
 
 
 

 
 DE KLOOF VOORBIJ

naar een betere integratie van

theorie & praktijk
in de lerarenopleiding



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE KLOOF VOORBIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport opgesteld in opdracht van de 
Vlaamse Onderwijsraad 

 
Geert Kelchtermans 

Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing 
K.U. Leuven 

 
Juni 2003 

D/2003/6356/9 



INHOUDSTAFEL 
  
 
I N L E I D I N G :  S I T U E R I N G  E N  U I T G A N G S P U N T E N  5 

  
  

HOOFDSTUK I HOEZO KLOOF?  
NAAR EEN PROBLEEMSTELLING 

 

 I n l e i d i n g  8 

1 Hardnekkige misvattingen en valse kloven 9 

 1.1 Misvatting één:  
deskundige praktijk is toegepaste theorie  9 

 1.2 Misvatting twee:  
onderwijsvaardigheid verwerf je door ervaring op te doen 10 

2 Verklaringen voor de kloof 11 

3 Naar de kern van de kloof 14 

4 Theorie en praktijk: what’s in a name 15 

 

 

HOOFDSTUK II 
EEN BRUG OVER TROEBEL WATER: 
VIA BREDE EN DIEPE REFLECTIE NAAR  
PROFESSIONELE IDENTITEIT 

 

 I n l e i d i n g  17 

1 Professionele ontwikkeling: een levenslang leerproces 18 

 1.1 Professionele ontwikkeling 18 

 1.2 Beter handelen, geldiger denken 18 

 1.3 Besluit 20 

2 Reflectie in het perspectief van professionele ontwikkeling 21 

 2.1 Een kernbegrip in het onderzoek naar lerarenopleiding 
en lerarengedrag 21 

 2.2 Het belang van reflectie als vaardigheid en houding 23 
  2.2.1 Onderwijzen is complex 23 
  2.2.2 Reflectie als brug tussen theorie en praktijk 24 
  2.2.3 Reflecteren moet je leren 24 

3 De vorm van reflectie 25 

 3.1 De reflectiecyclus van Korthagen 25 

 3.2 Het model van de reflectiecyclus als normatieve leidraad 29 



4 De inhoud van reflectie 29 

 4.1 Reflectie in de breedte: 
voorbij het technisch reductionisme 30 

  4.1.1 De morele dimensie in onderwijzen 31 
  4.1.2 De politieke dimensie in onderwijzen 33 
  4.1.3 De emotionele dimensie in onderwijzen 35 

 4.2 Reflectie in de diepte: 
voorbij het niveau van het handelen 36 

5 Overzicht en besluit 38 

 

 

HOOFDSTUK III BOUWSTENEN EN DRAGENDE CONSTRUCTIES 

 

 I n l e i d i n g  41 

1 Bouwstenen voor bruggen 41 

 1.1 Practice what you preach: 
een reflectieve en onderzoeksgerichte houding bij de opleiders 41 

 1.2 Gebruik de portfolio als organiserend principe voor het 
documenteren van ervaringsleren 42 

 1.3 Onderzoek je eigen opleidingspraktijk en fundeer daarop 
concrete keuzes en maatregelen 44 

 1.4 Zoek naar actieve integratie theorie en praktijk in het 
opleidingscurriculum 45 

 1.5 Laat aspirant-leerkrachten ervaren dat ze “beter” worden 
van het reflecterend integreren van theorie en praktijk 47 

 1.6 Gebruik de basiscompetenties als leidraad of richtsnoer voor 
het selecteren en organiseren van het opleidingscurriculum 47 

 1.7 Bied ruimte voor een verhalend spreken en denken 49 

2 Dragende constructies 51 

 2.1 Samenwerkingsverbanden voor een “win-win”-relatie 51 

 2.2 De idee van de professionele leergemeenschap als leidraad 52 

 

B E S L U I T    54 
 

L I T E R A T U U R   55 
 
  
 



 DE KLOOF VOORBIJ 
 

I N L E I D I N G :  S I T U E R I N G  E N  U I T G A N G S P U N T E N  
 
 
Aanleiding en situering 
 
 
In de recente evaluatierapporten over de lerarenopleiding in Vlaanderen (Rapport van de 
Stuurgroep, 2001; Eisendrath, 2001) wordt met veel klemtoon gewezen op het probleem 
van de kloof tussen theorie en praktijk. Deze conclusie trapt enerzijds een open deur in, 
maar legt anderzijds evenzeer de vinger op de wonde. Het probleem van de afstemming 
tussen de theoretische scholing in het opleidingsinstituut en de praktische vorming tijdens 
de stages, is niet bepaald nieuw te noemen (Lowyck, 1985). En het is evenmin onbekend 
voor wie als opleider werkt. Ook in het onderwijskundig onderzoek is er de voorbije de-
cennia heel wat geïnvesteerd in deze problematiek. Het gaat immers om een thema dat 
de kern zelf van de lerarenopleiding raakt en dus van fundamenteel belang is voor de op-
leidingskwaliteit, of beter voor het vormen van goede leerkrachten. Dat werd ook erkend 
door de Vlaamse Onderwijsraad in een ‘Reactie op het evaluatierapport van de leraren-
opleiding’, voorbereid door de werkgroep Opleidingen (2001). Daarom besloot de Vlor om 
deze thematiek een prominente plaats te geven op de agenda van de commissie “Pro-
fessionalisering van het lerarenambt”, die de opvolging van de discussie over de leraren-
opleiding tot taak had.  
 
Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoeksopdracht ter ondersteuning van 
deze commissie. Het sluit dan ook nadrukkelijk aan bij een aantal elementen die reeds 
(zij het beknopt) in het hogergenoemde advies gepresenteerd werden. Samen met de 
discussies in de commissie vormde het rapport de basis van het advies dat de Vlor hier-
over formuleert. Voor de inhoud van het rapport op zich blijft de auteur echter individueel 
verantwoordelijk. 
 
 
Een opleidingsdidactisch vraagstuk 
 
 
De centrale opdracht voor dit onderzoek bestond erin een gefundeerd theoretisch kader 
aan te reiken, dat richtinggevend kon zijn voor het werk aan het “dichten van de theorie-
praktijk-kloof”. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop we het probleem van die 
kloof menen te moeten benaderen. 
 
Men kan het probleem van de theorie-praktijk-kloof beschouwen als een louter praktische 
en pragmatische kwestie. Dan is er nood aan concreet uitgewerkte werkvormen, instru-
menten, didactische materialen om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen. 
Wanneer deze praktische oplossingen uitgewerkt en uitgeprobeerd zijn, kunnen ze door 
de opleiders worden toegepast. In deze opvatting maakt men echter precies dezelfde fout 
als in de traditionele visie op de verhouding theorie-praktijk: de toekomstige leerkracht 
verwerft in de opleiding theoretische kennis, die hij/zij vervolgens toepast in de concrete 
praktijk. In de realiteit blijkt een en ander echter zo gewoon niet te werken. Daarenboven 

 5



DE KLOOF VOORBIJ 
 

loopt men in deze opvatting ook heel sterk het risico de professionaliteit van de opleiders 
te miskennen.  
 
Men kan het theorie-praktijk-probleem ook louter als een organisatorisch vraagstuk zien : 
een kwestie van efficiënt management; van afspraken, duidelijke communicatie en functi-
onele samenwerking tussen opleidingsinstituten en stagescholen. Ook die benadering 
miskent de complexiteit van de problematiek. 
 
In dit rapport worden de praktische en organisatorische aspecten van de problematiek 
niet ontkend, maar vertrekken we van de stelling dat het probleem zich op een meer fun-
damenteel niveau situeert. Uitgangspunt van dit rapport is dat de kloof theorie-praktijk in 
wezen een opleidingsdidactische kwestie is die dus samenhangt met de opvatting over 
hoe het leerproces van leraren-in-opleiding verloopt (zie o.m. Peters et al., 1985). Even 
onlosmakelijk daarmee verbonden is de visie op de professionele identiteit van leraren en 
hoe deze verworven wordt (of kan worden). Een wetenschappelijk verantwoord en gefun-
deerd opleidingsdidactisch denkkader is dus noodzakelijk om concrete maatregelen, initi-
atieven, procedures of methoden voor het wegwerken van de kloof tussen theorie en 
praktijk op hun waarde te kunnen beoordelen en eventueel gestalte te geven in de oplei-
dingspraktijk. Aan dat kader ontlenen ze enerzijds hun legitimiteit en anderzijds hun co-
herentie en effectiviteit. Op basis van internationaal en eigen onderzoek werken we in dit 
rapport zo’n conceptueel kader uit.  
 
 
Autonome verantwoordelijkheid van opleidingsteams 
 
 
Dit rapport wil een soort “inspiratiehandboek” zijn, dat opleiders kan helpen bij het vorm-
geven van een meer optimale praktijkopleiding in hun instituut. Het “handboek” situeert 
zich ergens tussen een abstract theoretisch vertoog en een praktijkgericht bronnenboek 
met concrete tips en suggesties. Wanneer we concrete werkvormen bespreken zijn deze 
exemplarisch en illustratief bedoeld. 
 
De concrete vormgeving van een professionele opleidingspraktijk beschouwen we im-
mers als een verantwoordelijkheid van de betrokken teams van opleiders in de instelling. 
Die verantwoordelijkheid impliceert niet alleen creativiteit, praktische uitwerking en orga-
nisatie van concrete activiteiten. Ze vereist ook dat de betrokken professionals met elkaar 
het gesprek aangaan over het “waarom” van hun concrete keuzes en zo hun (al dan niet 
persoonlijke) opleidingsvisie en -uitgangspunten ter discussie stellen. Het is immers in 
wezen dit “gesprek” dat hen tot professionals maakt. In de vormgeving en wijze van ar-
gumenteren in dit rapport stond ons dit gesprek trouwens als leidraad voor ogen. De 
vorm van de tekst wil dus een voorbeeld zijn van de werkwijze die we bepleiten voor de 
teams van opleiders. Bij het bespreken, kiezen en uitwerken van concrete opleidingsacti-
viteiten dient men steeds de vraag te stellen naar de onderliggende principes, de redene-
ring en de aard en kwaliteit van de argumenten voor een bepaalde oplossing. Het plei-
dooi voor een reflectieve en onderzoeksgerichte houding bij aspirant-leerkrachten, dat we 
hierna zullen ontwikkelen, geldt dus ook en bij uitstek voor de opleiders zelf. 
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In het rapport gaan we uit van de klassieke partners in het opleidingsgebeuren: de aspi-
rant-leerkracht, het opleidingsinstituut (de opleiders) en de stagescholen (de mentoren). 
De aldus opgebouwde redenering geldt echter ook voor andere opleidingscontexten en 
kan dus naar analogie doorgetrokken worden naar bijv. duale-leertrajecten of aanvangs-
begeleiding van beginnende leerkrachten.  
 
 
Opbouw van het rapport 
 
 
Het rapport is opgebouwd in drie hoofdstukken. Hoofdstuk I, Hoezo kloof?, zoekt naar de 
essentie van de genoemde theorie-praktijk-kloof en leidt uiteindelijk tot een verscherpte 
probleemstelling voor het onderzoek.  
 
Vervolgens presenteert hoofdstuk II een opleidingsdidactisch kader om het complexe en 
dus troebel-woelige opleidingsgebeuren te verhelderen. Brede en diepe reflectie zijn de 
kernbegrippen in deze Brug over troebel water.  
 
De brug-metafoor wordt doorgetrokken in het laatste hoofdstuk dat Bouwstenen en dra-
gende constructies aanreikt om tot duurzame overbrugging van de theorie-praktijk-kloof 
te komen. 
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HOOFDSTUK I 
HOEZO KLOOF?  

NAAR EEN PROBLEEMSTELLING 
 
 
I n l e i d i n g  
 

 
Spreken over de “theorie-praktijk”-kloof heeft een grote herkenbaarheid. Vrijwel 
iedereen kan er zich iets bij voorstellen. Er is op het eerste gezicht een grote van-
zelfsprekendheid. Op het “tweede” gezicht blijkt die vanzelfsprekendheid heel wat 
minder groot. Men blijkt immers niet altijd hetzelfde te bedoelen. En -erger nog- 
men blijkt in veel gevallen stilzwijgend uit te gaan van zeer betwistbare vooronder-
stellingen en daarmee dus valse kloven in het leven te roepen. Die valse kloven wil-
len we in dit hoofdstuk ontmaskeren, om daarna de kloof scherper te kunnen aan-
duiden en verklaren. 
 

1 Hardnekkige misvattingen en valse kloven 
 
In zowat elk debat over de (hervorming van de) lerarenopleiding blijken steeds weer een 
aantal impliciete opvattingen mee te spelen, die we als misvattingen moeten ontmaske-
ren.  
 

1.1 Misvatting één: deskundige praktijk is toegepaste theorie 
 
Een eerste misvatting is de gedachte dat de relatie tussen theorie en praktijk er een is 
van toepassing. In het denken over lerarenopleiding blijft men impliciet vaak uitgaan van 
een “technisch-rationeel” model. Professioneel handelen door leerkrachten wordt dan ge-
zien als instrumentele probleemoplossing, die gefundeerd is op de toepassing van we-
tenschappelijke kennis en techniek (Schön, 1983, p. 21)1 De deskundige leraar beschikt 
m.a.w. over een reeks inzichten en vaardigheden die hem of haar in staat stellen om voor 
concrete onderwijskwesties en -problemen in de beroepspraktijk de juiste oplossing te 
kiezen en deze efficiënt en systematisch toe te passen. De professionaliteit van leer-
krachten hangt dus samen met de wetenschappelijke onderbouw van hun kennis en de 
technische-instrumentele efficiëntie van hun vaardigheden. In werkelijkheid blijkt dat er 
zeer weinig theoretische kennis op deze wijze wordt overgedragen en toegepast. De 
transfer van de formele theoretische kennis naar de praktijk vindt heel vaak niet plaats.  
 
De praktijksituaties blijken immers complexer te zijn dan de theorie suggereert. Daaren-
boven is het vaak helemaal niet zo duidelijk wat in een concrete situatie de meest effec-

                                                      
1  Voor een meer systematische samenvatting van de kritiek op de technisch-rationele opvatting over leraren-

opleiding en voor een overzicht van de ontwikkeling in het denken over lerarenopleiding, verwijs ik naar 
Korthagen, 2001; Korthagen, Tigchelaar & Wubbels, 2001; Janssens, 1994; Lowyck, 1994. 
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tieve oplossing is. Erger nog, voor veel situaties blijkt er zelfs geen oplossing te bestaan 
in de theoretische kennisbasis uit de opleiding. Tenslotte blijkt er bij het beoordelen en 
inschatten van praktijksituaties meer te komen kijken dan enkel een beslissing over de 
juiste methode of techniek die moet toegepast worden. Er is in onderwijs- en opvoedings-
situaties meer aan de hand dan praktische problemen die om een technische oplossing 
vragen. Praktijk als toegepaste theorie is een onhoudbare, simplistische visie op het on-
derwijsgebeuren. 
 

1.2 Misvatting twee: onderwijsvaardigheid verwerf je door  
ervaring op te doen 

 
Een tweede -en meer ernstige- misvatting die blijft verder leven is dat leraar worden uit-
eindelijk een kwestie is van “ervaring opdoen”, van “leren door te doen”. Dit is een zeer 
ambachtelijke, haast anti-professionele opvatting, waarbij het leren uit de praktijk er in 
wezen op neerkomt dat men kijkt hoe meer ervaren collega’s de zaken aanpakken en dit 
tracht over te nemen of dat men leert vanuit een proces van “gissen en missen”. Deze 
opvatting zien we weer duidelijker naar voren komen in (buitenlandse) voorstellen om de 
lerarenopleiding zoveel mogelijk weg te halen uit de opleidingsinstituten en ze laten 
plaatsvinden in de scholen zelf (bijv. onder supervisie van een meer ervaren collega). 
Men gaat er aldus vanuit dat theoretische kennis niet relevant is om adequaat te kunnen 
handelen. De praktijk is veel complexer dan de theorie, zo redeneert men, en dus wordt 
het aandeel van systematische, theoretische scholing geminimaliseerd. De misvatting 
bestaat hier in de simplistische visie op het “leren” dat in de vorming van leerkrachten 
moet plaatsvinden, als een leren dat in wezen neerkomt op imitatie van effectief gedrag. 
Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de gretigheid waarmee een term als “praktijkge-
richt” of “praktijknabijheid” gebruikt wordt in de promotie-acties van bepaalde opleidingen. 
Ook in de recente voorstellen van minister Vanderpoorten over “zelfstandige stages” 
wordt uitgegaan van diezelfde gedachte. Deze stages hebben als doel “studenten onder 
te dompelen in een klas- en schoolsfeer zonder dat ze de hele tijd op de vingers worden 
gekeken” (Knack, 12 februari 2003). Het feit dat daarbij ook gewezen wordt op de nood-
zakelijke begeleiding door mentoren (zonder duidelijkheid over wat de vorm en inhoud 
van die begeleiding dan wel zou moeten zijn) doet niets af aan het uitgangspunt. De im-
pliciete basisredenering blijft immers: “door in het volle beroepsleven te staan, zal men 
het beroep het best leren”. 
 
Tenslotte herkennen we deze opvatting ook in de terugkerende roep om “meer praktijk” in 
de opleiding. “Als we meer tijd hebben voor stage, inoefening, toepassing, dan kunnen 
we als opleiders betere leerkrachten afleveren”, zo luidt de kreet. Ook hier wordt impliciet 
geredeneerd: meer is beter. Wie meer ervaring heeft kunnen opdoen, is een betere leer-
kracht. Dit zou betekenen dat een leerkracht met vijftien jaar ervaring automatisch een 
betere leerkracht is dan iemand die nog maar vijf jaar voor de klas staat. Alleen al de 
dagdagelijkse ervaring maakt duidelijk dat dit niet het geval is. Meer is niet automatisch 
beter. Of en in welke mate praktijkervaringen werkelijk bijdragen tot beter leraarschap 
hangt af van wat de betrokkene met die ervaringen doet, van de vraag of hij/zij er actief 
uit leert. 
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De hardnekkigheid van beide opvattingen vloeit voort uit hun grote stilzwijgende vanzelf-
sprekendheid. Ze dragen immers allebei een stuk waarheid in zich. Natuurlijk is goed le-
raarschap ook een kwestie van het adequaat inzetten (en dus in zekere zin “toepassen”) 
van kennis en vaardigheden over curriculuminhouden en didactische werkvormen. En na-
tuurlijk kan men in een complex beroep als dat van leerkracht bijzonder veel leren door 
observatie en inoefening (bijv. om bepaalde handelingsroutines op te bouwen, Lowyck, 
1985). Professioneel leraarschap vereist evenwel meer dan kennistoepassing en kan 
evenmin beperkt worden tot het verwerven en beheersen van bepaalde routines. Het 
probleem zit in het feit dat het hier maar om een “stuk” van de waarheid gaat. Door een 
stuk van de waarheid tot hele waarheid te verheffen, klopt ze gewoon niet meer.  
 
Beide misvattingen roepen dan ook “valse kloven” in het leven en leiden de aandacht af 
naar minder belangrijke of deelproblemen. De eerste opvatting definieert de kloof als ge-
brek aan toepassing. In de tweede opvatting krijgt de kloof het karakter van een (onte-
rechte) tegenstelling tussen theoretische kennis en praktische kennis. Wanneer we het 
probleem van de theorie-praktijk-kloof goed willen oplossen, moeten we de kloof zelf pre-
ciezer in kaart brengen en begrijpen waarom ze ontstaat. 
 

2 Verklaring voor de kloof 
 

De kloof tussen theorie en praktijk in de vorming van leraren zien we zowel tijdens als na 
de opleiding.2 Theoretische inhouden enerzijds en praktijkervaringen tijdens stage-
opdrachten anderzijds ervaren de aspirant-leerkrachten als gescheiden werelden. Zelfs al 
is de theorie praktijkrelevant en zelfs praktisch bruikbaar, de theoretische kennis wordt in 
de praktijk niet toegepast. “De aangeboden theorie wordt gezien als iets voor de studeer-
kamer, maar niet voor in het klaslokaal. Er is dan sprake van een kloof tussen enerzijds 
de theorie en de vaardigheden die in de opleiding worden onderwezen en anderzijds het 
functioneren van aanstaande leraren in de praktijk” (Korthagen e.a., 2001, p. 11). Maar 
ook bij de overgang van opleiding naar beroepsleven ontstaat er een kloof tussen de 
verworven kennis uit de opleiding en het feitelijk handelen in de praktijk, waarbij begin-
nende leerkrachten vaak terugvallen op vormen van imitatiegedrag. Vooral deze laatste 
kloof is in de onderwijskundige literatuur zeer uitvoerig gedocumenteerd (zie bijv. Peters, 
1985; Korthagen, 2001; Zeichner & Tabachnick, 1981; Zeichner & Gore, 1990; Wideen, 
Mayer-Smith & Moon, 1998).  
 
Met o.m. Korthagen e.a. (2001, p. 12) kunnen we vier redenen onderscheiden voor de 
kloof tussen theorie en praktijk: 

a  S y s t e e m s c h e i d i n g  

De cognitieve psychologie verklaart de kloof tussen theorie en praktijk vanuit de 
werking van het geheugen. Theorie die onderwezen wordt zonder dat men de ver-
binding maakt met de concrete onderwijspraktijk, wordt in het geheugen in een af-

                                                      
2  Ik maak voor deze analyse dankbaar gebruik van het werk van collega Fred Korthagen (IVLOS, Universiteit 

Utrecht), die recent het internationale onderzoek over de theorie-praktijk-kloof inventariseerde en analy-
seerde in het werk aan zijn eigen concept van “realistische lerarenopleiding” (Korthagen, 1998;2001 a en b; 
Korthagen e.a., 2001). 
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zonderlijk geheugensysteem geregistreerd. Deze inhouden worden onthouden als 
behorend tot het systeem van de algemene, abstracte kennis. Systeemscheiding in 
het geheugen maakt dan dat de theorie die men in de opleiding leerde, minder 
makkelijk geactiveerd wordt en toegankelijk is in andere contexten, bijv. een prak-
tijksituatie.  

b  S o c i a l i s a t i e  

De ‘theoretische’ kennis uit de opleiding is per definitie niet neutraal. Ze weerspie-
gelt immers altijd een opvatting over ‘goed’ onderwijzen, over hoe men best de 
taak van leerkracht uitvoert. Die visie wordt echter niet altijd gedeeld door de sta-
gescholen of de scholen waarin de beginnende leerkracht terechtkomt. De druk om 
zich aan te passen aan de normen van de school waar men werkt, is heel groot. 
Allerlei overwegingen spelen daarbij een rol: een goede indruk willen laten; de 
overtuiging dat “de mensen van de praktijk” het uiteindelijk toch wel best zullen we-
ten; zichzelf niet willen ‘opdringen’ als beginner, maar erbij willen horen, deel willen 
uitmaken van de groep, enz. Dit bleek bijv. nog in recent Vlaams onderzoek naar 
de ingroei in de beroepsloopbaan van beginnende leerkrachten basisonderwijs  

(zie Ballet e.a., 2000; Kelchtermans & Ballet, 2002 en in press). De stagiair of de 
beginnende leerkrachten leren als het ware het spel van de lokale school te spe-
len. 

c  P e r s o o n l i j k e  e r v a r i n g e n  e n  o p v a t t i n g e n  

In de constructivistische visie op leren gaat men ervan uit dat kennis niet passief 
geregistreerd wordt, maar juist actief geconstrueerd wordt op basis van reeds 
aanwezige ervaringen en door de al aanwezige kennis te benutten (zie bijv. ook 
Lowyck, 1994; Janssens, 1994; Kelchtermans, 1994). Concreet betekent dit dat 
studenten de lerarenopleiding niet binnenkomen als een onbeschreven blad. Aan 
het begin van hun opleiding hebben ze reeds ruim 15 jaar ‘ervaring’ in het onder-
wijs, als leerling, scholier en student. Ze hebben onderwijs ervaren in verschillende 
scholen, bij tientallen verschillende leerkrachten en gedurende vele honderden 
uren. Op basis van die ervaring construeren studenten min of meer duidelijke idee-
ën over wat iemand tot een goede of een slechte leerkracht maakt, over hoe ze 
een klasgroep onder controle kunnen houden, over de werkcondities waarin leer-
krachten hun beroep moeten uitoefenen, over de cultuur binnen een leerlingen-
groep, enz.  

d  D e  a a r d  v a n  d e  t h e o r i e  

Een laatste verklaring hangt samen met het soort theorie dat nodig is in praktijksi-
tuaties. De praktijk van het lesgeven is een complex geheel van taken, die veel van 
de aandacht van de leerkracht opeist, waardoor er weinig of geen tijd is om afstand 
te nemen en na te denken. Men heeft dan een ander type kennis nodig dan ab-
stracte, algemene of systematische kennis. Kessels & Korthagen (1996; Kortha-
gen, 2001) gebruiken Aristoteles’ onderscheid tussen “epistème” en “phronesis”. 
Epistème is de gegeneraliseerde kennis, die bijvoorbeeld gefundeerd is op een 
brede basis van wetenschappelijk onderzoek. Phronesis daarentegen is “theorie 
met de kleine t”: situatiespecifieke principes, contextafhankelijk, die de leraar hel-
pen om snel tot een beslissing over het handelen te komen en zo een praktisch 
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probleem op te lossen. Over de epistemologische verschillen tussen “theoretische” 
en “praktische” kennis bestaat er nog heel wat discussie in de literatuur, waarop we 
hier niet kunnen ingaan.3 Belangrijk blijft wel het inzicht dat de kennis die leer-
krachten als professionele knowhow inzetten in de praktijk, van een andere aard is 
dan de algemene theoretische kennis.  
 
De uitdaging zal er dus in bestaan om tijdens de opleiding bij de student een ver-
werking te laten plaatsvinden waarbij de theoretische inzichten en de eisen van de 
praktijksituaties op elkaar worden betrokken en geïntegreerd tot een persoonlijke 
kennisbasis. Maar daarop komen we in het volgende deel terug. 
 

Aan deze vier verklaringen willen we zelf nog een vijfde toevoegen: 

e  D e  d o m i n a n t i e  v a n  h e t  t e c h n o c r a t i s c h e  d e n k e n  e n  s p r e k e n  i n  
d e  o p l e i d i n g s d i d a c t i e k  

Veel “theorie” in de lerarenopleiding (maar zelfs in de onderwijskunde als discipline) 
weerspiegelt een sterk technisch of technologisch spreken over opvoeding en on-
derwijs vanuit een instrumenteel middel-doel-denken. Het gaat in de theorie meestal 
over vragen over het efficiënt inzetten van instrumenten om met maximaal rende-
ment -effectiviteit- de doelen te bereiken. Dit denken en spreken is erg dominant in 
het onderwijskundig discours in het algemeen. Het gaat echter voorbij aan al wat niet 
in een middel-doel-structuur te passen valt en is dus sterk reductionistisch in zijn kijk 
op opvoeding en onderwijs. In de confrontatie met praktijksituaties ervaren aspirant-
leerkrachten dat leraarschap ook andere dan de technische dimensies omvat. Dat er 
onduidelijkheid en conflict bestaat over waarden en doelen. Dat er grote verschillen 
bestaan tussen leerkrachten in hun moreel en emotioneel engagement in hun be-
roep. Dat het leraarschap hun persoon raakt: wie ze zijn of willen zijn? Hun identiteit 
als leerkracht is ruimer, breder, ingrijpender dan het technisch beheersen van kennis 
en vaardigheden (Kelchtermans, 1999; Van den Berg, 2002). De kloof die ze hier er-
varen is er een van de ontoereikendheid van taal en denken om die volheid van het 
leraarschap te benoemen, ter sprake te brengen, te duiden en ermee om te gaan. 
Hier ligt o.i. ook veruit de meest fundamentele uitdaging voor de toekomst van de op-
leidingskunde als wetenschappelijke discipline én als praktijkwetenschap. Er is drin-
gend nood aan meer en systematisch onderzoek naar die andere dimensies, maar 
tegelijkertijd ook aan een andere taal om over de opleiding van leraren en het leraar-
schap te spreken. Een taal waarin emotionele geladenheid en moreel engagement 
gevat en benoemd kunnen worden, en daardoor ook gedeeld en kritisch bevraagd 
worden. In de internationale literatuur zijn er steeds meer auteurs die deze opdracht 
opnemen (zie verder). 

 
Afsluitend merken we hier op dat het reductionistische en instrumentele spreken over 
onderwijs niet typisch is voor de lerarenopleiding, maar ook het discours van be-
leidsmakers sterk domineert (Van den Berg, 2002). Het hangt daar samen met een 
groot geloof in de maakbaarheid en stuurbaarheid van opvoeding, onderwijs en sa-

                                                      
3  Winitzky & Kauchak (1997), bijvoorbeeld, zijn het helemaal niet eens met de conclusie van Kessels & Kort-

hagen (1996) en argumenteren (o.m. op basis van cognitief psychologisch onderzoek) voor de waarde van 
abstracte kennis in de lerarenopleiding. Maar ook zij erkennen dat het vooral gaat om hoe aspirant-
leerkrachten deze kennis organiseren en integreren. 
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menleving. De alomtegenwoordigheid van de term “management” in het spreken 
over onderwijs(beleid) is daarvan een zeer duidelijke uiting. 

 

3 Naar de kern van de kloof 
 
De analyse van de theorie-praktijk-kloof leidt ons tot de volgende elementen, die we in 
het uitwerken van een adequaat opleidingsdidactisch kader zullen moeten meenemen: 

a de kloof tussen theorie en praktijk manifesteert zich zowel binnen de lerarenoplei-
ding (tussen de verschillende opleidingsonderdelen) als in de overgang van oplei-
ding naar beroepsleven; 

b de kloof heeft fundamenteel te maken met de wijze waarop de (aspirant-)leerkracht 
al dan niet de theoretische inzichten en de praktijkervaringen op elkaar betrekt en 
integreert. Deze integratie is één van de fundamentele leerprocessen die de lera-
renopleiding dient te beogen wanneer ze werkelijk competente leraren wil vormen. 
Nog algemener gezegd: in wezen gaat het in de discussie over de theorie-praktijk-
kloof om de aard van het professioneel leerproces waardoor de toekomstige leer-
kracht kennis en vaardigheden verwerft die hem/haar in staat stellen om “goed” te 
onderwijzen.  

c Dit “integreren” en “op elkaar betrekken” is een actief én een betekenisvol proces. 
Het dichten van de theorie-praktijk-kloof zal dus maar kunnen gebeuren in de mate 
dat de lerende zelf al denkend praktijkervaringen en inzichten bij elkaar zal bren-
gen. Dit gaat veel verder dan en verschilt fundamenteel van het toepassen van 
kennis in de praktijk. Deze benadering erkent expliciet de complexiteit van het on-
derwijzen en zoekt naar een opleidingspraktijk die ook recht doet aan deze com-
plexiteit. Daarenboven erkent deze benadering dat de resultaten van opleiding en 
onderwijs altijd gemedieerd zijn door de betekenis die ze krijgen voor de betrokke-
ne. Onderwijzen en leren veronderstellen een betekenisvolle interactie tussen 
mensen onderling en tussen mensen en de curriculuminhouden. (Aspirant-
)leerkrachten zijn geen robots. Zij handelen vanuit hun persoonlijke interpretatie en 
betekenisgeving aan de situatie en aan hun positie in die situatie. Dit actieve leer-
proces door de aspirant-leerkracht ondersteunen, is de werkelijke uitdaging voor 
de lerarenopleiders.  

d De kloof manifesteert zich ook in de verengende wijze van denken en spreken over 
onderwijs en leraarschap. Het gangbare onderwijskundige of didactische discours 
is in belangrijke mate een technisch spreken, waarbij onderwijzen gezien wordt als 
een kwestie van efficiënt de juiste middelen inzetten de om de bepaalde doelen te 
bereiken (instrumentalistisch). Daarmee wordt lerarenopleiding gereduceerd tot het 
verwerven van technische kennis en vaardigheden. De realiteit van het leraarschap 
-en dus de professionele identiteit van de leraar- bevat, naast het technische, ook 
morele, emotionele en politieke dimensies, die in de opleiding meegenomen die-
nen te worden. 
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Concluderend kunnen we dus zeggen dat de vraag die ons in dit rapport bezighoudt luidt:  

 hoe ondersteunen we het leerproces van de aspirant-leerkracht zodat er  

1 een optimale integratie plaatsvindt tussen theoretische inzichten enerzijds  
 en praktijkervaringen anderzijds? 

2 recht gedaan wordt aan de volheid van de professionele identiteit van le-
 raren? 
 

4 Theorie en praktijk: what’s in a name? 
 
Voor een goed begrip van de rest van dit betoog is het nodig om even kort aan te geven 
wat precies bedoeld wordt met de algemene termen “theorie” en “praktijk”. Theorie ver-
wijst naar de theoretische inhouden van het opleidingscurriculum (de vakinhoudelijke 
kennis, de vakdidactische en algemeen didactische kennis, pedagogische en psychologi-
sche kennis). Praktijk verwijst naar de concrete ervaringen met de praktijk van het leraar-
schap. Daarom laat ik praktische vaardigheidstrainingen in het opleidingsinstituut in dit 
betoog ook buiten beschouwing. De praktijkervaringen die ik bedoel, vinden vooral plaats 
in de stages en hebben te maken met de volheid van het beroep (en dus niet alleen met 
het lesgeven in enge zin).  
 
Tenslotte wijs ik erop dat ik met de term “lerarenopleiding” altijd verwijs naar vormen van 
“initiële” lerarenopleiding. Aanvangsbegeleiding of in-service-training worden daar dus 
niet mee bedoeld. Dit neemt niet weg dat de hier ontwikkelde inzichten naar analogie ook 
gelden voor die latere fasen in de lerarenloopbaan. 
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HOOFDSTUK II 
EEN BRUG OVER TROEBEL WATER: 

VIA BREDE EN DIEPE REFLECTIE NAAR  
PROFESSIONELE IDENTITEIT 

 
 
 ... I’ll be on your side when times get rough and friends just can’t be found. 
  Like a bridge over troubled water I will lay me down... 
             P. Simon & A. Garfunkel
 
I n l e i d i n g  
 
 
Vrijwel “Troubled water” -woelig, turbulent en daardoor ook “vertroebeld” (niet he-
lemaal transparant en helder), problematisch soms en zorgwekkend...- het is een 
sterk beeld dat veel weerspiegelt van de beleving bij aspirant-leerkrachten wanneer 
ze aan de slag gaan in de onderwijspraktijk. Het zijn ervaringen die hen niet onbe-
roerd laten. Ze roepen vragen en onzekerheden op, maar laten hen ook al proeven 
van de professionele voldoening die in het verschiet ligt. Hoe ondersteunen we als 
opleiders die aspirant-leerkrachten in het bouwen van bruggen van competentie, 
zelfvertrouwen over dat (blijvend) woelige water? Hoe helpen we hen om hun theo-
rie en praktijk te verbinden in een persoonlijk verankerde deskundigheid, die tege-
lijkertijd ruimte laat voor een dynamiek van blijvende ontwikkeling, zowel professi-
oneel als persoonlijk? Hoe vormen we als opleiders of begeleiders zelf een (tijdelij-
ke) brug waardoor aspirant-leerkrachten met een voldoende veilig gevoel heen en 
weer kunnen migreren tussen stageplaatsen en opleidingsinstituut? In dit tweede 
hoofdstuk schetsen we het opleidingsdidactisch kader dat moet toelaten om een 
brug te slaan over de beschreven theorie-praktijk-kloof.  
 
Reflectief ervaringsleren is een sleutelbegrip in dit kader en verwijst naar het leer-
proces waarbij theorie en praktijkervaringen geïntegreerd worden (zie ook Kelch-
termans, e.a. 2000, Kelchtermans, 2001). In die integratie is een centrale rol wegge-
legd voor reflectie, zowel als vaardigheid als als houding (attitude). Het reflectief 
ervaringsleren speelt zich af tegen de achtergrond van het omvattende proces van 
professionele ontwikkeling, namelijk het proces van professioneel leren en groei 
van leraren dat de hele loopbaan verdergaat en waaraan de initiële opleiding een 
belangrijke bijdrage hoort te leveren. 
 
Het conceptueel kader dat we hier ontwikkelen vormt de toetssteen en het richt-
snoer voor meer concrete methodieken en activiteiten om de theorie-praktijk-kloof 
te overbruggen. Concrete methodes, opdrachten, procedures, stage-activiteiten, 
enz. moeten o.i. immers maximaal ingebed worden in een onderwijskundig en op-
leidingsdidactisch gefundeerde visie op de opleiding. Hoe verleidelijk voor oplei-
ders ook het antwoord is op de vragen “wat moet ik doen?” en “hoe moeten we de 
kloof overbruggen?”, zonder een heldere visie op het “waarom?” blijven de oplos-
singen in de lucht hangen en missen ze daardoor in belangrijke mate hun doel. 
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1 Professionele ontwikkeling: een levenslang  
leerproces 

 

1.1 Professionele ontwikkeling 
 
De gedachte dat “leerkracht worden” niet eindigt met het behalen van een diploma of ge-
tuigschrift, is de laatste jaren gemeengoed geworden, zowel bij opleiders en onderwijs-
kundig onderzoekers als bij beleidsmakers. Leerkracht worden is een leerproces dat le-
venslang -of toch minstens “loopbaanlang”- verder loopt. In de onderwijskundige literatuur 
spreekt men in het algemeen over professionele ontwikkeling, om te verwijzen naar het 
feit dat het verwerven van de competenties voor deskundig leraarschap een levenslang 
leer- en ontwikkelingsproces veronderstelt én dat dit leren plaatsvindt vanuit de beteke-
nisvolle interactie tussen de lerende (=leerkracht) en de context, waarin hij/zij permanent 
een aantal ervaringen opdoet. Die context kan gevormd worden door het opleidingsinsti-
tuut of de stageschool voor de aspirant-leerkracht, door de mentor-relatie tijdens de aan-
vangsbegeleiding of door de nascholingssessies op een later moment in de loopbaan. 
Maar een minstens even belangrijke bron voor professioneel leren en groeien zijn de da-
gelijkse ervaringen in de klas en op school. Professionele ontwikkeling gebeurt dus nooit 
in een sociaal vacuüm, maar altijd in betekenisvolle interactie met een context.  
 

1.2 Beter handelen, geldiger denken 
 
Professionele ontwikkeling, opgevat als levenslang leren, vertaalt zich concreet in kwali-
tatieve veranderingen in zowel het handelen als het denken van de leerkracht, die elkaar 
onderling beïnvloeden (zie hoger hoofdstuk I). 
  
Voor het handelen betekent dit concreet een grotere effectiviteit van de professionele ac-
tiviteiten: de onderwijsgevende is beter in staat goede beslissingen te nemen over welke 
activiteiten in de gegeven situatie het beste effect zullen hebben. Hij/zij kan putten uit een 
breder handelingsrepertoire en kan dit adequater inzetten in verschillende beroepssitua-
ties. 
 
De veranderingen in het denken verwijzen naar wat we elders op basis van onderzoek 
omschreven hebben als het persoonlijk interpretatiekader (Kelchtermans, 1994). Daar-
mee bedoelen we het geheel van cognities dat fungeert als een bril waardoor de leer-
krachten hun beroepssituatie waarnemen, er betekenis aan geven en erin handelen. De 
betekenisgeving aan de concrete ervaringen staat hier dus centraal. Dit persoonlijk inter-
pretatiekader vormt als het ware de “mentale neerslag” van de ervaringen die leerkrach-
ten doorheen hun loopbaan opdoen. De kennis en opvattingen in het persoonlijk interpre-
tatiekader kunnen meer of minder “gefundeerd” zijn. Terwijl voor het niveau van het han-
delen professionele ontwikkeling leidt tot grotere effectiviteit, blijkt ze voor het denken in 
een toenemende geldigheid (gegrondheid).  
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We stelden vast dat er binnen dit persoonlijk interpretatiekader twee belangrijke domei-
nen kunnen worden onderscheiden: het professioneel zelfverstaan en de subjectieve on-
derwijstheorie (Kelchtermans, 1994).4 
Het professioneel zelfverstaan verwijst naar het geheel van opvattingen dat men heeft 
over zichzelf als leerkracht. Precies omdat in het beroep van leerkracht het “wie” moeilijk 
gescheiden kan worden van het “wat” is die identiteit of dit zelfverstaan zo belangrijk: “it 
matters to teachers themselves, as well as to their pupils, who and what they are. Their 
self-image is more important to them as practitioners than is the case in occupations whe-
re the person can easily be separated from the craft” (Nias, 1989, p. 202-203). Met de 
term professioneel zelfverstaan (werkwoord én substatief) duiden we dan zowel dit dy-
namische proces aan (het zichzelf op een bepaalde wijze zien, begrijpen, “verstaan”) als-
ook de identiteit als (tijdelijk) product. 
 
Op basis van onderzoek konden daarbinnen vijf componenten onderscheiden worden: 

- Zelfbeeld (descriptief): hoe beschrijft de leerkracht zichzelf? Welk beeld heeft hij/zij 
van zichzelf? 

- Zelfwaardegevoel (evaluatief): hoe goed vindt de leerkracht dat hij/zij het beroep uit-
oefent? Hoe evalueert iemand subjectief zijn/haar beroepsfunctioneren? 

- Beroepsmotivatie (conatief): welke motieven spelen een rol in de keuze van leer-
krachten om in het beroep te stappen, erin te blijven of om van beroep te verande-
ren? Wat zijn voor de betrokkene de belangrijke motiverende factoren in het be-
roep?(zie ook Korthagen, 2001b). 

- Taakopvatting (normatief): wat ziet de betrokkene als zijn/haar taak om een goede 
leerkracht te zijn? Wat behoort tot de job en wat niet? Anders gesteld (en ter onder-
scheiding van de subjectieve onderwijstheorie): WAT moet ik doen en WAAROM 
DAT?  

- Toekomstperspectief (prospectief): welke verwachtingen heeft de betrokkene tegen-
over zijn/haar toekomst in het beroep? Hoe beleeft hij/zij die verwachte toekomst? 

 
De subjectieve onderwijstheorie is een persoonlijk (“subjectief”) geordend (“theorie”) ge-
heel van kennis en opvattingen over onderwijzen. Men zou kunnen spreken over de pro-
fessionele knowhow van leerkrachten. Deze bestaat zowel uit min of meer systematische 
kennis (bijv. vakinhoudelijke kennis, theoretische inzichten), maar ook uit opvattingen, die 
men min of meer bewust opgebouwd heeft op basis van eigen ervaringen, van het obser-
veren van anderen of het beluisteren van commentaren van gezagsfiguren (bijv. vuistre-
gels voor effectief klassenmanagement; opvattingen over het verloop van groepsproces-
sen of over de psychologische ontwikkeling van jongeren). In essentie gaat het hier om 
het persoonlijke (subjectieve) antwoord van de leerkracht op de vragen: hoe moet ik het 
doen en waarom zo?  
 
De “subjectieve onderwijstheorie” wordt door andere auteurs o.m. aangeduid als “prak-
tijkkennis” (Verloop, 1995). Ook hetgeen Korthagen aanduidt als “phronesis” (Korthagen, 
2001) valt onder de subjectieve onderwijstheorie. Een belangrijk verschil tussen de notie 

                                                      
4 Voor een meer uitvoerige toelichting en theoretische verantwoording van dit kader verwijzen we naar Kelch-

termans, 1994 en 1999. 
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“persoonlijk interpretatiekader” en de terminologie van deze auteurs is dat ze in hun theo-
rie de typische professionele knowhow van leerkrachten loskoppelen van de opvattingen 
over het zelf. Of anders gezegd dat ze praktijkkennis loskoppelen van professionele iden-
titeit.5 Met ons concept “persoonlijk interpretatiekader” beklemtonen we dus de noodzaak 
om beide elementen voortdurend in hun onderlinge samenhang te bekijken. Daarmee 
hebben we een theoretisch kader dat voldoende recht doet aan de typische en complexe 
deskundigheid van leerkrachten.  

Figuur 1: Het persoonlijk interpretatiekader (uit Kelchtermans, 1994) 
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1.3 Besluit 
 
De persoonlijke opvattingen die aspirant-leerkrachten opbouwen op basis van hun erva-
ringen tijdens hun schoolloopbaan en waarmee ze in de lerarenopleiding binnenkomen, 
beïnvloeden sterk wat ze eruit meenemen. Theoretischer geformuleerd kunnen we dus 
nu zeggen dat de aspirant-studenten reeds een persoonlijk interpretatiekader opgebouwd 
hebben wanneer ze de opleiding binnenkomen. Ze hebben een bepaald (vaag) beeld van 
zichzelf als leerkracht (zelfbeeld) en vooral over hoe ze willen zijn om een goede leer-
kracht te zijn (taakopvatting). In die vroegere ervaringen liggen ook belangrijke bronnen 
voor hun beroepsmotivatie en voor de verwachtingen die ze hebben over het beroep en 
de ontwikkeling van de loopbaan (toekomstperspectief). Die opvattingen, die geworteld 
zijn in de persoonlijke levensgeschiedenis, brengen ze mee in de opleiding en vormen de 
bril waarmee ze de opleidingsinhouden en -ervaringen waarnemen en filteren.  
Internationaal onderzoek (zie bijv. Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998) toont dan aan 
dat de lerarenopleiding -indien ze een reële impact wil hebben op het denken en hande-
len van toekomstige leerkrachten- deze impliciete kennis en opvattingen een plaats moet 
geven in het opleidingsprogramma en dat men studenten dus moet helpen deze te expli-
citeren, kritisch te toetsen en eventueel te herzien. Professioneel ontwikkelen betekent 
dan dat de inhoud van dit persoonlijk interpretatiekader voortdurend wordt getoetst aan 
en beter afgestemd op de concrete beroepswerkelijkheid. Op die wijze neemt de geldig-
heid van het persoonlijke interpretatiekader toe. Door die grotere geldigheid van het per-
soonlijk interpretatiekader vergroot eveneens de kwaliteit van hun professionele knowhow 
en daarmee de basis om tot weloverwogen beslissingen te komen. De kans dat leer-
krachten betere, meer adequate handelingsbeslissingen nemen, wordt groter en daar-
mee uiteindelijk ook de effectiviteit van hun optreden.  

                                                      
5  In zijn recente publicaties gaat Korthagen ook explicieter in op de verbinding tussen identiteit of zelfbeeld en 

praktijkkennis (Korthagen, 2001a en 2001b) 
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2 Reflectie in het perspectief van professionele  
ontwikkeling 

 
Hoe kan het persoonlijk interpretatiekader van de aspirant-leerkrachten kritisch verder 
ontwikkeld worden? Hoe kan in dat interpretatiekader de adequate integratie plaatsvin-
den van theoretische inzichten en praktijkervaringen? 
 
In het antwoord op deze vragen is een sleutelrol weggelegd voor het begrip reflectie. De 
reflectievaardigheid verwijst naar het menselijke vermogen om expliciet terug te blikken 
op en na te denken over het eigen handelen als leerkracht. Mensen kunnen zichzelf en 
hun eigen handelen, evenals de context waarin dit plaatsvindt intentioneel en expliciet tot 
voorwerp van nadenken maken (Verloop, 1995; Calderhead & Gates, 1993; Schön, 
1983).  
 

2.1 Een kernbegrip in het onderzoek naar lerarenopleiding en  
lerarengedrag 

 
De prominente rol van reflectie in het onderwijskundig en opleidingsdidactisch denken 
hangt samen met de zogenaamde cognitieve wending in het onderzoek rond lerarenop-
leiding en lerarengedrag, die in het begin van de jaren ’80 op gang kwam (zie bijv. Clark 
& Peterson, 1986; Janssens, 1994; Lowyck, 1994; Verloop, 1995). Onderzoekers en op-
leiders zagen in dat professioneel leraarschap niet louter een kwestie is van bepaalde 
persoonlijkheidseigenschappen en evenmin een kwestie van het beheersen van een 
reeks afzonderlijke vaardigheden en inzichten die doelgericht getraind kunnen worden. 
Mede onder invloed van ontwikkelingen in de cognitieve psychologie, erkende men dat 
de “cognities” van leerkrachten in belangrijke mate het onderwijzend handelen bepalen. 
Deze cognities verwijzen naar de persoonlijke opvattingen en de ervaringskennis van 
leerkrachten en zijn dus ruimer dan het louter rationele. In de onderwijskundige literatuur 
wordt deze onderzoeksstroming aangeduid als het “teacher thinking”-onderzoek (zie ho-
ger hoofdstuk I). Aansluitend daarbij ontwikkelde zich de “reflective practice”-beweging: 
een brede stroom van theoretisch, empirisch en actie-onderzoek, waarbij de centrale rol 
van de reflectievaardigheid voor goed leraarschap werd beklemtoond (zie bijv. Zeichner, 
1994).  
 
Donald Schön is met zijn boek The reflective practitioner. How professionals think in action 
(1983) onmiskenbaar één van de wegbereiders van de “reflective practice”-beweging. Re-
flectie is de typische vorm van cognitieve activiteit bij professionals tijdens de uitoefening 
van hun beroep, zo stelt hij. Schön ging met andere woorden na hoe in de beroepsuitoefe-
ning van professionelen hun denken en handelen samenhangen. Hij maakt een onder-
scheid tussen drie vormen van samenhang, die hij "actietypes" (action types) noemt.  
Het eerste actietype noemt hij "impliciete kennis-in-actie" (tacit knowledge in action). 
Wanneer alles in de onderwijssituatie vlot, soepel, haast vanzelfsprekend en gemakkelijk 
verloopt, dan berust het handelen op deze "impliciete kennis-in-actie". Eigenlijk gaat het om 
wat vaak aangeduid wordt met "routines": handelswijzen die men vanzelfsprekend beheerst 
en die onbewust, ongearticuleerd verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het verbaal structureren 
van lesactiviteiten (inleidingen; overgangen); het gebruik van oogcontact en stemintonatie 
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om de aandacht van de leerlingen vast te houden of ordeverstorend gedrag te voorkomen 
of te sanctioneren. Dit routinematig handelen berust op kennis die men opgebouwd heeft 
uit ervaring en waarvan men zich nauwelijks bewust is. Juist omdat dit denken en handelen 
als routine verloopt, is het voor de leerkracht mogelijk om zijn/haar bewuste aandacht te 
richten op de onderwijssituatie zelf. 
 
Wanneer de situatie echter complexer wordt of er problemen opduiken, volstaan routines 
niet langer. Dan verschijnt een tweede vorm van handelen, nl. reflectie-in-actie (reflection 
in action). Daarbij concentreert de docent zich op het ongewone van de situatie en maakt 
van deze situatie als het ware een gevalstudie. Wat gebeurt er hier en hoe kan ik daar het 
meest adequaat op inspelen? Reflectie is dan het nadenkend dialogeren van de onder-
wijsgevende met de situatie. Schön gebruikt de krachtige metafoor van «reflection is lis-
tening to the back-talk of the situation» (Schön, 1983). Het handelen van de onderwijsge-
vende is als spreken met een complexe en onvoorspelbare situatie. De handelingen lei-
den tot bepaalde reacties of resultaten die men kan beschouwen als het ‘antwoord’ van 
de situatie op de handeling. De reflectief ingestelde practicus is alert voor de boodschap 
die vanuit de situatie teruggestuurd wordt en houdt daarmee rekening in het verdere 
handelen. Uiteraard gaat het hier om zeer snel verlopende processen van handelen, 
waarnemen, interpreteren. Dolk spreekt daarom over “onmiddellijk onderwijsgedrag”, 
waarbij het haast onmogelijk is om perceptie, interpretatie en reactie van elkaar te onder-
scheiden omdat ze allemaal als het ware binnen een fractie van een seconde plaatsvin-
den (zie Dolk, Korthagen & Wubbels, 2000).6 
 
Een voorbeeld uit mijn eigen opleidingspraktijk (Kelchtermans, 2001, p. 11-12): 
 
Tijdens een seminarie in de lerarenopleiding bespreken we groepswerk als didactische 
werkvorm. Eerst geef ik een korte inleiding over de doelen, de achterliggende visie en de 
verschillende vormen en de bruikbaarheid van groepswerk. Daarna bereiden de studen-
ten in groepjes een simulatie-oefening voor. Eén studente reageert zeer sceptisch, afwij-
zend. Zij "is niet voor groepswerk". Het routineverloop van de sessie is doorbroken, maar 
in een poging alles zo vlug mogelijk weer vlot te laten verlopen, begin ik nog even de be-
langrijkste argumenten voor groepswerk op een rijtje te zetten. Ik interpreteer de situatie 
dus op een bepaalde manier: ik veronderstel dat de studente mijn betoog niet goed be-
grepen heeft en dus herhaal ik nog even de kernargumenten want die zijn zo rationeel en 
plausibel dat ze haar wel zullen overtuigen, meen ik. Dat is de boodschap die ik uitspreek 
naar de situatie toe. De reactie van de studente luidt: (met een afwijzend gebaar van 'het 
is al goed') "ja, ja, oké, als u dat per se wil, dan zal ik dat wel doen". Haar gelaatsuitdruk-
king maakt mij echter duidelijk dat ze helemaal niet overtuigd is en -zoals impliciet in haar 
reactie doorklinkt- ze zich enkel schikt omdat ik tegenover haar in een machtspositie sta, 
want ik kom straks haar examenlessen beoordelen... Het "antwoord" (de "back talk") van 
de situatie (deels verbaal, deels non-verbaal) luidt dus dat mijn handelen niet effectief 

                                                      
6 “Reflectie-in-actie” (Schön, 1983) of “onmiddellijk onderwijsgedrag” (Dolk, 1997) zijn complexe fenomenen 

en niet zo gemakkelijk te bestuderen, alleen al omdat ze bijzonder snel plaatsvinden. Ook conceptueel is er 
nog heel wat discussie (zie bijv. Eraut, 1995). Toch groeit de laatste jaren de interesse voor deze andere 
vormen van reflectie, namelijk de “niet-discursieve” processen die toch ook in zeer belangrijke mate het ge-
drag sturen. Zo probeerde Meijer in haar proefschrift ook de zogenaamde “interactieve cognities” in kaart te 
brengen: de denkprocessen en denkinhouden tijdens het onderwijzen (Meijer, 1999). Opmerkelijk is verder 
ook de toenemende aandacht voor een concept als ‘intuïtie’ en de rol die het speelt in het handelen van 
leerkrachten (bijv. Atkinson & Claxton, 2000). 
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was. Daarop verander ik van strategie en vraag haar: "Vertel eens, waarom zie jij niets in 
groepswerk?" En prompt komt het verhaal over haar leerkracht geschiedenis in het vijfde 
jaar van het secundair onderwijs, die ook “modern” wilde doen en in zijn lessen "groeps-
werk" gebruikte. In de praktijk kwam het er echter op neer dat de studenten in groepjes 
zelf hun handboek moesten bestuderen, terwijl hij o.m. taken ging zitten corrigeren.  
Door deze autobiografische anekdote werd mij duidelijk op welke wijze die studente luister-
de naar mijn uiteenzetting en was meteen de voorwaarde geschapen om de blokkade te 
overwinnen. Ik liet haar beschrijving van de situatie vergelijken met mijn eigen inleiding op 
het thema groepswerk. Zo werd duidelijk waarom de aanpak van haar voormalige leer-
kracht helemaal niet voldeed aan de voorwaarden voor een goed gebruik van didactisch 
groepswerk. Haar impliciete opvattingen verhinderden haar om te horen en begrijpen wat ik 
aan argumenten aanbracht. Door die opvattingen expliciet ter sprake te brengen (bijv. door 
het verhaal te vertellen van haar ervaringen als scholier met groepswerk) konden ze ook 
kritisch bevraagd en besproken worden op hun houdbaarheid. Wat haar vroegere leer-
kracht “groepswerk” noemde was duidelijk niet de idee die ik over groepswerk als didacti-
sche werkvorm naar voren schoof. Op die manier ontstond de mogelijkheid om haar opvat-
tingen te herzien en open te staan voor een andere invulling en opvatting van de term. 
 
Dit voorbeeld illustreert de reflectie-in-actie wat betreft mijn eerste reactie op haar afwij-
zing. In het tweede deel van het voorbeeld, waarin de studente vertelt en waarin vervol-
gens het gesprek aangegaan wordt over de houdbaarheid van haar opvattingen, gaat het 
om een andere vorm van reflectie. Bij reflectie-in-actie onderbreekt de leerkracht het 
handelen niet. Wanneer de stroom van activiteiten echter wel onderbroken wordt en men 
expliciet stil staat bij en nadenkt over het eigen handelen of de beroepssituatie spreekt 
Schön van "reflectie-op-actie" (reflection on action). In de rest van dit rapport zullen we 
vooral op deze vorm ingaan. Wanneer we in het vervolg spreken over reflectie bedoelen 
we dan ook de reflectie-op-actie. Dit is immers de reflectievorm waarop men als opleider 
of begeleider het makkelijkst kan aansluiten. 
 

2.2 Het belang van reflectie als vaardigheid en houding 
 
Wat is nu de specifieke rol van reflectie in dit geheel? Waarom is reflectie zo belangrijk 
voor goed onderwijzen (opgevat als het geheel van professionele taken en handelingen 
van een leerkracht)?  
 

2.2.1 Onderwijzen is complex 
 
Het onderwijzend handelen is een erg complex fenomeen, dat gekenmerkt wordt door 
multi-dimensionaliteit, onvoorspelbaarheid en contextgebondenheid (zie bijv. Doyle, 
1986; Janssens e.a., 2000). Bij het onderwijzen zijn er altijd verschillende dimensies die 
gelijktijdig een rol spelen. Er is bijvoorbeeld het curriculum (eindtermen, leerplan, hand-
boek); de relatie van de leerkracht met de leerlingen en die tussen de leerlingen onder-
ling; de individuele motivaties, interesses en voorkeuren van zowel de leerlingen als de 
leerkracht; de cultuur van de school, enz. Al deze aspecten zijn op een of andere manier 
aanwezig in onderwijsleersituaties en bepalen mee hoe die situatie concreet verloopt. 
Daarmee hangt meteen de onvoorspelbaarheid samen. Iedere leerkracht weet dat zelfs 
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zorgvuldig voorbereide lessen helemaal anders kunnen uitdraaien eens de interactie met 
de studenten gestart is. Onderwijzen en leren zijn complexe en dynamische processen of 
beter “gebeurtenissen” die uiteindelijk ontsnappen aan precieze voorspelling. De resulta-
ten van het handelen door de leerkracht zijn niet alleen moeilijk te voorzien in termen van 
leerlingenresultaten (wat en hoeveel hebben ze geleerd?), maar ook in termen van 
(on)bedoelde neveneffecten op de klas als groep (bijv. groepsdynamische relaties; klas-
senmanagement). De wijze waarop een leerkracht bijvoorbeeld reageert op het antwoord 
van een individuele leerling, kan door de klasgenoten anders begrepen en geïnterpre-
teerd worden dan de leerkracht bedoelde. Leerkrachten dienen dus voortdurend alert te 
zijn op die betekenisgeving en de “backtalk of the situation” die ze uitlokt. 
 
Tenslotte worden onderwijzen en leren bepaald door de specifieke kenmerken van de lo-
kale context: de geschiedenis van de school; het verleden van de klas als groep; de etni-
sche of sociaal-economische samenstelling van de school- en klaspopulatie; de plaats en 
het gewicht van de vakdiscipline in het geheel van het curriculum voor de leerlingen, enz. 
De algemene kennis en vaardigheden van de leerkracht moeten altijd concreet vertaald 
worden naar en ingezet in een specifieke context. 
 
Voor de opleiding van de toekomstige leerkrachten, maar ook om als leerkracht effectief 
te kunnen blijven onderwijzen, is het van cruciaal belang dat deze kenmerken van multi-
dimensionaliteit, onvoorspelbaarheid en contextgebondenheid ernstig genomen worden 
in het denken over de beroepssituatie.  
 
Reflectie is dan een krachtig “middel” om als leerkracht succesvol greep te krijgen op de 
complexiteit van de klassituaties. Het is wellicht zelfs het enige instrument om met deze 
specifieke kenmerken van onderwijsleersituaties om te gaan.  
 

2.2.2 Reflectie als brug tussen theorie en praktijk 
 
In dezelfde zin is reflectie de vaardigheid bij uitstek die aspirant-leerkrachten in staat stelt 
hun praktijkervaringen tijdens stages integrerend te verbinden met de theoretische kennis 
uit hun opleiding. Als vaardigheid verwijst ze immers naar het vermogen om het eigen 
handelen en de eigen ervaringen mentaal en min of meer systematisch te reconstrueren, 
in overweging te nemen en te herdenken. Ze laat toe terug te kijken naar en vragen te 
stellen over het wat, hoe en vooral het waarom van de concrete ervaringen. Om dit te 
kunnen doen, dient reflectie niet alleen een vaardigheid, maar ook een attitude of hou-
ding te zijn. Reflecteren vereist een basishouding van openheid, alertheid en zelfs van 
nieuwsgierigheid en motivatie om de vanzelfsprekendheden in de eigen situaties en erva-
ringen in vraag te stellen.  
 

2.2.3 Reflecteren moet je leren 
 
Reflectie als vaardigheid en houding is daarenboven iets dat men moet leren. Er blijken 
grote verschillen te bestaan in de mate van reflectieve ingesteldheid bij (aspirant-)leer- 
krachten. Niet iedereen is spontaan geneigd om vragen te stellen bij ervaringen. Heel wat 
toekomstige leerkrachten zijn vooral geïnteresseerd in de hoe-vragen. Hun basishouding 
tegenover de opleiding lijkt vooral te zijn: “zeg me hoe ik het moet doen en ik zal het zo 
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goed mogelijk uitvoeren”. Confrontaties met de klaspraktijk maken snel duidelijk dat er 
niet zomaar eenduidig toepasbare antwoorden zijn op die vraag. Klassituaties vragen 
voortdurend om observatie, afwegen van keuzes en dan handelen. Sluitende garanties 
op succes bij het goed toepassen van de didactische regels of principes is er zelden of 
nooit. Die vaststelling kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en kan de verleiding op-
roepen terug te plooien op imitatieleren: zo goed mogelijk trachten na te doen wat meer 
ervaren collega’s wel lijkt te lukken. 
 
In de opleiding komt het er dus op aan dat studenten kennis en vaardigheden (competen-
ties) ontwikkelen die hen in staat stellen om effectief te reageren of om te gaan met situa-
ties: vakinhoudelijke, vakdidactische, pedagogisch-didactische kennis, enz., naast het 
beheersen van de vaardigheden (bijv. verschillende didactische werkvormen kunnen 
hanteren; kunnen werken met diverse leermiddelen; de techniek van vragen stellen be-
heersen om een onderwijsleergesprek te voeren; enz.). 
 
Samenvattend, we bedoelen met reflectie dus het vermogen om zichzelf en het eigen 
handelen, evenals de context waarin dit plaatsvindt, intentioneel en expliciet tot voorwerp 
van nadenken te maken. Reflectievaardigheid wordt de sleutel om -aansluitend op con-
crete ervaringen- het eigen persoonlijk interpretatiekader te expliciteren, te toetsen en 
eventueel te optimaliseren. Daarmee vergroot de geldigheid van de persoonlijke subjec-
tieve onderwijstheorie en tegelijk ook de basis voor het nemen van beslissingen over hoe 
best te handelen in concrete onderwijsleersituaties. Op die manier krijgt de reflectievaar-
digheid en -houding een centrale rol toebedeeld in het overbruggen van de theorie-
praktijk-kloof. 
 

3 De vorm van reflectie 
 
Wanneer is reflectie effectief? Welke vorm dient ze aan te nemen om bijvoorbeeld bij te 
dragen tot een persoonlijke integratie van opleidingskennis en praktijkervaringen? De in-
tegratie van die theorie en praktijk is immers een belangrijke voorwaarde voor werkelijke 
professionele ontwikkeling.  
 

3.1 De reflectiecyclus van Korthagen 
 
Het allicht meest geciteerde opleidingsdidactische model voor reflectie in de lerarenoplei-
ding werd ontwikkeld door de Nederlandse onderwijskundige Fred Korthagen. Mede ge-
ïnspireerd door het werk van Kolb over ervaringsleren, schetste hij een ideaaltypische re-
flectiecyclus (zie o.m. Korthagen, 1993; Korthagen en Koster, 1996). Volgens dit model 
omvat de reflectiecyclus vijf fasen, die als het ware spiraalsgewijze voortdurend herhaald 
worden en in elkaar grijpen:  

Fase 1 (F1): handeling (het opdoen van een ervaring) 
Fase 2 (F2): terugblikken op het handelen, op de ervaringsfeiten 
Fase 3 (F3): bewustwording en expliciteren van essentiële aspecten in de ervaring 
Fase 4 (F4): ontwikkelen van alternatieven voor de aanpak en een keuze maken 
Fase 5 (F5): uitproberen in een nieuwe situatie (nieuwe ervaring) 
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De cyclus begint en eindigt met een fase van handelen, waarbij de aspirant-leerkracht 
dus zelf ervaringen opdoet. Die ervaring vormt het uitgangspunt voor de tweede fase. 
Daar gaat men na wat er feitelijk gebeurde. Dit stilstaan bij de ervaringsfeiten is erg be-
langrijk. Omwille van de handelingsdruk hebben veel (aspirant-)leerkrachten de neiging 
om zeer vlug conclusies te trekken uit hun ervaring in termen van handelingsalternatie-
ven. Bijvoorbeeld: “dat groepswerk liep niet goed, in de parallelles kan ik het beter ver-
vangen door een stuk instructie en individuele oefeningen”… Zonder dat men precies na-
gaat wat er gebeurde en waarom, besluit men al tot een andere aanpak. Daarbij loopt 
men het risico dat ook de aanpak zijn doel blijft voorbijschieten. Daarom is de tweede fa-
se zo belangrijk: eerst goed nagaan wat er zich eigenlijk voordeed (de feiten te bekijken) 
en vervolgens een evaluatie maken van wat een en ander betekende of hoe het te ver-
klaren valt. In de analyse van de feiten exploreert de aspirant-leerkracht niet alleen de ei-
gen intenties, handelingen, bedenkingen en gevoelens. Hij/zij verplaatst zich ook in de 
huid van de leerlingen en tracht het verloop van de situatie als het ware door hun ogen te 
bekijken. De onderwijsleersituatie wordt dus opgevat als een geheel van betekenisvolle 
sociale interacties. De verschillende betrokkenen interpreteren die situatie immers afhan-
kelijk van hun eigen intenties, doelen, interpretatiekaders en geven er betekenis aan. Die 
betekenis bepaalt hoe ze concreet zullen handelen of reageren in de situatie. De reflecte-
rende practicus denkt dus niet alleen na over het handelen als zodanig, maar ook over de 
betekenis die een en ander heeft voor de betrokkenen.  
 
Uiteindelijk komt men zo in de derde fase, die we kunnen omschrijven als de fase van de 
verantwoorde diagnose, gebaseerd op de concrete feiten. Wat is er gebeurd en waarom? 
Dit is zeker geen eenvoudige fase, maar ze is essentieel om in een volgende stap te ko-
men tot waardevolle alternatieven die maximaal effectief zijn in de gegeven situatie.  

Figuur 2: De reflectiecyclus van Korthagen 
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Fase 3 is ook het moment in de cyclus waarop men over de eigen opvattingen expliciet 
reflecteert en ze eventueel bijstelt. Pas daarna kiest men voor eventuele aanpassingen 
van het pedagogisch-didactisch handelen (fase 4) en wordt de gekozen aanpak toege-
past in een nieuwe situatie (fase 5). In een niet-reflectieve aanpak worden de tweede en 
derde fase vaak overgeslagen, met als gevolg dat men bij het lesgeven een minder effec-
tieve aanpak blijft hanteren ofwel dat men overhaast kiest voor een alternatieve aanpak, 
zonder deze grondig te toetsen aan de situatie.  
 
Het is belangrijk te onderstrepen dat reflectie dus niet vertrekt van een vaag aanvoelen of 
van de subjectieve herinnering die men heeft. Men dient uit te gaan van feiten. Of beter 
gezegd, van gedocumenteerde informatie over wat er feitelijk gebeurde of over de wijze 
waarop anderen de situatie interpreteerden (bijv. observaties). Uiteraard is de waarne-
ming van de stagiair-lesgever beperkt. Hij/zij is immers druk bezig met het begeleiden 
van leerprocessen, het organiseren van de onderwijssituatie, enz. en kan zich dus niet 
beperken tot louter observeren. Dat kan een mentor, die de les meevolgt, wel. Hij/zij kan 
de eigen observaties inbrengen in een reflectie-ondersteunend begeleidingsgesprek, 
waarbij het lesverloop kritisch wordt gereconstrueerd. Ook een klank- of video-opname 
kan het lesverloop vastleggen (documenteren) en zo materiaal aanleveren om de reflec-
tie op “feiten” te laten aangrijpen. Zo wordt het denken werkelijk uitgedaagd en vermijdt 
men dat het bij vage indrukken of puur verbalisme blijft. 
 
Met een citaat uit de schriftelijke reflecties (fase 2) van een aspirant-leerkracht (Wouter) 
maken we de hele cyclus wat concreter. Wouter heeft tijdens zijn zevende stageles in 
een hogeschool gewerkt met groepswerk. De les ging over de pedagogische waarde van 
speelgoed: 

- De instructies voor het groepswerk waren duidelijk: De studenten gingen onmiddellijk 
aan het werk en hadden geen vragen bij de opdracht. 

- Achteraf bleek dat ze de opdracht ook allemaal goed hadden uitgevoerd.  

- De bespreking achteraf vond ik echter minder goed. Door tijdsgebrek had ik besloten 
om de laatste sequens (kwaliteit, prijs en veiligheid van speelgoed) in te werken in de 
eindbespreking. Het probleem met die bespreking was dat de aandacht van de stu-
denten erg laag was. Ze hadden net actief mogen zijn in het groepswerk en dat bleef 
blijkbaar nog wat doorwerken. Ze zaten nog steeds in groepjes en dat nodigde uit tot 
onderling kletsen. Ze hadden daarenboven ook stof om over te praten (de saaiheid 
van de les). Bovendien was de groep studenten erg groot, zodat de verstaanbaarheid 
van wat de studenten vertelden vaak slecht was. 

 
Wouter interpreteert de situatie uiteindelijk in termen van klassenmanagement (overgang 
groepswerk naar plenaire eindbespreking) en onvoldoende doordachte groepsopdrach-
ten (de aandacht meer richten, zodat kwaliteit, veiligheid en prijs van speelgoed zeker in 
de groepsgesprekken worden meegenomen) (fase 3). Meteen ligt de weg open naar dui-
delijke en waarschijnlijk meer effectieve handelingsalternatieven (fase 4): dat ik persoon-
lijk zal langsgaan bij de verschillende groepen, en informeren hoe ver ze staan, maar ook 
een aantal stimulerende vragen zal stellen zodat alle groepen de essentiële aspecten 
zouden bespreken (fase 4). Vanuit zijn subjectieve onderwijstheorie staat Wouter erg 
sceptisch tegenover lesgeven aan grote groepen. Een plenaire afsluitende bespreking 
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van groepswerk ziet hij dan ook niet zitten. Hij kiest voor meer intensieve en gerichte in-
terventies als leerkracht, zodat het groepswerk optimaler rendeert, waardoor de plenaire 
bespreking kan wegvallen. Men kan het uiteraard oneens zijn met de gekozen praktijk 
van groepswerk in deze situatie. Maar daar gaat het hier niet om. Voor ons betoog hier is 
alleen van belang te laten zien hoe de cyclische systematiek van reflectie er concreet uit 
zou moeten zien.  
 
Samenvattend geven we in figuur 3 de lijst van vragen die de reflectie in de verschillende 
fasen van de cyclus richting kunnen geven (ontleend aan Korthagen, 1993, p. 28). Be-
merk dat het daarbij niet alleen over de zelfreflectie van de leerkracht gaat (leerkrachten-
perspectief), maar ook over het perspectief van de leerlingen. 
 
FASE 1 (handelen) (=fase 5 vorige cyclus) 

• Wat wilde ik bereiken? 

• Waar wilde ik op letten? 

• Wat wilde ik uitproberen? 

 
FASE 2 (terugblik) 

4  Wat gebeurde er concreet? 

4.1 Leraarsperspectief 

• wat wilde ik? 

• wat deed ik? 

• wat dacht ik? 

• wat voelde ik? 

4.2 Leerlingperspectief 

wat denk ik dat de leerlingen 

• ...wilden? 

• ...deden? 

• ...dachten? 

• ...voelden? 

 
FASE 3 (bewustwording van essentiële aspecten) 

• Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen? 

• Wat is daarbij de invloed van de context/de school als geheel? 

• Wat betekent dat nu voor mij? 

• Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking?)  

 
FASE 4 (alternatieven) 

• Welke alternatieven zie ik? 

• Welke voor- en nadelen hebben die? 

• Wat neem ik me nu voor voor de volgende keer? 

Figuur 3: Lijst van reflectievragen (Korthagen, 1993) 
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3.2 Het model van de reflectiecyclus als normatieve leidraad  
 
Wij beschouwen het model van Korthagen als normatief: reflectie die de vorm aanneemt 
van een systematisch doorlopen van de vijf fasen geldt als kwalitatief goede reflectie. Het 
model kan als leidraad dienen voor de verschillende partijen die in de praktijkopleiding 
betrokken zijn. De aspirant-leerkracht wordt theoretisch en praktisch vertrouwd gemaakt 
met het model in de opleiding. Hij/zij leert de verschillende fasen herkennen en in hun 
samenhang begrijpen. Voor de opleiders kan het model een houvast vormen voor hun 
optreden. In de manier waarop ze bijvoorbeeld praktijkcases bespreken en duiden, kun-
nen ze de reflectiecyclus belichamen en zo zichtbaar maken. Dat zichtbaar maken werkt 
niet alleen illustrerend, maar weerspiegelt ook de gedachte dat een goede leerkracht -en 
dus bij uitbreiding ook een goede opleider- zelf een reflectieve practicus hoort te zijn. De 
aspirant-leerkrachten zien op die manier hun docenten concreet functioneren als practici, 
die hun professionele kennis en vaardigheden voortdurend reflectief confronteren met en 
laten inspireren door concrete ervaringen. Ook voor het voeren van begeleidingsge-
sprekken, zowel door de opleider als bijvoorbeeld door de mentor in de stageschool, 
biedt de reflectiecyclus houvast om de praktijkervaringen systematisch te verkennen en  
-vooral in fase 3- expliciet te duiden in theoretische termen. Daar is er werkelijk sprake 
van het confronteren en integreren van theorie en praktijkervaring.  
 
Het model van Korthagen bleek voor opleiders een zeer bruikbare normatieve leidraad 
om aspirant-leerkrachten te leren reflecteren. Het gevaar van dit model bestaat echter in 
het formele karakter ervan. De kwaliteit van de reflectie wordt enkel gekoppeld aan de 
vorm. De inhoud van de reflectie blijft buiten beschouwing. In de praktijk zien we dan ook 
vaak een formalistisch, haast administratief gebruik van het reflectiemodel. Wanneer we 
nadenken over de opleidingsdidactische rol van reflectie -bijvoorbeeld bij het integreren 
van theorie en praktijkervaringen- kunnen we dan ook niet volstaan met beschouwingen 
over de optimale vorm van het (leren) reflecteren. We moeten met andere woorden ook 
de inhoud ter sprake brengen. Waarover dient die reflectie dan te gaan? Wat is de inhoud 
ervan? Of beter: wat dient de inhoud te zijn? 
 

4 De inhoud van de reflectie 
 
Indien reflectie wil bijdragen tot professionele ontwikkeling, die recht doet aan de com-
plexiteit van het leerkrachtenberoep, dan dient de inhoud ervan voldoende “breed” en 
voldoende “diep” te zijn. 
 

4.1 Reflectie in de breedte: voorbij het technisch reductionisme 
 
Ofschoon er nauwelijks nog een lerarenopleider gevonden kan worden die het belang 
van reflectie en reflectief ervaringsleren niet onderschrijft, blijkt de inhoud ervan in de fei-
telijke opleidingspraktijk vaak gereduceerd te worden tot technische kwesties. Reflectie 
betekent dan concreet dat men stilstaat bij het eigen handelen, zich afvraagt of de on-
derwijsdoelstellingen bereikt zijn en -indien niet- wat men in de didactische aanpak dient 
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te veranderen om er een volgende keer beter in te slagen. Dit technisch optimaliserings-
denken klinkt dan in reflecties als: “ik moet de opdrachten voor het groepswerk beter 
structureren of scherper formuleren en misschien toch wat proactiever ingrijpen in de sa-
menstelling van de leerlingengroepen”; “ik zou de studenten beter een uitgeschreven 
cursustekst bezorgen in plaats van enkel kopies van de transparanten, waarop ze dan 
zelf notities moeten maken”; “ik moet wat meer oefenen op mijn stemtechniek, want hal-
verwege de les ben ik altijd bijna mijn stem kwijt”, enz. 
 
De inhoud van deze reflecties richt zich op technische probleemoplossing, op kwesties 
van kennis en vaardigheid in functie van een efficiënter en effectiever onderwijzen. Het 
proces van onderwijzen en leren wordt louter rationeel, instrumenteel en technisch bena-
derd. Deze technische kwesties zijn uiteraard niet onbelangrijk. Het is evenmin verras-
send vast te stellen dat ze zo centraal staan in het denken van leerkrachten. Ze weer-
spiegelen immers de zogenaamde «practicality ethic» die het werk van veel leerkrachten 
stuurt: leerkrachten erkennen de waarde of juistheid van bepaalde ideeën, stellingen of 
onderwijsmethoden wanneer ze deze bevestigd zien in hun praktijk, wanneer ze in de 
praktijk blijken te “werken” (Doyle & Ponder, 1977-1978). Leerkrachten staan immers 
bloot aan de handelingsdruk van de dagelijkse klaspraktijk en trachten die zo vlot moge-
lijk te laten verlopen. De technische reflecties zijn dan gericht op het snel oplossen en 
gladstrijken van problemen zodat het onderwijzen en leren liefst rimpelloos kan plaatsvin-
den.  
 
De technische reflectie sluit dus nauw aan bij de subjectieve onderwijstheorie en stelt 
vooral hoe-vragen: Hoe kan ik mijn handelen bijsturen/aanpassen om een grotere effecti-
viteit te bereiken? Hoe kan ik de lacunes in mijn kennis wegwerken om met succes on-
derwijs te verzorgen? Het gaat dan zowel om uitvoeringstechnieken/vaardigheden (hoe 
moet ik het anders, effectiever aanpakken?), als om kennisbehoeften (bijv. over nieuwe 
curriculuminhouden, didactische werkvormen, enz.). 
 
Deze technische didactische en inhoudelijke kwesties zijn dus zeker legitiem en belang-
rijk. Toch bestaat er een reëel gevaar dat de reflectieve aandacht voor het onderwijsleer-
proces beperkt blijft tot die technische aspecten. Dit wordt nog in de hand gewerkt door 
het technische karakter van veel actuele onderwijskundige discussies over bijvoorbeeld 
het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs, de keuze voor 
‘activerende werkvormen’, student-gecentreerd onderwijs, enz. Bij deze discussies zijn 
efficiëntie en effectiviteit vaak de hoofdbekommernis: hoe organiseren we het? Hoe zor-
gen we dat het werkt? Hoe kunnen we daardoor besparen op contacturen? Enz. 
 
Er komt bij onderwijzen als professionele activiteit echter meer kijken dan technische 
kwesties alleen. Leraarschap heeft naast een technische dimensie ook morele, politieke 
en emotionele aspecten. Een opleidingsdidactische visie dient dan ook voldoende breed 
te zijn om ook deze dimensies expliciet een plaats te kunnen geven (Hargreaves, 1995; 
Nias, 1996; Oser, Dick & Patry, 1992). Zij maken immers even onmiskenbaar deel uit van 
het leraarschap. 
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4.1.1 De morele dimensie in onderwijzen 
 
Leerkrachten moeten in hun onderwijzend handelen voortdurend beslissingen nemen en 
keuzes maken. Op het eerste gezicht lijken dit enkel keuzes voor werkvormen, leeractivi-
teiten, didactische strategieën, enz. Maar die ogenschijnlijk louter technische keuzes 
hebben uiteindelijk te maken met het scheppen van leerkansen voor andere mensen, met 
de vorming van toekomstige generaties. Daarom gaat het in die keuzes ook altijd om de 
fundamentele opdracht om recht te doen aan de noden van medemensen, om te kiezen 
tussen bepaalde waarden en normen. Onderwijzen is “a profoundly moral activity”, stelt 
Fenstermacher (1990, p. 132). Waarom doe ik wat ik doe? Welke waarden en normen 
zijn daarbij -meestal impliciet- in het geding? In welke mate doe ik recht aan de leerlingen 
(of -bij uitbreiding- aan de collega’s, de ouders…)? Deze reflectieve vragen verwijzen 
naar de morele dimensie. Zij hebben fundamenteel te maken met wat pedagogisch of di-
dactisch gezien het beste is voor de leerlingen en wat mij als leerkracht dus te doen 
staat. Die visie op wat «best» is, ligt echter niet zonder meer eenduidig vast. De intrinsie-
ke waardegebondenheid van onderwijzen vereist dat men keuzes maakt tussen bepaalde 
waarden. De meningen daarover kunnen verschillen tussen ouders en leerkrachten, maar 
ook tussen leerkrachten onderling. 
 
In hun dagelijkse omgang met de meervoudige, diffuse en zelfs tegenstrijdige eisen en 
verwachtingen van verschillende actoren tegenover het schoolgebeuren (overheid, leer-
lingen, ouders, collega’s), zien leerkrachten zichzelf permanent genoodzaakt beslissingen 
te nemen met morele gevolgen (Hoyle & John, 1995; Hargreaves, 1995).In de dagdage-
lijkse realiteit van school en klas kunnen de leerkrachten niet anders dan handelen: be-
slissen wat te doen en het vervolgens doen. Kortom, ofschoon de beroepstaken van de 
leerkracht vereisen dat men dagelijks beslissingen neemt met morele gevolgen, toch 
kunnen leerkrachten daarbij zelden teruggrijpen naar gedeelde ethische principes. En 
zelfs wanneer zo’n gemeenschappelijke basis van waarden en normen lijkt te bestaan, 
dan nog moeten de leerkrachten zelf de vertaling maken van het abstracte principe naar 
de eisen van de concrete situatie van het hier-en-nu, die eist dat er gehandeld wordt.  
 
Deze problematiek wordt nog prangender in een klimaat waarin leerkrachten steeds meer 
onder druk komen te staan om hun professioneel handelen voortdurend te verantwoor-
den (accountability), o.a. tegenover de inspectie, maar ook tegenover directies, ouders, 
enz. De “accountability”-eis weerspiegelt een technisch managementdenken dat voorbij-
gaat aan de onontkoombaar morele dimensie in het onderwijzen die samenhangt met de 
gedachte van verantwoordelijkheid. Onderwijs wordt tegenwoordig steeds vaker opgevat 
als een product dat de kritische consument kritisch moet kunnen beoordelen. Dit werd 
zelfs in de meest letterlijke zin geïllustreerd door een vergelijkende enquête over scholen 
door de consumentenorganisatie Test-Aankoop! (Lambotte, Sermens & Lintermans, 
2000). 
 
Het «verantwoorden» in onderwijs dient zich daarentegen veeleer te richten tot de leer-
lingen en heeft te maken met het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen han-
delen of de nagestreefde doelen. Verantwoordelijkheid opnemen verwijst dan in eerste 
instantie naar diegenen die aan je zorg toevertrouwd zijn, leerlingen en studenten tegen-
over wie men verantwoorde (en uiteraard verantwoordbare) beslissingen moet nemen. 
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“Rechtvaardigen” is een term die meer recht doet aan de situatie dan de technische ac-
countability die naar efficiënte “productie-processen” verwijst. Of zoals Hargreaves en 
Fullan terecht stelden: “It is time we had a new kind of accountability in education - one 
that gets back to the moral basics of caring, serving, empowering and learning” 
(Hargreaves & Fullan, 1998, p. 49). Systematische reflectie op de morele dimensie in hun 
beroep wapent leerkrachten om kritischer na te denken over en afstand te nemen van dit 
dominante accountability-discours. 
 
«Goed leraarschap» en de sociale erkenning ervan omvatten niet alleen het beheersen 
en vakkundig toepassen van kennis en vaardigheden, maar ook het vermogen om ade-
quaat te oordelen. De keuzes die leerkrachten in hun dagelijkse praktijk maken tussen 
verschillende mogelijkheden zijn dus zeker niet louter technisch. Zij zijn veeleer moreel 
van aard omdat ze altijd te maken hebben met de vraag: «hoe doe ik recht aan de educa-
tieve noden van de leerlingen?» Omgaan met die morele dimensie is onontkoombaar en 
niet gemakkelijk.  
 
Dit neemt echter niet weg dat leerkrachten fundamenteel kwetsbaar zijn. Ze beschikken 
niet over een ultieme legitimeringsgrond om hun keuzes te verantwoorden (Kelchter-
mans, 1999). Er is geen absolute autoriteit waarop ze zich kunnen beroepen om eventue-
le critici te overtuigen (bijv. door te kunnen verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek 
dat sluitend aangetoond heeft dat dit nu de beste manier van handelen is). Uiteindelijk 
kunnen ze enkel reflectief hun inschatting van de situatie verwoorden en de argumenten 
geven voor de gemaakte keuzes. Die kwetsbaarheid is inherent aan het beroep van leer-
kracht en dus nooit volledig te vermijden. Maar men kan ook omgekeerd argumenteren 
dat die kwetsbaarheid tegelijk de leerkracht tot leerkracht maakt en daar mee constitutief 
is voor zijn/haar professionele identiteit. Het feit dat men als leerkracht altijd aanspreek-
baar is op de eigen verantwoordelijkheid voor de leerlingen, zonder dat er een absolute, 
vaststaande, blijvende morele of wetenschappelijke norm is waarmee men zijn professio-
neel handelen kan legitimeren en verantwoorden, leidt tot de permanente opgave om re-
flectief verantwoordelijkheid te blijven opnemen. Tegelijkertijd echter opent die kwets-
baarheid precies ruimte voor professionele vrijheid, voor het interpreteren van situaties 
(oordelen), voor het maken van weloverwogen keuzes en daar vervolgens naar te hande-
len. Daarin geven ze meteen hun professionele identiteit gestalte.  
 
Vertaald naar de opleiding betekent dit dat aspirant-leerkrachten tijdens hun stages on-
vermijdelijk al geconfronteerd worden met deze morele vragen en dilemma’s. Eindigt mijn 
verantwoordelijkheid als leraar wanneer de meerderheid van mijn leerlingen de behan-
delde leerstof voor wiskunde goed blijkt te beheersen? En wat dan met de minderheid die 
uit de boot valt? Volstaat het voor mij als leerkracht Nederlands wanneer de leerlingen 
een klasgemiddelde van 7 op 10 halen voor kennis van de correcte spelling? Zijn de rela-
tieproblemen van mijn leerlingen ook mijn zorg? Voel ik me verantwoordelijkheid voor het 
emotioneel welbevinden van de leerlingen? Deze reflecties over de morele dimensie blij-
ven vaak impliciet. Toch verdienen ze een expliciete plaats in de praktijkopleiding en de 
stagebegeleiding. Niet alleen omwille van de centrale rol die ze spelen in de fundamente-
le taken van de leerkracht, maar ook omdat dit morele engagement voor velen van hen 
de kern vormt van hun motivatie als leerkracht. Het zich bewust worden van de dilemma’s 
en de waardenkeuzes die men maakt, horen hoe anderen (mede-studenten, praktijkbe-
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geleider, enz.) erover denken en zo tot beter overwogen en meer bewuste eigen keuzes 
komen is een belangrijk leerproces tijdens de initiële opleiding. In het geding is hier de 
taakopvatting van de leerkracht, namelijk de persoonlijke waardeschaal die leerkrachten 
gebruiken als norm voor hun handelen. Het is het persoonlijk antwoord op de vraag: wat 
moet ik doen om een goede leerkracht te zijn? Wat houdt die taak allemaal in? Het gaat 
daarbij dus niet zozeer om abstracte waarden en normen, maar om het zeer concrete 
doen en laten waaruit de persoonlijke keuze voor bepaalde waarden en normen blijkt. 
Deze taakopvatting vormt een wezenlijk onderdeel van de professionele identiteit van el-
ke leerkracht (Kelchtermans, 1994, 1999).  
 
Als kanttekening wijs ik er even op dat precies om deze reden de waarde van beroeps-
profielen, basiscompetenties en functiebeschrijvingen voor leerkrachten kritisch gerelati-
veerd moet worden. Zij ambiëren immers een analytische opsplitsing van het leerkracht-
zijn in een lijst van identificeerbare en meetbare deeltaken, die ambieert exhaustief te zijn 
voor het beroep. Met die lijst kan dan de effectiviteit van het onderwijskundig handelen 
geëvalueerd (= afgemeten) worden. Men argumenteert dat op deze wijze de professiona-
lisering van leerkrachten bevorderd kan worden. In heel deze redenering gaat men echter 
voorbij aan de morele dimensie van het beroep, die zich niet laat vangen in technische 
takenlijsten. Daarenboven onderschat men de wezenlijke rol van de persoonlijke keuzes, 
het engagement en de morele maatstaven die de leerkracht hanteert in zijn/haar taakop-
vatting. De inhoud van die taakopvatting zal bepalen of de leerkracht “goed” onderwijst. 
“Goed” slaat dan zowel op een zekere effectiviteit in termen van leerresultaten bij de leer-
lingen, maar eveneens op de beroepsvoldoening die de betrokkene als persoon uit het 
werk haalt. Louter administratief opgelegde beroepsprofielen of functiebeschrijvingen zul-
len in hun toepassing altijd gefilterd worden door de taakopvatting van de leerkracht. 
Wanneer ze echter worden afgedwongen, bijv. door een evaluerende/sanctionerende di-
rectie, worden ze een belangrijke bron van stress, demotivatie en zelfs burn-out (zie o.m. 
Vandenberghe & Huberman, 1999). Ze miskennen immers de essentiële rol van het mo-
rele engagement in het leerkracht zijn en dragen daardoor eerder bij tot het de-
professionaliseren van het beroep dan omgekeerd. 
 

4.1.2 De politieke dimensie in onderwijzen 
 
Onderwijskwesties die op het eerste gezicht van morele aard lijken, verbergen vaak ook 
vragen over macht en belangen. Zij verwijzen naar de politieke dimensie in de onderwijs-
werkelijkheid. In algemene termen gaat het daarbij om vragen als: wie wordt er beter van 
wat ik doe of laat? Wie heeft er belang bij? Wie bepaalt het wat en waarom van mijn han-
delen als leerkracht? De politieke dimensie verwijst dus naar de elementen van controle, 
invloed en macht in het onderwijsleerproces, maar ook in de structurele of organisatori-
sche context van de school.  

Enkele concrete voorbeelden van politieke reflectiethema’s:  

- Behandel ik als leerkracht bepaalde curriculumonderdelen omdat ze nu eenmaal op-
genomen zijn in het handboek dat we gebruiken op school, ook al ben ik zelf niet 
overtuigd van hun relevantie?  
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- Hoe ga ik om met meningsverschillen tussen mijn stagebegeleider vanuit de leraren-
opleiding en mijn begeleider in de stageschool (de mentor)? Op welke wijze manifes-
teer ik me tegenover collega’s in het lerarenlokaal? 

- Hoe ga ik als lerarenopleider om met de dubbelrol van begeleider/evaluator? 
 
Het gaat hier dus niet alleen om het micro-niveau (de individuele leraar en de klas of 
leergroep), maar ook om het meso-niveau (de school als organisatie) en het macro-
niveau (het discours en de maatregelen van de overheid). Welke waarden en normen 
gelden binnen deze school als bindend voor het hele team? Hoe verlopen de beslis-
singsprocedures en wie bepaalt feitelijk wat wel of niet gebeurt? Hoe verhoudt zich mijn 
opvatting over leerkracht zijn tot de visie die binnen de school of onder de collega’s op de 
afdeling leeft? En hoe ga ik om met eventuele verschillen? 
  
Discussies over waarden, doelen en onderwijsvormen lijken vaak enkel van organisato-
risch-technische of morele aard. Meestal verbergen ze echter ook een uitdrukkelijk poli-
tieke agenda: wie bepaalt welke waarden en normen gelden als “best” voor onze school 
en dus dwingend geldig voor alle teamleden? (Kelchtermans, 2000). 
 
“Macht” en “belangen” zijn woorden waarop voor veel (aspirant-)leerkrachten een zwaar 
taboe rust. Zij voelen zich vaak ongemakkelijk wanneer deze termen in verband gebracht 
worden met hun werk. Het “politieke” wordt gezien als iets oneigenlijks, iets marginaals of 
enkel een onfortuinlijk aspect van hun toevallige werkcondities dat “niet echt” iets te ma-
ken heeft met hun beroep van leerkracht. Dit cultureel bepaalde taboe maakt het moeilijk 
voor leerkrachten om te zien hoe deze politieke dimensie intrinsiek hun werk bepaalt en 
een permanente professionele uitdaging vormt. Daarenboven is ze van groot belang voor 
de effectiviteit van hun werk, hun beroepsvoldoening, en de leerkansen van hun leerlin-
gen7.  
In een recente studie over het basisonderwijs stelden we vast dat het voor beginnende 
leerkrachten een hele opgave is om in het reine te komen met deze politieke realiteit in 
hun werk. Dit verklaart voor een belangrijk deel de veelbesproken “praktijkschok”, waar-
mee beginnende leerkrachten worstelen (Ballet e.a., 2000; Kelchtermans & Ballet, 2002 
en in press). Zij blijken immers vaak niet of nauwelijks voorbereid te zijn op de politieke 
realiteit in hun beroep. De klemtoon van hun opleiding ligt haast uitsluitend op het niveau 
van de klas. Toch wordt een leerkracht bij de instap in de beroepsrealiteit altijd meteen 
een collega van verschillende anderen, lid van een schoolteam en dient hij/zij om te (le-
ren) gaan met de directeur, de collega’s, ouders, schoolbestuursleden, enz. De begin-
nende leraar wordt dus lid van een organisatie en dient er zijn/haar plaats in te vinden en 
om te gaan met de tradities, de impliciete normen en waardensystemen, het gecompli-
ceerde web van menselijke relaties en belangen. Bij de start van hun loopbaan -maar ei-
genlijk ook reeds bij de start van hun lesstages- komen leerkrachten binnen in een poli-
tieke realiteit die gevolgen heeft voor hun onderwijzend handelen. 
 

                                                      
7  De groeiende onderzoeksliteratuur over de zogenaamde “micropolitiek” in scholen biedt een dieper inzicht 

in de politieke processen, zowel op het niveau van de school als op het niveau van de klas (zie bijv. Kelch-
termans, 2000 en voor literatuuroverzichten: Ball, 1994 en Blase, 1997). Micropolitiek verwijst dan naar de 
machtsprocessen binnen de lokale school als organisatie (meso-niveau) in tegenstelling tot de macropoli-
tiek die het lokale niveau overstijgt.  
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Voor de initiële opleiding impliceert dit dat de aandacht van de aspirant-leerkrachten op 
deze minder vanzelfsprekende dimensie in de beroepswerkelijkheid gericht wordt. Dit kan 
zowel tijdens theoretische lessen, als in de reflectie-opdrachten en begeleidingsmomen-
ten van de praktijkopleiding. Het komt erop aan toekomstige leerkrachten te helpen een 
begin van “politieke geletterdheid” te ontwikkelen (Kelchtermans, 2000). Zij moeten hun 
beroepssituatie leren «lezen» (interpreteren, duiden) in termen van machtsprocessen (in-
vloed, controle) en (tegenstrijdige) professionele belangen. Tegelijkertijd beginnen ze met 
het verwerven van effectieve strategieën en tactieken om met die micropolitieke werke-
lijkheid om te gaan (Kelchtermans & Ballet, in press). Ofschoon het ontwikkelen van mi-
cropolitieke geletterdheid bij uitstek een onderdeel is van het professioneel leren gedu-
rende de loopbaan, is het van belang dat aspirant-leerkrachten hiertoe een aanzet ver-
werven in hun initiële opleiding (Ball, 1994). Daar leren ze de politieke realiteit ‘zien’ en 
ervaren als een noodzakelijk en relevant onderdeel in hun reflecties en verwerven ze een 
taal om erover te praten.  
 

4.1.3 De emotionele dimensie in onderwijzen 
 
Na de technische dimensie komt de emotionele dimensie waarschijnlijk het meest aan 
bod in de lerarenopleiding. Dat emoties een belangrijke rol spelen in het werk van leer-
krachten en lerarenopleiders wordt nauwelijks ontkend. Maar -net als bij de politieke en 
morele dimensie- blijft het vaak moeilijk voor hen om te zien dat deze emoties niet zo-
maar een kwestie zijn van persoonlijkheid of individuele onderwijsstijl, maar dat zij juist 
een fundamenteel aspect van het beroep uitmaken (zie bijv. ook Korthagen, 2001). In 
veel lerarenopleidingen komt de emotionele dimensie vooral ter sprake als een wat ver-
velend bijproduct van nervositeit of onzekerheid, die eigenlijk niet wezenlijk met het vak 
van leraar te maken heeft. Nias omschrijft de essentiële rol van emoties in het leraar-
schap plastisch als volgt: “Behind the ordered control and professional calm of all the tea-
chers (…) bubble deep, potentially explosive passions, emotions bringing despair, elation, 
anger and joy of a kind not normally associated in the public mind with work" (Nias, 1996, 
p. 296).  
 
Reflectievragen waarin de emotionele dimensie expliciet aan de orde gesteld wordt zijn 
bijvoorbeeld: Welke gevoelens brengt de confrontatie met de praktijk bij me teweeg en 
wat vertellen ze me over mezelf? Angst, twijfel, enthousiasme, sympathie, genegenheid, 
afkeer, schuldgevoel, verliefdheid, enz. Op welke wijze interfereren ze met mijn voorbe-
reidings- en uitvoeringsgedrag als (aspirant-)leerkracht?  
 
Het gaat in het beroep van leraar steeds om het in relatie zijn met anderen, waarvoor 
men verantwoordelijkheid draagt. Dit betekent een vorm van moreel engagement en dus 
emotionele niet-onverschilligheid. De emotionele impact van praktijkervaringen is heel 
vaak terug te voeren op het zelfwaardegevoel. Zelf het gevoel hebben een goede leer-
kracht te zijn en als zodanig erkend te worden door anderen, vormt een fundamentele 
bekommernis voor de meeste leerkrachten. Op de eerste plaats is er de erkenning door 
de leerlingen, maar verder vormen ook directie, collega’s en ouders een belangrijke bron 
voor beroepsvoldoening en zelfwaardegevoel. Ervaringen waardoor die sociale erkenning 
bedreigd wordt of waardoor men in de eigen ogen tekortschiet en in gebreke blijft, leiden 
vaak tot zeer intense emoties (Kelchtermans, 1999). Reflectie laat toe de emotionele be-
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leving op zich ter sprake te brengen, de betekenis en aanleiding ervan bewuster na te 
gaan en er zo meer adequaat mee om te gaan. 
  
We beklemtonen dat het hier om veel meer gaat dan een zorg om het “welbevinden” of 
een semi-therapeutische aandacht voor het zich-goed-voelen van leerkrachten. In de 
emotionele dimensie (en haar verbondenheid ook met moreel engagement) gaat het om 
wezenlijke aspecten van het leraarschap die niet gevat kunnen worden met een techni-
sche taal. De jongste jaren worden steeds meer opleiders en onderwijsonderzoekers zich 
bewust van deze noodzaak om de niet-technische aspecten van het leraarschap een ex-
pliciete plaats te geven in het denken en spreken over opleiding en professionele ontwik-
keling van leraren (Nias, 1996; Hargreaves, 1998). In het narratieve en biografische on-
derzoek naar leraarschap, identiteit en professionele ontwikkeling verkent men de moge-
lijkheden van een verhalend denken en spreken over identiteit en leraarschap om die an-
dere dimensies een plaats te geven.8 “Making the personal professional” -zoals een re-
cente onderzoekstitel aangeeft (Trotman & Kerr, 2001)- drukt goed het belang en de re-
levantie uit. Termen als “bezieling”, “passie”, “engagement”, enz. vinden (opnieuw) hun 
weg in het spreken van onderwijsonderzoekers . Loughran en Russell (1997) bundelden 
een reeks autobiografische reflecties van lerarenopleiders onder de titel “Purpose and 
passion”, doelgerichtheid en passie, gedrevenheid als kerningrediënten van professio-
neel opleiderschap. Het blijft een zoeken, dat ook veel weerstand oproept (o.m. vanuit 
een angst voor onwetenschappelijkheid), maar dat zich toch doorzet. Zo luidde de onder-
titel van het congres van de Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders (VELON) in 
2002 “Kwaliteit en bezieling in de lerarenopleiding” (Korthagen, 2002, p. 38).  
 
Hier ligt o.i. een belangrijke taak voor de opleiders en stagebegeleiders, o.m. in het on-
dersteunen van aspirant-leerkrachten bij het systematisch ter sprake brengen en reflecte-
ren over de emotionele dimensie, bijvoorbeeld in begeleidingsgesprekken of via reflectie-
opdrachten. In hoofdstuk III komen we hierop nog terug. 
 
Deze vier dimensies (technisch, moreel, politiek en emotioneel) kunnen wel theoretisch 
onderscheiden worden, maar in concrete klas- en schoolsituaties komen ze meestal ge-
lijktijdig voor. Wanneer we het reflectief leren tijdens de lerarenopleiding in de breedte 
recht willen doen, zal men deze vier dimensies uitdrukkelijk moeten meenemen.  
 

4.2 Reflectie in de diepte: voorbij het niveau van het handelen 
 
Indien reflectie wil bijdragen tot professionele ontwikkeling, dient ze niet alleen voldoende 
breed te zijn, maar eveneens voldoende diep (LaBoskey, 1997; Korthagen & Vasalos, 
2002). Ze moet reiken voorbij het niveau van de efficiënte uitvoering van het onderwij-
zend handelen om door te stoten tot op het niveau van de impliciete onderliggende op-
vattingen, waarden en normen. Met andere woorden, bij diepe reflectie wordt het per-

                                                      
8  Voor een overzicht van deze brede onderzoeksstroming sedert de tweede helft van de jaren ’80 verwijzen 

we o.m. naar Goodson, 1992; Schönknecht, 1997; Carter & Doyle, 1996; Casey, 1995-1996; Gudmundsdot-
tir, 2001. In het Nederlandse taalgebied hebben we de voorbije jaren zelf de biografische en narratieve be-
nadering gebruikt in ons onderzoek over de professionele ontwikkeling van leraren (zie o.m. Kelchtermans, 
1994; 1999; Klaassen, Beijaard & Kelchtermans, 1999). De narratief-biografische benadering vindt ook 
steeds meer zijn weg in meer praktijkgerichte onderwijspublicaties: Kelchtermans, 2001; Bullough & Gitlin, 
2001; Korthagen, Tigchelaar & Wubbels, 2001; Boes, in press; enz.). 

 36



 DE KLOOF VOORBIJ 
 

soonlijk interpretatiekader mee onder de loep genomen en kritisch getoetst. Reflectie is er 
dan op gericht de geldigheid van dat persoonlijk interpretatiekader te verhogen. 
 
Ervaringen worden reflectief bevraagd op het beeld dat men heeft van zichzelf als leer-
kracht (professioneel zelfverstaan) of op de houdbaarheid van bepaalde kennis en opvat-
tingen (subjectieve onderwijstheorie). Enkele voorbeelden: 

- Waarom wind ik me zo op over het vele administratieve werk als klastitularis? Wat 
zegt dit over mijn taakopvatting en zelfbeeld? 

- Ik dacht dat leerlingen aandachtiger de les zouden volgen wanneer ik hen dwing om 
zelf notities te nemen. Ik begin echter te beseffen dat het niet zo eenvoudig ligt. Ze 
zijn er wel erg om bekommerd goede en volledige notities te hebben, maar daardoor 
denken ze nauwelijks actief na over de leerstof. Laat staan dat ze tot kritische vragen 
komen. Alle energie gaat naar het vastleggen van de leerstof… 

- Waarom blijf ik zoveel tijd en energie steken in “knutselwerk” aan mijn lessen? Ik wil 
altijd dat alle werkbladen, oefeningen, werkstukjes, maar ook mijn uitgeschreven les-
voorbereidingen en verslagen piekfijn in orde zijn? Alle tijd en energie die daar in 
gaat zitten, ben ik echter kwijt voor het voorbereiden en doordenken van het effectie-
ve lesgeven. Stop ik achter die uiterlijkheden niet mijn onzekerheid weg over het fei-
telijk moeten optreden als leerkracht?  

 
Alleen wanneer reflectie doorstoot tot het niveau van het persoonlijk interpretatiekader en 
de politieke en morele agenda’s in hun professionele context kan reflectie ook kritische 
reflectie worden. Zonder deze diepgang is reflectie niet meer dan een procedure, een 
werkvorm, een manier om met concrete situaties om te gaan, maar dit alles op een be-
stendigende manier. Het wordt een trukje, een techniekje dat zonder veel inzicht doorlo-
pen wordt omdat “reflecteren nu eenmaal moet tegenwoordig”. Dit heeft uiteraard geen 
zin. Zowel de feitelijke situatie in klas en school, als het persoonlijk interpretatiekader blij-
ven onaangetast en worden kritiekloos bestendigd. Erger is nog dat hier de eigenlijke 
professionaliteit wordt toegedekt: de waarom-vragen worden vermeden. Voor werkelijk 
professionele ontwikkeling is kritische reflectie dan ook onontbeerlijk: opvattingen worden 
herzien, verfijnd en uitgebreid. Maar dat vereist -het weze herhaald- niet alleen de vaar-
digheid, maar ook de houding van openheid voor zelfkritiek en het in vraag stellen van 
eigen opvattingen. Dit is allesbehalve vanzelfsprekend, zelfs voor ervaren leerkrachten. 
In een overzicht van onderzoek over nascholingsprogramma’s, moesten Wilson & Berne 
enkele jaren vaststellen dat heel wat deelnemers aan nascholingsactiviteiten wel geïnte-
resseerd waren in het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, maar dat ze “do not 
expect to have their knowledge held suspect or their previous practices questioned” 
(Wilson & Berne, 1999, p. 200). Het kritisch in vraag (laten) stellen van de eigen opvattin-
gen bleek voor veel deelnemers net een brug te ver te zijn. 
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5 Overzicht en besluit 
 

In figuur 4 geven we een samenvattend overzicht van het opleidingsdidactische kader 
over reflectief ervaringsleren in het perspectief van professionele ontwikkeling.  
 

F4

F5 
F3  

F1 

F2

REFLECTIEF ERVARINGSLEREN 
 INHOUD VORM 

Breedte 

MULTIDIMENSIONALITEIT 
(Hargreaves, 1995) 

Diepte 

PERSOONLIJK INTERPRETATIEKADER 
(Kelchtermans, 1994) 

 

MODEL REFLECTIECYCLUS 
(Korthagen, 1993) 

• Technische dimensie 

• Emotionele dimensie 

• Politieke dimensie 

• Morele dimensie 

• Professioneel zelfverstaan 

-  Zelfbeeld (ZB) 

-  Zelfwaardegevoel (ZW) 

-  Beroepsmotivatie (BM) 

-  Taakopvatting (TO) 

-  Toekomstperspectief (TP) 

• Subjectieve onderwijstheorie 

 

 

 

 

 

• Fase 1 / Fase 5:  handelen 

• Fase 2:  terugblik op handelen 

• Fase 3:  bewustwording van de 
essentiële aspecten in de erva-
ring 

• Fase 4:  ontwikkelen van alter-
natieven en kiezen 

• Fase 5:  uitproberen in nieuwe 
situatie 

 
 Figuur 4: Overzicht conceptueel kader 

 
Reflectie, die systematisch is qua vorm en voldoende breed en diep qua inhoud, 
vormt de sleutelvaardigheid en -houding om aspirant-leerkrachten professioneel te 
laten groeien tijdens hun opleiding, maar ook in hun loopbaan nadien. Dus luidt de 
centrale vraag die ons hier bezighoudt: hoe kunnen we de opleiding vormgeven 
zodat de persoonlijke integratie tussen theorie en praktijk bij de aspirant-leerkracht 
gebeurt via vormen van reflectie die recht doen aan de multidimensionaliteit van 
het leraarschap (technisch, moreel, emotioneel en politiek) en die kritisch zijn 
(d.w.z. onderliggende opvattingen systematisch bevragen)? 
 
Het ontwikkelen van de reflectieve houding en vaardigheid bij aspirant-leerkrachten is niet 
alleen een fundamenteel opleidingsdoel, maar biedt ook krachtige mogelijkheden om de 
bronnen van de theorie-praktijk-kloof (zie hoofdstuk I) te bestrijden. Met de reflectiehou-
ding en -vaardigheid krijgt de aspirant-leerkracht een belangrijk middel in handen om het 
risico van systeemscheiding tussen theorie- en praktijksituaties tegen te gaan. Reflectie 
laat verder ook toe om de impliciete kennis en opvattingen uit de eigen onderwijsge-
schiedenis expliciet ter sprake te brengen en zo kritisch te toetsen en bij te sturen. Ten 
slotte voorkomt de reflectiehouding ook dat de beroepssocialisatie van beginnende leer-
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krachten ertoe leidt dat de inzichten uit de opleiding “uitgewist” worden tijdens de induc-
tieperiode.  
 
De aspirant- of beginnende leerkracht moet weliswaar reflectief omgaan met de verschil-
lende praktijkervaringen, maar het spreekt voor zich dat opleiders, praktijkbegeleiders of 
aanvangsbegeleiders in al deze situaties een belangrijke rol kunnen spelen. Dit zullen we 
meer concreet trachten te illustreren in het volgende hoofdstuk. Vertrekkend vanuit het 
geschetste opleidingsdidactische kader zullen we daar bouwstenen aandragen om de 
theorie-praktijk-kloof te overbruggen en te dichten. Concrete oplossingen zullen telkens 
vanuit dit kader beargumenteerd en onderbouwd worden. 
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HOOFDSTUK III BOUWSTENEN EN DRAGENDE CONSTRUCTIES 

 
 
I n l e i d i n g  
 

 
Uit beide vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat het overbruggen van de 
theorie-praktijk-kloof, zowel tijdens de opleiding als bij de overgang naar de be-
roepspraktijk, een blijvende opgave vormt. De bruggen over de kloof moeten tel-
kens opnieuw geslagen worden en zullen er -afhankelijk van de situatie- ook ver-
schillend uitzien. De deugdelijkheid van de brug hangt dus af van de bruggenbou-
wers. De kern van de metafoor -en dat willen we hier nogmaals zeer duidelijk be-
klemtonen- is de noodzakelijke professionaliteit van de betrokkenen, meer bepaald 
de opleiders, praktijkbegeleiders en uiteraard de aspirant-leerkracht zelf. Daarom 
willen we uitdrukkelijk geen kant-en-klare werkvormen of oplossingen aanbieden, 
maar veeleer bouwstenen aanreiken die de professionele bruggenbouwers in dra-
gende constructies moeten plaatsen. Alle concrete maatregelen om de theorie-
praktijk-kloof te dichten moeten ingebed zijn in en overeenstemmen met het oplei-
dingsdidactische concept van waaruit men lokaal de opleiding vormgeeft. Op die 
manier kan de opleiding aan de aspirant-leerkrachten duidelijk maken dat er cohe-
rentie en samenhang bestaat tussen de verschillende afzonderlijke opleidingson-
derdelen en opdrachten. 
 

1 Bouwstenen voor bruggen 
 
Hierna vertalen we het geschetste opleidingsdidactische kader in een aantal vuistregels 
voor opleiders en opleidingsinstellingen. We zullen die regels verantwoorden vanuit het 
kader en kort illustreren met voorbeelden. 
 

1.1 Practice what you preach: een reflectieve en  
onderzoeksgerichte houding bij de opleiders 

 
Wanneer men aspirant-leerkrachten wil overtuigen van het belang van de reflectievaar-
digheid en -houding, hoort men die als opleider in de eerste plaats zelf te belichamen. 
Daarmee staat of valt immers ook zijn/haar geloofwaardigheid. Laten zien dat men als 
opleider zelf door middel van reflectie systematisch werkt aan het optimaliseren van het 
professioneel handelen is een absolute voorwaarde om dit bij de aspirant-leerkrachten te 
laten doordringen. Het belang daarvan kan eigenlijk niet overschat worden.  
Concreet denken we dan bijvoorbeeld aan het feit dat een docent helder kan duidelijk 
maken hoe, en vooral waarom, een cursus inhoudelijk op een bepaalde wijze is opge-
bouwd en concreet gestalte krijgt in een bepaalde pedagogisch-didactische aanpak. 
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Hij/zij zoekt ook voortdurend naar feedback over het leerproces bij de studenten, om op 
basis daarvan het onderwijsgedrag bij te sturen en maakt dit ook expliciet duidelijk aan 
de studenten. Dit hoeft niet per se met een systematische bevraging via een of ander 
evaluatieformulier, waarbij meestal vooral de tevredenheid van de studenten bevraagd 
wordt. Eén mogelijkheid is het gebruik van groepswerkopdrachten of het laten verwerken 
van bepaalde cases door de studenten, waarin zij hun begrip van bepaalde theoretische 
inhouden laten zien. De docent kan de resultaten van die opdrachten gebruiken om te 
beoordelen of de gewenste leerresultaten bereikt zijn of eventueel bepaalde aanpassin-
gen door te voeren. Door dit expliciet te communiceren naar de studenten, zien ze de “re-
flectieve practicus” in actie. Uiteraard geldt wat hier staat voor een “klassieke” cursus 
evenzeer voor andere opleidingsmethodieken. Denken we bijvoorbeeld aan vaardig-
heidstraining in een vorm van micro-teaching, waarbij simulatie-oefeningen worden uitge-
voerd en op video opgenomen. In het bespreken van die video dient de reflectiecyclus 
van Korthagen bijvoorbeeld de systematische en expliciete leidraad te vormen. 
 

1.2 Gebruik de portfolio als organiserend principe voor het  
documenteren van ervaringsleren 

 
“Portfolio” is momenteel één van de meest gebruikte termen als het over (evaluatie) van 
opleidingen gaat. Het begrip ‘portfolio’ is afkomstig uit de wereld van de kunst en de ar-
chitectuur. Schilders, fotografen, ontwerpers, architecten, enz. stellen een persoonlijk 
dossier samen met zorgvuldig gekozen voorbeelden van hun beste werk om bijvoorbeeld 
potentiële opdrachtgevers te overtuigen van hun kwaliteiten. Portfolio’s bevatten in derge-
lijke gevallen vaak betrekkelijk weinig, maar nauwkeurig geselecteerde eindproducten, 
die een zo gunstig mogelijk beeld geven van de kwaliteiten van de betrokkene. De ge-
dachte van de portfolio maakt dus ook in de onderwijskundige literatuur opgeld, bijvoor-
beeld in publicaties over alternatieve evaluatie- of assessmentvormen: via werkstukken je 
leerresultaten zichtbaar maken (Dochy e.a. 2002).  
 
Interessanter echter voor ons betoog is de het principe van de portfolio toe te passen 
voor het documenteren van het eigen leerproces (Beijaard, Longayroux en Tanner, 
1997). In dat geval gaat het niet zozeer om het resultaat, maar ook en vooral om de per-
soonlijke ontwikkeling. Wolf levert een omvattende definitie voor het gebruik van portfolio 
in de lerarenopleiding: “A teaching portfolio is a structured collection of teacher and stu-
dent work gathered across diverse contexts over time, framed by reflection and enriched 
through collaboration, that has as its ultimate aim the advancement of teacher and stu-
dent learning” (Wolf, 2000). In deze definitie zijn volgende elementen belangrijk:  

- een gestructureerde verzameling van materiaal,  

- dat wordt verzameld over een langere tijdsperiode,  

- dat wordt verrijkt door middel van reflectie en samenwerking,  

- en dat tot doel heeft het leerproces te bevorderen. 
 
De portfolio bevat dus een verzameling van materialen, die een neerslag vormt van het 
leerproces en meer bepaald van de reflecties daarbij door de student. Tegelijkertijd wil de 
portfolio die reflectie bevorderen en ondersteunen (Van Tartwijk, 2000). Dit gebeurt ech-
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ter niet vanzelf. Wade en Yarbrough (1996) evalueerden in hun onderzoek de waarde 
van de portfolio als reflectie-ondersteunend middel. Zij kwamen tot de conclusie dat er 
een aantal voorwaarden vervuld moeten zijn: 

- het voorstructureren van de portfolio-opdrachten, 

- duidelijkheid over praktische afspraken (data voor het indienen), 

- expliciete momenten voor het uitwisselen van portfolio-inhouden met de klasgroep en 

- kansen tot constructieve feedback vanwege de medestudenten of de begeleider.  
 
Onduidelijkheid op deze punten leidde tot onzekerheid bij de studenten en had een nega-
tieve invloed op hun leerproces met de portfolio. Bovendien bevorderen duidelijk voorge-
structureerde opdrachten de reflectie van studenten door hun aandacht te richten op ver-
schillende feiten en aspecten van hun werk. 
  
Concreet bevat de portfolio dan niet alleen de schriftelijke lesvoorbereidingen, maar ook 
de neerslag van reflecties, besprekingen met begeleiders en specifieke opdrachten van-
uit de opleiding. Daarnaast is er ruimte voor de geluidsopnames van stagelessen, zelf 
uitgewerkte lesmaterialen, de resultaten op een zelf ontwikkelde toets, enz. Het docu-
menteren van het leerproces betekent dat dit proces toegankelijk wordt voor reflectie ach-
teraf: men kan terugkijken naar het eigen ontwikkelingsproces. Lesvoorbereidingen of 
bandopnames uit de eerste stage-periodes vergelijken met deze uit latere stages. Deze 
vergelijking levert (meestal) niet alleen het geruststellend gevoel dat men al een hele 
leerweg heeft afgelegd, maar dwingt de betrokkene om ook meer systematisch en analy-
tisch naar zijn/haar eigen handelen en denken te kijken. Men ziet meer vooruitgang op 
bepaalde elementen, dan op andere. Dat roept vragen op naar de oorzaken of de aanlei-
ding (Kelchtermans, 2001).  
 
Twee belangrijke voorwaarden voor het effectief gebruik van de portfolio zijn dus ener-
zijds duidelijke, voorgestructureerde opdrachten en anderzijds een goede begeleiding. In 
reflectie-ondersteunende begeleidingsgesprekken worden de portfoliomaterialen bekeken 
en geanalyseerd. De begeleider stelt kritische vragen, daagt de aspirant-leerkracht uit om 
zelf zijn/haar materialen te interpreteren en argumenten te geven. Dit kan uiteraard soms 
ook in een uitwisseling tussen aspirant-leerkrachten onderling. Deze gerichte, ondersteu-
nende begeleiding is van wezenlijk belang om de vormende waarde van het portfolio-
instrument te laten functioneren. Dit wordt o.i. vaak onderschat in recente literatuur over 
portfolio, waarin men vooral het “zelfsturende” karakter beklemtoont (“zelfstandig leren”). 
  
Tot slot moeten we nog wijzen op een dilemma (Kelchtermans, Deketelaere & Swerts, 
2000). De portfolio is o.i. een krachtig middel in het leerproces van de aspirant-leerkracht. 
Het opleidingsdoel van de portfolio staat dus voorop. Uiteraard kan men de portfolio ook 
gebruiken als basis voor evaluatie tijdens de opleiding. Beide doelen zijn soms echter 
moeilijk te verzoenen. De opleidingsportfolio weerspiegelt het individuele leerproces van 
de aspirant-leerkracht: de inspanningen, de successen, de moeilijkheden of mislukkin-
gen, enz. Voor dit doel is het natuurlijk essentieel dat de student zich vrij voelt om waar-
heidsgetrouw de portfolio samen te stellen, zonder bang te hoeven zijn dat minder ge-
slaagde stagemomenten op die manier vastgelegd worden en de eindevaluatie negatief 
zullen beïnvloeden. Het is daarom van groot belang dat de aspirant-leerkrachten zeer 
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duidelijk weten wat de bedoeling van de portfolio is en hoe of wanneer die eventueel ook 
in de evaluatie gebruikt wordt. Deze helderheid is de enige manier om te vermijden dat 
de aspirant-leerkracht de portfolio tegenover de opleiders al gaat gebruiken als een “visi-
tekaartje” om zichzelf zo positief mogelijk te presenteren. Daarom verdient het aanbeve-
ling om in opleidingssituaties niet de inhoud van de portfolio te evalueren (tenzij formeel 
te controleren of alle opgedragen taken adequaat zijn uitgevoerd), maar wel de kwaliteit 
en diepgang van de reflecties op de stage-ervaringen en het leerproces. Een technisch 
mislukte stageles kan een uiterst rijke bron van leerervaring worden indien de betrokkene 
ze als “mislukt” erkent en er systematisch over reflecteert. En daar is het uiteindelijk toch 
om te doen in de lerarenopleiding. 
 

1.3 Onderzoek je eigen opleidingspraktijk en fundeer daarop 
concrete keuzes en maatregelen 

 
Deze vuistregel ligt in het onmiddellijke verlengde van de twee vorige. De professionele 
ingesteldheid van de reflectieve practicus is immers tegelijk een onderzoeksgerichte hou-
ding. Wanneer reflecties (al dan niet gestuurd door en gedocumenteerd in een portfolio) 
ingebed worden in een meer systematische reeks onderzoekshandelingen, kunnen ze 
het karakter krijgen van een actie-onderzoek (Kelchtermans, 2001).  
 
Ponte omschrijft dit actie-onderzoek als “onderzoek dat gericht is op het eigen handelen 
van docenten en de situatie waarin dat handelen plaatsvindt. Bij actie-onderzoek reflecte-
ren docenten op basis van systematisch verzamelde informatie. Actie-onderzoek gebeurt 
in dialoog met collega’s binnen en buiten de school. Bij actie-onderzoeken worden leer-
lingen (of andere doelgroepen) als belangrijke informatie gebruikt.”9 (Ponte, 2002b, p. 
22). De kern van het actie-onderzoek is dus het documenteren en kritisch analyseren van 
de eigen opleidingspraktijk met het dubbele doel: inzicht verwerven in die praktijk (bijv. 
concrete aspecten van de theorie-praktijk-kloof bij studenten preciezer begrijpen in hun 
oorzaken en aanleiding) én het optimaliseren van de praktijk.  
 
Belangrijk is ook de collegiale samenwerking en uitwisseling, zowel binnen als buiten de 
school. In die samenwerking dient men uiteindelijk te komen tot een open en volgehou-
den collegiaal gesprek over het eigen persoonlijk interpretatiekader als opleider. Zo wordt 
het een reflectief gesprek in de diepte, waarbij de eigen opvattingen (professioneel zelf-
verstaan en subjectieve onderwijstheorie) geëxpliciteerd én kritisch getoetst worden op 
hun houdbaarheid. Daarbij is het belangrijk om geen “theoretisch seminarie” te houden, 
maar het gesprek telkens te laten starten bij en terugkeren naar zeer concrete oplei-
dingsactiviteiten. Zo vermijdt men dat het een vrijblijvend, algemeen-theoretisch discours 
wordt, maar kan men het reflectief spreken werkelijk laten aansluiten bij het concrete ei-
gen handelen. Of met andere woorden: men vermijdt dat in het gesprek de kloof tussen 
opleidingstheorie en opleidingspraktijk zich doorzet. 

                                                      
9  Petra Ponte promoveerde in 2002 met een proefschrift over actie-onderzoek met en door leerkrachten. Het 

onderzoeksrapport bevat een beschrijving en wetenschappelijke verantwoording van het proces, maar ook 
een cd-rom met uitvoerige bijlagen over de gebruikte instrumenten voor data-verzameling en analyse (Pon-
te, 2002a). Zeer recent verscheen echter ook een meer praktisch boek dat zich uitdrukkelijk richt op oplei-
ders én leerkrachten die via actie-onderzoek willen werken aan hun eigen professionalisering en de verbe-
tering van hun onderwijs. De theoretische informatie is hier veel beperkter, maar het boek bevat concrete 
ervaringsverslagen én een hele reeks bijzonder concrete werkvormen en methodieken (Ponte, 2002b). 
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Dit lijkt een eenvoudige en wellicht vanzelfsprekende werkwijze die echter in veel oplei-
dingen nauwelijks gerealiseerd wordt (ondanks alle ‘overleg’, ‘werkgroepen’, ‘intervisie’ 
enz.). Ook hier gaat het dus in wezen om het principe “practice what your preach”. Men 
zal de kloof tussen theorie en praktijk in de eigen opleidingspraktijk alleen grondig kun-
nen aanpakken wanneer men die eventuele kloof systematisch onder de loep neemt. Het 
spreekt voor zich dat dit soort processen tegelijkertijd een heel intensieve vorm is van in-
terne professionalisering van de opleidingsstaf. 
Een analoog gesprek (gebaseerd op het onderzoeken van de feitelijke samenwerkings-
praktijk) dient opgezet te worden tussen het opleidingsinstituut en de stagescholen (zie 
verder bij de “dragende constructies”). 10 
 

1.4 Zoek naar actieve integratie theorie en praktijk in het  
opleidingscurriculum 

 
Op het niveau van interne curriculumontwikkeling binnen de opleidingsinstelling is het 
een zeer interessante oefening om te inventariseren 
 a) waar theorie en praktijk op elkaar zouden kunnen betrokken worden en  
 b) waar dit al gebeurt en of dit ook effectief lukt.  
Zicht krijgen op de werkelijke leerprocessen tijdens bijvoorbeeld groepswerken of het 
maken van werkstukken is hier de opgave. Het is niet omdat we studenten een eindwerk 
laten maken dat ze daarin ook werkelijk komen tot een grondige persoonlijke verwerking 
en integratie van inzichten en ervaringen. Dat laatste vraagt om een zorgvuldige begelei-
ding. 
 
Een weloverwogen programmatie in de tijd van theoretische opleidingsonderdelen en 
praktijkmomenten laat opleiders toe om de studenten zeer gericht aan de integratie van 
theorie en praktijk te laten werken. Door bijvoorbeeld stage-ervaringen expliciet en sys-
tematisch te laten inbrengen in theorielessen (als illustratie of als kritische toets), com-
municeren ze tegelijkertijd het belang van de integratie van beide, maar laten ze aspirant-
leerkrachten meteen ook de complementaire relevantie van beiden ervaren. De theorie 
verheldert de praktijk, ze leert de aspirant-leerkrachten om zaken te zien die ze voorheen 
niet zagen. Bijvoorbeeld: wie inzicht heeft in het verloop van het aanvankelijk leren lezen, 
kijkt op een heel andere manier naar de schriftjes van leerlingen in de eerste klas. Of 
nog: met een model van groepsdynamica in het achterhoofd valt er meer te zien en te 
begrijpen van leerlingengedrag op de speelplaats of tijdens keuze-activiteiten. Omge-
keerd leidt de praktijk tot het bevragen van de theorie: bepaalde observaties lijken de 
theorie in vraag te stellen. Dit zijn kansen bij uitstek om in dialoog de wederzijdse beïn-
vloeding van theorie en praktijk te laten ervaren en ze te verduidelijken. Het komt erop 
aan de studenten effectief te laten ervaren dat theoretische kennis eigenlijk heel praktisch 
is: theorie leert om preciezer te kijken, meer te ‘zien’, beter te begrijpen wat er gebeurt 
(en waarom) en laat dus toe een beter oordeel te vormen over de situatie en te beslissen 

                                                      
10  Ik wil hier ook verwijzen naar de zogenaamde “self-study in teacher education”, een Special Interest Group 

binnen de American Educational Research Association met een snel groeiend internationaal ledenaantal. 
Deze groep stelt zich als kerntaak om de eigen opleidingspraktijk als lerarenopleider tot uitgangspunt te 
maken van systematisch onderzoek. Door self-study legt men het eigen persoonlijk interpretatiekader als 
opleider bloot (zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorie) en bevraagt die kritisch, verwerft men inzicht in 
de invloed van de specifieke opleidingscontext en reikt zo bouwstenen aan voor een opleidingsdidactiek 
(zie Loughran & Russell, 1997; 2001; Loughran, Hamilton, LaBoskey & Russell, in press).  
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wat men zal doen. Dit is een vorm van “transfer” die studenten verder laat beseffen dat 
de praktijkrelevantie van theorie iets anders is dan, en niet zomaar samenvalt met, haar 
“toepasbaarheid”. Door op deze manier met theorie te kunnen en te leren omgaan zullen 
de aspirant-leerkrachten ook voortdurend uitgedaagd worden om zich op hun beurt re-
flectief bewust te worden van de impliciete ‘theorieën’ die ze in het persoonlijke interpre-
tatiekader meedragen. 
 
Men kan als opleider niet alleen een beroep doen op ervaringen uit de stages, maar 
evenzeer gerichte observatie-opdrachten meegeven aan de aspirant-leerkrachten om het 
resultaat ervan te kunnen gebruiken in latere theorielessen. We spreken hier bewust over 
eerder “klassieke” en ogenschijnlijk weinig vernieuwende manieren van werken om aan 
te geven dat ook daarmee al heel wat kan gebeuren. Tegelijkertijd willen we er op wijzen 
dat modieuze en vernieuwende “activerende werkvormen” op zichzelf geen garantie bie-
den dat theorie en praktijk ook reflectief geïntegreerd worden. Daarvoor blijft het belang-
rijk om als opleiders zorgvuldig na te gaan welke processen er feitelijk plaatsvinden en 
door begeleidingsinterventies de aspirant-leerkrachten uit te dagen hun reflecties te ver-
diepen. 
 
Een laatste belangrijke opmerking hierbij is dat men via gerichte opdrachten ook de 
“breedte” van de reflectie kan stimuleren. Vooral de morele, politieke en emotionele di-
mensies van het lerarenberoep zijn niet zo vanzelfsprekend te onderkennen door de as-
pirant-leerkracht. De technische kwesties van de meest effectieve aanpak dringen zich 
voortdurend vanzelf aan de studenten op, maar dat is veel minder het geval voor de an-
dere dimensies. Ze zijn er wel, maar worden veel minder gemakkelijk erkend als iets we-
zenlijks van het beroep. Gevoelens van onbehagen, onzekerheid over de eigen plaats in 
het schoolteam waar men stage loopt, inzicht in de formele maar vooral informele 
machtsverhoudingen in schoolteams, twijfels bij de confrontatie met tegenstrijdige waar-
den en normen... het zijn allemaal aspecten die maar zichtbaar worden wanneer de aan-
dacht erop gericht wordt én wanneer ze expliciet ter sprake komen in de opleiding. Ook 
hier staat of valt de kwaliteit en diepgang van het ervaringsleren met de begeleiding. 
 
Concrete illustratie: het maken van een schaduwstudie11 
Een oefening om zicht te krijgen op de wijze waarop leerlingen hun leven op school bele-
ven en er betekenis aan geven is de “schaduwstudie”: de aspirant-leerkracht kiest een 
leerling uit de stageschool uit en gaat hem of haar -net als een detective- ‘schaduwen’ 
gedurende een of enkele dagen. De oefening werkt vooral sterk wanneer de geschaduw-
de een andere achtergrond heeft dan degene die observeert. Bijvoorbeeld: leerlingen uit 
het BSO die geschaduwd worden door licentiaten Wiskunde tijdens hun academische le-
rarenopleiding. Bij dit observerend schaduwen kan men bijvoorbeeld volgende vragen als 
richtsnoer voor de aandacht gebruiken: Wat doet de leerling concreet tijdens een hele 

                                                      
11  De inspiratie voor deze oefening komt o.m. uit Academische Lerarenopleiding Wiskunde aan de 

K.U.Leuven (zie bijv. Kelchtermans et al., 2000, p. 66) en uit het zeer lezenswaardige boek van Bullough & 
Gitlin (2001). Men kan de filosofie achter deze opdracht nog radicaler doortrekken en ze opnemen als een 
onderdeel van een veel omvattender en langduriger opdracht. Zo ontwikkelde Boes de methodiek van de 
“kindbiografie”, waarbij toekomstige leerkrachten basisonderwijs gedurende drie jaren van hun opleiding 
werken aan een uitvoerige reconstructie van de levensgeschiedenis, maar ook de leefomgeving van één 
leerling. Daarbij rapporteren ze niet enkel over de biografie van de leerling, maar ook over de ontwikkeling 
van hun eigen opvattingen als toekomstige leerkracht. Via gerichte opdrachten worden de observaties en 
analyses ook systematisch verbonden met o.m. de theorie uit het vak ontwikkelingspsychologie (zie Boes, 
ter perse). 
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schooldag? Met wie gaat hij om en wanneer? Gedraagt hij zich opvallend anders tijdens 
de lessen van bepaalde vakken in vergelijking met andere? Wat houdt hem bezig (inte-
resse; hobby; kleding)? hoe beleeft hij het leven op school (en waarop baseer je die con-
clusie)? Wat boeit hem, wat irriteert of verveelt hem? Welke relatie heeft hij met de ver-
schillende leerkrachten? In welke zin zijn leerkrachten belangrijk voor hem? Heeft deze 
leerling enige vorm van macht? 
 
Afhankelijk van de focus van de schaduwstudie (die op zich weer afhangt van het oplei-
dingsonderdeel waarbinnen men ze wil laten kaderen), kan men de leerling vooraf om 
toestemming vragen. Dan kan er achteraf ook een informeel interview plaatsvinden, 
waarbij de observator zijn/haar interpretaties terugkoppelt, toetst of verder uitdiept in ge-
sprek met de leerling. Wat ook de focus van de schaduwstudie wordt, uiteindelijk schrijft 
de aspirant-leerkracht een paper die de beleving van de schoolomgeving en het school-
leven door de leerling duidelijk maakt. 
 

1.5 Laat aspirant-leerkrachten ervaren dat ze “beter” worden van 
het reflecterend integreren van theorie en praktijk 

 
Dit is misschien wel de meest fundamentele vuistregel: wanneer aspirant-leerkrachten 
niet werkelijk persoonlijk ervaren dat reflectie enerzijds, en het op elkaar betrekken van 
theorie en praktijk anderzijds, werkelijk bijdragen tot hun professionaliteit, dan zullen ze 
de vereiste houding als reflectieve practicus niet verwerven. Reflectieformulieren of  
-opdrachten verworden dan tot puur administratief in te vullen documenten “om in orde te 
zijn” voor de opleiding. De uitnodiging om in lesbesprekingen actief reflecterend tot in-
zichten te komen verwatert dan tot het zo goed mogelijk verwoorden wat men vermoedt 
dat de begeleider wil horen.12  
 
De zorg om een authentieke ervaring van professionele groei (in inzicht en vaardigheid) 
bij de aspirant-leerkracht moet de rode draad vormen in alle activiteiten, opdrachten en 
werkvormen waar gestreefd wordt naar reflectie en integratie van theorie en praktijk: 

- ervaren dat reflectie leidt tot effectiever handelen en geldiger denken; 

- ervaren dat de inspanning om te reflecteren effectief loont (succeservaring); 

- ervaren dat het delen van die reflecties met anderen leidt tot nieuwe inzichten. 
 

1.6 Gebruik de basiscompetenties als leidraad of richtsnoer voor 
het selecteren en organiseren van het opleidingscurriculum 

 
De basiscompetenties vormen een goed richtsnoer bij het werken aan het opleidingscur-
riculum. Precies omdat ze niet operationeel gedefinieerd zijn, maar veeleer verwijzen 
naar (deels overlappende) competentieclusters kunnen ze hun rol als leidraad vervullen. 
We spreken bewust van “leidraad” en “richtsnoer” in contrast met bijvoorbeeld een af-
checkbare lijst van observeerbare gedragingen of vaardigheidsuitingen. De idee om 
                                                      
12  Hier speelt dus een ander, oud, opleidingsprobleem, namelijk de moeilijke verhouding en de permanente 

dreiging van rolconflict tussen begeleiden en beoordelen (evalueren) (zie o.m. Kelchtermans, Deketelaere & 
Swerts, 2000). 
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naast de basiscompetenties ook nog startcompetenties te gaan formuleren als context- 
onafhankelijke, strikt operationeel omschreven en dus meetbare “output”-indicator, wijzen 
we dan ook sterk af. Dat veronderstelt immers dat het eindpunt van het leerproces voor 
alle aspirant-leerkrachten precies vastgelegd zou worden. Daarenboven zou dat in de 
praktijk neerkomen op een reductie van de opleidingsinhouden tot wat meetbaar is. Dit 
staat haaks op de gedachte van professionele ontwikkeling, die nauw samenhangt met 
de levensgeschiedenis, het persoonlijk interpretatiekader én dus de professionele identi-
teit van de leerkracht. Het is uiteindelijk aan de teams van opleiders om het opleidings-
curriculum te construeren dat aspirant-leerkrachten tot die basiscompetenties moet hel-
pen brengen. Deze competenties laten toe in de “breedte” recht te doen aan de volheid 
van het leerkrachtenberoep.  
 
Daarmee nemen we de professionaliteit van de opleiders -hun inhoudelijke competentie, 
hun autonomie én hun verantwoordelijkheid- zeer ernstig. Het systematisch collegiaal 
samenwerken en overleggen in een team dat verantwoordelijkheid draagt voor de oplei-
ding in haar geheel, biedt de beste garanties voor een relevant, kwaliteitsvol en coherent 
curriculum. Het invullen van het curriculum door achterwaarts te werken vanuit gedetail-
leerde startcompetenties, zou die professionaliteit van de opleiders uiteindelijke misken-
nen. Ze worden dan gereduceerd tot “invullers” van een stappenplan dat tot een precies 
omschreven doel zal leiden.  
 
Met de basiscompetenties als leidraad, dienen de opleiders de opleidingsinhouden wel-
overwogen te selecteren en dus niet vanuit oppervlakkige argumentaties, zoals “de stu-
denten moeten toch gehoord hebben van“ of  “ze moeten toch geproefd hebben van“. 
Men dient zichzelf als opleider te dwingen zo zorgvuldig mogelijk aan te geven wat men 
precies beoogt met “laten horen van”, “laten proeven van”, “verkennen”, “ervaren,” enz. 
Overleg, onderlinge afstemming en complementair werk binnen teams van opleiders zijn 
hier een wezenlijke voorwaarde om het opleidingsprogramma op een verantwoorde ma-
nier vorm te geven.  
 
Ook hier kunnen vormen van systematisch actie-onderzoek een hulpmiddel zijn om de 
samenhang binnen het curriculum te realiseren. Via het analyseren van de feitelijke op-
leidingsactiviteiten en -inhouden kan men op het spoor komen van beroepsdomeinen die 
niet voldoende aan bod komen of meer beklemtoond zouden kunnen worden in reeds 
bestaande activiteiten.  
 
De opleidingsinstituten kunnen dus zelf een volgorde aanbrengen in de klemtonen die ze 
leggen in het curriculum: bepaalde competenties in de tijd eerder beklemtonen dan ande-
re. Belangrijk blijft dat men het geheel van de competenties bewaakt. Maar dit kan uitste-
kend door te kiezen voor een exemplarische aanpak, waarin complexe stukken beroeps-
werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken ontrafeld worden. “Meer doen met min-
der” is dan het leidmotief. 
 
Deze analyse kan uiteindelijk leiden tot de keuze voor nieuwere werkvormen of didacti-
sche methodieken (bijv. vormen van studentgericht of probleemgestuurd onderwijs; ICT-
toepassingen) of tot het herdenken van bestaande praktijken (bijv. stageverslagen inbed-
den in een portfolio; de doelstelling, werkwijze en inhoud van eindwerken), enz. Bemerk 
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de volgorde in onze argumentatie: de werkvorm of methodiek volgt de reflectie over de 
opleidingsdoelen, de basiscompetenties, de leerinhouden, enz. Het blijft (enkel) een 
werkvorm, een middel dat geen waarde heeft op zichzelf, maar die waarde ontleent aan 
de plaats en rol die het inneemt in het hele opleidingstraject. Concrete activiteiten of op-
leidingsvormen zijn op zichzelf niet beter of slechter dan anderen (“nieuw” is dus niet au-
tomatisch “beter”!). Die waarde hangt af van de doelen die men als opleider voor ogen 
heeft en de mate waarin een concrete vorm daartoe potentieel bijdraagt. 
 

1.7 Maak ruimte voor een verhalend spreken en denken 
 
Deze vuistregel sluit aan bij de gedachte dat het onderwijs een complex gebeuren is dat 
de betrokkenen niet onberoerd laat. Om te kunnen leren uit concrete ervaringen (bijv. tij-
dens de stage) waarin die praktijksituaties werkelijk in de breedte geëxploreerd worden 
(ook emotioneel, politiek en moreel), dient men te beschikken over een breed taalregister. 
Het zakelijk, objectiverend, registrerend, metend spreken volstaat niet om die volle wer-
kelijkheid te vatten. Aspirant-leerkrachten dienen ook een taal te verwerven waarin die 
breedte in alle ernst zeg-baar, noem-baar wordt. Stage-ervaringen laten hen immers als 
persoon niet onberoerd, ze voelen dat hun identiteit (wie ze zijn of willen zijn als persoon) 
er in het geding is. Die ervaring vraagt om een verhalend spreken, om metaforen en 
beelden. Een lerarenopleiding dient aan dit spreken ruimte te geven, deze taal ernstig te 
nemen. Niet als een leuke afwisselende werkvorm, maar als een volwaardig taalregister 
dat toelaat bepaalde wezenlijke aspecten van de beroeps- en praktijkervaring ter sprake 
te brengen. Daarmee leren aspirant-leerkrachten ook hun vaak spontane neiging tot ver-
halend, anekdotisch spreken over ervaringen ernstig te nemen. Ook die taal, dat spreken 
kan perfect de basis vormen van reflectie en begeleidingsgesprekken. De professionele 
taal van een leerkracht kan en mag niet beperkt zijn tot een technisch onderwijskundig 
jargon, wanneer ze de betrokkene wil laten spreken over de volheid van zijn/haar beroep. 
Precies in de breedte van dit taalregister schuilt een belangrijk stuk van de specifieke pro-
fessionaliteit van leerkrachten.  
 
Om dit bredere taalregister te verwerven en te leren hanteren kunnen ook gerichte oefe-
ningen worden ingelast.  
 
We bespreken er hier één (uit Kelchtermans, 1991 en 2001): 
 
Metaforen 
 

Metaforen zijn een vorm van "zien als", waarbij bepaalde denkkaders, zienswijzen of 
perspectieven van het ene domein overgedragen worden op het andere. Het zijn 
beelden waarbij een bepaald stuk werkelijkheid voorgesteld wordt in termen van iets 
anders. Bijvoorbeeld: "de leerkracht is als een tuinman". Het schoolgebeuren wordt 
vergeleken met het verzorgen van planten. Zo'n beeld is nooit neutraal, maar ver-
woordt altijd ook de beleving van die werkelijkheid door de spreker. De tuinman voelt 
zich verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde tere plantjes, die echter -mits de no-
dige mest, vocht, enz.- kunnen worden tot hetgeen ze in aanleg reeds zijn. De rol van 
de tuinman/leerkracht bestaat dan ook vooral in het mogelijk maken van groei, het la-
ten ontluiken van wat in de kinderen zelf reeds aanwezig is. De analyse van de tuin-
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manmetafoor geeft dus zicht op de impliciete taakopvatting van de leerkracht, maar 
ook op de opvattingen over het verloop van ontwikkelings- en leerprocessen bij kinde-
ren (subjectieve onderwijstheorie). Wanneer een andere leerkracht bijvoorbeeld over 
zichzelf denkt als een diamantbewerker reveleert dat heel andere opvattingen. De ru-
we diamanten -die op zich reeds een zekere schoonheid en waarde bezitten- worden 
door het inzetten van het vakmanschap van de slijper tot nog grotere waarde en 
schoonheid gebracht. De slijper bewerkt en vormt het aangeboden materiaal en voegt 
waarde toe. Een duidelijk ander accent dan de tuinman, waar het vooral gaat om het 
laten ontkiemen van wat in wezen reeds gegeven is. Daarenboven is ook de morele 
connotatie van beide metaforen verschillend. Bij de diamantslijper duikt de vraag op in 
hoeverre en in welke richting het vormgeven mag gebeuren, terwijl de tuinman eigen-
lijk niet mag interveniëren, maar enkel mag laten openbloeien.  
 
Door aspirant-leerkrachten te vragen hun beroepsbeeld te typeren aan de hand van 
een metafoor (bijv. "Leerkracht zijn is als...), krijgt men dus een interessante toegang 
tot hun denken over zichzelf en het onderwijzen. De verdere reflectie kan zich dan niet 
alleen richten op het analyseren van de metafoor (wat wordt er allemaal met het beeld 
geassocieerd), maar ook op de vraag waar de keuze voor die metafoor vandaan komt. 
De metafoorvorm laat toe op een niet-bedreigende, relevante en plezierige manier na 
te denken over de eigen opvattingen en deze ter sprake te brengen. Deze oefening 
helpt de individuele student om meer zicht te krijgen op die meestal sluimerende op-
vattingen. Tegelijkertijd vormen de metaforen ook dankbaar materiaal om het gesprek 
aan te gaan met medestudenten en daar de eigen opvattingen te vergelijken met en te 
toetsen aan die van anderen. In de begeleiding van dit gesprek dient men erover te 
waken dat het blijft gaan om verheldering, bewustwording, toelichting, enz. Waarde-
oordelen en evaluaties zijn hier niet op hun plaats.  

 
N o g  e n k e l e  a n d e r e  m o g e l i j k h e d e n :  

- Laat de aspirant-leerkrachten over een langere periode verscheidene malen opnieuw 
hun perceptie van hun beroep typeren met een metafoor (en de neerslag ervan bewa-
ren in hun portfolio). Ga na waarom men van metafoor verandert.  

- Laat aspirant-leerkrachten zelf de impliciete metaforen zoeken in hun verhalen. Dit is 
een meer intensieve vorm van zelfreflectie om zicht te krijgen op het eigen interpreta-
tiekader. Als variant kan de begeleider ook verschillende metaforen aanbieden. De 
aspirant-leerkrachten worden dan gevraagd die metafoor te kiezen die het best bij hen 
past. Ze moeten hun keuze verantwoorden door bijvoorbeeld passende fragmenten uit 
hun verhalen aan te halen. Op die manier leren aspirant-leerkrachten zelf meer analy-
tisch stil te staan bij hun reflecties en wordt de reflectievaardigheid aangescherpt. 
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2 Dragende constructies 
 

2.1 Samenwerkingsverbanden voor een “win-win”-relatie 
 
Om het hierboven geschetste opleidingsdidactische kader concreet te realiseren, dient 
men ook organisatorisch “dragende constructies” uit te bouwen. De visie op reflectief er-
varingsleren in het perspectief van professionele ontwikkeling kan maar gerealiseerd 
worden wanneer ze ingebed is in en gedragen wordt door intense samenwerkingsrelaties 
tussen opleidingsinstituut en praktijkscholen. In de evaluatierapporten van de lerarenop-
leiding (Rapport van de stuurgroep, 2001; Eisendrath, 2001) is bij herhaling sprake van 
het streven naar “win-win-situaties” voor opleidingsinstituten en stagescholen. Dit wordt 
echter meteen gekoppeld aan pleidooien voor bijkomende financiële verloning. Dat een 
adequate begeleiding van aspirant-leerkrachten door stagescholen weegt op de perso-
neelsbelasting van de stageschool en er in die zin ook bijkomende financiële vergoedin-
gen voorzien dienen te worden, stellen we hier niet in vraag. We willen er echter wel op 
wijzen dat het financiële hier zeker niet de enige en zelfs niet de belangrijkste motiveren-
de factor is. Daarenboven lijkt het ons niet wenselijk om de “winst” vooral te zien bij de 
mentor (begeleider in de stageschool), bijvoorbeeld als een element van differentiële ver-
loning. Het aspect van “winst” dient zich bij voorkeur te richten op de school als geheel.  
 
Hoger pleitten we reeds voor het (letterlijk en metaforisch) zorgvuldig en systematisch 
“gesprek” tussen opleidingsinstituut en stageschool. In dit gesprek dienen echter niet al-
leen praktische samenwerkingsmodaliteiten aan de orde te komen, maar het dient ook te 
gaan over het expliciteren van de opleidingsvisie en -praktijk en het toetsen ervan aan de 
visie die in de stageschool leeft. “Visie” verwijst dan niet zozeer naar een filosofisch-
pedagogisch ideaal, maar wel naar de (opleidings)didactische uitgangspunten en hun 
concrete vertaling naar de praktijk van de organisatie. Op die manier wordt de plaats van 
de stage en dus van de stageschool in het hele opleidingstraject duidelijk, maar kan om-
gekeerd ook de stageschool aan de opleidingsinstituten duidelijk maken wat dit concreet 
betekent voor het eigen functioneren als school en hoe hier bepaalde zaken geoptimali-
seerd worden. Die wederzijdse duidelijkheid over rol en verwachtingen zou in veel geval-
len al een belangrijke stap vooruit zijn in vergelijking met de huidige situatie. Verschillen-
de opleidingsinstituten leveren trouwens al belangrijke inspanningen om te komen tot 
vormen van overleg- of uitwisseling met hun mentoren en/of stagescholen. 
 
Dit gesprek is echter van fundamenteel belang omdat het ertoe bijdraagt dat de kloof tus-
sen de opleidingscontext (praktijken én de achterliggende opvattingen!) en de praktijk-
context verkleint. Die tegenstellingen vormen precies de spanning waarin aspirant-
leerkrachten als stagiair terecht komen. 
 
Om echter werkelijk te komen tot “win-win-situaties” zou dit gesprek moeten uitmonden in 
concrete vormen van samenwerkingsprojecten. Voor de stageschool biedt dit meteen 
kansen tot schoolontwikkeling en professionalisering van het eigen team. Ook dit is 
“winst” (los van het eventueel financiële voordeel dat de school verwerft). Voor het oplei-
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dingsinstituut is het een gelegenheid om bijvoorbeeld vormen van toegepast onderzoek 
te doen. 
 
Een illustratie: p r o j e c t g e b o n d e n  n a s c h o l i n g  
 

In het kader van de nascholing, hebben we aan het Centrum voor Onderwijsbeleid en 
-vernieuwing van de K.U.Leuven de voorbije jaren ervaring opgedaan met een vorm 
van projectgebonden nascholing. De deelnemers (i.c. kernteams van een basisschool) 
engageren zich om in de eigen school te beginnen werken aan een zelfgekozen en 
duidelijk afgebakende vernieuwing om het schoolfunctioneren te optimaliseren. De er-
varingen en “lessen” in die lokale schoolprojecten worden systematisch ingebracht tij-
dens de nascholingsbijeenkomsten én vormen de onmiddellijke aanknopingspunten 
voor de theoretische nascholingsinhouden, die door de nascholers worden ingebracht. 
Die aanpak leidt tot een gerichte verbinding van de nascholingsinhouden met concrete 
ervaringen (theorie-praktijk-verbinding). In de nascholingssessies zelf wordt gewerkt 
met een hele reeks werkvormen die actieve participatie van de deelnemers stimuleren 
(practice what you preach!), maar die de deelnemers ook zelf weer kunnen toepassen 
in vormen van teamoverleg en samenwerking in de eigen school. Zo vindt er dus vor-
ming plaats door theoretische input (vanwege de nascholers), het werken aan innova-
tie in de eigen school, de reflectieve verbinding van beiden met elkaar én het collegia-
le gesprek erover met collega’s uit andere scholen, tijdens de nascholingsbijeenkom-
sten. Daarenboven vormt dit nascholingsproject voor de nascholers ook de context 
om een actie-onderzoek uit te voeren naar leerprocessen in nascholing en naar de ef-
fectiviteit van nascholing voor het initiëren en ondersteunen van vernieuwingsproces-
sen in de school (zie o.m. Schellekens, Kelchtermans, Ballet, Vandenberghe & Cree-
mers, 2002).  
Naar analogie met dit voorbeeld kunnen opleidingsinstituten (die trouwens vaak zelf 
ook nascholing aanbieden) een ondersteunings- en vormingsaanbod doen voor hun 
stagescholen, waarbij deze laatste vanuit hun eigen interessen en prioriteiten project-
thema’s kunnen inbrengen en vanuit die projecten aan schoolontwikkeling doen.  

 

2.2 De idee van professionele leergemeenschap als leidraad 
 
In het onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren, is er recent heel wat 
gepubliceerd over "professionele leergemeenschappen" (zie o.m. Vandenberghe & 
Kelchtermans, 2002). Men vertrekt daarbij van de gedachte dat scholen niet alleen de 
plaatsen zijn waar leraren werken en hun brood verdienen, maar dat ze evenzeer plaat-
sen zijn waar leraren kunnen leren en professioneel groeien. Meer nog: een school zal 
maar goed functioneren en kwalitatief ontwikkelen naarmate ook de betrokken teamleden 
professioneel kunnen ontwikkelen (Smylie, 1995).  
 
Uit dit onderzoek zijn al een aantal structurele en culturele factoren naar voren gekomen 
die het succes van die professionele leergemeenschappen bepalen (Coburn, 2001; Hord, 
1997; Leithwood, Leonard & Sharate, 1998; Little, 1999 en 2002; Louis & Leithwood, 
1998; Marks & Louis, 1999; Smylie & Weaver Hart, 1999; Bruce King, 2002; Bryck, Cam-
burn & Louis, 1999). De activiteiten van de leerkrachten binnen een leergemeenschap 
zijn zeer sterk gericht op het leren van leerlingen en op de (vak-)inhouden die daarbij 
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noodzakelijk zijn. Binnen het team is men het erover eens dat het leren door de leerlin-
gen analyseren om het te verbeteren, een belangrijke gemeenschappelijke opdracht is. 
Er ontstaat een intensieve samenwerking tussen leraren, waarbij zoveel mogelijk alle le-
den van het team worden betrokken. De samenwerking tussen collega's is laat zich ver-
der kenmerken door gericht onderzoek van de eigen praktijk en collectieve reflectie op 
een aantal ervaringen en vaststellingen (zie ook de hierboven bepleite onderzoeksgerich-
te houding en de vormen van actie-onderzoek). Men maakt afspraken over uit te voeren 
klasactiviteiten en bespreekt achteraf de opgedane ervaringen. Op deze wijze werkt men 
ook aan de de-privatisering van de persoonlijke praktijk: hoe een leerkracht werkt in 
zijn/haar klas is niet langer een ‘privé-zaak’ van de betrokkene, maar vormt het onder-
werp van gesprek en uitwisseling omdat men zich als team voor het geheel verantwoor-
delijk voelt. Binnen de schoolcultuur groeit de norm dat samenwerking en uitwisseling 
noodzakelijk zijn. Opvallend is ook dat men in bepaalde gevallen samenwerkt aan de 
ontwikkeling van materiaal, waarbij de schoolleiding hiervoor tijd voorziet en indien nodig 
ook een extra budget. Bij dit alles blijft men niet binnen de school; ook externe bronnen 
(experten; literatuur; nascholingsprojecten) worden geïntegreerd in de hele werking. 
 
In dit onderzoek over professionele leergemeenschappen gaat veel aandacht naar de rol 
van de schoolleider. Het is duidelijk dat de schoolleider verantwoordelijk is voor het cre-
ëren van structuren en het voorzien van tijd waardoor professioneel overleg mogelijk 
wordt. Daarenboven kan de schoolleider fungeren als een soort buffer tegenover nieuwe 
verwachtingen en opdrachten vanwege de overheid of vanuit de samenleving. Op die 
manier filtert hij of zij die externe verwachtingen zodat ze geen bijkomende belasting 
vormen voor, of een rem zijn op de ontwikkelingen binnen de schoolgemeenschap. 
“Neen” zeggen tegen bepaalde vormen van externe druk is dan een constructieve bijdra-
ge om de schoolinterne ontwikkelingsdynamiek maximale kansen te bieden.  
 
Professionele leergemeenschappen bieden een concrete context om de hierboven be-
pleite professionele ontwikkeling 'in de breedte en de diepte' mogelijk te maken. Ze pas-
sen ook helemaal in de gedachte dat 'leraar worden' een levenslang leer- en ontwikke-
lingsproces is. Het begint in de initiële opleiding, gevolgd door vormen van aanvangsbe-
geleiding tijdens de eerste loopbaanjaren en gaat verder via allerlei vormen van nascho-
ling, maar ook via leerkansen die voorzien worden in de dagelijkse werkcontext van de 
school. De wetenschappelijk steeds beter onderbouwde notie van “professionele ge-
meenschap” lijkt ons daarom een krachtige leidraad voor het ontwerpen van concrete 
samenwerkingsprojecten tussen opleidingsinstituten en praktijkscholen. Het zou zeer de 
moeite waard zijn wanneer de overheid middelen zou voorzien om een aantal pilootexpe-
rimenten mogelijk te maken waarbij opleidingsinstituten en stagescholen elkaar onder-
steunen om de gedachte van een professionele leergemeenschap te realiseren. Op die 
manier kunnen niet alleen “examples of good practice” ontwikkeld worden, maar door de-
ze pilootexperimenten meteen ook in te bedden in een onderzoeksproject, kunnen ze be-
langrijke inzichten opleveren over hoe professionele leergemeenschappen ontwikkelen, 
welke moeilijkheden men mag verwachten, welke ondersteuningsvormen noodzakelijk 
zijn, enz. In zulke projecten zou trouwens ook de pedagogische begeleiding een com-
plementaire rol kunnen spelen. 
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B E S L U I T  
 
 
In dit rapport zijn we vertrokken van het probleem van de theorie-praktijk-kloof. We heb-
ben de kloof preciezer omschreven en afgelijnd en zo ontdekt dat ze fundamenteel ver-
wijst naar het opleidingsdidactische vraagstuk: hoe verwerven aspirant-leerkrachten hun 
professionaliteit als leerkracht? Dit vraagstuk hebben we vervolgens uitgewerkt aan de 
hand van het concept van “reflectief ervaringsleren in de breedte en de diepte” als een 
sleutelproces in de groei naar professionele identiteit bij leerkrachten. Daarbij hebben we 
gewezen op belangrijke eenzijdigheden in de opvattingen over leerkrachtenprofessionali-
teit, waarbij men overdreven veel aandacht geeft aan de louter technische aspecten van 
het beroep. Leraar zijn vereist het omgaan met emotionele, politieke en morele dimen-
sies. Het wordt intrinsiek gekenmerkt door een vorm van kwetsbaarheid, omdat er geen 
definitieve antwoorden, geen pasklare oplossingen en geen ultieme verantwoordings-
grond is voor het handelen van leraren. Die kwetsbaarheid is tegelijkertijd echter ook de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de volheid van het leraarschap, dat veel verder reikt dan 
technische kennis en vaardigheden. Voor het leraarschap -en dus ook voor de opleiding 
van leraren- bestaat er geen receptenboek. Maar er is wel kookkunst, die precies be-
staat in het vernuftig, creatief inzetten van de kennis over producten en procedures, over 
smaak en sfeer, over het stillen van zowel fysieke honger als de esthetische hongergeur. 
De professionele leraar lijkt wellicht meer op de meesterkok dan op de ingenieur die 
bruggen construeert. Maar hij/zij heeft in elk geval iets van beiden. De opleiding van lera-
ren en het beleid rond de lerarenopleiding dienen dat steeds voor ogen te houden. We 
hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan de blijvende zorg voor en het streven 
naar het ondersteunen van dit “meesterschap”. 
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