. Dringende en principiële inhoudelijke kwesties zijn er volop vanuit hun perspectief. Het 
cohort dat met FEL begint is ook in het tweede jaar weer de eerste groep studenten die 
onderwijs krijgt vanuit de nieuw ontwikkelde FEL’s (FEL 5 tot en met 8). Veel van het 
schuldgevoel van de docenten in de binnencirkel heeft betrekking op dit cohort studenten, die 
wel protesteren maar niet in verzet komen. Van hen is niemand bereid gevonden aan het 
onderzoek deel te nemen, ondanks voorspraak door de kwaliteitszorgmedewerker in de 
opleidingscommissie, de nieuwe opleidingsmanager, de teamcoördinator en de andere 
docenten van de binnencirkel.  
 
Hoewel de docenten van het eerstejaarsteam steeds meer eigenaar van FEL worden, valt op dat 
zij er nog weinig plezier aan beleven. De omslag van moeten naar willen is in het eerste jaar 
nog in volle gang en hoewel in het tweede jaar de chaos beduidend kleiner is, blijft ook na een 
jaar dat eigen maken van FEL voor de docenten van het eerstejaarsteam een moeizaam proces. 
Wel valt op dat al gaandeweg het eerste jaar deze docenten zich steeds zelfbewuster uitspreken 
over de spanningen die aan hun (grens)ervaringen met FEL ten grondslag liggen. Daarbij is een 
verschuiving te zien van klagen naar individueel oplossen naar collectief oplossen.  

Deze ontwikkeling van de docenten van het eerstejaarsteam is niet los te zien van hun 
relatie tot het management. Bij de start van FEL spreken de opleidingsmanager en de 
onderwijskundige de verwachting uit dat door de overgang van PGO naar FEL docenten zich 
los maken van hun ‘oude’ neigingen uit de tijd van het instructieleren (iets wat volgens hen met 
PGO niet lukte). Gaandeweg het eerste jaar blijkt dat de vertegenwoordiger van de stuurgroep 
in het eerste jaar, de coördinator, kiest voor de riemen ‘met wie’ hij moet roeien, de docenten 
en studenten in het eerste jaar, met wie hij, na een aarzelende en frustrerende start, steeds beter 
en coöperatiever samenwerkt. Hij gaat steeds meer op de rem van de FEL-ontwikkeling zoals 
de stuurgroep die wil, staan, stelt net als de docenten pragmatische boven principiële 
benaderingen en keert zich daarmee af van de stuurgroep. Het doel waarmee de 
opleidingsmanager de overgang van PGO naar FEL motiveert, de strijd tegen oude 
docentneigingen, krijgt in het eerste jaar van FEL een andere ontknoping: in reeksen 
bijstellingen en verbeteringen van het FEL-concept.  

Dat zijn geen kwesties die aan het eind van het eerste jaar nog door het management 
worden gestuurd. Dat lijkt tevreden met het eerstejaarsteam, zoals het zich ontwikkeld heeft 
van loyaal (maar met tegenzin) de nieuwe FEL-taken uitvoeren naar steeds meer trekker en 
eigenaar van een FEL-ontwikkeling op basis van compromissen en haalbaarheid. We hebben 
de opleidingsmanager en de onderwijskundige na dat jaar FEL niet meer gesproken, maar dat 
de ideeënrijke, maar ook inhoudelijk dwingende onderwijskundige zich na het eerste jaar FEL 
uit de opleiding terugtrekt, is een sterke aanwijzing dat de omslag van principieel naar 
pragmatisch en van centraal naar decentraal structureel is. Al zullen de meeste kaders van FEL 
en het competentieprofiel van kracht blijven, ze vormen niet langer een keurslijf van 



HOOFDSTUK 8 

 378 

voorschriften, maar een referentiekader waarmee de stuurgroep kan voorkomen dat het 
pragmatische, decentrale handelen van docenten zich loszingt van de oorspronkelijke 
bedoelingen van FEL. De functie van de kaders is daarmee veranderd van management tools 
(ten dienste van het Object ‘docenten en studenten van hun oude instructieonderwijs neigingen 
afhelpen’, met als gevolg dat ze voor deze groepen primair niet als Tools maar als (opgelegde) 
Regels werkten) naar boundary objects waarmee de verschillende deelsystemen binnen het 
activiteitssysteem basisopleiding fysiotherapie, te weten management, jaarteams en studenten 
tot een vergelijk kunnen komen. In deze verschuiving zit de grootste expansie van het leren van 
de basisopleiding. 
 
 
9 Epiloog 

 
Medio 2008 is het FEL-systeem in de hele basisopleiding fysiotherapie van kracht, dat wil 

zeggen zeven FEL’s binnen-, en drie buitenschools. Met dat al zijn ook de docenten die in 

eerste instantie aan de zijlijn bleven staan, nu volop bij FEL betrokken. Alle zes docenten van 

de binnencirkel werken nog op de basisopleiding.  

Elke binnenschoolse FEL is nog steeds opgezet volgens de drie uitgangspunten van FEL: 
een fictieve praktijksituatie waarin beroepsproblemen centraal staan, waarin het leren van de 
student wordt ondersteund in plaats van voorgeschreven en waarin gezamenlijk wordt geleerd.  

De waardering van eerstejaarsstudenten voor FEL is – zo blijkt uit jaarlijkse 
tevredenheidsmetingen – vanaf de start elk jaar een beetje toegenomen. In 2008 was er voor het 
eerst sprake van een sprong in waardering. Dat heeft volgens de programmamanager vooral 
met twee maatregelen te maken: de geleidelijke uitbreiding van hoorcolleges naar uiteindelijk 
zes uur per week; en de sterke uitbreiding van het aantal skillstrainingen. Verder krijgen 
studenten niet meer van meet af aan met het portfolio en het assessment te maken. Hun 
introductie verloopt nu veel geleidelijker.  



 

 

Hoofdstuk 9 

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN 

DE GEVALSSTUDIES 

De vergelijkende analyse 
 

In dit hoofdstuk vergelijken we de vier casussen. De resultaten van het onderzoek hebben in 
eerste instantie betrekking op vier specifieke situaties. We hebben ernaar gestreefd dat de 
vergelijkende analyse, naast validiteit, ook een zo groot mogelijk generatief vermogen heeft. 
Dat wil zeggen dat het onderzoek aanzet tot denken en dat lezers van dit proefschrift, die 
mogelijk zelf bij onderwijsvernieuwingen betrokken zijn, de analyse kunnen gebruiken om tot 
nieuwe betekenisverleningen komen. In dit onderzoek staat de vraag naar het leren van 
docenten centraal. Het niveau van het individuele leren wordt verbonden met het niveau van 
het leren van het activiteitssysteem. Hieronder vergelijken we de casussen per deelvraag. Eerst 
kijken we naar de deelvragen die het leren van het activiteitssysteem behandelen. Daarna 
kijken we naar de deelvragen over het individuele leren. De hoofdvraag van het onderzoek 
komt in hoofdstuk 10 aan de orde.  
 

 

1 De deelvragen 

 

1.1 Deelvraag 1: welke tegenstellingen en spanningen hebben geleid tot de 

onderwijsvernieuwing?  
 
In alle casussen heeft de primaire tegenstelling geleid tot een grote variëteit aan problemen die 
binnen het activiteitssysteem noopten tot een vernieuwing van het onderwijs. De verschillende 
primaire tegenstellingen kunnen worden gekarakteriseerd met één overkoepelend thema: de 
tegenstelling tussen veranderingen in de beroepspraktijk enerzijds en de opleiding die (nog) 
niet op die veranderingen is voorbereid, anderzijds. Elke opleiding tracht in te spelen op de 
veranderingen in de beroepspraktijk, waarbij twee vragen worden gesteld. Ten eerste: wat 
houden de veranderingen in de beroepspraktijk precies in? En ten tweede: wat betekenen die 
veranderingen voor de opleiding?  

In elke casus heeft deze tegenstelling een andere verschijningsvorm. Bij de 
techniekopleidingen op Jupiter is het de tegenstelling tussen de oude en de nieuwe techniek, bij 
Handel en Administratie op Saturnus de tegenstelling tussen de schoolse theorie en het 
praktijkleren op school, bij de TOL de tegenstelling tussen opleiding en beroepspraktijk en bij 
de basisopleiding fysiotherapie de tegenstelling tussen de oude en de nieuwe opvattingen over 
het beroep van fysiotherapeut, samengevat als spieren versus hersenen. Bij twee van de vier 
casussen – Innovatief en FEL - leidden de nieuwe eisen van de beroepspraktijk tot een 
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objectverschuiving die zich kenmerkte door een nieuwe visie op het beroep en door een nieuw 
onderwijsconcept. Op het Handelsplein en STEIL werd de objectverschuiving vooral 
gekenmerkt door een andere manier van opleiden. 

In alle gevallen vormt het erkennen en herkennen van de primaire tegenstelling de eerste 
stap van een cyclisch leerproces van het – mogelijke - expansieve leren. Daarbij gaat het bijna 
nooit om glasheldere, door iedereen gedeelde tegenstellingen, maar om een proces van 
bewustwording en verheldering van de primaire tegenstelling. Het erkennen dat er een 
probleem is en daarmee het kritisch beschouwen van de bestaande praktijk vormt een 
voorwaarde voor die verheldering. Als de behoefte aan de objectverschuiving niet wordt 
gedeeld, kan dat leiden tot een versluiering van de primaire tegenstelling. Wanneer er 
onenigheid bestaat over de objectverschuiving, of als de vernieuwing de primaire tegenstelling 
niet (geheel) oplost, is het mogelijk dat de deelnemers zich vereenzelvigen met een van beide 
polen in de primaire tegenstelling.  
De primaire tegenstellingen hebben verschillende gevolgen, die zich op de scholen als 

secundaire tegenstellingen laten kennen. Het vmbo kampt met problemen rond de 

aantrekkelijkheid van de opleiding voor docenten en voor leerlingen, zich uitend in grote 

ordeproblemen op de ene en daling van het leerlingenaantal op de andere vmbo-school. De 

beide hbo-casussen kenmerken zich door grote problemen op het vlak van de kwaliteit en het 

rendement van de opleiding. In alle gevallen wordt een grondige hervorming van een deel van 

de opleiding noodzakelijk geacht.  

De objectverschuivingen van alle vier de casussen vertonen grote overeenkomsten. In alle 
casussen wordt getracht de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen door een grotere 
mate van praktijkgerichtheid van de opleidingen. Daarbinnen worden verschillende keuzes 
gemaakt: ontwerpend leren, probleemgestuurd leren, competentiegericht leren of meer 
praktijkgerichte opdrachten in het onderwijs.  
 

1.2 Deelvraag 2: welke tertiaire tegenstellingen worden in de vernieuwing opgeroepen?  
 
Wanneer de objectverschuiving in de vorm van een nieuw onderwijsconcept gestalte krijgt, 
wordt de volgende stap in het cyclische proces van het expansieve leren gezet. De problemen 
die zich voordoen in deze fase van het leerproces van het activiteitssysteem laten zich kennen 
als tertiaire tegenstellingen, die het gevolg zijn van het botsen van nieuwe en oude kenmerken 
van het transformerende activiteitssysteem. We onderscheiden tertiaire tegenstellingen in de 
driehoek Subject, Object en Tools  (de objectverschuiving) en tertiaire tegenstellingen binnen 
de driehoek Subject, Object en Community of Practice (de sociale organisatie van de 
objectverschuiving).  

 

1.2.1  De objectverschuiving: tertiaire tegenstellingen binnen Subject, Object, Tools 
De objectverschuiving vraagt in alle vier de casussen om een nieuwe onderwijsaanpak. In elke 
casus is te zien dat oplossingen in meer of mindere mate zijn gezocht in de richting van 
competentiegericht onderwijs. De oplossingen kenmerken zich door 

• een grotere mate van praktijkgerichtheid;  

• zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren;  

• onderzoekend/ontwerpend/probleemoplossend leren als (deel van het) curriculum; 

• het invullen van de rol van docent, en in een enkel geval ook die van de leerling/student, als 
begeleider/coach.  
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Hiertoe gebruiken de docenten nieuwe Tools, zoals nieuwe leerling-opdrachten, nieuwe 
leerwerktaken en nieuwe Experience Labs. Deze Tools moeten docenten ook eerst 
ontwikkelen. Bij de implementatie van de vernieuwing, als gevolg van de objectverschuiving, 
komen verschillende tegenstellingen aan het licht.  

• De tegenstelling tussen de gebruikelijke en de benodigde routines en competenties: 
docenten beschikken – nog -  niet over de routines en competenties die ze nodig hebben om 
in de vernieuwing te kunnen participeren, terwijl de gebruikelijke routines en competenties, 
ontwikkeld in de oude situatie, niet meer gelden. De competenties waarover de meeste 
docenten nog niet beschikken zijn precies die competenties die centraal zijn voor de 
vernieuwing: ontwerpvaardigheden om Tools voor de vernieuwing te ontwikkelen en 

begeleidings- en coachingsvaardigheden om het leren van leerlingen/studenten in de 
nieuwe situatie te kunnen begeleiden. Deze tegenstelling speelt zich niet alleen af op de as 
Subject – Tools. Ook op de as Subject-Object uit de tegenstelling zich, met name in 
onderlinge verschillen in visie met betrekking tot de vraag wat nu een goede 
beroepsbeoefenaar in de toekomst is en welke opleiding zo’n beroepsbeoefenaar nodig 
heeft. Deze tegenstelling geldt voor alle casussen en is een karakteristiek voorbeeld van 
botsingen binnen het transformerende activiteitssysteem. 

• De tegenstelling tussen het Object van het opleiden van leerlingen/studenten en het Object 
van de implementatie van de vernieuwing. Binnen het activiteitssysteem botsen beide 
Objecten, die beide veel tijd, aandacht en inzet vragen. Dit uit zich onder andere in het feit 
dat in alle vier de casussen de instrumentontwikkeling achter de feiten aanloopt: er zijn 
onvoldoende (uitgewerkte) leerling-opdrachten, het studentenmateriaal is nog slechts 
gedeeltelijk af, of de verbouwing is nog niet klaar: de verkoop gaat tijdens de verbouwing 
gewoon door. Terwijl docenten in eerste instantie met twee linkerhanden in de vernieuwing 
staan, blijken de Tools die behoren bij het nieuwe Object nog niet volledig voorhanden te 
zijn. Het opleiden van leerlingen/studenten vraagt echter zoveel tijd en energie, zeker 
omdat docenten dat moeten doen die niet alle benodigde competenties bezitten, dat de 
ontwikkeling van nieuwe Tools in de knel komt. Deze tegenstelling geldt voor alle casussen 
en is kenmerkend voor botsingen binnen het transformerende activiteitssysteem.  

• De tegenstelling binnen de nieuwe onderwijsconcepten tussen vakkennis en 

vakvaardigheden enerzijds en focus op beroepscompetenties anderzijds. In alle casussen 
worstelen docenten met de beroepscompetenties en met de vraag hoe de bij het beroep 
behorende inhoudelijke kennis en vaardigheden het beste op die competenties kunnen 
voorbereiden. In alle casussen zijn er docenten die bang zijn dat de aandacht voor het een, 
ten koste zal gaan van de aandacht voor het ander. Niet alleen de onderlinge verhouding in 
bestede tijd en aandacht ligt aan de basis van deze tegenstelling. Het gaat ook om de 
positionering in de praktijkgerichte opleidingen van bij het beroep behorende inhoudelijke 
kennis en bijbehorende vaardigheden. Zo kiest de TOL ervoor de kennisbasis voor een 
belangrijk deel voorafgaand aan het competentiegericht opleiden aan te bieden, integreert 
Innovatief kennis en vaardigheden in de ontwerpopdrachten, laat het Handelsplein beide 
parallel lopen en vindt bij FEL een mix plaats van integratie van kennis en vaardigheden in 
opdrachten en het parallel aanbieden van kennis en vaardigheden. Deze tegenstelling geldt 
voor alle casussen en is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de 
objectverschuiving: naar praktijkgericht en competentiegericht opleiden.  

 

De hierboven beschreven tegenstellingen betreffen belangrijke tertiaire tegenstellingen, waarin 
oude en nieuwe kenmerken van het transformerende  activiteitssysteem botsen. Dat wil niet 
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zeggen dat deze tegenstellingen zich allengs ‘oplossen’. De objectverschuiving is in geen van 
de gevallen uitgekristalliseerd. Niet alleen zal het concretiseringsproces nieuwe tegenstellingen 
met zich meebrengen, het ziet ernaar uit dat de objectverschuiving een tertiaire tegenstelling in 
zich herbergt – die tussen inhoudelijke kennis en vaardigheden die horen bij het beroep en de 
procescompetenties die horen bij de opleiding. Deze tertiaire tegenstelling lijkt ‘eigen’ te zijn 
aan de objectverschuiving en zou heel goed een nieuwe expansieve leercyclus kunnen inluiden.  
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1.2.2  De sociale organisatie van de objectverschuiving: tertiaire tegenstellingen binnen 
Subject, Object, Community of Practice 

In alle casussen spelen grote tegenstellingen binnen de Community of Practice. Deze hebben 
alles te maken met de tegenstellingen rond de objectverschuiving: hoe wordt omgegaan met de 
(wellicht aanvankelijke) problemen van leerlingen/studenten, die de vaardigheden die nodig 
zijn in de vernieuwingen nog niet hebben opgebouwd en waarvan de werkhouding te wensen 
overlaat? Hoe wordt omgegaan met verschillen in docentcompetenties die de vernieuwing 
vraagt en die lang niet iedereen bezit dan wel snel ontwikkelt? Hoe wordt omgegaan met 
visieverschillen tussen docenten en met de dialoog of het debat over visie? Hoe wordt de 
vernieuwing georganiseerd en wat is de rol van de schoolleiding hierin? De volgende 
tegenstellingen kunnen worden onderscheiden: 
 
a. De tegenstelling tussen bottom-up of top-down bewegingen in de vernieuwing.  
Het Handelsplein op Saturnus is een door alle docenten gedeelde bottom-upvernieuwing, die 
door de schoolleiding is gesteund. De andere drie casussen vertonen een ander beeld: 
Innovatief op Jupiter is geïnitieerd door de schoolleiding, die de eerste kaders vaststelde. De 
docenten vullen die kaders in. In de beide hbo-casussen geven docenten weliswaar vorm aan 
hun eigen invulling van het werk, en schrijven zij mee aan leertaken voor studenten, maar de 
meeste werken niet aan de bredere kaders van de vernieuwing. Die zijn centraal geïnitieerd 
door een stuurgroep waarin maar een enkele docent met coördinerende taken zit. Deze 
tegenstelling heeft grote gevolgen:  

• Spanningen rondom de mate van eigenaarschap van de vernieuwing in het team. In alle 
casussen waarin het bottom-upgehalte als gering mag worden aangemerkt, zijn er gevolgen 
voor de mate van eigenaarschap die docenten ervaren. Het Handelsplein is een voorbeeld 
van een team waarin het eigenaarschap van de vernieuwing zowel collectief als individueel 
wordt ervaren. Innovatief is daarentegen een voorbeeld van een team waarin sommige 
docenten wel en andere veel minder het eigenaarschap van de vernieuwing ervaren. Bij 
FEL ligt het eigenaarschap in eerste instantie bij de stuurgroep en pas gaandeweg 
ontwikkelt zich collectief eigenaarschap van de uitvoerende teams. Bij STEIL ontbreekt het 
perspectief op collectief eigenaarschap in het team, omdat het eigenaarschap van de leiding 
en van elke instituutsopleider zich los van elkaar ontwikkelen. 

De spanning rondom de mate van eigenaarschap van de vernieuwing blijkt sterk samen 
te hangen met de volgende spanning: die tussen trekkers en volgers.  

• Spanningen tussen trekkers en volgers. Elke casus kent trekkers en volgers. Maar er zijn 
grote verschillen in de wijze waarop de trekkers met de volgers omgaan. Innovatief is een 
vernieuwing waarin de trekkers de enige eigenaars lijken. De volgers voelen zich in hun 
zienswijzen niet gehoord en herkennen zich op een gegeven moment niet meer in de 
vernieuwing. Het Handelsplein aan de andere kant houdt rekening met ieders tempo, zorgt 
dat de volgers erbij blijven, zodat iedereen zich - in alle redelijkheid – in de vernieuwing 
blijft herkennen. Ondanks het verschil tussen trekkers en volgers blijft de vernieuwing 
berusten op een breed draagvlak, dat bij Innovatief gaandeweg gaat ontbreken.  

Bij de beide hbo-casussen is er een groot verschil tussen de kleine groep ’aanstuurders’ 
(managers, stafleden en enkele docenten) van de brede kaders van de vernieuwing en de 
overige docenten, die binnen die brede kaders weer verschillende posities innemen bij de 
invulling van de vernieuwing: trekkers, volgers en buitenstaanders. Bij de FEL-docenten 
nemen de verschillen tussen trekkers en volgers in de loop van het eerste jaar af.  Op de 
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TOL blijven alle instituutsopleiders volgers van de vernieuwing, hoewel ze er elk op hun 
opleidingsschool trekker van zijn. 

 

b. Tegenstellingen tussen verschillende visies op de objectverschuiving  
Terwijl docenten ervaring opdoen met de objectverschuiving, en nieuwe instrumenten 
ontwikkelen, worden ze geconfronteerd met de concrete, praktische uitwerkingen van de 
gezamenlijke brede kaders. Al ontwikkelend, ontdekken de docenten dat er onderlinge 
visieverschillen bestaan, dan wel gaandeweg aan het ontstaan zijn. Deze verschillen zijn terug 
te voeren op de volgende, onderling samenhangende, punten:  

• visie van docenten op de primaire en de secundaire tegenstellingen; 

• visie van docenten op het nieuwe onderwijsconcept, vooral wat betreft de plek van de 
kennisbasis en verder wat betreft het overhevelen van verantwoordelijkheid voor het 
leerproces naar leerlingen/studenten; 

• visie van docenten op wat leerlingen/studenten aan zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid ‘aan’ kunnen; 

• visie van docenten op de ontwikkelde Tools: zijn deze wel geëigend om de doelen van het 
onderwijsconcept te halen? Hier wordt gerefereerd zowel aan de mate van ‘openheid’ van 
beroepscompetenties als aan de mate van openheid van student/leerling-opdrachten. 
Gekoppeld aan deze vraag is er de vraag naar de behoefte van studenten/leerlingen aan 
didactische steun. 

 
c. Tegenstellingen in arbeidsdeling in het ontwikkelen van de objectverschuiving 
In beide vmbo-casussen bestaat er een arbeidsdeling wat betreft het ontwikkelen voor de 
objectverschuiving, waarbij de trekkers, die zich ook eigenaar voelen, de nieuwe leerling-
opdrachten ontwikkelen. Zij doen het schrijfwerk. In beide casussen geeft deze arbeidsdeling 
grote problemen, omdat er hiermee een arbeidsdeling tussen ontwerpers en uitvoerders ontstaat 
en wordt bevestigd. De taakverdeling, die een voorbeeld van horizontale arbeidsdeling zou 
moeten zijn, krijgt dan kenmerken van een verticale arbeidsdeling, waardoor de volgers zich 
achtergesteld kunnen voelen. Bij Innovatief leidt dat ertoe dat de volgers zich minder en 
minder in de vernieuwing gaan herkennen. Op het Handelsplein worden meer docenten bij het 
schrijfwerk betrokken. In de hbo-casussen, waar de omvang van de innovatie (in termen van 
deelnemende studenten en docenten) veel groter is dan in de vmbo-casussen, lopen verticale en 
horizontale arbeidsdelingen door elkaar. Van meet af aan is er een verticale arbeidsdeling 
tussen ‘aanstuurders’ en uitvoerende docenten. Bij de invulling van de kaders is er een 
horizontale arbeidsdeling. Bij FEL zijn daar alle docenten van het eerste-jaarsteam zo bij 
betrokken dat ook de volgers trekkers worden. Bij TOL is een minderheid van de docenten 
betrokken bij de kaderstelling van STEIL. Zij geven elk hun eigen invulling aan de kaders op 
hun eigen opleidingsschool. Deze horizontale arbeidsdeling remt het gemeenschappelijke 
eigenaarschap binnen TOL wel sterk. 
 
d. Tegenstellingen in arbeidsdeling in de objectverschuiving.  

De nieuwe onderwijsconcepten brengen met zich mee dat nieuwe docentvaardigheden worden 
gevraagd en dat docenten verschillende aspecten van het leerproces moeten kunnen begeleiden. 
In de twee vmbo-casussen worden geen verschillende rollen binnen het team onderscheiden; 
docenten moeten alle leerlingtaken en -opdrachten kunnen begeleiden, in alle onderdelen van 
Techniek, dan wel van Handel en Administratie. Iedereen moet in principe alles kunnen. De 
spanningen die hieruit voortvloeien worden alleen op het Handelsplein opgelost. Alle docenten 
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scholen zichzelf daar zodanig, dat ze alle taken op leerlingniveau kunnen maken en dus 
begeleiden. Deze scholing wordt echter beperkt tot de basiskennis van het vak en strekt zich 
niet uit tot begeleidingsvaardigheden. Bij Innovatief komt het zich onderling scholen van 
docenten niet van de grond en wordt de discussie over het niveau waarop docenten onderdelen 
van techniek zouden moeten beheersen niet gevoerd. Op het Handelsplein gaf het feit dat in 
eerste instantie slechts enkele docenten bij het project leerling-coach waren betrokken, grote 
verschillen in begeleidingsvaardigheden in het team. Getracht is alle docenten zo snel mogelijk 
bij deze pijler te betrekken en al na één jaar meer tutorochtenden in te voeren. Vanwege de 
behoefte van de trekkers – en de schoolleiding - alle docenten ‘erbij’ te houden, gebeurde dat 
pas na twee jaar. Eerder invoeren was voor het team te snel.   

De FEL heeft de tegenstelling zo opgelost, dat er verschillende docentrollen – bijvoorbeeld 
als loopbaanbegeleider, als coach, als trainer - worden onderscheiden, die aan verschillende 
docenten worden toegedeeld. Zo krijgt elke docent de verantwoordelijkheid voor een deel van 
de opleiding van studenten. Dat geeft spanningen tussen de docenten, die ieder voor zich 
oplossingen zoeken voor dezelfde tertiaire tegenstellingen. Ook bij de TOL worden 
verschillende rollen onderscheiden; het contact met de schoolleiding is voorbehouden aan de 
ambassadeur, terwijl de instituutsopleider, samen met de schoolopleider, het feitelijke 
begeleidings- en ontwikkelwerk op de opleidingsschool uitvoert. Wel moet dit koppel alle 
studenten begeleiden, ongeacht voor welk schoolvak deze studenten worden opgeleid. Omdat 
de instituutsopleider meestal ook tot een bepaalde vakopleiding behoort, geeft dat spanningen. 
De stagebegeleidingstaak van de vakdocent, die voorheen alleen stagiaires van het eigen vak 
begeleidde, is uitgespeeld.  
 
e. Tegenstellingen in het omgaan met verschillen in competenties van docenten. 

In alle casussen is onder de docenten zichtbaar wie gemakkelijker of minder gemakkelijk 
omgaat met de eisen die de vernieuwing aan de docentcompetenties stelt. Geen enkele 
vernieuwing stelt de eigen docenten een pedagogisch-didactische training beschikbaar. In alle 
casussen leiden de competentieverschillen tot statusverschillen in het team, waardoor de 
tegenstelling tussen trekkers en volgers wordt versterkt. In geen enkele casus echter worden de 
verschillen in docentcompetenties besproken in teamvergaderingen, of op studiemiddagen.  

Op het Handelsplein en bij FEL ontwikkelt zich gaandeweg een cultuur waarin de norm 
wordt feedback te ontvangen en te geven. Op het Handelsplein leren docenten feedback te 
geven op elkaars producten en op elkaars handelen met leerlingen. Bij FEL gebeurt dat gaande 
het eerste jaar, wanneer vooral de studieloopbaan- en coachteams het werkoverleg ontstijgen 
en ruimte nemen voor intervisie over twijfels, problemen en dilemma’s waar men bij de 
uitvoering van FEL’s mee geconfronteerd wordt. Bij Innovatief neemt men zich voor de 
docenten zo in te roosteren dat zij op pedagogisch-didactisch terrein van elkaar kunnen leren. 
Roosterproblemen verhinderen echter de uitvoering van dit plan. Bij TOL gaat men er van uit 
dat de instituutsopleiders (binnen de vastgestelde kaders van STEIL) hun handelingsruimte als 
competente professionals weten te benutten. Bij problemen kunnen zij individueel een beroep 
doen op twee ambassadeurs, die een coachingsrol hebben. In tegenstelling tot de eigen 
instituutsdocenten, wordt de schoolopleiders wel een pedagogisch-didactische training 
aangeboden. 
 
f. Tegenstellingen in de rol van de schoolleiding/management in de vernieuwing.  
Waar de schoolleiding zich samenvoegt met de trekkers, zonder dat ruimte wordt gegeven voor 
de ontwikkeling van de volgers, bestaat het gevaar voor tweespalt tussen trekkers en volgers. In 
alle casussen heeft de schoolleiding/het management een coördinerende en faciliterende rol bij 
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het transformatieproces. Bij slechts één casus, het Handelsplein, neemt de schoolleiding zelf 
deel aan coöperatieve processen van Toolontwikkeling en Regelgeving met de docenten, zonder 
de eigen kaders voorop te stellen en op te leggen. Ook moedigt zij reflectieve communicatie bij 
docenten aan en profiteert zij van de uitkomsten hiervan. In de andere casussen lukt het de 
leiding niet de eigen opvattingen en kaders te relativeren. De uitkomsten van de ruimte die aan 
docenten gegeven wordt om de transformatie in te vullen en verder te brengen, weet zij niet te 
benutten voor haar eigen ontwikkeling. Haar kaderstelling probeert zij via de (in)formele 
leiders van de vernieuwing in de teams veilig te stellen. In alle gevallen blijkt deze strategie 
niet te werken: bij Innovatief ontstaat verdeeldheid en wantrouwen in het team; bij STEIL 
ontwikkelt de leider van de vernieuwing een opvatting die haaks staat op de kaders; bij FEL 
gaat de leider op de rem van de ontwikkeling staan.  
 

Bovenomschreven tegenstellingen bevinden zich allemaal in de onderste driehoek van het 
activiteitssysteem. Het gaat erom hoe de Subjecten, die in meer of mindere mate samenwerken 
in de Community of Practice, het Object trachten te bereiken, en met welke Regels en 
Arbeidsdeling zij dit doen. De tegenstellingen die hierboven zijn gesignaleerd, zijn beschreven 
op het niveau van het activiteitssysteem, maar ze hebben grote gevolgen voor de deelnemende 
docenten. De vernieuwingen raken docenten diep in hun eigen, persoonlijke beleving en 
beroepsopvattingen. In de paragraaf over de grenservaringen onderzoeken we deze 
persoonlijke gevolgen nader.  

Hieronder gaan we eerst in op de condities voor het oplossen van de primaire, secundaire 
en tertiaire tegenstellingen.  

 

1.3 Deelvraag 3: wat zijn de condities voor het oplossen van deze tegenstellingen?  
 
Elke vernieuwing is specifiek en uniek. Desondanks blijkt het mogelijk op basis van het 
vergelijken van verschillen en overeenkomsten, uitspraken te doen met betrekking tot de 
condities waaronder primaire, secundaire en tertiaire tegenstellingen opgelost worden. We 
formuleren de volgende condities: 
 

a. De innovatiestrategie: de vernieuwing in plaats van, niet naast bestaande opleidingen.  
In alle casussen worden leerlingen/studenten opgeleid binnen het  tranformerende 

activiteitssysteem. De TOL heeft weliswaar naast de STEIL-scholen ook 

samenwerkingsscholen en traditionele stagescholen, maar op de STEIL-scholen vormt het 

opleiden in de school de enige manier waarop studenten aan hun competenties werken. Jupiter 

werkt in eerste instantie samen met Apollo, waar de vernieuwing naast de bestaande 

opleidingen werd vormgegeven. In die omgeving kon de vernieuwing niet voortduren en werd 

deze zelfs opgeheven. Alle vier de vernieuwingen die we hebben bestudeerd, bestaan tot op de 

dag van vandaag. Zij hebben de dynamiek van de vernieuwing binnen het transformerende 

activiteitssysteem georganiseerd. Ze hebben zich ook uitgebreid. STEIL bestaat nu uit meer dan 

veertig opleidingsscholen. FEL breidde zich uit tot alle jaren van de opleiding. Het model van 

Het Handelsplein heeft zich binnen Saturnus verder uitgebreid. Het ziet ernaar uit dat – binnen 

een zelfde opleidingsdoel - het organiseren van een vernieuwing van bestaande opleidingen de 

voorkeur verdient. 

 



OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN DE GEVALSSTUDIES 

 387 

b.  Bottom-up in combinatie met top-down: geregisseerde vernieuwing van onderop.  
Alleen op het Handelsplein was er sprake van een bottom-upvernieuwing. In alle andere 

casussen is het bottom-upgehalte geringer, in verhouding tot het top-downgehalte. Innovatief 

stelt top-down kaders vast, die bottom-up worden ingevuld. De tweespalt in het team beperkt 

echter de daaruit voortvloeiende mogelijkheden. De FEL-docenten vinden de vernieuwing in 

meerderheid aanvankelijk niet echt nodig: het onderwijsconcept van het probleemgestuurd 

leren beviel goed genoeg. De FEL-kaders ervaren ze als een fait accompli. Wel hebben de 

meeste docenten via de schrijfgroepen en de docenten van het eerstejaars team vervolgens 

bottom up, behalve invulling ook relativering aan deze kaders gegeven. Het STEIL kende 

verschillende beweegredenen voor de vernieuwing en gaf scholen en instituutsopleiders ruimte 

om daar op schooleigen wijze vorm te geven. Daarvan maakten de instituutsopleiders dankbaar 

gebruik.  

We trekken voorzichtig de volgende conclusies ten aanzien van de wijze waarop een 
vernieuwing van een activiteitssysteem succesvol kan worden geregisseerd. Een vernieuwing:  

• komt voort uit het bekritiseren van het bestaande en de ervaren behoefte van de docenten 
aan een nieuw activiteitssysteem; 

• combineert een bottom-upbeweging met een top-downbeweging zodanig dat de ervaren 
behoefte in gemeenschappelijke uitgangspunten, vervolgens in een concretisering van 
plannen (inclusief financiering, facilitering, strategische steun aan informele en formele 
leiders) en ten slotte in de implementatie steeds zichtbaar blijft;   

• berust zodoende op alignment in de visie op onderwijsconcept, uitwerking en 
implementatie tussen verschillende lagen van de schoolorganisatie; 

• heeft zowel qua objectverschuiving als de wijze van implementatie draagvlak binnen de 
Community of Practice;  

• besteedt aandacht aan de competentiegroei van docenten en waakt ervoor dat het tempo van 
de vernieuwing niet te snel gaat;  

• berust op ruime kaders die tegelijk houvast geven en ook ruimte laten voor verdere 
uitwerking en invulling door teams en door individuele docenten: zo krijgen zowel 
individuele docenten als teams de gelegenheid verantwoordelijkheid te nemen.  

 

c. Het transformerende activiteitssysteem is vanaf het begin gericht op boundary crossing.  
In het cyclische model van het expansief leren volgt de quartaire fase, waarin het 

transformerende activiteitssysteem botst met aanpalende activiteitssystemen, op de tertiaire 

fase, waarin oude en nieuwe kenmerken van het activiteitssysteem met elkaar botsen. In de 

praktijk lopen de fasen van het cyclische model in elkaar over. Het is niet verstandig eerst de 

vernieuwing te realiseren en dan af te wachten hoe de reactie is van aanpalende 

activiteitssystemen zal zijn. Meestal maken ontwikkelingen in de aanpalende 

activiteitssystemen immers ook al deel uit van de primaire, secundaire en tertiaire 

tegenstellingen. Dat is zelfs te prefereren. Het Handelsplein profiteert maximaal van het 

contact met het roc en het bedrijfsleven. Innovatief profiteert van de contacten met Apollo, en 

had meer kunnen profiteren van de contacten met de mts+, die niet leiden tot doorlopende 

leerlijnen voor alle leerlingen. Kennis over inhouden en procedures wordt onvoldoende 

gedeeld. STEIL profiteert van de druk van scholen om opleidingstaken van haar over te nemen. 

FEL profiteert van de vele bruggetjes met de praktijk, waaronder de vele docenten die ook als 

fysiotherapeut werken. Het is daarom van belang om:  
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• aanpalende activiteitssystemen, zoals vervolgopleidingen en het afnemend veld, in een 
vroeg stadium bij de ontwikkeling en implementatie van de objectverschuiving te 
betrekken; 

• met aanpalende activiteitssystemen boundary zones te creëren, waarin men van elkaars 
praktijken en belangen kennis neemt en ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen 
worden; 

• in de boundary zones gezamenlijk boundary objects te ontwikkelen en de implementatie 
daarvan in beide activiteitssystemen te monitoren;  

• tussen de aanpalende activiteitssystemen boundary crossers te laten werken en van hun 
feedback te leren.  

 

d. Een verticale en horizontale organisatie met overlappende verantwoordelijkheden. 
In alle casussen blijkt dat wanneer de arbeidsdeling zo is ingericht dat 

verantwoordelijkheden gescheiden blijven, er de neiging is bepaalde verantwoordelijkheden 
samen te laten vallen met de positie van docenten in de vernieuwing. Trekkers in de vmbo-
casussen neigen ertoe schrijf - en ontwerptaken op zich te nemen, waarmee de volgers tot een 
rol van uitvoerders worden beperkt. Zo worden tegenstellingen tussen trekkers en volgers, 
ontwerpers en uitvoerders, management en docenten bevestigd. De trekkers van Innovatief 
schrijven de ontwerpopdrachten, één van de trekkers van het Handelsplein schrijft in eerste 
instantie de leerling-opdrachten voor samenwerking met roc en met het bedrijfsleven alleen. 
Later deelt zij die taak met anderen. Pas dan ontstaat draagvlak.  

Bij FEL hebben schrijfgroepen van docenten de centrale kaders tot een ‘halffabrikaat’ 
uitgewerkt. De docenten van het eerstejaarsteam maken deze vervolgens passend en 
uitvoerbaar, waarbij zij zonodig afwijken van de kaders. Naarmate zij de centrale kaders en 
halffabrikaten meer naar hun hand zetten, groeit bij hen het collectieve draagvlak. Bij STEIL 
zijn de verticale en de horizontale verantwoordelijkheden zo gescheiden, dat er aan de ene kant 
een kleine groep trekkers is die de centrale kaders bepaalt en aan de andere kant een grote 
groep uitvoerende trekkers is die elk afzonderlijk gestalte geven aan het concept 
opleidingsschool. Deze strikte arbeidsdelingen hebben een geringe ontwikkeling van het 
collectief draagvlak tot gevolg.  
In een succesvol transformerend activiteitssysteem: 

• worden de taken in het kader van de implementatie van de vernieuwing over alle docenten 
verdeeld, rekening houdend met verschillende deskundigheden; 

• komen alle deelnemers in aanmerking voor alle taken, rekening houdend met ieders sterke 
en zwakke kanten; 

• vertoont de schoolleiding/het management betrokkenheid bij de objectverschuiving door 
contact te hebben met meerdere docenten en dit niet tot de trekkers te beperken. 

 

e. Een inclusieve sociale organisatie.  

Het Handelsplein is de casus met het grootste draagvlak. Dat komt onder meer, omdat op het 

Handelsplein is voldaan aan de conditie ‘sociale inclusie’ (participatie voor alle deelnemers 

aan het activiteitssysteem): op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten van de deelnemers 

heeft de vernieuwing zich in later jaren, gedragen door diezelfde deelnemers, verder 

ontwikkeld. Innovatief bleek de casus met het minste draagvlak. Daar leidde de dynamiek 

binnen de Community of Practice tot een tweespalt. De meerderheid der docenten heeft 
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Innovatief verlaten. Innovatief heeft zich desondanks wel voortgezet, maar ten koste van grote 

persoonlijke offers.  

De vernieuwingen in beide hbo-casussen hebben zich sterk uitgebreid, (FEL over alle jaren 
van de opleiding, de opleidingsschool over de belangrijkste samenwerkingsscholen van de 
TOL) en daarmee het expansief leren van beide activiteitssystemen. Toch blijft er in beide 
casussen sprake van tegenstanders en buitenstaanders.  
Een transformerend activiteitssysteem met draagvlak: 

• berust op de deelname van alle docenten, hanteert principes van inclusie en participatie en 
heeft zorg voor en stimuleert het onderhouden van goede onderlinge betrekkingen; 

• erkent het nut van verschillende deskundigheden en stimuleert respect daarvoor; 

• erkent de noodzaak en het nut van, en organiseert onderlinge feedback en feedback van 
buiten 

• organiseert mogelijkheden tot een voortdurende dialoog en discussie over tegenstellingen 
en oplossingen; 

• erkent grenservaringen en geeft ruimte aan fouten maken, experimenteren en emoties uiten;  

• viert successen en ondersteunt gevoelens van trots, eigenaarschap en zelfvertrouwen. 
 

Hierboven zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de casussen in kaart gebracht met 
betrekking tot de tegenstellingen waarmee de oude en de nieuwe activiteitssystemen zijn 
geconfronteerd. Met het zoveel mogelijk oplossen van tegenstellingen bereikt het 
activiteitssysteem steeds een volgende fase in de expansieve leercyclus – de Zone van de 
Naaste Ontwikkeling: dan leert het activiteitssysteem. Er blijven echter (bijna) altijd 
overblijfselen van oude tegenstellingen merkbaar. Tevens zal de oplossing op zichzelf weer 
nieuwe tegenstellingen oproepen, die aanleiding kunnen zijn tot de eerste stap in een nieuwe 
expansieve leercyclus. Het leren van een activiteitssysteem is dus nooit af.  

Hoewel bovengenoemde tegenstellingen gelden op systeemniveau, hebben ze een grote 
uitwerking op alle componenten van het activiteitssysteem en met name op de componenten 
Subject en Community of Practice. De condities, die allemaal gelden op systeemniveau, zijn in 
meer of mindere mate direct te vertalen naar het niveau van de individuele docent en het team 
waarvan hij deel uitmaakt. De condities die het oplossen van de tegenstellingen mogelijk 
maken, scheppen de kaders die docenten uitnodigen voluit (of juist minder) te participeren, 
creatieve oplossingen te bedenken, samen te werken en zich te ontwikkelen, of daar juist 
weerstanden tegen te ontwikkelen. In dit proces ontwikkelen docenten hun competenties die 
betrekking hebben op zowel de objectverschuiving, als de implementatie van de 
objectverschuiving.  
 

Hieronder gaan we in op het niveau van het individuele leren. We beschrijven eerst 
grenservaringen van docenten en laten daarbij zien dat het leren van hen met moeizame en 
pijnlijke ervaringen gepaard is gegaan (deelvraag 4). Daarna beantwoorden we deelvraag 5, 
over de competentieontwikkeling van docenten. De hoofdvraag wordt in hoofdstuk 10 
behandeld. Daar zullen we zien of en hoe de tegenstellingen en condities op systeemniveau 
samenhangen met het individuele en het collectieve leren. 
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1.4 Deelvraag 4: Met welke grenservaringen en emoties gaat het leren gepaard?  
 
Bij grenservaringen is altijd sprake van een situatie, waarin het (individu) niet in staat is tot 
adequaat handelen omdat het zich niet volledig kan identificeren met de nieuwe situatie en de 
(rol)eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden (Meijers & Wardekker, 2002,  pp. 
301 e.v). In alle casussen hebben alle deelnemende docenten grenservaringen beleefd. Deze 
werden als pijnlijk en emotioneel ervaren. Het gevoel van discontinuïteit is groot. In de vmbo-
casussen wordt het gevoel van discontinuïteit des te groter, omdat docenten op het plein of in 
het technieklokaal alles van elkaar zien: het pedagogisch-didactische tekort dat het nieuwe 
onderwijsconcept met zich mee brengt, is voor een ieder zichtbaar. In de hbo-cases speelt dit 
niet zo, maar is er soms wel sprake van pijnlijke, persoonlijke confrontaties. De 
objectverschuiving heeft aanleiding gegeven tot slapeloze nachten, teleurstelling, boosheid, 
schuldgevoel. Ook is er een hoge mate van ergernis aan elkaar. Op basis van de vergelijkende 
analyse vallen de volgende zaken op. 

 

1.4.1  Uniek en algemeen  

In een grenservaring stuit ieder op eigen wijze op de grenzen van zijn of haar zelfbeeld. 

Hoewel sommige ervaringen van docenten op elkaar lijken, inclusief de emoties die ermee 

gepaard gaan, blijven het unieke ervaringen van onbegrip, tekortschieten en boosheid. Toch zit 

er ‘systeem’ in grenservaringen. Ze ontstaan binnen een specifieke context, in dit geval van een 

onderwijsvernieuwing. In beide vmbo-casussen zijn de grenservaringen van de meeste volgers 

te plaatsen in de driehoek Subject, Tools en Object. In Innovatief, waar de tegenstellingen tot 

een tweespalt hebben geleid, betreffen de grenservaringen van de volgers daarnaast ook de 

gang van zaken binnen de Community of Practice. De grenservaringen van de trekkers zijn in 

beide vmbo-casussen vooral te plaatsen in de driehoek Subject, Community of Practice en 

Object.  

Bij de hbo-casussen, waar de rolverdeling tussen trekkers en volgers op uitvoeringsniveau 
veel minder speelt, vindt de ontwikkeling van het eigenaarschap van docenten in beide 
driehoeken plaats en komen hun grenservaringen vooral in de driehoek Subject, Community of 
Practice en Object naar voren.  

Grenservaringen, waarin emoties van tekort schieten voelbaar worden, vormen het pijnlijke 
snijvlak van twee ontwikkelingslijnen: die van het activiteitssysteem en die van de individuele 
docent. Docenten ervaren de spanningen die daarbij horen, aanvankelijk als zaken die hen 
overkomen, zaken die ze in verband brengen met de objectverschuiving. De heftige emoties 
waarmee grenservaringen gepaard gaan, ontnemen hen in eerste instantie het zicht op diepere 
oorzaken. Ze worden eerder omgezet in gevoelens van boosheid en teleurstelling naar anderen 
of in negatieve gevoelens naar de eigen persoon: schuld, falen, onmacht, tekortschieten, 
onzekerheid en angst. Pas later brengen docenten de grenservaringen in verband met 
contradicties op systeemniveau. Uiteindelijk bleek het in alle gevallen mogelijk een verband te 
leggen tussen de gerapporteerde grenservaringen en de tertiaire tegenstellingen en spanningen. 
De grenservaringen bleken vooral samen te hangen met de tegenstelling tussen de gebruikelijke 
en de benodigde competenties, met verschillen in visie op (de noodzaak voor) de 
objectverschuiving en tegenstellingen die te maken hadden met de sociale organisatie van de 
vernieuwing.  
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1.4.2  Discontinuïteit en continuïteit  
Hoe vormen de docenten handelingsperspectieven uit grenservaringen? De volgers van de 
vernieuwing ervaren dat aanvankelijk als een proces van schrikken en schikken, maar 
gaandeweg lukt het hen daarnaast in de meeste gevallen ook om binnen de ontwikkeling van 
het activiteitssysteem een nieuwe zin aan hun handelen te geven. Die vertaalt zich in 
perspectieven in de vorm van een verscherpt eigen belang, een nieuwe ambitie en ten slotte ook 
in de voldoening van ervaren groei in competenties. De trekkers van de vernieuwing lopen 
voorop in het formuleren van handelingsperspectieven in de vorm van visies op de gewenste 
ontwikkelrichting van de vernieuwing en overtuigingen over de mogelijke opbrengsten ervan.  
Het bleek in de analyse van de casussen niet mogelijk met het begrip grenservaring alléén het 

individuele leren te pakken te krijgen. Bij alle docenten hebben we grenservaringen 

waargenomen, maar het bleek lastig te verklaren wat maakte dat sommige docenten wel en 

andere niet met grenservaringen konden omgaan. Elke grenservaring brengt een gevoel van 

discontinuïteit met zich mee. Er wordt een zodanige breuk met het verleden gevoeld, dat men 

de kloof tussen de gebruikelijke en de benodigde routines en competenties en tussen de 

vertrouwde en de nieuwe omstandigheden, niet zo maar kan overbruggen. Daarvoor is het 

vertrouwen nodig dat men die sprong ook inderdaad zal kunnen maken. Op het Handelsplein is 

dat bijna iedereen gelukt. Alleen die docente die voorheen in het speciaal onderwijs werkte, 

kon en wilde niet genoegen nemen met het door haar ervaren gemis aan contact met kinderen. 

Alle andere Handelsplein-docenten weten met de ervaren discontinuïteit om te gaan. Sommige 

Handelsplein-docenten spreken met dankbaarheid over hun groei in competenties en over hun 

‘opgenomen’ zijn in het team van docenten. Voor hen is het toch niet zo vanzelfsprekend 

geweest.  

Bij de hbo-casussen en bij Innovatief worden grenservaringen niet alleen benoemd in 
termen van tekort schieten in routines en competenties. Deze docenten spreken veel meer dan 
de Handelsplein docenten over hun onvrede of handelingsverlegenheid als gevolg van een 
inbreuk op hun zelfbeeld en de daarbij horende overtuigingen. In deze drie casussen lag de 
primaire tegenstelling vooral tussen de veranderende beroepspraktijk en de opleiding die 
hierop moet voorbereiden. De grenservaringen van docenten in deze drie casussen hebben te 
maken met hun veranderende identiteit als technicus, als fysiotherapeut en als lerarenopleider.  

Bij het te boven komen van deze discontinuïteit beroepen alle hbo-docenten zich 
uiteindelijk zelfbewust op hun professionele gezag, dat zij stoelen op hun visie en eerdere 
ervaringen. Het zelfvertrouwen dat nodig is om zulke overbruggingen te kunnen maken, 
hebben we een gevoel van continuïteit genoemd. Voor de vmbo-docenten die hun identiteit als 
‘techneut’ dreigden kwijt te raken, bleek dat zelfvertrouwen niet voor het grijpen liggen. Op 
het Handelsplein speelde het probleem van de beroepsidentiteit veel minder; daar werd de 
primaire tegenstelling vooral binnen de school geplaatst en was er geen discussie over een 
veranderend beroepsbeeld.  

Sommige docenten, vooral de trekkers die leiderschapsrollen vervullen, vinden dat gevoel 
van continuïteit in hun eigen, vaak uitgesproken, visie op opleiden en op het beroep en in hun 
beroepsidentiteit (in alle casussen). Hun visie sluit dan ook meestal goed aan bij het nieuwe 
onderwijsconcept. ‘Nieuwe’ docenten zoeken hun continuïteit in hun pas gevormde 
beroepsidentiteit (Innovatief, FEL). Ervaren docenten bij STEIL, FEL en Handelsplein, ook zij 
die in de vernieuwing volgers zijn, grijpen terug op de continuïteit van zelfvertrouwen en 
ervaring, die zij een leven lang hebben opgebouwd, in het onderwijs en daarbuiten. Ook 
ondervinden zij steun van een gedeelde visie en een gemeenschappelijk toekomstperspectief. 
Dat geeft vertrouwen en een gevoel van saamhorigheid, dat vroeger, toen elke docent het in de 
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eigen klas zelf moest redden, afwezig was. Collega’s bieden elkaar onderlinge steun en helpen 
elkaar in lastige situaties. Dat geldt zeker voor het vmbo, waar een vorm van teamteachen in 
praktijk wordt gebracht, dat na een tijdje steunend wordt voor collega’s, terwijl het in het begin 
beangstigend was, omdat collega’s daardoor elkaars pedagogisch-didactische tekortkomingen 
konden zien.    

Sommige docenten, vooral de volgers in de vmbo-casussen die zich niet gehoord voelen en 
de hbo-docenten die teleurgesteld blijven over de uitkomsten van de vernieuwing, weten niet 
de continuïteit te vinden die zij nodig hebben om in deze specifieke vernieuwing, met deze 
visie en deze instrumenten, de volgende stap te zetten. Bijna allemaal doen deze docenten 
zeker een jaar lang hun best de kloof te overbruggen. Maar het lukt niet. De teleurstelling in de 
vernieuwing en de visieverschillen blijken te groot. Zij verlaten het activiteitssysteem.  
 

1.4.3  Docenten trekken conclusies uit grenservaringen  

Acht van de vierentwintig docenten zijn na twee jaar onderzoek niet meer werkzaam in de 
onderzochte casussen. Bij Innovatief zijn verhoudingsgewijs de meeste docenten vertrokken. 
Bij FEL in verhouding de minste in aantal. Twee docenten hebben in het verlengde van de 
innovatie een nieuw handelingsperspectief in een andere context gevonden (Martin van 
Innovatief en Emma van het Handelsplein). Zes van hen lukt het uiteindelijk niet een 
bevredigend handelingsperspectief binnen de objectverschuiving te formuleren. Een docent 
moet afhaken, omdat er voor haar geen geld meer is (Daphne van het Handelsplein). Vijf 
docenten verlaten het activiteitssysteem vanwege teleurstelling in de (facilitering van de) 
vernieuwing, en vanwege een groeiend besef dat hun visie niet strookt met de uitgangspunten 
achter de vernieuwing, zoals die in praktijk werden gebracht (Jim en Jules van Innovatief, 
Janette van het Handelsplein, Stijn van STEIL en Marja van de FEL). Voor al deze docenten 
ligt de grenservaring anders. Een docent verlaat het activiteitssysteem op verzoek van de 
schoolleiding, vier docenten verlaten het activiteitssysteem eigener beweging. Voor deze vijf 
docenten zijn de grenservaringen die de vernieuwing voortbrengt in eerste instantie een 
uitdaging, maar werden ze op den duur – bij de een eerder dan bij de ander – een teleurstelling 
die soms uitloopt op een kwelling. Aanvankelijk trachten ze zich daarin te schikken, hopend op 
betere tijden. Uiteindelijk nemen ze afstand.  

De andere docenten ontwikkelen gaandeweg, als het activiteitssysteem expandeert bij het 
oplossen van tertiaire tegenstellingen, concrete handelingsperspectieven binnen de nieuwe 
Tools, Regels en Arbeidsdeling die de objectverschuiving met zich mee brengt.  

 

1.4.4  Grenservaringen en de Community of Practice 
De meeste docenten weten door het herstel van de continuïteit uit hun grenservaringen een 
ontwikkeling teweeg te brengen die collectief doorwerkt. Omdat bijna alle grenservaringen 
verband houden met tertiaire tegenstellingen in het activiteitssysteem, zijn ze niet volstrekt 
uniek en individueel, maar een specifieke uiting van een algemeen fenomeen. Naarmate teams 
meer functioneren als een Community of Practice waarin subjecten met elkaar de ontwikkeling 
en uitvoering van de innovatie bespreken en erop reflecteren, is de kans groter dat de 
individuele grenservaringen uiteindelijk leiden tot collectieve leerervaringen. In de casussen 
waarin de Communities of Practice zwak zijn (Innovatief) of goeddeels ontbreken (STEIL), is 
het verband tussen het individueel en collectief verwerken van grenservaringen klein. 

In een sterke Community of Practice bieden de gezamenlijke visie en het gezamenlijke 
toekomstperspectief docenten houvast. Docenten ondervinden steun van het team en van 
collega’s. Zij hoeven de continuïteit die nodig is om de discontinuïteit het hoofd te bieden, niet 
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alléén uit zichzelf te halen. Zij kunnen die daarnaast ook ontlenen aan elkaar, aan het team en 
aan de gezamenlijke visie.  

 

1.5 Deelvraag 5: Welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten?  
 
Alle docenten van de casussen hebben – naar aanleiding van de SBL-competenties - verteld 
over datgene wat ze geleerd hebben, over het verloop van dat proces en over het belang van die 
leerervaring voor hen. Opvallend is de welhaast directe koppeling van de 
competentieontwikkeling aan de gerapporteerde grenservaringen. Ook kon bij welhaast elke 
docent een direct verband gelegd worden, met niet alleen grenservaringen, maar ook met 
belangrijke tertiaire systeemtegenstellingen.  

Kort gezegd: waar mensen over wakker liggen, daarover en daarvan leren zij. De docenten 
leren dus juist van datgene wat hen het meeste dwars zit en zij leren datgene wat ze het meeste 
nodig hebben. Een grenservaring is immers een ervaring waarbij mensen tegen hun eigen 
grenzen aanlopen. Dat is uiteraard een negatieve ervaring. Maar wanneer mensen de 
continuïteit weten te (her)vinden – bij zichzelf, en daarnaast ook bij collega’s en bij de 
gezamenlijke visie - om de ervaren kloof te overbruggen, is de opbrengst groot. Als het lukt, 
rapporteren docenten gevoelens van voldoening en blijdschap. Ze zijn trots, op zichzelf, op het 
team en op hun leerlingen/studenten. Ze voelen zich bevestigd door de feedback van collega’s 
en leerlingen/docenten in hun competentieontwikkeling. Deze positieve ervaringen leiden over 
het algemeen tot een grotere betrokkenheid bij de vernieuwing en tot een grote bereidheid tot 
verder leren. De motivatie om hun competenties verder te ontwikkelen, vinden docenten in de 
ervaring dat het actuele niveau waarop ze op een bepaald moment functioneren in relatie tot de 
vernieuwing, nog niet het gewenste niveau is. Het is opnieuw de ervaren kloof, die docenten 
aanzet tot verder leren.  

  

Wat de competentieontwikkeling betreft, lopen beide vmbo-casussen en de beide hbo-casussen 
sterk uiteen. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat beide vmbo-casussen (bijna) alle 
docenten van één vernieuwing betreffen. Zij vormen samen het team dat de vernieuwing in 
praktijk brengt, en dat samenwerkt in een vorm van teamteachen op een leerplein: het 
Handelsplein of het technieklokaal. De docenten van beide vmbo-casussen hebben zich in hun 
competentieontwikkeling zeer zichtbaar gevoeld: docenten zagen elkaar op pedagogisch-
didactisch terrein letterlijk vallen en opstaan. Geen enkele docent spreekt over zijn of haar 
competentieontwikkeling als zijnde voltooid, of klaar. In de hbo-casussen daarentegen vormen 
de geïnterviewden een deel van de groep docenten die samen aan de vernieuwing werkt, 
waarbij het, zoals uit de gevalsbeschrijvingen is gebleken, bij de STEIL twijfelachtig is of die 
groep docenten samen een team vormt en bij FEL teamvorming pas laat op gang komt. 
Bovendien werken docenten in het hbo doorgaans niet op een ‘leerplein’; ze opereren meer als 
individu. De vmbo-docenten zijn dus van meet af aan veel meer op elkaar betrokken dan de 
hbo-docenten. Hierdoor zou verklaard kunnen worden dat er docenten in de vmbo-casussen 
meer dan de hbo-docenten de onderlinge steun en de samenwerking noemen. Ook spreken zij 
meer van de competentie samenwerken in een team dan in de hbo-casussen. 

Tegen deze achtergrond plaatsen we de verschillen in competentieontwikkeling die in de 
vier casussen door de docenten naar voren zijn gebracht. Docenten vertelden over de 
competenties waarin zij het meest gegroeid zijn en wat daarbij geholpen heeft.  

In de vmbo-casussen valt over de competentieontwikkeling van de deelnemende docenten 
het volgende op: 
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• het ontwikkelen van competenties in het vernieuwingsproces wordt door de meeste vmbo-
docenten als een pure noodzaak ervaren; de docenten moesten deze competenties 
ontwikkelen, zonder dat leren was het niet mogelijk geweest op ‘het plein’ te functioneren; 

• de vmbo-docenten, in het bijzonder die van het Handelsplein, noemen collega’s en het team 
als een belangrijke en noodzakelijke steun bij het leren werken in het vernieuwde 
onderwijs. Met opmerkingen als: samen de schouders eronder, dat geeft energie, dat we het 
met z’n allen doen, ik krijg er waardering voor, men heeft vertrouwen in mij, drukken 
docenten uit hoezeer ze de samenwerking waarderen en hoezeer ze elkaar nodig hebben; 
omdat in Innovatief de Community of Practice zwak is, treedt deze steun daar veel minder 
op en werkt soms zelfs het leren tegen;  

• de vmbo-docenten spreken allemaal in de actieve tegenwoordige tijd over hun leerproces. 
Met opmerkingen als: ‘ik zoek naar…., ik kan steeds meer…, wat ik nog wel moeilijk 

vind…, ik sta er nog niet boven…,veel moet nog beter…, ik ga hier een expert in worden…, 
geven ze aan dat ze nog midden in hun leerproces zitten en dat ze nog niet zijn uitgeleerd. 
Hieruit mag blijken, dat hoewel de docenten door de grenservaringen zijn ààngezet tot 
leren, zij door de voortdurende ervaring van de kloof tussen actueel en gewenst 
competentieniveau willen blijven leren; 

• voor beide vmbo-cassussen geldt dat de trekkers andere competenties noemen dan de 
volgers;  

• de trekkers noemen vooral leiderschapscompetenties (een verbijzondering van de 
competentie samenwerken in een team), competenties in het omgaan met de omgeving en 
competenties in het organiseren van het zich transformerende activiteitssysteem. Als de 
volgers de competentie samenwerken in een team noemen als de competentie waarop zij het 
meest gegroeid zijn, bedoelen ze veelal dat ze hebben geleerd zich te schikken. Ze hebben 
geleerd zich neer te leggen bij beslissingen waar ze het niet mee eens zijn, maar die ze niet 
meer kunnen beïnvloeden. Ook al noemen ze deze competentieontwikkeling als voorbeeld 
van hun eigen leren, en doen ze hun best loyaal mee te werken, later blijkt dat ze dit niet 
volhouden. De docenten uit deze groep specifieke groep volgers nemen ontslag, of zorgen 
ervoor dat ze op school ook in een ander team terecht kunnen;  

• de meeste volgers ontwikkelen naar eigen zeggen vooral hun (vak)didactische en 
pedagogische competenties. Op het Handelsplein doelen de docenten hiermee vooral op het 
ontwikkelen van vakkennis en vakvaardigheden op het terrein van economie en 
boekhouden, terwijl op Innovatief de docenten vooral doelen op het ontwikkelen van 
begeleidingsvaardigheden in het proces van het ontwerpend leren, en van de 
interpersoonlijke competenties; 

• er is een directe samenhang tussen de competenties die docenten ontwikkelen en de positie 
en de taken die zij in de vernieuwing hebben. De trekkers leren bijvoorbeeld leiding geven 
en organiseren, de andere docenten leren op pedagogisch-didactisch terrein. De docent die 
weekkaarten op de computer maakt, leert organiseren. De docenten die stages regelen, leren 
beter omgaan met de omgeving.  

 
In de hbo-casussen valt over de competentieontwikkeling van de deelnemende docenten het 
volgende op: 

• het belang van de eigen visie op beroep en opleiden bij alle hbo-docenten. Hun 
overtuigingen vormen de basis voor het herstel van continuïteit bij grenservaringen en 
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bieden hen een perspectief van waaruit zij in nieuwe handelingssituaties tot 
competentieontwikkeling kunnen komen;  

• hiermee verbonden is het belang van de competentie reflectie en ontwikkeling. Bijna alle 
hbo-docenten melden ontwikkeling van deze competentie als gevolg van hun deelname aan 
de innovatie; 

• de meeste docenten in FEL noemen ontwikkeling van de competentie reflectie en 
ontwikkeling in samenhang met de tertiaire tegenstelling ‘individuele uitvoerings- versus 
collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid’ Ze bezinnen zich in dat verband op hun 
taakopvatting, hun docentschap, hun beroepsidentiteit. In het verlengde hiervan noemen de 
meeste docenten competentieontwikkeling op organisatorisch en samenwerkingsvlak; 

• in samenhang met de tertiaire tegenstelling ‘de proceskant van leren leren versus de 
inhoudskant van het beroep’ noemen de meeste docenten ontwikkeling van de 
(vak)didactische competentie: ze gaan hun werk anders zien als hun oorspronkelijke 
opvattingen over het vak en de didactiek ervan in de uitvoeringspraktijk van FEL steeds 
meer convergeren; 

• bij het STEIL is de ontwikkeling van de competentie reflectie en ontwikkeling bij de 
instituutsopleiders vooral verbonden met tertiaire tegenstellingen in de samenwerking 
tussen TOL en de opleidingsschool en binnen de opleidingsschool. Het schooleigen-gehalte 
van de ontwikkeling van opleidingsscholen is zo groot dat elke docent andere competenties 
noemt die zij als gevolg van hun deelname aan de innovatie ontwikkeld hebben; 

• twee docenten geven aan in de organisatorische competentie vooral gegroeid te zijn. 
Echter, blijkens hun omschrijving bedoelen zij hiermee de competentie (samen)werken met 

de omgeving. Daarbij benadrukt Stijn vooral de top-down voorwaardenscheppende kant en 
Willem de bottom-up ondersteunende kant; 

• twee docenten geven ontwikkeling aan van de competentie van samenwerken in team en 
organisatie, waarbij Sylvia vooral de interpersoonlijke kant benadrukt en Kitty meer de 
leidinggevende kant; 

• de instituutsopleiders melden ook hun ontwikkeling van de (vak)didactische competentie. 
Deze vindt plaats in het licht van de tertiaire tegenstellingen die verband houden met het 
leraarsberoep en met opleiden. Hun overtuigingen hierover divergeren, en daarmee ook hun 
competentieontwikkeling. De instituutsopleiders die de dialoog met studenten en 
schoolopleiders centraal stellen ontwikkelen competenties die hieruit voortvloeien. De 
docenten die de vakkennis en de vakdidactiek centraal stellen ontwikkelen daarmee 
samenhangende competenties. 

Competentieontwikkeling hangt dus niet alleen samen met de grenservaringen en de 
bijbehorende tegenstellingen, maar ook met de context waarin de vernieuwing zich afspeelt, en 
met de eigen taak, en positie in het team.  
 

Ook docenten die om verschillende redenen niet in staat bleken met het gevoel van 
discontinuïteit - dat het gevolg was van de kloof tussen actuele en gewenste routines en 
competenties - om te gaan, rapporteren competentieontwikkeling. Ook zij hebben, naar eigen 
zeggen, voortgang in competenties geboekt. Maar deze docenten zien hun visie niet 
weerspiegeld in de objectverschuiving en ervaren onoverkomelijke verschillen tussen hun visie 
en de visie zoals die wordt uitgedrukt in de objectverschuiving. Zoals we hierboven zagen, 
trekken zij zich (gedeeltelijk) terug uit het zich transformerende activiteitssysteem. De 
discontinuïteit is voor hen te groot en kan niet worden overbrugd. Vanwege de kloof tussen de 
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visie van het team en de visie van deze individuele docenten, profiteren zij ook niet van de 
onderlinge steun en het gevoel deel uit te maken van een gezamenlijke onderneming, die bij de 
andere docenten juist een belangrijke steun bij de competentieontwikkeling is gebleken.  
 

2 Tot slot 

In dit hoofdstuk is een vergelijkende analyse gemaakt van alle casussen, per deelvraag. 
Ondanks grote onderlinge verschillen, qua onderwijstype en beroepenveld, hebben we veel 
overeenkomsten gevonden en waren verschillen in het licht van het theoretisch kader 
betekenisvol. Op basis van deze overeenkomsten en verschillen formuleren we in het volgende 
hoofdstuk de conclusie van dit onderzoek; wat en hoe leren docenten van het innoveren van het 
eigen onderwijs?  



 

 

Hoofdstuk 10 

RESULTATEN, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN  

 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten en conclusies van het onderzoek. We behandelen 
eerst het expansieve leren van het activiteitssysteem en daarna gaan we in op het individuele en 
het collectieve leren. Vervolgens besteden we aandacht aan de opzet, de methodologie en het 
theoretisch kader van het onderzoek. We geven daarbij tevens aan op welke wijze dit 
onderzoek heeft bijgedragen aan theorievorming. Ten slotte doen we aanbevelingen voor 
verder onderzoek en voor de onderwijspraktijk.  
 

 

1 Inleiding  

 
In dit onderzoek zijn vier gevalsstudies verricht naar wat en hoe docenten leren die hun eigen 
onderwijs vernieuwen. Twee studies vonden plaats binnen het vmbo (een afdeling Techniek en 
een afdeling Handel en Administratie) en twee studies binnen het hbo (een opleiding 
Fysiotherapie en een Lerarenopleiding). 
Het theoretisch kader waarop het onderzoek berust, is gebaseerd op de cultuur-historische 
activiteitstheorie van Engeström (1987) en op het model van Creatief Leren van Meijers en 
Wardekker (2002). In de hier gehanteerde activiteitstheorie wordt een vernieuwing als een 
getransformeerd activiteitssysteem beschouwd. De transformatie is het resultaat van een 
cyclisch proces van het oplossen van primaire, secundaire, tertiaire en quartaire 
tegenstellingen, behorende bij een bepaalde fase van transformatie. Een activiteitssysteem 
wordt beschreven als een historische entiteit, die bestaat uit zes componenten: het handelende 
Subject, dat met behulp van Tools, in een Community of Practice, waarin Regels en een 
Arbeidsdeling gelden, het Object tracht te bereiken. In een vernieuwing is sprake van een 
veranderend Object: de objectverschuiving. Vanuit het Model van Creatief Leren zijn de 
grenservaringen van de docenten onderzocht; dit zijn pijnlijke leerervaringen die voortkomen 
uit de confrontatie tussen de eisen die de (implementatie van de) vernieuwing aan docenten 
stelt en de competenties die zij bezitten – waarop hun zelfvertrouwen berustte -   en die niet 
toereikend blijken te zijn in de nieuwe situatie. Het begrip grenservaring werd gaande het 
onderzoek aangevuld met de begrippen discontinuïteit (de ervaren kloof) en continuïteit 
(vertrouwen in eigen kunnen). Alleen op basis van een gevoel van continuïteit kon de 
discontinuïteit het hoofd geboden worden. Vanuit het theoretisch kader zijn de volgende 
deelvragen geformuleerd: 

1 welke spanningen en tegenstellingen hebben geleid tot de onderwijsvernieuwing? 

2 welke nieuwe spanningen en tegenstellingen roept de onderwijsvernieuwing op?  
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3 wat zijn de condities voor het oplossen van deze spanningen en tegenstellingen?  

4 met welke grenservaringen en emoties gaat het leren gepaard?  

5 welke competenties ontwikkelen de verschillende docenten?  

 
Met de beantwoording van de deelvragen wordt het mogelijk de hoofdvraag te beantwoorden, 
die luidt: wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs?  
 
De tegenstelling tussen ontwikkelingen in de beroepspraktijk enerzijds en het onderwijs dat 
(nog) niet op die veranderingen is ingespeeld anderzijds, bleek de gemeenschappelijke noemer 
te zijn van de primaire tegenstellingen in alle vier de casussen. Hoewel de wijze waarop deze 
tegenstelling zich in de scholen doet gelden – de secundaire tegenstellingen - onderling sterk 
verschilt, reageren ze alle vier met een vernieuwing, de objectverschuiving  in de richting van 
competentiegericht onderwijs. Deze vernieuwing varieert van meer praktijkgericht opleiden 
met aandacht voor onderzoekend leren, tot probleemgestuurd onderwijs en ontwerpend leren. 
De objectverschuiving brengt tertiaire tegenstellingen met zich mee. Omdat de 
objectverschuiving altijd effect op aanpalende activiteitssystemen zal hebben, en omgekeerd, is 
er in de fase van tertiaire tegenstellingen ook sprake van quartaire tegenstellingen: botsingen 
met aanpalende activiteitssystemen.  

Terwijl de implementatie van de objectverschuiving met grote spanningen gepaard gaat, 
ontstaat er bij meeste docenten - en volgens hen ook bij leerlingen/studenten in alle casussen - 
langzamerhand een positieve houding tegenover het nieuwe onderwijs. Uit het onderzoek is 
gebleken dat naarmate de vernieuwing een groter draagvlak heeft onder het team, docenten 
meer een gevoel van (beroeps)trots ervaren door de nieuwe manier van onderwijs verzorgen en 
de nieuwe manier van samenwerken. Dan voelt het goed om samen met anderen 
verantwoordelijk te zijn. Maar het teamgevoel heeft ook een tegenkant. Sommige docenten zijn 
in eerste instantie bang dat hun pedagogisch-didactische tekorten hun collega’s zullen gaan 
opvallen. Sommige docenten lijden onder het verlies van autonomie.  

Volgens de meeste docenten krijgen hun leerlingen/studenten met de nieuwe manier van 
leren betere ontwikkelmogelijkheden. Docenten vinden dat leerlingen zich na een eerste fase 
van onwennigheid, positief zijn gaan opstellen ten opzichte van de nieuwe manier van leren. 
Dit geldt voor beide vmbo-casussen, die gekenmerkt worden door het werken op een groot 
leerplein (het nieuwe technieklokaal van Innovatief en het Handelsplein). Leerlingen 
rapporteren dat ze zich thuis voelen op het leerplein. Volgens docenten ervaren ze meer dan 
voorheen binding met de afdeling. Ze hebben nog nooit zo hard gewerkt, zeggen de docenten 
van het Handelsplein. Volgens de docenten van Innovatief zijn leerlingen aan het eind van het 
eerste jaar in het nieuwe lokaal zelfs hun eigen ontwerpopdrachten gaan formuleren. In beide 
vmbo-casussen worstelen de docenten onophoudelijk met de problematiek rond de 
werkhouding van leerlingen. De docenten van Innovatief worstelen ook met de kwaliteit van de 
leerling-producten. Maar de meeste vmbo-docenten zijn het erover eens dat deze organisatie 
van het onderwijs hen middelen in handen geeft dergelijke problemen het hoofd te bieden.  

Ook in de hbo-casussen vinden studenten volgens de docenten, na een overgangsfase van 
wennen aan portfolio’s, persoonlijke ontwikkel- en activiteitenplannen en assessments, hun 
draai in competentiegericht leren vanuit praktijksituaties. De derdejaars studenten in de STEIL-
casus kwalificeren dat proces als lastig maar ook lonend: het biedt hen de mogelijkheid hun 
leren beter te verbinden met hun persoonlijke motivatie, praktijkervaringen en tekortkomingen. 
Niet meteen, maar wel na een jaar, vinden ook de meeste FEL-docenten dat competentiegericht 
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onderwijs betere kansen biedt om studenten tot goede professionals op te leiden dan 
instructiegericht onderwijs. 

 

 

2 Het leren van het activiteitssysteem  

 
Het activiteitssysteem leert door het oplossen van tegenstellingen en spanningen. We 
bespreken eerst de primaire en de secundaire tegenstellingen. Daarna rapporteren we de 
resultaten van het onderzoek met betrekking tot de tertiaire tegenstellingen, die we uitspitsen 
naar de tegenstellingen in Subject, Tools, Object en Subject, Community of Practice, Object. 
Tot slot van deze paragraaf gaan we in op de condities voor het oplossen van deze 
tegenstellingen.  
 

2.1 Primaire en secundaire tegenstellingen  

 
Hoewel in elke casus de vernieuwing het antwoord was op verschillende primaire 
tegenstellingen, hebben deze toch één gemeenschappelijke noemer: de tegenstelling tussen 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk enerzijds en het onderwijs dat (nog) niet op die 
veranderingen is ingespeeld anderzijds. Naast primaire tegenstellingen zijn er op de 
verschillende scholen ook secundaire tegenstellingen. In het vmbo gaat het om onderwijs dat 
voor de meeste docenten en leerlingen niet aantrekkelijk was, om ordeproblematiek en om 
daling van de leerlingenaantallen. De hbo-casussen kenmerken zich door kwaliteits- en 
rendementsproblematiek. De primaire en secundaire tegenstellingen vormen fase één en fase 
twee in Engeström’s model van cyclisch expansief leren (Engeström, 1987).  
 

2.2 Tertiaire tegenstellingen binnen de driehoek Subject, Tools, Object 

 
De tegenstellingen die te maken hebben met de inhoud en de aard van de objectverschuiving 
vormen belangrijke tertiaire tegenstellingen in de driehoek Subject, Tools, Object. De tertiaire 
tegenstellingen vormen fase drie in Engeström’s model van cyclisch expansief leren 
(Engeström, 1987).De vernieuwing wordt in de scholen ingevoerd, terwijl het opleiden van 
leerlingen/studenten gewoon doorgaat. Hierdoor werken docenten tegelijkertijd aan twee 
Objecten, namelijk ten eerste aan het opleiden van leerlingen en studenten, en ten tweede aan 
het vormgeven en implementeren van de objectverschuiving. Dit gegeven veroorzaakt een (te) 
grote werkdruk, die niet alleen leidt tot vertraging in het gereedkomen van de Tools -
noodzakelijk voor het opleiden van leerlingen/studenten, maar die er ook verantwoordelijk 
voor is dat docenten niet de tijd en de rust ervaren de objectverschuiving met elkaar te 
verhelderen en te concretiseren in toepasbare handelingsperspectieven. Het verhelderen van het 
nieuwe Object en het vertalen daarvan in ontwerpen van de Tools wordt door tijdgebrek als een 
haastklus ervaren en boet daardoor aan kwaliteit in. Een gevolg is dat docenten zich 
gezamenlijk vooral op de Tools richten, en de relatie tussen Object en Tools uit het oog dreigen 
te verliezen. Een ander gevolg is dat de Tools onvoldoende uitgewerkt zijn en dat de 
individuele docenten de Tools nader in moeten vullen. Deze gevolgen zijn problematisch, want  
docenten voeren de vernieuwing uit, terwijl ze de routines en competenties die behoren bij het 
nieuwe onderwijsconcept nog niet onder de knie hebben. Hiermee bedoelen we zowel de 
pedagogisch-didactische, de procesmatige als de vakmatige routines en competenties. Ook is 
niet duidelijk welke implicaties voor het handelen de vernieuwing precies heeft of zal hebben. 
Het werk is daardoor niet helder, tijdrovend, het verloopt moeizaam en vertoont niet de 
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kwaliteit die nodig is om het leerproces van leerlingen of studenten op hoog niveau te 
ondersteunen. Bovendien worden docenten geconfronteerd met spanningen binnen het nieuwe 
onderwijsconcept zelf: de aandacht voor de vakkennis en vakvaardigheden die horen bij het 
beroep blijkt niet altijd gemakkelijk te verenigen met de proceskant van de opleiding waarin de 
beroepscompetenties centraal staan. In Innovatief worstelen sommige docenten met de rol van 
theorie en vaardigheden in het ontwerpend leren. Op het Handelsplein werd in eerste instantie 
door sommigen ook geworsteld met de plaats van theorielessen en theorie-instructie. De FEL-
docenten klagen over het gebrek aan tijd voor fysiotherapeutische basiskennis en skills en over 
de tijd die het beoordelen van portfolio’s kost. De STEIL-docenten verschillen onderling van 
mening over de plaats en betekenis van vakkennis en vakdidactiek binnen het SBL-model, 
waaruit beoordelingskwesties voortvloeien.  
 

2.3 Tegenstellingen binnen de driehoek Subject, Community of Practice, Object 

 
Tegenstellingen die te maken hebben met de sociale organisatie van de objectverschuiving 
bevinden zich in de driehoek Subject, Community of Practice en Object. De verhouding van 
docenten die gezamenlijk aan de vernieuwing werken, met de schoolleiding die de vernieuwing 
steunt en faciliteert, dan wel kaders voor die vernieuwing stelt, is cruciaal gebleken.  

In het geval van het Handelsplein vond het vernieuwingsproces in belangrijke mate van 
onderop plaats, waar het zich gaandeweg heeft gestabiliseerd in gemeenschappelijke 
handelingsperspectieven en – onder sturing van een ruimte gevend en coöperatief management 
– in meer of mindere mate heeft verspreid over andere opleidingen binnen de school. We 
hebben dat de geregisseerde vernieuwing van onderop genoemd. Daarbij is het ‘pilot’ team 
niet alleen in staat gebleken uit primaire en secundaire tegenstellingen een collectief 
handelingsperspectief te formuleren, maar ook spanningen die voortkomen uit tertiaire en 
quartaire tegenstellingen gezamenlijk op te lossen. Met andere woorden: bij het Handelsplein 
was de objectverschuiving van meet af aan een collectief proces, wat het vervolgens ook is 
gebleven, doordat trekkers en volgers, managers en uitvoerders een Community of Practice zijn 
gaan vormen waar de individuele perspectiefontwikkelingen bij elkaar konden komen, waar 
verschillen opgemerkt en besproken konden worden en waar besluitvorming plaatsvond die 
leidde tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen die op de duur zijn gestabiliseerd in een 
basis van wederzijds begrip en van gedeelde waarden. 

Bij Innovatief, FEL en STEIL is dit minder het geval. De drie casussen verschillen op 
meerdere punten van het Handelsplein. In deze casussen ging, ten eerste, de primaire 
tegenstelling over de visie op het vak en op het beroep waarvoor wordt opgeleid, terwijl de 
primaire tegenstelling op het Handelsplein vooral ging over het lesgeven op de afdeling. 
Mogelijk worden juist door de tegenstellingen rondom de visie op het beroep discussies en 
standpunten verhard. Ten tweede wordt in deze drie casussen de primaire tegenstelling in de 
vernieuwing niet opgeheven maar in het geval van Innovatief verscherpt en bij FEL en STEIL 
versluierd. Ten derde worden, voor zover er zich gemeenschappelijke handelingsperspectieven 
aandienen (zoals het concept FEL, het concept nieuwe techniek en het concept overdracht van 
opleidingstaken) deze door belangrijke groepen deelnemers gezien als top-down interventies 
die de synthetiserende werking van een gemeenschappelijk gedragen visie en toekomstbeeld 
missen. Bij FEL en Innovatief is de overtuigingskracht van de leidende visie (van de formele 
en informele leiders) gebrekkig: er worden wel beslissingen afgedwongen, maar verschillen 
tussen overtuigingen blijven onverminderd bestaan.  

Doordat de primaire tegenstelling zich in de tertiaire tegenstelling als een strijd manifesteert 
(Innovatief) of versluierd is (FEL en STEIL), levert de vernieuwing niet op wat de 
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initiatiefnemers beoogden. De opheffing van de primaire, secundaire en tertiaire 
tegenstellingen wordt steeds opnieuw doorkruist door het zoeken naar een overwinning dan 
wel door het zoeken naar een balans tussen de verschillende overtuigingen. Daardoor komt een 
collectief handelingsperspectief in de zin van gedeelde betekenissen in de Communities of 
Practice maar langzaam (of niet) van de grond en blijft de betekenisgeving van docenten vaak 
een particuliere aangelegenheid. Bij FEL ontstaat pas gaandeweg, na de eerste organisatorische 
chaos, waarin docenten vooral in hun eentje proberen te overleven, de notie samen een team te 
vormen en gemeenschappelijk eigenaar van de vernieuwing te worden.  

 

We vatten de belangrijkste resultaten binnen Subject, Community of Practice, Object hieronder 
op hoofdlijnen samen.  

Hoe meer de docenten invloed hebben op de kaders voor de vernieuwing, en hoe meer de 
schoolleiding/het management accepteert dat gestelde kaders juist vanwege praktijkervaringen 
worden bijgesteld, des te meer ontwikkelt zich draagvlak en eigenaarschap in het 
transformerende activiteitssysteem.  

Hoe minder er bottom-up aan invloed op top-down ontwikkelingen kan worden aangewend, 
hoe minder men zich eigenaar van de vernieuwing voelt. Er ontstaat een tegenstelling tussen 
trekkers en volgers van de vernieuwing. Deze wordt versterkt door verschillen in visie op de 
objectverschuiving, door verschillen in competenties die nodig zijn voor de (implementatie van 
de) objectverschuiving en door de wijze van rol- en taakverdeling. Naarmate ontwerpende en 
kaderstellende taken meer worden voorbehouden aan het managementniveau en de taken die de 
kaders concretiseren meer worden toebedeeld aan het uitvoerend docentniveau, wordt de 
tegenstelling tussen trekkers en volgers van een vernieuwing verdiept. Naarmate de kloof 
tussen kaderstelling en uitvoering kleiner is en er meer ruimte is voor ervaring opdoen en 
experimenteren, worden ervaringen gedeeld. Naarmate daarbij fouten maken màg en feedback 
geven en ontvangen als behorend bij het ontwikkelingsproces wordt gezien, is er meer 
gelegenheid om tot een gedeelde visie te komen en tot onderlinge samenwerking om die visie 
te verwezenlijken.  

Engeström (1987) onderscheidt drie vormen van samenwerking: coördinatie (het in 
voorgeschreven rollen volgen van het script van de organisatie), coöperatie (hierin delen 
professionals een probleem en gaan bij het oplossen daarvan voorbij aan voorgeschreven rollen 
en scripts) en reflexieve communicatie (hierbij reflecteren professionals over hun rol en 
bijdrage aan de activiteit, en komen zij tot een min of meer gedeelde professionele identiteit). 
Zowel de casus Handelsplein, als de casus FEL kennen in hun Communities of Practice 
coöperatie en reflexieve communicatie. Innovatief kent juist op het punt van de professionele 
identiteit een tweespalt en komt daardoor niet toe aan reflexieve communicatie. STEIL kent een 
gebrekkige Community of Practice, en komt daardoor niet toe aan coöperatie en reflexieve 
communicatie.  
 

2.4 Condities voor het oplossen van tegenstellingen  
 
De tertiaire tegenstellingen kunnen worden (altijd gedeeltelijk, nooit helemaal) opgelost 
wanneer aan bepaalde condities is voldaan. De gevalsstudies laten zien dat het gunstiger is 
wanneer het nieuwe activiteitssysteem in plaats van en niet naast het oude activiteitssysteem 
wordt gesteld. Binnen elk nieuw activiteitssysteem zijn er al zoveel tertiaire en quartaire 
tegenstellingen en spanningen te vinden, dat het mogelijk de voorkeur verdient de discussie 
over visie en voortgang binnen het nieuwe activiteitssysteem te organiseren, in plaats van 
tussen het oude en het nieuwe systeem. Hierdoor wordt er een dynamiek binnen het nieuwe 
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activiteitssysteem georganiseerd, in plaats van die dynamiek te compliceren door een discussie 
of zelfs een gevecht aan te gaan met een nog bestaand activiteitssysteem.  

De dynamiek binnen een activiteitssysteem kent wel een beperking. In één van de vmbo-
casussen bleek de transformatie aanleiding te hebben gegeven tot het ontstaan van een 
tweespalt binnen het team, waarin werd gestreden om de visie op de primaire en secundaire 
tegenstellingen, op de objectverschuiving en de bijbehorende Tools. De trekkers en de volgers 
verschuilen zich dan in – min of meer - tegenovergestelde kampen.  

In de hbo-casussen werd de dynamiek van de transformatie van het activiteitssysteem door 
versluierde tegenstellingen verstoord. Als verschillende posities in de tegenstelling in het 
beroep waarvoor men opleidt niet erkend en met elkaar geconfronteerd worden, zoals dat het 
geval was bij zowel het beroep van leraar als van fysiotherapeut, bouwt men de vernieuwing op 
een labiel fundament. Door deze verschillende posities via arbeidsdeling in verschillende rollen 
en taken te parkeren, worden de spanningen waarmee deze tegenstelling gepaard gaat niet 
bezworen. Ze steken bijvoorbeeld bij kwesties over beoordelingen van studenten de kop op. 
Het is dus van belang primaire, secundaire en tertiaire tegenstellingen en de manier waarop ze 
worden ervaren, inclusief de emoties daarover, te erkennen en in het gezamenlijke gesprek 
ruimte te geven.  

Daarnaast is het van belang de top-down en de bottom-up initiatieven zo te combineren dat 
een vernieuwing berust op behoeftes van docenten en op alignment tussen verschillende lagen 
van de school, waarbij docenten en teams verantwoordelijkheid kunnen nemen zodat draagvlak 
en eigenaarschap wordt ondersteund. Hierbij moet ervoor gewaakt worden dat taken en posities 
in de vernieuwing worden toegewezen op basis van het meer of minder ‘eens’ zijn met de 
vernieuwing. Dat brengt draagvlak en eigenaarschap in gevaar. Ook moet de 
schoolleiding/management ervoor waken zich exclusief met bepaalde partijen te verbinden. 
Docenten hebben een bij hun positie in de vernieuwing passende begeleiding nodig. Trekkers 
hebben begeleiding en coaching nodig in het leiding geven. Volgers hebben het nodig gezien 
en gehoord te worden en dit vertaald te zien in aanpassingen in de objectverschuiving. Alle 
docenten hebben het nodig de objectverschuiving, het motief voor de objectverschuiving en 
ieders individuele motivering te onderzoeken en daarover een dialoog te voeren.  

Tot slot is het van belang voor elke vernieuwing om contacten met aanpalende 
activiteitssystemen in het oog te houden. Die contacten kunnen leiden tot een vroege bijstelling 
van de Tools, behorende bij de objectverschuiving.  

Het ondersteunen van en ruimte geven aan coöperatie, zoals bedoeld door Engeström 
(1987), blijkt een belangrijke voorwaarde voor de start en de ontwikkeling van een expansieve 
leercyclus. Reflexieve communicatie (Engeström, 1987) blijkt een belangrijke voorwaarde 
voor het ontstaan en de ontwikkeling van draagvlak en eigenaarschap als voorwaarde voor het 
oplossen van tertiaire tegenstellingen.  
 

 

3 Het individuele en collectieve leren  

 
Als een nieuw activiteitssysteem wordt ingevoerd, leren docenten door deel te nemen aan de 
implementatie van dat nieuwe systeem en door te werken binnen het nieuwe systeem (Onstenk, 
1997). De sociale organisatie van de vernieuwing en de taken en positie van de docent in de 
vernieuwing bepalen in grote lijnen wat en hoe docenten leren. De mate waarin de Community 

of Practice wordt gekenmerkt door reflexieve communicatie en coöperatie bepaalt de mate 
waarin docenten hun leerproces als een individueel dan wel als een collectief proces opvatten.  
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In beide vmbo-casussen zien docenten elkaar op leerpleinen werken, kunnen ze elkaar steun 
bieden en doen ze elkaar pedagogisch-didactisch handelen vóór. Als op het plein ook 
systematisch wordt samengewerkt, individueel en gezamenlijk ervaring wordt opgedaan, wordt 
geëxperimenteerd en wordt gereflecteerd, dan ontstaat een leeromgeving voor docenten die hen 
uitnodigt hun competenties te ontwikkelen en te leren van eigen en elkaars fouten. Dan ontstaat 
niet alleen individueel, maar ook collectief leren. Bij de hbo-casussen ontbreekt die 
zichtbaarheid van het praktische handelen in het onderwijs van de individuele docent. Daar is 
men aangewezen op werkoverleg, waarin docenten hun problemen aan elkaar voorleggen en 
samen oplossingen zoeken. Er is een zekere mate van rust en orde nodig op het vlak van de 
uitvoering van het onderwijs, om zo’n werkoverleg te transformeren in intervisie, en daarmee 
te benutten voor meer fundamentele reflectie over de kaders van de vernieuwing en over het 
individuele functioneren van docenten daarbinnen. Dat vergroot de kans dat er niet alleen 
individueel, maar ook collectief geleerd wordt.  

Afhankelijk van hun rol en taak in de vernieuwing, ontwikkelden docenten competenties 
samenwerken in een team, organisatorische, pedagogisch-didactische, reflectieve en 
omgevingscompetenties. We hebben gezien hoe deze competenties samenhingen met 
grenservaringen en systeemtegenstellingen en dat dit vaak pijnlijke processen waren. Docenten 
zijn geconfronteerd met belangrijke tekorten van zichzelf en van collega’s op pedagogisch-
didactisch terrein. Op het vmbo-leerplein staan dergelijke tekorten volop in de kijker. Collega’s 
èn leerlingen zien de tekorten. Iedereen reageert erop, impliciet, dan wel expliciet. Daardoor 
wordt de confrontatie versterkt en ontstaat er in eerste instantie ergernis en angst. In de hbo-
casussen is de confrontatie van docenten met elkaar minder hard en schril, maar ook daar lopen 
zij tegen diepe collegiale teleurstellingen aan. Door onderlinge steun en feedback en door de 
steun van een gezamenlijke visie en toekomstperspectief zien we het zelfvertrouwen bij de 
meeste docenten groeien, wat gepaard gaat met de groei van hun durf en experimenteergedrag. 
Dat daarmee competenties zich ontwikkelen, is op het vmbo-leerplein onmiddellijk zichtbaar, 
evenals de reactie van collega’s en leerlingen hierop. Bij de hbo-casussen blijven docenten wel 
meer geïsoleerd dan hun vmbo-collega’s, maar in de loop van dit proces worden ook zij meer 
teamspelers. 

Als deze condities ontbreken, wordt er mogelijk individueel, maar niet collectief geleerd. 
Docenten moeten dan individueel met hun grenservaringen zien om te gaan, zonder dat ze 
worden gesteund door een gezamenlijke visie en een gezamenlijke praktijk. Zoals we zagen 
heeft dit in enkele gevallen geleid tot het verlaten van het activiteitssysteem en in enkele 
andere gevallen tot het zich tandenknarsend, maar uiteindelijk gelaten, neerleggen bij 
beslissingen waar men zich niet (meer) bij betrokken voelt. Dat drie vmbo-docenten als hun 
leerproces beschrijven dat ze zich hebben leren neerleggen bij beslissingen van anderen, 
waardoor zij zich zelf niet meer in de innovatie herkennen, duidt op een problematische 
uitkomst van een pijnlijk leerproces.  

 

 

4 Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs?   

 
Docenten hebben in het recente verleden de grote innovaties van het onderwijs niet altijd 
omarmd en er zelfs weerstand tegen geboden (Lagerweij et al., 2004; Rapport Dijsselbloem, 
2008). In dit onderzoek is gekeken naar onderwijsvernieuwingen die – deels – door docenten 
zelf tot stand zijn gebracht. De vernieuwingen zijn ontstaan vanuit onvrede met de 
onderwijspraktijk en vanuit de wens een nieuwe leeromgeving te scheppen, die aantrekkelijker 
zou zijn voor leerlingen en studenten en ook voor docenten, en die tegemoet zou komen aan 
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eisen die vanwege ontwikkelingen in het beroepsprofiel aan de opleidingen werden gesteld. In 
dit onderzoek hebben we gezien dat in alle casussen de onderwijspraktijk grondig is gewijzigd. 
De meeste docenten vinden dat het onderwijs er voor leerlingen/studenten en voor henzelf 
aantrekkelijker op is geworden. Volgens hen zijn leerlingen en studenten het daarmee in grote 
lijnen eens.  

De vraag of er in alle casussen sprake is van expansief leren van het activiteitssysteem, is 
niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden (Engeström, 2001). In alle casussen is het 
activiteitssysteem door een objectverschuiving getransformeerd. De mate waarin de 
objectverschuiving de primaire en secundaire tegenstellingen heeft opgelost verschilt van casus 
tot casus, evenals de mate waarin aan condities is voldaan om de tertiaire tegenstellingen aan te 
pakken en de mate waarin er draagvlak voor de vernieuwing bestaat.  

Het getransformeerde activiteitssysteem waarin de vernieuwing is vormgegeven, gaat in 
alle casussen uit van een leidende visie, die vertaald is in een nieuwe leeromgeving voor 
docenten en leerlingen/studenten. Van beide groepen, docenten en leerlingen/studenten, 
worden nieuwe competenties gevraagd. In dit onderzoek is gebleken dat ook van schoolleiding 
en managers nieuwe competenties worden gevraagd. De vernieuwingen impliceren collectieve 
handelingsperspectieven voor managers, docenten, leerlingen en studenten. Die visie en de 
geïmpliceerde handelingsperspectieven zijn op verschillende manieren in deze 
activiteitssystemen binnengekomen, tot ontwikkeling gebracht en tot een zeker draagvlak 
gekomen.  

 

Tot welk antwoord leiden de resultaten van dit onderzoek op de vraag: Hoe en wat leren 
docenten van het innoveren van het eigen onderwijs? Uit ons onderzoek is gebleken dat het 
innoveren van het eigen onderwijs, in het kader van een (gedeeltelijk) zelf vormgegeven 
vernieuwing, met veel enthousiasme, maar ook met pijn en moeite, en met conflicten gepaard 
is gegaan. Het innoveren van het eigen onderwijs is voor bijna niemand een feest geweest, en 
voor bijna iedereen een louterende ervaring. Het samenwerken met collega’s heeft voor veel 
docenten onderlinge steun opgeleverd en tegelijkertijd viel het afscheid van de autonomie 
velen zwaar. Docenten hebben veel geleerd, door de confrontatie met eigen tekortkomingen, 
door teleurstelling in anderen en ook door meer en minder duurzame oplossingen te vinden 
voor meer en minder structurele problemen waartegen ze in de onderwijspraktijk zijn 
aangelopen. Iedereen heeft een leerproces meegemaakt, wat voor de meeste docenten tot 
voldoening en gevoelens van trots en competentie heeft geleid en bij sommige docenten tot 
inzichten heeft geleid die hen deden besluiten het activiteitssysteem te verlaten om elders 
emplooi te vinden. 

Het is in voorgaande pagina’s keer op keer benadrukt: leren van innoveren is niet 
gemakkelijk. Het is een energierovend, emotioneel en pijnlijk proces, waarin zelfvertrouwen, 
geloof in eigen kunnen en geloof in de vernieuwing op de tocht komen te staan en men zich 
afvraagt of en hoe men een bijdrage aan de vernieuwing kan leveren. De meeste docenten 
weten zich door deze grenservaringen heen te vechten en een persoonlijke en soms ook 
collectieve betekenis te geven aan inhoud en proces van innovatie.  

Alle docenten leren van het werken aan de vernieuwing, ook in die activiteitssystemen 
waarin de condities voor het leren van het activiteitssysteem in mindere mate zijn vervuld. Alle 
docenten ontwikkelen zich juist op die competenties die samenhangen met hun posities, taken 
en rollen in het nieuwe activiteitssysteem. Maar bij Innovatief gaat dat niet van harte en bij 
STEIL gaat dat niet gelijk op. Daar ontberen docenten de steun van een gemeenschappelijk 
gedragen visie en het geloof in een gemeenschappelijk toekomstperspectief, dat het 
Handelsplein vanaf het begin heeft gekenmerkt, en dat langzamerhand in FEL gegroeid is.  
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4.1 Wat en hoe leren individuele docenten van het innoveren van het eigen onderwijs?  
 

• Hoewel de vmbo-docenten en de hbo-docenten sterk verschillen met betrekking tot de 
vraag welke competenties zij door het innoveren van het eigen onderwijs vooral hebben 
ontwikkeld, geldt voor alle docenten dat competentieontwikkeling sterk samenhangt met 
belangrijke tertiaire tegenstellingen èn met de eigen individuele grenservaringen. Welke 
tertiaire tegenstelling leiden tot grenservaringen, is voor elke docent verschillend. Wel is er 
een samenhang te constateren tussen positie en taken in de vernieuwing en de tertiaire 
tegenstellingen die tot grenservaringen leiden. Trekkers ervaren tertiaire tegenstellingen 
anders dan volgers en zij ervaren ook andere tegenstellingen. Docenten met bepaalde taken 
ervaren andere tegenstellingen dan docenten met andere taken. Zij ondergaan verschillende 
grenservaringen en ontwikkelen andere competenties. Ook maakt de context die de 
vernieuwing biedt, verschil. Zo ontwikkelen de docenten in STEIL, die allen trekker zijn 
van de ontwikkeling van de eigen opleidingsschool, ieder verschillende competenties.  

• Voor alle docenten geldt dat grenservaringen, opgedaan door het innoveren van het eigen 
onderwijs, aanzetten tot leren. Grenservaringen roepen onzekerheid en negatieve emoties 
op. Voor alle docenten geldt dat grenservaringen, zoals voorspeld vanuit het model van 
Creatief Leren, pijnlijke ervaringen zijn, waarin een emotie van tekort schieten voelbaar 
wordt (Meijers & Wardekker, 2002). Docenten lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan 
en ervaren een kloof tussen huidige routines en competenties en benodigde routines en 
competenties. Die kloof levert een gevoel van discontinuïteit op, die overbrugd kan worden 
door een continuïteit te (her)vinden, die ervoor zorgt dat er een vertrouwen ontstaat dat men 
de stap kan zetten en de kloof kan overbruggen. Docenten kunnen deze continuïteit 
ontlenen aan de eigen onderwijsvisie, de eigen beroepsidentiteit, aan het zelfvertrouwen of 
aan een leven lang opgebouwde ervaring en professionaliteit. Dit onderzoek heeft 
aangetoond dat docenten die continuïteit daarnaast ook kunnen ontlenen aan de steun van 
collega’s, de steun van een gedeelde visie, en de steun van een gemeenschappelijk 
toekomstperspectief. Collega’s ondersteunen elkaar. Zij zitten in hetzelfde schuitje en 
maken zelf ook grenservaringen mee. Ze vervullen ten opzichte van elkaar, gesteund door 
een gemeenschappelijke visie en toekomstperspectief, de rol van de ‘meerwetende’ ander, 
die iemand door de Zone van de Naaste Ontwikkeling begeleidt. Docenten vervullen ten 
opzichte van elkaar, gesteund door een gemeenschappelijke visie en toekomstperspectief, 
de rol van de ‘meerwetende’ ander. Terwijl zij voor elkaar de continuïteit verschaffen om 
het leerproces aan te durven, hoeft de ene collega daarbij niet noodzakelijkerwijs meer te 
weten dan de ander. Zo loodsen en begeleiden zij elkaar door de Zone van de Naaste 
Ontwikkeling.  

• Waar die gemeenschappelijke visie en onderlinge steun ontbreekt, kunnen collega’s niet de 
rol van de ‘meerwetende ander’ vervullen en is elke individuele docent op zichzelf 
teruggeworpen. Ieder moet de continuïteit in zichzelf zoeken en vinden.  

• De vmbo-docenten ontwikkelen door het innoveren van het eigen onderwijs andere 
competenties dan de hbo-docenten. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de 
vmbo-docenten samenwerken op een leerplein, waar zij elkaar zien werken en waar elkaars 
tekortkomingen in het kader van het nieuwe onderwijs, iedereen opvallen. Zij zijn meer op 
elkaar betrokken dan de hbo-docenten die meer geïsoleerd opereren. De 
competentieontwikkeling van de vmbo-docenten heeft vooral te maken met de tertiaire 
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tegenstellingen gebruikelijke versus benodigde routines en competenties, en tegenstellingen 
tussen trekkers en volgers.  

• De vmbo-docenten verklaren hun competentieontwikkeling als noodzaak, anders zouden ze 
niet op het ‘leerplein’ kunnen functioneren. Zij spreken ook over hun competenties als niet 
voltooid, en nog voortdurend in ontwikkeling. De Handelsplein-docenten ervaren steun van 
elkaar in hun competentieontwikkeling en spreken met voldoening over teamteaching als 
aspect van het nieuwe onderwijsconcept. De Innovatief-docenten ervaren die steun niet. 
Vanwege de tweespalt, die vooral te maken heeft met het beroepsbeeld en de 
beroepsidentiteit, vormen docenten voor elkaar een bron van grenservaringen.  

• De trekkers in de vmbo-casussen noemen leiderschapscompetenties (competentie 

samenwerken in het team) en organisatorische competenties. Ze leren leiding geven aan de 
vernieuwing en ze leren de vernieuwing te organiseren. De volgers in de vmbo-casussen 
noemen vooral de pedagogisch-didactische competenties: het was absoluut nodig die 
competenties te ontwikkelen om in het nieuwe onderwijs te functioneren. Wanneer volgers 
in de vmbo-casussen stellen dat ze zich hebben bekwaamd in de competentie samenwerken 
in het team bedoelen ze dat ze geleerd hebben zich te schikken en zich neer te legen bij 
beslissingen waar ze het niet mee eens zijn.  

• De hbo-docenten hebben een beroepsidentiteit die leidt tot sterke overtuigingen, en die een 
visie op opleiden en beroep inhoudt. Door naar aanleiding van de innovatie de eigen 
beroepsidentiteit te ontwikkelen, groeien zij in de competentie reflectie en ontwikkeling.  

• Twee belangrijke tertiaire tegenstellingen spelen een hoofdrol bij het leren van de hbo-
docenten: de tegenstelling ‘individuele versus collectieve ontwikkelverantwoordelijkheid’ 
en de tegenstelling ‘proceskant van het leren versus inhoudskant van het beroep’. Deze 
laatste tegenstelling geeft aanleiding tot de ontwikkeling van (vak)didactische 
competenties.  

• De hbo-docenten in STEIL die aangeven te zijn gegroeid in de organisatorische 
competenties, blijken bij nadere beschouwing de competentie samenwerken met de 
omgeving te bedoelen.  

 
Wat docenten leren hangt samen met de context van de vernieuwing, met de positie en de taken 
in de vernieuwing en belangrijke tertiaire tegenstellingen in de transformatie van het 
activiteitsysteem. In confrontatie met beroepsdilemma’s komen docenten tot leerprocessen. 
Hoe docenten leren hangt samen met hun grenservaringen en met het wel of niet vinden van de 
continuïteit om met de grenservaringen om te gaan. Hierin speelt de vraag of er in de 
Community of Practice sprake is van collectief leren een grote rol.  
 

4.2 Wat en hoe leren docenten collectief van het innoveren van het eigen onderwijs?  

 
In een gemeenschappelijk gedragen vernieuwing ontwikkelt de Community of Practice zich het 
best tot een middel voor de ontwikkeling van samenwerking, van wederzijds begrip, van 
gedeelde waarden, en daarmee van collectief leren. Nauw verbonden hiermee is de 
ontwikkeling van leiderschapscompetenties. Dat wordt gestimuleerd door een schakeling 
tussen trekkers van de innovatie en schoolleiding/management, waardoor de leerprocessen van 
trekkers en schoolleiding/management met elkaar verbonden zijn, zoals ook de leerprocessen 
van trekkers en volgers gekoppeld zijn in de Community of Practice. Zo ontstaat een 
gelaagdheid van leren, die loopt van bestuur, management, teamleiders, trekkers en volgers, tot 
en met het leren van de individuele deelnemers aan deze groepen. In een dergelijke Community 
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of Practice leren docenten het activiteitssysteem te zien in het kader van de schoolorganisatie 
als geheel en leren ze relaties met aanpalende activiteitssystemen aan te gaan. In een dergelijk 
activiteitssysteem leren docenten een brede taakopvatting ten aanzien van het expanderende 
object te ontwikkelen. Een dergelijke Community of Practice wordt mogelijk gemaakt door het 
leren van managers/schoolleiding, die zich niet alleen committeren aan een inclusieve sociale 
organisatie, maar ook eigen gestelde kaders durven te toetsen aan concrete praktijkervaringen.  

 

Waar op uitvoeringsniveau coöperatie en reflectieve communicatie tussen docenten 
plaatsvindt, verloopt het proces van betekenisgeving aan grenservaringen van individu naar 
collectief. Dit hebben we vanaf het begin kunnen zien op het Handelsplein, en later ook bij het 
FEL. Eerst betrekt men het op zichzelf, later kan men de ervaring plaatsen als manifestatie van 
een collectief probleem of dilemma. Ook de flow van positieve ervaringen (het vinden van min 
of meer duurzame oplossingen voor min of meer structurele problemen) die de betrokkenheid 
van docenten bij de vernieuwing vergroot en zo de leerwinst van docenten ondersteunt, 
verloopt bij een Community of Practice waar sprake is van coöperatie en reflectieve 
communicatie, van individu naar collectief. 

Waar de samenwerking en wisselwerking tussen docenten niet verloopt via coöperatie en 
reflectieve communicatie, zoals het geval is op Innovatief – vanwege onderlinge strijd – en bij 
STEIL – vanwege het ontbreken van een team waarin wordt samengewerkt en uitgewisseld, 
verwerken docenten zowel hun positieve ervaringen als hun grenservaringen veel meer als 
particuliere ervaringen. Het ontbreekt hen aan systematische mogelijkheden voor 
samenwerking en reflectie om deze ervaringen als exemplarisch voor de transformatie van het 
activiteitssysteem te verwerken. Ook ontberen zij steun van collega’s en van een 
gemeenschappelijk ervaren toekomstperspectief. Zij leren daardoor ook anders van hun 
grenservaringen: veel meer door de discontinuïteit die de grenservaring teweeg brengt als 
persoonlijk falen te zien, of de schuld bij de ander te leggen en er de bevestiging in te zien van 
het eigen morele en professionele gelijk. Bij docenten in een Community of Practice waar wel 
sprake is van coöperatie en reflectieve communicatie, zijn de eigen overtuigingen minder 
vastomlijnd, minder monolithisch en minder onveranderbaar.  
 

4.3 Wat zijn de voorwaarden voor individueel en collectief leren?  

 
Om een individueel en collectief leerproces in gang te zetten, bleek het noodzakelijk, dat 

• docenten de behoefte onderschrijven om te vernieuwen, en wel op basis van zoveel 
mogelijk gezamenlijk geformuleerde problemen met de ‘oude’ situatie, zodat een 
gezamenlijk nieuw onderwijsconcept kan worden geformuleerd en men vertrouwen kan 
opbouwen  in een gezamenlijk toekomstperspectief; 

• de schoolleiding de kans op het ontstaan van tweespalt (verstarde posities) verkleint door 
zich niet aan een van beide kampen te verbinden, maar docenten passende begeleiding te 
geven. Trekkers hebben begeleiding nodig in het leiding geven. Volgers hebben het nodig 
gezien en over hun motieven gehoord te worden en dit vertaald te zien in aanpassingen in 
de objectverschuiving; 

• schoolleiding/management en de trekkers van een innovatie van een beroepsopleiding zich 
bewust zijn dat het eerder regel (bij drie van de vier casussen) dan uitzondering is dat er 
geen consensus is over het beroepsbeeld van een beroepsopleiding en dat ze daarom het 
debat hierover stimuleren en faciliteren;  
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• deelnemers aan een innovatie contacten hebben met aanpalende activiteitssystemen. In een 
casus, waarin de contacten vroeg worden aangegaan, bleken boundary crossers, boundary 

zones en boundary objects een belangrijke rol te spelen in de verdere vormgeving van het 
nieuwe activiteitssysteem. In een andere casus, waarbij twee vmbo-scholen samenwerken 
met een mbo-school, werd het overleg gedomineerd door gesprekken over uitgangspunten 
in plaats van aandacht te geven aan doorlopende leerlijnen en ervaringen te onderzoeken 
van leerlingen in het vervolgonderwijs. Door aandacht te schenken aan zowel visie en 
motieven, als aan onderwijsinhouden en gezamenlijke Tools, kunnen bepaalde problemen 
worden voorkomen en kunnen de verschillende activiteitssystemen van elkaar leren.  

• docenten en schoolleiding of management een balans vinden tussen top-down 
geformuleerde kaders en bottom-up initiatieven en geconcretiseerde invullingen door 
binnen ruime kaders naar docenten te luisteren, hun initiatieven te steunen en financieel te 
faciliteren en bereid zijn te leren van de werkvloer. Hiermee erkent de 
schoolleiding/management de professionaliteit van docenten. Tegelijkertijd mag van de 
professionele docent verwacht worden dat hij initiatieven op de werkvloer verbindt met 
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en binnen aanpalende activiteitssystemen in de 
regio, zoals vervolgopleidingen en bedrijfsleven. Hiermee erkennen docenten dat zij niet 
langer koning in eigen klas kunnen zijn en dat nieuwe situaties nieuwe antwoorden vragen; 

• organisatie en tempo van de implementatie van de innovatie, binnen redelijke grenzen, 
democratisch verlopen. We hebben dat de inclusieve sociale organisatie van de 
objectverschuiving genoemd: zorg dat iedereen meedoet, dat iedereen zich eigenaar van de 
vernieuwing kan voelen, en dat naarmate de implementatie voortgaat, toch iedereen het 
tempo kan bijbenen.  

 
In globale lijnen hebben we hierboven kort de uitkomsten van dit onderzoek samengevat. 
Hieronder blikken we op het onderzoek terug en doen we aanbevelingen voor de praktijk.  
 
 
5 Discussie 

 
De premisse van de activiteitstheorie is dat het vorm krijgen en veranderen van 
activiteitssystemen een collectief en grootschalig proces is dat onophoudelijk voortduurt en dat 
grote inspanningen en welbewuste interventies vergt (Engeström, 1987, 1999, 2001). Omdat 
onderzoek de beperking van tijd en middelen kent, stond in dit onderzoek niet de gehele 
expansieve cyclus, maar een onderdeel daarvan centraal, namelijk de fase van de tertiaire en 
quartaire tegenstellingen. Zo werd in alle vier gevallen ingezoomd op het moment dat de 
transformatie van het activiteitssysteem gestalte kreeg en dat oude en nieuwe kenmerken van 
het activiteitsysteem in botsing kwamen. De voorgeschiedenis en de stand van zaken van dat 
moment is uit de interviews gereconstrueerd. De ontwikkelingen daarna hebben we niet meer 
gevolgd. Wel is een korte epiloog geschreven, over de ontwikkelingen nadien. Met behulp van 
de epiloog werd het mogelijk de conclusies van elke casus ook in het licht van de 
ontwikkelingen na het onderzoek te beschrijven.  
 
Learning History 
De methodiek van de Learning History hebben we benut om een werkbasis met de scholen te 
formuleren op basis waarvan eensluidende afspraken over hun deelname aan het onderzoek 
konden worden gemaakt. De methodiek van de Learning History is erop gericht verschillende 
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lagen van een organisatie rond een succesvolle innovatie met elkaar in gesprek te brengen. Ook 
in dit onderzoek blikken docenten gezamenlijk terug (en vooruit) op een innovatie, maar nu 
met het doel het leren van docenten die samen werken aan die innovatie in kaart te brengen. In 
retrospectief werd de ‘meerstemmige’ geschiedenis van deze innovatie gereconstrueerd en 
werd een beeld gemaakt van de actuele stand van zaken binnen het transformerende 
activiteitssysteem. Conform het model van de Learning History, werd de leerbiografie aan het 
docententeam voorgelegd. De reacties van de docenten op de leerbiografie vormden vervolgens 
weer gegevens voor het onderzoek. In het model van de Learning History daarentegen zou de 
disseminatie tot een gesprek in de hele organisatie hebben geleid, waarin de organisatie op het 
voorafgaande proces reflecteert en conclusies trekt over de innovatie en het innovatieproces. 
Deze stap maakte echter geen deel uit van dit onderzoek. In dit onderzoek maakte het schrijven 
van een leerbiografie van elke casus het mogelijk de meerstemmigheid binnen de innovatie in 
kaart te brengen en het verloop van de innovatie, zoals die in de leerbiografie was neergelegd, 
aan docenten voor te leggen en hun reactie erop te vragen. De leerbiografie heeft zo een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de validiteit van het onderzoek (zie ook Wardekker, 1999).  

Belangrijk was ook dat de leerbiografie vraagt om het schrijven van spannende verhalen, 
die voor de deelnemers aan de innovatie een emotionele lading hebben. Inzichten met 
betrekking tot ieders grenservaringen konden daardoor ook worden ondersteund door 
uitspraken in de leerbiografie. Bovendien bleek de leerbiografie een middel om tot reductie van 
het onderzoeksmateriaal te komen: de meer dan tweeduizend pagina’s interviews werden 
gereduceerd tot vier handzame leerbiografieën van ieder ongeveer honderdentwintig pagina’s, 
waarop de uiteindelijke analyse met behulp van de activiteitstheorie is gepleegd. Datareductie 
is in kwalitatief onderzoek een belangrijke en noodzakelijke stap (Hutjes & van Buuren, 2007). 
Ook kan worden opgemerkt dat de leerbiografie het mogelijk maakte een zodanige band met de 
respondenten op te bouwen, dat toegang tot de scholen tot en met de epiloog mogelijk bleek. 

Hoewel het hiernavolgende buiten de reikwijdte van het onderzoek valt, willen we ook 
aandacht schenken aan het effect van het proces van het maken van de leerbiografie op de 
scholen. De leerbiografie en het reflexieve interviewproces wat daarbij hoorde, hebben ook op 
zichzelf een bijdrage geleverd aan de onderzochte vernieuwingen. De reflexieve interviews 
hebben de docenten geholpen op hun werk te reflecteren. Ook heeft het geïnterviewd worden, 
en feedback krijgen naar aanleiding van eerdere uitspraken of uitspraken van anderen, de 
docenten een spiegel voorgehouden. De interviews droegen op deze wijze bij aan het leren 
omgaan met feedback. Ook droegen de interviews bij aan het bijstellen en verscherpen van het 
zelfbeeld van de docenten. Docenten bleken bereid en in staat, op basis van de leerbiografie, 
ontwikkelingen te (h)erkennen, ook als ze strijdig waren met het eigen beeld dat zij van de 
vernieuwing hadden. Zo leverde de leerbiografie en het leerbiografische proces een bijdrage 
aan de versterking van elke innovatie afzonderlijk.  
 

Activiteitstheorie en Creatief Leren 

Het onderzoek maakt gebruik van twee theoretische modellen, aan de ene kant de 
activiteitstheorie (Engeström, 1987; 2001) en aan de ander kant het model van het Creatief 
Leren (Meijers & Wardekker, 2002). Omdat de activiteitstheorie zicht geeft op 
systeemtegenstellingen en de historische meerstemmigheid daarbinnen, maar geen 
gedetailleerd zicht geeft op persoonlijke ontwikkelingsprocessen, was er de behoefte de 
activiteitstheorie aan te vullen met een meer op persoonlijke ontwikkeling gericht 
begrippenkader. Met het model van Creatief Leren konden we individuele leerprocessen 
onderzoeken. Hierbij ging het niet om unieke veranderingsprocessen van unieke individuen, 
maar om het herkennen van verschuivingen binnen en tussen de componenten van het 
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activiteitsysteem, hoe mensen die spanningsvelden verwerken en hoe zij in confrontatie met 
beroepsdilemma’s tot leerprocessen komen. Meijers en Wardekker (2002) zien 
identiteitsvorming als een cultuur-historische activiteit, waarin een identiteit wordt 
geconstrueerd en waarmee een leerproces wordt vormgegeven. Ze grijpen daarbij terug op 
Holland, Lachicotte, Skinner en Cain (1998, in Meijers & Wardekker, 2002) en González Rey 
(1999, in Meijers & Wardekker, 2002) als representanten van de cultuur-historische 
activiteitstheorie. Het door hen ontwikkelde model van Creatief Leren sluit goed aan bij de 
gekozen activiteitstheorie van Engeström.  

Het onderzoek was complex vanuit verschillende perspectieven. Het theoretisch kader was 
complex, de onderzoeksmethodiek met de verschillende instrumenten was complex, de 
casussen waren complex en de vraagstelling, waarin we het leren op individueel, collectief en 
systeem niveau op elkaar wilden betrekken, was complex. De consequentie was dat het in 
eerste instantie lastig was de drie niveaus van leren met elkaar in verband te brengen.  

Uit de analyse van de onderzoeksdata bleek dat er geen rechtstreekse relatie was tussen de 
ontwikkeling van de activiteitssystemen in de vier casussen en het leren van individuen 
daarbinnen. Waar de innovatie niet goed van de grond kwam, meldden docenten evengoed 
aanzienlijke ontwikkeling van competenties. En waar de innovatie geslaagd en duurzaam was, 
bleek het leren voor de individuen ook pijnlijk. Het analysemodel van Creatief Leren bood de 
mogelijkheid het niveau van persoonlijke ervaringen en het systeemniveau bij elkaar te 
brengen. In de grenservaringen van docenten - waarbij ze zich bewust worden van 
discontinuïteit en geconfronteerd worden met een tekort – bleek een aspect van noodzaak te 
zitten. Het nieuwe activiteitssysteem noodzaakt docenten tot competentieontwikkeling, die zij 
vormgeven afhankelijk van hun positie, rollen en taken. Engeström’s activiteitstheorie biedt 
inzicht in de verbinding van het systeemniveau met het persoonlijke niveau. Het model van het 
Creatief Leren biedt inzicht in hoe dat verband tot uiting wordt gebracht in leren en 
competentieontwikkeling bij een docent. Ze hebben een positie ingenomen en vinden vroeg of 
laat (wel of soms ook niet) een vorm waarmee ze met een grenservaring om kunnen gaan. 
Daarin spelen systeemzaken als positieverschillen binnen de Community of Practice een rol. 
Docenten zijn anders naar hun rol en positie gaan kijken en zijn zich daardoor competenter of 
juist machtelozer gaan voelen. Door verbinding van het model van Creatief Leren aan de 
activiteitstheorie konden we vervolgens het belang aantonen van de steun uit het team bij dat 
leren en bij die competentieontwikkeling. Ook al konden de individuele houdingen ten 
opzichte van de vernieuwing onderling sterk verschillen, de manier waarop de individuele 
docenten zich ontwikkelden bleek sterk samen te hangen met de ontwikkeling van de 
Community of Practice. Zo konden we ten slotte een verband leggen tussen de transitie op het 
niveau van het activiteitssysteem en het leren op het individuele niveau.  

We hadden verwacht dat docenten, geïnspireerd door de analytische ordening en de 
preciseringen per competentie die het SBL-model biedt, gemakkelijk in staat zouden zijn een 
antwoord te geven op vragen als: in welke competentie heb ik de meeste ontwikkeling 
doorgemaakt? En: Hoe ver ben ik nu? Docenten konden het antwoord op deze vragen echter 
niet zo eenduidig formuleren als we hadden gehoopt. De SBL-competenties zijn open 
geformuleerd, zodat iedere (aankomende) professional een persoonlijke invulling aan elke 
competentie kan geven. De formulering van de zeven competenties van het model bleek 
daardoor minder geschikt voor docenten om er hun eigen ontwikkeling en niveau goed mee te 
kunnen positioneren.  

Desondanks konden voor het beantwoorden van de hoofdvraag - Wat en hoe leren docenten 
van het innoveren van het eigen onderwijs? - drie ontwikkelingen met elkaar in verband 
gebracht worden: de expansie van het activiteitssysteem, het collectieve leren van het team en 
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het individuele leren van de docenten. Het collectief vatten we daarbij op als de Community of 
Practice, het mediërend forum voor communicatie over problemen en oplossingen binnen het 
activiteitssysteem. Het antwoord op de vraag welke leerervaringen door het collectief wel en 
niet mogelijk worden gemaakt, leverde ten slotte inzicht op in condities die de expansie van 
een specifiek activiteitssysteem voortbrengt voor het individuele leren.  
 

Bottom-up of betrokken zijn? 

Een probleem van heel andere orde hing samen met het bottom-up karakter van de 
geselecteerde casussen. Dat docenten – minstens gedeeltelijk – de eigen innovatie zouden 
vormgeven, vormde een van de drie criteria waarop de casussen zijn geselecteerd. Het idee was 
immers dat naarmate docenten meer zeggenschap hebben over eigen onderwijsinnovaties, zij 
met meer plezier en minder weerstand aan de vernieuwingen zouden werken en er ook meer 
van zouden leren. Bij drie van de vier casussen bleek het top-down gehalte van de vernieuwing 
echter beduidend groter dan vooraf was voorzien, ook niet door degenen die advies over de te 
selecteren casussen hebben gegeven. Natuurlijk worden alle teams en docenten door 
schoolleiding/management aangestuurd; dat is ook hun taak. Maar de sturing had in de ene 
casus een geheel ander karakter dan in de andere casussen. In één van de casussen had sturing 
het karakter van ruimte geven: ga maar twee dagen aan zee zitten en vind uit hoe jullie de 
problemen willen oplossen. In de andere casussen werd de inbreng van docenten beperkt tot het 
invullen en concretiseren van door het management gegeven kaders. Gevolg daarvan is 
geweest dat de oorspronkelijke afbakening van het object van onderzoek (alleen innovaties die 
door docenten zelf zijn ontwikkeld en uitgevoerd) onhoudbaar werd. De casussen bleken 
uiteindelijk minder witte raven dan we oorspronkelijk dachten, wat de conclusies van dit 
onderzoek wellicht weer representatiever maakt. Wellicht zou het beter zijn geweest niet 
zozeer als selectiecriterium op te nemen dat een vernieuwing - minstens gedeeltelijk – bottom-

up tot stand is gekomen, maar te zoeken naar vernieuwingen waaraan docenten met grote 
betrokkenheid deelnemen, onafhankelijk van de vraag wie nu het initiatief tot de vernieuwing 
heeft genomen.  
 

 
6 Bijdrage aan theorievorming  

 
Noch de activiteitstheorie, noch het model van Creatief Leren, noch het SBL-
docentcompetentiemodel zijn ontwikkeld voor het soort onderzoek waarvoor wij ze hebben 
gebruikt. Ten behoeve van ons onderzoeksdoel hebben we elk van deze analytische kaders 
bewerkt. Dit onderzoek heeft daardoor aanvullingen en verfijningen van deze kaders 
opgeleverd. 

 

6.1 De activiteitstheorie  

 
Het belang van de activiteitstheorie voor dit onderzoek is groot geweest. Het bracht de 
mogelijkheid om een innovatie op een school als activiteitssysteem in ontwikkeling te 
analyseren en de dynamische elementen daarin te onderscheiden. Het bracht bovendien de 
mogelijkheid om binnen de handelingscontext van deze activiteitssystemen zes componenten te 
analyseren, met hun eigen, afzonderlijke dynamiek als gevolg van tegenstellingen en 
ondervonden spanningen. Zo werd het mogelijk de innovatie van het Object van de 
activiteitssystemen te volgen. In alle casussen was een dubbele objectverschuiving zichtbaar: 
docenten leiden leerlingen en studenten op in het vernieuwde onderwijs, en ze zijn 
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tegelijkertijd bezig het vernieuwde onderwijs vorm te geven. Daarmee werd duidelijk hoezeer 
de innovatie-energie gaat zitten in het verhelderen van Tools en hoe dat vaak het zicht op het 
Object dreigt te ontnemen.  
Dit onderzoek heeft op verschillende manieren aan de activiteitstheorie bijgedragen.  

• In dit onderzoek is de activiteitstheorie niet gebruikt voor actieonderzoek, maar als analyse-
instrument om tegenstellingen te reconstrueren. Het meeste onderzoek dat in het kader van 
de activiteitstheorie wordt verricht, heeft betrekking op een situatie waarin in een 
activiteitssysteem tegenstellingen en spanningen worden ervaren en met behulp van de 
activiteitstheorie een actieplan voor een eventuele transformatie van het activiteitssysteem 
kon worden opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de innovaties, die met behulp van 
Engeström’s Change Lab zijn gestart in het Finse bankwezen, de Finse Posterij en op Finse 
scholen (Engeström, 2001). 

• Na de start van een dergelijke geëntameerde innovatie houdt het onderzoek vanuit de 
activiteitstheorie gewoonlijk op. Het onderhavige onderzoek is een van de eerste 
onderzoeken dat zich over een langere periode uitstrekt (Engeström, persoonlijke 
communicatie, 2007). Op basis van een dataverzameling van om en nabij de twee jaar 
konden uitspraken gedaan worden over de periode ná de start van de transformatie, dus 
over de periode van de tertiaire en de quartaire tegenstellingen.  

• Omdat het meeste onderzoek met de activiteitstheorie zich richt op de start van de 
vernieuwing, wordt de aandacht gericht op het herformuleren van het oude in het nieuwe 
object, waarna de objectverschuiving kan worden onderzocht. In dit onderzoek is veel 
aandacht besteed aan de formulering van tegenstellingen en spanningen, die tot het leren 
van het activiteitssysteem geleid hebben en die ervoor zorgen dat het activiteitssysteem is 
blijven leren. Zowel primaire, als secundaire, als tertiaire, en waar mogelijk ook quartaire 
tegenstellingen zijn in kaart gebracht. Dat is zeer vruchtbaar gebleken, zowel in de analyse 
van elke casus, als in de vergelijkende analyse over de verschillende casussen heen. Het 
stelde ons in staat vier buitengewoon verschillende casussen te vergelijken en te zien hoe de 
primaire, secundaire en tertiaire tegenstellingen onderling zodanige overeenkomsten 
vertoonden dat we daar uitspraken over konden doen. Ook bleek hoezeer het formuleren 
van tegenstellingen het activiteitssysteem helpt lijnen naar de toekomst uit te zetten. Tot 
slot bleek het inzicht dat tegenstellingen helder, verscherpt en versluierd kunnen zijn, de 
analyse te verhelderen.  

• Juist omdat in de vier casussen zoveel verschillen zichtbaar zijn en er desondanks 
overeenkomstige primaire, secundaire en tertiaire tegenstellingen te constateren zijn, bleek 
het mogelijk ook te gaan zoeken naar condities waaronder het activiteitssysteem leert. Dit 
begrip condities op systeemniveau vormt een bijdrage aan de activiteitstheorie. Het begrip 
condities is algemeen toepasbaar in specifieke situaties en kan helpen de transformatie van 
een activiteitssysteem soepeler te laten verlopen. 

• Engeström sprak in zijn recente artikel in Mind, Culture and Activity (2007) al van het 
belang van de psychologie van het ervaren. Hij is enthousiast over het begrip 
grenservaring, dat ons volgens hem in staat stelt het leren uit grenservaringen te zien als het 
op basis van een persoonlijke crisis komen tot het reorganiseren van de eigen interne 

resources (Engeström, persoonlijke communicatie, 2007). Het is juist de emotionele 
dimensie die het individuele leren met het collectieve kan verbinden. In onze 
onderzoeksmethodiek bleek het mogelijk docenten te verleiden tot het delen van 
persoonlijke en emotionele ervaringen. Juist omdat grenservaringen negatieve ervaringen 
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betreffen (het gaat immers om het tegen je eigen grenzen aanlopen), bleek de 
onderzoeksmethodiek van het reflectieve interview geëigend.  

• Dat de grenservaringen samenhangen met tegenstellingen op systeemniveau en met 
persoonlijke competentieontwikkeling is een resultaat, dat bijdraagt aan de 
activiteitstheorie. Ten eerste werd duidelijk dat het werken in een zich transformerend 
activiteitssysteem waarin belangrijke tegenstellingen een drijvende kracht vormen, leidt tot 
grenservaringen. Ten tweede werd duidelijk dat die grenservaringen - mede afhankelijk van 
positie, rollen en taken in het transformerende activiteitssysteem - leiden tot bepaalde 
competentieontwikkelingen. Deze samenhang tussen tegenstellingen op systeemniveau en 
persoonlijke competentieontwikkeling maakt het belang duidelijk van het onderkennen van 
die tegenstellingen en het verwelkomen van meningsverschillen, conflicten en spanningen. 
Ze kunnen – mits goed onderkend en ondersteund – belangrijke individuele, collectieve en 
systeem-leerprocessen genereren.  

 

6.2 Het model van Creatief Leren  

 
Om het verband te kunnen leggen tussen de emotionele brandpunten die in grenservaringen 
duidelijk worden en het leren van docenten deden we een beroep op het model van Creatief 
Leren. Dat model is eerder bedoeld als heuristiek dan als onderzoeksinstrument. Het model 
stelt de relatie tussen sociale en individuele betekenisgevingprocessen centraal. We hebben het 
voor ons doel omgesmeed tot een analytisch middel waarmee uit grenservaringen individuele 
leerprocessen kunnen worden afgeleid. Wardekker en Meijers (2002) hebben het model van 
Creatief Leren ontwikkeld om ontwikkelingen in de beroepsidentiteit te kunnen vatten: 
kennismaken met schoolse beroepsrollen en ingroeien in een bestaande professionele praktijk. 
Wij gebruiken het model als onderzoeksinstrument in een situatie waarin sprake is van een 
lerend activiteitssysteem, waaraan het lerende Subject bijdraagt. De werkomgeving is zo aan 
het veranderen dat docenten met twee linkerhanden staan, de implicaties van het 
onderwijsconcept nog niet kunnen overzien, moeilijk hun positie kunnen bepalen en evenmin 
weten hoe ze daarmee kunnen of moeten omgaan. Zo ondergaan ze binnen innovaties 
grenservaringen. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het model van Creatief Leren door het 
model te gebruiken in empirisch onderzoek.  

Met het begrippenkader van het model van Creatief Leren alleen, kan niet verklaard worden 
waarom sommige docenten wel en andere niet zodanig met hun grenservaringen konden 
omgaan dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het zich transformerende activiteitssysteem. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat grenservaringen het snijpunt vormen van de persoonlijke 
ambities, competenties en levensgeschiedenis van de docent aan de ene kant en van eisen, 
spanningen en tegenstellingen in de cyclus van het expansieve leren van het activiteitssysteem 
aan de andere kant. De docent ervaart een kloof tussen wat hij aan handelingsperspectieven 
heeft en de handelingsperspectieven die hij nodig heeft om in het nieuwe activiteitssysteem te 
functioneren. De kloof is volgens Meijers en Wardekker (2002) niet alleen cognitief (de 
nieuwe taak niet begrijpen, of de benodigde routines en competenties niet bezitten) te 
begrijpen, maar moet ook emotioneel begrepen worden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat 
voor een goed begrip van grenservaringen ook gekeken moet worden naar de kloof tussen de 
visie van docenten en de visie die in het nieuwe onderwijsconcept tot uiting komt. De docent 
heeft vanuit het eigen kunnen, vanuit het zelfvertrouwen en zelfbeeld, maar ook vanuit de 
eigen visie en beroepstrots (nog) geen aanknopingspunten gevonden in een nieuw perspectief. 
Dat perspectief vormt de aanleiding van leren, maar is niet het leren zelf. De ervaren kloof 
roept bij docenten een gevoel van discontinuïteit op. De routines en competenties voldoen niet 
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meer, en het zelfbeeld en de actuele (beroeps) identiteit ‘past’ niet bij de nieuwe situatie. Dit  
onderzoek wijst daarenboven op het belang van een zekere overeenstemming van de visie van 
de individuele docent met de gezamenlijke, collectieve visie, en de visie waarop het nieuwe 
onderwijsconcept berust.  

Het begrip continuïteit betekent dat de docent het gevoel heeft dat hij de kloof kan 
overbruggen, dat hij de stap kán maken om te leren. Grenservaringen kunnen daarmee zowel 
het vertrekpunt vormen voor individuele leerprocessen (Meijers & Wardekker, 2001) als een 
manifestatie van tertiaire tegenstellingen in het activiteitssysteem, die tot veranderingen leiden. 
De begrippen discontinuïteit en continuïteit ontlenen we aan Van Oers (2001). Dit onderzoek 
heeft bijgedragen aan het model van Creatief leren door de begrippen continuïteit en 
discontinuïteit als noodzakelijke verklarende begrippen toe te voegen aan het begrippenkader 
van het model van Creatief Leren.  

Tegelijk heeft het onderzoek naar grenservaringen ons iets geleerd over de Zone van de 
Naaste Ontwikkeling. In het theoretisch kader formuleerden we het zo: de Zone van de Naaste 

Ontwikkeling wordt in het geval van een verbetering of transformatie van het onderwijs 
opgeroepen door een onderwijsvernieuwing, die voor docenten een uitdagende activiteit vormt. 
In een onderwijsvernieuwing creëren docenten samen voor zichzelf en elkaar een ZNO. 
Meestal speelt een meerwetende ander de rol van degene die de lerende door de ZNO heen 
begeleidt (Volman, 2006). Uit het onderzoek is gebleken, dat die rol ook kan worden gespeeld 
door collega’s, die niet noodzakelijkerwijs meer weten, maar die zich in het zelfde schuitje 
bevinden en met wie een gezamenlijke visie wordt gedeeld. Het ziet er naar uit dat zowel de 
Community of Practice als een gezamenlijke visie op het nieuwe Object, als een gezamenlijk 
ervaren toekomstperspectief die rol van ‘meerwetende ander’ kunnen spelen. Visie op het 
nieuwe object en de Community of Practice kunnen de lerenden de continuïteit bieden die zij 
nodig hebben om de kloof tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ zelfbeeld, met de bijbehorende 
competenties, te overbruggen.  

 

 

7 Aanbevelingen 

 
In deze laatste paragraaf formuleren we aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek en 
voor de onderwijspraktijk.  
 

7.1 Aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek 

 
Dit onderzoek maakt duidelijk dat een succesvol nieuw activiteitssysteem waarin een 
onderwijsvernieuwing wordt vormgegeven de som is van drie sociale leerprocessen. Op 
systeemniveau is er sprake van expansief leren als een objectverschuiving heeft 
plaatsgevonden waarmee de noden en conflicten als gevolg van primaire en secundaire 
tegenstellingen zijn opgelost. Op individueel niveau worden de leermogelijkheden het scherpst 
voelbaar in grenservaringen. Omdat deze ervaringen voor de persoon vaak pijnlijk en kwellend 
zijn, vergt het veel inspanning deze ‘hanteerbaar’ te maken en nog meer inspanning ervan te 
leren en dat met anderen te delen. Op collectief niveau was er sprake van leren indien aan 
voorwaarden van inclusiviteit en verantwoordelijkheid op teamniveau was voldaan. Deze 
globale conclusies trekken we – voorzichtig - uit het onderzoek. Het onderzoek beoogt een 
hoog generatief vermogen, in die zin dat lezers van dit proefschrift, die mogelijk zelf bij 
onderwijsvernieuwingen betrokken zijn, erdoor worden gestimuleerd betekennissen en 
strategieën opnieuw te overdenken. De volgende stap zou dan ook zijn om alle gevonden 



RESULTATEN, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

 415 

overeenkomsten en verschillen, relaties en condities, nader te onderzoeken en eventuele 
generaliseerbaarheid aan te tonen. In het bijzonder vragen we aandacht voor de volgende 
mogelijke onderzoeksthema’s: 

• Het verband tussen grenservaring, systeemtegenstellingen en competentieontwikkeling. 
Grenservaringen zijn niet alleen persoonlijk maar hebben ook een systeemkenmerk, en 
systeemtegenstellingen zijn niet alleen systemisch, maar drukken zich ook uit in 
persoonlijke ervaringen. Nader onderzoek moet niet alleen uitwijzen hoe dit verband er 
precies uitziet, maar ook hoe dit inzicht bij innovaties beter benut kan worden. De 
parallellie tussen collectieve en individuele spanningen bleek steeds het geval, maar bleek 
ook maar tijdelijk. Voor de ene docent leidt een dergelijke collectieve spanning tot vertrek 
uit het activiteitssysteem. Bij de ander tot leren en competentieontwikkeling. Waar dat 
verschil van afhangt – waarom kan de ene docent wel een gevoel van continuïteit blijven 
ervaren en de andere niet? - verdient nader onderzoek. 

• Het model van Creatief Leren helpt verduidelijken wat de motor van het leren van de 
docenten is en waardoor dat proces zich versnelt of vertraagt. Dit roept allerlei interessante 
vragen op die in dit onderzoek niet zijn onderzocht: hoe verloopt het inzetten van gevoelens 
van continuïteit om gevoelens van discontinuïteit te bestrijden precies? Ook de beleving 
van individuele docenten van hun discontinuïteit en van hun continuïteit, en daarmee van 
‘grenservaringen’, verdient nader onderzoek. Soms is er niet sprake van een heftige 
grenservaring, maar van een druppelsgewijs, cumulatief proces dat tot een zelfde gevoel 
van discontinuïteit leidt. 

• De Community of Practice, als een belangrijk mediërend platform tussen individuele 
leerprocessen en de expansieve leercyclus van activiteitssystemen. Hoe kan de Community 
of Practice de emotionele brandpunten van de deelnemers en de systemische brandpunten 
van het activiteitssysteem beter zichtbaar maken, en, door ze aan elkaar te koppelen, beter 
hanteerbaar maken?  

• De belangrijke rol van schoolleiding/management, ‘aanstuurders’, zoals docenten met 
coördinerende taken, stafleden en teamleiders, en trekkers binnen de Community of 

Practice, in het wel of niet faciliteren van leren op alle drie de niveaus. Deze leiders moeten 
beschikken over een ‘mengkraan’ waarin de ervaringskennis die door de deelnemers 
bottom-up is verkregen verbonden wordt met de systeemkennis en analyses van spanningen 
en tegenstellingen. Hoe zouden in die mengkraan bottom-up en top-down processen beter 
op elkaar afgestemd kunnen worden? Wat moeten managers, ‘aanstuurders’ en trekkers 
kunnen (competenties) om zo’n mengkraan te leren bedienen en voor een warm bad (i.c. 
een lerende Community of Practice) te zorgen?  

• Nader onderzoek naar de condities voor een succesvolle transformatie van 
activiteitssystemen. In dit onderzoek zijn globaal, en voorzichtig, condities geformuleerd op 
systeemniveau en op individueel niveau. Bezitten dergelijke condities een algemenere 
geldigheid? Onder welke voorwaarden?  

• Nader onderzoek naar innovaties vanuit het perspectief van leerlingen en studenten. Uit de 
interviews met leerlingen/studenten van de verschillende buitencirkels kwam naar voren dat 
zij (gematigd) positief staan ten opzichte van de vernieuwingen. In beide vmbo casussen 
bleken leerlingen uiterst positief, zowel over de nieuwe manier van leren, als over de 
nieuwe manier van organiseren van het leren, als over het andere pedagogische klimaat dat 
zij ervoeren. Er was sprake van een grotere binding met school en van het leren van 
belangrijke nieuwe competenties. Hoe reageren leerlingen en studenten op verschillende 
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onderwijsinnovaties? Is het mogelijk kenmerken van de innovatie en van het 
innovatieproces in verband te brengen met de beleving van leerlingen en studenten?  

 

7.2 Aanbevelingen voor het onderwijs  
 
Op basis van deze viervoudige gevalsstudie bevelen we scholen het volgende aan:  

• belangrijk voor draagvlak is dat docenten de behoefte hebben het onderwijs te verbeteren. 
Het verdient aanbeveling alert te zijn op spanningen en tegenstellingen, die zich uiten in 
visieverschillen en conflicten over beroep en opleiden. Die bieden aanknopingspunten voor 
verbetering, verandering en zo nodig vernieuwing van het onderwijs; 

• baseer de vernieuwing op een gedeeld begrip van de primaire en secundaire tegenstellingen 
die verantwoordelijk zijn voor de huidige onderwijspraktijk; 

• zorg ervoor dat docenten voldoende gefaciliteerd worden, in fysieke leeromgeving, in tijd 
en in scholing, om tegelijkertijd te werken aan de implementatie van de vernieuwing en aan 
het opleiden van leerlingen/studenten in het vernieuwde onderwijs; 

• stimuleer en faciliteer het gesprek tussen docenten, en met het werkveld, over de 
beroepsbeoefenaar van de toekomst en de opleiding die deze nodig heeft, onder meer vanuit 
de noodzaak dat docenten gezamenlijk in gesprek gaan over visie (het Object), en niet 
alleen over middelen om die visie te verwezenlijken (de Tools), zonder in een ideologische 
strijd te verzanden; 

• creëer een inclusieve vernieuwingsorganisatie, zodat eigenaarschap ontstaat; 

• help de trekkers leiderskwaliteiten ontwikkelen; luister naar de volgers en beloon hun 
concerns met (her)overweging van kaders; werk aan gezamenlijkheid en teamontwikkeling; 

• help een team dat samen een vernieuwing ‘neerzet’, om tertiaire tegenstellingen te 
accepteren als iets dat ‘erbij hoort’; coach hen in het omgaan met tegenstellingen, 
spanningen en grenservaringen; 

• creëer een goede balans tussen bottom-up initiatieven en top-down kaderstelling en laat 
concrete werkervaringen invloed hebben op kaderstellingen; 

• neem als schoolleiding/management de tijd en de ruimte te luisteren naar de ervaringen van 
docenten, en doe daar wat mee; 

• maak – c.q. laat maken - samen met interne en externe leerbiografen een leerbiografie van 
de vernieuwing, die de vernieuwende school een spiegel voorhoudt en waardoor het 
reflectief vermogen van betrokkenen kan toenemen en die de vernieuwende school een 
spiegel voorhoudt.    

 

 

8 Slotwoord 

 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing in 
Nederland behandeld. We zagen dat de grote onderwijsvernieuwingen niet datgene hebben 
opgeleverd wat ervan gehoopt en verwacht werd. We constateerden dat de grote vernieuwingen 
vaak over de hoofden van docenten heen zijn ingevoerd. In dit onderzoek hebben we gekeken 
naar vernieuwingen die (gedeeltelijk) van onderop tot stand zijn gekomen. In alle vier de 
casussen spelen docenten een belangrijke initiërende of minstens concretiserende rol. In onze 
casussen ging de vernieuwing zeker niet over de hoofden van docenten heen.  
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     Tijdens het onderzoek hebben we deze stelling moeten nuanceren. Ook in vernieuwingen 

van onderop gaat de vernieuwing over de hoofden van (een) enkele docent(en) heen, die zich 

dan ook na verloop van tijd niet (meer) in de vernieuwing herkennen, en die daarvoor een hoge 

prijs betalen.  

Maar de overgrote meerderheid aan docenten en leerlingen/studenten die we geïnterviewd 
hebben, zijn blij met de innovatie. Het werken in de nieuwe leeromgeving heeft docenten 
geholpen hun beroepstrots aan te scherpen en belangrijke competenties te ontwikkelen. Ze 
hebben meer voldoening in hun werk en in de samenwerking dan ooit tevoren. Hun problemen 
zijn oplosbaar geworden.  
      Naar het oordeel van de docenten, voelen de leerlingen/studenten zich na verloop van tijd 

in de competentiegerichte leeromgevingen, hoe verschillend ook, thuis. Dat blijkt ook uit de 

interviews met de buitencirkel. Ze zijn blij met de keuzemogelijkheden en de eigen 

verantwoordelijkheid, die hen geboden wordt. Ze voelen zich als individu erkend en gezien en 

voelen binding met hun school. 
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Eerste interview: gespreksleidraad 
 
Start van het interview 

1. Hoe zie jij deze vernieuwing? (beschrijving in beleving van deze docent)  
2. Wat doe je precies binnen de vernieuwing?  
3. Wat is in deze vernieuwing belangrijk voor je? Waar zou je het over willen hebben? 
Steeds vragen naar verhalen en/of interpretaties  

 
 
Checkpunten, die we langslopen als bovenstaande open vragen niet tot afgeronde verhalen 
leiden.  

4. Wat doe je anders dan vroeger?  
- Welke docentrollen, taken, activiteiten? 
- Welke nieuwe gereedschappen, begrippen en inzichten gebruik je daarbij? 
- Wat is er op het punt van overleg en samenwerking met docenten nu anders? 

5. Wat doen leerlingen/studenten nu anders dan voorheen?  
- Andere rollen 
- Andere beoordeling 
- Zelfstandiger? 
- Relatie beroepspraktijk  

6. Worden de aanwezige mogelijkheden en talenten in de opleiding nu anders benut? 
- Bij jou? 
- Bij andere docenten? 
- Bij studenten? 
- Bij het management? 

7. Wie zijn in het vernieuwingsproces belangrijke personen geweest? Waarom? En voor 
jou?  

8. Wat zijn in het vernieuwingsproces belangrijke momenten geweest? Waarom? En 
voor jou?  

9. Wat zijn in het vernieuwingsproces kritische incidenten geweest? Waarom? En voor 
jou?  

10. Hoe ben jij bij de vernieuwing betrokken geraakt? 
- Wanneer hoorde je er voor het eerst van? 
- Wat vond je er van toen je er voor het eerst over hoorde? 
- Zijn je ideeën erover en verwachtingen ervan sinds die tijd veranderd? 
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Tweede interview: gespreksleidraad 

 

1. Zijn er sinds vorige keer nog belangrijke ontwikkelingen? 
 

2. Op zoek naar spanningen en tegenstellingen binnen de zes componenten van het 
activiteitssysteem: 
Subject, Object, Tools, Community of Practice, Regels, Arbeidsdeling.   
Vragen naar verleden, heden en toekomst.  

 
3. Ingaan op vier thema’s:  

a. visie op de vernieuwing 
- Hoe urgent? Waar is het een reactie op/verbetering? 
- Wat voor doelen heb je ermee? 
- Anderen zien het anders. Hoe zie jij dat? 
- Hoe van harte is deze verandering voor je?  

 
b. Hoe komt je visie tot uiting in je aanpak?  

• welke middelen?  
• naar studenten 
• naar jezelf 

 
c. Waar staat jouw benadering op gespannen voet met andere posities en 
benaderingen, binnen en buiten school? 

 
d. Hoe werken die spanningen en tegenstellingen door in het gesprek over de 
vernieuwing? 

- Wie beschouw je als lid van het team waarmee je aan deze 
nieuwe didactische vormgeving werkt? 

- Welke behoeften deel je met deze mensen? 
- Wat breng je wel/niet in: waar wordt niet over gepraat 

(waardoor)? 
 
 
Derde interview: gespreksleidraad 

 
• Waarom doe je dit werk als docent? Wat betekent het in en voor je leven? 

o inspiratie 
o drijfveren 
o visie 
o gevoel 
 

• Is de betekenis die je voor anderen hebt veranderd door de manier waarop je je arbeid 
in de onderwijsvernieuwing verricht? 

o voor leerlingen/studenten 
o voor collega’s 
o voor de school 
o voor de samenleving/werkveld 
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• Heeft het betrokken zijn bij het vernieuwingsproces voor jou zichtbare of voelbare 

veranderingen teweeg gebracht? Zo ja, hoe? 
o inspiratie 
o drijfveren 
o visie 
o gevoel 
 

• Is er voor je gevoel daarbij bij jou sprake van een voortgaande lijn of van een breuk? 
Waardoor is dat zo gekomen? 

o Wat schiet je daarbij te binnen?  
o Kan je met een beeld, of een vergelijking, of een metafoor of een begrip 

aangeven wat door de vernieuwing met je is gebeurd?  
 

• Hoe sta je tegenover de beelden, begrippen en meningen die in de vernieuwing 
gebruikt en ontwikkeld worden?  

o Wat zijn die beelden/begrippen/meningen die gedeeld worden in het team dat 
werkt aan/in het project?  

o Wie/wat helpt jou het meest bij het begrijpen wat voor jou niet meteen 
duidelijk of bevredigend is?  

o Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe begrippen en ideeën voor jou logisch 
worden en ook emotioneel bevredigend worden?  

o In hoeverre is hierbij voor jou sprake van voortschrijdend inzicht? 
o In hoeverre is hierbij voor jou sprake van wederzijds gedeelde nieuwe 

normen en waarden?  
 

• Welke kwaliteiten heb je door het werken in deze vernieuwende omgeving (verder) 
kunnen ontwikkelen? 

 
• Ben je er door te werken in deze vernieuwende omgeving ook achter gekomen welke 

belemmeringen je tegen houden om je kwaliteiten te kunnen laten zien?   
 
Procedure: de docenten krijgen de thema’s/vragen enkele dagen voor het gesprek gemaild met 
het verzoek er spontaan in maximaal een half uur steekwoorden en invallen bij te noteren. Op 
basis daarvan vindt het gesprek plaats.  
 
 
Vierde interview: procedure  

 
Thuis zelf  invullen/voorbereiden:  

a. Wat versta je zelf onder elke competentie? Geef enkele steekwoorden 
 
b. Eigen sterkte/zwakte –analyse van de 7 competenties. Je doet dat door jezelf in te 

schatten als een beginner, een gevorderde of een expert op die competentie en aan te 
geven op basis waarvan je die inschatting maakt:  
Ik ben een beginner, want ….. 
Of: ik ben een gevorderde, want …… 
Of: ik ben hierin een expert, want …….  
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c. Geef aan in welke competentie je door het werken aan de vernieuwing/het project de 

meeste leerwinst hebt behaald. Noem minstens twee competenties. Geef aan welke 
specifieke bekwaamheden je in de vernieuwing hebt ontwikkeld.  

 
d. Is er nog iets wat je niet kwijt kan in de competentiematrix?  

 
Hieronder zie je de competentiematrix in schema. Je gebruikt dit schema om de eerste drie 
vragen te beantwoorden.  
Achter elke competentie vul je drie dingen in: 
 

1. wat versta je zelf onder deze competentie? Je geeft enkele steekwoorden om 
aan te geven wat jij vindt dat hoort bij deze competentie 

2. je maakt je eigen sterkte/zwakte analyse: je omcirkelt of je jezelf een 
beginner, een gevorderde of een expert vindt in deze competentie. Je geeft 
aan waarom je die keuze hebt gemaakt.  

3. tot slot geef je aan waaruit blijkt dat je dat niveau inderdaad hebt.  
 

Neem zoveel ruimte als je nodig hebt.  
 
 

Competentie Omschrijving, zelfevaluatie en bewijzen 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

1.Interpersoonlijke 

competentie 

Dat blijkt uit:  
 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

1.Pedagogische 

competentie 

Dat blijkt uit:  
 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

2. (Vak)didactische 

competentie 

Dat blijkt uit: 
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Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

3.Organisatorische 

competentie 

Dat blijkt uit: 
 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

5. Samenwerken in 

team/organisatie 

Dat blijkt uit: 
 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

6.Werken in/met 

omgeving 

Dat blijkt uit:  
 

Wat versta je zelf onder deze competentie? Enkele 
steekwoorden:  
 

Ik ben een beginner/gevorderde/expert in deze competentie, 
want 
 

7.Werken aan je 

beroepsidentitei

t: reflectie en 

ontwikkeling  

Dat blijkt uit:  
 

 
4. In welke competentie heb je de meeste leerwinst gemaakt? Noem 2 

competenties. 
5. Welke specifieke bekwaamheden heb je in die competenties ontwikkeld? 
6. Is er nog iets wat je hebt geleerd dat je in dit schema niet kwijt kon?  

 
 
Vierde interview; gespreksleidraad 

 

Per competentie eventueel verheldering vragen met betrekking tot   
• de omschrijving van de competentie 
• de eigen inschatting: wat maakt dat men zich scoort als beginner-gevorderde-expert? 
 

Met betrekking tot de competenties met de meeste leerwinst: 
• vertel eens hoe dat leren is gegaan? 
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• wat maakte dat je je juist op deze competentie hebt ontwikkeld?  
• waaruit blijkt die leerwinst (hoe kan je aantonen dat je bekwamer bent geworden)? 
• wat is het effect/het belang/de betekenis van die leerwinst voor de vernieuwing/het 

project? 
• merk je dat de anderen deze leerwinst als belangrijk voor de vernieuwing/het project 

ervaren? Hoe merk je dat?  
• wat is het belang van die leerwinst voor jou persoonlijk?  

o Hoe werkt die leerwinst door in je visie op je docentschap?  
o Hoe werkt die leerwinst door in hoe je je als docent voelt? Ben je je 

beter/zekerder gaan voelen? Geeft het werk daardoor ook meer voldoening? 
Geef eens enkele voorbeelden waaruit dat blijkt?  

 
 

Interviewleidraad buitencirkel 

 
1. Naam en functie  

 
2. Hoe ben je bij de vernieuwing betrokken geraakt? Hoe ging dat? Wat was jouw rol?  

 
3. Wat was volgens jou de noodzaak van het project?  

 
4. Wat is het vernieuwende aan het project? Hoe is dat vernieuwend?  

 
5. In welk opzicht verschilt de route van school A van school B?  

 
6. Wat is jouw rol in de vernieuwing op dit moment?  

 
7. Hoe is de relatie school A met instelling B op dit moment?  

Qua voortgang van de vernieuwing? Op welke punten overleg?  
 

8. Kan jij zien dat docenten in het kader van het project aan het leren zijn? Hoe leren ze? 
Wat leren ze? 
Wat vinden ze lastig in de huidige vernieuwing?  
 

9. Graag reactie op volgende tegenstellingen:  
• theorie - praktijk  
• vrijheid – structuur (of loslaten – ondersteunen)  
• wat kunnen basis- en kaderleerlingen aan? (vmbo) 
• aandacht voor individuele leerlingen  (vmbo) 
• zichtbaarheid op het plein (vmbo) 
• omgaan met feedback, afspraken, een lijn trekken 
• scholingsbehoefte en scholingsmogelijkheden 

 
9. Zie je ook verschillen tussen docenten met betrekking tot wat en hoe ze leren?  

Waar hebben die verschillen mee te maken? (Voorbeeld trekkers/volgers, wel of niet 
bevoegd, pedagogisch/didactische oriëntatie, andere dingen?) 

 
10. Kan je ook zien dat leerlingen/studenten leren in de vernieuwing?  
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Hoe leren ze? 
Wat leren ze? 
Wat vinden leerlingen/studenten lastig in de huidige vernieuwing?  
Wat betreft voorbereiding op competenties nodig voor beroep/verder leren?   

 
11. Zie je ook verschillen tussen leerlingen/studenten in hoe en wat ze leren?  
 
12. Waar denk je dat de vernieuwing naar toe gaat?  

 
13. Wij gaan ervan uit dat docenten leren op het moment dat er iets wringt in de huidige 

situatie. Men ervaart spanningen, dilemma’s. Die wil men oplossen. Men gaat nieuwe 
dingen verzinnen om huidige spanningen op te lossen. Waar zie je op dit moment 
spanningen? Binnen het project? In relatie met de buitenwereld? 

 
14. Welke rol zou je in het project willen blijven spelen in de toekomst?  



  

SUMMARY 

 

In recent years doubt has risen about the long term effects of large-scale top-down educational 
reforms. At the end of the last century teachers and students were confronted with wide-
ranging comprehensive reforms that resulted from governmental policies. In the same period 
policy makers stimulated the merging of schools into large organizations, and the autonomy of 
schools increased. Schoolboards that catered for various schools at the same time, started 
explicitly influencing the content of schooling as well as the way schooling was organized.  

Complaints were made that large-scale educational reforms disregarded the perspectives of 
teachers. Teachers embraced some innovations, and put them enthusiastically into practice, 
while they looked with suspicion at other innovations that they resisted. Nowadays thinking 
about education is characterized by a combination of top-down and bottom-up approaches, in 
which teachers’ initiatives are encouraged. Especially in vocational education, local small-scale 
innovations take place that show a new passion in education.  

We started this study out of curiosity into educational innovations that were initiated by 
teachers themselves, instead of by schoolboards or by governmental agencies (Chapter 1). The 
research question is as follows: how and what do teachers learn from innovating their own 
educational practices? This research question implies that learning can be studied at three 
levels: the individual level of the individual teacher, the collective level of the team the 
teachers are part of, and the systems level of the school as an organization. This research took 
the form of a multiple case study (Chapter 4). Two cases concern preparatory vocational 
schools for students up to 16 years of age (a department of Technology, and a department of 
Business Administration) and two cases concern departments within a Professional University 
(the department of Physical Therapy and a Teacher Training Institute). Teachers contributed to 
a great extent to the local educational innovation, which implied new educational practices.  

Cultural-historical activity theory, as developed especially by Yrjö Engeström (1987, 
2001), provides the theoretical framework that looks at an innovation as an activity system that 
can be researched in relation to neighboring activity systems (Chapter 3). Mediated by Tools, 
Subjects in the activity system try to realize an Object. Mediated by Rules, Subjects work 
together in a Community of Practice. Mediated by Division of Labor, the Community of 
Practice works towards the Object. According to Engeström, innovations take place as Subjects 
act to overcome contradictions that are inherent to the activity system. These contradictions 
constantly breed tensions, dilemmas and conflicts that eventually can no longer be dealt with 
by the way the Object is usually approached. The urgency of the problems force Subjects to 
develop a new form of activity. This results in an Object shift; a shift in the Object of activity, 
implying changes in the way Subjects work together in the Community of Practice, but also in 
Tools, Rules and Division of Labor. These changes take the form of a cyclic developmental 
process which is called the expansive learning of the activity system.  

Considering the innovation as an activity system, teachers that work in the innovation are 
the Subjects that work together in a Community of Practice, and try to realize the new Object, 
mediated by Tools, for instance the educational vision and the pedagogy and methods 
following from that vision. The Object is always twofold: firstly to educate pupils and students 
within the new educational vision and secondly to implement and develop the innovation. 
According to activity theory, Subjects learn from innovating their own work, by developing 
new work processes, and by solving problems that are central to the new work processes, and 
to the implementation processes (Onstenk, 1997). The learning of individuals, therefore, is 
understood as further development of competences.   

The relationship between the transformation of the activity system on the one hand and the 
teachers’ personal learning processes and development of competences on the other hand, is 
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clarified with the model of Creative Learning (Chapter 3). The model enables researchers to 
investigate how teachers reach the limit of their capabilities and experience a gap between 
present routines and competences, customary to the ‘old’ activity, and the routines and 
competences that are to be developed in order to be able to function in the ‘new’ activity. 
Teachers undergo boundary experiences. These are painful learning experiences that originate 
from the confrontation between the demands on teachers’ competences by the innovation and 
their actual beliefs, perspectives and competences. Teachers’ actual beliefs and competences 
are neither sufficient nor adequate in the new situation. In the study, the concept boundary 
experience was enriched by the concepts discontinuity (the gap that is experienced) and 
continuity (perceived self esteem). The discontinuity as experienced by teachers consists of 
cognitive aspects (not understanding new tasks, not being able to provide new competences) 
and emotional aspects, for instance because they feel their views do not count or because they 
are disappointed in the innovation. Discontinuity can be overcome by a sense of continuity. 
Having a sense of continuity means that teachers feel they can cross the experienced gap and 
that it is possible to learn and develop.  
 

During a period of two years, teachers, students, managers and other parties that were involved 
in these four  innovations within vocational schools were interviewed, which resulted in a 
Learning History of each innovation (Chapter 4). The instrument of Learning History requires 
the use of reflexive interviews in order to help different 1ayers of an organization to 
communicate about successful innovations. Respondents look back on the past, they describe 
the present and they look ahead to the expected future of the innovation. In the interviews, they 
consider each component of the activity system. In the Learning History each and everyone’s 
perspective on past and present of the innovation is recorded, as well as each and everyone’s 
contribution to the (re)construction of the innovation. Learning History methodology, working 
with an inner circle (the teachers) and an outer circle (staff, management, students, parties from 
neighboring activity systems), enables the investigation of relations between different layers 
whithin each of the four activity systems. As every Learning History contains exciting and 
dramatic stories, it was possible to map learning moments of teachers as they work together 
towards an innovation. In retrospect, the multi-voiced history of each of the four transforming 
activity systems could be reconstructed, and the actual state of affairs established.  

Apart from the Learning History, teachers were interviewed with regard to their personal 
(learning) experiences. These interviews, when necessary complemented  by statements from 
the Learning History, were analyzed with the model of Creative Learning. Every teacher’ s 
(possible) growth in competences was recorded with the help of the SBL model for Teachers’ 
Competences, which distinguishes seven competences. The SBL competences are open 
categories which each (future) teacher personalizes in a specific way. The model facilitated 
interviews with teachers in which they reported how working in the innovation helped them 
develop specific competences. 

The research shows that the circumstances at the vocational schools that lead to the 
innovation, are characterized by the primary contradiction between developments in the 
profession on the one hand and education that is not yet prepared for those developments on 
the other hand. It was shown that teachers in vocational training are tormented by two 
questions. First: what constitutes a good practitioner/professional and second: what constitutes 
a good education for someone to become that practitioner/professional. The research showed 
that a primary contradiction can be clear as well as hidden. In prevocational schools teachers 
had to deal with secondary contradictions, expressed as a lack of attractiveness of the 
programs, problems in classroom management, and decrease in student numbers. The 
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Professional University cases were characterized by problems in quality and output of the 
programs. In all four cases the activity system transformed in the direction of a competency-
based training program, which varied from a more practice-oriented program to a problem-
based, or learning-by-designing program. Both cases in preparatory vocational training show a 
new way of working in a large learning ‘square’. Both cases in Professional University show 
competency-based training mediated by portfolios, personal development plans and 
assessments.  

The research showed that the tertiary contradictions, brought about by the transformation of 
the activity, show a relation with either the Object shift, or the social organization of the Object 
shift. Tertiary contradictions in relation to the Object shift are classified in the triangle Subject, 
Tools, Object. They concern the fact that in all innovations teachers are working towards two 
Objects (the training of pupils in the new innovative setting and the implementation of the 
innovation) at the same time; the fact that teachers were not adequately equipped for the 
innovation in terms of beliefs and competences; and the fact that the new educational vision 
contained inherent contradictions. These mainly concern the contradiction between attention 
for subject knowledge and -skills and attention for the personal development of students as 
they progress through their training.  

The tertiary contradictions within the social organization of the Object shift are classified in 
the triangle Subject, Community of Practice, Object. They concern, among others, the 
contradiction top-down versus bottom-up. The more teachers exert influence on the innovative 
framework, and the more schoolboards are prepared to refine these frameworks as a result of 
practical experiences, the more a common basis for the innovation and ownership grows in the 
Community of Practice. Another important source of tertiary contradictions was found in 
conflicts about perspectives on the profession and the training programs that prepare for the 
professions, and also in conflicts about the transformation process. The teachers in the 
preparatory vocational technology department disagreed on the question for which profession 
they trained their pupils: for realistic technology in which large and messy products are made 
by hand (for instance pulling an engine apart and putting it back together), or for an innovative 
technology, in which small clean prototypes are made (for instance a computer-operated 
product). Furthermore, the teachers working in the Physiotherapeutic Department are not in 
agreement about the question whether it is best to train students in real-life-professional 
settings or to offer subject knowledge and -skill in a different way. The research showed that 
the contradiction between leaders and followers is an important contradiction within a team of 
teachers. We concluded that an inclusive social organization of the Object shift supports the 
solution of tertiary contradictions. An inclusive social organization is characterized among 
other things by broad participation, by stimulating experimenting behavior, and by giving and 
receiving feedback.  

On the basis of the established contradictions, conditions for solving contradictions could 
be formulated. Also, the research points to the importance of forming relations with 
neighboring activity systems as soon as possible. With the identification of primary, secondary 
and tertiary contradictions, the research contributed to activity-theoretical approaches of 
expansive learning. Yet, it needs to be stated here,  contradictions are never completely solved. 
Every activity system will always know systemic contradictions, which will trigger the start of 
a next cycle of expansive learning.  

The model of Creative Learning and the SBL model of competences facilitated the analysis 
of individual learning. Our research showed that boundary experiences occur in relation to 
important tertiary contradictions. Teachers fight the discontinuity, that was evoked by 
boundary experiences, with self-confidence that is supported by shared vision, shared values 
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and a shared sense of future. All teachers do their utmost to overcome the gap that came into 
existence. Six of the twenty-three teachers did not succeed in bridging the gap. It was not 
possible for them to find their own perspective in the program. These teachers experience such 
an extensive disappointment in the innovation, and their views differ with those of their 
colleagues to such an extent, that they quit their jobs. The multiple case study shows that only a 
sense of continuity can overcome the experienced discontinuity between the old and the new 
situation. When teachers find the continuity, they report large profit. Teachers report feelings 
of satisfaction and joyfulness. They feel proud of themselves, of the team and of their students. 
The research shows that teachers draw a sense of continuity from their own educational views, 
their professional identity, their self-confidence or from lifelong experiences and 
professionalism. Neither the boundary experiences, nor the learning process it evokes, prove to 
be strictly private matters. They not only originate from working in a transforming activity 
system, but they are also closely related to the teachers’ positions and tasks in the 
transformation. With the concept of boundary experience, the model of Creative Learning 
provides the opportunity to relate individual and systems learning. The research shows 
boundary experiences to form the intersection between on the one hand teachers’ personal 
ambitions, competences and life histories and on the other hand tensions, conflicts and 
contradictions evoked by the expansive learning cycle of the activity system. Therefore, 
boundary experiences can be seen as the origin of individual learning as well as manifestations 
of fundamental contradictions in activity systems. Thus, they form the expression of the 
relation between learning at the system level and the individual level.  

The research also shows that teachers grow in certain competences, dependent on position 
and tasks in the innovation. In the preparatory vocational cases, the research shows that the 
leaders in the innovation developed different competences from followers. Leaders especially 
developed the competence of working together in a team, organizational competences, and 
competences in relation to the environment of the school. Followers developed first and 
foremost pedagogical and didactical competences. In the professional University cases, 
teachers developed first and foremost reflective competences, resulting in competences 
working with the environment, working in a team, and lastly pedagogical and didactical 
competences. 

It seems that collective learning processes in the Community of Practice present an 
important connection between individual and systems learning processes. This research shows 
that teachers draw continuity, necessary for transforming boundary experiences into learning 
experiences, from the support from colleagues, from shared vision and values and from a 
common perspective on the future. Thus, teachers from the Business Administration 
department (Chapter 6) experience mutual support for the development of their competences, 
while teachers in Technology do not, because of conflicting perspectives on the profession and 
professional identity (Chapter 5). The social organization of the innovation process, and 
teachers’ positions and tasks seem to play decisive roles in determining what and how teachers 
learn. Chapter 9 shows that the more the Community of Practice is capable of looking at 
boundary experiences in terms of systems contradictions, instead of individual experiences, the 
more teachers understand their learning process as a collective process and the more they own 
the transformation process. This calls for the Community of Practice to approach differences of 
opinion, conflicts and tensions as manifestations of systems contradictions and as a starting 
point for individual, collective and systems learning. The Physiotherapy teachers show that this 
becomes only possible after having solved the first organizational chaos following the initial 
implementation of the innovation. Only then are they able to share their experiences in such a 
way that they find working solutions to problems, during which their original beliefs about the 
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profession and the pedagogy of the profession converge. When working together and sharing 
experiences is not possible in the Community of Practice, teachers will deal with positive 
experiences as well as with boundary experiences as a private matter. In that case, teachers do 
not have the possibility to look at boundary experiences from a systems point of view. They 
experience the sense of discontinuity that their boundary experience evokes, as personal failure 
or as somebody else’s fault. At the Teacher Training College (Chapter 7), a perspective on 
collective ownership of the transformation is missing, because the managers’ ownership and 
every teacher’s ownership developed in isolation.   

This does not mean that boundary experiences are less emotional or less painful in a 
Community of Practice in which boundary experiences can be transformed into collective 
learning processes. That was shown in the cases of Business Administration (Chapter 6) and 
Physiotherapy (Chapter 8). In these circumstances, however, personal beliefs and convictions 
are less fixed and less resistant to change than in both other cases (Chapters 5 and 7).  In these 
circumstances, issues resulting from contradictions over profession and training can be dealt 
with. Even though teacher attitudes towards the innovation may differ, what and how they 
learn seems to relate strongly to the learning processes in the Community of Practice. Thus, the 
research showed, that a relationship exists between the individual level and the systems level of 
learning, through the connection of the collective learning within the Community of Practice. 

At the end of this study, suggestions are offered in order to support learning in educational 
innovations. Suggestions concern the use of theoretical frameworks (activity theory and model 
of Creative Learning), they concern further scientific research and they concern educational 
practice (Chapter 10).  

 
 



 

  

SAMENVATTING 

 

De afgelopen jaren zijn er twijfels gerezen over mogelijkheden van grootschalige, top-

downonderwijsinnovaties. Docenten, leerlingen en studenten kregen aan het eind van de vorige 
eeuw te maken met landelijk ingevoerde innovaties die het gevolg waren van overheidsbeleid 
(zie hoofdstuk 2). In diezelfde periode werd de schaalvergroting in het onderwijs gestimuleerd 
en nam de autonomie van scholen en van schoolbesturen sterk toe. Er ontstonden 
bovenschoolse schoolbesturen en colleges van bestuur, die zich nadrukkelijk met de inhoud en 
de vorm van het onderwijs op hun scholen gingen bemoeien. Een van de belangrijkste klachten 
is, dat de onderwijsvernieuwingen van de laatste decennia door overheid en bestuurders over 
de hoofden van docenten heen zijn ingevoerd. Docenten hebben sommige innovaties omarmd 
en met enthousiasme uitgevoerd en andere met argwaan bekeken en daar weerstand tegen 
geboden. Op dit moment kenmerkt het denken over onderwijsvernieuwing zich meer door een 
combinatie van een top-down- en een bottom-upbenadering, waarbij eigen initiatieven worden 
gestimuleerd. Vooral in het beroepsonderwijs vinden op dit moment lokale 
onderwijsvernieuwingen plaats die aanleiding geven tot het ontstaan van een nieuw elan in het 
onderwijs.  

We startten dit onderzoek vanuit nieuwsgierigheid naar vernieuwingen die niet zo zeer door 
de overheid of door schoolbesturen waren geëntameerd, maar waartoe docenten grotendeels 
zelf het initiatief hebben genomen (zie hoofdstuk 1). De onderzoeksvraag luidt dan ook: wat en 
hoe leren docenten van het innoveren van hun eigen onderwijs? In het onderzoek is het leren 
op drie niveaus onderzocht: het individuele niveau van de individuele docent, het collectieve 
niveau van het team, en het systeemniveau van de organisatie. We hebben een meervoudige 
gevalsstudie uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). Twee studies vonden plaats binnen het vmbo (een 
afdeling Techniek en een afdeling Handel en Administratie) en twee studies binnen het hbo 
(een opleiding Fysiotherapie en een Lerarenopleiding). Op al deze scholen was sprake van een 
vernieuwing, waaraan docenten een belangrijke bijdrage hadden geleverd, en die had geleid tot 
een nieuwe onderwijspraktijk.  

De cultuur-historische activiteitstheorie, zoals die in het bijzonder door Yrjö Engeström 
(1987, 2001) is ontwikkeld, verschaft een theoretisch kader waarmee een innovatie als een 
historisch evoluerend activiteitssysteem wordt beschouwd, dat in relatie tot omringende 
activiteitssystemen kan worden onderzocht (zie hoofdstuk 3). In een activiteitssysteem trachten 
Subjecten, bemiddeld door Tools, en in een Community of Practice het Object te 
verwezenlijken, bemiddeld door Regels en Arbeidsdeling. Innovaties vinden, volgens 
Engeström, plaats omdat handelende Subjecten in het activiteitssysteem tegenstellingen 
trachten te overwinnen die onder hun handelingspraktijk schuilgaan. Deze tegenstellingen 
brengen voortdurend spanningen, dilemma’s en conflicten voort, die op een zeker moment niet 
langer vanuit de oude benadering van het object overwonnen kunnen worden. De urgentie van 
de problemen dwingt hen te komen tot een nieuwe vorm van activiteit. Dat resulteert in een 
objectverschuiving, een verschuiving in het Object van handelen, die veranderingen impliceert 
voor de samenwerking in de Community of Practice, maar ook voor de Tools, de Regels en de 
Arbeidsdeling. Deze veranderingen vinden plaats als een cyclisch ontwikkelingsproces, dat het 
expansieve leren van het activiteitssysteem wordt genoemd.  
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Als we een innovatie als een activiteitssysteem beschouwen, zijn de docenten die er werken 
de Subjecten, die samen een Community of Practice vormen, en die met behulp van Tools, 

zoals het onderwijsconcept en de pedagogisch-didactische aanpak, trachten het nieuwe Object 
te verwezenlijken. Het Object is tweeledig: ten eerste het opleiden van leerlingen en studenten 
binnen het nieuwe onderwijsconcept en ten tweede het invoeren en verder ontwikkelen van de 
innovatie. Volgens de activiteitstheorie leren Subjecten van het (mede) innoveren van het eigen 
werk, doordat ze nieuwe werkwijzen ontwikkelen en kernproblemen in het werk en in het 
transformatieproces oplossen (Onstenk, 1997). Het leren van individuen wordt daarbij opgevat 
als een verdere ontwikkeling van competenties.  

Het verband tussen de transformatie van het activiteitssysteem en het persoonlijke leren en 
de competentieontwikkeling van docenten wordt met behulp van het model van Creatief Leren 
(Meijers & Wardekker, 2001, 2002) inzichtelijk gemaakt (zie hoofdstuk 3). Dat model maakt 
het mogelijk te onderzoeken hoe docenten bij een innovatie tegen de grenzen van hun kunnen 
aanlopen en veelal een kloof ervaren tussen huidige routines en competenties en benodigde 
routines en competenties. Docenten ondergaan dan grenservaringen. Dat zijn pijnlijke 
leerervaringen die voortkomen uit de confrontatie tussen de eisen die een vernieuwing aan 
docenten stelt enerzijds en de overtuigingen en competenties die zij bezitten, en waarop hun 
zelfvertrouwen berust, anderzijds. Die overtuigingen en competenties zijn niet toereikend in de 
nieuwe situatie. Het begrip grenservaring werd in het onderzoek verdiept met de begrippen 
discontinuïteit (de ervaren kloof) en continuïteit (vertrouwen in eigen kunnen). Docenten 
kunnen discontinuïteit ervaren doordat ze de nieuwe taak niet begrijpen, of de benodigde 
routines en competenties niet bezitten. Ze kunnen zich niet gehoord voelen of teleurgesteld 
blijven over de uitkomsten van de vernieuwing. Dit gevoel van discontinuïteit heeft voor de 
betrokken docenten altijd ook een sterk emotionele lading. Continuïteit betekent dat de docent 
het gevoel heeft dat hij de kloof kan overbruggen, dat hij de stap kán maken om te leren. 
 
Gedurende een periode van twee jaar zijn interviews gehouden met docenten, 
studenten/leerlingen, schoolleiders/managers en andere betrokkenen bij de onderzochte 
afdelingen van deze scholen voor beroepsonderwijs (zie hoofdstuk 4). Van elke innovatie is 
een leerbiografie (Learning History) gemaakt. Het instrument Learning History is erop gericht 
door het houden van reflectieve interviews verschillende lagen van een organisatie rond een 
succesvolle innovatie met elkaar in gesprek te brengen. De respondenten blikken terug op het 
verleden, zij beschrijven de actuele situatie en werpen een blik vooruit op de verwachte 
toekomst van de vernieuwing. Zij beschouwen daarbij steeds elke component van het 
activiteitssysteem. In de leerbiografie wordt ieders perspectief op het verleden en heden van de 
onderwijsinnovatie, en ieders bijdrage aan de (re)constructie van de vernieuwing vastgelegd. 
De onderzoeksmethodiek van de Learning History (hoofdstuk 4) maakt het mogelijk met 
behulp van een binnencirkel (de docenten) en een buitencirkel (staf, management, betrokkenen 
bij aanpalende activiteitsystemen, leerlingen en studenten) de verschillende lagen binnen elk 
van de vier activiteitssystemen afzonderlijk met elkaar in verband te brengen. Omdat elke 
leerbiografie daarnaast ook spannende en dramatische verhalen bevat, konden leermomenten 
van docenten die samen werken aan een innovatie in kaart gebracht worden. In retrospectief 
kon de ‘meerstemmige’ geschiedenis van elk van de vier transformerende activiteitssystemen 
gereconstrueerd worden en de actuele stand van zaken worden opgemaakt.  

Daarnaast zijn docenten geïnterviewd over hun persoonlijke (leer)ervaringen met 
betrekking tot de innovatie. Deze interviews, zo nodig aangevuld met informatie uit de 
leerbiografie, zijn geanalyseerd met behulp van het model van Creatief Leren. De (eventuele) 
groei in competenties is per docent in kaart gebracht met behulp van het SBL-model, dat zeven 
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typen docentcompetenties onderscheidt. De SBL-competenties zijn open geformuleerd, zodat 
iedere (aankomende) professional een persoonlijke invulling aan elke competentie kan geven. 
Met behulp van het model zijn gesprekken met docenten gevoerd, waarin zij vertelden in welke 
competenties ze zich door het werken in de vernieuwing vooral hebben ontwikkeld.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de omstandigheden die in de onderzochte scholen voor 
beroepsonderwijs tot de innovatie hebben aangezet, worden gekenmerkt door de primaire 
tegenstelling tussen ontwikkelingen in de beroepspraktijk enerzijds en het onderwijs dat daar 
(nog) niet op is voorbereid anderzijds. Daarbij blijken de docenten te worstelen met de vraag 
hoe het beroep er tegenwoordig uitziet, wat een goede beroepsbeoefenaar is en wat een goede 
opleiding is. In het onderzoek zagen we dat de primaire tegenstelling helder kan zijn dan wel 
versluierd. In het vmbo hadden docenten te kampen met secundaire tegenstellingen op het 
gebied van een gebrek aan aantrekkelijkheid van de opleiding, ordeproblemen en daling van 
het leerlingaantal. De hbo-casussen kenmerkten zich door kwaliteits- en 
rendementsproblematiek. In alle vier de casussen is het activiteitssysteem getransformeerd in 
de richting van competentiegericht opleiden, dat varieert van een meer praktijkgerichte 
opleiding met aandacht voor onderzoekend leren, tot probleemgestuurd onderwijs en 
ontwerpend leren. In de beide vmbo-casussen (hoofdstuk 5 en 6) vindt een nieuwe manier van 
werken plaats op een groot leerplein. In de beide hbo-casussen (hoofdstuk 7 en 8) wordt 
competentiegericht opgeleid met behulp van portfolio’s, persoonlijke ontwikkel- en 
activiteitenplannen en assessments.  

De tertiaire tegenstellingen die worden opgeroepen door te werken aan de transformatie van 
het activiteitssysteem, blijken verband te houden met ofwel de objectverschuiving, dan wel met 
de sociale organisatie van de objectverschuiving. De tertiaire tegenstellingen rond de 
objectverschuiving kunnen worden gerangschikt binnen de driehoek Subject, Tools, Object. Ze 
betreffen het feit dat in alle innovaties docenten werken aan twee Objecten (het opleiden van 
leerlingen en studenten in het vernieuwde onderwijs en de implementatie van de innovatie) 
tegelijkertijd, door het feit dat docenten qua competenties en overtuigingen niet waren 
toegerust voor de innovatie en door tegenstellingen die inherent zijn aan het nieuwe 
onderwijsconcept zelf. Deze laatste betreffen vooral de aandacht voor vakinhoudelijke kennis 
en vakvaardigheden versus aandacht voor de proceskant van de opleiding.  

De tertiaire tegenstellingen rond de sociale organisatie van de objectverschuiving betreffen 
onder andere de tegenstelling top-down versus bottom-up. Hoe meer docenten invloed hebben 
op de kaders van de vernieuwing, en hoe meer de schoolleiding/het management bereid is 
vanwege praktijkervaringen gestelde kaders bij te stellen, des te meer ontwikkelen zich 
draagvlak en eigenaarschap in de Community of Practice. Conflicten over de visie op het 
beroep en de daarop voorbereidende onderwijspraktijk, of over het transformatieproces vormen 
eveneens een belangrijke bron van tertiaire tegenstellingen. Zo blijken de vmbo-docenten op de 
afdeling Techniek (hoofdstuk 5) het niet eens te zijn over de vraag voor welk beroep ze hun 
studenten opleiden: de echte techniek, die je met je handen maakt, die vuil en groot is (met als 
didactische Tool: een motor uit elkaar halen en in elkaar zetten), of een techniek die prototypes 
maakt, die schoon en klein is (met als didactische Tool: een computerdesign). Zo blijken de 
hbo-docenten van de Fysiotherapie opleiding (hoofdstuk 8) het niet eens te zijn over de vraag 
hoe ze hun studenten het beste kunnen opleiden: vloeit al het noodzakelijke leren voort uit de 
realistische beroepssituaties die de school haar studenten aanbiedt, of moeten hun kennis en 
vaardigheden op andere wijze op peil worden gebracht? Het onderzoek heeft uitgewezen dat de 
tegenstelling tussen trekkers en volgers in een docententeam een belangrijke tertiaire 
tegenstelling is. Uit het onderzoek hebben we de conclusie getrokken dat een inclusieve sociale 
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organisatie van de objectverschuiving het oplossen van tertiaire tegenstellingen ondersteunt. 
Een inclusieve sociale organisatie is onder andere gericht op brede participatie, op het 
stimuleren van experimenteergedrag, op het leren van fouten en op het geven en ontvangen van 
feedback.  

Op basis van de geconstateerde tegenstellingen konden condities voor het oplossen van 
tertiaire tegenstellingen worden geformuleerd. Ook wijst het onderzoek op het belang van het 
zo vroeg mogelijk aangaan van betrekkingen met aanpalende activiteitssystemen. Met het 
aangeven van primaire, secundaire, tertiaire en quartaire tegenstelling en de condities op basis 
waarvan deze tegenstellingen kunnen worden opgelost, heeft het onderzoek bijgedragen aan 
inzichten met betrekking tot het expansieve leren van activiteitssystemen. Hierbij moet wel 
gezegd worden dat systeemtegenstellingen nooit helemaal worden opgelost. Er zullen altijd 
systeemtegenstellingen binnen het activiteitssysteem en met aanpalende activiteitsystemen 
aanwezig zijn, die voor de start van een volgende cyclus van het expansieve leren zullen 
zorgdragen.  

De analyse van het individuele leren vond plaats met behulp van het model van Creatief 
Leren en met het SBL-competentiemodel. Gebleken is dat grenservaringen optreden in relatie 
tot belangrijke tertiaire systeemtegenstellingen. De discontinuïteit die door de grenservaringen 
wordt opgeroepen, gaan docenten te lijf met zelfvertrouwen, ontleend aan de gedeelde visie, 
gedeelde waarden en een gedeeld toekomstperspectief. Alle docenten doen hun best de 
ontstane kloof te overbruggen. Zes van de vierentwintig docenten die we onderzochten lukte 
dat niet. Ze konden uiteindelijk niet binnen hun opleiding een bevredigend 
handelingsperspectief vinden. Bij hen zijn de teleurstelling in de vernieuwing en de 
visieverschillen met hun collega’s of het management zo groot dat zij hun werk daar 
beëindigden. De onderzochte casussen laten zien dat alleen op basis van een gevoel van 
continuïteit de ervaren discontinuïteit tussen de oude en nieuwe situatie het hoofd geboden kan 
worden. Wanneer docenten de continuïteit weten te (her)vinden blijkt de opbrengst groot te 
zijn. Docenten melden gevoelens van voldoening en blijdschap. Ze zijn trots, op zichzelf, op 
het team en op hun leerlingen en studenten. Docenten blijken deze continuïteit te ontlenen aan 
de eigen onderwijsvisie, aan de eigen beroepsidentiteit, of aan het zelfvertrouwen als resultaat 
van een leven lang opgebouwde ervaring en professionaliteit. Grenservaringen, noch het 
leerproces dat er uit voort kan komen, blijken daarmee strikt particuliere aangelegenheden. 
Niet alleen zijn ze het gevolg van werken in een zich transformerend activiteitssysteem, maar 
ook hangen ze nauw samen met iemands positie en taken daarbinnen. Het model van Creatief 
Leren biedt met het begrip ‘grenservaring’ de mogelijkheid ontwikkelingen op systeemniveau 
en op individueel niveau met elkaar te verbinden. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
grenservaringen het snijpunt vormen van de persoonlijke ambities, competenties en 
levensgeschiedenis van de docent aan de ene kant en van eisen, spanningen en tegenstellingen 
in de cyclus van het expansieve leren van het activiteitssysteem aan de andere kant. 
Grenservaringen kunnen daarmee zowel het vertrekpunt zijn voor individuele leerprocessen als 
een manifestatie van tegenstellingen in het activiteitssysteem die tot veranderingen leiden. Ze 
kunnen zo uitdrukking vormen van de samenhang tussen tegenstellingen op systeemniveau en 
persoonlijke leerervaringen.  

De competenties die docenten vooral ontwikkelen hangen samen met hun positie en taken 
in de vernieuwing. In de vmbo-casussen bleek dat trekkers van de vernieuwing zich 
ontwikkelen in de competentie samenwerken in een team, de organisatorische competentie en 
de competentie samenwerken met de omgeving. Volgers ontwikkelen vooral pedagogische en 
didactische competenties. In de hbo-casussen ontwikkelen de docenten vooral de competentie 
reflectie en ontwikkeling, die een praktisch vervolg krijgt in de ontwikkeling van competenties 
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op het gebied van samenwerken met de omgeving, samenwerken in een team en pedagogische 
en didactische competenties.   

Een belangrijke schakel tussen beide leerprocessen, het individuele leren en het leren van 
het systeem, wordt gevormd door collectieve leerprocessen in de Community of Practice. Dit 
onderzoek toont aan dat docenten de continuïteit, die voor het omzetten van grenservaringen in 
competentieontwikkeling onmisbaar is, kunnen ontlenen aan de steun van collega’s, de steun 
van een gezamenlijke visie, van gedeelde waarden en van een gezamenlijk 
toekomstperspectief. Zo ervaren de Handel en Administratie-docenten (hoofdstuk 6) steun van 
elkaar in hun competentieontwikkeling en ervaren de Techniek-docenten die steun niet 
vanwege de tweespalt in het beroepsbeeld en de beroepsidentiteit (hoofdstuk 5). De sociale 
organisatie van de vernieuwing en de taken en positie van de docent in de vernieuwing blijken 
daarmee in belangrijke mate te bepalen wat en hoe docenten leren. Hoofdstuk 9 maakt 
duidelijk dat hoe meer het in de Community of Practice mogelijk is grenservaringen als een 
signaal van systeemtegenstellingen te bespreken en te beschouwen – in plaats van als daarvan 
losstaande particuliere ervaringen – hoe meer docenten hun leerproces als een collectief proces 
op kunnen vatten en hoe meer zij zich eigenaar voelen van het transformatieproces. Dat vereist 
dat in een Community of Practice meningsverschillen, conflicten en spanningen in haar 
gelederen worden benaderd als manifestaties van systeemtegenstellingen en als 
aangrijpingspunten voor individueel, collectief en systeemleren. Bij de docenten Fysiotherapie 
(zie hoofdstuk 8) is dat pas mogelijk nadat de eerste organisatorische chaos na de invoering 
van de innovatie is opgelost. Dan pas zijn ze in staat hun ervaringen zo te delen, dat al doende 
samen oplossingen gevonden worden, waarbij hun oorspronkelijke opvattingen over het vak en 
de didactiek steeds meer convergeren. Waar de samenwerking en wisselwerking tussen 
docenten dit niet mogelijk maakt, zullen docenten zowel hun positieve ervaringen als hun 
grenservaringen vooral als particuliere aangelegenheden verwerken. Dan ontbreekt het hen aan 
mogelijkheden om hun grenservaringen als exemplarisch te zien voor de transformatie van het 
activiteitssysteem en zien zij de discontinuïteit die de grenservaring teweeg brengt eerder als 
persoonlijk falen, of als de schuld van anderen. Bij de Lerarenopleiding (zie hoofdstuk 7) 
ontbreekt het perspectief op collectief eigenaarschap van de transformatie in het team, omdat 
het eigenaarschap van de leiding en van elke instituutsopleider zich los van elkaar ontwikkelen. 
Bij docenten in een Community of Practice waar grenservaringen wel in collectieve 
leerprocessen kunnen worden omgezet, zijn de grenservaringen emotioneel niet minder heftig 
of pijnlijk. Dat blijkt in de opleiding Handel en Administratie (hoofdstuk 6) en Fysiotherapie 
(hoofdstuk 8). Wel zijn hun eigen overtuigingen minder hermetisch en vastomlijnd dan in de 
beide andere casussen (in respectievelijk hoofdstuk 5 en 7). Daardoor kan voor kwesties die 
voortvloeien uit tegenstellingen over het beroep en opleiden een modus gevonden worden. Al 
verschillen bij deze docenten de individuele houdingen ten opzichte van de vernieuwing 
onderling sterk, de manier waarop zij zich ontwikkelen blijkt nauw samen te hangen met de 
ontwikkeling van de Community of Practice. Zo konden wij, via de schakel van het collectieve 
leren, een verband leggen tussen de transitie op het niveau van het activiteitssysteem en het 
leren op het individuele niveau (zie hoofdstuk 9).  

Aan het slot van deze studie (hoofdstuk 10) worden met het oog op het versterken van leren 
van onderwijsinnovaties aanbevelingen gegeven voor het gebruik van de theoretische kaders 
(activiteitstheorie en model voor Creatief Leren), voor nader onderzoek en voor de 
onderwijspraktijk. 
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