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Een deel van dit proefschrift werd in 2015 gepubliceerd in het themanummer 
‘School-Based Teacher Learning’ van het peer-reviewed tijdschrift Journal of  

Teacher Education1. Ondanks deze internationale wetenschappelijke publicatie, heb 
ik ervoor gekozen om het proefschrift in het Nederlands te schrijven. Het onder-
zoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd heeft een narratief-methodologisch 
karakter. Narratief onderzoek kan worden omschreven als “the study of experience 
as story” (Connelly & Clandinin, 2006, p. 375). Het verhaal is daarmee zowel het 
fenomeen dat wordt bestudeerd als de methode waarmee dit wordt bestudeerd. 
Narratieve onderzoekers hebben de (ethische) opdracht om in hun onderzoeksrap-
portages zoveel als mogelijk recht te doen aan de ‘geleefde’ en ‘vertelde’ verhalen 
van de participanten in hun onderzoek. Dit doet onder meer een beroep op het 
taal- en schrijfvermogen van de onderzoeker. Door de resultaten van dit onderzoek 
naar het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek in het Nederlands te 
beschrijven, meen ik meer recht te kunnen doen aan de verhalen van de studenten 
die participeerden in dit onderzoek, aangezien ik de Nederlandse taal beter beheers 
dan de Engelse.

1 Leeferink, H., Koopman, M., Beijaard, D., & Ketelaar, E. (2015). Unraveling the complexity of student 
teachers’ learning in and from the workplace. Journal of Teacher Education, 66(4), 334-348.
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“The word ‘experience’ is a notation of an inexpressible as that
which decides the ultimate status of all which is expressed; 
inexpressible not because it is so remote or transcendent, 

but because it is so immediately engrossing and matter of course.”

Dewey, J. (1976).
The middle works, 1899-1924: Vol. 10. Journal articles,

essays, and miscellany published in the 1916-1917 period (p. 325)
(J. A. Boydston, Ed.). Carbondale: Southern Illinois University Press.

Yesterday was short, today is longer.
Though without edge or corners,
[the solstice] is good to examine.
I encourage you to look closely.

Stop asking for the sun in the sky.

Dogen Zenji (1200-1253)

11
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Algemene introductie

1.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar het leren van aanstaande leraren op en 
van de werkplek geïntroduceerd. Eerst wordt de aanleiding tot het onderzoek be-
schreven (1.2). Vervolgens worden de probleemstelling (1.3), de opzet (1.4) en de 
context van het onderzoek geschetst (1.5). In paragraaf 1.6 volgt een beschrijving 
van de relevantie van het onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van 
het proefschrift (1.7).

1.2 Aanleiding tot het onderzoek

De werkplek wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke context om het 
leren van aanstaande leraren te bevorderen: aanstaande leraren moeten niet alleen 
kennis verwerven over leren en onderwijzen, maar moeten zich ook ontwikkelen 
als professionals door het opdoen van praktijkervaringen (o.a. Grossman, Ham-
merness, & McDonald, 2009; Hammerness & Darling-Hammond, 2005; Mattson, 
Eilertsen, & Rorrison, 2011). De aandacht voor het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek moet worden begrepen tegen de achtergrond van de (inter-
nationale) discussie over de kwaliteit van de lerarenopleiding. Veel onderwijspro-
gramma’s van lerarenopleidingen zijn de afgelopen jaren bekritiseerd, onder meer 
vanwege het sterk theoretische karakter en de geringe koppeling met de praktijk 
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(Hammerness & Darling-Hammond, 2005). In dit soort programma’s wordt ver-
ondersteld dat aanstaande leraren eerst de theorie over het leren en onderwijzen 
van leerlingen moeten verwerven op het opleidingsinstituut zodat ze die daarna 
kunnen toepassen in de praktijk (Korthagen & Kessels, 1999). Aanstaande lera-
ren blijken in de praktijk echter weinig gebruik te maken van de theorie die ze op 
het opleidingsinstituut hebben verworven (Hammerness, Darling-Hammond, & 
Bransford, 2005; Korthagen & Wubbels, 2011). In zowel Nederland als veel andere 
landen heeft dit geleid tot meer praktijkgerichte onderwijsprogramma’s, variërend 
van programma’s waarin studenten worden aangesteld als leraar tot programma's 
waarin ze stage lopen op een school onder supervisie van een praktijkbegeleider 
(Ball & Cohen, 1999; Hagger & McIntyre, 2006; Maandag, Deinum, Ho=man, & 
Buitink, 2007). Ook investeren veel landen in het verbeteren van de samenwerking 
tussen lerarenopleidingen en scholen. In Nederland heeft dit geleid tot de zoge-
naamde ‘opleidingsschool’, een opleidingsvariant waarin opleidingsinstituten en 
scholen intensief samenwerken om leraren op te leiden in de beroepspraktijk1. In 
al deze varianten vormt het werkplekleren van aanstaande leraren een substantieel 
onderdeel van het onderwijsprogramma.
 De aanleiding tot dit onderzoek naar het leren van aanstaande leraren op en 
van de werkplek is het feit dat, ondanks het belang dat door beleidsmakers, onder-
zoekers en opleiders wordt toegekend aan werkplekleren van aanstaande leraren, 
er nog relatief weinig bekend is over de aard van dit type leren. De afgelopen jaren 
heeft het onderzoek zich grotendeels gericht op ervaringen van aanstaande lera-
ren met en kenmerken en condities van de werkplek als leeromgeving (o.a. Fuller 
& Unwin, 2004; Geldens, 2007; Kroeze, 2014; Snoek & Struyf, 2012; Tang, 2003) 
en de impact van dit type leren (o.a. Bierman, Karbach, Spinath, & Brünken, 2015; 
Caires & Almeida, 2005; Caires, Almeida, & Vieira, 2012; Capraro, Capraro, & Hel-
feldt, 2010; Ronfeldt, 2015; Ronfeldt & Reiniger, 2012). Ook is onderzoek naar het 
leren van aanstaande leraren vaak gericht op een speci>ek aspect, zoals leeractivi-
teiten van aanstaande leraren en de invloed van begeleiding op het leren, waarmee 
onvoldoende recht wordt gedaan aan het multidimensionale, idiosyncratische en 
context-speci>eke karakter van het leren van aanstaande leraren (Mutton, Burn, & 
Hagger, 2010; Olsen, 2008). Volgens Zeichner (1984) geldt dit in het bijzonder voor 
onderzoek naar het leren van praktijkervaringen. “The failure of studies to attend 
the complex, dynamic, and multidimensional nature of settings and people, indivi-
dually and in interaction […], is a major reason for the current unsatisfactory state 
of our knowledge base related to the in?uence of >eld experiences on teacher deve-
lopment” (Zeichner, 1984, p. 6). Zeichner pleit daarom voor onderzoek dat zowel 

1  Zie Timmermans (2012) voor een uitgebreide reconstructie van het ontstaan van de opleidingsschool.
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Algemene introductie

conceptueel als methodologisch recht doet aan de complexe aard van het leren van 
aanstaande leraren in de praktijk.
 In de literatuur over werkplekleren is in toenemende mate aandacht voor de spe-
ci>eke en complexe aard van dit type leren (o.a. Hager, 2011; Hodkinson & Hodkin-
son, 2004; Illeris, 2011). Hager (2004) pleit in dit verband, net als Zeichner, voor 
onderzoek dat aansluit bij het speci>eke karakter van werkplekleren. Volgens Ha-
ger (2004) wordt het leren op de werkplek voor een groot deel gekarakteriseerd door 
wat hij noemt “action in the world” (p. 246): door te leren op de werkplek verandert 
niet alleen de persoon die leert, maar ook de context van de werkplek waarin die 
persoon participeert. Het leren op de werkplek betreft een interactieproces tussen 
de lerende en de context (vgl. Illeris, 2011) waarin tal van persoonlijke en contex-
tuele aspecten op elkaar inwerken (o.a. Hodkinson & Hodkinson, 2004; Illeris, 
2011) en waarbij de lerende deel uitmaakt van die context; met andere woorden: de 
lerende en de context zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (vgl. Davis & Su-
mara, 2001; Lave & Wenger, 1991; Webster-Wright, 2006). “On this view, learn-
ing changes both learners and their environments” (Hager, 2004, p. 246). Leren 
op de werkplek vormt een integraal onderdeel van het werkproces en vindt plaats 
in werk-gerelateerde praktijken (Eraut, 2004). Borko (2004) wijst erop dat leraren 
leren op de werkplek door te participeren in allerlei verschillende situaties, zoals 
klassen, sectievergaderingen en oudergesprekken. Datzelfde geldt voor aanstaande 
leraren. Door te participeren in verschillende werkpleksituaties doen aanstaande 
leraren ervaringen op die betekenis moeten krijgen in het licht van hun professi-
onele ontwikkeling tot leraar. Het doel van het participeren in werk-gerelateerde 
praktijken is niet om studenten te socialiseren in de bestaande sociale en culturele 
praktijken van de school waar ze stage lopen (een onbedoeld ‘gevaar’ waar critici 
regelmatig op wijzen; zie Britzman, 2003; Lunenberg & Korthagen, 2003), maar 
om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen met het oog op het leraarschap 
(Tynjälä, 2008). Interessant in dit verband is dat aanstaande leraren gedurende het 
werkplekleren niet alleen participeren in situaties op de werkplek, maar ook te ma-
ken hebben met andere contexten, zoals het opleidingsinstituut. Het leren van aan-
staande leraren op en van de werkplek is zo bezien een complex proces van het 
opdoen van en betekenis geven aan ervaringen waarin verschillende aspecten, si-
tuaties en contexten een rol spelen en het leren, de context(en) en de lerende onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden. “Learning is not merely separated in practice 
– as if it was some independently rei>able process that just happened to be located 
somewhere; learning is an integral part of generative social practice in the lived-in-
world” (Illeris, 2011, p. 44). Het doel van dit onderzoek is dan ook om meer inzicht 
te krijgen in en daarmee bij te dragen aan kennis van de complexe aard van het le-
ren van aanstaande leraren op en van de werkplek.
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1.3 Probleemstelling van het onderzoek

Werkplekleren wordt in dit onderzoek opgevat als een complex proces waarin aan-
staande leraren zowel praktijkervaringen opdoen als betekenis geven aan hun er-
varingen. In dit proefschrift worden praktijkervaringen van aanstaande leraren als 
vertrekpunt genomen van hun leerproces. Een praktijkervaring wordt omschre-
ven als een verandering in de gewaarwording van aanstaande leraren van de werk-
pleksituatie waarin ze participeren en die wordt veroorzaakt door een bepaalde 
gebeurtenis of activiteit (Webster-Wright, 2006). Door betekenis te geven aan deze 
ervaringen wordt nieuwe kennis geïntegreerd met bestaande kennis in het concep-
tuele referentiekader van de lerende (Boud, Keogh, & Walker, 1985). Gedurende 
dit proces worden praktijkervaringen getransformeerd naar leerervaringen. Een 
leerervaring – in dit proefschrift omschreven als het besef van aanstaande leraren 
iets geleerd te hebben – kan plaatsvinden in een situatie op of buiten de werkplek. 
Om inzicht te krijgen in dit leerproces wordt in dit proefschrift een holistisch per-
spectief gehanteerd aangezien het leren op en van de werkplek een complex proces 
lijkt te zijn waarin leren, context en lerende onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den (Illeris, 2011; Jarvis & Parker, 2005; Webster-Wright, 2006). Om dit leerpro-
ces te begrijpen en interpreteren moet dus rekening worden gehouden met tal van 
aspecten, situaties en contexten die een rol spelen in het werkplekleren van aan-
staande leraren. Daarnaast lijkt het van belang na te gaan in hoeverre dit leerpro-
ces kan worden gekarakteriseerd als continu of discontinu. Leren en professionele 
ontwikkeling van (aanstaande) leraren worden vaak gekarakteriseerd als continue 
processen waarin nieuwe ervaringen worden geïntegreerd met en betekenis krij-
gen door eerder opgedane ervaringen (o.a. Clarke & Hollingsworth, 2002; Olsen, 
2008; Webster-Wright, 2006). Onderzoek naar sleutelervaringen in de ontwikke-
ling van aanstaande leraren laat zien dat veel aanstaande leraren hun leerproces 
helemaal niet als continu ervaren, maar als een weg met pieken en dalen, en mo-
menten of perioden van transformatie (Meijer, de Graaf, & Meirink, 2011). In dit 
discontinue leerproces blijken nieuwe ervaringen te schuren met eerder opgedane 
ervaringen (Illeris, 2009). Vooralsnog is het (dis)continue karakter van het werk-
plekleren van aanstaande leraren niet (systematisch) onderzocht. Ook is niet dui-
delijk wat aanstaande leraren leren van hun (dis)continue praktijkervaringen en in 
welke mate die bijdragen aan hun professionele ontwikkeling. Volgens Meijer et al. 
(2011) leidt een gerichtheid op het opdoen van en omgaan met ervaringen niet au-
tomatisch tot professionele ontwikkeling van aanstaande leraren. In dat licht is het 
interessant om het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek gedurende 
een langere periode te volgen. Centraal in dit onderzoek staat derhalve de vraag 
naar wat en hoe aanstaande leraren leren op en van de werkplek.
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Algemene introductie

1.4 Opzet van het onderzoek

Het proefschrift bestaat uit twee empirische studies die gedurende een periode 
van twee studiejaren (van september 2009 tot april 2011) parallel zijn uitgevoerd. 
In de eerste studie is onderzocht wat aanstaande leraren leren op en van de werk-
plek. Daartoe hebben 45 aanstaande leraren van vijf verschillende lerarenopleidin-
gen en twaalf studierichtingen leerervaringen beschreven in digitale logboeken 
als uitkomsten van het werkplekleren. Verondersteld werd dat leerervaringen ver-
bonden zijn met en gegenereerd worden door speci>eke werkpleksituaties waarin 
aanstaande leraren participeren (Webster-Wright, 2006). In de tweede studie is 
onderzocht hoe aanstaande leraren leren op en van de werkplek. Daartoe zijn 10 
aanstaande leraren, die eveneens participeerden in de eerste studie, vier of vijf keer 
geïnterviewd: een biogra>sch interview aan het begin van de onderzoeksperiode, 
twee of drie leerprocesinterviews tijdens deze periode en een story-line interview 
aan het eind. Tevens is gebruik gemaakt van de beschreven leerervaringen in de 
digitale logboeken. Het werkplekleren van aanstaande leraren is in deze studie op 
twee niveaus onderzocht: op micro- en macroniveau. Het leerproces op microni-
veau had betrekking op de totstandkoming van unieke, enkelvoudige leerervarin-
gen. Op dit niveau is bestudeerd hoe praktijkervaringen van aanstaande leraren 
werden getransformeerd naar leerervaringen. Daarbij is nagegaan welke aspecten, 
situaties en contexten een rol speelden in dit leerproces en welke relaties er beston-
den tussen deze aspecten, situaties en contexten. Het leerproces op macroniveau 
betrof het leren over meerdere leerervaringen heen. Op dit niveau is de inhoud en 
structuur van het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek gedurende 
een periode van twee studiejaren onderzocht. Nagegaan werd met welke thema’s 
aanstaande leraren zich bezighielden op de werkplek en in hoeverre het werkplek- 
leren kon worden gekarakteriseerd als continu of discontinu. Tot slot is onderzocht 
welke relaties er bestonden tussen het werkplekleren en de professionele ontwikke-
ling van aanstaande leraren.

1.5 Context van het onderzoek

Het onderzoek vond plaats onder studenten die werden opgeleid tot tweedegraads 
leraar in het algemeen vormend of beroepsgerichte onderwijs. Voor het verkrijgen 
van een rijk en gevarieerd beeld van het werkplekleren van aanstaande leraren, 
werden studenten geworven van verschillende lerarenopleidingen en studierich-
tingen. In alle lerarenopleidingen besteden aanstaande leraren een (groot) deel 
van hun studietijd aan het leren op en van de werkplek. De omvang van de stage 
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verschilt vaak per leerjaar, en kan uiteenlopen van één dag tot vijf dagen per week, 
waarbij het aantal uren dat aanstaande leraren besteden aan werkplekleren meestal 
in de loop van de studie toeneemt. Voor het onderzoek werden daarom studenten 
uit verschillende leerjaren geworven.
 In het onderzoek participeerden alleen studenten die gedurende de periode van 
dataverzameling stage liepen in het beroepsgerichte onderwijs (vmbo en mbo). Van 
het totaal aantal leerlingen in Nederland volgde in 2012 ruim 33 procent het havo 
en vwo; de rest ging naar het vmbo (inclusief leerwegondersteunend onderwijs) 
en praktijkonderwijs (Centraal Bureau voor Statistiek, 2012). Van de vmbo-leerlin-
gen die in 2011 hun diploma behaalden, stroomde ongeveer 88 procent door naar 
het mbo (Centraal Bureau voor Statistiek, 2012). Ondanks het feit dat zoveel leer-
lingen naar een school gaan voor beroepsgericht onderwijs, hadden lerarenoplei-
dingen er tot voor kort relatief weinig aandacht voor. Om aanstaande leraren beter 
toe te rusten voor het lesgeven in het (v)mbo, zijn tweedegraads lerarenopleidin-
gen sinds 2013 verplicht om een breed basisprogramma voor alle schoolsoorten 
aan te bieden. Een onderdeel van dit programma is een werkveldoriëntatie op alle 
schoolsoorten in het tweedegraads domein. Daarnaast zijn lerarenopleidingen ver-
plicht om een aparte afstudeerrichting voor het beroepsgerichte onderwijs aan te 
bieden. De overheid beoogt met deze maatregelen meer recht te doen aan de eisen 
die het werken in het beroepsgerichte onderwijs aan leraren stelt, bijvoorbeeld als 
het gaat om kennis over het vak, de doelgroep en de context van het toekomstige 
beroep van leerlingen. Vanuit dit perspectief is het relevant na te gaan wat en hoe 
aanstaande leraren leren in de praktijk van het beroepsgerichte onderwijs.

1.6 Relevantie van het onderzoek

Het onderzoek waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd is theoretisch, me-
thodologisch en praktisch relevant. Door inzichtelijk te maken wat en hoe aanstaande 
leraren leren op en van de werkplek, draagt het onderzoek bij aan theorievorming 
over het werkplekleren van aanstaande leraren enerzijds en de inrichting van de 
werkplek als leerplek anderzijds. Door het werkplekleren te bestuderen vanuit een 
holistisch perspectief, levert het proefschrift bovendien een bijdrage aan de huidige 
internationale discussie over en het onderzoek naar de complexiteit van het leerpro-
ces en de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren (vgl. Clarke & Hol-
lingsworth, 2002; Olsen, 2008; Opfer & Pedder, 2011; Webster-Wright, 2009).
 Het onderzoek is ook methodologisch relevant. In dit proefschrift wordt (de 
complexiteit van) het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek onder-
zocht met behulp van een narratief-methodologische aanpak. Door het leren van 
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aanstaande leraren op en van de werkplek te reconstrueren in de vorm van ver-
halen, is het mogelijk om het leren, de context en de lerende, als persoon en als 
professional, in onderlinge samenhang te bestuderen (vgl. Webster-Wright, 2006). 
Daarmee wordt recht gedaan aan de complexiteit van het werkplekleren van aan-
staande leraren. Om inzicht te krijgen in de aard van dat leerproces, is in het kader 
van dit proefschrift een analysetechniek ontwikkeld waarmee de complexiteit van 
het werkplekleren van aanstaande leraren met behulp van webs kan worden gevi-
sualiseerd. Daarmee levert het onderzoek een methodologische bijdrage aan de in-
ternationale discussie over en het onderzoek naar de complexiteit van het leren van 
(aanstaande) leraren.
 Tot slot is het onderzoek praktisch relevant. Door na te gaan wat en hoe aan-
staande leraren leren op en van de werkplek, levert het onderzoek aanknopings-
punten om de werkplek in te richten als een echte leerplek voor aanstaande leraren. 
Het is van belang dat de leeromgeving aansluit bij de aard van het leren van aan-
staande leraren (Calderhead & Shorrock, 1997). De inrichting van dit soort omge-
vingen moet worden ondersteund door theorieën die gebaseerd zijn op een analyse 
van de leerprocessen van aanstaande leraren (Vermunt & Verloop, 1999). Het on-
derzoek is bovendien relevant voor lerarenopleiders en praktijkbegeleiders om de 
ondersteuning die aanstaande leraren nodig hebben bij het leren op en van de 
werkplek beter te begrijpen en conceptualiseren.

1.7 Overzicht van het proefschrift

Het proefschrift bestaat uit twee empirische studies die tezamen antwoord geven 
op de centrale vraag naar wat en hoe aanstaande leraren leren op en van de werk-
plek. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van het onderzoek gepresenteerd. 
Eerst worden het holistisch perspectief op werkplekleren van aanstaande leraren 
en de consequenties daarvan voor de aanpak van het onderzoek geschetst. Deze be-
schrijving leidt tot een model waarin het leren van aanstaande leraren op en van de 
werkplek wordt geconceptualiseerd als een relationeel, temporeel en situationeel 
proces. Dit model wordt in de rest van het hoofdstuk uitgewerkt. Het hoofdstuk be-
sluit met een overzicht van de onderzoeksvragen.
 In hoofdstuk 3 staan de methodologie en opzet van het onderzoek centraal. 
Eerst wordt de narratief-methodologische aanpak van het onderzoek uitgewerkt. 
Vervolgens worden de onderzoeksopzet en gebruikte instrumenten beschreven. 
Daarna volgt een schets van de wijze waarop de data zijn geanalyseerd. Het hoofd-
stuk sluit af met een overzicht van getro=en maatregelen ten behoeve van de kwa-
liteit van het onderzoek.
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 In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het 
hoofdstuk bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt gerapporteerd over de stu-
die naar wat aanstaande leraren leren op en van de werkplek. In het tweede, derde 
en vierde deel van het hoofdstuk wordt gerapporteerd over de studie naar hoe aan-
staande leraren leren op en van de werkplek; daarbij wordt aandacht besteed aan 
respectievelijk de wijze waarop praktijkervaringen van aanstaande leraren werden 
getransformeerd naar leerervaringen, de inhoud en structuur van het werkplekle-
ren van aanstaande leraren, en de mate waarin het werkplekleren bijdroeg aan de 
professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.
 In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek bediscus-
sieerd. Ook wordt kritisch teruggeblikt op de narratief-methodologische aanpak 
van het onderzoek. Voorts worden de beperkingen van het onderzoek besproken, 
suggesties voor vervolgonderzoek gedaan en implicaties voor de praktijk beschre-
ven. Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies ten aanzien van het leren van 
aanstaande leraren op en van de werkplek. 
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2.1 Inleiding

Het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek wordt in dit proefschrift 
onderzocht vanuit een holistisch perspectief. In paragraaf 2.2 worden (de keuze 
voor) dit perspectief en de consequenties daarvan voor de aanpak van het onder-
zoek toegelicht. Deze beschrijving resulteert in een conceptueel model waarin het 
werkplekleren van aanstaande leraren wordt gekarakteriseerd als een relationeel, 
situationeel en temporeel proces. In de paragrafen 2.3 en 2.4 wordt dit model uit-
gewerkt. Het hoofdstuk sluit af met een toelichting op en weergave van de onder-
zoeksvragen (2.5).

2.2 Werkplekleren: een holistisch perspectief

2.2.1 Complexiteit van werkplekleren
De afgelopen jaren is in verschillende reviews over onderzoek naar het leren van 
leraren gepleit voor een conceptualisering van leren waarin de complexe onder-
wijscontext waarin leraren leren en werken is verdisconteerd (o.a. Borko, 2004; 
Clarke & Hollingsworth, 2002). Desondanks constateren Opfer en Pedder (2011) 
in hun review dat het merendeel van het onderzoek naar het leren van leraren nog 
altijd is gericht op speci>eke activiteiten, processen of programma’s zonder die con-
text daarbij te betrekken. Webster-Wright (2009) komt in haar review over studies 
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naar professionaliseringsprogramma’s tot een soortgelijke conclusie. Volgens haar 
wordt weliswaar breed onderschreven dat leren een proces is van interactie tussen 
de lerende, de context en dat wat wordt geleerd, “yet many research and practice ap-
proaches attempt to control or deal with these factors separately” (p. 714). De con-
sequentie daarvan is dat veel studies een atomistisch karakter hebben en gericht 
zijn op een speci>ek aspect, zoals leeractiviteiten, kenmerken van de leeromgeving 
en praktijkkennis. Dit geldt eveneens voor veel onderzoek naar het leren van aan-
staande leraren (o.a. Olsen, 2011; Zeichner, 1984). En hoewel dit type onderzoek 
waardevolle informatie oplevert, doet het onvoldoende recht aan de aard van het 
leerproces; in werkelijkheid is het leren van aanstaande leraren een complex proces 
van (een groot aantal) continu op elkaar inwerkende factoren, zoals kennis, waar-
den, opvattingen, herinneringen, emoties, feedback van begeleiders en gedrag van 
leerlingen in de klas, inclusief de sociale, culturele en organisatorische omstan-
digheden waarin een student (als persoon en als professional) functioneert (o.a. 
Mutton et al., 2004; Olsen, 2008; Zeichner, 1984). Om het leren van aanstaande le-
raren op en van de werkplek te kunnen begrijpen en interpreteren, is een perspec-
tief nodig dat recht doet aan het geheel van al deze op elkaar inwerkende factoren.
 Voor het conceptualiseren van de complexiteit van het leren van (aanstaande) 
leraren maken onderzoekers gebruik van allerlei verschillende theoretische en me-
thodologische perspectieven, zoals een holistisch perspectief (o.a. Illeris, 2011; Jar-
vis & Parker, 2005), een complexiteitsperspectief (o.a. Davis & Sumara, 2006), een 
dialogisch perspectief (o.a. Bakhtin, 1981), een ecologisch perspectief (o.a. Wideen, 
Mayer-Smith, & Moon, 1998; Zeichner, 1984) en een professioneel identiteitsper-
spectief (o.a. Beijaard, 2009; Olsen, 2011). Deze perspectieven resulteren in (voor 
een deel) verschillende beschrijvingen van de complexe aard van het leren van 
(aanstaande) leraren. Wat ze echter gemeen hebben is het uitgangspunt dat leren 
een proces is van voortdurende verandering. Ook delen ze de perceptie dat leren 
verbonden is met en ontstaat vanuit de complexe en veranderende context waarin 
de lerende participeert. Leerervaringen hebben daardoor niet alleen een tijdelijk, 
maar als gevolg van een continu veranderende dynamiek tussen de lerende en de 
context ook een onvoorspelbaar karakter (o.a. Davis & Sumara, 1997; Hager, 2011; 
Olsen, 2011).
 Om de complexiteit van het leren van aanstaande leraren op en van de werk-
plek te kunnen begrijpen en interpreteren, wordt in dit proefschrift een holistisch 
perspectief gehanteerd. Vanuit dit perspectief worden het leren, de context en de 
lerende (als persoon en als professional) niet gescheiden van elkaar, maar in on-
derlinge samenhang onderzocht (Illeris, 2011; Webster-Wright, 2009). "Research 
is required that views the learner, context, and learning as inextricably interrela-
ted rather than acknowledged as related, yet studied separately” (Webster-Wright, 
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2009, p. 712). In overeenstemming met dit holistisch perspectief worden leererva-
ringen van aanstaande leraren beschouwd als de uitkomsten van de continue inter-
actie tussen (een groot aantal) variabelen die betrekking hebben op de aanstaande 
leraar als lerende, het leren van de aanstaande leraar en de context(en) waarin dat le-
ren plaatsvindt.

2.2.2 Een narratieve aanpak
Leren als relationeel, temporeel en situationeel proces
Voor het bestuderen van dit complexe leerproces wordt in dit proefschrift aange-
sloten bij de narratieve onderzoekstraditie. Binnen deze traditie worden mense-
lijk ervaringen opgevat als de grondslag van de sociale werkelijkheid (Clandinin 
& Connelly, 2000). Het verhaal wordt gezien als de meest geschikte vorm om er-
varingen te begrijpen. Mensen leven hun ervaringen in de vorm van verhalen en 
geven betekenis aan hun ervaringen door deze narratief te interpreteren. “People 
shape their daily lives by stories of who they and others are, and as they interpret 
their past in terms of these stories. Story, in the current idiom, is a portal through 
which a person enters the world and by which their experience of the world is in-
terpreted and made personally meaningful” (Connelly & Clandinin, 2006, p. 375). 
Narratief onderzoek kan zo bezien worden omschreven als “the study of experi-
ence as story” (Connelly & Clandinin, 2006, p. 375). Het verhaal is daarmee zowel 
het fenomeen dat wordt bestudeerd als de methode waarmee dit wordt bestudeerd.
 Volgens Clandinin en Connelly (2000) kan dit proces van betekenis geven aan 
ervaringen via narratieve interpretatie worden gekarakteriseerd als relationeel, 
temporeel en situationeel. Zij baseren zich daarvoor grotendeels op de pragmati-
sche >loso>e van Dewey over de ervaring. Volgens Dewey (1938) zijn ervaringen 
zowel persoonlijk als sociaal (relationeel): ervaringen worden gevormd in de inter-
actie tussen persoonlijke kennis, waarden, opvattingen, emoties en gedrag ener-
zijds en de sociale omgeving, zoals cultuur, opvattingen en gedrag van anderen, 
en organisatorische condities anderzijds. Voorts worden ervaringen volgens De-
wey gekenmerkt door continuïteit (temporeel). “Every experience both takes up so-
mething from those which have gone before and modi>es in some way the quality 
of those which come after” (Dewey, 1938, p. 35). Ervaringen staan niet op zichzelf 
(heden), maar komen voort uit eerdere ervaringen (verleden) en leiden tot nieuwe 
(toekomst). Clandinin en Connelly (2000) voegen aan deze twee kenmerken nog 
een derde toe, namelijk ‘place’ (situationeel): ervaringen vinden plaats in en wor-
den gevormd door speci>eke situaties. Connelly en Clandinin (2006) omschrijven 
‘place’ of ‘situation’ als “the speci>c concrete, physical and topological boundaries 
of place or sequence of places where […] events take place” (p. 480). Ze benadruk-
ken dat “the speci>city of location is crucial… Place may change as the inquiry 
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delves into temporality” (Connelly & Clandinin, 2006, p. 480). In dit proefschrift 
wordt ‘place’ niet alleen opgevat als ‘location’, maar ook als een vorm van “partici-
pating in socially organized activities” (Borko, 2004, p. 4). Een situatie wordt zo 
beschouwd gekenmerkt door: (a) de locatie waar een ervaring wordt opgedaan, (b) 
het type activiteit dat op deze locatie wordt uitgevoerd en (c) de betrokkenen bij die 
activiteit. Voorbeelden van situaties zijn: ‘Het verzorgen van een instructie aan een 
groep leerlingen in een klaslokaal’ en ‘Het observeren van een docent tijdens een 
oudergesprek in een vergaderruimte’. In dit relationele, temporele en situationele 
proces van betekenisgeving zijn leren, context en lerende onlosmakelijk met elkaar 
verbonden (o.a. Clandinin & Rosiek, 2007; Webster-Wright, 2006). Verondersteld 
mag dus worden dat de complexiteit van het werkplekleren waarbij aanstaande le-
raren zowel praktijkervaringen opdoen als betekenis geven aan hun ervaringen 
besloten ligt in en begrepen kan worden door het bestuderen van verhalen van aan-
staande leraren (o.a. Goodson, Biesta, Tedder, & Adair, 2010; Polkinghorne, 1995).

Conceptueel model
Het relationele, temporele en situationele proces van betekenis geven aan ervaringen 
kan worden gevisualiseerd met behulp van een conceptueel model (zie >guur 2.1). 
Het model bestaat uit twee assen die loodrecht op elkaar staan: de verticale as geeft 
de relationele aard van het leerproces weer (persoonlijke en sociale), terwijl de hori-
zontale as het temporele karakter van het leren van ervaringen illustreert (verleden 

Figuur 2.1 Conceptueel model van het werkplekleren van aanstaande leraren.
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en toekomst). Op het snijpunt van deze assen bevindt zich de ervaring; deze erva-
ring komt tot stand in en wordt gevormd door een speci>eke situatie (situationele).
 Om het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek te begrijpen en in-
terpreteren, wordt in dit proefschrift gebruik gemaakt van dit conceptuele model. 
Door de relationele, temporele en situationele aard van het leren van ervaringen in 
samenhang te bestuderen, kan inzicht worden verkregen in de complexiteit van het 
leren van aanstaande leraren op en van de werkplek.

2.3 Van werkpleksituatie naar transitiesituatie: een keten  
  van activiteiten en ervaringen

Sinds het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt door veel onderzoekers 
benadrukt dat leerervaringen tot stand komen in de interactie met de omgeving 
waarin de lerende zich bevindt: wat iemand leert hangt voor een groot deel af van 
de situatie waarin wordt geleerd (Greeno, 1997; Lave & Wenger, 1991; Putnam & 
Borko, 2000). Werkplekleren van aanstaande leraren vindt plaats in allerlei ver-
schillende typen situaties: in de klas met leerlingen, tijdens evaluatiegesprekken 
met begeleiders, in een vergadering met collega’s, etc. Om het werkplekleren van 
aanstaande leraren te begrijpen, is het volgens Borko (2004) van belang om het le-
ren in al deze verschillende situaties te bestuderen.
 Webster-Wright, die vanuit een holistisch perspectief situaties heeft onderzocht 
waarin professionals ervoeren dat ze leerden, heeft laten zien dat leerervaringen 
van professionals verbonden zijn met specifieke situaties (Webster-Wright, 2006). 
Haar studie biedt relevante aanknopingspunten voor dit proefschrift over werk-
plekleren van aanstaande leraren. De professionals in Webster-Wright’s studie be-
schreven situaties waar ze – op dat ogenblik dan wel achteraf – vaststelden dat er 
iets gebeurde dat leidde tot leren. Webster-Wright noemt deze situaties ‘transitie-
situaties’, waarmee ze situaties bedoelt waarin de gewaarwording van de profes-
sional van de situatie verandert. Zij vond in haar onderzoek verschillende typen 
transitiesituaties, variërend van relatief eenvoudige typen (bijv. een gesprek met 
een collega) tot meer complexe typen (bijv. het oplossen van een ingewikkeld orga-
nisatorisch dilemma). Veel significante transitiesituaties werden gekenmerkt door 
interactie met anderen, zoals discussies met collega’s, het ontvangen van feedback 
en het coachen van anderen. Verder bleek dat leerervaringen van professionals 
nooit op zichzelf stonden, maar altijd verbonden waren met eerdere ervaringen. De 
ervaring “that it all made sense” of dat “the pieces fell into place” (Webster-Wright, 
2006, p. 104) was het resultaat van een keten van activiteiten en ervaringen die 
plaatsvonden in tal van transitiesituaties.
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 Interessant in het onderzoek van Webster-Wright is dat de ervaringen die bij-
droegen aan het leren van professionals niet alleen werden opgedaan in de beroeps-
praktijk, maar ook in andere contexten, bijvoorbeeld in een klaslokaal tijdens een 
nascholingscursus. Professioneel leren vond niet alleen plaats via ketens van acti-
viteiten en ervaringen in dezelfde context, maar ook door ervaringen uit verschil-
lende contexten en levensfasen met elkaar te verbinden. Uit een studie van Kissling 
(2014) blijkt dat dit ook geldt voor het leren van aanstaande leraren: leerervaringen 
van aanstaande leraren op de werkplek blijken in hoge mate verweven te zijn met 
persoonlijke ervaringen uit eerdere levensfasen en andere contexten. “Stated sim-
ply, their living curricula experiences shape their teaching” (Kissling, 2014, p. 90). 
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop aanstaande leraren leren van hun 
ervaringen op de werkplek, lijkt het relevant na te gaan in hoeverre aanstaande le-
raren hun praktijkervaringen ook verbinden met ervaringen in andere contexten. 
Zo kan het zijn dat een student pas betekenis geeft aan een praktijkervaring in een 
workshop op het opleidingsinstituut of tijdens het schrijven van een re?ectiever-
slag. Door leerervaringen te beschouwen als de resultaten van ketens van activitei-
ten en ervaringen, is het mogelijk inzicht te krijgen in speci>eke situaties, die – in 
onderlinge samenhang en mogelijk gelokaliseerd in verschillende contexten – be-
vorderlijk zijn voor het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek.

2.4 Werkplekleren van aanstaande leraren als een 
  (dis)continu proces

2.4.1 Werkplekleren en professionele ontwikkeling van aanstaande  
  leraren
Meijer et al. (2011) stellen dat een gerichtheid op het opdoen van ervaringen en de 
wijze waarop aanstaande leraren omgaan met ervaringen niet automatisch leidt 
tot professionele ontwikkeling van aanstaande leraren (vgl. Feiman-Nemser, 1983; 
Zeichner, 1980). Vanuit het perspectief van professionele ontwikkeling moet de 
waarde van ervaringen volgens hen worden beschouwd in het licht van het meer 
omvattende verhaal achter die ontwikkeling van aanstaande leraren. In hoeverre 
leidt het leren op en van de werkplek bijvoorbeeld tot een verandering in kennis en 
inzichten bij aanstaande leraren?
 Webster-Wright (2006) omschrijft professionele ontwikkeling als “a change 
in professional understanding” (p. 110). Met deze omschrijving verwijst Web-
ster-Wright naar de gewaarwording bij professionals dat er iets is veranderd als 

gevolg van leren. Het begrip ‘professional understanding’ moet daarbij holistisch 
worden opgevat: het beperkt zich niet tot het cognitieve, maar heeft betrekking op 
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het totale functioneren van professionals (Webster-Wright, 2006). De professionals 
in Webster-Wright’s studie beschreven hun verandering in ‘professional under-
standing’ als cognitief, intuïtief, lichamelijk, praktisch en emotioneel. Voorbeel-
den van dit soort beschrijvingen zijn: “I saw it di=erently”, “I have a gut feeling” en 
“I learn so much from being hands on” (Webster-Wright, 2006, p. 110). Opvallend 
is dat de professionals in hun beschrijvingen leren vaak in verband brachten met 
hun professionele zelfbeeld. Veel beschrijvingen gingen niet zozeer over verande-
ring in kennis, maar over verandering in professionele identiteit. Soms waren die 
beschrijvingen heel expliciet: “My learning makes a change in my being, I become 
more aware of what I am”, andere keren waren ze meer impliciet: “It really came 
home to me” (Webster-Wright, 2006, p. 111).
 Om inzicht te krijgen in de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren 
als gevolg van het leren op en van de werkplek en de wijze waarop ervaringen van 
aanstaande leraren daaraan bijdragen, is het nodig om het werkplekleren van aan-
staande leraren gedurende een langere periode te volgen. In dit proefschrift wordt 
het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek gedurende een periode van 
twee studiejaren onderzocht.

2.4.2 Leren als een continu proces
De studie van Webster-Wright (2006) laat zien dat professionals leren ervaren als 
een continu proces waarin ze ervaringen in de beroepspraktijk verbinden met eer-
dere ervaringen en met ervaringen van anderen. Ook blijkt dat dit leerproces niet 
lineair verloopt en meer omvat dan een opeenstapeling van ervaringen. “Profes-
sionals learn with others over time in a dynamic, circuitous and iterative process 
creating a web of interconnected understanding” (p. 123). Onderzoek laat zien dat 
het leren van (aanstaande) leraren eveneens kan worden gekarakteriseerd als con-
tinu en iteratief (o.a. Beijaard et al., 2004; Clarke & Hollingsworth, 2002; Mutton 
et al., 2010). Op grond van een dieptestudie naar de wijze waarop aanstaande le-
raren kennis construeren, concludeert Olsen (2008) bijvoorbeeld dat een student 
“draws on past experiences via personal constructs that organize understanding 
and assemble conceptions considered aligned with both past positionings and pre-
sent context in order to navigate the future” (p. 124). Leren van aanstaande leraren 
is zo beschouwd een continu proces waarin studenten concepten en ervaringen die 
zijn opgedaan in verschillende levensperioden en verschillende contexten (zoals 
opleidingsinstituut, stageschool, middelbare school en vrije tijdscontext) steeds op-
nieuw verbinden met en combineren tot persoonlijke kennisconstructies.
 Deze karakterisering van leren sluit nauw aan bij een narratief perspectief op 
leren. Vanuit dit perspectief wordt leren opgevat als een proces van ‘narration’, 
waarbij nieuwe ervaringen worden geïntegreerd in en betekenis krijgen door het (bio- 
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gra>sche) verhaal van de lerende (o.a. Clark & Rositter, 2008; Goodson et al., 2010). 
Ervaringen – en in het verlengde daarvan het leren van ervaringen – worden vanuit 
dit perspectief per de>nitie beschouwd als continu (zie paragraaf 2.2.2). “When we 
see an event, we think of it not as a thing happening at that moment but as an expres-
sion of something happening over time. Any event, or thing, has a past, a present as 
it appears to us, and an implied future” (Clandinin & Connelly, 2000, p. 29).
 In de internationale literatuur over het leren van leraren wordt door veel onder-
zoekers gewezen op de consequenties van deze karakterisering voor het opleiden 
van leraren (o.a. Hammerness et al., 2005). Als het leerproces van aanstaande lera-
ren (in hoge mate) wordt beïnvloed door hun persoonlijke opvattingen en ervaringen 
zonder deze aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, dan bestaat het gevaar dat 
dit leerproces leidt tot allerlei ondoordachte overtuigingen en conventionele prak-
tijken (Feiman-Nemser & Buchmann, 1985). Uit de studie van Olsen (2008) blijkt 
bijvoorbeeld dat persoonlijke leer- en onderwijsconcepties van aanstaande leraren 
en hun individuele onderwijservaringen als leerling vaak meer invloed hebben op 
hun opvattingen en gedrag als leraar dan de formele kennisconcepten die hen van-
uit de lerarenopleiding worden aangereikt. In de literatuur wordt daarom re?ectie 
vaak genoemd als middel om het leerproces van aanstaande leraren te stimuleren 
(o.a. Feiman-Nemser, 2008; Mutton et al., 2008; Olsen, 2008). Aanstaande lera-
ren kunnen hun eigen opvattingen over onderwijs bijvoorbeeld vergelijken met de 
verschillende opvattingen over onderwijs die beschreven worden in de literatuur. 
Hierdoor kunnen persoonlijke concepties en ervaringen van aanstaande leraren 
betekenis krijgen tegen de achtergrond van het leraarsberoep waartoe aanstaande 
leraren worden opgeleid. Door te re?ecteren kunnen aanstaande leraren zich be-
wust worden van het complex van factoren dat hun leerproces (meestal onbewust) 
beïnvloedt waardoor de controle over hun eigen leerproces toeneemt en de moge-
lijkheid om dat in een gewenste richting te sturen groter wordt.

2.4.3 Leren als een discontinu proces
Deze aandacht voor de continue aard van leren lijkt te suggereren dat het (werk-
plek)leren van aanstaande leraren een gelijkmatig proces is waarin studenten zich 
geleidelijk ontwikkelen tot leraar. Onderzoek van Meijer et al. (2011) naar sleutel- 
ervaringen in de ontwikkeling van aanstaande leraren laat echter zien dat veel aan-
staande leraren hun leerproces helemaal niet als gelijkmatig ervaren, maar als een 
weg met pieken en dalen, en momenten of perioden van transformatie. Het on-
derzoek laat zien dat deze momenten of perioden van transformatie bij studenten 
gepaard gaan met één of meerdere crises die veroorzaakt worden door negatieve 
ervaringen, zoals desinteresse bij leerlingen, en resulteren in gevoelens van on-
zekerheid of desillusie. In veel gevallen wordt een dergelijke crisis gevolgd door 
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een hernieuwde motivatie voor het leraarsberoep. Studenten schrijven die positieve 
wending in hun leerproces vaak toe aan een begeleidingsgesprek over hun (per-
soonlijke) ontwikkeling tot leraar. Ook onderzoek naar de professionele identiteits-
ontwikkeling van aanstaande leraren laat zien dat het leren van aanstaande leraren 
een proces is dat regelmatig gepaard gaat met spanningen (o.a. Alsup, 2006; Smag-
orinsky, Cook, Moore, Jackson, & Fry, 2004). Uit een studie van Pillen, Beijaard 
en Den Brok (2013) blijkt bijvoorbeeld dat ervaren fricties door aanstaande lera-
ren tussen hun persoonlijke kennis, opvattingen, houdingen, waarden en normen 
enerzijds en de professionele eisen die vanuit de omgeving aan hen worden gesteld 
anderzijds regelmatig leiden tot spanningen die gepaard gaan met gevoelens van 
onmacht, frustratie en boosheid. Wanneer aanstaande leraren het gevoel hebben 
dat hun persoonlijke concerns onder druk komen te staan als gevolg van de profes-
sionele eisen die aan hen worden gesteld en niet in staat zijn met dit soort spannin-
gen om te gaan, kan dat zelfs leiden tot het verlaten van het leraarsberoep (Alsup, 
2006). Onderzoek van Pillen, Den Brok en Beijaard (2013) laat zien dat spanningen 
van aanstaande leraren niet statisch, maar aan verandering onderhevig zijn: span-
ningen kunnen worden gereduceerd en aanstaande leraren kunnen leren omgaan 
met hun spanningen. Volgens de onderzoekers zouden instituuts- en praktijkbege-
leiders studenten moeten ondersteunen bij het transformeren van dit soort span-
ningen naar leerervaringen.
 Uit de studie van Meijer et al. (2011) en beide studies van Pillen et al. (2013) kan 
worden geconcludeerd dat het leren van veel aanstaande leraren is te karakterise-
ren als een discontinu proces: praktijkervaringen van aanstaande leraren botsen 
met hun persoonlijke concepties en verwachtingen van het leraarsberoep waar-
door gevoelens van onzekerheid, frustratie en desillusie kunnen ontstaan. Deze 
crisisachtige situaties kunnen onder bepaalde condities (zoals het voeren van een 
begeleidingsgesprek over de ontwikkeling van de student tot leraar) omslaan in 
een hernieuwde motivatie voor het leraarschap en leiden tot meer zelfkennis en 
zelfvertrouwen bij aanstaande leraren (Meijer et al., 2011). Leren wordt door veel 
aanstaande leraren niet ervaren als een continu proces, maar als een schoksgewijs 
proces van vallen en opstaan.
 Vanuit een narratief perspectief bezien zijn dit soort discontinuïteiten niet te-
genstrijdig met maar een integraal onderdeel van de continuïteit van het leerpro-
ces. “Life is >lled with narrative fragments, enacted in storied moments of time 
and space, and re?ected upon and understood in terms of narrative unities and 
discontinuities” (Clandinin & Connelly, 2000, p. 17). De continuïteit van het le-
ren van aanstaande leraren blijft gehandhaafd door het proces van ‘narration’; aan-
staande leraren geven betekenis aan hun discontinue ervaringen door die narratief 
te interpreteren en retrospectief alsnog te integreren in hun (biogra>sche) verhaal 
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(Clark & Rositter, 2008; Goodson et al., 2010). Dit proces van betekenis geven aan 
discontinue ervaringen via narratieve interpretatie moet worden opgevat als een re-
lationeel, temporeel en situationeel proces (zie paragraaf 2.2.2): via zelfre?ectie en 
dialoog met anderen worden oude en nieuwe ervaringen die zijn opgedaan in spe-
ci>eke situaties geïntegreerd en wordt het verhaal van de lerende uitgebreid (Clan-
dinin & Huber, 2005; Hermans & Hermans-Jansen, 1995).
 Zoals eerder beschreven laat onderzoek naar professionele identiteitsontwikke-
ling van aanstaande leraren zien dat ervaren discontinuïteiten door aanstaande le-
raren gedurende hun leerproces ook kunnen leiden tot het verlaten van het beroep: 
de kloof tussen persoonlijke concepties en verwachtingen van aanstaande leraren 
en de professionele eisen die vanuit de omgeving aan hen worden gesteld blijkt in 
deze gevallen onoverbrugbaar groot te zijn (Alsup, 2006). Het lukt aanstaande le-
raren dan niet om hun discontinue ervaringen te integreren in hun persoonlijke 
verhaal. Onderzoek laat zien dat dit soort discontinue ervaringen die gepaard gaan 
met momenten of perioden van crisis eveneens kunnen leiden tot transformaties 
in het leerproces (Mezirow, 2009). Leren als transformatie kan volgens Mezirow 
(2009) worden omschreven als “learning that transforms problematic frames of re-
ferences to make them more inclusive, discriminating, re?ective, open, and emo-
tionally able to change” (p.22). Met een ‘frame of references’ bedoelt Mezirow een 
structuur van assumpties en verwachtingen die ten grondslag ligt aan de opvattin-
gen, de waarden, de gevoelens en het gedrag van een persoon. Het betreft een inter-
pretatiekader van waaruit mensen betekenis geven aan hun ervaringen, en zichzelf 
en de omringende wereld percipiëren. Een voorbeeld. Een eerstejaars student aan 
een lerarenopleiding vindt het geven van peer feedback zinloos (opvatting). Een le-
raar beschikt volgens hem over de juiste kennis en studenten doen dat niet. Anders 
zaten ze niet op school. Van peer feedback kun je dus niets leren of alleen maar de 
verkeerde dingen leren. Studenten kunnen alleen iets leren van de feedback van de 
leraar (structuur van assumpties/interpretatiekader). Om te kunnen leren van zijn 
medestudenten, is het van belang dat deze student zijn structuur van assumpties 
over peer feedback kritisch onderzoekt en herziet. Mezirow (2000) benadrukt dat 
een interpretatiekader als gevolg van langdurige socialisatie over het algemeen heel 
stabiel is; het verandert alleen als de lerende in kwestie de noodzaak daarvan in-
ziet (vgl. Illeris, 2014). Transformatief leren wordt daarom vaak in verband gebracht 
met crisisachtige situaties; het betreft “a break of orientation that typically occurs as 
the result of a crisis-like situation caused by challenges experienced as urgent and 
unavoidable, making it necessary to change oneself in order to get any further” (Il-
leris, 2009, p. 14). Leren als transformatie is dus niet zozeer gericht op het integre-
ren van discontinue ervaringen in het persoonlijke verhaal van de lerende, maar op 
het veranderen van de assumpties en verwachtingen van de lerende die aan deze 
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ervaringen ten grondslag liggen. Transformatief leren kan daardoor leiden tot diep-
gaande en fundamentele veranderingen in persoonlijke kennis, opvattingen, iden-
titeit en gedrag (Illeris, 2014).
 Ook het leren als discontinu proces heeft consequenties voor het opleiden van 
leraren. Veel onderzoekers wijzen daarbij op de rol van de begeleiders van aan-
staande leraren. Het is van belang dat begeleiders de spanningen in het leerproces 
van aanstaande leraren in een vroeg stadium herkennen en bespreken met aan-
staande leraren (o.a. Meijer et al., 2011; Olsen, 2008). Door het voeren van begelei-
dingsgesprekken kunnen negatieve emoties en gevoelens worden gereduceerd en 
kan het leerproces een positieve wending krijgen. In de literatuur over transforma-
tief leren wordt het belang van kritische re>ectie benadrukt; het veranderen van 
persoonlijke opvattingen, identiteit en gedrag vraagt van de lerende om een gron-
dige re?ectie op en herziening van de assumpties die daaraan ten grondslag liggen 
(Mezirow, 2009). Daarbij moet naast aandacht voor cognities ook aandacht worden 
besteed aan de rol van emoties (Illeris, 2014) en context (Taylor, 2009) in dit leer-
proces. Meijer (2011) gaat een stap verder door te stellen dat begeleiders crisisach-
tige situaties kunnen creëren voor aanstaande leraren. Volgens haar kan het leren 
van aanstaande leraren worden bevorderd door studenten in crisisachtige situaties 
te brengen, ook als die gepaard gaan met negatieve spanningen (zie ook Alsup, 
2006; Moussay, Flavier, Zimmerman, & Meard, 2011; Smagorinsky et al., 2004). 
Dit soort situaties kunnen onder supervisie van een goede begeleider resulteren in 
zelfkennis, motivatie en professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.

2.5 Onderzoeksvragen

Uit de voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek kan worden opgevat als een relationeel, temporeel en situati-
oneel proces waarin aanstaande leraren zowel praktijkervaringen opdoen als bete-
kenis geven aan hun ervaringen. Door het hanteren van een holistisch perspectief 
wordt getracht inzicht te krijgen in dit complexe leerproces. Onderzoek laat zien 
dat het leren van professionals verbonden is met situaties die gekenmerkt worden 
door interactie met anderen en vaak leidt tot veranderingen in professionele identi-
teit van professionals (Webster-Wright, 2006). Vooralsnog is niet veel bekend over 
situaties waarin aanstaande leraren leren op de werkplek en tot welke leerervarin-
gen dit leidt. Bovendien is weinig bekend over de mate waarin het leren op en van 
de werkplek bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.
 Om het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek te bestuderen, wor-
den in dit proefschrift praktijkervaringen van aanstaande leraren als vertrekpunt 
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genomen van hun leerproces. Met het oog op dit uitgangspunt wordt – in afwijking 
van de studie van Webster-Wright – een onderscheid gemaakt tussen werkpleksitua-
ties en transitiesituaties. Werkpleksituaties betre=en situaties op de werkplek waarin 
aanstaande leraren praktijkervaringen opdoen die kunnen leiden tot leerervarin-
gen. Een leerervaring kan plaatsvinden op of buiten de werkplek. De situatie waarin 
een leerervaring plaatsvindt wordt een transitiesituatie genoemd. Om inzicht te krij-
gen in de situaties die bevorderlijk zijn voor het leren van aanstaande leraren op 
en van de werkplek, worden ervaringen in beide typen situaties onderzocht. Ook 
wordt nagegaan welke gebeurtenissen in de werkpleksituaties leiden tot praktijker-
varingen van aanstaande leraren. De professionals in de studie van Webster-Wright 
beschreven situaties waar iets gebeurde dat leidde tot een verandering in hun ge-
waarwording van de betre=ende situatie. Webster-Wright beschrijft in haar onder-
zoek weliswaar uitvoerig in welke typen situaties deze veranderingen plaatsvonden, 
maar maakt niet duidelijk welke gebeurtenissen in die situaties de veranderingen in 
gang zetten. Door gebeurtenissen in werkpleksituaties te bestuderen die leiden tot 
praktijkervaringen van aanstaande leraren, kan inzicht worden verkregen in facto-
ren op de werkplek die leerprocessen bij aanstaande leraren uitlokken.
 Uit de literatuur blijkt ook dat professioneel leren niet alleen plaatsvindt via ke-
tens van activiteiten en ervaringen in dezelfde context (zoals de beroepspraktijk), 
maar ook door ervaringen uit verschillende contexten en levensfasen met elkaar 
te verbinden. Onduidelijk is vooralsnog hoe deze ketens van activiteiten en erva-
ringen eruitzien in het werkplekleren van aanstaande leraren, en welke aspecten, 
situaties en contexten daarbij een rol spelen. In dit proefschrift wordt daarom nage-
gaan hoe praktijkervaringen van aanstaande leraren worden getransformeerd naar 
leerervaringen. Daarmee wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de complexiteit 
van het werkplekleren van aanstaande leraren.
 Tot slot blijkt uit de literatuur dat het leren van aanstaande leraren continu dan 
wel discontinu van aard kan zijn. In dit proefschrift wordt nagegaan in welke mate 
het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek kan worden gekarakteri-
seerd als continu of discontinu, en in hoeverre er transformaties plaatsvinden in dit 
leerproces. Deze vraag is om tenminste drie redenen relevant. In de eerste plaats 
lijken discontinuïteiten in het leren van aanstaande leraren verbonden te zijn met 
het leren op en van de werkplek. Onderzoek laat zien dat aanstaande leraren dis-
continuïteiten ervaren in hun leerproces zodra ze worden geconfronteerd met si-
tuaties en gebeurtenissen in de praktijk die niet stroken met hun opvattingen over 
en verwachtingen van het leraarschap (o.a. Meijer et al., 2011; Pillen, Beijaard et al., 
2013). Vooralsnog is het discontinue karakter van het werkplekleren van aanstaande 
leraren echter niet systematisch onderzocht. Daarbij lijkt het van belang om na te 
gaan welke inhoudelijke gerichtheid aanstaande leraren hebben tijdens het leren 
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op en van de werkplek. Persoonlijke concerns zijn een belangrijke drijfveer voor 
aanstaande leraren om te leren (Fuller & Bown, 1975). Het onderzoek van Pillen, 
Beijaard et al. (2013) laat zien dat discontinuïteiten in het leren van aanstaande lera-
ren vooral lijken te ontstaan wanneer persoonlijke concerns van aanstaande leraren, 
zoals de gerichtheid op het geven van onderwijs en het welzijn van de leerlingen, 
onder druk komen te staan als gevolg van de professionele eisen die vanuit de om-
geving aan hen worden gesteld. In de tweede plaats is relatief weinig bekend over 
de mate waarin aanstaande leraren hun discontinue ervaringen verbinden met eer-
dere ervaringen. Door na te gaan of, en zo ja op welke wijze, dit proces plaatsvindt, 
kan meer inzicht worden verkregen in de vraag in hoeverre discontinue ervaringen 
bijvoorbeeld leiden tot transformaties in het leren van aanstaande leraren op en van 
de werkplek. In de derde plaats stellen het continue en discontinue karakter van het 
werkplekleren van aanstaande leraren verschillende eisen aan de opleidingsdidac-
tiek en de wijze van begeleiden van aanstaande leraren.
 Op basis van het doel van het onderzoek en het beschreven theoretisch kader 
zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1 In welke situaties leren aanstaande leraren op en van de werkplek?
 - In welke situaties op de werkplek vinden praktijkervaringen van aan-

staande leraren plaats?
 - Welke gebeurtenissen in deze situaties leiden tot praktijkervaringen van 

aanstaande leraren?
 - Welk type praktijkervaringen doen aanstaande leraren op in werkplek- 

situaties?
 - In welke transitiesituaties vinden leerervaringen van aanstaande leraren 

plaats?

2 Wat leren aanstaande leraren op en van de werkplek?

3 Hoe worden praktijkervaringen van aanstaande leraren getransformeerd 
naar leerervaringen?

 - Welke aspecten, situaties en contexten spelen een rol in de transformatie 
van praktijkervaringen naar leerervaringen?

 - Welke ketens van activiteiten en ervaringen van aanstaande leraren kun-
nen worden onderscheiden in de transformatie van praktijkervaringen 
naar leerervaringen?

 - Hoe zijn deze ketens van activiteiten en ervaringen verbonden met as-
pecten, situaties en contexten die een rol spelen in de transformatie van 
praktijkervaringen naar leerervaringen?
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4 Hoe verloopt het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek gedu-
rende een periode van twee studiejaren?

 - Welke inhoudelijke gerichtheid hebben aanstaande leraren tijdens het 
werkplekleren?

 - In welke mate kan het leerproces van aanstaande leraren worden gety-
peerd als continu of discontinu, en in hoeverre vinden er transformaties 
plaats in het leerproces?

5 In welke mate draagt het leren op en van de werkplek gedurende een periode 
van twee studiejaren bij aan de professionele ontwikkeling van aanstaande 
leraren?
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Methodologie en
opzet van het onderzoek

3.1 Inleiding

De keuze voor een holistisch perspectief op leren heeft consequenties voor de aan-
pak van het onderzoek. In dit proefschrift is het werkplekleren van aanstaande 
leraren onderzocht met behulp van een narratief-methodologische aanpak. In para-
graaf 3.2 wordt deze aanpak toegelicht. Vervolgens worden de onderzoeksopzet en 
de gebruikte onderzoeksinstrumenten beschreven (3.3). In paragraaf 3.4 volgt een 
schets van de wijze waarop de verzamelde data zijn geanalyseerd. Het hoofdstuk 
besluit met een re?ectie op een speci>ek aspect van de kwaliteit van het onderzoek: 
de subjectiviteit van de onderzoeker in dit type onderzoek (3.5).

3.2 Narratief-methodologische aanpak

Om recht te doen aan een holistisch perspectief op leren was het van belang om 
het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek integraal te onderzoeken 
(vgl. Webster-Wright, 2006). Daartoe is aansluiting gezocht bij de narratieve on-
derzoekstraditie. Binnen deze traditie worden ervaringen gezien als de grondslag 
van de sociale werkelijkheid (zie hoofdstuk 2). Mensen geven betekenis aan hun 
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ervaringen door deze narratief te interpreteren. Dit proces van betekenis geven 
aan ervaringen via narratieve interpretatie kan worden gekarakteriseerd als relati-

oneel (ervaringen zijn zowel persoonlijk als sociaal), temporeel (ervaringen komen 
voort uit eerdere ervaringen en leiden tot nieuwe) en situationeel (ervaringen vin-
den plaats in situaties) (zie >guur 2.1). Door verhalen van aanstaande leraren over 
praktijkervaringen te bestuderen, kan inzicht worden verkregen in de complexiteit 
van het werkplekleren van aanstaande leraren (vgl. Polkinghorne, 1995).

3.2.1 De configurerende werking van de plot
In de narratieve onderzoekstraditie bestaan verschillende opvattingen over wat een 
verhaal is en welke functie het vervult binnen sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
(Clandinin & Murphy, 2009; Coulter & Smith, 2009). In dit proefschrift wordt 
het verhaal opgevat als een ‘story’. Volgens Polkinghorne (1995) onderscheidt een 
‘story’ zich van andere prozaïsche teksten door de aanwezigheid van een plot. Pol-
kinghorne omschrijft de plot als de narratieve structuur die de gebeurtenissen in 
de onderzoeksdata met elkaar verbindt als elementen die bijdragen aan een be-
paalde uitkomst (zoals een leerervaring) en die de context vormt voor het begrij-
pen van die uitkomst. Een voorbeeld (ontleend aan Polkinghorne): ‘De koning gaat 
dood, de prins huilt’. Afzonderlijk beschouwd zijn dit twee op zichzelf staande ge-
beurtenissen, maar door ze met elkaar in verband te brengen “a new level of relati-
onal signi>cance appears” (Polkinghorne, 1995, p. 7). Deze ‘relational signi>cance’ 
verschijnt als gevolg van de con>gurerende werking van de plot: het huilen van de 
prins blijkt een reactie te zijn op de naderende dood van zijn vader. Het verhaal ver-
schaft de context om het huilen van de prins te begrijpen.
 In dit onderzoek zijn descriptieve data verzameld over het werkplekleren van 
aanstaande leraren en gereconstrueerd in de vorm van verhalen. De reconstructie 
van descriptieve data in de vorm van een verhaal moet volgens Polkinghorne (1995) 
worden opgevat als een proces van ‘emplotment’. Dit proces betreft de ontwikkeling 
van een narratieve con>guratie (de plot) waarin de gebeurtenissen en activiteiten in 
de data met elkaar worden verbonden en betekenis krijgen in het licht van een be-
paalde uitkomst. Gebeurtenissen en activiteiten krijgen daardoor een narratieve be-
tekenis, wat wil zeggen dat ze kunnen worden begrepen vanuit het perspectief van 
hun bijdrage aan en invloed op de a?oop van het verhaal. De plot betreft de struc-
tuur “in which the range of disconnected data elements are made to cohere in an 
explanatory way” (Polkinghorne, 1995, p. 20). Door het leren van aanstaande lera-
ren op en van de werkplek te reconstrueren in de vorm van verhalen, kon inzichte-
lijk worden gemaakt hoe in het werkplekleren de op het eerste gezicht op zichzelf 
staande gebeurtenissen en activiteiten met elkaar samenhingen en op welke wijze 
ze bijdroegen aan de leerervaringen van aanstaande leraren; in de verhalen kwamen 
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de (relaties tussen de) elementen die een rol speelden in het leerproces aan het licht. 
Polkinghorne (1995) verwijst in dit verband naar Bruner die opmerkt “that people 
don’t deal with the world event by event […]. They frame events in larger structures” 
(p. 7). Volgens Polkinghorne vormt de plot de narratieve structuur waarmee mensen 
de (relaties tussen de) gebeurtenissen in hun leven kunnen begrijpen (vgl. Clandi-
nin & Connelly, 2000; Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998).

3.2.2 Het structurerende principe van verhalen: de intrige
De plot vervult zijn con>gurerende werking door: (a) een bepaalde eenheid in de 
tijd te begrenzen die het begin en eind van het verhaal markeert, en (b) de gebeur-
tenissen binnen die grenzen te ordenen in een proces dat wordt voortgestuwd naar 
en culmineert in een bepaalde uitkomst (Polkinghorne, 1995; vgl. Rosenboom 
2002). Gedurende dit proces (narratief gezien het midden van het verhaal) “indivi-
dual protagonists [are] engaged in an ordered transformation from an initial situa-
tion to a terminal situation” (Polkinghorne, 1995, p. 7).
 Zowel deze werkzame principes als de indeling van het verhaal in een begin, 
een midden en een eind (vgl. Cortazzi, 2014; McCormack, 2004) komen overeen 
met de werkzame principes in en de structuur van de klassieke intrige. Rosen-
boom (2002) onderscheidt met betrekking tot de klassieke intrige drie fasen: (1) 
de protagonist wordt geconfronteerd met een probleem, (2) de protagonist gaat iets 
doen aan dat probleem en (3) de protagonist komt tot een bepaald inzicht.

Begin van het verhaal. In deze eerste fase wordt het probleem van de protagonist 
geschetst. Volgens Rosenboom (2002) betreft dit meestal de verstoring van een 
stabiele situatie: een wetenschapper onderneemt een expeditie naar Noorwe-
gen, een vreemdeling vestigt zich in een dorp, etc. Het begrip ‘probleem’ moet 
daarbij breed worden opgevat: het kan gaan om een streven, een verwachting, 
een gebeurtenis, etc. Waar het om gaat is, dat er een situatie ontstaat waardoor 
de protagonist ‘in beweging’ komt.
Midden van het verhaal. In deze tweede fase gaat de protagonist iets doen aan 
het probleem. Tijdens dit proces komt de protagonist in verschillende situaties 
terecht en moeten er allerlei obstakels worden overwonnen: de wetenschapper 
wordt tegengewerkt door een jaloerse collega, de vreemdeling maakt de domi-
neesdochter het hof maar wordt door haar afgewezen, etc. Om de worstelingen 
van de protagonist invoelbaar te maken, maken veel auteurs gebruik van het 
adagium ‘show, don’t tell’ (vgl. Clandinin & Connelly, 2000, p. 20). Dit houdt 
in dat je als auteur het verhaal niet te veel moet uitleggen, maar de personages 
moet portretteren in situaties waarin ze denken, voelen en/of handelen.
Eind van het verhaal. In deze laatste fase vindt het verhaal zijn hoogtepunt: de 
protagonist komt tot een bepaald inzicht. Het betreft een fase van ‘catharsis’, 
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van emotionele zuivering, van verandering in zienswijze of gedrag bij de pro-
tagonist. Het is een fase van loutering: de protagonist is veranderd (of niet) en 
beschouwt de wereld anders dan voorheen (of niet). De wetenschapper komt 
met lege handen terug in de bewoonde wereld, getekend door het besef dat zijn 
leven is mislukt, de vreemdeling verlaat het dorp zonder dat iemand erachter is 
gekomen wie hij is, ook hijzelf niet. Rosenboom (2002) benadrukt dat in deze 
fase “ook de schijnbaar onbeduidendste verhaalelementen van het grootste be-
lang [kunnen] worden” ( p. 50).

Dit laatste citaat wijst op het feit dat een verhaal pas werkelijk begrepen kan wor-
den vanuit het perspectief van de a?oop. Door het einde van een verhaal te ken-
nen, krijgen de elementen in het verhaal betekenis en komen de relaties tussen die 
elementen aan het licht. Volgens Goodson et al. (2010) “causal linkages are likely 
to be recognised only in retrospective and the signi>cance of any particular event 
may not become evident until a moment of denouement” (p. 9). Coulter en Smith 
(2009) benadrukken in dit verband dat narratief onderzoek in de eerste plaats het 
retrospectief herschrijven van gebeurtenissen beoogt. Voor het reconstrueren van 
het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek in verhalen, is aangeslo-
ten bij de principes van de bovenbeschreven driedeling. In paragraaf 3.4 wordt elke 
fase nader uitgewerkt.

3.2.3 Reconstrueren en ontrafelen van data op micro- en macroniveau
In dit proefschrift is het werkplekleren van aanstaande leraren op zowel micro- als 
macroniveau onderzocht. Op microniveau werd ingezoomd op een ‘deel van het 
leerproces’ van aanstaande leraren, namelijk op de wijze waarop aanstaande lera-
ren leerervaringen verwierven als uitkomsten van het leren op en van de werkplek. 
Op macroniveau lag de focus op het ‘gehele leerproces’ van aanstaande leraren; dit 
houdt in dat leerervaringen van aanstaande leraren als uitkomsten van het leren op 
en van de werkplek gedurende een langere periode in relatie tot elkaar zijn onder-
zocht. Ook is nagegaan in welke mate het leren op en van de werkplek bijdroeg aan 
de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.
 Op microniveau is bestudeerd hoe praktijkervaringen van aanstaande lera-
ren werden getransformeerd naar leerervaringen. Daartoe zijn beschrijvingen van 
leerervaringen van aanstaande leraren gereconstrueerd in de vorm van verhalen. 
Deze verhalen zijn vervolgens uiteengerafeld in zogeheten ‘webs’. Zoals beschre-
ven in hoofdstuk 2 worden leerervaringen vanuit een holistisch perspectief gezien 
als uitkomsten van de continue interactie tussen tal van relationele, temporele en 
situationele factoren. Davis en Sumara (1997) hebben dit complexe geheel van el-
kaar beïnvloedende factoren een complex web van ervaringen genoemd. Door het 



39

Methodologie en opzet

uiteenrafelen van verhalen van aanstaande leraren over de transformatie van prak-
tijkervaringen naar leerervaringen in webs, kan inzicht worden verkregen in de com-
plexiteit van het leren van ervaringen op de werkplek. In deze webs worden namelijk 
de aard van de verschillende factoren die een rol spelen in het leerproces en de rela-
ties tussen die factoren gevisualiseerd (zie >guur 3.3 voor een voorbeeld van een web).
 Op macroniveau is onderzocht hoe het leren van aanstaande leraren op en van de 
werkplek verliep gedurende een periode van twee studiejaren. Daartoe zijn beschrij-
vingen van aanstaande leraren over hun leerproces gereconstrueerd in de vorm van 
verhalen (leerportretten). Vervolgens is de inhoud en structuur van deze leerportret-
ten geanalyseerd (Lieblich et al., 1998) en is nagegaan welke relaties er bestonden 
tussen het werkplekleren en de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.
 Voor het verzamelen, reconstrueren en analyseren van verhalen over het werk-
plekleren van aanstaande leraren, was het van belang om de aandacht te richten op 
het relationele, temporele en situationele karakter van het leerproces. Deze karak-
teristieken worden binnen de narratieve onderzoekstraditie gezien als check-points 
of “places to direct one’s attention in conducting a narrative inquiry. They provide a 
kind of conceptual framework for narrative inquiry” (Clandinin, Pushor, & Murray 
Orr, 2007, p. 23). Daarbij wordt benadrukt dat die karakteristieken in onderlinge 
samenhang moeten worden onderzocht. “There needs to be a simultaneous ex-
ploration of all three commonplaces. We cannot focus only on one to the exclusion 
of others” (Clandinin et al., 2007, p. 23).

3.3 Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit twee parallelle studies. Het doel van de eerste studie 
was om de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden. Daartoe zijn gedurende 
een periode van twee studiejaren (van september 2009 tot april 2011) leerervarin-
gen van aanstaande leraren verzameld met behulp van digitale logboeken. Met be-
hulp van diezelfde logboeken werd tevens informatie verzameld over enerzijds de 
situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren praktijkervaringen opdeden die 
resulteerden in leerervaringen (werkpleksituaties) en anderzijds de situaties (op of 
buiten de werkplek) waarin deze leerervaringen plaatsvonden (transitiesituaties).
 Voor het beantwoorden van de derde, vierde en vijfde onderzoeksvraag werd pa-
rallel aan de eerste studie een tweede studie uitgevoerd waarin het leerproces van 
een select aantal deelnemers uit de onderzoeksgroep van de eerste studie gedu-
rende diezelfde onderzoeksperiode intensief werd gevolgd. Daartoe zijn interviews 
gehouden met de deelnemers over de wijze waarop praktijkervaringen werden 
getransformeerd naar leerervaringen (microniveau) en over het verloop van hun 



40

leerproces gedurende een periode van twee studiejaren (macroniveau). Tevens is 
gebruik gemaakt van de verzamelde data uit de digitale logboeken (eerste studie) 
om inzicht te krijgen in de leerervaringen van deze deelnemers.

3.3.1 Deelnemers
In de eerste studie participeerden 45 aanstaande leraren van vijf verschillende 
tweedegraads lerarenopleidingen en twaalf studierichtingen. In de tweede studie 
participeerden 10 aanstaande leraren van vijf verschillende tweedegraads leraren-
opleidingen en zeven studierichtingen. De deelnemers aan de tweede studie parti-
cipeerden, zoals gezegd, eveneens in de eerste studie.
 Voor het werven van deelnemers voor de eerste studie zijn korte voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd voor studenten van diverse tweedegraads leraren-
opleidingen en studierichtingen over het doel, de opzet en de relevantie van het 
onderzoek. Studenten konden zich aan het eind van een bijeenkomst schriftelijk 
aanmelden voor het onderzoek. Deelname vond dus plaats op vrijwillige basis.
 De onderzoeksgroep bestond uit 13 mannen en 32 vrouwen. De gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers was 21 jaar, variërend van 20 jaar tot 28 jaar. Gedurende 
het onderzoekstraject, dat zich uitstrekte over twee studiejaren, volgden 11 deelne-
mers leerjaar 1 en 2, 13 deelnemers leerjaar 2 en 3, en 21 deelnemers leerjaar 3 en 4. 

Tabel 3.1 Aantal deelnemers per opleidingsinstituut en studierichting (studie 1).

Instituut Studierichting N

1 Pedagogiek 5

2 Bouwkunde/bouwtechniek

Consumptieve techniek

6

3

3 Omgangskunde 3

4 Engels

Nederlands

Duits

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Economiea

Wiskunde

4

1

1

4

4

1

1

5 Economiea

Gezondheidszorg & Welzijn

4

8

a In studie 1 participeerden vijf deelnemers van de studierichting Economie, verdeeld over twee verschillende 

opleidingsinstituten
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Tabel 3.2 Algemene gegevens van de 10 deelnemers (studie 2).

Instituut Studierichting Alias Sekse Leeftijd Jaar Stageperiode

1 Pedagogiek Susan Vrouw 23 3

4

Sept. ‘09 – juli ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

Stephanie Vrouw 21 3

4

Sept. ‘09 – juli ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

2 Consumptieve 

Techniek

Mike Man 23 1

2

Nov. ‘09 – juli ‘10

Nov. ‘10 – april ‘11

Sylvia Vrouw 22 1

2

Nov. ‘09 – juli ‘10

Nov. ‘10 – april ‘11

3 Omgangskunde Orhan Man 21 1

2/3a

Sept. ‘09 – juli ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

Sjors Man 23 2/3a

4

Sept. ‘09 – juli ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

4 Engels Sara Vrouw 28 3

4

Nov. ‘09 – mei ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

Aardrijkskunde Linda Vrouw 21 3

4

Nov. ‘09 – mei ‘10

Sept. ‘10 – april ‘11

5 Economie Irene Vrouw 23 2

3

Feb. ‘10 – juli ‘10

Nov. ‘10 – april ‘11

Gezondheidszorg 

& Welzijn

Katja Vrouw 22 2

3

Feb. ‘10 – juli ‘10

Nov. ‘10 – april ‘11

a Deze studenten combineerden het tweede en derde leerjaar van hun vierjarige opleiding

Voor een overzicht van de spreiding van de deelnemers over de opleidingsinstitu-
ten en studierichtingen: zie tabel 3.1.
 De deelnemers aan de tweede studie zijn geworven uit de onderzoeksgroep van 
de eerste studie. Voor het verkrijgen van een rijk databestand, is bij de selectie van 
de studenten rekening gehouden met variatie in sekse, leeftijd, studierichting en 
studiejaar (zie tabel 3.2 voor een overzicht). Met elke geselecteerde student heeft 
een gesprek plaatsgevonden waarin het doel, de opzet en de relevantie van het on-
derzoek is toegelicht. Alle studenten waren bereid deel te nemen aan het onder-
zoek. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers vrijuit konden spreken over hun 
ervaringen, zijn er geen studenten geselecteerd die door de onderzoeker werden 
opgeleid en werd de deelnemers toegezegd dat vertrouwelijk zou worden omgegaan 
met de verstrekte informatie.
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 De studenten gingen voor hun stages naar het voorbereidend middelbaar be-
roepsonderwijs (vmbo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Tijdens hun 
stages werden ze begeleid door een praktijkbegeleider uit de school. Ook werden ze 
één of twee keer per stageperiode bezocht door een opleider van het opleidingsin-
stituut. De lengte van de stages verschilde per opleiding en studiejaar, en varieerde 
van vijf tot tien maanden per jaar (zie tabel 3.2). Gedurende hun stages volgden 
de studenten eveneens onderwijs aan het opleidingsinstituut, variërend van één 
dag tot vier dagen per week, bijvoorbeeld in de vorm van colleges, workshops of 
intervisiebijeenkomsten.

3.3.2 Dataverzameling
Om inzicht te krijgen in wat aanstaande leraren leren op en van de werkplek, in 
welke situaties aanstaande leraren praktijk- en leerervaringen opdoen, en in de 
aard en het verloop van het leren op en van de werkplek van aanstaande leraren op 
zowel micro- als macroniveau, is voor het verzamelen van de data gebruik gemaakt 
van een mix van instrumenten (vgl. Yin, 2003). Het combineren van onderzoeks-
data over een bepaald verschijnsel die met behulp van verschillende instrumenten 
zijn verzameld, kan bijdragen aan het verkrijgen van een begrijpelijk beeld van een 
complex proces zoals het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek (vgl. 
Meijer, Verloop, & Beijaard, 2002).
 Voor het verzamelen van de data is in de eerste studie gebruik gemaakt van digi-
tale logboeken en in de tweede studie van biogra>sche interviews, leerprocesinter-
views en storyline interviews (zie >guur 3.1 voor een overzicht). Door te kiezen voor 
instrumenten waarmee kwalitatieve gegevens worden verzameld, werd beoogd 
recht te doen aan de rijkheid en het unieke verloop van het leerproces van iedere in-
dividuele participant (vgl. Lieblich et al., 1998). De digitale logboeken zijn gebruikt 
voor het verzamelen van verhalen van aanstaande leraren over hun leerervaringen 
als uitkomsten van het leren op en van de werkplek. Met behulp van de biogra>- 
sche interviews werd informatie verzameld over de persoonlijke en professionele 
achtergrond van aanstaande leraren. De leerprocesinterviews zijn gehouden om 
het proces waarin praktijkervaringen van aanstaande leraren werden getransfor-
meerd naar leerervaringen te onderzoeken. De story-line interviews, tenslotte, zijn 
gebruikt om inzicht te krijgen in de percepties van aanstaande leraren over hun 
professionele ontwikkeling gedurende de twee studiejaren in relatie tot het leren 
op en van de werkplek.
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Digitale logboeken
Gedurende de periode van dataverzameling (van september 2009 tot april 2011) 
hebben de deelnemers aan de eerste studie vier tot acht verhalen geschreven in hun 
digitale logboek over een werkpleksituatie waarin iets gebeurde dat leidde tot een 
leerervaring (vgl. Hoekstra, Brekelmans, Beijaard, & Korthagen, 2009; Ketelaar, 
Koopman, den Brok, Beijaard, & Boshuizen, 2014). Om de deelnemers te helpen 
met het structureren van hun verhalen, is een aantal richtvragen geformuleerd be-
tre=ende de werkpleksituatie, de transitiesituatie en de leerervaring (zie tabel 3.3).
 De deelnemers kregen gedurende hun stageperioden circa eens per zes weken 
een e-mail met het verzoek een leerervaring te beschrijven die in de afgelopen vier 
weken had plaatsgevonden. De e-mail bevatte informatie over wat werd bedoeld 
met een leerervaring en instructies over de manier waarop over een leerervaring 
moest worden gerapporteerd (zie ook tabel 3.3). Tot slot werd de deelnemers ver-
zocht om het logboek binnen een week terug te sturen. Zodra de onderzoeker een 
logboek ontving werd nagegaan of alle richtvragen in de beschreven leerervaring 
waren verwerkt. Als er informatie ontbrak werd de deelnemer gevraagd het verhaal 
aan te vullen. In totaal zijn 301 leerervaringen verzameld. Het aantal beschreven 
leerervaringen varieerde van vier tot 10 leerervaringen per deelnemer met een ge-
middelde van 6.7 leerervaringen per deelnemer.

Figuur 3.1 Overzicht van dataverzameling. OI = opleidingsinstituut, DLB = digitaal logboek (n=45), BI = bio- 

grafisch intervieuw (n=10), LPI = leerprocesinterview (n=10), SLI = story-line interview (n=10).

sept. '09 april '11
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Biografische interviews
Om inzicht te krijgen in de persoonlijke en professionele achtergrond van de stu-
denten, is in de periode van december 2009 tot februari 2010 met elke deelnemer 
aan de tweede studie een biogra>sch interview gehouden. In het interview werden 
de deelnemers gestimuleerd om aan de hand van een aantal thema’s hun persoon-
lijke en professionele levenservaringen en opvattingen te verwoorden (o.a. Kelch-
termans, 1994).
 Elk interview bestond uit twee delen: een persoonlijk deel en een professioneel 
deel. In het persoonlijke deel stond het biografische centraal, en ging de aandacht 
uit naar persoonlijke waarden, de gezinsachtergrond en de schoolloopbaan van de 
deelnemers. Onderzoek laat zien dat met betrekking tot deze aspecten verschei-
dene factoren invloed uitoefenen op het leren van (aanstaande) leraren: persoon-
lijke waarden en overtuigingen (o.a. McLean, 1999), opvattingen over onderwijs 
(o.a. Sugrue, 1997), persoonlijk en professioneel zelfbeeld (o.a. Beijaard, Verloop, & 
Vermunt, 2000), eerdere leer- en onderwijservaringen (o.a. Knowles, 1992), sleutel- 
ervaringen in de levensloop en schoolloopbaan (o.a. Yair, 2008), beroepskeuzemo-
tieven (o.a. Brilhart, 2007) en professionele doelen en ambities (o.a. Eraut, 2004). 
In het persoonlijke deel van het interview werden deze thema’s ter sprake gebracht.
 Het professionele deel had betrekking op de eisen die vanuit het opleidingsin-
stituut en de stageschool aan het leren van de deelnemers op de werkplek werden 
gesteld. Nagegaan is hoe de deelnemers aankeken tegen die eisen en welke verwach-
tingen ze zelf hadden ten aanzien van het leren op de werkplek (o.a. Newman, 2000).

Tabel 3.3 Richtvragen voor het beschrijven van een leerervaring.

Richtvragen

Werkpleksituatie Wat gebeurde er precies?

Kun je de situatie eens beschrijven?

Waar bevond jij je? (in het praktijklokaal, in een vergadering, in de lerarenkamer, etc.)

Wat deed je? (theorie uitleggen, leerlingen begeleiden, praten met je begeleider, etc.)

Waren er anderen bij betrokken? (leerlingen, begeleiders, ouders, collega’s, etc.)

Transitiesituatie Wanneer realiseerde jij je dat je iets geleerd had? (in de werkpleksituatie, tijdens een 

gesprek met je begeleider, tijdens een theorieles of intervisiebijeenkomst, etc.)

Wat heeft bijgedragen aan de leerervaring? (gedrag van een leerling, feedback van je 

begeleider, opdracht van het instituut, schrijven van een reflectieverslag, een andere 

ervaring waar je aan moest denken, een artikel dat je hebt gelezen, etc.)

Leerervaring Wat heb je geleerd?

Hoe belangrijk was deze leerervaring voor jou?



45

Methodologie en opzet

 Elk onderwerp werd ingeleid met een open vraag. Voorbeelden van gestelde vra-
gen zijn: “Hoe zou jij jezelf als aanstaande leraar omschrijven?”; “Hoe moet het on-
derwijs volgens jou worden ingericht om leerlingen optimaal te laten leren?”; “Kun 
je iets vertellen over je motieven om leraar te worden?” Gedurende het interview 
werden verhelderende doorvraagvragen gesteld. Uitgangspunt was het verkrijgen 
van inzicht in de verhalen van de deelnemers. Om dat te realiseren werden de stu-
denten aangemoedigd om verbanden te leggen tussen de verschillende thema’s.
 Aan het begin van het interview werd het belang van het onderzoek nog eens toe-
gelicht. Ook is duidelijk gemaakt wat de relevantie is van een biogra>sch interview 
en welke onderwerpen aan bod zouden komen. Van alle interviews zijn geluidsop-
namen gemaakt. De gespreksduur varieerde van drie kwartier tot 75 minuten.

Leerprocesinterviews
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop praktijkervaringen van aanstaande le-
raren werden getransformeerd naar leerervaringen, zijn in de periode van maart 
2010 tot februari 2011 twee of drie leerprocesinterviews gehouden met de deelne-
mers aan de tweede studie (maart 2010, juni 2010, januari 2011). Zes studenten 
zijn drie keer geïnterviewd, de andere vier vanwege ziekte of gebrek aan tijd twee 
keer. In totaal zijn 26 leerprocesinterviews gehouden.
 De interviews hadden een open karakter en bestonden uit twee delen. In het 
eerste deel werd beoogd inzicht te verkrijgen in de situatie van de studenten op de 
werkplek. Er werd gevraagd naar de activiteiten die ze uitvoerden op de werkplek, 
de doelgroep(en) waar ze mee te maken hadden, de ervaren mogelijkheden om te 
leren op en van de werkplek, en de manier waarop ze werden begeleid.
 In het tweede deel stond het leerproces van de studenten centraal. Vertrekpunt 
van elk interview was een beschreven leerervaring in het digitale logboek die de 
studenten hadden aangemerkt als een voor hen belangrijke leerervaring. Om het 
geheugen op te frissen werd de studenten gevraagd om hun eigen leerervaring 
zoals beschreven in hun digitale logboek nog eens te lezen. Vervolgens werden 
vragen gesteld betre=ende de relationele, temporele en situationele aard van het 
leerproces, gebaseerd op Clandinin en Connelly (2000) en beschreven in hoofd-
stuk 2. Voorbeelden van gestelde vragen zijn: “Je schreef in je digitale logboek dat 
je het gesprek met je stagebegeleider leerzaam vond. Kun je daar iets meer over 
vertellen?” (relationele); “Vorig jaar had je een soortgelijke ervaring. Kun je die er-
varing eens beschrijven? Wat gebeurde er? Wat deed je? Hoe pak je dit nu aan? Is 
er een verschil met je aanpak van vorig jaar? Wat is er in de tussentijd gebeurd?” 
(temporele); “Je vertelde dat je je ongemakkelijk voelde door het gedrag van een 
leerling. Kun je vertellen wat er gebeurde?” (situationele) Het interview werd af-
gesloten zodra het geen nieuwe informatie meer opleverde voor het verhaal van de 
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student. Ter voorbereiding op elk interview formuleerde de onderzoeker op grond 
van de beschreven leerervaring in het digitale logboek één of meerdere startvragen 
betre=ende het relationele, temporele en situationele karakter van het leerproces.
 Voorafgaand aan de interviews werden het doel en de procedure toegelicht. Van 
alle interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. De gespreksduur varieerde van drie 
kwartier tot een uur.

Story-line interviews
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop aanstaande leraren hun ontwikkeling in 
relatie tot het leren op en van de werkplek gedurende de periode van dataverzame-
ling (september 2009 – april 2011) percipieerden, is aan het eind van deze periode 
(februari 2011 tot mei 2011) met elke deelnemer aan de tweede studie een story-line 
interview gehouden (vgl. Beijaard, van Driel, & Verloop, 1999; Meijer et al., 2011). 
Daartoe zijn vijf thema’s geselecteerd: (1) professioneel zelfbeeld, (2) didactisch han-
delen, (3) orde handhaven, (4) gerichtheid op leerlingen en (5) gerichtheid op omge-
ving. De onderwerpen zijn gekozen op basis van de resultaten van de eerste studie 
naar leerervaringen van aanstaande leraren (zie tabel 4.5; van de categorie ‘Onder-
wijzen van leerlingen’ zijn twee thema’s afgeleid, namelijk: didactisch handelen en 
orde handhaven). In de interviews zijn vragen gesteld over het leerproces van de 
deelnemers betre=ende de thema’s en over hun ervaringen op de werkplek die mo-
gelijk hebben geleid tot veranderingen in hun leerproces ten aanzien van de thema’s.
 Elk thema werd (voor zover als mogelijk) apart besproken. Een gesprek over een 
thema bestond uit vier fasen. In de eerste fase werd toegelicht wat onder het thema 
werd verstaan. De deelnemers kregen een omschrijving voorgelegd met het ver-
zoek die te lezen. Een voorbeeld: Met professioneel zelfbeeld bedoelen we het beeld dat 

jij van jezelf hebt als leraar; dus: hoe jij jezelf ziet als leraar (zie tabel 3.4).
 In de tweede fase werd de deelnemers verzocht om op een geleide schaal (range 
van 1 tot 5) aan te geven hoe positief of negatief ze op dat moment waren over 
zichzelf ten aanzien van het thema. Vervolgens werd ze verzocht hun score toe te 
lichten.
 In de derde fase werd de deelnemers gevraagd een story-line te tekenen over 
hun leerproces ten aanzien van het thema. Met betrekking tot het voorbeeld moes-
ten de deelnemers met behulp van een story-line weergeven of het beeld dat ze van 
zichzelf hadden als leraar gedurende de afgelopen twee studiejaren was veranderd 
dan wel gelijk was gebleven. Van tevoren kregen ze de instructie om na te gaan 
waar in de tijd mogelijke veranderingen waren opgetreden en hoe groot die veran-
deringen voor hen waren (zie >guur 3.2 voor een voorbeeld van een story-line).
 In de vierde fase werd de deelnemers gevraagd om de pieken en dalen in de 
story-line toe te lichten. Op basis daarvan werden (doorvraag)vragen gesteld over 
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ervaringen die hebben bijgedragen aan deze pieken en dalen. Daartoe is opnieuw 
gebruik gemaakt van het narratieve referentiekader van Clandinin en Connelly 
(2000) betre=ende het relationele, temporele en situationele karakter van het leer-
proces. Met betrekking tot het voorbeeld in >guur 3.2 werden vragen gesteld als: 
“Wat gebeurde er in oktober 2010 waardoor je positiever werd over jezelf als leraar? 
Lag daar een concreet voorval aan ten grondslag?” (situationele); “Je zegt dat je an-
dere didactische werkvormen bent gaan inzetten in je lessen. Kun je daar iets over 
vertellen? Welke werkvormen ben je gaan inzetten? Welke gebruikte je daarvoor? 
Wat is er in de tussentijd gebeurd waardoor je andere werkvormen bent gaan ge-
bruiken?” (temporele); “Je zegt dat de leerlingen positief zijn over jouw nieuwe aan-
pak. Vertel daar eens iets over.” (relationele)

 Voorafgaand aan het interview werden het doel en de procedure toegelicht. Van 
alle interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. De gespreksduur varieerde van een 
uur tot 90 minuten.

Tabel 3.4 Thema’s in de story-line interviews, inclusief omschrijvingen.

Thema Omschrijving

1 Professioneel zelfbeeld Met ‘Professioneel zelfbeeld’ bedoelen we het beeld dat jij van je-

zelf hebt als leraar; dus: hoe jij jezelf ziet als leraar.

2 Didactisch handelen Met ‘Didactisch handelen’ bedoelen we de manier waarop je jouw 

lessen voorbereidt, uitvoert en evalueert. Je kunt daarbij denken 

aan de opbouw van de les, het geven van instructies, het variëren 

in werkvormen, etc.

3 Orde handhaven Met ‘Orde handhaven’ bedoelen we de manier waarop je orde-

verstoringen in de klas probeert te voorkomen of te herstellen. Je 

kunt daarbij denken aan het aangeven van grenzen, het samen met 

leerlingen opstellen van regels, het verbinden van sancties aan het 

overtreden van regels, etc.

4 Gerichtheid op leerlingen Met ‘Gerichtheid op leerlingen’ bedoelen we de mate waarin je bij 

het voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten aandacht 

hebt voor het leerproces en de motivatie van leerlingen. Je kunt 

daarbij denken aan het activeren van leerlingen, het afstemmen van 

je les op het niveau en de behoeften van leerlingen, het luisteren 

naar leerlingen, het geven van complimenten, etc.

5 Gerichtheid op omgeving Met ‘Gerichtheid op omgeving’ bedoelen we jouw oriëntatie op 

en samenwerking met de binnen- en buitenschoolse omgeving. Je 

kunt daarbij denken aan het samenwerken met collega’s, het deel-

nemen aan vergaderingen,  het bezoeken van stageplekken van 

leerlingen, etc.
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3.4 Analyse van de data

Bij het analyseren van de data is gebruik gemaakt van verschillende interpretatieve 
technieken (zie tabel 3.5 voor een overzicht). De analyse bestond uit drie delen. In 
het eerste deel werden de data uit de digitale logboeken van de 45 deelnemers aan 
de eerste studie geanalyseerd. Doel daarvan was om de eerste twee onderzoeksvra-
gen te beantwoorden. Met behulp van de technieken van open en axiaal coderen 
uit de gefundeerde theoriebenadering (Corbin & Strauss, 2008) werd achtereen-
volgens onderzocht (a) in welke werkpleksituaties aanstaande leraren praktijker-
varingen opdeden, (b) welke gebeurtenissen in deze situaties hebben geleid tot 
praktijkervaringen, (c) welk type praktijkervaringen aanstaande leraren opdeden, 
(d) in welke transitiesituaties leerervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden 
en (e) welke leerervaringen aanstaande leraren verwierven. De analyses resulteer-
den in vijf categorieënsystemen, één voor iedere bovengenoemde thematiek.
 Het tweede deel bestond uit het analyseren van de data uit de digitale logboe-
ken en de leerprocesinterviews van de 10 deelnemers aan de tweede studie. Doel 
daarvan was om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden. De analyse bestond 
uit twee fasen: (1) het reconstrueren van de data uit de digitale logboeken en de leer-
procesinterviews in verhalen, en (2) het uiteenrafelen van de verhalen in ‘webs’. Bij 
het ontwikkelen van de webs werd gebruik gemaakt van de technieken van open 
en axiaal coderen uit de gefundeerde theoriebenadering (Corbin & Strauss, 2008). 

Figuur 3.2 Voorbeeld van een story-line ‘Professioneel zelf beeld’. Deze story-line laat zien hoe het profes-

sionele zelf beeld van een student gedurende de periode van twee studiejaren verandert: van vrij 

positief in 08/09 tot behoorlijk negatief in 10/10 (dalende lijn), waarbij vanaf 05/10 een versnel-

ling optreedt in dit proces. In 10/10 vindt er een ommekeer plaats; vanaf dat moment wordt het 

professionele zelf beeld van de student snel positiever (sterk stijgende lijn).

++ 
(positief ) 
 
+ 
 
 
Neutraal 
 
 
_ 
 
(negatief )  
_ _ 
 
   08/09  11/09       02/10  05/10         08/10      11/10             02/11 
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Tabel 3.5 Overzicht van gebruikte databronnen en type analyses voor en type resul-
taten van het analyseren van de data per onderzoeksvraag (tussen haak-
jes de paragrafen waarin de analyses en resultaten worden beschreven).

Onderzoeksvraag Databronnen Type analyses Type resultaten

1 In welke situaties 

leren aanstaande 

leraren op en van 

de werkplek?

Digitaal logboek Open en axiaal coderen 

(3.4.1) (Corbin & Strauss, 

2008)

Vier categorieënsystemen: (a) 

werkpleksituaties, (b) gebeurte-

nissen in werkpleksituaties, (c) 

type praktijkervaringen en (d) 

transitiesituaties (4.2)

2 Wat leren aanstaande 

leraren op en van de 

werkplek?

Digitaal logboek Open en axiaal coderen 

(3.4.1) (Corbin & Strauss, 

2008)

Eén categorieënsysteem: (e) leer-

ervaringen (4.2)

3 Hoe worden prak-

tijkervaringen van 

aanstaande leraren 

getransformeerd naar 

leerervaringen?

Digitaal logboek

Leerproces-

 interviews 

Narratieve analyse 

(3.4.2) (Cortazzi, 2014; 

Josselson & Lieblich, 1999; 

Polkinghorne, 1995)

Open en axiaal coderen 

(3.4.2) (Corbin & Strauss, 

2008)

Verhalen: over transformaties van 

praktijkervaringen naar leererva-

ringen (4.3)

Eén categorieënsysteem: factoren 

die een rol spelen in de verhalen 

over transformaties van praktijker-

varingen naar leerervaringen (4.3)

Een model: ketens van activiteiten 

en ervaringen in het transforma-

tieproces (4.3)

4 Hoe verloopt het 

leerproces van 

aanstaande leraren 

gedurende een 

periode van twee 

studiejaren?

Digitaal logboek

Biografische   

 interviews

Leerproces-

 interviews

Story-line

 interviews

Narratieve analyse 

(3.4.3) (Cortazzi, 2014; 

Josselson & Lieblich, 1999; 

Polkinghorne, 1995)

Holistische vorm- en 

inhoudsanalyse (3.4.3)

(Lieblich et al., 1998)

Leerportretten: over het leren op 

en van de werkplek gedurende een 

periode van twee studiejaren (4.4)

Beschrijvingen: thema’s, struc-

tuur, transformaties en ontwikke-

ling in de leerportretten (4.4)

5 In welke mate draagt 

het leren op en van 

de werkplek geduren-

de een periode van 

twee studiejaren bij 

aan de professionele 

ontwikkeling van 

aanstaande leraren?
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De analyses resulteerden in een model dat de transformatie van praktijkervaringen 
van aanstaande leraren naar leerervaringen representeert.
 In het derde deel werden de data uit de digitale logboeken, biogra>sche inter-
views, leerprocesinterviews en story-line interviews van de 10 deelnemers aan de 
tweede studie geanalyseerd. Doel daarvan was om de vierde en vijfde onderzoeks-
vraag te beantwoorden. Deze analyse bestond eveneens uit twee fasen: (1) het re-
construeren van de data uit de digitale logboeken en de interviews in verhalen 
(leerportretten) en (2) het uitvoeren van een vorm- en inhoudsanalyse op de leer-
portretten (Lieblich et al., 1998). De analyses resulteerden in diverse typen be-
schrijvingen van de inhoud en structuur van het leren van aanstaande leraren op 
en van de werkplek enerzijds en hun professionele ontwikkeling in relatie tot het 
werkplekleren anderzijds.

3.4.1 Analyse van (leer)ervaringen in situaties (deel 1)
Voor het beantwoorden van de eerste twee onderzoeksvragen zijn de digitale log-
boeken van de 45 deelnemers aan de eerste studie geanalyseerd. De analyse be-
stond uit de volgende vier stappen:

1 Alle beschreven leerervaringen (301 in totaal) in de digitale logboeken zijn 
opgedeeld in vijf fragmenten: (a) de werkpleksituatie, (b) de gebeurtenis in 
de situatie die leidde tot de praktijkervaring, (c) de praktijkervaring, (d) de 
transitiesituatie en (e) de leerervaring (zie tabel 3.5). Dit resulteerde in een 
totaal van 1505 fragmenten.

2 Alle fragmenten zijn gecodeerd volgens een proces van ‘open coderen’ (Cor-
bin & Strauss, 2008). Vervolgens werden vijf categorieënsystemen ontwik-
keld, één voor ieder in stap 1 genoemd aspect (a, b, c, d en e). Daartoe zijn 
de gecodeerde fragmenten per aspect met elkaar vergeleken. Dit leidde voor 
(a) werkpleksituaties tot drie hoofdcategorieën (onderwijssituaties, communi-
catiesituaties, onderzoekssituaties), (b) gebeurtenissen tot drie hoofdcatego-
rieën (confrontatie met zichzelf, confrontatie met de ander, confrontatie met 
onbekende situatie), (c) praktijkervaringen tot vijf hoofdcategorieën (cogni-
tief, emotioneel, lichamelijk, intuïtief, sociaal), (d) transitiesituaties tot drie 
hoofdcategorieën (onderwijssituaties, communicatiesituaties, individuele si-
tuaties) en (e) leerervaringen tot vier hoofdcategorieën (professioneel (zelf )

beeld, onderwijzen van leerlingen, leren van leerlingen, omgeving). Daarna 
is nagegaan in hoeverre het inhoudelijk betekenisvol was de hoofdcatego-
rieën onder te verdelen in subcategorieën. Dat bleek voor vrijwel alle hoofd-
categorieën van de aspecten ‘gebeurtenissen’ en ‘leerervaringen’ het geval te 
zijn. Door de codes per categorie met elkaar te vergelijken zijn de gecodeerde 
fragmenten binnen de hoofdcategorieën voor gebeurtenissen onderverdeeld 
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in zeven subcategorieën en voor leerervaringen onderverdeeld in 16 subcate-
gorieën (zie tabel 4.1 tot en met 4.5 voor een overzicht).

3 De betrouwbaarheid van de categorieënsystemen werd vastgesteld (voor 
‘gebeurtenissen’ en ‘leerervaringen’ op het niveau van de subcategorieën) 
door per categorieënsysteem 15% van de fragmenten eveneens te laten code-
ren door een tweede onderzoeker. Dit resulteerde in een interbeoordelaars-
betrouwbaarheidsscore (Cohen’s kappa) van het categorieënsysteem voor 
respectievelijk werkpleksituaties in 0.95, praktijkervaringen in 0.81, transitie-

situaties in 0.90 en leerervaringen in 0.84. Voor wat betreft de coderingen 
van de fragmenten van het categorieënsysteem voor gebeurtenissen waren 
de onderzoekers het over acht fragmenten niet eens. Na discussie over deze 
fragmenten werden ze het over drie fragmenten eens. Dit resulteerde in een 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsscore (Cohen’s kappa) van 0.88.

4 Op grond van het aantal gecodeerde fragmenten per hoofd- en subcategorie, 
is vastgesteld welke werkpleksituaties, gebeurtenissen, praktijkervaringen, 
transitiesituaties en leerervaringen vaak en minder vaak voorkwamen.

3.4.2  Analyse van werkplekleren op microniveau (deel 2)
Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag zijn de digitale logboeken en 
de leerprocesinterviews van de 10 deelnemers aan de tweede studie geanalyseerd. 
De analyse bestond uit twee fasen, gebaseerd op het onderscheid dat Polkinghorne 
(1995) heeft gemaakt tussen twee typen van narratief onderzoek: ‘narrative analy-
sis’ en ‘analysis of narrative’. Het doel van narrative analysis is het produceren van 
verhalen als uitkomsten van onderzoek. De focus ligt op het construeren van een 
narratieve con>guratie waardoor de activiteiten en gebeurtenissen in de data een 
narratieve betekenis krijgen (zie paragraaf 3.2 voor een toelichting). Het doel van 
analysis of narrative is het identi>ceren van gemeenschappelijke concepten, thema’s 
en patronen in de verhalen. In dit type analyse ligt de focus op het ontrafelen van 
narratieve data in verschillende categorieën en op het identi>ceren van verbanden 
tussen die categorieën (vgl. Corbin & Strauss, 2008). Door beide typen analyses 
achtereenvolgens uit te voeren kan inzicht worden verkregen in de aspecten, situa-
ties en contexten die bijdragen aan de leerervaringen van aanstaande leraren, en in 
de (aard van de) verbanden tussen deze aspecten, situaties en contexten.

‘Narrative analysis’
In de eerste fase zijn verhalen geconstrueerd over de manier waarop ervaringen van 
aanstaande leraren op de werkplek zijn getransformeerd naar leerervaringen. Elk 
verhaal was gebaseerd op een beschreven leerervaring in het digitale logboek en de 
data van het bijbehorende leerprocesinterview. Na lezing van de beschreven leer- 
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Ronde Focus Voorbeelden van fragmenten

1 Lezen van het digitale logboek en het bijbehorende leerprocesinterview; daarbij werden no-

tities gemaakt over de werkpleksituatie, de leerervaring, de transitiesituatie en de aspecten 

die bijdroegen aan de leerervaring.

2 Focus op de werkpleksituatie, de transitiesituatie en de leerervaring. Werkpleksituatie. “Tijdens de les ‘Sport en maatschappij’, die ikzelf gaf, had ik moeite om de klas stil te 
krijgen. De leerlingen waren afgeleid en dat kon ik merken doordat ze met elkaar gingen praten.” (Sjors, 
digitaal logboek 1)

Leerervaring. “Toen ik voor de klas stond en naar mijn idee alles had geprobeerd om de klas stil te krijgen 
bedacht ik dat ik ook heel zachtjes kon praten. Ik deed dit, en het effect was dat het stil werd.” (Sjors, digitaal 
logboek 1)

Transitiesituatie. “Dat realiseerde ik mij toen mijn begeleider zijn duim omhoog deed. Mijn begeleider zat 

achterin de klas en stak spontaan zijn duim omhoog. Dat was voor mij het teken dat hij zag wat het effect 

was van mijn actie. […] Ik kreeg er gelijk een goed gevoel bij.” (Sjors, digitaal logboek 1)

3 Focus op de verhaallijn; daarbij richtte de aandacht zich op de volgordelijkheid van de fac-

toren die bijdroegen aan de leerervaring (zoals gebeurtenissen, activiteiten en ervaringen) 

in het verhaalheden (de actuele tijd tussen de praktijkervaring in de werkpleksituatie en de 

leerervaring in de transitiesituatie).

“En dan ga je je stem verheffen. Ja, en dat had ik een paar keer meegemaakt en nu gebeurde het weer, en 

toen dacht ik van: ik kan twee dingen doen: of ik kan dezelfde fout maken als de vorige keer, of ik kan iets 

anders uittesten.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

“En toen dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon uittesten, ik heb toch 30 man, dus toen ging ik gewoon mijn 

praatje houden, heel zachtjes, zo van ja, het gaat goed, ja, volgende week gaan we het daar over hebben. 

Toen hoorde ik in de verte: wat zegt ie, wat zegt ie nou? En na een minuut was het stil.” (Sjors, leerprocesin-

terview 1)

4 Focus op de plot-ontwikkeling; daarbij richtte de aandacht zich op de verbanden tussen de 

factoren die bijdroegen aan de leerervaring (zoals opvattingen, feedback en eerdere erva-

ringen).

“Bij mijn badminton coaching-schap heb ik geleerd dat als je voor een groep staat, dan moet je niet juist 

hoger of harder praten, maar juist heel zachtjes. Ik had het toevallig een andere trainer zien doen en toen 

was het effect gewoon, hij had 60 mensen, en die kreeg hij stil.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

“Ik heb een lesplan en dat ga ik ook helemaal stap voor stap uitvoeren, en als dat tegenzit, want ja, je moet 

de klas ook mee hebben anders vlieg ik een beetje uit mijn rol.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

5 Focus op samenhang in en volledigheid van het verhaal. Zie Appendix A. Verhaal ‘Orde houden’ (10 april 2011)

Tabel 3.6 Rondes in het ontwikkelen van verhalen op microniveau, inclusief foci en  
   voorbeelden van fragmenten.

ervaring en het getranscribeerde leerprocesinterview is een plot ontwikkeld die 
paste bij de data (Polkinghorne, 1995) en die werd gekarakteriseerd door de struc-
tuur van een begin, midden en eind (Cortazzi, 2014; McCormack, 2004; Rosen-
boom, 2002). Het begin bestond uit een beschrijving van de werkpleksituatie waarin 
iets gebeurde dat leidde tot een praktijkervaring en het eind bevatte een beschrijving 



53

Methodologie en opzet

van de leerervaring en de transitiesituatie waarin die leerervaring plaatsvond (zie 
tabel 3.6 voor een voorbeeld). Het ontwikkelen van het midden kan worden geka-
rakteriseerd als hermeneutisch (Josselson & Lieblich, 1999): door heen-en-weer 
te bewegen tussen de data en de (evoluerende) plot, en daarbij oog te houden voor 
de a?oop van het verhaal (zie paragraaf 3.2.2), werd duidelijk welke aspecten, 

Ronde Focus Voorbeelden van fragmenten

1 Lezen van het digitale logboek en het bijbehorende leerprocesinterview; daarbij werden no-

tities gemaakt over de werkpleksituatie, de leerervaring, de transitiesituatie en de aspecten 

die bijdroegen aan de leerervaring.

2 Focus op de werkpleksituatie, de transitiesituatie en de leerervaring. Werkpleksituatie. “Tijdens de les ‘Sport en maatschappij’, die ikzelf gaf, had ik moeite om de klas stil te 
krijgen. De leerlingen waren afgeleid en dat kon ik merken doordat ze met elkaar gingen praten.” (Sjors, 
digitaal logboek 1)

Leerervaring. “Toen ik voor de klas stond en naar mijn idee alles had geprobeerd om de klas stil te krijgen 
bedacht ik dat ik ook heel zachtjes kon praten. Ik deed dit, en het effect was dat het stil werd.” (Sjors, digitaal 
logboek 1)

Transitiesituatie. “Dat realiseerde ik mij toen mijn begeleider zijn duim omhoog deed. Mijn begeleider zat 

achterin de klas en stak spontaan zijn duim omhoog. Dat was voor mij het teken dat hij zag wat het effect 

was van mijn actie. […] Ik kreeg er gelijk een goed gevoel bij.” (Sjors, digitaal logboek 1)

3 Focus op de verhaallijn; daarbij richtte de aandacht zich op de volgordelijkheid van de fac-

toren die bijdroegen aan de leerervaring (zoals gebeurtenissen, activiteiten en ervaringen) 

in het verhaalheden (de actuele tijd tussen de praktijkervaring in de werkpleksituatie en de 

leerervaring in de transitiesituatie).

“En dan ga je je stem verheffen. Ja, en dat had ik een paar keer meegemaakt en nu gebeurde het weer, en 

toen dacht ik van: ik kan twee dingen doen: of ik kan dezelfde fout maken als de vorige keer, of ik kan iets 

anders uittesten.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

“En toen dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon uittesten, ik heb toch 30 man, dus toen ging ik gewoon mijn 

praatje houden, heel zachtjes, zo van ja, het gaat goed, ja, volgende week gaan we het daar over hebben. 

Toen hoorde ik in de verte: wat zegt ie, wat zegt ie nou? En na een minuut was het stil.” (Sjors, leerprocesin-

terview 1)

4 Focus op de plot-ontwikkeling; daarbij richtte de aandacht zich op de verbanden tussen de 

factoren die bijdroegen aan de leerervaring (zoals opvattingen, feedback en eerdere erva-

ringen).

“Bij mijn badminton coaching-schap heb ik geleerd dat als je voor een groep staat, dan moet je niet juist 

hoger of harder praten, maar juist heel zachtjes. Ik had het toevallig een andere trainer zien doen en toen 

was het effect gewoon, hij had 60 mensen, en die kreeg hij stil.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

“Ik heb een lesplan en dat ga ik ook helemaal stap voor stap uitvoeren, en als dat tegenzit, want ja, je moet 

de klas ook mee hebben anders vlieg ik een beetje uit mijn rol.” (Sjors, leerprocesinterview 1)

5 Focus op samenhang in en volledigheid van het verhaal. Zie Appendix A. Verhaal ‘Orde houden’ (10 april 2011)
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situaties en contexten bijdroegen aan de leerervaring van de student. Elk verhaal 
kwam in een aantal rondes tot stand waarbij de aandacht steeds werd verlegd naar 
een ander speci>ek verhaalelement (zie tabel 3.6). Dit proces resulteerde in 26 ver-
halen van 10 studenten over de transformatie van praktijkervaringen naar leererva-
ringen van aanstaande leraren (zie Appendix A voor een voorbeeld).

‘Analysis of narrative’
In de tweede fase zijn de verhalen geanalyseerd. Daarbij richtte de aandacht zich 
op: (a) aspecten, situaties en contexten die bijdroegen aan de leerervaringen van de 
studenten, (b) de relaties tussen deze aspecten, situaties en contexten (gevisuali-
seerd in webs), (c) de volgordelijkheid in activiteiten en ervaringen in deze webs, en 
(d) de relaties tussen activiteiten en ervaringen enerzijds en de overige aspecten, si-
tuaties en contexten die bijdroegen aan de leerervaringen van de studenten ander-
zijds. De analyse bestond uit de volgende zes stappen:

1 Alle verhalen zijn opgedeeld in fragmenten. Elk fragment representeerde 
een aspect, situatie of context die bijdroeg aan de leerervaring van de stu-
dent; een nieuw fragment werd geselecteerd op het moment dat een nieuw 
aspect of een nieuwe situatie of context werd geïntroduceerd. Dit resulteerde 
in een totaal van 411 fragmenten. Het aantal fragmenten varieerde van 7 
fragmenten tot 22 fragmenten per verhaal met een gemiddelde van 15.8 
fragmenten.

2 Alle fragmenten zijn gecodeerd volgens een proces van ‘open coderen’ (Cor-
bin & Strauss, 2008). Vervolgens werd een categorieënsysteem ontwikkeld, 
gebaseerd op het narratieve kader van Clandinin en Connelly (2000). Van 
de relationele, temporele en situationele aard van ervaringen zijn vijf con-
cepten afgeleid die de hoofdcategorieën van het systeem representeerden 
(zie ook >guur 2.1): het persoonlijke en het sociale (relationele), het verleden 
en de toekomst (temporele) en het situationele (situationele). Met betrekking 
tot het situationele, is een onderscheid gemaakt tussen de werkpleksituatie en 
de transitiesituatie. Bij het toewijzen van de gecodeerde fragmenten aan de 
hoofdcategorieën werd duidelijk dat activiteiten een belangrijke rol speelden 
in het leerproces van aanstaande leraren (zoals het schrijven van een re?ec-
tieverslag en het geven van instructies), maar dat dit als concept ontbrak in 
het kader van Clandinin en Connelly (2000). Activiteiten is daarom als hoofd-
categorie toegevoegd aan het categorieënsysteem. Alle gecodeerde fragmen-
ten konden worden ondergebracht in deze zeven hoofdcategorieën. Door de 
codes per categorie met elkaar te vergelijken, zijn de gecodeerde fragmenten 
binnen de zeven hoofdcategorieën tenslotte onderverdeeld in 23 subcatego-
rieën (zie tabel 4.6 voor een overzicht en de>nities van de categorieën).
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3  De betrouwbaarheid van het categorieënsysteem is vastgesteld op het niveau 
van de subcategorieën. Daartoe werd 15% van alle fragmenten eveneens ge-
codeerd door een tweede onderzoeker. De onderzoekers waren het over ze-
ven fragmenten oneens. Na discussie over deze fragmenten werden ze het 
over vier fragmenten eens. Dit resulteerde in een interbeoordelaarsbetrouw-
baarheidsscore (Cohen’s kappa) van het categorieënsysteem van 0.93.

4 Voor elk verhaal werd de aard van de relaties tussen de gecodeerde frag-
menten verduidelijkt door middel van pijltjes en streepjes. Een pijltje ver-
wees naar de volgorde waarin de activiteiten en ervaringen plaatsvonden. 
Een streepje verwees naar het verband tussen een activiteit of ervaring, en 
de overige aspecten, situaties en contexten die bijdroegen aan de leererva-
ring (zoals het verband tussen een onderwijsactiviteit en een opvatting over 
leren van leerlingen). Dit resulteerde in een meer of minder complex web 
voor elk verhaal waarin de verbanden tussen de gecodeerde fragmenten zijn 
gevisualiseerd (zie >guur 3.3 voor een voorbeeld).

5 Voor elk web zijn de door pijltjes verbonden activiteiten en ervaringen in 
een tijdsvolgorde geplaatst (keten van activiteiten en ervaringen). Vervolgens 
zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze ketens onderzocht. Daar-
uit bleek dat in de leerprocessen van de studenten vier ketens van activitei-
ten en ervaringen konden worden onderscheiden (zie tabel 4.7).

6 Voor iedere keten zijn de relaties tussen de verschillende activiteiten en er-
varingen in de keten en de overige aspecten, situaties en contexten die bij-
droegen aan de leerervaringen van de studenten onderzocht. Dit betro=en de 
relaties die in de webs werden gevisualiseerd door streepjes. Daartoe is voor 
elke activiteit en ervaring het aantal aspecten, situaties en contexten inclusief 
de aard van deze aspecten, situaties en contexten vastgesteld (zie tabel 4.8).

Betrouwbaarheid en interne validiteit
Om de betrouwbaarheid en interne validiteit van het onderzoek naar de vraag hoe 
praktijkervaringen van aanstaande leraren worden getransformeerd naar leererva-
ringen te garanderen, is een aantal maatregelen genomen. In overeenstemming 
met een audit-procedure (vgl. Akkerman, Admiraal, Brekelmans, & Oost, 2006) 
heeft een andere onderzoeker de betrouwbaarheid van het coderingsproces, alsook 
de verantwoording en aannemelijkheid van de analyse gecontroleerd. Daartoe wer-
den de ruwe data van één digitaal logboek en het bijbehorende leerprocesinterview, 
het door de onderzoeker geconstrueerde verhaal over het leerproces, de gecodeerde 
fragmenten, het web, en de keten van ervaringen en activiteiten in het web van één 
deelnemer ter beschikking gesteld aan de auditor. De wijze waarop de data waren ver-
zameld en geanalyseerd werd door de auditor beoordeeld als accuraat en acceptabel.  
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Ten behoeve van de interne validiteit van het onderzoek zijn alle verhalen voorge-
legd aan de deelnemers voor een member-check (Glaser, 2004). De deelnemers 
werd gevraagd om opmerkingen te maken bij en aanvullende informatie te ver-
strekken over onderdelen van het verhaal die naar hun idee nodig waren voor een 
juiste representatie van hun leerproces. Alle deelnemers herkenden hun leerpro-
cessen in de verhalen en beoordeelden de reconstructies van hun leerprocessen als 
accuraat. Daarnaast wordt de interne validiteit van de resultaten gedemonstreerd 
door het toevoegen van representatieve quotes van de deelnemers in het resultaten-
hoofdstuk (Maso & Smaling, 1998).

Figuur 3.3 Een voorbeeld van een web (Sara). Vet = hoofdcategorie (zie tabel 4.6) Cursief = subcategorie 

(zie tabel 4.6)

Praktijkervaring: Sara verzorgt een 
theorieles Engels. Ze heeft last van 
ordeproblemen en zoekt naar een 
oplossing. (onderwijssituatie)

Ze reflecteert op het probleem en 
denkt erover om de leerlingen bij 
de deur  te begroeten.
(leeractiviteit) (activiteit)

Ze realiseert zich dat ze er klaar 
voor is haar leerlingen bij de deur te 
verwelkomen. (leerervaring)
(individuele situatie)

Ze voelde zich belachelijk; ze 
speelde een docent. (emotie) 
(persoonlijke)

Ze staat bij de deur en zegt elke 
leerling vriendelijk goedemorgen. 
(onderwijsactiviteit) (activiteit)

Haar leerlingen groeten vriende-
lijk terug en gedragen zich rustig. 
(gedrag leerlingen) (sociale) 
(resultaat)

Leerervaring: Terwijl ze bij de 
deur staat realiseert ze zich 
dat het voor het handhaven 
van de orde belangrijk is om 
de les duidelijk te beginnen. 
(onderwijssituatie)

Tijdens een theorieles op 
het instituut is dit thema be-
sproken; dat helpt haar over-
tuigen. (instituut) (verleden)

Haar concerns waren an-
ders; ze was bezig met zich-
zelf, met overleven, met het 
geven van een goede les.
(stage-ervaring) (verleden)

Dit jaar voelt ze zich veel 
meer een echte docent.
(zelfperceptie) (persoonlijke)

Het was een verplichte 
opdracht van het insti-
tuut. (instituut) (sociale)

Ze heeft dit twee jaar 
geleden ook geprobeerd; 
toen werkte het niet.
(stage-ervaring) 
(verleden)

Ze voelt zich af en toe net een kind. 
(emotie) (persoonlijke) 

Dit is een nieuwe ervaring voor 
haar. Vorig jaar had ze nooit orde-
problemen. Deze leerlingen zijn an-
ders. (stage-ervaring) (verleden)
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3.4.3 Analyse van werkplekleren op macroniveau (deel 3)
Voor het beantwoorden van de vierde en vijfde onderzoeksvraag zijn de data van de 
digitale logboeken, de biogra>sche interviews, de leerprocesinterviews en de sto-
ry-line interviews van de 10 deelnemers aan de tweede studie geanalyseerd. Ook 
deze analyse bestond uit twee fasen: (1) ‘narrative analysis’ en (2) ‘holistic-content 

and holistic-form analysis’. Doel van de eerste fase is het produceren van verhalen als 
uitkomsten van onderzoek. Zoals beschreven ligt de focus daarbij op het ontwik-
kelen van een narratieve con>guratie (zie paragraaf 3.2). Doel van de tweede fase 
is om inzicht te krijgen in de inhoud en structuur van het verhaal. In dit type ana-
lyse wordt in de verhalen gezocht naar inhouds- en vormaspecten, zoals thema’s, 
handelingsmotieven en plotwendingen. Door beide typen analyses achtereenvol-
gens uit te voeren, kan inzicht worden verkregen in de inhoud en structuur van 
het werkplekleren van aanstaande leraren en de mate waarin het werkplekleren bij-
draagt aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.

‘Narrative analysis’
In de eerste fase zijn verhalen geconstrueerd over het leren van aanstaande lera-
ren op en van de werkplek gedurende de periode van dataverzameling (september 
2009 – april 2011). Elk verhaal was gebaseerd op de data van de digitale logboeken, 
het biografische interview, de twee of drie leerprocesinterviews en het story-line 
interview. Voor het construeren van de verhalen op macroniveau is dezelfde proce-
dure gehanteerd als voor het construeren van de verhalen op microniveau (zie pa-
ragraaf 3.4.2 voor een toelichting). Elk verhaal kwam in een aantal rondes tot stand 
waarbij de aandacht steeds werd verlegd naar een ander speci>ek verhaalelement 
(zie tabel 3.7 op pagina 62). Dit proces resulteerde in 10 verhalen (in het vervolg 
‘leerportretten’ genoemd; zie Appendix B voor een voorbeeld) over het leren van 
aanstaande leraren op en van de werkplek.

‘Holistic-content and holistic-form analysis’
In de tweede fase zijn de inhoud en structuur van de leerportretten geanalyseerd. 
Daartoe is gebruik gemaakt van het onderscheid dat Lieblich et al. (1998) heb-
ben gemaakt tussen een ‘holistic-content approach’ en een ‘holistic-form approach’. 
Het doel van de ‘holistic-content approach’ is om inzicht te krijgen in de inhoud 
van een verhaal. De focus ligt op het identi>ceren van inhoudelijke aspecten, zoals 
thema’s, gebeurtenissen en handelingsmotieven van personages. Het doel van de 
‘holistic-form approach’ is om inzicht te krijgen in de vorm van een verhaal. In dit 
type analyse ligt de focus op het blootleggen van vormaspecten, zoals de structuur 
van de plot, en de samenhang en complexiteit van het verhaal. Uitgangspunt van 
beide technieken is “that the […] story of a person is taken as a whole, and sections 
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of the text are interpreted in the context of other parts of the narrative” (Lieblich et 
al., 1998, p. 12). Dit uitgangspunt sluit aan bij een holistisch perspectief op leren 
waarin leerervaringen worden gezien als de uitkomsten van de continue interactie 
tussen alle elementen die een rol spelen in het leerproces.

‘Holistic-content analysis’
De inhoud van de leerportretten is in drie rondes geanalyseerd. In de eerste ronde 
is gezocht naar thema’s in de leerportretten2. In de tweede ronde is nagegaan hoe 
deze thema’s zijn ontstaan. En in de derde ronde is onderzocht wat de relaties wa-
ren tussen de gerichtheid van studenten op deze thema’s en hun motivatie om te 
leren op en van de werkplek3. Daartoe werd de volgende procedure gehanteerd:

1 Elk leerportret werd zorgvuldig gelezen. Daarbij werden notities gemaakt 
over de thema’s die de studenten bezighielden en waar ze zich tijdens het 
werkplekleren op richtten. Het belang van een bepaald thema voor het leer-
proces van de student werd vastgesteld tegen de achtergrond van het totale 
leerportret. Daartoe zijn de volgende criteria gehanteerd: de ruimte die een 
thema innam in het leerportret, de mate waarin het thema terugkeerde in 
het leerportret, de hoeveelheid details die een student verschafte over het  
thema, de mate waarin een student activiteiten uitvoerde die betrekking  
hadden op het thema en het belang dat door de student werd toegekend aan 
het thema. Voor wat betreft dit laatste criterium werd gelet op evaluatieve op-
merkingen zoals “Dat vind ik belangrijk.” en “Ik ben er enthousiast mee aan 
de slag gegaan.” Duidelijk werd dat het leerproces van iedere student werd 
gedomineerd door één speci>eke thematiek.

2 Op basis van de resultaten van de eerste ronde werd besloten na te gaan hoe 
de dominante thema’s in de leerportretten van de studenten zijn ontstaan. 
Daarvoor zijn eerst van ieder leerportret de fragmenten geselecteerd waarin 
de dominante thematiek werd geïntroduceerd. Vervolgens werd nagegaan 
welke aspecten een rol speelden bij het ontstaan van die thematiek. Daar-
toe is gebruik gemaakt van het narratieve kader van Clandinin en Connelly 
(2000). Van alle geselecteerde fragmenten zijn de relationele (persoonlijke 
en sociale), temporele (verleden en toekomst) en situationele (situationele)  

2 In de eerste fase van de analyse (‘narrative analysis’) werd de centrale verhaalthematiek in elk leerportret 
globaal vastgesteld. In de tweede fase (‘holistic-content analysis’) werd deze thematiek precies bepaald 
en omschreven, en is gezocht naar mogelijke andere thema’s in de leerportretten.

3 In de eerste fase van de analyse (‘narrative analysis’) werd duidelijk dat studenten hun motivatie om 
te leren op en van de werkplek in verband brachten met hun dominante thema. In de tweede fase 
(‘holistic-content analysis’) is deze relatie daarom systematisch onderzocht (zie ook paragraaf 5.3.3).
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 aspecten gemarkeerd. Vervolgens is voor elk leerportret vastgesteld welke 
aspecten een rol speelden bij het ontstaan van het thema en hoe deze aspec-
ten zich tot elkaar verhielden. De uitkomsten van de analyses zijn per leer-
portret kort samengevat (zie kader pagina 61 voor een voorbeeld).

3 Tijdens het analyseren van de leerportretten bleek dat de motivatie van de 
studenten om te leren op en van de werkplek in de tijd sterk ?uctueerde. 
Gezien het (opvallende) feit dat elk leerportret werd gedomineerd door een 
speci>eke thematiek, is nagegaan in hoeverre de gerichtheid van studenten 
op dit speci>eke thema verbonden was met hun motivatie. Door het bestu-
deren van deze samenhang kan inzicht worden verkregen in het belang van 
de dominante thema’s voor de motivatie van aanstaande leraren om te leren 
op en van de werkplek. Voor elk leerportret zijn de fragmenten gemarkeerd 
die betrekking hadden op de motivatie van de studenten om te leren op en 
van de werkplek. Vervolgens is voor ieder fragment vastgesteld waarop deze 
motivatie betrekking had (bijvoorbeeld het ontwikkelen en uitvoeren van 
onderwijs of het voeren van oudergesprekken) en in hoeverre daarbij sprake 
was van een positieve dan wel negatieve motivatie. Tot slot zijn de fragmen-
ten per leerportret met elkaar vergeleken en bekeken tegen de achtergrond 
van het totale leerportret. Daarbij werd gelet op: (a) de relaties tussen de mo-
tivatie van studenten en de dominante thematiek in het leerportret, en (b) de 
manifestatie van een mogelijk patroon in het leerportret met betrekking tot 
de motivatie van studenten (is er bijvoorbeeld sprake van een toenemende of 
afnemende motivatie).

‘Holistic-form analysis’
De vorm van de leerportretten is in twee rondes geanalyseerd. In de eerste ronde 
is voor ieder leerportret de structuur van de plot vastgesteld en in de tweede ronde 
zijn de relaties tussen het werkplekleren van aanstaande leraren en hun professio-
nele ontwikkeling onderzocht.

Ronde 1. Structuur van de plot 
Om inzicht te krijgen in de structuur van het leren van aanstaande leraren op en 
van de werkplek zijn plotanalyses uitgevoerd op de leerportretten van studenten. 
Volgens Gergen (1988; zie ook Gergen & Gergen, 1986, 1988) kunnen verhalen 
worden getypeerd aan de hand van de progressie van de plot: in een progressief 
verhaal ontwikkelt de plot zich gestaag, in een regressief verhaal is er sprake van 
terugval en achteruitgang, en in een stabiel verhaal verandert er weinig met be-
trekking tot de plot. Deze drie ideaal-typische plots kunnen elk worden gevisua-
liseerd door middel van een lijn (zie >guur 3.4). Meer complexe verhalen bestaan 
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Figuur 3.4 Ideaal-typische plotlijnen. 
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                          tijd 

meestal uit combinaties van deze lijnen (zie >guur 3.2 voor een voorbeeld). Dit 
type analyses heeft altijd betrekking op een speci>ek inhoudelijke thematiek 
(Gergen, 1988). In dit onderzoek zijn plotanalyses uitgevoerd op de thema’s die 
het leerproces van de studenten domineerden. Daartoe is de volgende procedure 
gehanteerd:

1 Elk leerportret werd zorgvuldig gelezen. Volgens Lieblich et al. (1998) kun-
nen aanwijzingen voor het verloop van de plot worden gevonden in de wijze 
waarop iemand over een onderwerp spreekt. Bij het lezen werden daarom 
notities gemaakt van: (a) evaluatieve opmerkingen van de student over zo-
wel zijn/haar leerproces als geheel (zoals “Ik zie mijn leerproces als een acht-
baan.”) als de speci>eke fasen in dat leerproces (zoals “Ik sta weer met een 
grote glimlach voor de klas.”), (b) termen die verwezen naar de structurele 
aspecten van het leerportret, zoals ontwikkeling, stilstand, anti-climax en 
keerpunt (zoals “Hij heeft geluisterd. Dat heeft me echt geholpen. Vanaf 
toen ben ik weer positief over mezelf gaan denken.”) en (c) begrippen die 
emoties uitdrukten en de mate waarin die betrekking hadden op een spe-
ci>eke fase in het leerproces (zoals “In de eerste week ben ik al meteen naar 
mijn stagebegeleider gestapt. Ik dacht van: O my God, waar begin ik aan.”)

2 De notities van de wijze waarop studenten over hun leerproces spraken zijn 
per leerportret met elkaar vergeleken, waarbij de waarde van de verschil-
lende opmerkingen en begrippen steeds werd vastgesteld tegen de achter-
grond van het totale leerportret. Op grond hiervan zijn de leerportretten 
(zover als mogelijk) opgedeeld in fasen, bijvoorbeeld een fase waarin er 
sprake was van terugval of een fase waarin een student progressie boekte.
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3 Voor elk leerportret zijn de momenten vastgesteld waarop twee fasen elkaar 
opvolgden. Vervolgens is nagegaan welke relationele, temporele en situatio-
nele factoren (Clandinin & Connelly, 2000) een rol speelden bij de overgang 
van de ene fase naar de andere (bijvoorbeeld een gesprek met een begeleider 
of een verandering van stageschool).

Sjors komt op zijn eerste stagedag meteen in botsing met de doelgroep (Sport & 

Bewegen). De leerlingen gedragen zich onrustig en hij stelt zich autoritair op. Zijn 

begeleider wijst hem erop dat leerlingen gewoon praten op deze school. Dat is een 

bepaalde cultuur. Hij zou zich eens moeten mengen in die cultuur. Sjors heeft ech-

ter bepaalde opvattingen over hoe leerlingen zich behoren te gedragen. Dit is een 

groep die naar zijn idee weinig respect heeft voor elkaar. Ook heeft hij duidelijke 

ideeën over de verhouding leraar-leerling. Hij had gedacht dat de leerlingen wat 

meer het gezag van de leraar zouden accepteren. Zijn opvattingen zijn verbonden 

met zijn ervaringen op zijn vorige stage waar hij te maken had met een andere doel-

groep (Zorg & Welzijn). Bovendien was hij vroeger zelf een gezagsgetrouwe leer-

ling, en beschouwt hij zichzelf als ordelijk en sociaal. De botsing met de doelgroep 

wordt nog eens versterkt door twee aspecten: 1) hij voelt zich ietwat onzeker en 

werkt daarom heel gestructureerd, maar als gevolg van het gedrag van de leerlin-

gen dreigt zijn planning in de war te komen, en 2) het gedrag van de leerlingen is 

geworteld in de schoolcultuur; zijn collega’s vinden dat hij zich niet zo druk moet 

maken. Tot slot heeft hij ook een beeld van zijn eigen leiderschapsstijl (een rustige 

stijl), maar door het gedrag van de leerlingen moet hij zijn stijl voortdurend aan-

passen in een richting die hij niet wil (namelijk: leerlingen corrigeren). Hij vraagt 

zich af hoe hij contact kan krijgen met en afstemmen op de behoeften van deze 

doelgroep zonder zichzelf te verliezen; hij wil de normen van zijn collega’s niet zo-

maar overnemen.

Persoonlijke; sociale; verleden; situationele; thematiek

Verhouding aspecten

Kern: een ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale (culturele); Sjors komt 

met zijn beelden, concepties en verwachtingen, die verbonden zijn met zijn per-

soonlijkheid, zijn professionele zelfbeeld en zijn eerdere stage-ervaringen, in aan-

raking met een cultuur die afwijkt van wat hij gewend is. Deze ‘schuring’ leidt tot 

een specifieke thematiek en brengt het leerproces van Sjors op gang.
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Rondes Foci Voorbeelden van werkwijze

1 Lezen en herlezen van logboeken en interviews Uit ‘Notities leerportret Orhan, november 2011’

1a Lezen van het digitale logboek en de interviews; daarbij werden notities gemaakt over ver-
haalelementen, zoals personages, thema’s en ‘tensions’. Doel was vooral  inzicht te krijgen 
in de uitkomst van het leerproces. Begonnen werd daarom met het lezen van het SLI.

De beschreven leerervaringen in het digitale logboek lijken te wijzen op een gerichtheid op (het leren 
van) leerlingen (thema). Voorbeelden: te veel opdrachten in een les leidt tot demotivatie bij leerlingen 
(DLB 1), het inzetten van diverse werkvormen tijdens een les motiveert leerlingen (DLB 2), leerlingen 
willen graag actief werken (DLB 3), bij de opstart van de les houdt Orhan te weinig rekening met de 
stemming van de leerlingen (DLB 6). Uitkomst: Orhan heeft geleerd zich te richten op niveau, behoeften 
en motivatie van leerlingen.

1b Herlezen van het digitale logboek en de interviews; daarbij zijn de teksten samengevat in 
fragmenten die de verhaalelementen representeerden, zoals gebeurtenissen, handelingen, 
opvattingen, thema’s en ‘tensions’. Alle fragmenten zijn geïllustreerd met citaten.

Vorige week heeft Orhan een workshop verzorgd over de mogelijke gevolgen van het gebruik van drank 
en drugs. Hij heeft geëxperimenteerd met werkvormen: leerlingen moesten een woordweb maken, 
speeddaten, een filmpje bekijken, etc. Uit de evaluatie van de workshop bleek dat de leerlingen het heel 
leuk vonden. “Dat is heel belangrijk, want negen van de tien keer vinden studenten het niks.” (LPI 1, p. 7). 
En het motiveren van leerlingen beschouwt hij als zijn taak. “Hoe zorg ik ervoor dat ik de studenten warm 
maak voor de opdracht.” (LPI 1, p. 7)

2 Ontwikkelen van verhaallijn (verhaalheden) en plot

2a Focus op de centrale thematiek; op grond van de notities uit ronde 1 is de centrale ver-
haalthematiek beschreven.

Orhan is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van workshops waarin leerlingen ertoe worden aange-
zet actief te leren en die een positieve invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. Hij wil met zijn 
onderwijs aansluiten bij de behoeften van de leerlingen zonder dat dit ten koste gaat van de theoretische 
diepgang.

2b Focus op de verhaallijn; daarbij richtte de aandacht zich op de volgordelijkheid van de situ-
aties en gebeurtenissen waarvan de student heeft geleerd. Hulpmiddelen daarbij waren: a) 
de volgorde van dataverzameling, b) de story-line en c) de tijdsmarkeringen in de interviews.

- workshop ‘Gemeenteraadsverkiezingen’: te hoge eisen, saai thema, sluit niet aan bij stage leerlingen
- workshop ‘Drank en drugs’: leerlingen enthousiast over werkvormen; zelfvertrouwen van Orhan groeit
- workshop ‘Vreedzame school’: leerlingen zijn opnieuw positief over de activerende werkvormen
- workshop ‘Communiceren’: Orhan worstelt met de vraag hoe hij ‘theorie moet overdragen’
- lessenserie ‘Communiceren’: het stellen van te hoge eisen leidt tot ordeproblemen

2c Focus op leerervaringen; daarbij richtte de aandacht zich op de totstandkoming van leerer-
varingen (op basis van de informatie uit ronde 1 en 2b). Leidraad was het narratieve kader 
van Clandinin en Connelly (2000). Dit heeft geleid tot ‘rijke beschrijvingen’ (narratieve frag-
menten) van de totstandkoming van leerervaringen. De fragmenten zijn geïllustreerd met 
citaten.

Orhan wil met zijn onderwijs aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Vorig jaar stelde hij vaak te hoge 
eisen aan de leerlingen, en dit jaar wordt hij daar opnieuw mee geconfronteerd. Hij stelt graag hoge eisen 
aan de leerlingen; hij vindt dat belangrijk. Hij houdt zelf ook van diepgang. “Omdat ik het zelf heel erg 
leuk vind om diepgang te krijgen. Ik houd niet van oppervlakkigheid.” (LPI 3, p. 14) Bovendien vindt hij 
het belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd. “Dat ze wel heel erg trots op zichzelf zijn.” (SLI, p. 11) 
Dat ziet hij ook bij zichzelf. Hij constateert dat hij het moeilijk vindt om het niveau van leerlingen goed 
in te schatten.

2d Focus op de plot-ontwikkeling; daarbij richtte de aandacht zich op de verbanden tussen de 
‘narratieve fragmenten’ die bijdroegen aan de ontwikkeling van het verhaal. Voorbeelden 
van vragen die daarbij als richtsnoer dienden zijn: bestaat er een verband tussen de narra-
tieve fragmenten? zo ja, waaruit bestaat dat verband? welke motieven en ervaringen spelen 
daarbij een rol?

Zijn eerste workshop van een paar weken geleden (over ‘Gemeenteraadsverkiezingen’) verliep niet zo 
goed. “Leerlingen vonden het saai.” (LPI 1, p. 11) Ze vonden het onderwerp niet leuk, het thema sloot 
niet aan bij hun stage. (LPI 1, p. 13) Vorige week verzorgde hij een workshop over de mogelijke gevolgen 
van het gebruik van drank en drugs. Die verliep goed. Leerlingen kregen de opdracht om een presentatie 
voor te bereiden en die uit te voeren in de klas. De opdracht bleek goed aan te sluiten bij hun stage. Aan 
het eind van de workshop kreeg hij veel positieve feedback van de leerlingen. “Ik weet nu wel hoe ik de 
leerlingen aan het werk krijg.” (LPI 1, p. 8)

Tabel 3.7 Rondes in het ontwikkelen van leerportretten op macroniveau, inclusief 
   foci en voorbeelden van werkwijze.
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Rondes Foci Voorbeelden van werkwijze

1 Lezen en herlezen van logboeken en interviews Uit ‘Notities leerportret Orhan, november 2011’

1a Lezen van het digitale logboek en de interviews; daarbij werden notities gemaakt over ver-
haalelementen, zoals personages, thema’s en ‘tensions’. Doel was vooral  inzicht te krijgen 
in de uitkomst van het leerproces. Begonnen werd daarom met het lezen van het SLI.

De beschreven leerervaringen in het digitale logboek lijken te wijzen op een gerichtheid op (het leren 
van) leerlingen (thema). Voorbeelden: te veel opdrachten in een les leidt tot demotivatie bij leerlingen 
(DLB 1), het inzetten van diverse werkvormen tijdens een les motiveert leerlingen (DLB 2), leerlingen 
willen graag actief werken (DLB 3), bij de opstart van de les houdt Orhan te weinig rekening met de 
stemming van de leerlingen (DLB 6). Uitkomst: Orhan heeft geleerd zich te richten op niveau, behoeften 
en motivatie van leerlingen.

1b Herlezen van het digitale logboek en de interviews; daarbij zijn de teksten samengevat in 
fragmenten die de verhaalelementen representeerden, zoals gebeurtenissen, handelingen, 
opvattingen, thema’s en ‘tensions’. Alle fragmenten zijn geïllustreerd met citaten.

Vorige week heeft Orhan een workshop verzorgd over de mogelijke gevolgen van het gebruik van drank 
en drugs. Hij heeft geëxperimenteerd met werkvormen: leerlingen moesten een woordweb maken, 
speeddaten, een filmpje bekijken, etc. Uit de evaluatie van de workshop bleek dat de leerlingen het heel 
leuk vonden. “Dat is heel belangrijk, want negen van de tien keer vinden studenten het niks.” (LPI 1, p. 7). 
En het motiveren van leerlingen beschouwt hij als zijn taak. “Hoe zorg ik ervoor dat ik de studenten warm 
maak voor de opdracht.” (LPI 1, p. 7)

2 Ontwikkelen van verhaallijn (verhaalheden) en plot

2a Focus op de centrale thematiek; op grond van de notities uit ronde 1 is de centrale ver-
haalthematiek beschreven.

Orhan is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van workshops waarin leerlingen ertoe worden aange-
zet actief te leren en die een positieve invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. Hij wil met zijn 
onderwijs aansluiten bij de behoeften van de leerlingen zonder dat dit ten koste gaat van de theoretische 
diepgang.

2b Focus op de verhaallijn; daarbij richtte de aandacht zich op de volgordelijkheid van de situ-
aties en gebeurtenissen waarvan de student heeft geleerd. Hulpmiddelen daarbij waren: a) 
de volgorde van dataverzameling, b) de story-line en c) de tijdsmarkeringen in de interviews.

- workshop ‘Gemeenteraadsverkiezingen’: te hoge eisen, saai thema, sluit niet aan bij stage leerlingen
- workshop ‘Drank en drugs’: leerlingen enthousiast over werkvormen; zelfvertrouwen van Orhan groeit
- workshop ‘Vreedzame school’: leerlingen zijn opnieuw positief over de activerende werkvormen
- workshop ‘Communiceren’: Orhan worstelt met de vraag hoe hij ‘theorie moet overdragen’
- lessenserie ‘Communiceren’: het stellen van te hoge eisen leidt tot ordeproblemen

2c Focus op leerervaringen; daarbij richtte de aandacht zich op de totstandkoming van leerer-
varingen (op basis van de informatie uit ronde 1 en 2b). Leidraad was het narratieve kader 
van Clandinin en Connelly (2000). Dit heeft geleid tot ‘rijke beschrijvingen’ (narratieve frag-
menten) van de totstandkoming van leerervaringen. De fragmenten zijn geïllustreerd met 
citaten.

Orhan wil met zijn onderwijs aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Vorig jaar stelde hij vaak te hoge 
eisen aan de leerlingen, en dit jaar wordt hij daar opnieuw mee geconfronteerd. Hij stelt graag hoge eisen 
aan de leerlingen; hij vindt dat belangrijk. Hij houdt zelf ook van diepgang. “Omdat ik het zelf heel erg 
leuk vind om diepgang te krijgen. Ik houd niet van oppervlakkigheid.” (LPI 3, p. 14) Bovendien vindt hij 
het belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd. “Dat ze wel heel erg trots op zichzelf zijn.” (SLI, p. 11) 
Dat ziet hij ook bij zichzelf. Hij constateert dat hij het moeilijk vindt om het niveau van leerlingen goed 
in te schatten.

2d Focus op de plot-ontwikkeling; daarbij richtte de aandacht zich op de verbanden tussen de 
‘narratieve fragmenten’ die bijdroegen aan de ontwikkeling van het verhaal. Voorbeelden 
van vragen die daarbij als richtsnoer dienden zijn: bestaat er een verband tussen de narra-
tieve fragmenten? zo ja, waaruit bestaat dat verband? welke motieven en ervaringen spelen 
daarbij een rol?

Zijn eerste workshop van een paar weken geleden (over ‘Gemeenteraadsverkiezingen’) verliep niet zo 
goed. “Leerlingen vonden het saai.” (LPI 1, p. 11) Ze vonden het onderwerp niet leuk, het thema sloot 
niet aan bij hun stage. (LPI 1, p. 13) Vorige week verzorgde hij een workshop over de mogelijke gevolgen 
van het gebruik van drank en drugs. Die verliep goed. Leerlingen kregen de opdracht om een presentatie 
voor te bereiden en die uit te voeren in de klas. De opdracht bleek goed aan te sluiten bij hun stage. Aan 
het eind van de workshop kreeg hij veel positieve feedback van de leerlingen. “Ik weet nu wel hoe ik de 
leerlingen aan het werk krijg.” (LPI 1, p. 8)
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Ronde 2. Professionele ontwikkeling van aanstaande leraren
In de tweede ronde is nagegaan in hoeverre er relaties bestonden tussen het werk-
plekleren en de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren. Daartoe werd de 
volgende procedure gehanteerd:

1 Op basis van de plotanalyses uit de eerste ronde is de mate van progressie 
van de plot in elk leerportret vastgesteld. Duidelijk werd dat de laatste fase 
van de plot in elk leerportret in meer of mindere mate een progressief ver-
loop kende.

2 Van elk leerportret is de laatste fase nader geanalyseerd. Leidraad bij het 
schrijven van het eind van de leerportretten (‘narrative analysis’) was de 
vraag tot welke inzichten studenten waren gekomen met betrekking tot de 
centrale verhaalthematiek (zie tabel 3.7). Om inzicht te krijgen in relaties 
tussen het werkplekleren en de professionele ontwikkeling van aanstaande 
leraren zijn de fragmenten waarin deze inzichten werden verwoord per 
leerportret gemarkeerd en geïnterpreteerd in het licht van het totale leer-
portret. Duidelijk werd dat de progressie in de leerportretten niet alleen 
betrekking had op de centrale verhaalthematiek maar ook op andere aspec-
ten van het leraarsberoep, namelijk: (a) leren van leerlingen, (b) afstemmen 
op kenmerken van onderwijssituaties, (c) professionele zelfkennis en (d) 
zelfvertrouwen.

3 Om de professionele ontwikkeling van de studenten met betrekking tot 
deze aspecten te kunnen begrijpen en interpreteren, is elk leerportret 
vervolgens herlezen vanuit het perspectief van deze vier aspecten. Daar-
bij werden notities gemaakt over de relaties tussen het werkplekleren en 
de ontwikkeling van aanstaande leraren met betrekking tot die aspecten. 

Rondes Foci Voorbeelden van werkwijze

3 Opbouw van het leerportret

3a In de openingsscène (begin van het verhaal) werd de centrale verhaalthematiek beschreven. 
Daarna werd de context van de werkplek van de student geschetst (waar loopt hij stage? 
welke activiteiten voert hij uit? hoe wordt hij begeleid? etc.) om vervolgens terug te keren 
naar de verhaalthematiek.

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)

3b Schrijven van het midden van het verhaal. Tijdens het schrijven van de scènes op basis van 
informatie uit ronde 2b, 2c en 2d werd met het oog op de betrouwbaarheid van de analyse 
steeds teruggekeerd naar de ruwe data (daarbij diende de informatie uit ronde 1b als hulp-
middel). Veel scènes zijn geïllustreerd met quotes. Uitgangspunt was het reconstrueren van 
het leerproces van de student (Clandinin & Murphy, 2009).

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)

3c Schrijven van het eind van het verhaal. Leidraad daarbij was de vraag tot welke inzichten de 
student is gekomen met betrekking tot de centrale verhaalthematiek.

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)
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In het bijzonder werd gelet op de relationele, temporele en situationele fac-
toren (Clandinin & Connelly, 2000) die het leerproces van de studenten 
betre=ende deze aspecten bevorderden (bijvoorbeeld de confrontatie met 
een nieuwe doelgroep of het experimenteren met didactische werkvormen).

4 Voor elk leerportret zijn de bevindingen kort samengevat. Vervolgens zijn de 
verschillen en overeenkomsten tussen de leerportretten vastgesteld.

Betrouwbaarheid en validiteit
Om de betrouwbaarheid en interne validiteit van het onderzoek naar de vierde 
en vijfde onderzoeksvraag te garanderen, is een aantal maatregelen genomen. In 
overeenstemming met een audit-procedure (vgl. Akkerman et al., 2006) heeft een 
andere onderzoeker de verantwoording en aannemelijkheid van de analyse gecon-
troleerd. De auditor kreeg de beschikking over een proces-document waarin de ge-
hele procedure met betrekking tot het verzamelen en analyseren van de data was 
gedocumenteerd. Daarnaast werden de ruwe data van de digitale logboeken, de 
transcripties van de interviews, het door de onderzoeker geschreven leerportret, en 
de vorm- en inhoudsanalyses van het leerportret van één deelnemer ter beschik-
king gesteld aan de auditor. De wijze waarop de data waren verzameld en geana-
lyseerd werd door de auditor beoordeeld als accuraat en acceptabel. Ten behoeve 
van de interne validiteit van het onderzoek zijn alle leerportretten voorgelegd aan 
de deelnemers voor een member-check (Glaser, 2004). De deelnemers werd ge-
vraagd om opmerkingen te maken bij en aanvullende informatie te verstrekken 
over onderdelen van het leerportret die naar hun idee nodig waren voor een juiste 
representatie van hun leerproces. Alle deelnemers herkenden hun leerproces in 
het leerportret en beoordeelden de reconstructie van hun leerproces als accuraat. 

Rondes Foci Voorbeelden van werkwijze

3 Opbouw van het leerportret

3a In de openingsscène (begin van het verhaal) werd de centrale verhaalthematiek beschreven. 
Daarna werd de context van de werkplek van de student geschetst (waar loopt hij stage? 
welke activiteiten voert hij uit? hoe wordt hij begeleid? etc.) om vervolgens terug te keren 
naar de verhaalthematiek.

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)

3b Schrijven van het midden van het verhaal. Tijdens het schrijven van de scènes op basis van 
informatie uit ronde 2b, 2c en 2d werd met het oog op de betrouwbaarheid van de analyse 
steeds teruggekeerd naar de ruwe data (daarbij diende de informatie uit ronde 1b als hulp-
middel). Veel scènes zijn geïllustreerd met quotes. Uitgangspunt was het reconstrueren van 
het leerproces van de student (Clandinin & Murphy, 2009).

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)

3c Schrijven van het eind van het verhaal. Leidraad daarbij was de vraag tot welke inzichten de 
student is gekomen met betrekking tot de centrale verhaalthematiek.

Zie Appendix B Leerportret Orhan (30 november 2011)
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Daarnaast wordt de interne validiteit van de resultaten gedemonstreerd door het 
toevoegen van representatieve quotes van de deelnemers in het resultatenhoofd-
stuk (Maso & Smaling, 1998).

3.5 Kwaliteit van het onderzoek
 
De kwaliteit van narratief onderzoek moet volgens Connelly en Clandinin (1990) 
niet worden beoordeeld op grond van criteria als betrouwbaarheid, validiteit en ge-
neraliseerbaarheid. “It is important not to squeeze the language of narrative crite-
ria into a language created for other forms of research” (p.7). Zij pleiten voor criteria 
die betrekking hebben op de authenticiteit, herkenbaarheid, overdraagbaarheid en 
plausibiliteit van de onderzoeksresultaten (zie ook Clandinin & Connelly, 2000). 
De afgelopen jaren is vanuit verschillende hoeken commentaar geleverd op deze 
zienswijze (zie Boeije, 2005). Een van de kritiekpunten is dat de genoemde crite-
ria voor een groot deel zijn afgeleid van de traditionele criteria. Aangezien in het 
voorliggende onderzoek niet alleen narratieve analysetechnieken zijn gebruikt en 
om te zorgen voor zoveel mogelijk eenduidigheid in het hanteren van begrippen, is 
er in dit proefschrift voor gekozen om in termen van betrouwbaarheid en validiteit 
over de kwaliteit van het onderzoek te spreken. Waar nodig is de wijze waarop in-
vulling is gegeven aan deze begrippen aangepast aan de narratief-methodologische 
aard van het onderzoek.
 In de voorgaande paragrafen zijn tal van maatregelen beschreven om de kwali-
teit van het onderzoek te bewaken, zoals het beschrijven van een methodische ver-
antwoording, het vaststellen van interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsscores en het 
uitvoeren van (twee) auditprocedures. In deze paragraaf wordt ingegaan op een nog 
niet belicht aspect van kwaliteit: de subjectiviteit van de onderzoeker bij het verza-
melen en analyseren van data.

3.5.1 Subjectiviteit in de fase van dataverzameling
De subjectiviteit van de onderzoeker speelt een grote rol bij het uitvoeren van kwa-
litatief onderzoek. Wanneer je als onderzoeker studenten twee jaar lang intensief 
volgt bij het leren op en van de werkplek, dan raak je onontkoombaar betrokken bij 
(het leerproces van) deze studenten. Narratief onderzoek is bovendien van nature 
relationeel onderzoek: de verhalen van de deelnemers krijgen vorm in interactie met 
de onderzoeker (Connelly & Clandinin, 2006; Josselson, 2007). De onderzoeker is 
niet waardevrij en kan dit interactieproces op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoor-
beeld door de verhalen van studenten onbewust in een bepaalde richting te sturen 
als gevolg van persoonlijke literaire voorkeuren (klassieke, moderne, postmoderne, 
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etc.) of door (het onbewust uiten van) gevoelens van sympathie of antipathie jegens 
een student. In narratief onderzoek wordt niet gestreefd naar het uitschakelen van 
subjectiviteit (als dat al mogelijk is), maar naar het benutten en reguleren daarvan 
(o.a. Josselson & Lieblich, 1999). Kissling (2014) selecteerde voor zijn onderzoek 
naar de relatie tussen levens- en onderwijservaringen van leraren bijvoorbeeld be-
wust participanten waarmee hij een vriendschap of werkrelatie had. Met een ver-
wijzing naar Laura (2010) veronderstelde hij dat “I would be best able to act with/
in care, love, and solidarity – to ask for and hear the participants’ stories, and later 
re-tell these stories – if we already had an existing rapport and established trust” (p. 
83). In het voorliggende onderzoek is zoals gezegd eveneens een vertrouwelijke re-
latie opgebouwd met studenten. Dat uitte zich onder andere in het uitwisselen van 
persoonlijke verhalen tussen onderzoeker en studenten. Om de subjectieve invloed 
van de onderzoeker op het verzamelen van de data zoveel mogelijk te reguleren, 
zijn in het onderhavige onderzoek de volgende maatregelen getro=en. Ten eerste 
is in de digitale logboeken, de biogra>sche – en de story-line interviews gewerkt 
met protocollen (Maso, 1994). Een protocol bestond uit een aantal thema’s of vra-
gen. En hoewel deze protocollen in de interviews niet rigide zijn gehanteerd, is er 
wel voor gezorgd dat alle thema’s gedurende de gesprekken aan bod kwamen. Ten 
tweede is in de leerproces- en story-line interviews gebruik gemaakt van het narra-
tieve referentiekader van Clandinin en Connelly (2000) betre=ende het relationele, 
temporele en situationele karakter van het leerproces. Deze drie karakteristieken 
dienden als check-points bij het verzamelen van de data (zie paragraaf 3.2.3). Ten 
derde zijn er gedurende de onderzoeksperiode op meerdere momenten data verza-
meld waarbij gebruik is gemaakt van een mix van instrumenten (methodische tri-
angulatie). Daardoor was de dataverzameling minder afhankelijk van één moment 
(en de stemming van de onderzoeker en de student van dat moment) en was het 
mogelijk meerdere aspecten van het leerproces van aanstaande leraren te belichten 
(Corbin & Strauss, 2008).

3.5.2 Subjectiviteit in de fase van data-analyse
De data-analyse bestond uit twee fasen: het ontwikkelen en ontrafelen van verha-
len. Voor beide fasen wordt beschreven welke maatregelen zijn genomen om de 
subjectieve invloed van de onderzoeker te reguleren.

Subjectiviteit tijdens het ontwikkelen van verhalen
Doel van de eerste fase van de data-analyse was om de leerprocessen van aanstaande 
leraren te reconstrueren in de vorm van verhalen (zie paragraaf 3.4). Het ontwik-
kelen van verhalen is geen waardevrij proces; het referentiekader van de onderzoe-
ker speelt daarbij ontegenzeggelijk een rol. Clandinin en Connelly (2000) wijzen 
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bijvoorbeeld op de risico’s van solipsisme (er bestaat geen werkelijkheid buiten die 
van de onderzoeker) en het componeren van de ‘Hollywood plot’, “the plot in which 
everything works out well in the end” (p. 181). Om de subjectieve invloed van de 
onderzoeker zoveel mogelijk te reguleren, zijn in deze fase de volgende maatrege-
len getro=en. Ten eerste is voor de ontwikkeling van de verhalen een faseringsplan 
uitgewerkt (zie tabel 3.6 en 3.7). Elk verhaal is via een ‘gestandaardiseerde route’ 
tot stand gekomen (vgl. McCormack, 2004). In die fasering boden twee uitgangs-
punten in het bijzonder houvast: (1) voor de ontwikkeling van verhalen is aangeslo-
ten bij de principes van de ‘klassieke intrige’ en (2) bij het schrijven is begonnen 
met het vaststellen van de uitkomst van het leerproces. Het eerste uitgangspunt 
bood houvast bij het ordenen van de data. Het tweede uitgangspunt diende als lei-
draad voor data-reductie. Leidraad bij het schrijven van verhalen was dat ervarin-
gen en gebeurtenissen in het werkplekleren van aanstaande leraren bijdroegen aan 
de uitkomst van het leerproces (zie paragraaf 3.2.2). Ten tweede is met het oog op 
de audit-procedure een proceslogboek bijgehouden waarin de analysestappen zijn 
beschreven en verantwoord (Akkerman et al., 2006). Ten derde zijn alle verhalen 
voorgelegd aan de deelnemers voor een member-check (Glaser, 2004). Ten vierde 
zijn veel scenes in de verhalen geïllustreerd met quotes van de deelnemers (zie 
Clandinin & Murphy, 2009).

Subjectiviteit tijdens het ontrafelen van verhalen
Voor het reguleren van de subjectieve invloed van de onderzoeker tijdens het ontra-
felen van verhalen, zijn de volgende maatregelen getro=en. Ten eerste zijn de ana-
lyses volgens een vaste procedure uitgevoerd (zie paragraaf 3.4). Ten tweede zijn 
waar nodig interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsscores berekend. Ten derde is, net 
als in de vorige fase, met het oog op de audit-procedure een proceslogboek bijge-
houden waarin de analysestappen zijn beschreven en verantwoord (Akkerman et 
al., 2006).
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4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de eerste en tweede onder-
zoeksvraag naar respectievelijk de situaties waarin aanstaande leraren leren op 
en van de werkplek en de (leer)ervaringen van aanstaande leraren in deze situa-
ties (4.2), de derde onderzoeksvraag naar de wijze waarop praktijkervaringen van 
aanstaande leraren worden getransformeerd naar leerervaringen (4.3) en de vierde 
en vijfde onderzoeksvraag naar respectievelijk het verloop van het leren van aan-
staande leraren op en van de werkplek gedurende een periode van twee studiejaren 
en de mate waarin het leren op en van de werkplek bijdraagt aan de professionele 
ontwikkeling van aanstaande leraren (4.4).

4.2 Wat en in welke situaties leren aanstaande leraren op en 
  van de werkplek

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de resultaten van de eerste studie naar 
de situaties waarin aanstaande leraren leren op en van de werkplek en de (leer)

ervaringen van aanstaande leraren in deze situaties (onderzoeksvragen 1 en 2). 

Resultaten 
van het onderzoek
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Achtereenvolgens wordt beschreven in welke situaties op de werkplek aanstaande 
leraren praktijkervaringen opdeden (4.2.1), welke gebeurtenissen in deze situa-
ties hebben geleid tot praktijkervaringen (4.2.1), welk type praktijkervaringen aan-
staande leraren opdeden in werkpleksituaties (4.2.1), in welke transitiesituaties 
leerervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden (4.2.2) en wat aanstaande le-
raren leerden in deze transitiesituaties (4.2.3).

4.2.1 Praktijkervaringen in werkpleksituaties
Werkpleksituaties waarin aanstaande leraren praktijkervaringen opdeden
De analyses lieten zien dat de werkpleksituaties waarin aanstaande leraren praktijk-
ervaringen opdeden konden worden ondergebracht in drie categorieën (zie tabel 4.1 
voor een overzicht van de categorieën die de werkpleksituaties representeren, inclu-
sief het aantal fragmenten per categorie en enkele voorbeelden van fragmenten). 

Tabel 4.1 Categorieën van werkpleksituaties waarin aanstaande leraren praktijkerva-
ringen opdeden, inclusief het aantal fragmenten en voorbeelden van frag-
menten per categorie.

Categorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Onderwijssituaties (219)

Situaties waarin aanstaande leraren 

onderwijsactiviteiten uitvoeren, zo-

als het geven van instructies aan en 

het begeleiden van leerlingen

“Ik heb vorige week een les gegeven op mijn stageschool […]. We 

zaten in het lokaal in rijen van twee en drie leerlingen naast el-

kaar. Ik had een les voorbereid waarbij we een tekst gingen be-

spreken met de vragen erbij. Het is een 4e jaars klas, dus we zijn 

bezig met examentraining.” (deelnemer 20, studente Engels, 

logboek 1)

Communicatiesituaties (50)

Situaties waarin aanstaande leraren 

communiceren met anderen, zoals 

bij een ouderavond, een vergadering 

en een begeleidingsgesprek

“Ik heb voor de vakantie twee lange dagen op school gezeten. 

Ik bevond me toen in een gewoon leslokaal met een aantal do-

centen die de klas ook les gaven. Ik heb eerst 5 rapportvergade-

ringen er gewoon bij gezeten en gekeken hoe het liep. Maar bij 

de zesde heb ik zelf mogen vertellen wat ik vond van de klas. En 

mocht ik uitleggen wat ik goed vond aan de leerling en niet.” 

(deelnemer 28, studente Geschiedenis, logboek 3)

Onderzoekssituaties (32)

Situaties waarin aanstaande leraren 

onderzoeksactiviteiten uitvoeren, zo-

als het observeren van een docent en 

het interviewen van een leerling

“Ik zat in een normaal lokaal mijn stagebegeleider te observe-

ren, zij had die les huiswerkbegeleiding, dat houdt in dat de leer-

lingen zelfstandig aan het huiswerk moeten werken, de docent 

is dan begeleider. Ik was zelf aan het noteren wat de leerlingen 

tijdens zo’n huiswerkbegeleiding doen.” (deelnemer 31, student 

Geschiedenis, logboek 4)
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Resultaten

De categorieën worden gekenmerkt door verschillende typen activiteiten die aan-
staande leraren uitvoerden op de werkplek: onderwijs-, communicatieve- en on-
derzoeksactiviteiten. Behalve door verschillende typen activiteiten worden de 
categorieën ook gekenmerkt door de aard van de relatie tussen de student en de an-
der: in tegenstelling tot communicatiesituaties, die getypeerd worden door interactie 
met bijvoorbeeld collega’s, begeleiders of ouders, is er in een onderwijssituatie altijd 
sprake van interactie tussen de student als leraar en een of meerdere leerlingen 
(pedagogische relatie). In een onderzoekssituatie is er altijd sprake van een onder-
zoeksrelatie tussen de student en de ander (zoals leerlingen, ouders en docenten). 
Met betrekking tot het aantal fragmenten per categorie werd duidelijk dat veruit de 
meeste fragmenten vielen binnen de categorie Onderwijssituaties (219).

Gebeurtenissen in werkpleksituaties die leidden tot praktijkervaringen
De analyses lieten verder zien dat de gebeurtenissen in de werkpleksituaties die 
hebben geleid tot een verandering bij aanstaande leraren in de gewaarwording van 
de werkpleksituatie konden worden ondergebracht in drie hoofdcategorieën, waar-
van één kon worden onderverdeeld in acht subcategorieën (zie tabel 4.2 voor een 
overzicht van de categorieën die deze gebeurtenissen representeren, inclusief het 
aantal fragmenten per categorie en voorbeelden van fragmenten). Met betrekking 
tot het aantal fragmenten per categorie werd duidelijk dat veruit de meeste fragmen-
ten konden worden toegeschreven aan de hoofdcategorie Confrontatie met de ander 
(229). Zes van de acht subcategorieën binnen deze categorie verwezen naar de con-
frontatie met gedrag, houding of emoties van leerlingen (in totaal 164 fragmenten). 
Daarvan konden de meeste fragmenten worden gecodeerd als (werk)ondermijnend 
gedrag van leerlingen (50) en werk(gericht) gedrag van leerlingen (45).

Praktijkervaringen van aanstaande leraren
Uit de analyses bleek dat praktijkervaringen die aanstaande leraren opdeden in werk-
pleksituaties konden worden ondergebracht in vijf categorieën (zie tabel 4.3 voor een 
overzicht van de categorieën die de praktijkervaringen representeren, inclusief het 
aantal fragmenten per categorie en voorbeelden van fragmenten). Als het gaat om het 
aantal fragmenten per categorie werd duidelijk dat de meeste praktijkervaringen een 
cognitief (139 fragmenten) of emotioneel karakter hadden (98 fragmenten).
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Tabel 4.2 Categorieën van gebeurtenissen die hebben geleid tot een verandering in 
de gewaarwording van de werkpleksituatie, inclusief het aantal fragmen-
ten per categorie en voorbeelden van fragmenten.

Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Confrontatie met zichzelf (28) Confrontatie 
met gedrag, houding of emoties van zichzelf in 
de werkpleksituatie

“Ik vond het heel erg dat ik op dat moment juist niet uit mijn woorden kon komen. Ik schaamde me een 
beetje want alle ogen waren op mij gericht. […] Ik zette mezelf wel erg voor schut.” (deelnemer 44, studente 
Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 3)

Confrontatie met de ander (229) Confrontatie 
met gedrag, houding of emoties van leerlingen 
of begeleiders/collega’s in de werkpleksituatie

Emotioneel gedrag van leerlingen (23)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door angst, boosheid, 
verdriet of blijdschap van leerlingen

“Na afloop van het kwartier zei ik tegen een leerling die nog niet op tijd klaar was, dat zij mocht stoppen. 
Blijkbaar had ik dit nogal streng gezegd en moest de leerling achteraf huilen want zij dacht dat ze hierdoor een 
onvoldoende had gehaald.” (deelnemer 38, studente Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 1)

Vertrouwelijk gedrag van leerlingen (9)

Persoonlijk gedrag van leerlingen dat wordt geken-
merkt door openheid en vertrouwelijkheid

“Toen het bijna tijd was kwamen twee meisjes van de zeven bij me aan mijn bureau waar ik zat en ze be-
gonnen iets te vertellen wat hen dwars zat. Het ging om hun vriendjes en ze vroegen me advies hoe ik in een 
bepaalde situatie zou reageren.” (deelnemer 20, studente Engels, logboek 3)

(Werk)ondermijnend gedrag van leerlingen (50)

Gedrag dat is gericht op vermijden van werk, oprekken 
van regels en (fatsoens)normen, of ondermijnen van 
gezag door leerlingen

“Tijdens de les waren de leerlingen heel druk. Ik heb aangegeven dat ik het op die drukke manier niet wilde. Eén 
leerling, die redelijk goed is in Engels, bleef brutaal doen. Ik vroeg haar aan het einde van de les of ze eventjes 
wilde blijven zitten. Ze schreeuwde al snel dat ze helemaal niets had gedaan en dat ze echt niet bleef zitten. 
Toen de bel ging heb ik haar nog twee keer gevraagd of ze eventjes bleef maar ze liep toch weg.” (deelnemer 
18, studente Engels, logboek 3)

Werk(gericht)gedrag van leerlingen (45)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door een bepaalde mate 
van concentratie en taakgerichtheid van leerlingen

“Mijn situatie was dat bepaalde collega's de klas als slecht beoordeelden. Het was een drukke en vervelende klas. 
Ik ging met een apart gevoel naar de eerste les. Toch in mijn achterhoofd het idee dat het geen leuke klas was. 
De eerste les was echt super goed verlopen. De leerlingen waren rustig, en deden heel goed hun best. Ik kon geen 
slechte eigenschap van deze groep benoemen.” (deelnemer 5, studente Pedagogiek, logboek 4)

Leer(gericht)gedrag van leerlingen (37)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door (een gerichtheid 
op) het verwerken en verwerven van kennis en vaardig-
heden door leerlingen

“De les begon met een uitleg over het diagonaalvlak van een balk en de lichaamsdiagonaal van een balk. Om 
het onderwerp duidelijk te maken had ik een balk van ijzerdraad meegenomen en van papier een diagonaal-
vlak gemaakt. Op het diagonaalvlak had ik de lichaamsdiagonaal rood gekleurd. […]. Maar toch was er ver-
warring. De leerlingen begrepen niet het verband tussen de rode lijn op het papier en de lichaamsdiagonaal.” 
(deelnemer 33, studente Wiskunde, logboek 3)

Persoonsgericht gedrag van begeleider/collega (34)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door directe interactie 
tussen aanstaande leraar en begeleider/collega

“Mijn voornemen deze stagedag was om na de middag naar huis te gaan, dit om voorbereidingen te treffen 
voor een werkweek die de dag erna zou beginnen. ’s Ochtends voordat de lessen op mijn stageschool begonnen 
vroeg mijn SPD’er wat mijn plannen voor die dag waren en ik vertelde hem over de werkweek. Hij zei dat dit 
slecht uitkwam omdat hij ’s middags een presentatie bij moest wonen. Hij wilde de klas aan mij toe vertrou-
wen, zonder begeleiding. Ik heb hem verteld dat ik dit onverantwoord vond en dat ik dit niet accepteerde.” 
(deelnemer 8, studente Bouwkunde, logboek 5)

Situatiegericht gedrag van begeleider/collega (31)

Gedrag van begeleider/collega in binnen- of buiten-
schoolse situatie (klas, vergadering, stagebezoek, etc.)

“Tijdens dit gesprek heb ik vooral geobserveerd en aantekeningen gemaakt over de manier waarop mijn begelei-
der het gesprek aanpakte. […] Ik had nog nooit ouderavonden bijgewoond […] Het doel van het observeren van 
mijn begeleider was dat ik opmerkte hoe hij tijdens een vervelend gesprek met ouders te werk ging. Ik lette op zijn 
verbale maar ook op zijn non-verbale reacties en opmerkingen.” (deelnemer 32, studente Economie, logboek 2) 

Confrontatie met onbekende situatie (44) 
Confrontatie met een onbekende activiteit of 
gebeurtenis in de werkpleksituatie

“Ik heb vorige week donderdag mijn eerste les gegeven op mijn stageschool. Ik heb de les zelf gemaakt en voorbe-
reid. De les ging als volgt: Eerst ging ik met behulp van een powerpointpresentatie vertellen wat de betekenissen 
van kleur waren. […] Daarna legde ik de opdracht uit en konden de leerlingen aan de slag. Tijdens de uitwerking 
van de opdracht heb ik de leerlingen begeleid.” (deelnemer 9, student Bouwkunde, logboek 5)
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Resultaten

Tabel 4.2 Categorieën van gebeurtenissen die hebben geleid tot een verandering in 
de gewaarwording van de werkpleksituatie, inclusief het aantal fragmen-
ten per categorie en voorbeelden van fragmenten.

Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Confrontatie met zichzelf (28) Confrontatie 
met gedrag, houding of emoties van zichzelf in 
de werkpleksituatie

“Ik vond het heel erg dat ik op dat moment juist niet uit mijn woorden kon komen. Ik schaamde me een 
beetje want alle ogen waren op mij gericht. […] Ik zette mezelf wel erg voor schut.” (deelnemer 44, studente 
Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 3)

Confrontatie met de ander (229) Confrontatie 
met gedrag, houding of emoties van leerlingen 
of begeleiders/collega’s in de werkpleksituatie

Emotioneel gedrag van leerlingen (23)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door angst, boosheid, 
verdriet of blijdschap van leerlingen

“Na afloop van het kwartier zei ik tegen een leerling die nog niet op tijd klaar was, dat zij mocht stoppen. 
Blijkbaar had ik dit nogal streng gezegd en moest de leerling achteraf huilen want zij dacht dat ze hierdoor een 
onvoldoende had gehaald.” (deelnemer 38, studente Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 1)

Vertrouwelijk gedrag van leerlingen (9)

Persoonlijk gedrag van leerlingen dat wordt geken-
merkt door openheid en vertrouwelijkheid

“Toen het bijna tijd was kwamen twee meisjes van de zeven bij me aan mijn bureau waar ik zat en ze be-
gonnen iets te vertellen wat hen dwars zat. Het ging om hun vriendjes en ze vroegen me advies hoe ik in een 
bepaalde situatie zou reageren.” (deelnemer 20, studente Engels, logboek 3)

(Werk)ondermijnend gedrag van leerlingen (50)

Gedrag dat is gericht op vermijden van werk, oprekken 
van regels en (fatsoens)normen, of ondermijnen van 
gezag door leerlingen

“Tijdens de les waren de leerlingen heel druk. Ik heb aangegeven dat ik het op die drukke manier niet wilde. Eén 
leerling, die redelijk goed is in Engels, bleef brutaal doen. Ik vroeg haar aan het einde van de les of ze eventjes 
wilde blijven zitten. Ze schreeuwde al snel dat ze helemaal niets had gedaan en dat ze echt niet bleef zitten. 
Toen de bel ging heb ik haar nog twee keer gevraagd of ze eventjes bleef maar ze liep toch weg.” (deelnemer 
18, studente Engels, logboek 3)

Werk(gericht)gedrag van leerlingen (45)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door een bepaalde mate 
van concentratie en taakgerichtheid van leerlingen

“Mijn situatie was dat bepaalde collega's de klas als slecht beoordeelden. Het was een drukke en vervelende klas. 
Ik ging met een apart gevoel naar de eerste les. Toch in mijn achterhoofd het idee dat het geen leuke klas was. 
De eerste les was echt super goed verlopen. De leerlingen waren rustig, en deden heel goed hun best. Ik kon geen 
slechte eigenschap van deze groep benoemen.” (deelnemer 5, studente Pedagogiek, logboek 4)

Leer(gericht)gedrag van leerlingen (37)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door (een gerichtheid 
op) het verwerken en verwerven van kennis en vaardig-
heden door leerlingen

“De les begon met een uitleg over het diagonaalvlak van een balk en de lichaamsdiagonaal van een balk. Om 
het onderwerp duidelijk te maken had ik een balk van ijzerdraad meegenomen en van papier een diagonaal-
vlak gemaakt. Op het diagonaalvlak had ik de lichaamsdiagonaal rood gekleurd. […]. Maar toch was er ver-
warring. De leerlingen begrepen niet het verband tussen de rode lijn op het papier en de lichaamsdiagonaal.” 
(deelnemer 33, studente Wiskunde, logboek 3)

Persoonsgericht gedrag van begeleider/collega (34)

Gedrag dat wordt gekenmerkt door directe interactie 
tussen aanstaande leraar en begeleider/collega

“Mijn voornemen deze stagedag was om na de middag naar huis te gaan, dit om voorbereidingen te treffen 
voor een werkweek die de dag erna zou beginnen. ’s Ochtends voordat de lessen op mijn stageschool begonnen 
vroeg mijn SPD’er wat mijn plannen voor die dag waren en ik vertelde hem over de werkweek. Hij zei dat dit 
slecht uitkwam omdat hij ’s middags een presentatie bij moest wonen. Hij wilde de klas aan mij toe vertrou-
wen, zonder begeleiding. Ik heb hem verteld dat ik dit onverantwoord vond en dat ik dit niet accepteerde.” 
(deelnemer 8, studente Bouwkunde, logboek 5)

Situatiegericht gedrag van begeleider/collega (31)

Gedrag van begeleider/collega in binnen- of buiten-
schoolse situatie (klas, vergadering, stagebezoek, etc.)

“Tijdens dit gesprek heb ik vooral geobserveerd en aantekeningen gemaakt over de manier waarop mijn begelei-
der het gesprek aanpakte. […] Ik had nog nooit ouderavonden bijgewoond […] Het doel van het observeren van 
mijn begeleider was dat ik opmerkte hoe hij tijdens een vervelend gesprek met ouders te werk ging. Ik lette op zijn 
verbale maar ook op zijn non-verbale reacties en opmerkingen.” (deelnemer 32, studente Economie, logboek 2) 

Confrontatie met onbekende situatie (44) 
Confrontatie met een onbekende activiteit of 
gebeurtenis in de werkpleksituatie

“Ik heb vorige week donderdag mijn eerste les gegeven op mijn stageschool. Ik heb de les zelf gemaakt en voorbe-
reid. De les ging als volgt: Eerst ging ik met behulp van een powerpointpresentatie vertellen wat de betekenissen 
van kleur waren. […] Daarna legde ik de opdracht uit en konden de leerlingen aan de slag. Tijdens de uitwerking 
van de opdracht heb ik de leerlingen begeleid.” (deelnemer 9, student Bouwkunde, logboek 5)
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Tabel 4.3 Categorieën van praktijkervaringen die aanstaande leraren opdeden in  
   werkpleksituaties, inclusief het aantal fragmenten en voorbeelden van  
   fragmenten per categorie.

Categorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Cognitief (139)

Ervaring die wordt gekenmerkt door 
cognitieve bewustwording, zoals 
het constateren van een bepaald feit

“Toen bekend was dat we voor 4 gasten gereserveerd hadden in 
plaats van 20 kwam bij mij de vraag op of dat we een deel van de 
leerlingen naar huis zouden sturen of hoe we anders deze leerlin-
gen bezig zouden houden. In het overleg kwam naar voren dat het 
beter is om de leerlingen de mogelijkheid te geven om de technie-
ken te leren in plaats van ze naar huis te sturen.” (deelnemer 14, 
student Consumptieve Techniek, logboek 4)

Emotioneel (98)

Ervaring die wordt gekenmerkt door 
angst, boosheid, verdriet of blijd-
schap

“Ik moest laatst in twee verschillende klassen de 4e naamval uit-
leggen. Bij één begeleider had ik het al eens gedaan en hier was 
het goed gegaan. Ik had me voorgenomen om het bij mijn andere 
begeleider op dezelfde manier aan te pakken. Hier was deze bege-
leider het niet mee eens. Hij wou dat ik het op zijn manier deed. 
Deze opmerking werd tijdens de les gemaakt en niet achteraf, en 
dat vond ik best vervelend. […] Tijdens de situatie vond ik het be-
lachelijk dat mijn begeleider de les verstoorde.” (deelnemer 23, 
studente Duits, logboek 2)

Lichamelijk (36)

Ervaring die wordt gekenmerkt door 
(sterk) fysieke spanning of opwin-
ding

“Ik heb een reorganisatie nog niet van zo dichtbij mee gemaakt. 
Dit opent mijn ogen, zo kan het namelijk ook lopen. […] Wat ik nu 
ervaar is dat mijn energie opgeslokt wordt, na een stagedag ben 
ik uitgeput en heb ik hoofdpijn.” (deelnemer 3, studente Peda-
gogiek, logboek 6)

Intuïtief (20)

Ervaring die wordt gekenmerkt door 
innerlijke gewaarwording, verras-
sing of spontaniteit

“De opdrachten die ik voor de leerlingen had gemaakt, waren 
te onderscheiden in praktijkopdrachten en theorieopdrachten. 
De leerlingen wilden graag met de praktijkopdrachten beginnen 
maar voor ze hier aan mochten beginnen moesten ze eerst de 
theorie afhebben en inleveren. Omdat de leerlingen de theorie 
minder graag wilden doen, heb ik er voor gekozen om ze op deze 
manier te motiveren door ze daarna iets te laten doen wat ze leuk 
vonden. Dit gebeurde spontaan, ik had het zelf niet verwacht.” 
(deelnemer 10, student Bouwkunde, logboek 3)

Sociaal (8)

Ervaring die wordt gekenmerkt door 
medeleven met en betrokkenheid 
op de ander

“Tijdens het examen kreeg een leerling een black-out, ze wist 
niet meer hoe de kassa werkte. Ik moest voor haar gaan staan 
als klant. Ik mocht haar niet helpen, want klanten helpen niet 
tijdens het afrekenen. Ik was dat even vergeten. Ik zei tegen haar 
dat ze opnieuw moest afrekenen, dat ze wat vergeten was. Ze wist 
niet waar dat = knopje zat. Ik wilde haar net zeggen waar dat = 
knopje stond en ik werd meteen gewaarschuwd door een docent. 
Die docent zei dat ik als klant haar niet mocht helpen. Ik wilde 
haar helpen, omdat ik haar zielig vond.” (deelnemer 16, studente 
Omgangskunde, logboek 3)
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Resultaten

Tabel 4.4 Categorieën van transitiesituaties waarin aanstaande leraren leererva- 
   ringen opdeden, inclusief het aantal fragmenten en voorbeelden van frag- 
   menten per categorie.

Categorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Onderwijssituaties (98)

Situaties waarin aanstaande leraren 
onderwijsactiviteiten uitvoeren, zo-
als het geven van instructies aan en 
het begeleiden van leerlingen

“Op school hadden we geleerd hoe we profielen moesten stellen. 
Dus mijn idee was om dit op mijn stageschool te doen. Toen ik 
donderdag op mijn stageschool kwam heb ik de leerlingen geleerd 
hoe ze profielen moesten stellen. Wat mij opviel is dat je leerlingen 
van het vmbo echt duidelijk alles stap voor stap uit moet leggen 
anders snappen ze het niet. Ik realiseerde mij dit toen de leerlin-
gen klaar waren met het profielen stellen.” (deelnemer 7, student 
bouwkunde, logboek 2)

Communicatiesituaties (135)

Situaties waarin aanstaande leraren 
communiceren met anderen, zo-
als een begeleidingsgesprek op de 
werkplek en intervisiebijeenkomst 
op het instituut

“Ik realiseerde me tijdens het gesprek met mijn begeleidster pas 
dat ik nu echt een situatie had meegemaakt waar ik veel van ge-
leerd heb. Deze situatie zal nog wel eens vaker voorkomen op het 
vmbo. Nu weet ik hoe ik hiermee om moet gaan.” (deelnemer 42, 
studente Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 2)

Individuele situaties (68)

Situaties waarin aanstaande leraren 
reflecteren op gebeurtenissen, acti-
viteiten en ervaringen

“Nadat ik dit gesprek had gehad en ik ging opschrijven hoe het 
gesprek was geweest en wat er besproken was, besefte ik pas dat ik 
door vragen veel meer informatie uit de leerling heb gekregen als 
dat ik dat niet had gedaan. Het doorvragen gaf het gewenste effect 
en tijdens het opschrijven van het gesprek werd ik me er bewust 
van dat ik dat zelf nu ook geleerd heb.” (deelnemer 2, studente 
Pedagogiek, logboek 4)

4.2.2 Leren in transitiesituaties
Uit de analyses kwam naar voren dat de situaties waarin aanstaande leraren zich 
bewust werden van het feit dat ze iets geleerd hadden (transitiesituaties) konden 
worden ondergebracht in drie categorieën (zie tabel 4.4 voor een overzicht van de 
categorieën die de transitiesituaties representeren, inclusief het aantal fragmenten 
per categorie en enkele voorbeelden van fragmenten). Met betrekking tot het aantal 
fragmenten per categorie werd duidelijk dat de meeste fragmenten vielen binnen 
de categorie Communicatiesituaties (135). Bijna al deze situaties speelden zich af op 
de werkplek (122 van de 135 situaties). De overige 13 transities vonden thuis (4 situa-
ties) of op het opleidingsinstituut plaats (9 situaties). Bij de 122 situaties die zich af-
speelden op de werkplek, ging het in 86 situaties om een begeleidingsgesprek. In de 
resterende 36 situaties ging het om een gesprek met een collega (27 situaties) of een 
leerling (9 situaties). Onderwijssituaties vinden per de>nitie op de werkplekplaats.  
Wat opvalt is dat het aantal onderwijssituaties als transitiesituaties veel minder groot 
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is (98) dan het aantal onderwijssituaties als werkpleksituaties (219; zie tabel 4.1); 
de situaties waarin aanstaande leraren hun praktijkervaringen opdeden waren 
in veel gevallen dus niet dezelfde als de situaties waarin ze hun leerervaringen 
verwierven. Wat betreft de Individuele situaties geldt dat de meeste leerervaringen 
plaatsvonden in andere situaties dan de werkpleksituaties waarin aanstaande lera-
ren hun praktijkervaringen opdeden (52 van de 68 situaties). Bij deze 52 situaties 
ging het in drie situaties om het schrijven van een re?ectie en in twee situaties om 
een inzicht dat plaatsvond tijdens de eerstvolgende les die de student verzorgde. 
De overige 47 leerervaringen vonden plaats in een diversiteit aan individuele situa-
ties: tijdens het opruimen van het klaslokaal, op de >ets of in de bus naar huis, etc.

4.2.3 Leerervaringen van aanstaande leraren
De analyses lieten zien dat leerervaringen van aanstaande leraren konden worden 
ondergebracht in vier hoofd- en zestien subcategorieën (zie tabel 4.5 voor een over-
zicht van de categorieën, inclusief het aantal fragmenten per categorie en enkele 
voorbeelden van fragmenten). Met betrekking tot het aantal fragmenten per cate-
gorie werd duidelijk dat de meeste fragmenten vielen binnen de hoofdcategorieën 
Professioneel (zelf)beeld (128) en Onderwijzen van leerlingen (116). Wat betreft de eer-
ste hoofdcategorie viel op dat relatief veel leerervaringen betrekking hadden op 
professionele zelfkennis (36) en manier van leren (27) van aanstaande leraren. Ook 
verwezen relatief veel leerervaringen naar de betekenis en mogelijkheden van het 
beroep van leraar (30). Wat betreft de tweede hoofdcategorie werd duidelijk dat de 
meeste leerervaringen betrekking hadden op orde handhaven en/of herstellen in 
de klas (36). Aanzienlijk minder leerervaringen vielen binnen de hoofdcategorieën 
(Leren) van leerlingen (26) en Omgeving (31). Daarbij springt het relatief kleine aan-
tal leerervaringen dat betrekking had op het (leren) van leerlingen in het oog; hoe-
wel veruit de meeste praktijkervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden in 
onderwijssituaties waarin aanstaande leraren onderwijsactiviteiten uitvoerden en 
die gekenmerkt werden door de pedagogische relatie tussen de student als leraar 
en een of meerdere leerlingen (zie tabel 4.1), hadden relatief weinig leerervaringen 
betrekking op het (leer)gedrag (14) en de sociaal-culturele achtergrond, kenmer-
ken en behoeften van leerlingen (12). Wat betreft de hoofdcategorie Omgeving ver-
wees een deel van de leerervaringen naar het communiceren en samenwerken met 
collega’s (12) en een deel van de leerervaringen naar de binnen- en buitenschoolse 
omgeving (19).
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Resultaten

4.3 Werkplekleren op microniveau

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de resultaten van de tweede studie naar 
de transformatie van praktijkervaringen van aanstaande leraren naar leerervarin-
gen (onderzoeksvraag 3). Daartoe wordt beschreven welke aspecten, situaties en 
contexten een rol speelden in dit transformatieproces (4.3.1), welke ketens van acti-
viteiten en ervaringen konden worden onderscheiden in de transformatie van prak-
tijkervaringen naar leerervaringen (4.3.2) en welke relaties er bestonden tussen de 
ketens van activiteiten en ervaringen enerzijds en de aspecten, situaties en contex-
ten die een rol speelden in de transformatie van praktijkervaringen naar leererva-
ringen anderzijds (4.3.2).

4.3.1 Aspecten, situaties en contexten die bijdragen aan leerervaringen
De analyses van de 26 webs lieten zien dat tal van onderling verbonden aspecten, 
situaties en contexten een rol speelden in de transformatie van praktijkervarin-
gen naar leerervaringen (zie tabel 4.6 voor een overzicht van categorieën die de 
aspecten, situaties en contexten in de transformatie van praktijkervaringen naar 
leerervaringen representeren, inclusief het aantal fragmenten per categorie en 
voorbeelden van fragmenten). Met betrekking tot het aantal fragmenten per cate-
gorie werd duidelijk dat de meeste leerprocessen van aanstaande leraren werden 
geïnitieerd door praktijkervaringen in onderwijssituaties (21). Ook werd duidelijk 
dat het Persoonlijke domineerde in de leerprocessen van aanstaande leraren (109 as-
pecten).  Binnen deze hoofdcategorie konden de meeste fragmenten worden toe-
geschreven aan de subcategorie concepties/percepties (41). Binnen de hoofdcategorie 
Sociale vielen de meeste fragmenten binnen de subcategorieën praktijkbegeleider 
(30) en kenmerken en gedrag van leerlingen (36). Relatief weinig fragmenten vielen 
binnen de subcategorie opleidingsinstituut (7). Binnen de hoofcategorie Verleden (57 
fragmenten) konden de meeste fragmenten worden toegeschreven aan de subcate-
gorie ervaringen op de werkplek als student (35). Ook bleek dat 16 van deze ervaringen 
werden opgedaan op het opleidingsinstituut (niet opgenomen in tabel 4.6). Verder 
viel op dat tenminste 31 van de 47 leerervaringen plaatsvonden in situaties die ver-
schilden van de situaties waarin de studenten hun praktijkervaringen verwierven. 
Tot slot werd duidelijk dat aanstaande leraren 21 keer een leerervaring beschreven 
die kon worden getypeerd als een ‘tussentijdse leerervaring’ (niet opgenomen in 
tabel 4.6); de studenten werden zich bewust van het feit dat ze iets geleerd hadden, 
maar percipieerden deze ervaring niet als de ‘de>nitieve leerervaring’ van het spe-
ci>eke leerproces waarover ze op dat moment rapporteerden. 
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Tabel 4.5 Categorieën van leerervaringen van aanstaande leraren op de werkplek, in- 
   clusief het aantal fragmenten en voorbeelden van fragmenten per  
   subcategorie.

Hoofdcategorie en aantal fragmenten Subcategorie en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Professioneel (zelf )beeld (128)

Kennis van en inzicht in het leraars-

beroep enerzijds en (de ontwikkeling 

van) zichzelf als aanstaande leraar 

anderzijds

Professionele voorkeur (6)

Inzicht in professionele voorkeuren en interesses (zoals wer-

ken in het vmbo en interesse in leerlingen met leerproblemen)

“Ik heb meegelopen op het trainingscentrum van een vakantiepark. […] Deze kant van het onderwijs, het ge-

ven van trainingen aan werknemers, spreekt mij erg aan. Je vult hiermee een les van 7 of 8 uur.” (deelnemer 

34, studente Economie, logboek 4)

Beroep van leraar (30)

Kennis van en inzicht in (de betekenis en mogelijkheden van) 

het leraarsberoep (zoals taken, rollen en verantwoordelijkhe-

den)

“Ik ben me na deze dag ervan bewust geworden dat wanneer je diverse lessen achter elkaar geeft, je geen en-

kel moment kunt en mag verslappen. Zelfs in een 7e of 8e uur moet je gewoon lesgeven op de manier waarop 

je dat ook zou doen in een 1e of 2e uur, hoe zwaar je het ook hebt gehad de afgelopen uren.” (deelnemer 24, 

student Aardrijkskunde, logboek 3)

Manier van leren (27)

Kennis van en inzicht in (de sturing van en de factoren die van 

invloed zijn op) het eigen leerproces (zoals initiatief nemen, 

doelen stellen en feedback van begeleiders)

“Ik kreeg nogmaals de bevestiging dat ik als student moet leren om zelf aan te geven wanneer ik iets wil 

doen. Ik moet eerst aangeven wat ik wil en daarna kijken hoe ik dat wil bereiken. Meestal kijk ik eerst wat er 

gedaan moet worden en dan wat ik ervan kan leren.” (deelnemer 17, student Omgangskunde, logboek 3)

Professionele zelfkennis (36)

Kennis van en inzicht in (de kwaliteiten van) zichzelf als aan-

staande leraar (zoals het besef iets te kunnen en stijl van lei-

dinggeven)

“Toen de leerling uit de les was, werd het weer rustig in de klas en ging het goed. Normaal durf ik een leerling 

niet echt de les uit te sturen en bleef ik met de onrust zitten. Wat ik precies heb geleerd is eigenlijk het over-

winnen van mezelf. […]. Door aan te geven dat ze echt te ver gaan en het uit de klas sturen als hulpmiddel te 

gebruiken, brengt dit erg veel rust bij mezelf.” (deelnemer 18, studente Engels, logboek 1)

Professionele verbeterpunten (19)

Inzicht in verbeterpunten ten aanzien van de professionele 

ontwikkeling (zoals werken aan gezag en lessen beter plannen)

“Na de les heb ik geëvalueerd met de docent van mijn stageschool. Als feedback kreeg ik dat ik wat luider 

mag spreken tijdens mijn uitleg. […]. Na mijn uitleg realiseerde ik me dat ik wel iets duidelijker had mogen 

praten en vond de feedback dus ook terecht.” (deelnemer 9, student Bouwkunde, logboek 5)

Persoonlijke verbeterpunten (10)

Inzicht in verbeterpunten ten aanzien van de persoonlijke ont-

wikkeling (zoals werken aan flexibiliteit en voor jezelf durven 

opkomen)

“Ik heb te sterk de drang om controle te houden en dit werkt tegen mij. Ik wil controle houden op hoe de 

leerlingen zich gedragen en wat zij doen. Dat doe ik, denk ik, omdat ik bang ben dat situaties uit de hand 

lopen als ik de teugels iets meer loslaat en niet meer overzie wat er gebeurt. […] Hetgeen dat misging heeft te 

maken met een stukje persoonlijkheid van mij.” (deelnemer 33, studente Wiskunde, logboek 1)

Onderwijzen van leerlingen (116)

Kennis van en inzicht in het onderwij-

zen van leerlingen waarbij de nadruk 

ligt op het (didactisch) handelen van 

de leraar in de klas

Algemene didactiek (24)

Kennis van en inzicht in (het belang van) het voorbereiden, uit-

voeren en evalueren van onderwijsactiviteiten in de klas (zoals 

het voorbereiden van een les en het geven van instructies aan 

leerlingen)

“Wat ik in deze weken wel heb geleerd en gezien is het interactief lesgeven. Ik heb een les bijgewoond van 

mijn begeleider. Hij had een theorieles gemaakt en het was best een pittige les. Om nu 1,5 uur tegen die 

leerlingen te gaan praten heeft geen zin. Dat wist hij ook. Mijn begeleider heeft een goede powerpoint die 

als ondersteuning kon dienen voor hem, maar ook voor de leerlingen.” (deelnemer 40, studente Gezond-

heidszorg & Welzijn, logboek 1)

Begeleiden van leerlingen (13)

Kennis van en inzicht in het begeleiden van leerlingen (zoals de 

manier waarop je een gesprek voert en de taak van een coach)

“Wat voor mij echt totaal nieuw was tijdens mijn stage, was het begeleiden van leerlingen tijdens het teke-

ninglezen, welke in de computerlokalen werd gehouden. Hierbij kregen de leerlingen werktekeningen uit-

gedeeld waar zij vervolgens met behulp van de computer een tiental vragen over moesten beantwoorden. 

Natuurlijk lopen de leerlingen hier af en toe op vast en dat geeft ook niks, want daar zijn deze opdrachten 

voor (om ze een goed inzicht te geven in een werktekening). Het is dan aan mij om ze zo naar een antwoord 

te sturen, zonder dat direct te geven, iets wat nog best lastig is. Je ben natuurlijk al snel geneigd om ze het 

juiste antwoord te geven, maar het is juist aan de leerling om daar zelf achter te komen.” (deelnemer 6, 

student Bouwkunde, logboek 2)
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Resultaten

Tabel 4.5 Categorieën van leerervaringen van aanstaande leraren op de werkplek, in- 
   clusief het aantal fragmenten en voorbeelden van fragmenten per  
   subcategorie.

Hoofdcategorie en aantal fragmenten Subcategorie en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Professioneel (zelf )beeld (128)

Kennis van en inzicht in het leraars-

beroep enerzijds en (de ontwikkeling 

van) zichzelf als aanstaande leraar 

anderzijds

Professionele voorkeur (6)

Inzicht in professionele voorkeuren en interesses (zoals wer-

ken in het vmbo en interesse in leerlingen met leerproblemen)

“Ik heb meegelopen op het trainingscentrum van een vakantiepark. […] Deze kant van het onderwijs, het ge-

ven van trainingen aan werknemers, spreekt mij erg aan. Je vult hiermee een les van 7 of 8 uur.” (deelnemer 

34, studente Economie, logboek 4)

Beroep van leraar (30)

Kennis van en inzicht in (de betekenis en mogelijkheden van) 

het leraarsberoep (zoals taken, rollen en verantwoordelijkhe-

den)

“Ik ben me na deze dag ervan bewust geworden dat wanneer je diverse lessen achter elkaar geeft, je geen en-

kel moment kunt en mag verslappen. Zelfs in een 7e of 8e uur moet je gewoon lesgeven op de manier waarop 

je dat ook zou doen in een 1e of 2e uur, hoe zwaar je het ook hebt gehad de afgelopen uren.” (deelnemer 24, 

student Aardrijkskunde, logboek 3)

Manier van leren (27)

Kennis van en inzicht in (de sturing van en de factoren die van 

invloed zijn op) het eigen leerproces (zoals initiatief nemen, 

doelen stellen en feedback van begeleiders)

“Ik kreeg nogmaals de bevestiging dat ik als student moet leren om zelf aan te geven wanneer ik iets wil 

doen. Ik moet eerst aangeven wat ik wil en daarna kijken hoe ik dat wil bereiken. Meestal kijk ik eerst wat er 

gedaan moet worden en dan wat ik ervan kan leren.” (deelnemer 17, student Omgangskunde, logboek 3)

Professionele zelfkennis (36)

Kennis van en inzicht in (de kwaliteiten van) zichzelf als aan-

staande leraar (zoals het besef iets te kunnen en stijl van lei-

dinggeven)

“Toen de leerling uit de les was, werd het weer rustig in de klas en ging het goed. Normaal durf ik een leerling 

niet echt de les uit te sturen en bleef ik met de onrust zitten. Wat ik precies heb geleerd is eigenlijk het over-

winnen van mezelf. […]. Door aan te geven dat ze echt te ver gaan en het uit de klas sturen als hulpmiddel te 

gebruiken, brengt dit erg veel rust bij mezelf.” (deelnemer 18, studente Engels, logboek 1)

Professionele verbeterpunten (19)

Inzicht in verbeterpunten ten aanzien van de professionele 

ontwikkeling (zoals werken aan gezag en lessen beter plannen)

“Na de les heb ik geëvalueerd met de docent van mijn stageschool. Als feedback kreeg ik dat ik wat luider 

mag spreken tijdens mijn uitleg. […]. Na mijn uitleg realiseerde ik me dat ik wel iets duidelijker had mogen 

praten en vond de feedback dus ook terecht.” (deelnemer 9, student Bouwkunde, logboek 5)

Persoonlijke verbeterpunten (10)

Inzicht in verbeterpunten ten aanzien van de persoonlijke ont-

wikkeling (zoals werken aan flexibiliteit en voor jezelf durven 

opkomen)

“Ik heb te sterk de drang om controle te houden en dit werkt tegen mij. Ik wil controle houden op hoe de 

leerlingen zich gedragen en wat zij doen. Dat doe ik, denk ik, omdat ik bang ben dat situaties uit de hand 

lopen als ik de teugels iets meer loslaat en niet meer overzie wat er gebeurt. […] Hetgeen dat misging heeft te 

maken met een stukje persoonlijkheid van mij.” (deelnemer 33, studente Wiskunde, logboek 1)

Onderwijzen van leerlingen (116)

Kennis van en inzicht in het onderwij-

zen van leerlingen waarbij de nadruk 

ligt op het (didactisch) handelen van 

de leraar in de klas

Algemene didactiek (24)

Kennis van en inzicht in (het belang van) het voorbereiden, uit-

voeren en evalueren van onderwijsactiviteiten in de klas (zoals 

het voorbereiden van een les en het geven van instructies aan 

leerlingen)

“Wat ik in deze weken wel heb geleerd en gezien is het interactief lesgeven. Ik heb een les bijgewoond van 

mijn begeleider. Hij had een theorieles gemaakt en het was best een pittige les. Om nu 1,5 uur tegen die 

leerlingen te gaan praten heeft geen zin. Dat wist hij ook. Mijn begeleider heeft een goede powerpoint die 

als ondersteuning kon dienen voor hem, maar ook voor de leerlingen.” (deelnemer 40, studente Gezond-

heidszorg & Welzijn, logboek 1)

Begeleiden van leerlingen (13)

Kennis van en inzicht in het begeleiden van leerlingen (zoals de 

manier waarop je een gesprek voert en de taak van een coach)

“Wat voor mij echt totaal nieuw was tijdens mijn stage, was het begeleiden van leerlingen tijdens het teke-

ninglezen, welke in de computerlokalen werd gehouden. Hierbij kregen de leerlingen werktekeningen uit-

gedeeld waar zij vervolgens met behulp van de computer een tiental vragen over moesten beantwoorden. 

Natuurlijk lopen de leerlingen hier af en toe op vast en dat geeft ook niks, want daar zijn deze opdrachten 

voor (om ze een goed inzicht te geven in een werktekening). Het is dan aan mij om ze zo naar een antwoord 

te sturen, zonder dat direct te geven, iets wat nog best lastig is. Je ben natuurlijk al snel geneigd om ze het 

juiste antwoord te geven, maar het is juist aan de leerling om daar zelf achter te komen.” (deelnemer 6, 

student Bouwkunde, logboek 2)
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Hoofdcategorie en aantal fragmenten Subcategorie en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Onderwijzen van leerlingen (116)

(vervolg)

Orde handhaven en/of herstellen (36)

Inzicht in manieren om de orde in de klas te handhaven en/of 

te herstellen (zoals samen met leerlingen regels opstellen en 

gezag tonen)

“De klas vertoonde vanaf het begin storend gedrag waardoor ik genoodzaakt was vanaf het begin streng en 

rechtvaardig op te treden. Daarbij probeerde ik consequent te zijn vanaf het begin van de les. Tijdens de les 

was ik me ervan bewust dat ik op een goede manier bezig was door direct te handelen. Na de les werd mijn 

gevoel bevestigd door mijn stagebegeleider.” (deelnemer 24, student Aardrijkskunde, logboek 5)

Motiveren van leerlingen (8)

Kennis van en inzicht in factoren die een positieve invloed heb-

ben op de motivatie van leerlingen om te leren (zoals het in-

zetten van activerende werkvormen en complimenten geven)

“10 minuten voor het einde van de les heb ik feedback gevraagd aan de leerlingen over de les. Ik kreeg veel 

positieve reacties. Ze vonden het een erg leuke en leerzame les. Vooral omdat ze zo actief werden gemaakt 

motiveert dat ze om te leren.” (deelnemer 16, student Omgangskunde, logboek 3)

Afstemmen op leerlingen (24)

Besef dat je als leraar het onderwijs moet afstemmen op (het 

leren van) leerlingen (zoals rekening houden met de behoeften 

en aansluiten bij het niveau van leerlingen)

“Ik leerde dat ik qua niveau een tandje moest terugschakelen. Mijn doel was om alle activiteiten die ik voor 

ze had bedacht te halen. Dus alle producten moesten gemaakt worden. Helaas moest ik dit doel bijstellen. 

[…] De leerlingen gaven aan dat zoveel producten ze demotiveerden. Ik heb dus ontdekt dat ik qua niveau 

moest terugschakelen.” (deelnemer 16, student Omgangskunde, logboek 1)

Vertrouwensband creëren (11)

Inzicht in het belang van het opbouwen van een vertrouwens-

band met leerlingen en de manier waarop je een dergelijke 

band kunt creëren (zoals interesse tonen en luisteren naar 

leerlingen)

“Tijdens het maken van de opdrachten heb ik diverse leerlingen geholpen met de vragen. Door individueel 

contact te hebben merkte ik dat de leerlingen mij vertrouwden en kreeg ik steeds meer vragen. Een band op-

bouwen, waarbij er ook nog eens individueel contact was, was voor mij een belangrijk iets wat ik heb geleerd 

in deze les.” (deelnemer 24, studente Aardrijkskunde, logboek 1)

(Leren van) leerlingen (26)

Kennis van en inzicht in (het leren 

van) leerlingen waarbij de nadruk ligt 

op gedrag, kenmerken en behoeften 

van leerlingen

(Leer)gedrag van leerlingen (14)

Kennis van en inzicht in het (leer)gedrag van (groepen) leerlin-

gen op school en in de klas (zoals leerlingen leren door te doen 

en leerlingen zijn mondig)

“De opdracht was het penselen van een interieurtekening. Het was de bedoeling dat de leerlingen eerst een 

omschrijving gaven van wat hun interieur moest gaan uitstralen. Wat bleek: de helft van de leerlingen deed 

dit niet. Die begonnen meteen met het schilderen. Hierbij merk je dat het echte doeners zijn. Meteen begin-

nen en daar verder niet eerst over nadenken.” (deelnemer 9, studente Bouwkunde, logboek 5)

Achtergrond, kenmerken en behoeften (12)

Kennis van en inzicht in de kenmerken, behoeften en soci-

aal-culturele achtergrond van leerlingen (zoals concentratie-

vermogen en gezinsachtergrond van leerlingen)

“De ervaring die ik op de werkplek heb ervaren als een echte leerervaring is dat leerlingen (en ouders van 

leerlingen) behoefte hebben aan structuur. Het liefst een vaste structuur.” (deelnemer 22, studente Ne-

derlands, logboek 2)

Omgeving (31)

Kennis van en inzicht in de binnen- 

en buitenschoolse omgeving van 

leerlingen op het niveau van de on-

derwijsleersituatie en de schoolorga-

nisatie

Communiceren en samenwerken (12)

Inzicht in (het belang van) de samenwerking en communicatie 

tussen docenten, alsook de vaardigheid om die samenwerking 

vorm te geven (zoals beleefd communiceren en afstemmen 

van beoordelingseisen)

“Ik heb geleerd hoe ik contact met mijn collega’s kan maken. Het klinkt misschien raar, maar ik had het 

team dat bestaat uit sportdocenten en theoriedocenten. Doordat ik geen sportlessen verzorg is het voor 

mij moeilijker om met die sportdocenten contact te krijgen.” (deelnemer 17, student Omgangskunde, 

logboek 2)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (19)

Kennis van en inzicht in aspecten van de binnen- en buiten-

schoolse omgeving van leerlingen (zoals de werkzaamheden 

van een zorgcoördinator en het voeren van een stagevoort-

gangsgesprek)

“Ik loop mijn tweedejaars stage op het ROC. Dat is een mbo-opleiding en verschilt behoorlijk veel met mijn 

vorige stage op een vmbo-school. Daar stond het vaak in het teken van de leerlingen zo goed mogelijk te 

begeleiden, coachen, opvoeden. Nu op het mbo is dat heel anders. Dit is veel meer theoretische kennisover-

dracht.” (deelnemer 40, studente Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 2)
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Resultaten

Hoofdcategorie en aantal fragmenten Subcategorie en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Onderwijzen van leerlingen (116)

(vervolg)

Orde handhaven en/of herstellen (36)

Inzicht in manieren om de orde in de klas te handhaven en/of 

te herstellen (zoals samen met leerlingen regels opstellen en 

gezag tonen)

“De klas vertoonde vanaf het begin storend gedrag waardoor ik genoodzaakt was vanaf het begin streng en 

rechtvaardig op te treden. Daarbij probeerde ik consequent te zijn vanaf het begin van de les. Tijdens de les 

was ik me ervan bewust dat ik op een goede manier bezig was door direct te handelen. Na de les werd mijn 

gevoel bevestigd door mijn stagebegeleider.” (deelnemer 24, student Aardrijkskunde, logboek 5)

Motiveren van leerlingen (8)

Kennis van en inzicht in factoren die een positieve invloed heb-

ben op de motivatie van leerlingen om te leren (zoals het in-

zetten van activerende werkvormen en complimenten geven)

“10 minuten voor het einde van de les heb ik feedback gevraagd aan de leerlingen over de les. Ik kreeg veel 

positieve reacties. Ze vonden het een erg leuke en leerzame les. Vooral omdat ze zo actief werden gemaakt 

motiveert dat ze om te leren.” (deelnemer 16, student Omgangskunde, logboek 3)

Afstemmen op leerlingen (24)

Besef dat je als leraar het onderwijs moet afstemmen op (het 

leren van) leerlingen (zoals rekening houden met de behoeften 

en aansluiten bij het niveau van leerlingen)

“Ik leerde dat ik qua niveau een tandje moest terugschakelen. Mijn doel was om alle activiteiten die ik voor 

ze had bedacht te halen. Dus alle producten moesten gemaakt worden. Helaas moest ik dit doel bijstellen. 

[…] De leerlingen gaven aan dat zoveel producten ze demotiveerden. Ik heb dus ontdekt dat ik qua niveau 

moest terugschakelen.” (deelnemer 16, student Omgangskunde, logboek 1)

Vertrouwensband creëren (11)

Inzicht in het belang van het opbouwen van een vertrouwens-

band met leerlingen en de manier waarop je een dergelijke 

band kunt creëren (zoals interesse tonen en luisteren naar 

leerlingen)

“Tijdens het maken van de opdrachten heb ik diverse leerlingen geholpen met de vragen. Door individueel 

contact te hebben merkte ik dat de leerlingen mij vertrouwden en kreeg ik steeds meer vragen. Een band op-

bouwen, waarbij er ook nog eens individueel contact was, was voor mij een belangrijk iets wat ik heb geleerd 

in deze les.” (deelnemer 24, studente Aardrijkskunde, logboek 1)

(Leren van) leerlingen (26)

Kennis van en inzicht in (het leren 

van) leerlingen waarbij de nadruk ligt 

op gedrag, kenmerken en behoeften 

van leerlingen

(Leer)gedrag van leerlingen (14)

Kennis van en inzicht in het (leer)gedrag van (groepen) leerlin-

gen op school en in de klas (zoals leerlingen leren door te doen 

en leerlingen zijn mondig)

“De opdracht was het penselen van een interieurtekening. Het was de bedoeling dat de leerlingen eerst een 

omschrijving gaven van wat hun interieur moest gaan uitstralen. Wat bleek: de helft van de leerlingen deed 

dit niet. Die begonnen meteen met het schilderen. Hierbij merk je dat het echte doeners zijn. Meteen begin-

nen en daar verder niet eerst over nadenken.” (deelnemer 9, studente Bouwkunde, logboek 5)

Achtergrond, kenmerken en behoeften (12)

Kennis van en inzicht in de kenmerken, behoeften en soci-

aal-culturele achtergrond van leerlingen (zoals concentratie-

vermogen en gezinsachtergrond van leerlingen)

“De ervaring die ik op de werkplek heb ervaren als een echte leerervaring is dat leerlingen (en ouders van 

leerlingen) behoefte hebben aan structuur. Het liefst een vaste structuur.” (deelnemer 22, studente Ne-

derlands, logboek 2)

Omgeving (31)

Kennis van en inzicht in de binnen- 

en buitenschoolse omgeving van 

leerlingen op het niveau van de on-

derwijsleersituatie en de schoolorga-

nisatie

Communiceren en samenwerken (12)

Inzicht in (het belang van) de samenwerking en communicatie 

tussen docenten, alsook de vaardigheid om die samenwerking 

vorm te geven (zoals beleefd communiceren en afstemmen 

van beoordelingseisen)

“Ik heb geleerd hoe ik contact met mijn collega’s kan maken. Het klinkt misschien raar, maar ik had het 

team dat bestaat uit sportdocenten en theoriedocenten. Doordat ik geen sportlessen verzorg is het voor 

mij moeilijker om met die sportdocenten contact te krijgen.” (deelnemer 17, student Omgangskunde, 

logboek 2)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (19)

Kennis van en inzicht in aspecten van de binnen- en buiten-

schoolse omgeving van leerlingen (zoals de werkzaamheden 

van een zorgcoördinator en het voeren van een stagevoort-

gangsgesprek)

“Ik loop mijn tweedejaars stage op het ROC. Dat is een mbo-opleiding en verschilt behoorlijk veel met mijn 

vorige stage op een vmbo-school. Daar stond het vaak in het teken van de leerlingen zo goed mogelijk te 

begeleiden, coachen, opvoeden. Nu op het mbo is dat heel anders. Dit is veel meer theoretische kennisover-

dracht.” (deelnemer 40, studente Gezondheidszorg & Welzijn, logboek 2)
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Tabel 4.6 Categorieën die een rol speelden in de transformatie van praktijkerva- 
ringen van aanstaande leraren naar leerervaringen, inclusief het aantal 
fragmenten en voorbeelden van fragmenten per subcategorie.

Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Praktijkervaringen in werkpleksituaties (26)

Gebeurtenissen, gedachten of gevoelens die 

een verandering teweegbrengen in de gewaar-

wording van de werkpleksituatie bij aanstaande 

leraren

Onderwijssituaties: orde handhaven (6)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren 

ordeproblemen ervaren tijdens het uitvoeren van on-

derwijsactiviteiten

Onderwijssituaties: pedagogisch-didactisch (15)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren 

pedagogisch-didactische ervaringen opdoen, zoals het 

geven van instructies aan en begeleiden van leerlingen

Onderzoekssituaties (5)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren on-

derzoeksgerelateerde ervaringen opdoen, zoals het ob-

serveren van docenten en het interviewen van leerlingen

‘Sjors geeft een les in het vak ‘Sport & maatschappij’, maar de concentratie van de leerlingen is ver te 

zoeken. Ze zijn bij het minste of geringste afgeleid en praten voortduren met elkaar.’ (Sjors, verhaal 1)

‘Orhan geeft iedere vrijdag les over communiceren aan een groep eerstejaars leerlingen van de opleiding 

Pedagogisch Werk.’ (Orhan, verhaal 17)

‘Ze observeert een theorieles van haar begeleider. […] Hij vraagt aan leerlingen hoe het met ze gaat, hij 

betrekt ze bij de les.’ (Katja, verhaal 10)

Activiteiten (71)

Activiteiten die aanstaande leraren uitvoeren, 

op of buiten de werkplek, ten behoeve van het 

leren van het leraarsberoep

Leeractiviteiten (34)

Activiteiten van aanstaande leraren op of buiten de 

werkplek ten behoeve van het bevorderen en reguleren 

van het eigen leerproces

‘Thuis probeert ze erachter te komen wat er is misgegaan. Ze wil weten of er iets aan haar uitleg schort.’ 

(Sara, verhaal 6)

Onderwijsactiviteiten (37)

Activiteiten van aanstaande leraren die betrekking heb-

ben op het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

onderwijs op de werkplek

‘Hij is de les dan ook begonnen met een demonstratie met duidelijke instructies voor de leerlingen.’ 

(Mike, verhaal 9)

Persoonlijke (109)

Persoonlijke kennis, opvattingen, emoties, hou- 

dingen, waarden en normen van aanstaande 

leraren

Concepties/percepties (41)

Waarden en opvattingen van aanstaande leraren ten 

aanzien van leren, onderwijzen en beroep enerzijds en 

percepties van beroepstaken en -situaties anderzijds

‘Linda vindt echter dat je leerlingen moet activeren, onder meer door ze in groepjes te laten samenwerken.’ 

(Linda, verhaal 4)

Zelfkennis/zelfbeeld (30)

Kennis en percepties van aanstaande leraren van zich-

zelf als persoon en als professional

‘Dat heeft naar haar idee te maken met haar perfectionisme. “Ik ben zwaar perfectionistisch. […] Ik ben 

heel perfectionistisch en heel gestructureerd”’ (Katja, verhaal 12)

Concerns/verwachtingen/motivatie (8)

Concerns, verwachtingen en motivatie van aanstaande 

leraren met betrekking tot het beroep van leraar en het 

werkplekleren

‘Bovendien wil hij de leerlingen laten zien wat hij waard is.’ (Sjors, verhaal 1)

Zelfvertrouwen (18)

De mate waarin aanstaande leraren vertrouwen heb-

ben in zichzelf als persoon en als professional

‘Ze is de laatste tijd minder onzeker. Voorheen maakte ze zich bij het voorbereiden van een les altijd 

vreselijk druk.’ (Stephanie, verhaal 15)
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Resultaten

Tabel 4.6 Categorieën die een rol speelden in de transformatie van praktijkerva- 
ringen van aanstaande leraren naar leerervaringen, inclusief het aantal 
fragmenten en voorbeelden van fragmenten per subcategorie.

Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Praktijkervaringen in werkpleksituaties (26)

Gebeurtenissen, gedachten of gevoelens die 

een verandering teweegbrengen in de gewaar-

wording van de werkpleksituatie bij aanstaande 

leraren

Onderwijssituaties: orde handhaven (6)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren 

ordeproblemen ervaren tijdens het uitvoeren van on-

derwijsactiviteiten

Onderwijssituaties: pedagogisch-didactisch (15)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren 

pedagogisch-didactische ervaringen opdoen, zoals het 

geven van instructies aan en begeleiden van leerlingen

Onderzoekssituaties (5)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren on-

derzoeksgerelateerde ervaringen opdoen, zoals het ob-

serveren van docenten en het interviewen van leerlingen

‘Sjors geeft een les in het vak ‘Sport & maatschappij’, maar de concentratie van de leerlingen is ver te 

zoeken. Ze zijn bij het minste of geringste afgeleid en praten voortduren met elkaar.’ (Sjors, verhaal 1)

‘Orhan geeft iedere vrijdag les over communiceren aan een groep eerstejaars leerlingen van de opleiding 

Pedagogisch Werk.’ (Orhan, verhaal 17)

‘Ze observeert een theorieles van haar begeleider. […] Hij vraagt aan leerlingen hoe het met ze gaat, hij 

betrekt ze bij de les.’ (Katja, verhaal 10)

Activiteiten (71)

Activiteiten die aanstaande leraren uitvoeren, 

op of buiten de werkplek, ten behoeve van het 

leren van het leraarsberoep

Leeractiviteiten (34)

Activiteiten van aanstaande leraren op of buiten de 

werkplek ten behoeve van het bevorderen en reguleren 

van het eigen leerproces

‘Thuis probeert ze erachter te komen wat er is misgegaan. Ze wil weten of er iets aan haar uitleg schort.’ 

(Sara, verhaal 6)

Onderwijsactiviteiten (37)

Activiteiten van aanstaande leraren die betrekking heb-

ben op het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

onderwijs op de werkplek

‘Hij is de les dan ook begonnen met een demonstratie met duidelijke instructies voor de leerlingen.’ 

(Mike, verhaal 9)

Persoonlijke (109)

Persoonlijke kennis, opvattingen, emoties, hou- 

dingen, waarden en normen van aanstaande 

leraren

Concepties/percepties (41)

Waarden en opvattingen van aanstaande leraren ten 

aanzien van leren, onderwijzen en beroep enerzijds en 

percepties van beroepstaken en -situaties anderzijds

‘Linda vindt echter dat je leerlingen moet activeren, onder meer door ze in groepjes te laten samenwerken.’ 

(Linda, verhaal 4)

Zelfkennis/zelfbeeld (30)

Kennis en percepties van aanstaande leraren van zich-

zelf als persoon en als professional

‘Dat heeft naar haar idee te maken met haar perfectionisme. “Ik ben zwaar perfectionistisch. […] Ik ben 

heel perfectionistisch en heel gestructureerd”’ (Katja, verhaal 12)

Concerns/verwachtingen/motivatie (8)

Concerns, verwachtingen en motivatie van aanstaande 

leraren met betrekking tot het beroep van leraar en het 

werkplekleren

‘Bovendien wil hij de leerlingen laten zien wat hij waard is.’ (Sjors, verhaal 1)

Zelfvertrouwen (18)

De mate waarin aanstaande leraren vertrouwen heb-

ben in zichzelf als persoon en als professional

‘Ze is de laatste tijd minder onzeker. Voorheen maakte ze zich bij het voorbereiden van een les altijd 

vreselijk druk.’ (Stephanie, verhaal 15)
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Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Persoonlijke (109) (vervolg) Emoties (12)

Positieve en negatieve gevoelens van aanstaande lera-

ren over zichzelf als persoon en als professional, en 

over anderen die betrokken zijn bij hun leerproces

‘Het voelt als een klap. “Je moet mij niet zeggen dat ik niet klaar ben voor meer uren. Dat kan misschien, 

maar dat was zo direct voor mij, dat was gewoon een klap in mijn gezicht.”’ (Linda, verhaal 4)

Sociale (86)

Sociale, culturele en organisatorische factoren 

uit de binnen- en buitenschoolse omgeving

Praktijkbegeleider (30)

Opvattingen en gedrag van de praktijkbegeleider, zoals 

het geven van feedback en opvattingen over leren en 

onderwijzen

‘Haar begeleider geeft haar een paar tips over hoe ze kan omgaan met al die beoordelingscriteria, en dat 

werkt.’ (Silvia, verhaal 20)

Werkplekomstandigheden (6)

Omstandigheden op de werkplek (zoals cultuur en or-

ganisatie) en de eisen die vanuit de werkplek aan het 

werkplekleren worden gesteld

‘Ook is het op haar stageschool momenteel een rommeltje. […] Er is geen overzicht van wat de leerlin-

gen al gehad hebben waardoor lessen onnodig worden gehaald.’ (Irene, verhaal 25)

Opleidingsinstituut (7)

Opvattingen en gedrag van de instituutsbegeleider 

en de eisen die vanuit het opleidingsinstituut aan het 

werkplekleren worden gesteld

‘Vanuit zijn opleiding moet hij een project uitvoeren. De inhoud ervan mag hij zelf bepalen.’ (Sjors, 

verhaal 2)

Kenmerken en gedrag van leerlingen (36)

Kenmerken en gedrag van leerlingen op de werkplek

‘Het pakt goed uit. […] “En toen lachte ze. En dat heb ik nog nooit bij die meid gezien”’ (Linda, verhaal 3)

Buitenschoolse contexten (7)

Contexten buiten de werkplek en het opleidingsinsti-

tuut, zoals beroeps- en vrijetijd context

‘Haar moeder adviseert haar om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven.’ (Irene, verhaal 26)

Verleden (57)

Eerdere ervaringen van aanstaande leraren

Leer- en onderwijservaringen als leerling (13)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

als leerling op de basisschool en/of middelbare school

‘Ze is verrast, op een prettige manier. “Ook omdat ik daar zelf op school heb gezeten, en dat dat toen 

in mijn tijd niet zo was” De lessen verliepen toen heel anders. “[…]. Het waren collegezalen en die zaten 

helemaal stampvol”’ (Katja, verhaal 10)

Leer- en onderwijservaringen als student (9)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

op het opleidingsinstituut (waaronder het bestuderen 

van theorie)

‘Vorig jaar werd er tijdens een college een filmpje getoond waarin werd gezegd dat het verloop van de 

les de verantwoordelijkheid is van de docent. Haar docent bevestigde die stelling’ (Sara, verhaal 6)

Ervaringen op de werkplek als student (35)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

op een vorige werkplek

‘Ze heeft in haar vorige lessen al andere dingen geprobeerd om de groep tot de orde te roepen (boven 

de groep uitschreeuwen, niets zeggen), maar die hadden geen effect.’ (Susan, verhaal 21)

Toekomst (15)

Toekomstgerichtheid van aanstaande leraren

Leerdoelen (12)

Kennis, vaardigheden en houdingen die aanstaande 

leraren willen verwerven om leraar te worden

‘Het is dan ook een leerdoel van haar: nee durven zeggen. Ze zegt namelijk overal ja op.’ (Stephanie, 

verhaal 14)

Voornemens (3)

Activiteiten die aanstaande leraren in de nabije toe-

komst willen uitvoeren op de werkplek

‘Vrijwel meteen ook neemt hij zich voor de opdracht de volgende keer anders aan te pakken.’ (Orhan, 

verhaal 18)
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Resultaten

Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Persoonlijke (109) (vervolg) Emoties (12)

Positieve en negatieve gevoelens van aanstaande lera-

ren over zichzelf als persoon en als professional, en 

over anderen die betrokken zijn bij hun leerproces

‘Het voelt als een klap. “Je moet mij niet zeggen dat ik niet klaar ben voor meer uren. Dat kan misschien, 

maar dat was zo direct voor mij, dat was gewoon een klap in mijn gezicht.”’ (Linda, verhaal 4)

Sociale (86)

Sociale, culturele en organisatorische factoren 

uit de binnen- en buitenschoolse omgeving

Praktijkbegeleider (30)

Opvattingen en gedrag van de praktijkbegeleider, zoals 

het geven van feedback en opvattingen over leren en 

onderwijzen

‘Haar begeleider geeft haar een paar tips over hoe ze kan omgaan met al die beoordelingscriteria, en dat 

werkt.’ (Silvia, verhaal 20)

Werkplekomstandigheden (6)

Omstandigheden op de werkplek (zoals cultuur en or-

ganisatie) en de eisen die vanuit de werkplek aan het 

werkplekleren worden gesteld

‘Ook is het op haar stageschool momenteel een rommeltje. […] Er is geen overzicht van wat de leerlin-

gen al gehad hebben waardoor lessen onnodig worden gehaald.’ (Irene, verhaal 25)

Opleidingsinstituut (7)

Opvattingen en gedrag van de instituutsbegeleider 

en de eisen die vanuit het opleidingsinstituut aan het 

werkplekleren worden gesteld

‘Vanuit zijn opleiding moet hij een project uitvoeren. De inhoud ervan mag hij zelf bepalen.’ (Sjors, 

verhaal 2)

Kenmerken en gedrag van leerlingen (36)

Kenmerken en gedrag van leerlingen op de werkplek

‘Het pakt goed uit. […] “En toen lachte ze. En dat heb ik nog nooit bij die meid gezien”’ (Linda, verhaal 3)

Buitenschoolse contexten (7)

Contexten buiten de werkplek en het opleidingsinsti-

tuut, zoals beroeps- en vrijetijd context

‘Haar moeder adviseert haar om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven.’ (Irene, verhaal 26)

Verleden (57)

Eerdere ervaringen van aanstaande leraren

Leer- en onderwijservaringen als leerling (13)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

als leerling op de basisschool en/of middelbare school

‘Ze is verrast, op een prettige manier. “Ook omdat ik daar zelf op school heb gezeten, en dat dat toen 

in mijn tijd niet zo was” De lessen verliepen toen heel anders. “[…]. Het waren collegezalen en die zaten 

helemaal stampvol”’ (Katja, verhaal 10)

Leer- en onderwijservaringen als student (9)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

op het opleidingsinstituut (waaronder het bestuderen 

van theorie)

‘Vorig jaar werd er tijdens een college een filmpje getoond waarin werd gezegd dat het verloop van de 

les de verantwoordelijkheid is van de docent. Haar docent bevestigde die stelling’ (Sara, verhaal 6)

Ervaringen op de werkplek als student (35)

Ervaringen die aanstaande leraren hebben opgedaan 

op een vorige werkplek

‘Ze heeft in haar vorige lessen al andere dingen geprobeerd om de groep tot de orde te roepen (boven 

de groep uitschreeuwen, niets zeggen), maar die hadden geen effect.’ (Susan, verhaal 21)

Toekomst (15)

Toekomstgerichtheid van aanstaande leraren

Leerdoelen (12)

Kennis, vaardigheden en houdingen die aanstaande 

leraren willen verwerven om leraar te worden

‘Het is dan ook een leerdoel van haar: nee durven zeggen. Ze zegt namelijk overal ja op.’ (Stephanie, 

verhaal 14)

Voornemens (3)

Activiteiten die aanstaande leraren in de nabije toe-

komst willen uitvoeren op de werkplek

‘Vrijwel meteen ook neemt hij zich voor de opdracht de volgende keer anders aan te pakken.’ (Orhan, 

verhaal 18)
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Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Leerervaringen in transitiesituaties (47)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aan-

staande leraren zich bewust worden van het 

feit dat ze iets geleerd hebben 

Onderwijssituaties (16)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren on-

derwijsactiviteiten uitvoeren

‘Tijdens de les beseft hij dat hij beter moet afstemmen op de leerlingen. “Ik ga me meer aanpassen aan 

de leerlingen en mijn verwachtingspatroon veranderen”’ (Mike, verhaal 8)

Communicatiesituaties (17)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aanstaande 

leraren communiceren met anderen

‘Waar ze van leert is van de feedback van haar collega. “Met name tijdens de evaluatie met mijn collega 

[…] heb ik meer inzicht gekregen in wat de leerlingen van een les verwachten.”’ (Stephanie, verhaal 13)

Individuele situaties (14)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aanstaande 

leraren individueel reflecteren

‘Thuis denkt ze na over al die verschillen. Ze concludeert dat leerlingen toch vooral goed reageren op dat 

interactieve onderwijs’ (Katja, verhaal 10)

4.3.2 Ketens van activiteiten en ervaringen in het transformatieproces
Van werkpleksituatie naar transitiesituatie:  ketens van activiteiten en ervaringen
Met betrekking tot de activiteiten en ervaringen van aanstaande leraren in de trans-
formatie van praktijkervaringen naar leerervaringen konden vier ketens worden 
onderscheiden (zie tabel 4.7). Iedere keten representeert een speci>eke volgorde-
lijkheid in activiteiten en ervaringen van aanstaande leraren gedurende de trans-
formatie van praktijkervaringen naar leerervaringen, gevisualiseerd in de 26 webs. 
De lengte van de ketens varieerde van drie (keten D) tot acht typen activiteiten en 
ervaringen (keten A). In twee ketens (A en B) werd de praktijkervaring gevolgd 
door een onderwijsactiviteit. Keten B bevatte één leerervaring en keten A twee (een 
‘tussentijdse’ en een ‘de>nitieve’). In de andere twee ketens (C en D) werd de prak-
tijkervaring gevolgd door een leeractiviteit. Ook hier bevatte een van de ketens één 
leerervaring (keten D) en de andere twee (keten C).
 Het leerproces van Sara (zie >guur 3.3) is een voorbeeld van keten C. Sara wor-
stelde met ordeproblemen in de klas (praktijkervaring) en re?ecteerde thuis op 
deze problematiek (leeractiviteit). Nadat ze zich realiseerde dat ze er klaar voor was 
haar leerlingen voor aanvang van de les bij de deur van het klaslokaal te verwelko-
men (‘tussentijdse’ leerervaring), probeerde ze dat uit in de praktijk (onderwijsac-
tiviteit). De leerlingen gedroegen zich rustig (resultaat) en ze concludeerde dat het 
belangrijk is haar lessen duidelijk te beginnen (‘de>nitieve’ leerervaring).
 Met betrekking tot de frequenties van de ketens werd duidelijk dat bijna de helft 
van de 26 webs werd gekarakteriseerd door keten B (12 in totaal) en slechts twee 
door keten D. Verder bleek dat 11 van de 12 webs in keten B begonnen met een pe-
dagogisch-didactische ervaring in een onderwijssituatie. De twee webs in keten D 
begonnen beide in een onderzoekssituatie.
 Wat betreft de volgordelijkheid in activiteiten en ervaringen in de ketens werd 
duidelijk dat in 18 van de 21 webs die begonnen in een onderwijssituatie de ervaring 
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Hoofdcategorieën en aantal fragmenten Subcategorieën en aantal fragmenten Voorbeelden van fragmenten

Leerervaringen in transitiesituaties (47)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aan-

staande leraren zich bewust worden van het 

feit dat ze iets geleerd hebben 

Onderwijssituaties (16)

Situaties op de werkplek waarin aanstaande leraren on-

derwijsactiviteiten uitvoeren

‘Tijdens de les beseft hij dat hij beter moet afstemmen op de leerlingen. “Ik ga me meer aanpassen aan 

de leerlingen en mijn verwachtingspatroon veranderen”’ (Mike, verhaal 8)

Communicatiesituaties (17)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aanstaande 

leraren communiceren met anderen

‘Waar ze van leert is van de feedback van haar collega. “Met name tijdens de evaluatie met mijn collega 

[…] heb ik meer inzicht gekregen in wat de leerlingen van een les verwachten.”’ (Stephanie, verhaal 13)

Individuele situaties (14)

Situaties op of buiten de werkplek waarin aanstaande 

leraren individueel reflecteren

‘Thuis denkt ze na over al die verschillen. Ze concludeert dat leerlingen toch vooral goed reageren op dat 

interactieve onderwijs’ (Katja, verhaal 10)

4.3.2 Ketens van activiteiten en ervaringen in het transformatieproces
Van werkpleksituatie naar transitiesituatie:  ketens van activiteiten en ervaringen
Met betrekking tot de activiteiten en ervaringen van aanstaande leraren in de trans-
formatie van praktijkervaringen naar leerervaringen konden vier ketens worden 
onderscheiden (zie tabel 4.7). Iedere keten representeert een speci>eke volgorde-
lijkheid in activiteiten en ervaringen van aanstaande leraren gedurende de trans-
formatie van praktijkervaringen naar leerervaringen, gevisualiseerd in de 26 webs. 
De lengte van de ketens varieerde van drie (keten D) tot acht typen activiteiten en 
ervaringen (keten A). In twee ketens (A en B) werd de praktijkervaring gevolgd 
door een onderwijsactiviteit. Keten B bevatte één leerervaring en keten A twee (een 
‘tussentijdse’ en een ‘de>nitieve’). In de andere twee ketens (C en D) werd de prak-
tijkervaring gevolgd door een leeractiviteit. Ook hier bevatte een van de ketens één 
leerervaring (keten D) en de andere twee (keten C).
 Het leerproces van Sara (zie >guur 3.3) is een voorbeeld van keten C. Sara wor-
stelde met ordeproblemen in de klas (praktijkervaring) en re?ecteerde thuis op 
deze problematiek (leeractiviteit). Nadat ze zich realiseerde dat ze er klaar voor was 
haar leerlingen voor aanvang van de les bij de deur van het klaslokaal te verwelko-
men (‘tussentijdse’ leerervaring), probeerde ze dat uit in de praktijk (onderwijsac-
tiviteit). De leerlingen gedroegen zich rustig (resultaat) en ze concludeerde dat het 
belangrijk is haar lessen duidelijk te beginnen (‘de>nitieve’ leerervaring).
 Met betrekking tot de frequenties van de ketens werd duidelijk dat bijna de helft 
van de 26 webs werd gekarakteriseerd door keten B (12 in totaal) en slechts twee 
door keten D. Verder bleek dat 11 van de 12 webs in keten B begonnen met een pe-
dagogisch-didactische ervaring in een onderwijssituatie. De twee webs in keten D 
begonnen beide in een onderzoekssituatie.
 Wat betreft de volgordelijkheid in activiteiten en ervaringen in de ketens werd 
duidelijk dat in 18 van de 21 webs die begonnen in een onderwijssituatie de ervaring 

Tabel 4.7 Ketens van activiteiten en ervaringen in de leerprocessen van aanstaande  
   leraren, inclusief het aantal webs.

Ketens Aantal webs

Keten A

Praktijkervaring (werkpleksituatie) → onderwijsactiviteit → resultaat → leeractiviteit → 

leerervaring (‘tussentijds’) (transitiesituatie) → onderwijsactiviteit of leeractiviteit → 

resultaat → leerervaring (‘definitief’) (transitiesituatie)

 

6

Keten B

Praktijkervaring (werkpleksituatie) → onderwijsactiviteit → resultaat → leeractiviteit → 

leerervaring (transitiesituatie)

12

Keten C

Praktijkervaring (werkpleksituatie) → leeractiviteit → leerervaring (‘tussentijds’) 

(transitiesituatie) → onderwijsactiviteit of leeractiviteit → resultaat → leerervaring (‘de-

finitief’) (transitiesituatie)

6

Keten D

Praktijkervaring (werkpleksituatie) → leeractiviteit → leerervaring (transitiesituatie)
2

Totaal 26
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op de werkplek werd gevolgd door een onderwijsactiviteit (ketens A en B). Toen 
Mike (keten A) een groep leerlingen begeleidde bij het voorbereiden van een maal-
tijd (onderwijssituatie), constateerde hij dat een leerling niet wist hoe ze een ananas 
moest schoonmaken (praktijkervaring). Daarom demonstreerde hij de betre=ende 
techniek (onderwijsactiviteit). In de overige drie webs die begonnen in een onder-
wijssituatie werd de praktijkervaring gevolgd door een leeractiviteit (keten C). In 
de webs die begonnen in een onderzoekssituatie werd de praktijkervaring in alle 
gevallen gevolgd door een leeractiviteit. Toen Kathy (keten D) haar stagebegeleider 
observeerde tijdens het geven van een les (onderzoekssituatie), raakte ze onder de 
indruk van zijn interactieve manier van lesgeven (praktijkervaring). Na a?oop van 
de les re?ecteerde ze op deze ervaring en vergeleek ze de doceerstijl van haar stage-
begeleider met die van haarzelf (leeractiviteit). Verder lieten de analyses zien dat 11 
van de 15 webs die begonnen met een pedagogisch-didactische ervaring in een on-
derwijssituatie één leerervaring (keten B) en vijf van de zes webs die begonnen in 
een onderwijssituatie waarin studenten worstelen met ordeproblemen twee leerer-
varingen bevatten (keten A en C).

Relaties tussen activiteiten en ervaringen, en aspecten, situaties en contexten
Met betrekking tot de relaties tussen de verschillende activiteiten en ervaringen in 
de vier ketens en de overige aspecten, situaties en contexten in de leerprocessen 
van aanstaande leraren werd duidelijk dat bijna alle aspecten, situaties en contex-
ten verbonden waren met de praktijkervaringen (99 relaties) en de leeractiviteiten 
(100 relaties) van de studenten (zie tabel 4.8 voor een overzicht). Dit houdt in dat de 
leerprocessen van aanstaande leraren vooral tijdens deze activiteiten en ervaringen 
werden beïnvloed door de betre=ende aspecten, situaties en contexten.
 Het leerproces van Sara (keten C) illustreert dit resultaat. Sara’s worsteling met 
ordeproblemen in de klas (praktijkervaring) werd versterkt door het besef dat ze 
zich nu en dan net een kind voelde en het feit dat dit een nieuwe ervaring voor haar 
was; tot dat moment had ze nooit ordeproblemen gehad. Later, tijdens het re?ecte-
ren (leeractiviteit), werd haar leerproces beïnvloed door talloze aspecten, situaties 
en contexten, uiteenlopend van eerdere ervaringen met het verwelkomen van leer-
lingen bij de deur van het klaslokaal tot een veranderde gerichtheid in haar ontwik-
keling van het leraarschap.
 Als het gaat om de aard van de relaties tussen de activiteiten en ervaringen 
enerzijds en de aspecten, situaties en contexten anderzijds valt op dat 11 van de 
12 leerdoelen (zie tabel 4.6) gerelateerd waren aan de werkpleksituaties waarin 
aanstaande leraren hun praktijkervaringen opdeden. Verder bleken de studenten 
alleen bij het uitvoeren van leeractiviteiten verbanden te leggen met eerder verwor-
ven kennis en ervaringen op het opleidingsinstituut.
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 De vier ketens zijn gevisualiseerd in een model (zie >guur 4.1) dat de transfor-
matie van praktijkervaringen van aanstaande leraren naar leerervaringen represen-
teert. In het model zijn zowel de verschillende typen activiteiten en ervaringen in het 
leerproces van aanstaande leraren als de aspecten, situaties en contexten die dit leer-
proces beïnvloedden weergegeven. Het model laat zien dat de leerprocessen van alle 
deelnemende studenten kunnen worden geïntegreerd in een overkoepelend model.

4.4 Werkplekleren op macroniveau

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de studie naar het verloop 
van het werkplekleren van aanstaande leraren gedurende een periode van twee stu-
diejaren (onderzoeksvragen 4 en 5). Daarbij wordt gerapporteerd over de inhoud 
(4.4.1) en structuur van het leerproces (4.4.2), en de relatie tussen het werkplekle-
ren en de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren (4.4.3).

4.4.1 Inhoud van het werkplekleren
Voor wat betreft de inhoud van het werkplekleren wordt beschreven (a) met welke 
thema’s aanstaande leraren zich bezighielden tijdens het werkplekleren, (b) hoe 
deze thema’s zijn ontstaan en (c) wat de relatie was tussen de gerichtheid op deze 
thema’s en de motivatie van aanstaande leraren om te leren op en van de werkplek.

Tabel 4.8 Type activiteiten en ervaringen in de ketens, inclusief het aantal gerela- 
   teerde aspecten, situaties en contexten.

Type activiteit en ervaringa Gerelateerde aspecten, situaties en contexten

Praktijkervaring 99

Onderwijsactiviteit 17

Resultaat 13

Leeractiviteit 100

Leerervaring 0

Onderwijs- of leeractiviteit 6

Resultaat 17

Leerervaring 0

a Deze typen activiteiten en ervaringen betreffen alle typen die voorkomen in de vier bovenbeschreven ketens 

(zie tabel 4.7); zie figuur 4.1 voor een visuele weergave van deze typen activiteiten en ervaringen
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Figuur 4.1 Algemeen model van ketens van activiteiten en ervaringen, inclusief de daaraan gerelateerde as-

pecten, situaties en contexten, in de transformatie van praktijkervaringen van aanstaande lera-

ren naar leerervaringen.
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Thema’s in de leerportretten van aanstaande leraren
In de leerportretten werd een diversiteit aan thema’s aangetro=en. Buiten de vijf 
onderwerpen die expliciet in de story-line interviews aan de orde zijn gesteld (zie 
tabel 3.4), hielden studenten zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs, het 
creëren van een positief leerklimaat, het samenwerken met collega’s, het omgaan 
met eigen onzekerheden, etc. Wat opvalt is dat het leerproces van iedere student 
werd gedomineerd door één specifiek thema. Het betrof een thematiek die voortdu-
rend terugkeerde in het leerportret van de student en waar hij of zij veel waarde aan 
hechtte. Een voorbeeld hiervan is de gerichtheid van Susan op het verwerven van 
didactische kennis en vaardigheden:

 Susan was een derdejaars studente Pedagogiek. De eerste twee jaren van 
haar studie waren hoofdzakelijk gericht op het verwerven van pedagogische 
beroepscompetenties. In het derde en vierde jaar stond het ontwikkelen van de 
competenties voor het leraarschap centraal. Voor het verwerven van die compe-
tenties liep ze stage bij de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 
van een Regionaal Opleidingscentrum. Een van haar taken was het verzorgen 
van theorielessen. Ze ontdekte al snel dat ze niet beschikte over didactische ken-
nis en vaardigheden. “Ik geef nou wel lessen, maar didactisch ben ik helemaal niet 

onderbouwd.” Aangezien haar opleiding daar in de eerste helft van het jaar ook 
geen aandacht aan besteedde, besloot ze zich die kennis en vaardigheden zelf 
eigen te maken. Ze begon met het experimenteren met didactische werkvor-
men. Ze probeerde allerlei werkvormen uit die ze zag in de lessen van haar sta-
gebegeleidster. “Als mijn begeleidster een les geeft, dan laat ze me ook een heleboel 

werkvormen zien; dan laat ze allemaal dingen zien en daarna probeer ik dat zelf toe 

te passen.” Ze ontdekte dat ze de leerlingen kon motiveren door het inzetten van 
verschillende werkvormen. “Vooral bij mbo-leerlingen is het heel belangrijk dat ze 

geboeid blijven en dat ze het interessant blijven vinden en dat ze erbij zijn, en dan zijn 

didactische werkvormen de perfecte manier.” In de loop van het jaar ontdekte ze 
ook dat ze haar theorielessen moest concretiseren met voorbeelden uit de prak-
tijk. “Als je wat vertelt over de theorie moet je meteen de koppeling maken: en zo en 

zo zie je dat op het kinderdagverblijf. Of zo zie je dat terug op stage, of zo doen jullie 

dat ook. Die link hebben ze heel erg nodig. Dan wordt het bij hun echt concreet.” Ze 
merkte dat het leraarschap minder eenvoudig was dan ze aanvankelijk dacht. 
“Het is niet zo makkelijk… Ja, dat klinkt ook zo dom, alsof het leraarschap makke-

lijk is. Je moet er veel voor doen, en je moet steeds nieuwe dingen gaan verzinnen. En 

je moet steeds je les aantrekkelijk maken en ik verwacht, tenminste als ik dat nou zo 

zie, dat leerlingen veranderen. Er komen steeds meer prikkels in de klas, zoals lap-

tops en andere mogelijkheden, dus je zult altijd je lessen daarop aan moeten passen.”  
Ze bereidde haar lessen het hele jaar uitgebreid voor waarbij ze vooral veel 
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aandacht besteedde aan de didactiek. Ook bleef ze experimenteren met didac-
tische werkvormen. De laatste weken van het stagejaar richtte ze zich op het 
ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Het curriculum voor het vierde jaar van de 
opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang moest nog helemaal worden 
ontwikkeld. “Echt lessen ontwikkelen en kijken wat belangrijk is voor de leerlingen.” 
Ze was daardoor voortdurend bezig met didactiek. “Hoe moet ik een les opzetten, 

wat moet ik in die les duwen, wat is te veel voor een les, hoe kunnen we het leuk aan-

pakken, wat gebruiken we erbij, gebruiken we filmpjes, gebruiken we het bord, noem 

maar op. […] Didactiek is nou in feite het enige waar ik mee bezig ben.” Voor haar 
vierdejaars stage koos Susan opnieuw voor de opleiding Pedagogisch Medewer-
ker Kinderopvang. Ze richtte zich in deze stage expliciet op het verbeteren van 
haar didactisch handelen. Haar instituutsbegeleider vond dat ze het afgelopen 
jaar te weinig varieerde met didactische werkvormen. “Dat ik te weinig didactische 

werkvormen gebruikte, dus dat ik in feite of alleen maar klassikaal doe of ik laat ze in 

groepjes werken, maar ik wissel dat niet af.” Ze kreeg van hem een boek met voor-
beelden van didactische werkvormen, en ging ermee aan het werk. Haar leerlin-
gen reageerden enthousiast. “Ik word er enthousiast door waardoor een les gewoon 

leuker en makkelijker verloopt. En de leerlingen hebben ook echt zoiets van: hier heb ik 

iets aan.” Ze probeerde iedere les een andere werkvorm uit, en aangezien ze dat 
jaar zelfstandig lesgaf, voelde ze daar ook de ruimte voor. Ook bleef ze gedurende 
het jaar intensief betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Tegen het eind 
van haar stage concludeerde Susan dat ze oog had gekregen voor de leerling. “En 

om rekening te houden met de leerling, gebruik ik didactische werkvormen."

In tabel 4.9 worden de thema’s die het leren van aanstaande leraren op en van de 
werkplek domineerden kort beschreven.

Het ontstaan van de dominante thema’s in de leerportretten
Ontstaan van dominante thema’s in het werkplekleren
De analyses lieten zien dat de dominante thema’s in het leren van aanstaande 
leraren op en van de werkplek op drie verschillende manieren tot stand kwamen: 
(1) aanstaande leraren kwamen met een speci>ek thema naar de werkplek; (2) het 
thema ontstond aan het begin van de stage als gevolg van de ‘schuring’ tussen 
het persoonlijke (persoonlijke kennis, opvattingen, emoties, houdingen, waarden en 
normen van aanstaande leraren) en het sociale (omgevingsfactoren zoals gedrag 
van leerlingen, opvattingen van begeleiders en professionele eisen die vanuit het 
opleidingsinstituut en de stageschool aan het werkplekleren van aanstaande leraren 
werden gesteld); en (3) het thema werd duidelijk gedurende het werkplekleren (zie 
>guur 4.2 voor een gevisualiseerde weergave van het ontstaan van de thema’s). 
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Tabel 4.9 Dominante thema’s in het leerproces van aanstaande leraren.

Sjors – thema: professionele identiteit

Sjors worstelde met de vraag hoe hij met zijn onderwijs en manier van leidinggeven kon aansluiten bij 
de leerlingen, zonder zijn zelfbeeld op te geven. In het verlengde daarvan zocht hij naar een manier om 
contact te krijgen met zijn collega’s.

Sara – thema: creëren van positief klasklimaat

Sara voelde een grote betrokkenheid bij vmbo-leerlingen, en richtte zich in haar leerproces volledig op het 
creëren van een positief leerklimaat waarin deze leerlingen actief en zelfstandig konden (samen)werken.

Katja – thema: leerlinggericht onderwijs

Katja hield zich bezig met leerlinggericht onderwijs: eerst in de vorm van interactief lesgeven (mbo), later 
in de vorm van het activeren en motiveren van leerlingen (vmbo).

Mike – thema: leren denken als een leraar

Mike had moeite met het schakelen tussen zijn beroep als kok en zijn rol als begeleider van leerlingen in 
de keuken. Hij schatte het niveau van leerlingen continu te hoog in en had te hoge verwachtingen van de 
leerlingen. Hij stelde zichzelf steeds opnieuw als doel om te leren denken als een leraar.

Susan – thema: didactische kennis en vaardigheden

Susan was op de werkplek gericht op het ontwikkelen van didactische kennis en vaardigheden. Ze had 
als doel leerlingen met behulp van didactische werkvormen te motiveren, en met haar onderwijs aan te 
sluiten bij de behoeften van de leerlingen.

Stephanie – thema: ontwikkelen van zelfvertrouwen

Stephanie was op de werkplek hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Ze had veel 
last van onzekerheidsgevoelens (ze was onzeker voor de groep, ze had moeite met het aanspreken van 
collega’s, ze was bang om domme vragen te stellen) waardoor ze nauwelijks initiatief durfde te nemen.

Orhan – thema: ontwikkelen en uitvoeren van workshops

Orhan hield zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van workshops; daarbinnen hield hij zich bezig 
met werkvormen die leerlingen aanzetten tot actief leren en die een positieve invloed hadden op de 
motivatie van de leerlingen.

Irene – thema: professionele identiteit

Irene had uitgesproken opvattingen over leren en onderwijzen van leerlingen. Op de werkplek probeerde 
ze die in praktijk te brengen, maar ze botste daarbij voortdurend op de realiteit van haar stageschool (be-
geleiders met andere opvattingen over onderwijs, organisatorische beperkingen, etc.). Ze bleef zoeken 
naar mogelijkheden om haar ideeën te realiseren.

Linda – thema: professionele identiteit

Linda worstelde op de werkplek met haar professionele identiteit (afstemmen van haar eigen opvattingen 
over onderwijs op die van haar begeleiders, zichzelf durven zijn, etc.). Ze zocht naar een persoonlijke 
invulling van het leraarschap, maar kwam daarbij af en toe hardhandig in aanraking met haar professio-
nele omgeving.

Sylvia – leren van praktijkervaringen

Sylvia wilde vooral praktijkervaring opdoen in het mbo. Ze wilde graag snel leren, en ze wilde zoveel 
mogelijk onderwijstaken uitvoeren. De gedisciplineerde aanpak op haar stageschool was de standaard 
waar ze zich in haar leerproces op richtte. Ze hield zich bezig met leren lesgeven, het beoordelen van 
praktijkexamens, het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, etc.
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 Vier studenten kwamen met een speci>ek thema naar de werkplek. Een voorbeeld: 
Orhan stelde zichzelf ten doel om een serie workshops te leren ontwikkelen en 
uitvoeren. “Ik wil mezelf voorbereiden op later, hoe ik voor de klas ga staan en of ik wel 

mijn lesstof goed kan overbrengen op de leerlingen. En dat door variatie in te brengen 

en echt kennis over te dragen, op welke manier ik dat het beste kan doen. […] Ga ik dat 

klassikaal doen? Ga ik dat in groepjes doen? Ga ik een project maken met ze?” Dat wist 
hij al voordat hij aan zijn stage begon. “Ik heb expres voor het ROC gekozen. […] Mijn 

specifieke leerdoel wat ik ook aangaf voordat ik hier kwam solliciteren was dat ik een 

echte lessenserie wou doen. […] Dat je echt workshops gaat verzorgen. En ontwikkelen.”

 Dit voorbeeld maakt duidelijk dat Orhan zichzelf voor aanvang van zijn stage al 
een expliciet leerdoel had gesteld, en ook dat hij bewust had gekozen voor een be-
paald type stageschool om aan dat leerdoel te kunnen werken.
 Bij vijf studenten ontstond het thema aan het begin van de stage als gevolg van 
de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale. Een voorbeeld: Katja liep voor 
het eerst stage in het mbo. In haar eerste stageweek observeerde ze een theorieles 
van haar begeleider, en ze was onder de indruk. Haar begeleider maakte een ont-
spannen indruk, vroeg aan de leerlingen hoe het met ze ging en betrok ze bij de 
les. “Door vragen te stellen, maar ook door ze hun eigen ervaringen te laten vertellen.” 
Ze had zich een theorieles heel anders voorgesteld. “Ik had zelf het beeld bij echt veel 

kennis overdragen, dat je dat meer vanaf een papier doet, gewoon duidelijk doceert aan 

de leerlingen.” Ook had ze verwacht dat een theorieles volgens een strakke planning 
zou verlopen. “Hij hield zich helemaal niet aan een planning of zo. Hij vertelde gewoon 

de belangrijkste dingen, en daar vertelde hij een heel verhaal om heen.” Ze was aange-
naam verrast. “Ook al omdat ik daar zelf op school heb gezeten, en dat toen in mijn tijd 

niet zo was.” Ze zag dat leerlingen goed reageerden op dit interactieve onderwijs en 
stelde zichzelf ten doel dit ook te leren.
 Dit voorbeeld laat zien hoe Katja’s concepties (ze dacht dat een docent vanaf een 
papier zou ‘doceren’), verwachtingen over het geven van een theorieles (ze had een 
strakke planning verwacht) en ervaringen (in haar schooltijd verliepen de lessen op 
een andere manier) ‘schuren’ met de realiteit van de werkplek (haar begeleider be-
trok de leerlingen bij de les, haar begeleider hield zich helemaal niet aan een plan-
ning). Die ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale leidde bij Katja tot een 
verandering in haar bewustzijn (ze was aangenaam verrast) en vervolgens tot de 
keuze om zelf interactief onderwijs te leren verzorgen (ook al omdat leerlingen daar 
goed op reageerden).
 Bij één student ontstond het thema gedurende het leren op en van de werkplek. 
Linda kwam aan het begin van haar stage in aanraking met de didactiek van samen-
werkend leren. Dat was nieuw voor haar. Op haar vorige stageschool werd alleen 
frontaal onderwijs gegeven. Ze was er niet van overtuigd dat leerlingen iets van dat 
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samenwerken zouden leren. “Ik zag het helemaal niet zo zitten. […] Ik vond het maar 

kolder.” Ze liet de leerlingen de tafeltjes in rijtjes zetten, maar merkte al snel dat dit 
niet werkte. “Die kinderen gingen gewoon weer bij elkaar zitten.” Als gevolg hiervan be-
gon ze zich te verdiepen in de didactiek van samenwerkend leren. Ze raakte geïnte-
resseerd maar ook verward; ze voelde zich onzeker, zocht naar een eigen opvatting 
over onderwijs, wilde haar eigen doceerstijl ontdekken en keerde zich regelmatig 
tegen de onderwijsbenadering van haar stagebegeleiders. Haar leerproces bleek 
vooral een zoektocht te zijn naar een persoonlijke invulling van het leraarschap.
 Deze casus illustreert hoe de confrontatie van een student met een concreet 
thema als de didactiek van samenwerkend leren kan fungeren als aanjager voor 
het blootleggen van een dieper gelegen en meer fundamentele thematiek, zoals in 
dit geval Linda’s zoektocht naar een persoonlijke invulling van het leraarschap. Dit 
thema kwam bij haar pas na verloop van tijd aan het licht.

‘Schuring’ tussen persoonlijke en sociale in het werkplekleren
Uit de analyses kwam naar voren dat de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het 
sociale een rol speelde bij het ontstaan van de dominante thema’s in het werkple-
kleren van alle studenten (zie >guur 4.2).
 Zoals beschreven kwamen vier studenten met een bepaald thema naar de werk-
plek. Dit thema kreeg bij alle vier studenten een meer specifieke invulling door de 
‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale. Een voorbeeld: Orhan kwam in zijn 
eerste workshop tot de ontdekking dat hij te hoge verwachtingen had van en eisen 
stelde aan zijn leerlingen. De leerlingen vonden de opdracht die ze van hem moesten 
maken te moeilijk en te groot. Zijn stagebegeleider stelde voor een deel van de op-
dracht te schrappen. Orhan besprak de situatie met de groep en concludeerde dat hij 
het niveau van de leerlingen niet goed had ingeschat. “De leerlingen gaven aan dat zo-

veel producten ze demotiveerden.” Ook gaven de leerlingen te kennen dat de opdracht 
niet aansloot bij hun stage. “Het was gewoon helemaal geen succes. De werkvorm vonden 

ze niet leuk, ze wilden eigenlijk niet komen want ze vonden het eigenlijk gewoon zo saai.” 
Orhan was er echter niet van overtuigd dat de opdracht werkelijk te moeilijk was voor 
de leerlingen. Hij had deze opleiding zelf ook gedaan en hij vond die opdracht des-
tijds helemaal niet moeilijk. Hij wilde graag meer diepgang in de workshop brengen. 
“Het waren hele leuke workshops, maar het miste diepgang. […] Ik dacht van: de vorm is 

heel erg leuk, de onderwerpen, de thema’s, en ik zag mezelf van: ja, dat ga ik ook geven, al-

leen dan met nog een stukje diepgang erbij.” Toch paste hij de opdracht aan. Hij hechtte 
weliswaar veel waarde aan diepgang in zijn lessen, maar vond het ook belangrijk dat 
zijn lessen aansloten bij het niveau en de behoeften van de leerlingen.
 Dit voorbeeld laat zien hoe het dominante thema in het leerproces van Orhan 
(het leren ontwikkelen en uitvoeren van workshops) een speci>eke invulling krijgt 
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Figuur 4.2 Ontstaan van de dominante thema’s in het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek.
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(het leren aansluiten bij het niveau en de behoeften van leerlingen) door de ‘con-
frontatie’ van zijn verwachtingen (hij had hoge verwachtingen van leerlingen), op-
vattingen (hij vond het belangrijk om diepgang in zijn onderwijs te brengen) en 
ervaringen (hij vond die opdracht zelf destijds niet moeilijk) met de sociale realiteit 
van de werkplek (de leerlingen vonden de opdracht te moeilijk en te groot, zijn be-
geleider stelde voor een deel van de opdracht te schrappen, de opdracht sloot niet 
aan bij de stage van de leerlingen). Deze ‘confrontatie’ tussen het persoonlijke en 
het sociale leidde bij Orhan tot een zoektocht naar de wijze waarop hij met zijn on-
derwijs kon aansluiten bij het niveau en de behoeften van de leerlingen zonder dat 
dit ten koste ging van de diepgang in zijn lessen.
 Bij vijf studenten ontstond het dominante thema in hun leerproces aan het be-
gin van de stage als gevolg van de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale. 
De eerder beschreven casus van Katja is hiervan een voorbeeld.
 Bij één student (Linda) ontstond het thema gedurende het leren op en van de 
werkplek. Ook hierbij speelde de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het soci-
ale een cruciale rol. Zoals beschreven kwam Linda aan het begin van haar stage 
in aanraking met de didactiek van samenwerkend leren. Ze had aanvankelijk veel 
moeite met deze didactiek; ze was deze manier van lesgeven niet gewend. Boven-
dien was ze verontwaardigd over het feit dat ze de leerlingen moest laten ‘knut-
selen’. Ze had daar weinig a=initeit mee. Ze vond dat in haar studie te vaak werd 
benadrukt dat leren leuk moest zijn. “Ik vind het echt verschrikkelijk wat we op onze 

opleiding krijgen met al die spelletjes of didactische werkvormen zoals zij dat noemen. Ik 

vind het echt verschrikkelijk. Een les hoeft niet leuk te zijn, totaal niet. Het is niet eens 

erg dat die kinderen 50 minuten achter elkaar stof te horen krijgen.” En nu moest ze de 
leerlingen een werkstuk laten maken: een piramide met een landschap eromheen. 
“Ze mochten knippen, plakken, zand gebruiken. […] Dat was heel nieuw want ik vond 

het zo kinderachtig. Dat had je me niet twee jaar geleden moeten vragen. Want, nee, dat 

vond ik kinderachtig. Je gaat toch niet met zand en zo knutselen. Hallo, we zijn in een 

aardrijkskundeles, het is geen CKV.” Ze zag echter dat de leerlingen heel gemotiveerd 
werkten. “Het ging maar door met die penselen en met het zand. De helft van de klas 

lag onder het zand, maar de kinderen vonden het geweldig.”

 Ook in deze casus leidt de ‘schuring’ tussen het persoonlijke (Linda’s moeite 
met de didactiek van samenwerkend leren en haar afkeer van het idee dat leren 
leuk moet zijn) en het sociale (motivatie en werkplezier van de leerlingen) tot een 
verandering in het bewustzijn van de student: Linda raakte geïnteresseerd en ver-
diepte zich in de didactiek van samenwerkend leren (zie eerder beschreven voor-
beeld). Gedurende haar verdere stage werd duidelijk dat deze ‘confrontatie’ als 
aanjager fungeerde voor een zoektocht naar een persoonlijke invulling van het 
leraarschap.
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Relaties tussen persoonlijke en dominante thema’s van aanstaande leraren
De analyses lieten in een aantal leerportretten een expliciete relatie zien tussen het 
persoonlijke en het dominante thema van een student. Een voorbeeld. Stephanie 
was op de werkplek hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van meer zelfvertrou-
wen. Ze voelde zich onzeker voor de groep, had moeite met het aanspreken van col-
lega’s, was bang om domme vragen te stellen. “Ik heb er altijd moeite mee om anderen 

te vragen. Ik doe het het liefst op mijn eigen houtje, zolang ik maar geen anderen hoef te 

storen.” Ze meed ouderavonden en open dagen uit angst dat haar iets gevraagd zou 
worden. “Ik heb de ontwikkeling van die leerlingen helemaal niet in beeld. […] Ik dacht: 

als mij dadelijk iets gevraagd wordt, dan sta ik daar.” Ze durfde hierdoor nauwelijks 
initiatieven te nemen. “Iets wat al jaren mijn leerdoel is.” Vanwege haar onzekerheid 
heeft ze zichzelf afgevraagd of ze wel voor het leraarsberoep had moet kiezen. Ze 
zag op tegen het lesgeven; ze durfde zich niet te laten zien. Dat is niet altijd zo ge-
weest. “Toen ik op de middelbare school zat, toen deed ik eindexamen en toen is er ei-

genlijk uitgekomen dat mijn zus anorexia had. En daardoor ben ik wel echt veranderd, 

want het ging toen in die tijd alleen maar over mijn zus.” Er was destijds weinig aan-
dacht voor haar eindexamens. “Als ik dan thuis kwam, dan werd ook niet gevraagd: 

goh, hoe is je toets gegaan?” Ze is daardoor rustiger geworden, maar ook terughou-
dender. “Het heeft twee kanten, want ik vind het wel fijn dat ik rustiger ben geworden, 

maar ook krijg ik nu vaak te horen: initiatief tonen. […] Ik kan daar natuurlijk niet alles 

op afschuiven, maar ik denk wel dat dat meespeelt, dat je dus steeds minder vraagt en 

durft en jezelf durft te laten zien.” Vroeger ging ze altijd met veel plezier naar school. 
Ze heeft wel altijd moeite gehad met leren, meestal haalde ze het jaar met de hak-
ken over de sloot. Op de basisschool hebben ze een paar keer overwogen haar te 
laten zitten. “Maar omdat ik zoveel plezier had in school, […] toen hadden ze allemaal 

zoiets van: waarom moet ze nou blijven zitten? Ze komt iedere dag lachend en gaat ie-

dere dag lachend naar huis, dus eigenlijk is er niks aan de hand.” Haar ouders vonden 
het belangrijk dat ze goed presteerde op school, vooral in de periode dat ze de oplei-
ding tot onderwijsassistent deed. “Die hebben er echt op zitten te vitten: zorg dat je het 

haalt en zorg dat je er niet te lang over doet, want het is echt heel duur.” Ze wilde graag 
basisschooldocente worden, maar aangezien ze niet goed was in rekenen, heeft ze 
dat idee laten varen. Tijdens haar stages voor de opleiding tot onderwijsassistent, 
merkte ze dat ze het interessant vond om met zorgleerlingen te werken. Om die re-
den heeft ze gekozen voor de opleiding Pedagogiek: eerst de algemene beroepsva-
riant en nu de lerarenvariant. Ze merkt dat ze er hard voor moet werken. “Ik ben in 

de praktijk wel een stuk sterker, maar theorie, ja, dat ligt me niet. Ik merk dat ik vaak 

dingen vijf keer moet lezen. […] En voordat ik het begrijp en die link kan leggen, dan zijn 

we weer een paar dagen verder.” Maar ze zet alles op alles om de opleiding goed af te 
ronden. “Ik wil alles halen waar ik mee begonnen ben. Als ik dat niet haal, dan heb ik 
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het idee dat ik faal.” Ze stelt zichzelf hoge doelen. Ook daarin is ze veranderd. Vroe-
ger wilde ze overal plezier in hebben, nu is ze meer een ‘streber’. “Ik denk dat dat 

komt omdat… Mijn ouders hebben vroeger altijd gezegd: ach, jij kunt het toch niet. Ach 

Stephanie, je kan toch niet zo goed leren, laat maar gaan. […] Nou ben ik dan met Pe-

dagogiek begonnen en toen… Nu hebben mijn ouders als eerste gezegd: we kijken wel hoe 

lang je het redt en of je het ook wel echt haalt. En toen heb ik in het 2e jaar pas mijn pro-

pedeuse gehaald en toen hebben ze twee jaar lang gezegd: Stephanie, waar ben je nou 

toch mee bezig, waarom ga je nou toch door, hoe wil je nou… Want mijn ouders betalen 

dan die opleiding, maar ze hebben wel zoiets van: als je het niet haalt moet je het terug-

betalen. […] En nou heb ik dus steeds harder zoiets van: ik ga dat halen.”

 Dit voorbeeld laat zien hoe het dominante thema van Stephanie (het verkrijgen 
van zelfvertrouwen) samenhangt met gevoelens van onzekerheid die ze in verband 
brengt met een persoonlijke ervaring uit haar jeugd (de geringe belangstelling voor 
haar eindexamen als gevolg van de ziekte van haar zus waardoor ze zich terughou-
dender ging opstellen en zichzelf minder durfde te laten zien). Meer indirect lijkt 
haar onzekerheid verband te houden met gevoelens van faalangst die ze tijdens 
haar schoolloopbaan heeft ontwikkeld en die gevoed lijken te worden door het ge-
ringe vertrouwen van haar ouders in haar leercapaciteiten en de >nanciële druk die 
ze ervaart (als ze de studie niet haalt moet ze die terugbetalen).

Relatie tussen dominante thema’s en motivatie van aanstaande leraren
Zoals beschreven in paragraaf 3.4.3 bleek tijdens het analyseren van de leerportret-
ten dat de motivatie van de studenten om te leren op en van de werkplek in de tijd 
sterk ?uctueerde. Gezien het feit dat elk leerportret werd gedomineerd door een 
speci>eke thematiek, is daarom nagegaan in hoeverre de gerichtheid van de stu-
denten op deze thema’s verbonden was met hun motivatie om te leren op en van 
de werkplek.
 De analyses lieten op twee manieren een verband zien tussen de gerichtheid 
van aanstaande leraren op de dominante thema’s en hun leermotivatie: (1) de mo-
tivatie van aanstaande leraren werd aangetast zodra ze op de werkplek activiteiten 
moesten uitvoeren die niet aansloten bij deze thema’s en (2) de motivatie van aan-
staande leraren nam toe zodra ze op de werkplek activiteiten konden uitvoeren die 
daar wel bij aansloten. Een aantal voorbeelden:

Afnemende motivatie bij aanstaande leraren
Voorbeeld A. Linda wilde in haar afstudeerstage leren om zelfstandig les te ge-
ven. Ze wilde haar eigen stijl van lesgeven ontdekken. “Dit is mijn laatste jaar. […] 

Volgend jaar, als ik een baan heb, krijg je niet echt de kans om nog dingen uit te probe-

ren. Dan moet er gewoon gedraaid worden.” In haar vorige stage had ze geleerd dat 
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activerende werkvormen, zoals samenwerkend leren, een positieve invloed had-
den op de motivatie van leerlingen. In haar afstudeerstage wilde ze daar graag 
verder mee experimenten. Ze werd door haar stagebegeleiders echter gedwon-
gen frontaal les te geven. “Zij geven op de echt traditionele manier les. Gewoon van 

minuut één tot vijftig alleen maar kletsen. En die kinderen zitten braaf, houden hun 

mond dicht, en die luisteren maar. […] Dat vind ik geen manier van lesgeven. […] En 

dat verwacht hij nu ook van mij.” Dit sloot niet aan bij wat ze wilde, namelijk: le-
ren om zelfstandig les te geven. “Dat ik die ruimte krijg om iets voor mezelf uit te 

proberen. Ik wil erachter komen wat mijn stijl is.” Die ruimte kreeg ze niet van haar 
stagebegeleiders en dat leidde bij Linda tot grote motivatieproblemen. “Er mag 

ook best een stuk stof niet worden uitgelegd, en dat die kinderen dat door middel van 

opdrachten proberen zelf te ontdekken. En iedere keer als ik dat probeer in mijn les, 

krijg ik een negatieve terugkoppeling: waarom doe je dat, je moet meer diepgang in je 

les krijgen, je moet ze gewoon informatie geven...” Linda raakte in zichzelf gekeerd, 
voelde zich onzeker, overwoog om een andere stageschool te zoeken en vroeg 
zich na verloop van tijd af of het onderwijs wel iets voor haar was.
 Voorbeeld B. Irene streefde tijdens haar stage verschillende doelen na: ze 
wilde leren om overzicht te houden over de groep, ze wilde haar wiskundedi-
dactiek verbeteren, ze wilde leren om met haar onderwijs aan te sluiten bij het 
niveau van de leerlingen. In de praktijk kwam ze daar echter niet aan toe; de 
stage voldeed totaal niet aan haar verwachtingen. Voor aanvang van de stage 
had ze in een brief aangegeven waar ze zich in haar stage op wilde richten. Dat 
bleek aan te sluiten bij de mogelijkheden van de school. “En toen heb ik een ge-

sprek gehad over wat hun visie was, wat mijn visie was, en toen bleek dat die dezelfde 

was. En zo ben ik de stage ingegaan.” Maar door allerlei omstandigheden (chaos 
op haar stageschool door het implementeren van een onderwijsvernieuwing, 
haar begeleider die een heel andere visie op onderwijzen had dan zij, ze kon veel 
minder uren lesgeven dan haar was toegezegd, ze werd geconfronteerd met een 
heel moeilijke groep leerlingen) merkte ze dat ze haar leerproces maar moeilijk 
kon sturen en dat ze niet toekwam aan haar leerdoelen. “Dat vind ik wel heel erg 

jammer, maar er zijn zoveel invloeden van buitenaf.” Het was niet zo dat ze niets 
leerde; ze leerde heel veel. “Maar het is... Ik had heel andere dingen liever willen 

leren.” Gedurende de stage verminderde haar enthousiasme voor het onderwijs, 
en het kostte haar moeite om gemotiveerd te blijven. “In het begin van het jaar 

was ik nog heel positief, maar vervolgens ga je het werkveld in en dan zie je wat voor 

een zooitje het is.” Ze begon te twijfelen of ze het onderwijs wel in wilde. “Als het 

niet lukt met de dingen, dat je dan ineens denkt: ja, potver, ben je wel geschikt voor het 

onderwijs.”
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 Voorbeeld C. Ook Orhan wist voor aanvang van zijn stage wat hij wilde leren: 
het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van workshops. Dit bleek van tevoren 
ook mogelijk te zijn. Hij had zich verheugd op zijn stage. Hij beschikte over de 
nodige kennis en vaardigheden, hij wist hoe de opleiding eruit zag en wat er 
van de leerlingen verwacht werd, hij zag allerlei mogelijkheden om workshops 
te verzorgen. “Ik zag al precies de taak voor me die ik daar kon doen. Ik zag de mo-

gelijkheden voor mezelf liggen.” Maar toen hij aan de stage begon, bleek die niet 
aan zijn verwachtingen te voldoen. “Het hele rooster was veranderd, dus al de kan-

sen die ik zag waren er niet meer.” Hij kreeg te maken met een andere doelgroep 
dan van tevoren was gezegd. “Ik zou eigenlijk lesgeven aan onderwijsassistenten 

VO, maar daar kwam ook basisonderwijs bij. […] En ja, van die kleine kinderen waar 

zij les aan geven, en andere vakken, daar had ik helemaal geen affiniteit mee.” Bo-
vendien bleken de groepen heel klein. “Dan begon ik in de ochtend met lesgeven 

en dan had je maar vier studenten.” Hij had hierover ?ink de pest in. “Voor mij 

was het wel een teleurstelling. Ik zag op een gegeven moment niet veel mogelijkheden 

meer om wat te gaan doen en mezelf te gaan ontwikkelen.” Hij zou vooral moeten 
meedraaien met zijn begeleider, maar dat was juist niet de bedoeling; hij wilde 
geen ondersteunende functie, dat had hij in zijn vorige opleiding al gedaan. “Ik 

wilde echt een rooster krijgen van uur tot uur. […] Ik voelde me eigenlijk het vijfde wiel 

aan de wagen.” Het gevolg was dat zijn motivatie voor de stage afnam.

Toenemende motivatie bij aanstaande leraren
Voorbeeld A. Toen Orhan merkte dat zijn motivatie voor zijn stage afnam, legde 
hij het probleem voor aan zijn schoolopleider, studieloopbaanbegeleider en sta-
gebegeleider. Die begrepen hem goed, en er werd gezocht naar een oplossing. 
“Nu hebben we toch een rooster kunnen vinden. Mijn begeleider heeft mij deze moge-

lijkheid ook aangewezen. […] Hij zei van het rooster ligt er nu zo en zo bij, en ik zie nu 

wel kansen voor jou om wat meer eigen taken te krijgen.” Hij kreeg de mogelijkheid 
om workshops te ontwikkelen en uit te voeren. En dat was precies wat hij wilde.
 Voorbeeld B. Katja worstelde aan het begin van haar tweede jaar met haar 
motivatie. Ze vroeg zich af of ze de opleiding wel moest voortzetten: ze had 
moeite met het trage tempo van haar studie (“Het is tenslotte een hbo-opleiding, 

en als je de hele tijd stof gaat lopen herhalen van wat er al eerder is behandeld. […] 

Het blijft elke keer maar voortkabbelen.” ) en ze vond haar eerstejaarsstage in het 
vmbo niet leuk (“Ik denk dat de vmbo-leerling me niet helemaal ligt en aantrekt.”). 
Die leerlingen waren niet gemotiveerd voor het vak, en ze was vooral bezig met 
opvoeden. Ze hoopte haar motivatie terug te vinden door haar stage in het mbo. 
“Ja, dat hoop ik echt, dat ik daar weer een beetje plezier in school krijg, want dat is nu 

wel verdwenen eigenlijk.” In haar eerste stageweek zag ze haar stagebegeleider op 
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een interactieve manier lesgeven. Ze was enthousiast en besloot al snel dat zij 
dit ook wilde leren. Ze vond het belangrijk dat leerlingen actief waren. “Vooral 

de leerlingen heel veel zelf laten doen, dat ze bezig zijn, en al doende, als ze bezig zijn, 

leren ze meestal het meest.” Ze kreeg van haar begeleider ook de ruimte om daar-
aan te werken. “Ik heb de ruimte gekregen om heel veel te leren. Ik ben zelf iemand 

die veel initiatief neemt, en de kant die ik op wilde gaan, daar heb ik de ruimte voor 

gekregen.” Wat ze hoopte gebeurde: haar motivatie kwam terug. “Ik ben nu toch 

wel heel erg gebrand om mijn stage goed te doen en goed af te sluiten. Ik merk dat ik 

dit heel erg leuk vind.”

 Voorbeeld C. Sylvia kampte aan het begin van het tweede studiejaar met grote 
motivatieproblemen. Ze was aanvankelijk enthousiast en leergierig, maar het 
onderwijs op het opleidingsinstituut sloot totaal niet aan bij wat ze wilde leren. 
Ze wilde leren hoe je toetsen moest maken, hoe je opdrachten moest ontwikke-
len, hoe je leerlingen moest beoordelen. Maar dat kwam allemaal niet aan bod. 
Bovendien werd ze vanuit de opleiding verplicht om stage te lopen in het vmbo. 
En dat wilde ze niet. Ze wilde vooral heel veel praktijkervaring opdoen in het 
mbo. “Ik heb mijn stage ook zelf uitgesteld omdat ik er gewoon echt geen zin in had.” 
Ze keek zelfs uit naar een andere opleiding. Om ernaast te doen. “Ik dacht: als 

dat me motiveert, kan ik me misschien voor deze opleiding ook motiveren.” Toen ze 
uiteindelijk met haar stage begon, merkte ze dat ze echt veel liever in het mbo 
werkte. “Vorig jaar had ik al het idee dat ik het mbo leuker zou vinden dan het vmbo 

omdat ik het leuker vind om meer met het vak bezig te zijn dan met de leerlingen.” 
Na een paar weken bleek dat ze foutief was voorgelicht: ze mocht wel degelijk 
stage lopen in het mbo. Ze was er heel blij mee. Ze vond een stageschool in het 
mbo waar ze zowel theorie- als praktijkles kon geven. Ze had het zeer naar haar 
zin, en haar motivatie kwam helemaal terug. “Ik had vandaag echt een topdag. 

[…] Vandaag had ik mijn les echt keigoed voorbereid. Ik stond er en het liep echt ge-

woon perfect. Het liep echt gewoon… Mijn begeleider zei ook van: wat vond je ervan? 

Ik zeg: nou, ik vond het echt supergoed gaan. Hij zei: nou, mijn complimenten, want 

je deed het echt supergoed vandaag.” 

4.4.2 Structuur van het werkplekleren
Voor wat betreft de structuur van het werkplekleren wordt beschreven in hoeverre 
het leerproces van aanstaande leraren (a) een continu dan wel (b) een discontinu 
verloop kende.
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Discontinu verloop van het leerproces
‘Schuring' – crisis – wending
De analyses lieten zien dat het leren op en van de werkplek bij vijf van de 10 deelne-
mers een discontinu karakter had. Het leerproces van deze vijf deelnemers kende 
het volgende verloop: ‘schuring' – crisis – wending. De ‘schuring’ tussen het persoon-
lijke en het sociale – zoals beschreven in paragraaf 4.4.1 – leidde bij deze studenten 
tot een crisis, die in alle gevallen het karakter had van een impasse: zekerheden van 
studenten werden aangetast, de realiteit van de werkplek bleek anders te zijn dan 
gedacht, studenten dreigden de greep op hun leerproces te verliezen en ze wisten 
niet wat ze moesten doen om uit die situatie te geraken. Uiteindelijk nam het leer-
proces bij alle studenten een wending: de studenten kwamen tot een bepaald inzicht 
en wisten hoe te handelen om zich uit de ontstane situatie te bevrijden. Daarvoor 
bleken in alle gevallen twee voorwaarden van belang te zijn: 1) een impuls vanuit 
de omgeving (zoals de feedback van een stagebegeleider en een stage-opdracht van 
het opleidingsinstituut) en 2) het loslaten van persoonlijke overtuigingen (zoals een 
conceptie van onderwijzen en het professionele zelfbeeld). Een voorbeeld:

‘Schuring’. Sjors was een tweedejaars student Omgangskunde. Hij liep stage bij 
de opleiding Sport & Bewegen van een Regionaal Opleidingscentrum en gaf 
les in vakken als Evenementen en Coaching. Vanaf zijn eerste stagedag had hij 
moeite met het gedrag van de leerlingen: ze waren druk, luisterden niet naar el-
kaar, kwamen vaak te laat en katten elkaar bij het minste of geringste af. Om de 
groep naar zijn hand te zetten stelde hij zich autoritair op. “Monden dicht. Je luis-

tert maar gewoon. De enige die praat ben ik. Klaar.” Hij duldde geen tegenspraak. 
Hij had gedacht dat de leerlingen wat meer het gezag van de leraar zouden ac-
cepteren. “Zo van: er is een leraar, en ik zit en ik luister, en ik volg de lessen.” Maar 
dat bleek niet zo te zijn. Vorig jaar liep hij stage bij de opleiding Zorg & Welzijn. 
Die leerlingen waren heel anders. Daar kon je gewoon je verhaal vertellen. En 
grenzen stellen. Zelf was hij vroeger ook een gezagsgetrouwe leerling. “Ik was 

bij het groepje dat liever 10 minuten te vroeg dan te laat was.” De leerlingen van de 
opleiding Sport & Bewegen gedroegen zich echter anders. Zijn stagebegeleider 
vertelde hem dat dit gedrag past binnen een sportcultuur, en dat hij moest leren 
om zich opener op te stellen. “Gewoon een beetje laten gaan. Mensen praten hier 

gewoon, dat is een bepaalde cultuur. Het is misschien handig om je eerst eens in die 

cultuur te mengen.”

 Crisis. Sjors ging ermee aan het werk. Hij zocht naar een manier om contact 
te maken met de leerlingen. Dat bleek niet zo eenvoudig. Hij was niet zomaar 
in staat zijn opvattingen over en verwachtingen ten aanzien van het gedrag van 
leerlingen te veranderen. Zijn opvattingen hadden te maken met hoe hij zich-
zelf zag als persoon en als leraar: rustig en ordelijk. “Mijn stijl is, ja, toch het 
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rustige voor de klas, het vertellen, anderen laten vertellen. […] Gewoon een beetje rust 

uitstralen.” Maar door die drukke leerlingen voelde hij zich niet in staat om zich 
rustig te gedragen; hij constateerde dat hij werd meegezogen door die drukte en 
dat hij zijn leiderschapsstijl haast vanzelfsprekend aanpaste. Alleen in een rich-
ting die hij niet wilde. Hij moest leerlingen voortdurend corrigeren, en dat deed 
hij liever niet. Hij was vaak strenger dan zijn collega’s. Die deden meestal net 
of er niets aan de hand was. Ook hielden ze zich vaak niet aan de gemaakte af-
spraken. “Tijdens een teamvergadering spreek je af: iedereen moet de oortjes uitdoen, 

telefoons weg, en je ziet gewoon dat dat niet plaatsvindt.” Wat het nog eens extra 
lastig maakte was, dat hij met zijn lesplanning in de knoop kwam. Hij bereidde 
zijn lessen altijd uitgebreid voor en voerde de geplande activiteiten vervolgens 
stap voor stap uit. “En als dat tegenzit… Je moet de klas ook een beetje mee hebben, 

anders vlieg ik een beetje uit mijn rol.” Toen hij het probleem aan een paar van zijn 
collega’s voorlegde, bleek hij alleen te staan. Ze benadrukten nog eens dat dit 
gedrag typisch is voor een sportcultuur; hij zou zijn normen moeten aanpassen. 
Na dit gesprek besloot hij het probleem ook met de leerlingen te bespreken. “Ik 

hoopte dat iemand zou zeggen: nou, ik vind het ook niks, maar toen bleek dat ieder-

een zei: nou ja, ik vind het best wel kunnen, dan heb je de hele klas tegen je.” Op een 
gegeven moment wist hij niet meer goed wat orde houden was. Iedere docent 
deed het anders. Hij vroeg zich af of het eigenlijk nog wel zin had om te pro-
beren de orde te handhaven. Hij voelde zich meer en meer gedwongen om de 
normen van zijn collega’s over te nemen, terwijl hij dat niet wilde. Hij was niet 
iemand die veel toeliet, daar was hij zich van bewust. “Dan botst het met mijn 

eigen ‘ik’. […] Dan is het niet meer authentiek.” Hij voelde zich onzeker en begon 
steeds meer aan zichzelf te twijfelen.
 Wending. Na een paar maanden diende zich een uitweg aan. Nadat hij een 
gesprek had gevoerd met een leerling, wees zijn stagebegeleider hem erop dat 
hij beter moest luisteren naar de leerlingen en minder snel moest interprete-
ren. Hij had de neiging om in een gesprek de woorden van de leerlingen aan 
te vullen met zijn eigen woorden en snel conclusies te trekken. Hij moest leren 
om door te vragen. Sjors herinnerde zich dat dit ook werd benadrukt in de cur-
sus ‘Elementaire gespreksvaardigheden’ op het opleidingsinstituut. Hij ging er-
mee aan het werk. Hij oefende wekelijks, stelde doorvraagvragen, durfde stiltes 
te laten vallen; hij ontdekte dat luisteren een middel was om contact te maken 
met leerlingen. “Goed luisteren en open staan, dus je vraagt gewoon echt: ‘Luister, ik 

moet dit en dit aanbieden, wat zouden jullie willen?’ Willen ze graag een actieve les, 

willen ze juist een rustige les. […] Ik denk dat de lessen die ik wilde geven, echt voor 

de klas staan, uitleg geven, dat ze daar minder van opsteken en dat ze dat ook min-

der interessant vinden.” Hij begon zich te verplaatsen in de belevingswereld van 
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de leerling en concludeerde dat hij de vakken waarin hij lesgaf moest verbinden 
met de sport. “De doelgroep komt er om te sporten, dus elk theoretisch vak dat je geeft 

vinden ze minder leuk, om het zachtjes uit te drukken. Dat vinden ze niks. En dan is 

het juist de kunst om de theorie te koppelen aan de sport.” Hij stelde zijn opvattin-
gen en verwachtingen bij, en durfde na een bezoek van zijn instituutsbegeleider 
ook zijn strakke lesplanning los te laten. “Die zei van: ‘Luister, het is een hartstikke 

leuke les, maar het is ook goed om een hele globale planning te maken en te kijken wat 

je uit die klas krijgt, want nu geef je leerlingen amper de ruimte om dingen te doen.” 
Het contact met de leerlingen verbeterde stukje bij beetje.

Dit voorbeeld laat zien hoe Sjors een manier vond om het contact tussen hem en de 
leerlingen te verbeteren. De ‘schuring’ tussen het persoonlijke (opvattingen over 
en verwachtingen ten aanzien van gedrag van leerlingen, persoonlijk en professio-
neel zelfbeeld) en het sociale (gedrag leerlingen, opvatting van stagebegeleider, op-
vattingen en gedrag van collega-docenten) leidde bij hem tot een crisis (hij voelde 
zich onzeker, hij wist niet meer wat orde houden was, hij begon aan zichzelf te twij-
felen). De factoren (voorwaarden) die hebben bijgedragen aan de wending in zijn 
leerproces betro=en de feedback van zijn stagebegeleider (luisteren naar de leerlin-
gen) en instituutsbegeleider (maken van een globale planning) (impulsen vanuit de 
omgeving) en het loslaten van zijn opvatting dat leerlingen (alleen) moesten stilzit-
ten en luisteren (loslaten van persoonlijke overtuiging).

Herhaling van het patroon ‘schuring' – crisis – wending
In het leerproces van twee van de vijf eerder genoemde studenten herhaalde het pa-
troon ‘schuring' – crisis – wending zich; bij deze studenten leidde de ‘schuring’ tus-
sen het persoonlijke en het sociale een jaar later op een andere stageschool opnieuw 
tot een crisis, die wederom werd gevolgd door een wending. En ook voor deze wen-
ding bleken een impuls vanuit de omgeving en het loslaten van persoonlijke over-
tuigingen belangrijke voorwaarden te zijn. Om bij het voorbeeld van Sjors te blijven:

‘Schuring’. Sjors volgde gedurende de eerste helft van het studiejaar een Mi-
nor. Daarin lag het accent op het leren ontwikkelen van creatieve trainingen 
waarbij gebruik werd gemaakt van drama, beweging, spel, muziek, media en 
vertelkunst. Je leerde kijken naar verschillende rollen die mensen innamen in 
lessituaties en er was aandacht voor je eigen rol als trainer. Sjors wilde er in deze 
Minor achter komen waarom hij zo vaak veranderde van leiderschapsstijl. Hij 
had weliswaar geleerd om contact te maken met leerlingen, maar hij wist niet 
wat zijn eigen leiderschapsstijl was. Als hij terugkeek op het afgelopen jaar, dan 
bekroop hem het gevoel dat hij meer bezig was met orde houden dan met het 
geven van onderwijs. Aan het eind van het vorige jaar vertelde zijn instituuts- 
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begeleider hem dat hij zichzelf moest zijn voor de groep. “Eigenlijk moet het wei-

nig uitmaken waar we je voor zetten. Sjors is Sjors. Dus je moet gewoon zorgen dat je 

iets doet waardoor het overal hetzelfde is, maar net iets aangepast.”

 Crisis. In de Minor ging hij door een dal. Hij gaf trainingen aan groepen en 
ontdekte dat hij tegemoet wilde komen aan de wensen van alle leerlingen. Hij 
raakte daardoor het zicht op zichzelf volledig kwijt. “Als je voor een groep staat 

met allemaal kritische mensen, krijg je nooit een positief antwoord. […] Je krijgt steeds 

terug van: ja, bij mij kwam het zo over, bij Jantje kwam het zo over, dus je bent iedere 

keer bezig met: ik moet dit doen, ik moet dat doen, en het gevolg is dat je jezelf kwijt-

raakt.” Hij kreeg hierover stevige feedback van zijn opleiders waardoor hij, net 
als vorig jaar, sterk aan zichzelf ging twijfelen. “Daar zijn we vooral bezig geweest 

met wat er fout gaat, en toen echt aan het eind dacht ik: ik weet niet of ik nog voor een 

klas kan. […] Je werd er behoorlijk door het slijk gehaald. Het was wel heftig moet ik 

zeggen.” Hij wist op een gegeven moment niet meer wie hij was als leraar. “Hal-

verwege dacht ik: ben ik nou Sjors of ben ik iemand die iemand tevreden houdt ach-

terin [de klas].”

 Wending. Aan het eind van de Minor liet Sjors het idee los dat hij geen fouten 
mocht maken. “Dat betekent niet dat ik dan slecht ben, maar dat ik Sjors ben. […] 

Ik kwam eruit met het idee dat ik mezelf accepteerde als leerkracht. […] Ik heb leren 

accepteren wie ik ben.” Hij was zelfstandiger geworden en wist nu wie hij was als 
leraar. “Ik ben een redelijk strenge leraar. Ik vind zelf van niet maar ik weet dat an-

deren daar zo tegenaan kijken.”

Dit voorbeeld laat zien dat de ‘schuring’ tussen het persoonlijke (professioneel zelf-
beeld, gevoelens van onzekerheid) en het sociale (feedback van instituutsbegelei-
der, kritische leerlingen, feedback van Minor-begeleiders) bij Sjors opnieuw tot een 
crisis leidde (hij raakte het zicht op zichzelf kwijt, hij twijfelde sterk aan zichzelf, 
hij wist niet meer wie hij was als leraar). De voorwaarden die van belang waren 
voor de wending in zijn leerproces betro=en de feedback van zijn Minor-begelei-
ders (impuls vanuit de omgeving) en het loslaten van het idee dat hij geen fouten 
mocht maken (loslaten van persoonlijke overtuiging).

‘Confrontatie’ tussen het verleden van aanstaande leraren en de schoolcultuur
De analyses lieten verder zien dat de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het soci-
ale in het leerproces van aanstaande leraren in veel gevallen een ‘confrontatie’ be-
trof tussen het verleden van de studenten en de cultuur van de school waar ze stage 
liepen: persoonlijke opvattingen, emoties, houdingen, verwachtingen, waarden en 
normen van aanstaande leraren waren nagenoeg altijd verbonden met jeugderva-
ringen, ervaringen als leerling op de basis- en middelbare school, en eerdere stage- 
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ervaringen, terwijl sociale factoren als gedrag van leerlingen, opvattingen van 
begeleiders en professionele eisen die vanuit de stageschool aan het werkplek- 
leren van aanstaande leraren werden gesteld verbonden waren met aspecten van 
de schoolcultuur (waarden, normen, regels en gewoonten in de stageschool). De 
eerder beschreven casus waarin Sjors worstelde met ordeproblemen illustreert dit 
resultaat. Sjors bracht zijn opvattingen over en verwachtingen ten aanzien van het 
gedrag van leerlingen in verband met het beeld dat hij van zichzelf had als persoon 
(hij zag zichzelf als ordelijk en sociaal), zijn opvoeding (hij was netjes opgevoed), 
zijn eigen gedrag als leerling op de middelbare school (gezagsgetrouw) en zijn eer-
dere stage-ervaringen als aanstaande leraar (bij de opleiding Zorg & Welzijn). Het 
gedrag van de leerlingen waarmee hij op zijn stageschool werd geconfronteerd was 
daarentegen verbonden met aspecten van de schoolcultuur: zijn begeleider die be-
nadrukte dat het gedrag van de leerlingen hoorde bij een sportcultuur, en de opvat-
tingen, normen en gewoonten van zijn collega’s.
 Een ander voorbeeld. Irene had op haar stageschool te maken met een groep on-
gemotiveerde leerlingen: ze aten kauwgum, maakten geen huiswerk, hadden nooit 
boeken bij zich, staarden uit het raam als ze tegen hen sprak. Haar begeleider her-
kende dit niet; bij hem gedroegen de leerlingen zich fatsoenlijk. Irene bracht het 
gedrag van de leerlingen in verband met aspecten van de schoolcultuur: (a) haar 
begeleider gaf alleen maar frontaal les (“Dan zie ik dat ze eigenlijk alleen maar een 

uur luisteren, alleen maar een uur frontaal les krijgen.” Haar begeleider kon heel goed 
vertellen en de leerlingen vonden dat wel >jn. “Die gaan achteruit zitten met een pa-

piertje, die schrijven wat dingen, een beetje een samenvatting ervan, wat hij nog op het 

bord noteert, en dat is hun les.” Ze hoefden nooit boeken bij zich te hebben; ze waren 
dat niet gewend.) en (b) er heerste chaos op haar stageschool (“Ze komen naar me 

toe als de docenten er niet bij zijn. Het zijn wel heel open leerlingen. Ze zeggen het wel: 

‘We hebben er gewoon geen zin in.’ ‘Ja, waarom niet?’ ‘Nou het onderwerp is vorig jaar 

al behandeld, hier weten we alles al vanaf. Ik weet echt niet waarom ik op school kom.’ 

Dan denk ik dat zijn wel heel duidelijke signalen.” Ze begreep de leerlingen wel; ze 
had zelf ook last van die chaos. “Ja, net zoals vandaag. Ik zag dat mijn stagebegeleider 

de les, die ik drie weken, vier weken geleden heb gedaan voor diezelfde groep, overnieuw 

stond te doen.” Er was geen overzicht van wat leerlingen gehad hadden.). Irene had 
heel andere opvattingen over leren en onderwijzen. Zij zag zichzelf als een docente 
die leerlingen activeert. In haar ogen was motivatie de belangrijkste drijfveer om te 
leren. Je moest er als leraar alles aan doen om de leerlingen te motiveren. “Als je wilt 

kan je alles. Als je niet wilt, dan kan je proberen wat je wilt, maar dan krijg je de stof er 

toch niet in. Dus ze weten te activeren en de lesstof zo interessant maken dat ze het leuk 

vinden om te doen.” Irene bracht haar opvattingen in verband met (a) haar ervarin-
gen als leerling op de middelbare school (“Daar had ik vroeger zelf ook al een hekel 
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aan, dat iemand een uur voor me ging staan praten.”), (b) haar opvoeding (haar ouders 
hebben haar altijd veel verantwoordelijkheid gegeven. “Verantwoordelijkheid is heel 

belangrijk. Eigen verantwoordelijkheid.”) en in het verlengde daarvan (c) de opvattin-
gen van haar moeder, die ook docente is (die adviseerde haar om de leerlingen meer 
verantwoordelijkheid te geven en aan het werk te zetten), (d) wat ze geleerd had in 
haar vorige opleiding (ze had in haar vorige opleiding animatie gedaan in Spanje; 
ze zag de leraar ook als een animator – als een persoon die alles uit de kast moet 
halen om leerlingen te activeren en enthousiasmeren. “En daar ben ik ontzettend 

goed in. En dan sta je de hele dag tussen de kinderen en de mensen, en dat is één en al en-

thousiasmeren en activeren. Dat doe je de hele dag.”) en (e) haar stage-ervaringen van 
vorig jaar (daardoor wist ze dat haar manier van onderwijzen werkte).

Continu verloop van het leerproces
Leren zonder pieken of dalen
De leerprocessen van de andere vijf studenten kenden een meer continu verloop. 
De ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale leidde bij deze studenten ook 
tot discontinuïteiten in hun leerproces maar met veel minder impact; het discontinue 
had niet zozeer het karakter van een piek of een dal, maar bestond eerder uit een 
meer of minder positieve ervaring. Een voorbeeld. Gedurende zijn stage richtte Or-
han zich op het leren afstemmen van het onderwijs op het niveau en de behoeften 
van de leerlingen. Dat proces verliep met vallen en opstaan. Aanvankelijk had hij te 
hoge verwachtingen van en stelde hij te hoge eisen aan de leerlingen waardoor de 
motivatie van de leerlingen afnam. Die ervaring had een negatief e=ect op zijn zelf-
vertrouwen. “Ja, dan gaat het ook wel knagen aan je zelfvertrouwen. Zo van: ben ik ei-

genlijk wel geschikt? En dan ga je denken van: is het ROC dan wel wat voor mij, want op 

het vmbo ging het altijd wel heel erg goed.” Ook al omdat hij deze workshop als leerling 
zelf heel erg leuk zou hebben gevonden. “Als ik zo’n workshop zou krijgen zou ik het 

heel erg leuk vinden omdat je het echt helemaal naspeelt. Dan ben je zelf al helemaal en-

thousiast, en dan wil je gelijk aan de slag, en dan krijg je in één keer een soort klap in je 

gezicht van, nee, jij vindt het wel leuk, maar wij vinden het helemaal niet leuk. Dat kan 

wel je zelfvertrouwen beschadigen. Dat kan je onzeker maken.” Toen de leerlingen een 
week later positief reageerden op zijn tweede workshop, zag Orhan het weer hele-
maal zitten. “De leerlingen vonden de werkvorm heel geslaagd en ik kreeg veel positieve 

feedback. […] Dat is heel erg belangrijk want negen van de tien keer vinden de studenten 

het helemaal niks.” Een paar weken later werd Orhan geconfronteerd met een nieuw 
probleem: hij wilde een moeilijk theoretisch thema behandelen, maar hij vond het 
ook belangrijk dat de leerlingen actief waren tijdens de les; hij had geen idee hoe hij 
dat moest aanpakken. Dat leidde tot een mislukte workshop. Tijdens de workshop 
die hij een week later gaf, ontdekte hij hoe hij dat moest aanpakken: hij moest de 
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theorie concreet maken met voorbeelden uit de praktijk. Dat had hij de week daar-
voor niet gedaan. “Ze zagen daar een opdrachtformulier, en ze zagen daar een heel leuk 

schemaatje, maar een voorbeeld hadden ze niet, en dat is, denk ik, heel essentieel, dat ze 

ook een voorbeeld hebben. Dan kunnen ze het makkelijker herkennen.” Hij constateerde 
dat het hem steeds iets beter lukte om aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen.
 Dit voorbeeld laat zien dat het leerproces van Orhan bestaat uit zowel positieve 
als negatieve ervaringen (discontinuïteiten) zonder dat die hoeven te leiden tot 
(hoge) pieken of (diepe) dalen; de opgedane ervaringen worden door Orhan (zon-
der al te veel problemen) geïntegreerd in het eigen (biogra>sche) verhaal (continu 
leerproces).

Terugkerende discontinuïteiten
Uit de analyses bleek ook dat in de leerprocessen van de studenten die een meer 
gelijkmatig verloop kenden bepaalde leerervaringen steeds terugkeerden. Het be-
tro=en leerervaringen die verbonden waren met het dominante thema in het leer-
proces van de studenten en betrekking hadden op eenzelfde soort problematiek. 
Een voorbeeld. Mike had op zijn stage moeite met het schakelen tussen zijn be-
roep als kok in de keuken van een restaurant en zijn rol als praktijkbegeleider in de 
keuken van een ROC. Hij had als praktijkbegeleider de neiging om het niveau van 
leerlingen veel te hoog in te schatten en werd daar gedurende zijn stage steeds op-
nieuw mee geconfronteerd:
 Februari 2010. Mike vond dat een leerling te traag werkte. “Toen ben ik maar 

even bijgesprongen. Om snelheid te maken, om vaart te maken.” Toen de leerling op-
merkte dat zij dit zelf toch ook moest leren, realiseerde Mike zich dat hij daar niet 
stond als kok, maar als leraar.
 Maart 2010. Mike vond dat een leerling te lang deed over het schoonmaken van 
een snijmachine. Tijdens het evaluatiegesprek met zijn stagebegeleider realiseerde 
hij zich dat deze leerling nooit eerder een snijmachine had schoongemaakt.
 Juni 2010. Mike assisteerde een leerling bij het ?amberen van een gerecht, 
maar aangezien ze dat in zijn ogen nogal onhandig deed, nam hij het werk van 
haar over. “Voordat ik het wist stond ik haar werk te f lamberen. En zij stond erbij, en 

keek ernaar.” Hij concludeerde dat hij het bedrijfsleven nog teveel als uitgangspunt 
nam bij het begeleiden van de leerlingen.
 December 2010. Mike legde een leerling uit hoe hij de verhouding tussen een 
deciliter en een liter op een maatbeker kon berekenen, maar hij deed dat veel te 
snel. Het betrof een leerling met dyscalculie, en zijn begeleider gaf aan dat zo een 
leerling deze informatie niet zo snel kan verwerken. “Ik moet dit op een rustige ma-

nier overbrengen en niet zoals in een bedrijf: snel, snel. […] Ik ga me meer aanpassen aan 

de leerlingen.”
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4.4.3 Professionele ontwikkeling van aanstaande leraren
De analyses lieten zien dat het leren op en van de werkplek op verschillende manie-
ren bijdroeg aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren (zie Appen-
dix C voor een samenvattende beschrijving per student), bijvoorbeeld als het gaat 
om het leren omgaan met ordeproblemen (Sjors), het ?exibel inspelen op situaties 
(Katja) en het verbinden van theorie en praktijk (Susan). Wat opvalt is dat de analy-
ses in vrijwel alle leerportretten relaties lieten zien tussen het werkplekleren en de 
professionele ontwikkeling van aanstaande leraren als het gaat om: (a) de gericht-
heid op (het leren van) leerlingen, (b) aandacht voor kenmerken van situaties, (c) 
inzicht in zichzelf als leraar en (d) het gevoel van zelfvertrouwen.

Toenemende gerichtheid van aanstaande leraren op (het leren van) leerlingen
De analyses lieten in het leerproces van alle 10 deelnemers een toenemende ge-
richtheid op (het leren van) leerlingen zien. Deze toenemende gerichtheid kwam 
op drie verschillende manieren tot stand. In de eerste variant was de toenemende 
gerichtheid op leerlingen het resultaat van een discontinu leerproces (zie paragraaf 
4.4.2): aanstaande leraren werden door omstandigheden op de werkplek gedwon-
gen om hun persoonlijke concepties, verwachtingen en zekerheden los te laten. 
Deze omstandigheden betro=en een soort ‘grens’ waarmee men werd geconfron-
teerd; een denkbeeldige ‘muur’ waar men op botste, waardoor het leerproces op de 
werkplek dreigde te stagneren. Die stagnatie werd veroorzaakt doordat aanstaande 
leraren vasthielden aan hun eigen concepties, verwachtingen en zekerheden; zodra 
men die losliet kwam het leerproces weer op gang en werd in het denken en han-
delen van aanstaande leraren een gerichtheid op het leren van leerlingen zichtbaar. 
Een voorbeeld. Na het observeren van een theorieles van haar begeleider stelde 
Katja zich ten doel interactief onderwijs te leren geven. Ze werd echter geconfron-
teerd met het feit dat ze dat niet durfde. Hoewel deze manier van lesgeven aansloot 
bij haar opvattingen over leren en onderwijzen, werkte ze in de praktijk heel plan-
matig en gestructureerd. “Die structuur: je zet een programma, een lesprogramma op, 

en daar ook niet van afwijken.” Dat had volgens haar te maken met haar perfectio-
nisme. “Ik ben zwaar perfectionistisch. […] Ik kan nachtenlang doorwerken om altijd 

maar te zorgen dat in een verslag alle opmaak overal maar hetzelfde is, dat er streepjes 

staan en geen bolletjes, het lettertype moet overal hetzelfde zijn. […] Gewoon vier uur 

bezig zijn met de voorbereiding van mijn les omdat ik dan alles over dat onderwerp wil 

weten. […] En mijn powerpoint moet er dan helemaal gelikt uitzien.” Bij het lesgeven 
hield ze zich strak aan het lesplan. “Ik ben heel gestructureerd, en dan is het voor mij 

wel moeilijk om van mijn les af te stappen en richting de leerlingen te gaan en dan een 

beetje de touwtjes uit handen te geven. […] Ik ben echt wat dat betreft een controlefreak en 

ik moet die touwtjes in handen hebben.” Gedurende de stage begon ze last te krijgen 
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van haar perfectionisme; ze raakte vermoeid. “Ja, gewoon moe. Tot vier uur ´s nachts 

werken en dan vrijdags ben je helemaal kapot als je die les moet geven.” Toen ze daar 
met haar begeleider over sprak, kreeg ze de opdracht om maximaal een uur te be-
steden aan de voorbereiding van haar les. Ze volgde zijn advies op en het pakte 
goed uit. “Ja, was keileuk.” Ze was van tevoren wel zenuwachtig, maar tijdens de les 
voelde ze zich minder gespannen. “Ik stond daar gewoon minder gespannen voor de 

klas.” Ze had zich minder uitputtend voorbereid. “Mijn les ervoor kon ik echt precies 

de zinnetjes opschrijven die ik wilde gaan vragen. Bijvoorbeeld over vergiftigingen, hoe 

vaak dat voorkomt dat er in Nederland iemand vergiftigd wordt. Nou, dat had ik dan 

precies zo opgeschreven. Ik had me wel goed voorbereid, maar niet alles op papier gezet, 

dus het was veel losser, het liep gewoon lekkerder.” Ze merkte dat ze meer oog had voor 
de leerlingen. “Je bent minder met jezelf bezig, minder met die les. Je hebt veel meer oog 

voor de klas.” Bijna letterlijk. “Leerlingen zijn zelf ook rustiger. […] Die hadden nog wel 

eens de neiging, als ik veel op mijn papier keek, om dan met elkaar te gaan kletsen. […] 

En nu heb ik dat papier er wel bij, maar niet meer zo voor je. Je kijkt gewoon de klas in 

en je merkt dat het daardoor ook veel rustiger is.”

 Een tweede variant van de totstandkoming van de toenemende gerichtheid op 
(het leren van) leerlingen, had betrekking op een verandering in concerns; daar-
bij was geen sprake van een verschuiving in gerichtheid als gevolg van een ‘crisis’, 
maar van een meer geleidelijke verandering van ik-gerichtheid naar leerling-ge-
richtheid van aanstaande leraren. In de fase van ik-gerichtheid waren de deelne-
mers vooral bezig met zichzelf. Ze vroegen zich af of ze de klas wel aankonden, 
wat leerlingen van hen zouden vinden, of ze over voldoende vakkennis beschikten. 
Zodra ze het idee hadden dat ze genoeg kennis hadden en controle hadden over de 
groep, gingen ze zich meer richten op de leerling. Een voorbeeld. Sara richtte zich 
op de werkplek op het creëren van een positief leerklimaat waarin leerlingen actief 
en zelfstandig konden werken. “Het leren voor de leerling mag niet worden tegengeze-

ten. Ik vind het groepsklimaat heel belangrijk. Ik vind dat alles voor elkaar moet zijn. […] 

Dat het alleen maar positief meewerkt voor die leerling.” Die gerichtheid op het leren 
van de leerling was er niet altijd geweest. Ze was aanvankelijk helemaal niet bezig 
met die leerlingen. Ondanks het feit dat vanaf het eerste jaar van haar studie het 
belang van die gerichtheid op leerlingen werd benadrukt, was ze vooral druk met 
zichzelf. “De interpersoonlijke competentie moest je meteen halen. Dat was het belang-

rijkste van allemaal, de gerichtheid op leerlingen. Je moest een gesprekje voeren met leer-

lingen, blabla… Daar was je helemaal niet mee bezig. Dat vond ik zo oninteressant, zo 

nutteloos. […] Je was bezig met je les, hoe ga ik een uur lesgeven, met vakdidactiek, met 

hoe ga ik overleven. Die overlevingsdrang is het gewoon, want het is echt overleven. […] 

Hoe ga ik een klas indelen? Hoe ga ik om met collega’s? Wat zijn de regels van de school? 

Hoe moet je belonen? Hoe moet je straffen? […] Je wilt eerst dat je leert hoe je je vak kan 
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overbrengen. Dat je kan uitleggen, want, ja, dat is spannend. […] Maar echt bezig met 

die leerling…” Ze voerde die opdrachten wel uit, maar ze deed dat omdat ze verplicht 
waren, niet omdat ze er iets van leerde. Ze was niet bezig met de vraag of leerlingen 
iets leerden van haar les. “Dat vond ik helemaal niet belangrijk. […] Als ik het maar 

goed had uitgelegd. Als ik dat lesuur maar overleefd had.” Toen ze in haar derde studie-
jaar te maken kreeg met een zeer moeilijke groep leerlingen, stond haar leerproces 
opnieuw in het teken van overleven. Op het moment dat ze controle kreeg over de 
groep, verplaatste ze haar aandacht naar de leerling. “Nu denk ik: hé, ik kan het, het 

gaat me makkelijker af. En dan kan je je richten op de leerling.”

 In een derde variant was er geen sprake van een (plotselinge) verschuiving in 
gerichtheid in het leerproces van aanstaande leraren, maar werden de deelnemers 
zich steeds meer bewust van het feit dat – ondanks hun gerichtheid op het le-
ren van leerlingen – hun eigen opvattingen over leren en onderwijzen belemme-
rend werkten in het realiseren van leerlinggericht onderwijs. Een voorbeeld. Orhan 
richtte zich, zoals eerder beschreven, op zijn stageschool op het leren ontwikkelen 
en uitvoeren van workshops. Van meet af aan vond hij het belangrijk om met zijn 
onderwijs aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van de leerling. Ook 
vond hij dat het onderwijs niet vrijblijvend mag zijn. Aansluiten bij de behoeften 
van leerlingen betekende in zijn ogen niet dat leerlingen alleen maar hoeven doen 
wat ze graag willen. “Wat krijg je dan? Een leerling van 13, die heeft wel een idee van 

wat hij wil, maar die zit ook te kijken naar wat zijn huiswerk is. […] Op korte termijn en 

niet op lange termijn. En wat hij morgen gaat doen. Hij heeft geen zin om te gaan uit-

zoeken wat hij eigenlijk leuk vindt. En wat kiest hij dan? Dan kiest hij iets over vlinders, 

wat hij al heel snel kan afmaken als werkstuk, dan iets over zijn toekomstbeeld.” Leer-
lingen moeten op school de nodige basiskennis verwerven – Orhan hechtte waarde 
aan theoretische diepgang en stelde hoge eisen aan leerlingen. In de eerste work-
shop werd duidelijk dat zijn verwachtingen te hooggespannen waren: leerlingen 
gaven te kennen dat de opdracht te moeilijk was. Gedurende zijn stage werd Orhan 
een aantal keren geconfronteerd met deze problematiek: hij wilde aansluiten bij het 
niveau en de behoeften van de leerlingen, maar benadrukte ook steeds het belang 
van theoretische diepgang. Toen hij zelf een leerling was had hij daar ook behoefte 
aan. “Toen ik zelf die opleiding deed, […] ja, ik snakte heel erg veel naar theorie.” Hij 
wilde graag werken met volwassenen (“Die zijn gewoon serieus, daar kan je heel veel 

diepgang in stoppen.”) en BBL-leerlingen (“Omdat ik veel meer diepgang in mijn lessen 

kan stoppen.”). Leerlingen moeten worden uitgedaagd. “Ik houd niet van oppervlak-

kigheid. […] Ik vraag op zo’n manier dat ze wel extra worden geprikkeld. […] Ik vraag ze 

wel om hun hersenen te kraken. Maar dat vind ik niet erg, dat vind ik juist wel goed. […] 

Ik probeer iets extra’s te vragen zodat ze ook als ze terugkijken, dat ze wel heel trots zijn 

op zichzelf.” Zo werkte dat ook bij hem. “Als ik mezelf extra inzet en ik word daarvoor 
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beloond, dan doet dat toch wel meer met me dan als ik iets krijg waarvan je al weet, dat 

haal ik wel.” Tijdens een workshop over communicatie bespeurde hij op een gege-
ven moment irritatie bij de leerlingen. Ook vond hij de leerlingen de laatste tijd on-
rustig. Hij legde zijn observaties voor aan zijn begeleider. Die gaf aan dat hij de lat 
veel te hoog legde, dat hij haast op hbo-niveau lesgaf, en dat de leerlingen daardoor 
veel van wat aan bod kwam niet begrepen. Hij besprak het probleem met de groep 
en realiseerde zich dat hij beter moest leren afstemmen op het niveau van de leer-
lingen. “Dan geven ze aan van ja, het is eigenlijk best wel te veel, en we willen graag dat 

het iets minder ingewikkeld is. Ja, dan krijg je dat terug, dat respecteer je, dat hoor je te 

respecteren. […] Ik vind het belangrijk om ook te laten zien: een docent die leert ook. Net 

als jullie. Ik ben ook niet perfect. […] Vandaar ook dat ik nu altijd de tafels aan de kant 

doe, dat ik met ze in de kring ga zitten, twee keer per periode, en dat ik even met de klas 

ga kijken van: luister, waar lopen ze tegenaan en hoe komt dat en hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat we niet meer tegen bepaalde zaken aanlopen.”

Van situatie-generieke naar situatie-specifieke gerichtheid
In het verlengde van de toenemende gerichtheid op leerlingen, lieten de analyses in 
het leerproces van een aantal deelnemers een overgang zien van een situatie-gene-
rieke naar een situatie-speci>eke manier van onderwijzen: onderwijzen bleek geen 
kwestie van het toepassen van algemeen geldende pedagogisch en/of didactische 
technieken, maar vroeg steeds opnieuw om het afstemmen van het handelen op de 
situaties waarin de deelnemers zich bevonden. Een voorbeeld. Sjors worstelde op 
zijn stageschool met ordeproblemen. In een van zijn lessen zocht hij naar een ma-
nier om de leerlingen stil te krijgen. Na van alles te hebben uitgeprobeerd, kreeg 
hij een idee: hij moest de leerlingen niet afkappen en zijn stem niet verhe=en – hij 
moest juist zacht gaan praten. Hij had dat eens een badmintontrainer zien doen. 
“En toen was het effect gewoon dat hij zestig mensen had en die kreeg hij stil.” Hij be-
sloot het uit te proberen, en het werkte. “Ik heb dertig man, dus toen ging ik gewoon 

mijn praatje houden, heel zachtjes, zo van: ‘Ja, het gaat goed, ja, oké, volgende week gaan 

we het daarover hebben.’ En toen hoorde ik in de verte: ‘Wat zegt hij? Wat zegt hij nou?’ 

En toen dacht ik: niet reageren, gewoon doorgaan, dus toen ging ik verder zo, en na een 

minuut was het stil.” Al snel merkte hij dat het niet altijd werkte (“Dus toen dacht ik 

de volgende les: nou, dan doe ik het nog een keer, en toen zat diezelfde jongen achterin, 

en die zei van: ‘Ja, ik heb je wel door hoor, ik luister niet meer.’”) en dat het ook niet in 
alle groepen zo werkte. Steeds opnieuw moest hij zijn gedrag afstemmen op de si-
tuatie en de groep waar hij mee te maken had.
 Een tweede voorbeeld. Sara gaf aan het begin van het derde stagejaar les aan ver-
schillende groepen. Ze dacht dat ze de didactiek van het lesgeven inmiddels onder 
de knie had. Op basis van haar ervaringen in de eerste twee stagejaren had ze het 
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idee dat ze het allemaal goed deed. Totdat ze in haar derde jaar te maken kreeg met 
verschillende doelgroepen. “Ik dacht van: wat ik eerst voorbereidde was wel goed voor 

die klas, […] maar nu kreeg ik te maken met tig verschillende klassen en tig verschillende 

niveaus waar ik tig verschillende voorbereidingen voor moest maken.” Ze moest haar di-
dactiek steeds opnieuw afstemmen op de doelgroepen waar ze mee te maken had.
 Een derde voorbeeld. Katja liep in haar derde studiejaar stage op een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs. Ze gaf onder andere les aan ‘zeer moeilijk le-
rende’ leerlingen met epilepsie. Wat ze merkte was dat ze haar begeleiding steeds 
opnieuw moest afstemmen op de individuele leerlingen; ze moest continu variëren 
in haar manier van uitleggen. Iedere leerling vroeg een andere benadering. “Want 

leerling A snapt het niet als je het zo uitlegt, leerling B snapt het niet als je zo uitlegt, dus 

je moet constant verschillende vormen hanteren.” Toen ze begon met haar studie vari-
eerde ze ook wel met werkvormen, maar ze putte daarbij steeds uit hetzelfde rijtje. 
“Omdat je de leerlingen natuurlijk niet kent. […] Maar door ervaring in het lesgeven weet 

je soms hoe je de dingen anders kunt benoemen en anders kunt laten zien, en ja, je leert 

de leerlingen wat meer lezen.” Zo leerde ze de leerlingen ezelbruggetjes te gebruiken. 
“Bij gezichtsbehandeling heb je bijvoorbeeld dat je eerst met make-upremover de make-up 

er af moet halen, dan moet je de melk gebruiken, dan de tonic, en dan als laatste de dag-

crème. Ja, dat zijn vier producten waarvan er twee dik zijn en twee dun zijn, en dan leer 

ik ze: dik dun dik dun. […] De vakkennis, die had ik natuurlijk al wel, maar de leerling, 

ja, dat je daar heel veel kennis over krijgt. Hoe leert zo’n leerling nou? Wat kan je nou 

wel en wat kan je nou niet doen?”

Inzicht in zichzelf als leraar
De analyses lieten ook zien dat alle deelnemers in meer of mindere mate inzicht 
hebben gekregen in zichzelf als leraar enerzijds en in het belang daarvan voor hun 
professionele functioneren anderzijds. Een paar voorbeelden:

“Ik heb het idee dat ik meer leerkracht ben dan vorig jaar. […] Ik ben een redelijk 

strenge leraar. Ik vind zelf van niet, maar ik weet dat andere mensen daar zo tegen-

aan kijken. […] Ik heb leren accepteren wie ik ben.” (Sjors)

“Ik heb nou wel van mezelf door dat ik toch wel meer in het mbo thuis hoor. […] Ik 

vind het pedagogische wel interessant, maar niet in combinatie met het vak.” (Mike)

“Ik sta weer met een grote glimlach voor de klas. […] Ik ben meer aandacht aan leer-

lingen gaan besteden omdat ik meer mezelf aan het worden ben.” (Linda)
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Gevoel van zelfvertrouwen
Tot slot bleek uit de analyses dat vrijwel alle deelnemers meer zelfvertrouwen heb-
ben gekregen door het leren op en van de werkplek. Een paar voorbeelden:

“Ik kan nu lesgeven op de manier waarop ik dat zelf fijn vind, dus heel veel interactie 

met de leerlingen, zonder dat ik ze, zeg maar, echt moet opvoeden. Zo staat het ge-

woon het dichtst bij mezelf en daar voel ik me fijn bij.” (Katja)

“Ik heb steeds beter mijn kwaliteit gezien omdat ik ook gewoon in de loop van de weg 

geleerd heb: hoe moet ik een les schrijven, welke theorie is belangrijk, hoe vol kan een 

les zitten van 90 minuten, en dat heb ik gaandeweg geleerd. En daar word ik steeds 

beter in.” (Susan)

“Eerder had ik buikpijn als ik les moest gaan geven van tevoren als ik in de auto zat. 

Dan dacht ik: o nee, en heb ik dat ook allemaal goed gedaan en hoe heb ik dat gedaan 

en ben ik niks vergeten en ik moet aan de inhoud denken en ik moet een schrift mee-

nemen. En nu heb ik dat niet meer.” (Stephanie)
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Discussie en conclusies

5.1 Inleiding

Het doel van dit proefschrift was bij te dragen aan kennis van en inzicht in het le-
ren van aanstaande leraren op en van de werkplek. Ondanks het belang dat wordt 
toegekend aan de werkplek als leerplek voor aanstaande leraren, is vooralsnog wei-
nig bekend over de wijze waarop aanstaande leraren leren van hun ervaringen op 
de werkplek en tot welke leerervaringen dit leidt. In dit onderzoek is daarom ge-
tracht antwoord te geven op de vraag naar wat en hoe aanstaande leraren leren op 
en van de werkplek. Werkplekleren werd in dit onderzoek omschreven als een com-
plex proces waarin aanstaande leraren zowel praktijkervaringen opdoen als bete-
kenis geven aan hun ervaringen. Uitgangspunt was de gedachte dat het leren, de 
context en de lerende in dit proces onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
 Om inzicht te krijgen in de complexe aard van het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek zijn twee parallelle studies uitgevoerd. In de eerste studie 
werd onderzocht wat aanstaande leraren leerden op en van de werkplek en in welke 
situaties deze (leer)ervaringen plaatsvonden. In de tweede studie is nagegaan hoe 
aanstaande leraren leerden op en van de werkplek en in welke mate het werkplek- 
leren bijdroeg aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren.
 In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van beide studies bedis-
cussieerd (5.2). Ook wordt kritisch teruggeblikt op de narratief-methodologische 
aanpak van het onderzoek (5.3). Voorts worden de beperkingen van beide studies 
besproken en suggesties voor vervolgonderzoek gedaan (5.4). In paragraaf 5.5 volgt 
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een beschrijving van de praktische implicaties van het onderzoek. Het hoofdstuk 
sluit af met een aantal conclusies ten aanzien van het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek (5.6).

5.2 Discussie

In deze paragraaf worden de resultaten bediscussieerd van de eerste en tweede on-
derzoeksvraag naar respectievelijk de situaties waarin aanstaande leraren leren op 
en van de werkplek en de (leer)ervaringen van aanstaande leraren in deze situa-
ties (5.2.1), de derde onderzoeksvraag naar de wijze waarop praktijkervaringen van 
aanstaande leraren worden getransformeerd naar leerervaringen (5.2.2), de vierde 
onderzoeksvraag naar het verloop van het werkplekleren van aanstaande leraren 
gedurende de periode van twee studiejaren (5.2.3) en de vijfde onderzoeksvraag 
naar de mate waarin het leren op en van de werkplek bijdraagt aan de professionele 
ontwikkeling van aanstaande leraren (5.2.4).

5.2.1 (Leer)ervaringen in situaties
Om inzicht te krijgen in de (leer)ervaringen van aanstaande leraren en de situ-
aties waarin deze ervaringen plaatsvonden zijn categorieënsystemen ontwikkeld 
voor respectievelijk de werkpleksituaties waarin aanstaande leraren hun praktijk-
ervaringen opdeden, de gebeurtenissen in die situaties die leidden tot praktijker-
varingen, het type praktijkervaringen van aanstaande leraren, de transitiesituaties 
waarin leerervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden en de leerervaringen 
van aanstaande leraren.

Werkpleksituaties waarin aanstaande leraren praktijkervaringen opdeden
De resultaten lieten zien dat bijna driekwart van de werkpleksituaties onderwijssi-
tuaties betro=en (219 van de 301 situaties). In theorie kunnen aanstaande leraren 
echter praktijkervaringen opdoen in tal van werkpleksituaties, zoals tijdens een ou-
dergesprek en in een vergadering met collega’s. Een mogelijke verklaring voor deze 
uitkomst is dat aanstaande leraren vanuit het opleidingsinstituut en de stageschool 
verplicht werden vooral onderwijsactiviteiten uit te voeren op de werkplek. Daar-
door vonden veel praktijkervaringen vanzelfsprekend plaats in onderwijssituaties. 
Een andere voor de hand liggende verklaring is dat aanstaande leraren gedurende 
het werkplekleren het meest gericht waren op het leren lesgeven. Deze tweede in-
terpretatie lijkt te worden ondersteund door de resultaten van de studie naar de 
transformatie van praktijkervaringen naar leerervaringen (zie paragraaf 4.3). In het 
kader van die studie zijn leerprocesinterviews gehouden met aanstaande leraren. 

Discussie en conclusies
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Het vertrekpunt van elk interview was een beschreven leerervaring in het digitale 
logboek die de studenten hadden aangemerkt als een voor hen belangrijke leerer-
varing, en aan veruit de meeste leerervaringen lag een praktijkervaring in een on-
derwijssituatie ten grondslag. Verder valt op dat aanstaande leraren relatief weinig 
praktijkervaringen opdeden in onderzoekssituaties (32 van de 301 situaties). Van 
studenten in de lerarenopleiding wordt steeds meer verwacht dat ze onderzoeksac-
tiviteiten kunnen uitvoeren; aanstaande leraren moeten niet alleen vakinhoudelijke 
en pedagogisch-didactische expertise ontwikkelen, maar ook kennis en vaardighe-
den op het gebied van onderzoek. Uit een studie van Van der Linden, Bakx, Ros, 
Beijaard en Vermeulen (2012) onder pabostudenten blijkt dat aanstaande leraren 
het uitvoeren van onderzoek wel belangrijk vinden, maar niet zo aantrekkelijk om 
te doen. Ook blijkt dat studenten op de werkplek weinig onderzoeksactiviteiten uit-
voeren en ook niet voornemens zijn dit te doen. Het feit dat aanstaande leraren 
relatief weinig leerervaringen beschreven waaraan een praktijkervaring in een on-
derzoekssituatie ten grondslag lag, kan te maken hebben met de mogelijke eerder 
genoemde eisen die aan aanstaande leraren werden gesteld, maar evengoed met 
deze negatieve houding ten aanzien van het uitvoeren van onderzoek (vgl. Schulz 
& Mandzuk, 2005). Aanstaande leraren kunnen hierdoor onderzoeksactiviteiten 
vermijden of, wanneer ze wel onderzoeksactiviteiten uitvoeren, het idee hebben dat 
ze er weinig van leren.

Gebeurtenissen in werkpleksituaties die leidden tot praktijkervaringen
Als het gaat om de gebeurtenissen in de situaties op de werkplek die leidden tot 
praktijkervaringen van aanstaande leraren valt op dat de meeste betrekking had-
den op de confrontatie met de ander (229 van de 301 gebeurtenissen); andere ge-
beurtenissen hadden betrekking op de confrontatie met zichzelf en de confrontatie 
met onbekende situaties. Meer speci>ek lieten de resultaten zien dat het in meer 
dan de helft van alle gebeurtenissen ging om de confrontatie met gedrag, houding 
of emoties van leerlingen (164 gebeurtenissen). Deze bevinding ligt enigszins voor 
de hand gezien het feit dat aanstaande leraren hun praktijkervaringen vooral op-
deden in onderwijssituaties. Wat opvalt is dat veel van die gebeurtenissen konden 
worden getypeerd als (werk)ondermijnend en werk(gericht)gedrag van leerlingen. 
Een relatief klein aantal gebeurtenissen daarentegen had betrekking op het leer- 
(gericht)gedrag van leerlingen. Deze uitkomsten impliceren dat aanstaande leraren 
meer gericht waren op het werkgedrag dan op het leergedrag van leerlingen. Prak-
tijkervaringen van aanstaande leraren lijken eerder te worden gegenereerd door 
gebeurtenissen op het gebied van klasmanagement dan door gebeurtenissen die 
te maken hebben met het leren van leerlingen. Die bevinding komt overeen met 
ander onderzoek naar leren van aanstaande leraren (o.a. Lidstone & Ammon, 
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2002). Aanstaande leraren zijn over het algemeen meer gericht op het verwerven 
van kennis en vaardigheden op het gebied van klasmanagement en didactiek dan 
op het bevorderen van het leren van hun leerlingen. Lidstone en Ammon (2002) 
pleiten er daarom voor dat aanstaande leraren zich tijdens de voorbereiding op het 
leraarschap leren richten op het leren van leerlingen, omdat die gerichtheid een 
sleutelfactor lijkt te zijn voor de ontwikkeling van goed leraarschap (zie ook Swin-
kels, Koopman, & Beijaard, 2013).

Praktijkervaringen van aanstaande leraren
De gebeurtenissen in werkpleksituaties leidden tot verschillende typen praktijk-
ervaringen. Hoewel de meeste praktijkervaringen een cognitief karakter hadden, 
bleken praktijkervaringen van aanstaande leraren eveneens te kunnen worden gety-
peerd als emotioneel, lichamelijk, intuïtief en sociaal. Webster-Wright (2006) komt 
in haar studie naar professioneel leren tot een soortgelijke conclusie; zij constateert 
dat “there is a holistic rather than purely cognitive sense to their notion of under-
standing that involves all aspects of being a professional” (p. 110). Webster-Wright 
doelt hiermee op aspecten als “sensory perception, bodily awareness, humour, intui-
tion, imagination and emotion, as well as cognition” (Webster-Wright, 2006, p. 110). 
Dit lijkt ook te gelden voor de manier waarop aanstaande leraren de praktijk ervaren. 
Een praktijkervaring was vaak niet het resultaat van een interpretatie van een ge-
beurtenis waar een student in een werkpleksituatie mee werd geconfronteerd, maar 
een reactie op een gebeurtenis die voortkwam uit de niet-cognitieve aspecten van de 
aanstaande leraar als persoon en als professional (Webster-Wright, 2009). Een voor-
beeld hiervan is de fysieke reactie van een student op een reorganisatie op zijn stage-
school (zie tabel 4.3). “Ik heb een reorganisatie nog niet van zo dichtbij meegemaakt. Dit 

opent mijn ogen, zo kan het namelijk ook lopen. […] Wat ik nu ervaar is dat mijn energie 

opgeslokt wordt, na een stagedag ben ik uitgeput en heb ik hoofdpijn.” Het opdoen van 
praktijkervaringen lijkt een proces te zijn waarin diverse aspecten van het ‘mens-
zijn’ van een student een rol spelen (vgl. Dall’Alba & Sandberg, 2006).

Transitiesituaties waarin leerervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden
Opvallend is verder dat de situaties waarin aanstaande leraren hun praktijkerva-
ringen opdeden in veel gevallen niet dezelfde waren als de situaties waarin ze hun 
leerervaringen verwierven. Zo is het aantal onderwijssituaties waarin aanstaande 
leraren hun leerervaringen verwierven veel minder groot dan het aantal onderwijs-
situaties waarin ze hun praktijkervaringen opdeden (98 versus 219). Het aantal 
communicatiesituaties waarin aanstaande leraren hun leerervaringen verwierven 
daarentegen is veel groter dan het aantal communicatiesituaties waarin ze hun 
praktijkervaringen opdeden (135 versus 50). Verder lieten de resultaten zien dat de 
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meeste leerervaringen plaatsvonden in transitiesituaties op de werkplek waarbij 
het in een groot aantal gevallen ging om een begeleidingsgesprek met een prak-
tijkbegeleider. Het lijkt er dus op dat aanstaande leraren hun praktijkervaringen 
vooral opdeden in werkpleksituaties die kunnen worden getypeerd als onderwijssi-
tuaties en dat ze betekenis gaven aan deze praktijkervaringen in transitiesituaties 
op de werkplek die afweken van de oorspronkelijke onderwijssituaties waarin ze 
hun praktijkervaringen opdeden, zoals communicatiesituaties. Een praktijkerva-
ring bleek vaak niet onmiddellijk te leiden tot een leerervaring, maar vroeg eerst 
om re?ectie en betekenisgeving (vgl. Boud et al., 1985; Hammerness et al., 2005), 
bijvoorbeeld in de vorm van een begeleidingsgesprek.

Leerervaringen van aanstaande leraren
Als het gaat om het type leerervaringen dat aanstaande leraren verwierven, lieten de 
resultaten een grote diversiteit zien. Het type leerervaringen liep uiteen van inzicht 
in het beroep van leraar tot kennis van de binnen- en buitenschoolse omgeving. 
Het merendeel verwees echter naar (de ontwikkeling van) zichzelf als professio-
nal (zoals professionele zelfkennis, en persoonlijke en professionele verbeterpun-
ten) en het onderwijzen van leerlingen, waaronder klasmanagement, didactiek en 
het motiveren van leerlingen. Fuller en Bown (1975) onderscheiden verschillende 
fasen in de gerichtheid van aanstaande leraren gedurende hun leerproces. De ge-
richtheid op het leren van leerlingen (‘student concerns’) betreft de laatste fase, die 
vaak pas wordt bereikt na het afronden van de opleiding. Deze fase wordt vooraf-
gegaan door twee andere fasen die lijken te corresponderen met het type leererva-
ringen dat aanstaande leraren verwierven als uitkomst van het leren op en van de 
werkplek: een fase waarin aanstaande leraren vooral gericht zijn op zichzelf en het 
overleven in de klas (‘survival concerns’) en die lijkt te corresponderen met leerer-
varingen als professionele zelfkennis, persoonlijke en professionele verbeterpun-
ten, en klasmanagement, en een fase waarin aanstaande leraren meer gericht zijn 
op de (onderwijs)taken van een leraar (‘teaching concerns’) en die verband lijkt te 
houden met leerervaringen op het gebied van didactiek en het motiveren van leer-
lingen. Eerder is opgemerkt dat een gerichtheid op het leren van leerlingen een 
kernaspect is van goed leraarschap. De resultaten van voorliggend onderzoek lie-
ten zien dat aanstaande leraren relatief weinig leerervaringen verwierven met be-
trekking tot dit kernaspect van het leraarsberoep (26 van de 301 leerervaringen). 
Lidstone en Ammon (2002) pleiten er zoals eerder gezegd voor dat studenten zich 
tijdens de opleiding leren richten op het leren van leerlingen. Volgens Richardson 
en Placier (2001) is dit niet eenvoudig te realiseren, maar onderzoek van Swinkels 
et al. (2013) laat zien dat dit wel mogelijk is, mits de leeromgeving daartoe is inge-
richt. Zij concluderen dat “after placing student teachers in educational contexts 
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and giving them authentic tasks, while entering into a dialogue about their concep-
tions, knowledge and experiences, this focus [on student learning] was apparent 
in student teachers” (p. 36). Een andere plausibele verklaring voor het feit dat een 
groot deel van de leerervaringen betrekking had op het professioneel (zelf )beeld 
van aanstaande leraren kan gevonden worden in de literatuur over professionele 
identiteitsontwikkeling van leraren. Onderzoekers en beleidsmakers wijzen steeds 
vaker op het belang van de persoonlijke dimensie van het leraarschap (Beijaard, 
2009; Onderwijsraad, 2013): behalve het feit dat een docent moet kunnen beschik-
ken over professionele kennis en vaardigheden, moet hij of zij zichzelf kunnen zijn 
tijdens de uitoefening van het beroep (Meijer, Korthagen, & Vasalos, 2009). Onder-
zoek laat zien dat persoonlijke kennis, waarden en opvattingen veel invloed uitoe-
fenen op de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren (o.a. Olsen, 2008) 
en dat het negeren van deze persoonlijke kant van het leraarschap zorgt voor span-
ningen bij aanstaande leraren (Alsup, 2006; Pillen, Beijaard et al., 2013). De resul-
taten van de voorliggende studie naar leerervaringen van aanstaande leraren lijken 
de gerichtheid van aanstaande leraren op de persoonlijke dimensie van het leraar-
schap voor een groot deel te bevestigen.

5.2.2 Transformatie van praktijkervaringen naar leerervaringen
Aspecten, situaties en contexten die bijdroegen aan leerervaringen van
aanstaande leraren
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop praktijkervaringen van aanstaande leraren 
worden getransformeerd naar leerervaringen, is het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek gevisualiseerd in webs, uitgaande van de gedachte dat le-
ren, context en lerende onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Elk web represen-
teert de transformatie van een praktijkervaring naar een leerervaring. De analyses 
van de webs lieten zien dat de transformatie van praktijkervaringen naar leererva-
ringen een complex proces was waarin tal van onderling verbonden factoren, zoals 
onderwijsactiviteiten, kenmerken en gedrag van leerlingen, en leer- en onderwijser-
varingen van aanstaande leraren als student, een rol speelden. Op grond van de fre-
quenties van deze factoren werd duidelijk dat persoonlijke aspecten, zoals concepties 
van leren en onderwijzen, dominant waren in dit leerproces van aanstaande leraren. 
Die bevinding komt overeen met ander onderzoek naar leren van aanstaande lera-
ren (Hammerness et al., 2005; Olsen, 2008; Richardson & Placier, 2001).
 Met betrekking tot de situationele aspecten werd duidelijk dat het leren van 
aanstaande leraren op en van de werkplek in het bijzonder werd geïnitieerd door 
praktijkervaringen in onderwijssituaties. Die bevinding komt overeen met de uit-
komsten van de omvangrijkere studie naar (leer)ervaringen van 45 aanstaande 
leraren in (werkplek)situaties (zie paragraaf 5.2.1 voor een discussie over deze 
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uitkomsten). Verder valt op dat de meeste leerervaringen plaatsvonden in situa-
ties die verschilden van de werkpleksituaties waarin aanstaande leraren hun prak-
tijkervaringen opdeden. Ook deze uitkomst komt overeen met de resultaten van 
de bovengenoemde studie. Tot slot valt op dat het overgrote deel van de transitie-
situaties waarin aanstaande leraren hun leerervaringen verwierven onderwijs- en 
communicatiesituaties waren (33 van de 47 transitiesituaties; zie tabel 4.6). Een 
overeenkomst tussen beide typen situaties is dat er anderen bij betrokken zijn, zo-
als leerlingen en begeleiders. De studie van Webster-Wright (2006) laat zien dat 
signi>cante transitiesituaties voor professionals gekenmerkt worden door interac-
tie met anderen. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor aanstaande leraren. Deze 
conclusie lijkt te worden ondersteund door de aard van de sociale aspecten die een 
rol speelden in het leerproces van aanstaande leraren: 66 van de 86 sociale aspec-
ten konden worden getypeerd als opvattingen en gedrag van praktijkbegeleiders en 
leerlingengedrag. Interactie lijkt dus een belangrijke voorwaarde te zijn voor het le-
ren van praktijkervaringen.
 De resultaten indiceren verder dat naast de werkplek ook andere contexten een 
rol spelen in het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek. Aanstaande 
leraren leerden van hun praktijkervaringen door deze te verbinden met ervarin-
gen die ze opdeden op de basisschool en middelbare school, in buitenschoolse con-
texten, zoals (vrijwilligers)werk en de sportvereniging, en op de werkplek tijdens 
eerdere stages. Wat opvalt is dat aanstaande leraren weinig relaties legden tussen 
hun praktijkervaringen en de kennis en ervaringen die ze verwierven op het op-
leidingsinstituut. De afgelopen jaren is er onder onderzoekers veel belangstelling 
voor benaderingen van leren als boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011). In 
dit soort benaderingen wordt zowel het potentieel als het belang van onderzoek 
naar en het bevorderen van leren tussen verschillende contexten benadrukt, bij-
voorbeeld tussen het opleidingsinstituut en de werkplek (Zeichner, 2010). Veel au-
teurs benadrukken dat ‘boundary crossing’ bevorderlijk kan zijn voor het leren van 
mensen (o.a. Engeström, Engeström, & Kärkkäinen, 1995). Van belang is dan dat 
mensen verbindingen leggen tussen verschillende contexten (Akkerman & Bakker, 
2011). Vanuit een holistisch perspectief op leren van ervaringen lijkt het erop dat 
aanstaande leraren leren door verschillende ervaringen uit verschillende contexten 
en levensperioden met elkaar te verbinden, maar dat ze gedurende dit leerproces 
slechts zelden relaties leggen met de ervaringen die ze opdoen op het opleidings-
instituut (vgl. Hammerness et al., 2005). Lerarenopleiders en praktijkbegeleiders 
zouden studenten daarbij moeten ondersteunen, ook gezien het feit dat aanstaande 
leraren vooral betekenis lijken te geven aan hun praktijkervaringen in interactie 
met anderen (zie paragraaf 5.2.1).
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Ketens van activiteiten en ervaringen in de transformatie van praktijk-
ervaringen naar leerervaringen
In het leerproces van aanstaande leraren konden vier overkoepelende ketens van 
activiteiten en ervaringen worden onderscheiden; elke keten representeert een spe-
ci>ek proces waarin praktijkervaringen worden getransformeerd naar leerervarin-
gen. De ketens verschilden in lengte, maar elke keten bestond uit tenminste drie 
typen activiteiten en ervaringen, namelijk: een praktijkervaring, een leeractiviteit 
en een leerervaring. De resultaten lieten ook zien dat vrijwel alle aspecten, situa-
ties en contexten die het werkplekleren van aanstaande leraren beïnvloedden, ver-
bonden waren met de praktijkervaring en de leeractiviteit van de student (zie tabel 
4.8). Aangezien persoonlijke aspecten dominant waren in het leerproces van aan-
staande leraren, verschilden de factoren die het werkplekleren beïnvloedden dus 
per student. Dit betekent dat veel leerervaringen van studenten eveneens verschil-
den. Met andere woorden: de leerervaringen van de ene student waren voor een 
groot deel niet dezelfde als die van een andere (vgl. Mutton et al., 2010). Het le-
ren van aanstaande leraren op en van de werkplek is voor een belangrijk deel dus 
een persoonsgebonden proces waarin veel verschillende factoren een rol spelen en 
waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is (zie ook Hager, 2011).
 Het werkplekleren van aanstaande leraren lijkt ook een situatie-gebonden pro-
ces te zijn. De resultaten lieten bijvoorbeeld zien dat vijf van de zes ketens die 
voortkwamen uit situaties waarin studenten worstelden met ordeproblemen twee 
leerervaringen bevatten (een ‘tussentijdse’ en een ‘de>nitieve’) en dat, om een ander 
voorbeeld te geven, alle praktijkervaringen die plaatsvonden in onderzoekssituaties 
gevolgd werden door een leeractiviteit en niet eerst door een onderwijsactiviteit. 
Deze uitkomsten suggereren dat verschillende typen werkpleksituaties zouden 
kunnen leiden tot verschillende ketens van activiteiten en ervaringen, en dat de 
aard van deze situaties dus de aard van het leerproces van aanstaande leraren kan 
bepalen. In de literatuur worden verschillen in de wijze waarop aanstaande leraren 
leren van ervaringen meestal verklaard door verschillen in persoonsfactoren, zoals 
de verwachtingen van studenten over het leren van ervaringen, of door de mogelijk-
heden en beperkingen van de school waar studenten stage lopen (o.a. Consuegra, 
Engels, & Struyven, 2014; Mutton et al., 2010). Dit onderzoek laat zien dat naast 
deze verklaringen de aard van de werkpleksituatie, zoals het worstelen met orde-
problemen en het geven van instructies, een andere mogelijke verklaring biedt voor 
het begrijpen van verschillen in de manier waarop aanstaande leraren leren van 
praktijkervaringen.
 De resultaten impliceren verder dat de transformatie van praktijkervaringen 
van aanstaande leraren naar leerervaringen op zowel een lineaire als een circulaire 
wijze plaatsvond. Het feit bijvoorbeeld dat Sara zich bewust werd van het belang 
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haar lessen duidelijk te beginnen was het gevolg van een opeenvolging van ver-
schillende typen activiteiten en ervaringen die voortkwam uit haar worsteling met 
ordeproblemen in de klas. Het was deze sequentie van activiteiten en ervaringen 
die de aanstaande leraren voorwaarts stuwde bij het leren van ervaringen. Tegelij-
kertijd legden aanstaande leraren relaties tussen hun praktijkervaringen en allerlei 
eerder verworven concepties en ervaringen. Sara putte ?ink uit haar herinnerin-
gen toen ze zocht naar een oplossing voor de ordeproblemen in haar klas door ver-
bindingen te leggen tussen haar worsteling en, onder andere, haar professionele 
zelfbeeld en vroegere concerns bij het leren lesgeven. Het was dit circulaire proces 
van ‘heen-en-weer’ bewegen tussen ervaringen uit het heden en verleden waarin 
aanstaande leraren betekenis gaven aan hun praktijkervaringen. Olsen (2008) ont-
dekte in zijn studie naar de wijze waarop aanstaande leraren kennis construeren 
een soortgelijk proces en noemde dit “a sequenced path of circles” (p. 126). Het 
voorliggende onderzoek wijst erop dat deze “circles” gedurende het leren op twee 
speci>eke momenten plaatsvinden: in werkpleksituaties waarin aanstaande lera-
ren hun praktijkervaringen opdoen en tijdens het uitvoeren van leeractiviteiten (zie 
>guur 4.1).
 Met betrekking tot deze twee momenten valt op dat aanstaande leraren geen re-
laties legden tussen de praktijkervaringen die ze opdeden in werkpleksituaties aan 
het begin van hun leerproces en de kennis en ervaringen die ze verwierven op het 
opleidingsinstituut. Verder wijzen de resultaten erop dat 11 van de 12 leerdoelen wel 
verbonden waren met de werkpleksituaties waarin aanstaande leraren hun prak-
tijkervaringen opdeden. In de huidige lerarenopleiding wordt steeds meer van stu-
denten verwacht dat ze hun eigen leerproces plannen en reguleren, onder andere 
door leerdoelen te formuleren (Hammerness et al., 2005). Tegelijkertijd is er zoals 
beschreven een toenemende belangstelling onder beleidsmakers, onderzoekers en 
lerarenopleiders voor methoden van ‘boundary crossing’ tussen theorie en praktijk 
(Zeichner, 2010). De resultaten van dit onderzoek indiceren dat aanstaande leraren 
hun praktijkervaringen weliswaar verbonden met de theorie (hoewel slechts in ge-
ringe mate), maar alleen tijdens het uitvoeren van hun leeractiviteiten; de ervarin-
gen die ze opdeden in de werkpleksituaties aan het begin van hun leerproces waren 
alleen gebaseerd op (persoonlijke) concepties en ervaringen. Feiman-Nemser en 
Buchmann (1985) hebben drie decennia geleden al gewezen op de valkuilen van 
de dominantie van persoonlijke ervaringen in de voorbereiding op het leraarschap; 
wanneer studenten zich in hun leerproces verlaten op persoonlijke concepties en 
ervaringen zonder deze kritisch te beschouwen, dan kan dat leiden tot het navolgen 
van allerlei misplaatste en conventionele opvattingen en praktijken. Met het oog op 
de aard van het leren van praktijkervaringen die gevonden is in dit onderzoek, lijkt 
het daarom logisch om studenten aan te moedigen hun leerdoelen aan het begin 
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van het leerproces ook vanuit een meer theoretisch perspectief te formuleren. Het 
plannen en reguleren van het werkplekleren vanuit een diversiteit aan theoretische 
perspectieven, zou kunnen leiden tot een kritische houding van aanstaande leraren 
ten aanzien van hun ervaringen met en opvattingen over het geven van onderwijs.

5.2.3 Inhoud en structuur van het werkplekleren
Inhoud van het leerproces van aanstaande leraren
Om inzicht te verkrijgen in het verloop van het werkplekleren van aanstaande lera-
ren gedurende een periode van twee studiejaren, is het leerproces van aanstaande 
leraren gereconstrueerd in leerportretten en geanalyseerd op inhoud en structuur. 
De analyse van de inhoud van de leerportretten liet zien dat aanstaande leraren 
zich op de werkplek weliswaar met allerlei onderwerpen bezighielden, maar dat 
het werkplekleren van iedere student werd gedomineerd door één specifieke thema-

tiek. Het betrof een thema waar de student veel waarde aan hechtte en gedurende 
die twee studiejaren voortdurend op gericht was. Bijna alle studenten hadden een 
verschillend thema, dat varieerde van het ontwikkelen van een professionele iden-
titeit tot het opdoen van zelfvertrouwen (zie tabel 4.9 voor een overzicht van de do-
minante thema’s). De dominante thema’s van een aantal aanstaande leraren lijken 
verbonden te zijn met hun persoonlijke ervaringen. De gerichtheid van Stephanie 
op het ontwikkelen van zelfvertrouwen (dominant thema) bijvoorbeeld hing samen 
met haar onzekerheidsgevoelens die ze expliciet in verband bracht met een per-
soonlijke ervaring uit haar jeugd en die versterkt werden door het geringe vertrou-
wen van haar ouders in haar studiecapaciteiten. Uit onderzoek naar professionele 
identiteit van leraren wordt duidelijk dat persoonlijke levenservaringen en profes-
sionele leer- en onderwijservaringen van leraren onlosmakelijk met elkaar zijn ver-
bonden (o.a. Meijer et al., 2009). Kissling (2014) laat zien dat er binnen dat geheel 
van persoonlijke en professionele ervaringen zogenaamde ‘curricular currents’ be-
staan. Hij doelt met dit begrip op “theme[s] across a subset of the experiences of a 
person’s life” (p. 83). Voorbeelden daarvan zijn ‘het overwinnen van tegenslag’ of 
‘het cultiveren van zorg voor de ander’. Volgens Kissling lopen dit soort thema’s als 
een rode draad door het leven van ieder mens heen en beïnvloeden ze in hoge mate 
het professionele leer- en onderwijsgedrag van aanstaande leraren. Olsen (2008) 
komt in zijn studie naar de wijze waarop aanstaande leraren kennis construeren 
tot eenzelfde conclusie: de opvattingen van aanstaande leraren over leren en on-
derwijzen, alsook de wijze waarop de deelnemers hun ervaringen als beginnende 
leraar interpreteren, worden grotendeels bepaald door de ‘levensthema’s’ van de 
studenten. Met een verwijzing naar het werk van Kelly (1955) omschrijft hij dit be-
grip als “an intertwined set of biographical events and in?uences, understandings, 
and dispositions that acts as an interpretive pattern” (Olsen, 2008, p. 77). Kissling 
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en Olsen verklaren hun bevindingen door te wijzen op het continue karakter van 
het leren van aanstaande leraren: de actuele thema’s in het leren van aanstaande 
leraren blijken nadrukkelijk verbonden te zijn met thema’s die in eerdere levens-
perioden van studenten zijn ontstaan. Dit zou ook een mogelijke verklaring kun-
nen zijn voor de aanwezigheid van de dominante thema’s in het werkplekleren van 
aanstaande leraren. Dat zou tevens de samenhang tussen de gerichtheid van aan-
staande leraren op deze thema’s en hun motivatie om te leren op en van de werk-
plek kunnen verklaren; hoewel die relatie niet voor alle dominante thema’s even 
expliciet naar voren kwam, geldt voor een aantal thema’s dat ze wortelen in de bio-
gra>e van de studenten en daarmee een sterk persoonlijk karakter hebben. Ervaren 
fricties tussen persoonlijke concepties en verwachtingen van aanstaande leraren 
en de professionele eisen die vanuit de omgeving aan studenten worden gesteld, 
kunnen leiden tot spanningen die gepaard gaan met gevoelens van onmacht, frus-
tratie en boosheid (Pillen, Beijaard et al., 2013), en in het verlengde daarvan tot de-
motivatie bij aanstaande leraren (vgl. Alsup, 2006; Meijer et al., 2011).
 Interessant hierbij is dat de ‘schuring’ tussen het persoonlijke (persoonlijke ken-
nis, opvattingen, emoties, houdingen, waarden en normen) en het sociale (sociale, 
culturele en organisatorische factoren uit de binnen- en buitenschoolse omgeving) 
een rol speelde bij het ontstaan van de dominante thema’s in het werkplekleren van 
alle studenten. In het licht van het bovenstaande zou het zo kunnen zijn dat er eer-
der sprake was van ‘het manifest worden’ of ‘het ontdekken’ dan van ‘het ontstaan’ 
van de dominante thema’s; de thema’s speelden al een rol in het leerproces van aan-
staande leraren, maar kwamen aan het licht als gevolg van de ‘schuring’ tussen het 
persoonlijke en het sociale.

Structuur van het leerproces van aanstaande leraren
De analyse van de structuur van de leerportretten liet zien dat het werkplekleren 
van aanstaande leraren bij de ene helft van de studenten een continu en bij de an-
dere helft een discontinu verloop kende. Het discontinue leerproces had telkens de-
zelfde structuur: de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale leidde via een 
crisis tot een wending in het werkplekleren. Deze bevinding komt voor een groot 
deel overeen met de studie van Meijer et al. (2011) naar percepties van aanstaande 
leraren over sleutelervaringen in hun eigen ontwikkeling. Zij concludeerden dat 
“many of [the student teachers] pictured times of downward mobility followed by 
a rise toward optimism” (p. 125). De crisis in het werkplekleren van aanstaande 
leraren was in alle gevallen het gevolg van de ‘schuring’ tussen het persoonlijke 
en het sociale. Linda, bijvoorbeeld, wilde tijdens haar afstudeerstage werken aan 
haar eigen stijl van lesgeven. Op haar vorige stageschool had ze ontdekt dat het in-
zetten van activerende werkvormen een positieve invloed had op de motivatie van 
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leerlingen. In haar laatste stage wilde ze daarmee verder experimenteren, maar ze 
werd door haar praktijkbegeleiders gedwongen frontaal les te geven. Dit leidde bij 
haar tot grote motivatieproblemen. Het onderzoek van Pillen, Beijaard et al. (2013) 
laat eveneens zien dat fricties tussen persoonlijke opvattingen en verwachtingen 
van aanstaande leraren en de professionele eisen die vanuit de omgeving aan hen 
worden gesteld, kunnen leiden tot spanningen die vaak gepaard gaan met hevige 
emoties, en in het verlengde daarvan tot motivatieproblemen bij studenten. Interes-
sant is dat de ‘schuring’ tussen het persoonlijke en het sociale ook een rol speelde 
bij het ontstaan (of het ontdekken) van de dominante thema’s in het werkplekleren, 
en daarmee fungeerde als aanjager van het leerproces van aanstaande leraren; de 
confrontatie met de werkplek als leer- en werkomgeving lijkt bij studenten te leiden 
tot een bewustwording van wat ze bezighoudt en willen leren op de werkplek. Zo 
bezien lijken spanningen een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het discontinue 
leerproces van aanstaande leraren.
 De resultaten indiceren dat ‘een impuls van buitenaf’ een voorwaarde was voor 
het realiseren van een wending in het discontinue leerproces van studenten. Die 
impuls bestond meestal uit een gesprek met een praktijkbegeleider. Deze uitkomst 
komt overeen met de studie van Meijer et al. (2011) waaruit blijkt dat na een peri-
ode van desillusie een begeleidingsgesprek met de student over zijn of haar ont-
wikkeling vaak leidt tot een positieve ervaring en een hernieuwde motivatie bij 
aanstaande leraren. De analyses lieten verder zien dat ‘het loslaten van persoon-
lijke overtuigingen’ een tweede voorwaarde was voor het realiseren van een wen-
ding in het werkplekleren van aanstaande leraren. Overtuigingen van studenten 
ten aanzien van het leraarsberoep (zoals het idee dat je als docent geen fouten mag 
maken) en het leren en onderwijzen van leerlingen (zoals de opvatting dat leer-
lingen moeten stilzitten en luisteren) bleken het leerproces te belemmeren. In dit 
kader is het relevant nader te onderzoeken hoe het loslaten van persoonlijke over-
tuigingen moet worden begrepen en welke impact het heeft op aanstaande lera-
ren; het loslaten van persoonlijke overtuigingen is weliswaar een voorwaarde voor 
het realiseren van een wending in het werkplekleren, maar hoeft niet perse te re-
sulteren in een kwalitatief beter leerproces. Feiman-Nemser en Buchmann (1985) 
hebben gewezen op het feit dat het vasthouden aan persoonlijke verwachtingen en 
overtuigingen kan leiden tot ondoordachte opvattingen en conventionele onderwij-
spraktijken bij aanstaande leraren. Vanuit dit perspectief kan het loslaten van per-
soonlijke overtuigingen ten aanzien van onderwijs een positieve invloed hebben op 
het leren van aanstaande leraren. Het is echter evengoed mogelijk dat studenten 
hun opvattingen ter zijde schuiven omdat dit wordt verlangd van hun praktijkbe-
geleiders (zie het voorbeeld van Linda waaruit blijkt dat Linda haar vernieuwende 
opvattingen over leren en onderwijzen van leerlingen moet loslaten ten gunste van 
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de meer conventionele opvattingen van haar begeleiders). Rajuan, Beijaard en Ver-
loop (2007) hebben erop gewezen dat opvattingen van beginnende leraren over le-
ren en onderwijzen vaak afwijken van de opvattingen die begeleiders en collega’s 
van hen verwachten. Dit kan leiden tot interne spanningen bij aanstaande leraren. 
Het is ook mogelijk dat het aanstaande leraren niet lukt om onderwijs te verzorgen 
in overeenstemming met hun persoonlijke ideeën. Dit kan leiden tot gevoelens van 
falen of mislukking (Meijer et al., 2011). In de literatuur over professionele identi-
teitsontwikkeling van leraren wordt gewezen op het belang van het integreren van 
de persoonlijke kant van het leraarschap met de professionele eisen die vanuit het 
opleidingsinstituut en de werkplek aan het leraarsberoep worden gesteld (o.a. Bril-
hart, 2007; Olsen, 2010). Fricties tussen de persoonlijke en professionele dimensie 
van het leraarschap kunnen leiden tot interne con?icten en spanningen bij aan-
staande leraren (Alsup, 2006; Pillen, Beijaard et al., 2013). Voor het bevorderen 
van het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek, lijkt het daarom van 
belang oog te houden voor zowel de persoonlijke als de professionele kant van het 
leraarsberoep.
 Interessant is de vraag in hoeverre de discontinuïteiten in het werkplekleren 
van deze vijf studenten ook te typeren zijn als transformaties. Mezirow (2009) om-
schrijft transformatief leren als “learning that transforms problematic frames of 
reference to make them more inclusive, discriminating, re?ective, open and emo-
tionally able to change” (p. 22). Het leerproces van Sjors is een voorbeeld van dit 
type leren. Sjors belandde in een crisis doordat zijn opvattingen over en verwach-
tingen ten aanzien van het gedrag van leerlingen botsten met het feitelijke gedrag 
van leerlingen en de opvattingen van zijn collega’s daarover. Op het moment dat 
hij zijn overtuigingen losliet en zijn verwachtingen ten aanzien van het gedrag van 
leerlingen bijstelde (transformatie van ‘problematic frame of reference’) verbeterde 
het contact met zijn leerlingen aanzienlijk. In het leerproces van Linda daarente-
gen was geen sprake van een transformatie. Linda kampte met grote motivatie-
problemen doordat haar praktijkbegeleiders haar dwongen frontaal les te geven. 
Haar opvattingen over leren en onderwijzen van leerlingen verschilden fundamen-
teel van die van haar begeleiders. Net als bij Sjors vond er bij Linda na verloop van 
tijd een ommekeer plaats in het leerproces: ze luchtte haar hart bij een docent van 
haar opleiding waarna ze haar opvattingen kon opschorten. Dat leidde ertoe dat ze 
haar zelfvertrouwen terugkreeg en weer met een glimlach voor de klas stond. Haar 
concepties van leren en onderwijzen waren echter niet veranderd; het feit dat ze 
haar opvattingen terzijde schoof, kan begrepen worden als een overlevingsstrate-
gie. Linda realiseerde zich dat ze over een jaar, wanneer ze zou zijn afgestudeerd, 
haar onderwijs op haar eigen manier kon inrichten. Illeris (2009) wijst erop dat 
een transformatie in het leren vaak geschiedt “as the result of a crisis-like situation 
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caused by challenges experienced as urgent and unavoidable, making it necessary 
to change oneself in order to get any further” (p. 14). De resultaten van het voor-
liggende onderzoek lieten zien dat ‘challenges experienced as urgent and unavoi-
dable’, en in het verlengde daarvan het loslaten van persoonlijke overtuigingen, 
voorwaarden waren voor het realiseren van een transformatie (zie voorbeeld Sjors), 
maar niet vanzelfsprekend leidden tot een transformatie in het leerproces van aan-
staande leraren (zie voorbeeld Linda).
 Wat opvalt is dat het discontinue verloop van het werkplekleren van aanstaande 
leraren ook gekenmerkt werd door een zekere mate van continuïteit; het leren van 
studenten werd gedurende een periode van twee studiejaren immers gedomineerd 
door een speci>eke thematiek. Ondanks het feit dat het discontinue leerproces een 
weg was met pieken en dalen, en momenten van transformatie, bleven de studen-
ten zich richten op hun persoonlijke thema. Deze bevinding sluit aan bij de eer-
der beschreven discussie over de aanwezigheid van ‘curricular currents’ (Kissling, 
2014) en ‘life themes’ (Olsen, 2008) in het leren van aanstaande leraren; ‘curricu-
lar currents’ en ‘life themes’ lopen als een rode draad door het (professionele) leven 
van (aanstaande) leraren heen en zorgen voor continuïteit in het werkplekleren van 
aanstaande leraren.
 De analyses lieten zien dat het leerproces van de andere vijf deelnemers een 
continu verloop kende. Aanstaande leraren bleken hun praktijkervaringen zonder 
noemenswaardige problemen te kunnen verbinden met eerder verworven kennis 
en ervaringen en te kunnen integreren in hun (biogra>sche) verhaal als lerende 
(Clarke & Rositter, 2008; Goodson et al., 2010). Wat opvalt is dat de continuïteit in 
het leerproces bij alle vijf studenten werd gekenmerkt door een speci>eke terugke-
rende leerervaring. Mike kwam bijvoorbeeld steeds opnieuw tot het inzicht dat zijn 
beroep als kok in een professionele keuken zijn gedrag als begeleider van leerlin-
gen in de keuken van een ROC in hoge mate beïnvloedde. Hij had gedurende zijn 
stage steeds weer de neiging om zijn referentiekader als kok als uitgangspunt te 
hanteren bij het begeleiden en beoordelen van zijn leerlingen. Dit kan erop wijzen 
dat het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek sterk beïnvloed wordt 
door dit soort buitenschoolse contexten (zie ook Olsen, 2008), maar het kan even-
goed duiden op een stagnatie in het leerproces van de studenten.
 Zoals het discontinue verloop van het werkplekleren van aanstaande leraren ge-
kenmerkt werd door een zekere mate van continuïteit, zo bevatte het continue leer-
proces een aantal discontinuïteiten. In de eerste plaats speelde de ‘schuring’ tussen 
het persoonlijke en het sociale een rol bij het ontstaan van de dominante thema’s 
in het werkplekleren van alle studenten. De confrontatie met de onderwijsprak-
tijk leidde bij aanstaande leraren tot een bewustwording van wat ze zelf belangrijk 
vonden en wilden leren op en van de werkplek. Vanuit een narratief perspectief 
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kunnen dit soort confrontaties worden opgevat als discontinuïteiten; het betre=en 
momenten waarop praktijkervaringen van aanstaande leraren ‘botsen’ met hun 
persoonlijke concepties en verwachtingen, en die vragen om re?ectie: hoe moet ik 
mij op dit moment met mijn speci>eke concepties en verwachtingen verhouden tot 
deze situatie op de werkplek? (vgl. Akkerman & Meijer, 2011). In de tweede plaats 
lieten de resultaten zien dat de leerprocessen van aanstaande leraren met een ge-
lijkmatig verloop gekenmerkt werden door meer of minder positieve ervaringen. 
Orhan richtte zich op de werkplek op het leren afstemmen van het onderwijs op 
het niveau en de behoeften van de leerlingen. Dat proces verliep met vallen en op-
staan (discontinuïteiten), zonder dat dit leidde tot pieken of dalen; de opgedane 
ervaringen werden door Orhan zonder al te veel problemen geïntegreerd in zijn ei-
gen (biogra>sche) verhaal (continu leerproces). Discontinuïteiten lijken daarmee 
een onlosmakelijk onderdeel van het continue leerproces van aanstaande leraren te 
zijn; ze brengen het leerproces van studenten op gang en zorgen tijdens het werk-
plekleren voor constructieve fricties (vgl. Meijer, 2011).

5.2.4 Werkplekleren en professionele ontwikkeling
Om na te gaan in welke mate het werkplekleren bijdroeg aan de professionele ont-
wikkeling van aanstaande leraren, zijn plotanalyses uitgevoerd op de leerportretten 
van de 10 deelnemers aan de tweede studie. De analyses lieten zien dat aanstaande 
leraren zich op de werkplek gedurende een periode van twee studiejaren meer gin-
gen richten op (het leren van) leerlingen. Deze bevinding lijkt haaks te staan op 
de uitkomsten van de eerste studie; daaruit bleek dat aanstaande leraren relatief 
weinig praktijk- en leerervaringen verwierven die betrekking hadden op (het leren 
van) leerlingen. Voor deze tegenstrijdige uitkomsten lijken verschillende verklarin-
gen mogelijk te zijn. Ten eerste kan het zo zijn dat aanstaande leraren aan het eind 
van de onderzoeksperiode vaker leerervaringen rapporteerden die betrekking had-
den op (het leren van) leerlingen dan aan het begin van die periode. Dat zou cor-
responderen met de toenemende leerling-gerichtheid van aanstaande leraren die 
gevonden werd in de tweede studie. Dat zou ook aansluiten bij de theorie van Ful-
ler en Bown (1975) over ‘concerns’ van aanstaande leraren waar in paragraaf 5.2.1 
aan is gerefereerd. In de tweede studie werd duidelijk dat de toenemende gericht-
heid op (het leren van) leerlingen bij een aantal studenten ontstond door een ver-
schuiving van ik-gerichtheid (‘survival concerns’) naar leerling-gerichtheid (‘student 

concerns’). Gezien het geringe aantal leerlinggerichte leerervaringen dat door aan-
staande leraren in de eerste studie werd beschreven, kan hierover op basis van dit 
onderzoek geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Ten tweede is het de vraag 
of een toenemende gerichtheid op (het leren van) leerlingen automatisch leidt tot 
een toename van het aantal leerlinggerichte leerervaringen bij aanstaande leraren. 
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Het leerportret van Katja liet bijvoorbeeld een verschuiving zien van ik-gericht-
heid naar leerling-gerichtheid. In het begin durfde ze zich uit angst de controle 
te verliezen niet te richten op de behoeften van haar leerlingen en hield ze zich 
krampachtig vast aan haar lesplan. Nadat ze van haar begeleider de opdracht had 
gekregen zich minder uitputtend voor te bereiden, merkte ze dat ze tijdens het les-
geven minder op haar lesplan lette en meer oog had voor de leerlingen. Ze merkte 
ook dat het daardoor rustiger was in de klas. In haar digitale logboek schreef Katja 
hierover dat ze geleerd had orde te houden. Dat is niet onwaar, maar het verhaal 
achter haar beschreven leerervaring dat zichtbaar werd in haar leerportret, maakt 
duidelijk dat ze zich in haar onderwijs ook meer is gaan richten op haar leerlingen. 
Ten derde is de aard van leerling-gerichtheid bij studenten niet steeds dezelfde. In 
het voorbeeld van Katja is er bijvoorbeeld wel sprake van leerling-gerichtheid, maar 
nog niet van leer-gerichtheid; Katja heeft weliswaar meer oog gekregen voor de leer-

lingen, maar uit het voorbeeld blijkt niet dat ze zich ook meer is gaan richten op 
het leren van leerlingen. Onderzoek laat zien dat veel studenten meer gericht zijn 
“on developing their own professional skills and their expertise in transmitting 
content knowledge than on their students’ learning and knowledge construction” 
(Swinkels et al., 2013, p.26). Het feit dat Katja oog heeft gekregen voor haar leerlin-
gen en ze de bovenbeschreven ervaring in haar logboek omschreef als ‘leren orde 
houden’, kan er evengoed op wijzen dat ze in haar onderwijs hoofdzakelijk focuste 
op het overdragen van kennis. Als het bevorderen van het leren van leerlingen een 
kernaspect is van het leraarsberoep, dan lijkt het niet voldoende dat aanstaande le-
raren oog ontwikkelen voor leerlingen; studenten zouden op de werkplek ook moe-
ten worden aangemoedigd zich te richten op het bevorderen van het leren van hun 
leerlingen (Lidstone & Ammon, 2002).
 Verder lijkt de toenemende gerichtheid van aanstaande leraren op (het leren van) 
leerlingen gepaard te gaan met een toenemende bewustwording bij aanstaande le-
raren van het situatie-speci>eke karakter van onderwijzen. Sjors bijvoorbeeld dacht 
dat hij een manier had gevonden om zijn drukke klas stil te krijgen, totdat hij er-
achter kwam dat die manier in een andere situatie met dezelfde leerlingen en in 
een situatie met andere leerlingen niet werkte. Hij realiseerde zich dat hij zijn ge-
drag steeds opnieuw moest afstemmen op de situatie en de groep waar hij mee te 
maken had. Het bevorderen van het leren van leerlingen vereist onder andere meer 
kennis van de wijze waarop leerlingen leren in speci>eke situaties. Werkplekleren 
lijkt bij te dragen aan de bewustwording daarvan bij aanstaande leraren.
 De resultaten lieten ook zien dat alle deelnemers in meer of mindere mate inzicht 
hebben gekregen in zichzelf als leraar. In de literatuur over leren van aanstaande 
leraren bestaat er geen overeenstemming over de betekenis van praktijkervaringen 
voor de professionele identiteitsontwikkeling van aanstaande leraren (zie Coward 
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et al., 2015): sommige onderzoekers suggereren dat veranderingen in professionele 
identiteit moeilijk te realiseren zijn, terwijl anderen stellen dat deze veranderingen 
regelmatig plaatsvinden. Onderzoek onder beginnende leraren laat zien dat het le-
ren van praktijkervaringen impact heeft op de manier waarop beginnende leraren 
zichzelf percipiëren als professionals. Flores en Day (2006) concluderen op basis 
van hun studie dat “the in?uences of workplace […] played a key role in (re)shaping 
teachers’ understanding of teaching, in facilitating or hindering their professional 
learning and development, and in (re)constructing their professional identities” 
(p. 230). Datzelfde geldt voor het leren van professionals (Webster-Wright, 2006). 
Hoewel het doel van het voorliggende onderzoek niet was om de invloed van prak-
tijkervaringen op professionele identiteitsontwikkeling van aanstaande leraren te 
bestuderen, werd duidelijk dat studenten gedurende het werkplekleren inzicht kre-
gen in wie ze waren als leraar en in het belang daarvan voor hun functioneren in 
de praktijk.

5.3 Narratief-methodologische aanpak van het onderzoek

In deze paragraaf wordt teruggeblikt op de gebruikte methodologie in het on-
derzoek. Begonnen wordt met het beschrijven van de meerwaarde van de nar-
ratief-methodologische aanpak van het onderzoek (5.3.1). Vervolgens worden de 
instrumenten kritisch tegen het licht gehouden (5.3.2). De paragraaf besluit met 
het bespreken van de rol van serendipiteit in dit onderzoek (5.3.3).

5.3.1 Meerwaarde van de narratief-methodologische aanpak
In dit proefschrift werd verondersteld dat de complexiteit van het leren van aan-
staande leraren op en van de werkplek besloten ligt in en begrepen kan worden 
door het bestuderen van verhalen van aanstaande leraren. Met het oog daarop zijn 
data verzameld over het werkplekleren van aanstaande leraren op zowel micro- als 
macroniveau. Het werkplekleren op microniveau had betrekking op de totstandko-
ming van unieke, enkelvoudige leerervaringen. Het werkplekleren op macroniveau 
had betrekking op het leren van aanstaande leraren over meerdere leerervaringen 
heen. De analyse van de data bestond voor beide niveaus uit twee fasen: (1) het re-
construeren van de data in verhalen en (2) het ontrafelen van deze verhalen. Doel 
van de eerste fase was het creëren van een narratieve con>guratie, waardoor de acti-
viteiten en gebeurtenissen in de data een narratieve betekenis krijgen. Doel van de 
tweede fase was het identi>ceren van (gemeenschappelijke) concepten, thema’s en 
patronen in die verhalen. Om recht te doen aan de complexiteit van het werkplek- 
leren, werden de data in beide fasen vanuit een holistisch perspectief geanalyseerd. 
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Daardoor konden de afzonderlijke verhaalelementen in onderlinge samenhang wor-
den bestudeerd. De meerwaarde van deze aanpak is dan ook gelegen in het feit dat 
de complexiteit van het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek kon 
worden ontrafeld, zonder die complexiteit te verwaarlozen.

Narratief-methodologische aanpak op microniveau
Door verhalen te reconstrueren in webs, werd een begrijpelijke manier gevonden 
om de complexiteit van het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek op 
microniveau te ontrafelen en daarmee antwoord te geven op de vraag naar de wijze 
waarop praktijkervaringen van aanstaande leraren worden getransformeerd naar 
leerervaringen. In een web worden de aspecten, situaties en contexten die een rol 
spelen in het leerproces en hun onderlinge (sequentiële) relaties zichtbaar, terwijl 
tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de complexiteit en uniciteit van het verhaal 
van de student. De kracht van deze techniek is dan ook dat tijdens het analyseren 
de complexiteit van het leerproces niet wordt gereduceerd, zoals het geval is met 
veel andere technieken, maar wel inzicht wordt verkregen in de (onderling verbon-
den) factoren die een rol spelen in het leerproces. Ook bij het vergelijken van de 
verschillende webs en het ontwikkelen van een overkoepelend model dat de trans-
formatie van praktijkervaringen naar leerervaringen representeert (zie >guur 4.1), 
doet deze techniek nog steeds recht aan de complexiteit en uniciteit van de verhalen 
van aanstaande leraren; alle webs hebben een plaats gekregen in het model, zonder 
de complexiteit van de webs te reduceren.

Narratief-methodologische aanpak op macroniveau
Door het uitvoeren van holistische vorm- en inhoudsanalyses op de leerportretten, 
werd een begrijpelijke manier gevonden om de complexiteit van het leren van aan-
staande leraren op en van de werkplek op macroniveau te ontrafelen. Uitgangspunt 
van beide typen analyses was “that the […] story of a person is taken as a whole, 
and sections of the text are interpreted in the context of other parts of the narra-
tive” (Lieblich et al., 1998, p. 12). Dit uitgangspunt sluit aan bij een holistisch per-
spectief op leren zoals dat in dit onderzoek is gehanteerd en waarin leerervaringen 
worden gezien als uitkomsten van de continue interactie tussen alle elementen die 
een rol spelen in het leerproces. Verhalen zijn opgebouwd uit ervaringen die be-
grepen kunnen worden in termen van continuïteit en discontinuïteit (Clandinin 
& Connelly, 2000). Studenten geven betekenis aan ervaringen door deze narratief 
te interpreteren (Clandinin & Connelly, 2000). Daardoor ontstaat een narratieve 
structuur die deze ervaringen met elkaar verbindt en van waaruit (weer) beteke-
nis wordt gegeven aan nieuwe ervaringen. Dit proces zorgt voor continuïteit. Zodra 
ervaringen botsen met deze structuur, is er sprake van discontinuïteit: er vindt een 
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wending plaats in het verhaal of er ontstaat een nieuw verhaal (transformatie). Door 
het uitvoeren van holistische vorm- en inhoudsanalyses, kon inzicht worden gekre-
gen in het (dis)continue karakter van het werkplekleren van aanstaande leraren – 
en daarmee in de structuur van het leerproces van aanstaande leraren –, alsook in 
de ervaringen die zorgden voor (eventuele) wendingen of transformaties in dit leer-
proces. De aanpak bood bovendien de mogelijkheid inzicht te krijgen in de (domi-
nante) thema’s in het werkplekleren van aanstaande leraren. 

5.3.2 Reflectie op de gebruikte instrumenten in het onderzoek
Voor het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van een combinatie van in-
strumenten: digitale logboeken, biogra>sche interviews, leerprocesinterviews en 
story-line interviews. Met behulp van digitale logboeken zijn verhalen verzameld van 
aanstaande leraren over hun leerervaringen als uitkomsten van het leren op en van 
de werkplek. Door aanstaande leraren leerervaringen op een verhalende manier te 
laten beschrijven, werd getracht recht te doen aan de rijkheid van ervaringen. Stu-
denten beschreven hun leerervaringen echter niet altijd in de vorm van een ver-
haal; soms werd alleen antwoord gegeven op de in het logboek gestelde richtvragen 
(vgl. Ketelaar et al., 2014). Ook verschilden de verhalen in kwaliteit, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de informatie over de situatie waarin een praktijk- of leererva-
ring had plaatsgevonden. Het checken van de logboeken door de onderzoeker en 
het stellen van een paar aanvullende vragen aan de deelnemers op het moment dat 
een verhaal niet voldeed aan de gestelde eisen, leidde in de meeste gevallen tot een 
?inke kwaliteitsverbetering van de beschreven leerervaring. Om aanstaande lera-
ren te helpen met het narratief beschrijven van ervaringen, lijkt het daarom zin-
vol in vervolgonderzoek studenten van tevoren meer informatie te geven over het 
schrijven van verhalen.
 De biografische interviews leverden gegevens op over de persoonlijke en profes-
sionele achtergrond van aanstaande leraren. Betekenis geven aan ervaringen werd 
in dit proefschrift opgevat als een proces van narratieve interpretatie dat onder an-
dere kan worden gekarakteriseerd als temporeel: ervaringen staan niet op zichzelf 
(heden) maar komen voort uit eerdere ervaringen (verleden) en leiden tot nieuwe 
(toekomst). Vanuit een narratief perspectief krijgen ervaringen betekenis door het 
biogra>sche verhaal van de lerende (Clarke & Rositter, 2008; Goodson et al., 2010). 
Biogra>sche interviews zijn geschikt voor het verkrijgen van inzicht in (aspecten 
van) het levensverhaal van de lerende (o.a. Kelchtermans, 1994). Met behulp van dit 
type interview kan worden nagegaan welke aspecten uit de school- en levensloop-
baan van een student een rol spelen bij het geven van betekenis aan praktijkerva-
ringen. In de literatuur worden diverse kanttekeningen geplaatst bij deze methode. 
De reconstructie van het eigen levensverhaal is bijvoorbeeld per de>nitie subjectief: 
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het verhaal hangt af van wat de lerende zich nog herinnert en wordt gekleurd door 
de situatie waarin hij of zij zich op dat moment bevindt (Kelchtermans, 1994). Nar-
ratief onderzoek is echter altijd subjectief en wil dat ook zijn; het doel ervan is juist 
“to explore and understand the inner world of individuals” (Lieblich et al., 1998, p. 
7). Dat neemt niet weg dat er eisen dienen te worden gesteld aan de kwaliteit van 
de dataverzameling en –analyse, zoals het hanteren van een interview- of analy-
seprotocol en het bijhouden van een proceslogboek (zie paragraaf 3.5). Het doel 
van de biogra>sche interviews in het voorliggende onderzoek was bovendien niet 
om levensverhalen van aanstaande leraren te reconstrueren, maar om na te gaan 
welke ervaringen en gebeurtenissen in de school- en levensloopbaan van studen-
ten mogelijk van betekenis waren voor het leren op en van de werkplek. Met het oog 
daarop is niet gekozen voor een volledig open interview. In het interview werden 
studenten gestimuleerd om aan de hand van een aantal thema’s hun persoonlijke 
en professionele (levens)ervaringen te verwoorden. Het voordeel daarvan was dat er 
informatie kon worden verzameld over onderwerpen waarvan onderzoek heeft la-
ten zien dat die het leren van (aanstaande) leraren beïnvloeden. Een ander voordeel 
was dat op deze manier van alle studenten dezelfde type informatie werd verkregen 
waardoor de verhalen van de studenten met elkaar konden worden vergeleken. Het 
nadeel hiervan was dat de concepten van de onderzoeker het verloop van het inter-
view bepaalden (Hollway & Je=erson, 2008). De biogra>sche interviews vonden 
aan het begin van de onderzoeksperiode plaats. Dat had als voordeel dat een per-
soonlijk contact kon worden opgebouwd met de studenten. Het nadeel ervan was 
dat er nog geen gegevens voorhanden waren over het werkplekleren van de studen-
ten waardoor de verkregen informatie tijdens het interview niet kon worden ver-
bonden met dit leerproces. Aan de andere kant: door het onderzoek te starten met 
de biogra>sche interviews, kon bepaalde informatie uit deze interviews gedurende 
de periode van dataverzameling worden ingebracht in de leerproces- en story-line 
interviews met de deelnemers.
 Het doel van de leerprocesinterviews was data te verzamelen over de wijze waarop 
aanstaande leraren leren op en van de werkplek. Door in de interviews te vragen 
naar de relationele, temporele en situationele aard van ervaringen en studenten 
te laten vertellen over activiteiten en gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende 
hun leerproces, konden verhalen worden verzameld over het leren van aanstaande 
leraren op en van de werkplek. Daarmee werd getracht recht te doen aan de com-
plexiteit van het leren van studenten. Aanvankelijk hadden de leerprocesinterviews 
een minder sterk narratief karakter. Tijdens de eerste paar interviews (afgenomen 
in maart 2010) waren veel vragen gericht op het vinden van verklaringen voor het 
verloop van het werkplekleren. Daardoor werden studenten gedwongen om hun 
eigen leerproces te analyseren. Voorbeelden van dit type vragen zijn: “Waarom 
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reageerde je…?” of “Hoe kwam het dat…?” Studenten vonden het lastig dit soort 
vragen te beantwoorden. In een narratief interview wordt dit type vragen zoveel 
mogelijk vermeden (Hollway & Je=erson, 2008); in een dergelijk interview wordt 
niet zozeer gevraagd naar verklaringen voor opvattingen of gedrag, maar naar be-

schrijvingen van ervaringen die voor de geïnterviewde in een speci>eke context be-
tekenisvol zijn (geweest). Zodra de onderzoeker in de voorliggende studie vragen 
stelde die de studenten stimuleerden hun ervaringen te verwoorden (zie paragraaf 
3.3.2 voor voorbeelden van dit type vragen) kwamen de verhalen haast als vanzelf 
los. Op basis van deze bevinding zijn de leerprocesinterviews bijgesteld (eveneens 
in maart 2010). Door studenten gedurende twee studiejaren leerervaringen te laten 
beschrijven in de vorm van verhalen en op grond daarvan met diezelfde studenten 
leerprocesinterviews te houden waarin ze hun ervaringen met betrekking tot hun 
leerproces konden verwoorden, ontstonden grotere verhalen waarin de relationele, 
temporele en situationele aard van het werkplekleren lag besloten.
 Met behulp van story-line interviews is onderzocht hoe aanstaande leraren hun 
ontwikkeling met betrekking tot een vijftal thema’s percipieerden (zie tabel 3.4 
voor een overzicht). Tijdens deze interviews werd studenten gevraagd na te gaan 
welke veranderingen hadden plaatsgevonden in hun ontwikkeling ten aanzien van 
een bepaald thema, hoe groot die veranderingen voor hen waren, en welke erva-
ringen hadden bijgedragen aan die veranderingen. In de narratieve onderzoeks-
traditie wordt ervan uitgegaan dat het belang van ervaringen voor een bepaalde 
verandering retrospectief kan worden vastgesteld; ervaringen krijgen betekenis in 
het licht van de a?oop van een verhaal (Coulter & Smith, 2009; Goodson et al., 
2010; Polkinghorne, 1995). In een story-line interview wordt eerst aan deelnemers 
gevraagd hoe positief of negatief ze op dat moment zijn over zichzelf ten aanzien 
van een bepaald thema en vervolgens om terug te blikken op hun leerproces be-
tre=ende dat thema. Dit type interview lijkt dan ook bij uitstek geschikt om de 
percepties van aanstaande leraren over hun professionele ontwikkeling op een nar-
ratieve manier in kaart te brengen (Gergen & Gergen, 1986). Volgens Beijaard et al. 
(1999) is de kracht van de story-line methode gelegen in dit evaluatieve karakter: 
het is niet de onderzoeker maar de student zelf die vaststelt wat de waarde is (ge-
weest) van bepaalde ervaringen voor zijn of haar ontwikkeling. Aan de andere kant 
kan dit ook gezien worden als een beperking van de methode: studenten evalueren 
tijdens het interview hun ervaringen in het licht van hun ontwikkeling en maken 
daarbij keuzes in wat ze wel en niet (willen) vertellen. De vraag is dan in hoeverre 
de verhalen van de studenten recht doen aan hun ontwikkeling met betrekking tot 
de vijf thema’s. In het voorliggende onderzoek is getracht dit probleem te ondervan-
gen door het werkplekleren van aanstaande leraren niet alleen aan het eind van de 
onderzoeksperiode met behulp van story-line interviews te bestuderen, maar ook 
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gedurende die periode met behulp van andere instrumenten (digitale logboeken en 
leerprocesinterviews). Studenten hadden over het algemeen weinig moeite met het 
tekenen van de story-lines en konden hun ervaringen die bijdroegen aan de pieken 
en dalen in de verschillende story-lines zonder noemenswaardige problemen toe-
lichten. Uit een evaluatiestudie van Beijaard et al. (1999) naar het gebruik van de 
story-line methode in onderzoek naar praktijkkennis van leraren, blijkt dat dit niet 
vanzelfsprekend het geval is. Op basis van hun studie suggereren de onderzoekers 
dat voor het gebruik van de story-line methode “a limited number of aspects of te-
aching [should be] selected, which are not too content-speci>c, which do not over-
lap, and which are relevant to the teaching profession” (Beijaard et al., 1999, p. 60). 
In het onderhavige onderzoek is aan de meeste van deze voorwaarden voldaan: in 
de interviews werd een relatief klein aantal thema’s aan de orde gesteld (vijf ) die 
stuk voor stuk relevant zijn voor het leraarsberoep en die gekozen werden op grond 
van de resultaten van de eerste studie naar leerervaringen van aanstaande leraren. 
Tijdens het interviewen bleek dat de thema’s elkaar nu en dan overlapten (bijv. di-
dactisch handelen en gerichtheid op leerlingen). Daardoor kwam het voor dat een 
student een verhaal dat hij of zij bij het ene thema had verteld bij een ander thema 
(deels) moest herhalen. Dat kan ten koste gaan van de motivatie van studenten hun 
ervaringen te verwoorden (Beijaard et al., 1999), maar daarvan was in de voorlig-
gende studie geen sprake. Aanstaande leraren vertelden bij ieder thema enthousi-
ast over hun ervaringen; de thema’s bleken voldoende onderscheidend te zijn.

5.3.3 Serendipiteit in kwalitatief onderzoek
In dit proefschrift is een aantal uitkomsten beschreven dat niet direct betrekking 
had op de vragen van het onderzoek. Tijdens het analyseren van de data werden ont-
dekkingen gedaan die relevant bleken te zijn voor deze studie naar het werkplek- 
leren van aanstaande leraren. Voorbeelden daarvan zijn: de relatie tussen de domi-
nante thema’s en de motivatie van aanstaande leraren om te leren op de werkplek, 
en het verband tussen de dominante thema’s en persoonlijke levenservaringen van 
studenten. Dit soort toevallige ontdekkingen zijn voorbeelden van serendipiteit of 
“happy accidents” (Åkerström, 2013, p. 11). Åkerström (2013) constateert dat se-
rendipiteit relevant is voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, maar dat er in te-
genstelling tot de natuurwetenschapen relatief weinig aandacht voor is. Zij pleit 
daarom voor het cultiveren van een houding van openheid en nieuwsgierigheid in 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waardoor onverwachtse ontdekkingen kun-
nen worden gedaan. Juist het relatief open karakter van kwalitatief onderzoek biedt 
daar volgens haar de mogelijkheden voor. In het voorliggende onderzoek is gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid.
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5.4 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor 
  vervolgonderzoek

In deze paragraaf worden de beperkingen van het onderzoek besproken en sug-
gesties voor vervolgonderzoek gedaan. Een eerste beperking betreft de ‘taligheid’ 
van het onderzoek. De digitale logboeken en de interviews waarmee in dit onder-
zoek data zijn verzameld, deden zowel mondeling als schriftelijk een beroep op het 
vermogen van studenten hun praktijk- en leerervaringen te verwoorden. Daarmee 
werd ook een beroep gedaan op het vermogen van aanstaande leraren tot zelfre?ec-
tie. Werkplekleren werd in dit onderzoek opgevat als een bewust proces van het 
opdoen van en betekenis geven aan ervaringen; de gebruikte instrumenten droe-
gen bij aan de bewustwording bij studenten van hun leerproces. Niet alle studen-
ten bleken echter even goed in staat te zijn hun ervaringen te verwoorden. In deze 
gevallen werd zoveel mogelijk (door)gevraagd naar concrete gebeurtenissen en ac-
tiviteiten op de werkplek. Om een completer beeld te krijgen van het leren van aan-
staande leraren op en van de werkplek, is het raadzaam in vervolgonderzoek deze 
instrumenten te combineren met methoden die minder leunen op taal- en re?ec-
tievaardigheden van studenten en waarmee tevens gedrag kan worden bestudeerd, 
zoals participerende observatie. Vanuit een narratief perspectief “a person is, at 
once, engaged in living, telling, retelling, and reliving stories” (Connelly & Clan-
dinin, 1990, p. 4). In de onderhavige studie lag de nadruk op ‘telling stories’; door 
studenten ook te observeren in de praktijk kan een ‘directer’ beeld (dus zonder tus-
senkomst van ‘taal’) worden verkregen van de ‘living stories’ van aanstaande lera-
ren op de werkplek, en daarmee een vollediger beeld van het werkplekleren.
 Een andere beperking heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de re-
sultaten; in het onderzoek participeerde slechts een klein aantal studenten. Boven-
dien werden de studenten in de studie naar de wijze waarop praktijkervaringen 
worden getransformeerd naar leerervaringen alleen geïnterviewd over leererva-
ringen die ze in hun digitale logboek hadden aangemerkt als belangrijk. En hoe-
wel het generaliseren van resultaten ook niet het doel was van dit onderzoek (de 
kracht van voorliggende studie is gelegen in de rijke, diepgaande data die alleen 
met een klein aantal studenten kon worden verkregen; daardoor kon inzicht wor-
den verkregen in de complexe aard van het werkplekleren van aanstaande leraren), 
is vervolgonderzoek met een groter aantal deelnemers en een groter aantal leerer-
varingen om tenminste twee redenen interessant. Ten eerste om de relaties tussen 
werkpleksituaties, praktijkervaringen en leerervaringen te expliciteren. Daardoor 
kan meer inzicht worden verkregen in de vraag welke praktijkervaringen leiden tot 
welke leerervaringen, en in het verlengde daarvan: welke werkpleksituaties in het 
bijzonder relevant zijn voor het bevorderen van het leren van aanstaande leraren. 
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Ten tweede om meer inzicht te krijgen in de ketens van activiteiten en ervarin-
gen die in deze transformaties van praktijk- naar leerervaringen kunnen worden 
onderscheiden.
 De studie naar de transformatie van praktijkervaringen naar leerervaringen 
maakte duidelijk dat tal van aspecten, situaties en contexten een rol speelden in het 
werkplekleren van aanstaande leraren, maar bood geen inzicht in de mate waarin 
de verschillende aspecten, situaties en contexten die leerprocessen beïnvloedden. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aanstaande leraren weinig verbanden leggen tus-
sen hun praktijkervaringen en de kennis en ervaringen die ze verwerven op het op-
leidingsinstituut, maar dat de impact van die kennis en ervaringen niettemin groot 
is. In vervolgonderzoek zou daar aandacht voor moeten zijn, bijvoorbeeld door stu-
denten daar expliciet naar te vragen, of door lerarenopleiders en/of praktijkbegelei-
ders daarover te interviewen.
 Een opvallend resultaat van het onderzoek is het feit dat de leerprocessen van 
alle studenten gedomineerd werden door een speci>ek thema. Ook werd duidelijk 
dat de motivatie van aanstaande leraren om te leren op en van de werkplek afhing 
van de mate waarin ze aan hun thema konden werken. Om meer inzicht te krij-
gen in de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren, zou in een vervolg-
studie met een groter aantal leerervaringen kunnen worden nagegaan in hoeverre 
de aard van die leerervaringen samenhangt met het dominante thema in het leer-
proces van aanstaande leraren. Ook zou het in dit verband interessant zijn om de 
continuïteit van die thema’s in het leren nader te bestuderen, ook onder studenten 
die de opleiding hebben afgerond en als beginnende leraar werkzaam zijn in het 
onderwijs. Uit de voorliggende studie bleek dat de dominante thema’s in het leer-
proces van een aantal studenten verbonden waren met hun persoonlijke levenser-
varingen (vgl. Kissling, 2014; Olsen, 2008). Studies naar de professionele identiteit 
van leraren laten zien dat persoonlijke kennis, opvattingen en ervaringen het leren 
en functioneren van leraren sterk beïnvloeden (Beijaard et al., 2004; Meijer et al., 
2009). Ook in het onderwijsbeleid wordt de persoonlijke kant van het leraarsbe-
roep steeds meer erkend (Onderwijsraad, 2013). Een vervolgstudie naar de aanwe-
zigheid van dominante thema’s in het werkplekleren van beginnende (en ervaren) 
leraren, lijkt een veelbelovende optie om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop 
de persoonlijke dimensie van het leraarschap vorm krijgt in het leren en functione-
ren van leraren. Kissling (2014) wijst er in dit verband op dat het idee van de aanwe-
zigheid van dit soort thema’s in het (professionele) leven van leraren “is predicated 
on the fact that people’s lives are complex and messy, never de>nable by one over-
arching theme. […] It is in the present, unfolding in all its complexity, coinciding 
with all of the ongoing aspects of a person’s life” (p. 83). Door een aantal leraren 
uit verschillende leeftijdscategorieën in een longitudinale studie te monitoren, kan 



140

inzicht worden verkregen in de (veranderende) thema’s, en daarmee in de (veran-
derende) gerichtheid van leraren in hun leer- en onderwijsgedrag tijdens hun loop-
baan als leraar en de samenhang van deze gerichtheid met kenmerkende (levens)

loopbaanaspecten, zoals de geboorte van een zoon of dochter, het overlijden van 
een ouder of levenspartner, en uitval als gevolg van een burn-out (vgl. Day, King-
ton, Stobart, & Gu, 2006; Goodson, 2003).
 De resultaten van het onderzoek naar het verloop van het leren van aanstaande 
leraren op en van de werkplek gedurende twee studiejaren liet zien dat het werk-
plekleren bij de ene helft van de studenten vooral een continu en bij de andere helft 
een discontinu karakter had. Ook bleek dat de leerprocessen met een overwegend 
continu karakter gekenmerkt werden door een speci>ek terugkerende leerervaring 
(zie ook paragraaf 5.2.3). Onduidelijk bleef in hoeverre dit duidde op een stagna-
tie in het leerproces van de studenten. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis 
van het werkplekleren voor de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren, 
kan het daarom interessant zijn in vervolgonderzoek na te gaan welke relaties er 
bestaan tussen het (dis)continue karakter van het werkplekleren en prestaties van 
aanstaande leraren, bijvoorbeeld als het gaat om de competentie-ontwikkeling van 
studenten (vgl. Timmermans, 2012).
 Tot slot, hoewel het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek in 
dit proefschrift is onderzocht vanuit een holistisch perspectief – een perspectief 
waarin het leren, de context en de lerende onlosmakelijk zijn verbonden –, is de 
context waarin dit leren plaatsvond enigszins onderbelicht gebleven. In het onder-
zoek stonden de ervaringen en percepties van studenten over hun leerproces cen-
traal, waardoor er minder aandacht was voor aspecten van de leeromgeving waarin 
studenten participeerden, zoals de aard van de stagebegeleiding en de eisen die 
vanuit de lerarenopleiding aan het werkplekleren werden gesteld. In een studie 
naar de dynamiek van het leren van aanstaande leraren op de werkplek, conclu-
deert Tang (2003) dat “di=erent student teaching contexts o=er varied opportu-
nities of growth for student teachers. It is more likely that the student teaching 
context provides productive learning experiences if its di=erent facets are charac-
terized by a low-risk action context, an affiliated or engaged socio-professional con-
text, a facilitating supervisory context, or varied combinations of these features” (p. 
495). Het zou daarom interessant zijn om de complexe aard van het werkplekleren 
van aanstaande leraren nader te bestuderen vanuit een ecologisch perspectief (vgl. 
Wideen et al., 1998). Zeichner (1984) onderscheidt in zijn review over onderzoek 
naar ‘de ecologie van praktijkervaringen van aanstaande leraren’ drie ecologische 
karakteristieken: (1) de inhoud en structuur van het werkplekcurriculum, (2) de 
kenmerken van de werkplek, en (3) de relaties tussen aanstaande leraren en ‘bete-
kenisvolle anderen’. Dit perspectief biedt zo beschouwd de mogelijkheid het leren 
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van aanstaande leraren van praktijkervaringen, de inhoud en structuur van het on-
derwijsprogramma (zoals de eisen die vanuit het opleidingsinstituut en de stage-
school aan het werkplekleren van aanstaande leraren worden gesteld; vgl. Olsen, 
2008), de kenmerken van de context waarin het werkplekleren plaatsvindt (zoals 
het gevoel van veiligheid om te experimenteren en de inrichting van de stagebege-
leiding; vgl. Consuegra et al., 2014; Kroeze, 2014) en de kenmerken en het gedrag 
van degenen waarmee aanstaande leraren op de werkplek communiceren (zoals 
leerlingen en stagebegeleiders) in samenhang te onderzoeken.

5.5 Implicaties van het onderzoek voor de praktijk

Gezien de huidige opleidingscontext waarin van aanstaande leraren wordt ver-
wacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces op de werk-
plek, hangt de kwaliteit van het leren van aanstaande leraren voor een groot deel af 
van hun vermogen om het leren op en van de werkplek te sturen. Dit vereist van stu-
denten bijvoorbeeld dat ze in staat zijn inzicht te verwerven in hun eigen concepties 
van leren en onderwijzen, en in de sociale, culturele en contextuele omstandighe-
den die hun leerproces beïnvloeden. Lerarenopleiders zouden daarom de samen-
hang van al die onderdelen van het werkplek-leren van aanstaande leraren moeten 
erkennen en studenten moeten helpen zich bewust te worden van die verschillende 
invloeden op hun leerproces. Ze moeten een manier zien te vinden om studenten 
te ondersteunen in dit bewustwordingsproces, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van verhalen. Verhalen zijn krachtige instrumenten voor het re?ecteren op en het 
transformeren van leerprocessen (Abma, 1999), en bruikbaar voor studenten om 
inzicht te krijgen in wat en hoe ze leren (Goodson et al., 2010). Lerarenopleiders en 
praktijkbegeleiders kunnen studenten stimuleren verhalen te vertellen en te schrij-
ven over hun ervaringen op de werkplek (individueel of in intervisiebijeenkomsten 
met medestudenten) en hen helpen die te interpreteren in termen van factoren die 
van invloed zijn op wat en hoe ze leren of moeten leren op en van de werkplek. In-
teractie lijkt immers een belangrijke voorwaarde te zijn voor het leren van praktijk-
ervaringen (zie ook Savvidou, 2010).
 Verder zouden lerarenopleiders en praktijkbegeleiders ruimte moeten bieden 
aan aanstaande leraren om te kunnen werken aan hun dominante thema’s. De mo-
tivatie van studenten om te leren op en van de werkplek lijkt samen te hangen met 
de mogelijkheden die ze hebben om te werken aan hun thema. Daarvoor is het no-
dig dat aanstaande leraren inzicht verwerven in hun dominante thema. Leraren-
opleiders en praktijkbegeleiders zouden studenten hierbij moeten ondersteunen. 
Daartoe kan eveneens gebruik worden gemaakt van verhalen. Verhalen worden 
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gekenmerkt door een of meerdere thema’s (Lieblich et al., 1998). Door aanstaande 
leraren te stimuleren verhalen te vertellen en te schrijven over hun ervaringen op 
de werkplek en hen te helpen met het interpreteren van de inhoud van deze verha-
len, kunnen studenten zicht krijgen op het dominante thema in hun leerproces.
 De dominante thema’s in het leren van aanstaande leraren op en van de werk-
plek lijken verbonden te zijn met thema’s die ontstaan zijn in eerdere levensfasen 
van studenten. Werkplekleren vindt niet alleen plaats binnen het formele curricu-
lum van de lerarenopleiding; aanstaande leraren leren eveneens van praktijkerva-
ringen door die te verbinden met persoonlijke levenservaringen in buitenschoolse 
contexten. Om zich bewust te worden van het continue karakter van hun leerpro-
ces, zouden aanstaande leraren moeten worden aangemoedigd om tijdens het 
vertellen en schrijven van verhalen de verbanden tussen hun persoonlijke levenser-
varingen en professionele ontwikkeling te onderzoeken en expliciteren. Kissling 
(2014) wijst in dit verband op het feit dat de persoonlijke en professionele thema’s 
in het leerproces van aanstaande leraren niet vastliggen, maar aan verandering on-
derhevig zijn. Om bewust te kunnen leren van praktijkervaringen, lijkt het daarom 
van belang dat er in het onderwijsprogramma van de lerarenopleiding ruimte is 
voor een continu proces van re?ectie door aanstaande leraren op (de relaties tus-
sen) hun persoonlijke en professionele ervaringen.
 Daarnaast is het van belang dat lerarenopleiders en praktijkbegeleiders leerer-
varingen van aanstaande leraren als uitkomsten van het werkplekleren en in het 
verlengde daarvan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren bezien 
in het perspectief van de eisen die aan het leraarsberoep worden gesteld. De ge-
richtheid van aanstaande leraren op hun dominante thema kan mogelijk leiden tot 
eenzijdigheid in hun leerproces. Praktijkbegeleiders kunnen studenten gedurende 
het werkplekleren confronteren met thema’s die ze bewust of onbewust vermij-
den, maar die wel nodig zijn om zich als leraar te ontwikkelen. Een andere moge-
lijkheid is om aanstaande leraren aan te moedigen relevante thema’s te integreren 
in hun dominante thema. Sara bijvoorbeeld richtte zich in haar leerproces op het 
creëren van een positief klasklimaat voor vmbo-leerlingen en wist die thematiek te 
verbinden met tal van andere thema’s die in haar ogen nodig waren om haar doel 
te realiseren, zoals klasmanagement, het motiveren van leerlingen en samenwer-
kend leren. Gezien de breedte van de dominante thema’s (zie tabel 4.9 voor een 
overzicht) lijkt dit een haalbare en – ook met het oog op de motivatie van studen-
ten – aantrekkelijke optie te zijn. Dit uitgangspunt biedt tevens handvatten voor 
lerarenopleiders en praktijkbegeleiders om aanstaande leraren te richten op het le-
ren van leerlingen. Volgens Swinkels et al. (2013) kan de gerichtheid van studen-
ten op het leren van leerlingen worden bevorderd “by assigning student teachers 
an authentic task that is relevant for and carried out in an authentic context. This 
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task ideally consists of a research, design and performance component that forces 
student teachers to focus on student learning and helps them make explicit their 
conceptions” (p. 36). Door deze authentieke taak te verbinden met de dominante 
thema’s van studenten (bij een thema als het creëren van een positief klasklimaat 
is dat net iets makkelijker dan bij een thema als het ontwikkelen van zelfvertrou-
wen) kunnen aanstaande leraren zich gedurende het werkplekleren richten op zo-
wel hun eigen leerbehoeften als het ontwikkelen van een leerlinggerichte manier 
van onderwijzen.
 Praktijkbegeleiders kunnen aanstaande leraren op de werkplek confronteren 
met situaties die ‘schuren’ met hun persoonlijke opvattingen en verwachtingen, 
bijvoorbeeld met als doel aanstaande leraren te laten ontdekken wat hun domi-
nante thema is of om een leerproces dat dreigt te stagneren weer op gang te hel-
pen. Het onderzoek liet zien dat een confrontatie tussen het persoonlijke en het 
sociale via een crisis kan leiden tot een wending in het leerproces van studenten 
(vgl. Meijer, 2011). Het lijkt van belang dat praktijkbegeleiders aanstaande leraren 
leren dit soort crises of spanningen in hun leerproces te herkennen en om te gaan 
met deze spanningen, aangezien spanningen in het leren van aanstaande leraren 
vaak gepaard gaan met hevige emoties (o.a. Pillen, Beijaard et al., 2013) en kunnen 
leiden tot het verlaten van het leraarsberoep (o.a. Alsup, 2006). Daarvoor kunnen 
praktijkbegeleiders studenten voorbeelden laten zien van spanningen die bij aan-
staande leraren hebben geleid tot een transformatie in hun leerproces, zoals de 
voorbeelden die in dit onderzoek zijn beschreven.
 Tot slot kunnen lerarenopleiders en praktijkbegeleiders aanstaande leraren aan-
moedigen tijdens het werkplekleren vaker theoretisch-georiënteerde leerdoelen te 
formuleren. Uit de studie naar de wijze waarop praktijkervaringen van aanstaande 
leraren worden getransformeerd naar leerervaringen bleek dat aanstaande leraren 
aan het begin van hun leerproces sterk leunden op hun persoonlijke ervaringen; 
ze legden geen relaties tussen theorie en praktijk. Het plannen van het werkplek- 
leren vanuit een diversiteit aan theoretische perspectieven zou studenten kunnen 
helpen om hun blik op het leren en onderwijzen van leerlingen te verbreden. Le-
rarenopleiders en praktijkbegeleiders kunnen studenten daarbij ondersteunen 
door voorafgaande aan het uitvoeren van onderwijsactiviteiten in werkpleksitua-
ties een re?ectieve dialoog te voeren met studenten over hun (impliciete) kennis, 
ervaringen en concepties (vgl. Swinkels et al., 2013) tegen de achtergrond van uit-
eenlopende theoretische perspectieven op het leren en onderwijzen van leerlingen. 
Daardoor kunnen studenten inzicht krijgen in (de theoretische uitgangspunten 
van) hun eigen concepties en ervaringen (bijv. leerlingen leren het beste door stil te 
zitten en te luisteren), en hun activiteiten op de werkplek bewuster uitvoeren van-
uit een ander theoretisch uitgangspunt (bijv. leerlingen leren het beste door samen 
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te werken). Als gevolg daarvan zullen aanstaande leraren activiteiten uitvoeren in 
verschillende typen werkpleksituaties. Van belang is dat praktijkbegeleiders hun 
begeleiding afstemmen op de aard van die werkpleksituaties, aangezien dit onder-
zoek impliceert dat verschillende typen werkpleksituaties verschillende typen leer-
processen bij aanstaande leraren uitlokken. Als studenten bijvoorbeeld een leraar 
observeren bij het geven van instructies aan een groep leerlingen (onderzoekssitu-
atie), dan kunnen praktijkbegeleiders hen aanmoedigen om hun ervaringen te be-
schouwen vanuit verschillende theoretische perspectieven. Deze studie suggereert 
immers dat praktijkervaringen die zijn opgedaan in onderzoekssituaties altijd wor-
den gevolgd door een leeractiviteit, zoals het re?ecteren op ervaringen.

5.6 Conclusies van het onderzoek

Door het analyseren van 301 leerervaringen van 45 aanstaande leraren, kan worden 
geconcludeerd dat het leren op en van de werkplek bij aanstaande leraren vooral lijkt 
te resulteren in kennis van en inzicht in het leraarsberoep, (de ontwikkeling van) 
zichzelf als leraar en het onderwijzen van leerlingen. Werkplekleren draagt daar-
entegen minder bij aan kennis van en inzicht in kenmerken, behoeften en (leer)

gedrag van leerlingen en de binnen- en buitenschoolse omgeving. Aanstaande le-
raren lijken in werkpleksituaties ook meer gericht te zijn op het werk- dan op het 
leergedrag van leerlingen. Voor het verwerven van leerervaringen met betrekking 
tot het leren van leerlingen, zouden aanstaande leraren moeten worden aangemoe-
digd zich in werkpleksituaties meer te richten op het leergedrag van leerlingen. 
Verder werd duidelijk dat de situaties waarin aanstaande leraren hun praktijkerva-
ringen opdeden in de meeste gevallen niet dezelfde waren als de situaties waarin 
ze hun leerervaringen verwierven: werkpleksituaties betro=en hoofdzakelijk on-
derwijssituaties (zoals het geven van instructies aan leerlingen), terwijl transitiesi-
tuaties in de meeste gevallen konden worden getypeerd als communicatiesituaties 
(zoals een begeleidingsgesprek) en individuele situaties (zoals het schrijven van 
een re?ectie). Dat roept de vraag op naar de wijze waarop praktijkervaringen van 
aanstaande leraren worden getransformeerd naar leerervaringen.
 Door de transformatie van 26 praktijkervaringen naar leerervaringen van 10 
aanstaande leraren te visualiseren in webs, kan worden geconcludeerd dat het leren 
van praktijkervaringen een meer of minder complex proces is van een groot aan-
tal onderling verbonden relationele, temporele en situationele factoren. Door het 
hanteren van een holistisch perspectief werd duidelijk dat het werkplekleren van 
aanstaande leraren zich niet beperkt tot de werkplek. Het onderzoek liet zien dat 
ervaringen die werden opgedaan in andere contexten eveneens een rol speelden in 
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het leerproces van studenten. Werkplekleren van aanstaande leraren moet daarom 
worden gepercipieerd als een proces van leren op en van de werkplek.
 De techniek waarmee de verhalen zijn ontrafeld, bood in het bijzonder inzicht 
in het aantal en type factoren die het werkplekleren van aanstaande leraren beïn-
vloedden en in de ketens van activiteiten en ervaringen in het transformatieproces 
van praktijkervaringen naar leerervaringen. Gezien het relatief kleine aantal ver-
halen dat is ontrafeld is enige voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclu-
sies over deze uitkomsten, maar het ziet er naar uit dat deze ketens voortkomen 
uit de aard van de werkpleksituaties waarin aanstaande leraren hun praktijkerva-
ringen opdoen. Als bovendien rekening wordt gehouden met het feit dat persoon-
lijke aspecten, zoals concepties van leren en onderwijzen, het meest van invloed 
zijn op dit leerproces, dan suggereert het onderzoek dat aanstaande leraren leren 
door in een speci>eke volgorde activiteiten uit te voeren en ervaringen op te doen 
– een volgorde of keten die voortkomt uit de aard van de werkpleksituatie –, ter-
wijl ze tegelijkertijd relaties leggen tussen ervaringen uit het heden en verleden, 
waardoor praktijkervaringen in werkpleksituaties betekenis krijgen en waarvan 
de uitkomsten persoonlijk en onvoorspelbaar zijn. Voor het beïnvloeden van het 
werkplekleren van aanstaande leraren, lijken twee speci>eke momenten in het bij-
zonder aanknopingspunten te bieden, namelijk: het moment waarop aanstaande 
leraren een praktijkervaring opdoen in een werkpleksituatie (bijv. door studenten 
aan te moedigen activiteiten uit te voeren gebaseerd op theoretisch-georiënteerde 
leerdoelen) en tijdens het uitvoeren van leeractiviteiten (bijv. door studenten te hel-
pen zich bewust te worden van de factoren die van invloed zijn op het leren op en 
van de werkplek), aangezien vrijwel alle aspecten, situaties en contexten die het le-
ren beïnvloedden verbonden waren met deze twee momenten in het leerproces van 
aanstaande leraren.
 Door het uitvoeren van vorm- en inhoudsanalyses op leerportretten van 10 aan-
staande leraren, kan worden geconcludeerd dat het werkplekleren van aanstaande 
leraren niet alleen lineair en cyclisch, maar ook continu en discontinu verloopt. 
Hoewel het werkplekleren bij de ene helft van de studenten een overwegend con-
tinu en bij de andere helft een overwegend discontinu karakter had, werd het leer-
proces van elke student gekenmerkt door zowel continue (zoals de aanwezigheid 
van het dominante thema) als discontinue aspecten (zoals de ‘schuring’ tussen per-
soonlijke opvattingen en verwachtingen en de eisen die vanuit de omgeving aan de 
student werden gesteld). Het continue kan duiden op een proces waarin studenten 
zich gestaag ontwikkelen door nieuwe kennis en ervaringen te verbinden met eer-
der verworven kennis en ervaringen, maar kan gezien het feit dat de continuïteit in 
het leerproces van vijf studenten onder meer werd gekenmerkt door een speci>ek 
terugkerende leerervaring evengoed wijzen op stilstand. Het discontinue kan het 
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werkplekleren van aanstaande leraren zowel bevorderen als belemmeren. De ‘schu-
ring’ tussen het persoonlijke en het sociale speelde een cruciale rol bij het ontstaan 
van de dominante thema’s in het werkplekleren en fungeerde daarmee als aanja-
ger van het leerproces van aanstaande leraren. Daarnaast bleek dat een ‘crisis’ in 
het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek onder bepaalde condities 
kan leiden tot een transformatie in het leerproces (zie voorbeeld Sjors). Een ‘crisis’ 
kan echter ook resulteren in spanningen die een remmende of verstorende werking 
hebben op het leerproces van studenten (zie voorbeeld Linda). Praktijkbegeleiders 
moeten oog hebben voor de uitwerking van deze (dis)continuïteiten op het werk-
plekleren van individuele studenten en hun begeleiding (leren) afstemmen op die 
leerprocessen, aangezien de uitwerking van de continue en discontinue aspecten 
in het werkplekleren per student kan verschillen.
 Op grond van plotanalyses op leerportretten van 10 aanstaande leraren, kan 
worden geconcludeerd dat het werkplekleren van aanstaande leraren bijdraagt aan 
de gerichtheid op (het leren van) leerlingen, aandacht voor kenmerken van situa-
ties waarin leerlingen leren, inzicht in zichzelf als aanstaande leraar en het zelf-
vertrouwen van aanstaande leraren. Bovendien werd duidelijk dat de toenemende 
gerichtheid op (het leren van) leerlingen op verschillende manieren stand kwam. 
De relatie tussen werkplekleren en professionele ontwikkeling van aanstaande lera-
ren vereist echter nader onderzoek, aangezien tal van vragen nog niet beantwoord 
zijn. In hoeverre vertalen aanstaande leraren hun leerervaringen bijvoorbeeld naar 
het handelen in de dagelijkse praktijk?
 Voorts moet het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek niet worden 
begrepen als een aparte vorm van leren maar als een integraal onderdeel van het 
totale leerproces van aanstaande leraren. Door het werkplekleren van aanstaande 
leraren te visualiseren in webs, werd duidelijk dat alle aspecten, situaties en con-
texten die bijdroegen aan de leerervaringen van aanstaande leraren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden waren; je kunt niet een van deze invloeden loskoppelen zon-
der een andere te verliezen en de uitkomst van het leerproces te veranderen. Dit 
houdt in dat het werkplekleren van aanstaande leraren ook diverse andere vormen 
van leren insluit, zoals het leren op het opleidingsinstituut, het leren thuis en het 
leren in het verleden, aangezien al deze vormen van leren meer of minder deel uit-
maakten van het leren van praktijkervaringen. Met het oog op de discussie over 
het praktijkgericht opleiden van aanstaande leraren en in het bijzonder Zeichner’s 
pleidooi voor het creëren van hybride leeromgevingen, is dit inzicht in het werkplek- 
leren van aanstaande leraren wellicht interessant. Hybride leeromgevingen beogen 
het leren van aanstaande leraren te bevorderen door in de opleiding allerlei (vaak 
competitieve) dichotomieën te vermijden, zoals wetenschappelijke kennis en prak-
tijkkennis en opleidingsinstituut en werkplek (Zeichner, 2010). De ontwikkeling 
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van dit type leeromgevingen “does create spaces for student teacher learning that 
take advantage of multiple sources of expertise that can support high-quality learn-
ing” (Zeichner, 2010, p. 95). In Nederland wordt de afgelopen jaren vooral in het 
beroepsonderwijs geëxperimenteerd met dit type leeromgevingen. Door leeromge-
vingen te creëren waarin leerlingen bijvoorbeeld projecten moeten uitvoeren in en 
voor de beroepspraktijk en gebruik moeten maken van theoretische kennis, wordt 
beoogd een leerproces op gang te brengen waarin theorie, re?ectie en praktijkerva-
ringen zijn verweven en in het verlengde daarvan de traditionele kloof tussen het 
schoolse leren en het werkplekleren te overbruggen (Huisman, de Bruijn, Baart-
man, Zitter, & Aalsma, 2010; Zitter & Hoeve, 2012). In de Verenigde Staten is 
de afgelopen jaren ook geëxperimenteerd met dit soort leeromgevingen voor aan-
staande leraren (Cuenca, Schmeichel, Butler, Dinkelman, & Nichols, 2011; Zeich-
ner, 2010). En hoewel nog veel onderzoek moet worden gedaan naar de impact van 
zulke omgevingen op het leren van aanstaande leraren, indiceert het voorliggende 
onderzoek dat aanstaande leraren bij het leren van praktijkervaringen leunen op 
een verscheidenheid van ervaringen en kennisbronnen. Het creëren van hybride 
leeromgevingen voor het opleiden van leraren lijkt dan ook een veelbelovende optie 
te zijn aangezien dit type omgevingen lijkt aan te sluiten bij de aard van het leren 
van aanstaande leraren op en van de werkplek.
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Appendix A

   Verhaal ‘Orde houden’ (10 april 2011)
Sjors staat voor een groep tweedejaarsleerlingen (niveau 4) van 
de opleiding ‘Sport & Bewegen’ van een Regionaal Opleidings-
centrum. Hij geeft les in het vak ‘Sport en maatschappij’, maar 
de concentratie van de leerlingen is ver te zoeken. Ze zijn bij het 
minste of geringste afgeleid en praten voortdurend met elkaar. Hij 
verheft zijn stem in een poging de orde te herstellen – het haalt 
niets uit. Hij vraagt zich af hoe hij de leerlingen stil kan krijgen; 
het is niet de eerste keer dat hij met dit probleem geconfronteerd 
wordt. Het is een drukke groep die eigenlijk niets anders wil dan 
sporten. Die leerlingen zijn niet gemotiveerd om een theorieles 
te volgen. Toch moet hij een oplossing zien te vinden. Als het zo 
doorgaat komt hij met zijn lesplanning in de knoop. Hij bereidt 
zijn lessen altijd uitgebreid voor. Hij is ordelijk en gestructureerd, 
en hij wil zijn voorbereide activiteiten ook graag stap voor stap uit-
voeren. “En als dat tegenzit… Ja, je moet de klas ook een beetje mee 

hebben, anders vlieg ik een beetje uit mijn rol. […] Het geeft toch hou-

vast, een lesplanning.” Bovendien wil hij de leerlingen laten zien 
wat hij waard is. Hij heeft de neiging om nog eens te roepen, maar 
hij weet dat zijn stem dan te hoog uitslaat. “Bij mij is het effect dan, 

Appendices
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dan wil ik mijn stem verheffen, maar dan doe ik het verkeerd, dan ga 

ik juist hoog praten.” En dat wil hij niet. “Een echte meidenstem krijg 

ik dan.” Hij is ook te vaak thuisgekomen met een schorre stem. 
“Een stem die echt helemaal verrot was.” Dan herinnert hij zich dat 
hij een dergelijke situatie al eens ter sprake heeft gebracht tijdens 
een intervisiebijeenkomst op het opleidingsinstituut. Ook heeft 
hij het hier al eens met zijn stagebegeleider over gehad. In die ge-
sprekken kwam naar voren dat zacht praten een goed alternatief 
is. Hij heeft dat ooit een badmintontrainer zien doen. “En toen was 

het effect gewoon dat hij zestig man had en die kreeg hij stil.” Hij be-
sluit het uit te proberen. “Ik heb dertig man, dus toen ging ik gewoon 

mijn praatje houden, heel zachtjes, zo van: ‘Ja, het gaat goed, ja, oké, 

volgende week gaan we het daarover hebben.’ En toen hoorde ik in de 

verte: ‘Wat zegt hij? Wat zegt hij nou?’ En toen dacht ik: niet reageren, 

gewoon doorgaan, dus toen ging ik verder zo, en na een minuut was het 

stil.” Zijn begeleider die achter in de klas zit steekt spontaan zijn 
duim omhoog. Op dat moment beseft hij dat hij iets geleerd heeft. 
“Dat was voor mij het teken dat hij zag wat het effect was van mijn ac-

tie. […] Ik kreeg er gelijk een goed gevoel bij.”

Appendix B

Leerportret Orhan (30 november 2011)
Maart 2010. Orhan verzorgt een workshop over het thema ‘Drank 
en drugs’. Hij maakt daarbij gebruik van allerlei werkvormen. “Ze 

hadden een groot woordweb gemaakt. Ik had een filmpje laten zien. 

Ze zijn gaan speeddaten. De leerlingen zitten daarbij in rijen tegen-

over elkaar. Dan lees ik een stelling op. En dan hebben ze één minuut 

de tijd om het met zijn tweeën te bespreken.” Uit de evaluatie blijkt 
dat de leerlingen de les erg leuk vonden. “De leerlingen vonden de 

werkvorm erg geslaagd en ik kreeg veel positieve feedback.” Dat is vol-
gens Orhan belangrijk. “Dat is heel erg belangrijk want negen van 

de tien keer vinden de studenten het helemaal niks. Ze vinden het niet 

interessant genoeg. En als het dan ook geen leuke opdrachten zijn, dan 

is het heel erg moeilijk om ze echt mee te trekken in het proces. Daar 

ligt voor mij dan de uitdaging. Hoe zorg ik ervoor dat ik de studenten 

warm maak voor mijn opdracht. Daar ligt een hele grote uitdaging.”
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Appendix

 Orhan is een eerstejaarsstudent Omgangskunde aan een twee-
degraads lerarenopleiding. Hij loopt één dag per week stage op 
een Regionaal Opleidingscentrum bij de opleiding tot Onderwij-
sassistent (vo/mbo; niveau 4). Het is dezelfde school waar hij vo-
rig jaar zelf zijn diploma ‘Onderwijsassistent’ heeft gehaald. Hij 
begeleidt een kleine groep afstudeerders bij het ontwikkelen van 
hun portfolio (“Het is een speciale groep die al bijna 4 jaar de oplei-

ding doet, en die heel veel moeite heeft om te werken met een portfolio. 

[…] Het zijn oud-klasgenoten van mij. Dat is wel leuk. Ik weet waar ze 

tegenaan lopen want ik heb dat proces ook meegemaakt.”) en hij ont-
wikkelt en verzorgt workshops voor een kleine groep BOL-leerlin-
gen. Dat is ook zijn leerdoel voor dit jaar. “Ik wil mezelf voorbereiden 

op later hoe ik voor de klas ga staan en of ik wel mijn lesstof goed kan 

overbrengen op de leerlingen. En dat door variatie in te brengen en echt 

kennis over te dragen, op welke manier ik dat het beste kan doen. […] 

Ga ik dat klassikaal doen? Ga ik dat in groepjes doen? Ga ik een pro-

ject maken met ze?” Voordat hij aan zijn stage begon, wist hij al dat 
hij dit wilde leren. “Ik heb expres voor het ROC gekozen. Niet voor 

het vmbo omdat ik dat eigenlijk al een beetje had gezien. En mijn speci-

fieke leerdoel, wat ik ook aangaf voordat ik hier kwam solliciteren, was 

dat ik echt een lessenreeks wou doen, en de leerlingen als coach begelei-

den. Echt vanuit die invalshoek en wat daar allemaal bij komt kijken. 

De voorbereidingen – de echte lesvoorbereidingen –, de verantwoorde-

lijkheid.[…] Dat je echt de workshops gaat verzorgen, dat je de verant-

woordelijkheid neemt over de workshops, dat je de workshops echt zelf 

gaat aansturen, dat je echt met leerlingen gaat werken. En zelf ma-

ken.” (lees: workshops ontwikkelen – HL) Het betre=en activiteiten 
die in zijn vorige opleiding niet aan bod zijn gekomen. “Ik wou 

heel graag competentie drie doen omdat dat de enige competentie was 

die ik nog niet heb uitgelicht in mijn ontwikkeling. Want met onder-

wijsassistent heb ik ze alle zes gehad.” Hij had zich verheugd op zijn 
stage. Hij beschikte over een goede bagage, hij wist hoe de oplei-
ding eruitzag en wat er van de leerlingen verwacht werd, hij zag 
mogelijkheden voor zichzelf om workshops te verzorgen. Hij be-
gon dan ook vol zelfvertrouwen aan zijn stage. “Ik zag al precies de 

taak voor me die ik daar kon doen. Ik zag de mogelijkheden voor me-

zelf liggen.” Maar toen hij eenmaal begon bleek de stage totaal niet 
aan zijn verwachtingen te voldoen. “Het hele rooster was veranderd, 

dus al de kansen die ik zag waren er niet meer.” De doelgroep was 
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voor een deel veranderd (“Ik zou eigenlijk les gaan geven aan onder-

wijsassistenten (vo), maar daar kwam ook basisonderwijs bij. […] En 

ja, van die kleine kinderen waar zij les aan geven, en andere vakken, 

daar had ik helemaal geen affiniteit mee.”) en de groepen bleken erg 
klein (“Dan begon ik in de ochtend met lesgeven en dan had je maar 

vier studenten.”). Hij had hierover ?ink de pest in. “Voor mij was het 

wel een teleurstelling. Ik zag op een gegeven moment niet heel veel mo-

gelijkheden meer om wat te gaan doen en mezelf te gaan ontwikkelen.” 
Het kwam erop neer dat hij vooral zou moeten meedraaien met 
zijn begeleider. Maar dat was niet de bedoeling. Hij wilde geen on-
dersteunende functie – dat had hij in zijn vorige opleiding al ge-
daan. “Ik wilde echt een rooster krijgen van uur tot uur. […] Ik voelde 

me eigenlijk het vijfde wiel aan de wagen.” Toen hij merkte dat zijn 
motivatie begon af te nemen, legde hij het probleem voor aan een 
aantal betrokkenen (schoolopleider, studieloopbaanbegeleider, 
stagebegeleider). Die begrepen hem wel. “Nu hebben we toch een 

rooster kunnen vinden. Mijn begeleider heeft mij deze mogelijkheden 

ook aangewezen. […] Hij zei van het rooster ligt er nu zo en zo bij, en 

ik zie nu wel kansen voor jou om wat meer eigen taken te krijgen.” Hij 
mag workshops ontwikkelen en uitvoeren; het enige dat vastligt 
zijn de thema’s. En dat was ook precies wat hij wilde. “Ik wist pre-

cies welke workshops we hadden gekregen. En ja, het waren hele leuke 

workshops, maar het miste diepgang. […] Ik dacht van: de vorm is heel 

erg leuk, de onderwerpen, de thema’s, en ik zag mezelf van: ja, dat ga 

ik ook geven, alleen dan met nog een stukje diepgang erbij.”

 Orhan gaat gemotiveerd aan de slag. Hij wil in zijn lessen leer-
lingen actief aan het werk zetten, het liefst met behulp van veel 
verschillende werkvormen. In zijn eigen studie ziet hij de mooiste 
voorbeelden, en die wil hij allemaal gebruiken. “Ik heb een heleboel 

lessen gehad van bepaalde docenten […] en heel veel werkvormen heb 

ik gezien, ook van medestudenten, die hele leuke werkvormen had-

den bedacht voor workshops, die zij zelf gaven voor onze eigen klas. 

En die wilde ik allemaal meenemen naar de stageschool.” Veel van 
wat hij hoort en ziet, probeert hij uit in zijn eigen lessen. En dat 
blijkt niet altijd te werken. Zo komt hij er al snel achter dat hij 
hoge verwachtingen heeft van de leerlingen en ook dat hij hoge 
eisen stelt. Een paar weken geleden – vlak nadat hij een work-
shop had gegeven over het thema ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ – 
sprak zijn begeleider hem aan. Er was na zijn workshop een ?inke 
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discussie ontstaan in de groep. De leerlingen vonden de opdracht 
te moeilijk. En te veel. Zijn begeleider stelt voor om een deel van 
de opdracht te schrappen. Orhan bespreekt de situatie met de leer-
lingen en concludeert dat hij het niveau van de groep te hoog heeft 
ingeschat. “De leerlingen gaven aan dat zoveel producten ze demoti-

veerden.” Toen hij zelf de opleiding deed, vond hij deze opdracht 
helemaal niet zo zwaar. Hij is er dan ook niet van overtuigd dat 
de opdracht werkelijk te veel en te zwaar is. Ook heeft hij moeite 
met het feit dat een deel van de opdracht geschrapt wordt. “Als er 

iets kleins wordt weggehaald of iets wordt aangepast, ja, dan is het niet 

meer mijn ding.” Toch past hij de opdracht aan. Hij vindt het be-
langrijk om met zijn onderwijs aan te sluiten bij de behoeften van 
de leerlingen. “Het is belangrijk om leerlingen te motiveren. Als leer-

lingen ongemotiveerd zijn, is het moeilijker om met hen samen te wer-

ken.” Orhan vindt het sowieso belangrijk dat het onderwijs wordt 
afgestemd op de motivatie van leerlingen. De school moet leerlin-
gen dan ook ruimte geven hun eigen voorkeuren te onderzoeken. 
Je moet leerlingen stimuleren daarover na te denken. Je moet leer-
lingen een perspectief bieden. “Je weet niet wat je allemaal kan ont-

wikkelen. En dat wordt ook nooit benoemd. We verwachten eigenlijk 

van leerlingen, van jongeren, dit moet je kunnen doen. Maar we vra-

gen niet: wat kan je nog meer? Waar zou je jezelf in willen ontwikke-

len? […] We vragen altijd van: doe dit, want dat is goed voor je, maar 

we vergeten altijd de rest.” Leerlingen worden naar zijn idee veel te 
vroeg gedwongen om keuzes te maken. “Ze worden al heel erg vroeg 

gedwongen om naar de toekomst te kijken. Nu al vragen we eigenlijk 

aan kinderen die op de basisschool zitten van wat wil je eigenlijk wor-

den later, terwijl… Naarmate je ouder wordt, veranderen ook je inte-

resses.” Ook worden de keuzes die leerlingen maken volgens hem 
te veel gestuurd door ouders en docenten. “We sturen wel leerlingen 

naar een bepaalde richting. Dat doen onze ouders. Dat doen docenten 

van school. Maar het is allemaal nog een beetje algemeen. En leerlin-

gen zweven daarin.” Je moet leerlingen stimuleren om zelf op zoek 
te gaan naar voorkeuren en interesses. “Probeer eerst alles te zien. 

Zoals met de praktijk. Stuur ze maar in een bepaalde richting die ze 

nu leuk vinden en laat ze echt onderzoeken of ze dat echt willen doen.” 
Je moet als docent aansluiten bij die voorkeuren van leerlingen. 
“De persoonlijke voorkeuren die ze al hebben, probeer daar op in te spe-

len als docent zijnde. Want dat vinden ze leuk.” En dat betekent dat 
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docenten moeten di=erentiëren. “Heel veel leerlingen hebben ook 

een voorkeur, zoals ik dat had met geschiedenis, voor een bepaald vak, 

en het jammere is dat wij nu, dat de leerlingen, zeg maar, die een voor-

keur hadden voor een bepaald vak, dat die niet gestimuleerd werden 

om bijvoorbeeld nog dieper in het vak te gaan.” Hij realiseert zich dat 
dit niet eenvoudig is. “Het kost best veel tijd […] maar het is wel heel 

erg belangrijk.” Orhan ziet zichzelf ook vooral als coach. Hij wil 
naast de leerlingen staan. Hij wil geen leraar zijn die voor de klas 
een verhaal staat te vertellen terwijl de leerlingen achter hun ta-
feltjes zitten te luisteren. “Met de coach is het meer van: wij zijn een 

geheel. En we gaan gezamenlijk naar een doel toe. En met de leraar 

is dat tegen de klas, jullie gaan naar een doel toe en ik probeer te hel-

pen maar het is niet mijn doel. En daardoor creëer je al afstand.” Het 
prettigst voelt hij zich dan ook als coach. Hij vindt het leuk om te 
coachen. Dat heeft hij vroeger veel gedaan, toen hij jongerenteams 
begeleidde in de waterpolosport.
 Orhan werd in 1988 geboren. Zijn vader is op zijn achttiende 
vanuit Turkije naar Nederland verhuisd en heeft een baan als ope-
rator. Zijn moeder werkt als woonbegeleidster in de gehandicap-
tenzorg. En zijn zusje doet de opleiding tot Onderwijsassistent 
(po). Al jong stort hij zich op de waterpolosport. Hij traint hard en 
speelt op het hoogste niveau. “Ja, Nederlandse kampioenschappen 

gedaan: één keertje gewonnen, paar keer tweede geworden.” Op een 
gegeven moment zit hij zelfs in de voorselectie van Jong Oranje. 
Als gevolg van het vertrek van zijn trainer – waar hij het heel goed 
mee kon vinden – en verschillen in opvattingen over het spel met 
zijn nieuwe trainer (“Hij vond dat ik te fel was. En te agressief in de 

wedstrijd.”) stopt hij al op zijn achttiende. Tegen die tijd begint hij 
ook aan de opleiding tot Onderwijsassistent. Twee jaar daarvoor 
heeft hij het vmbo afgerond. “Het eerste en tweede jaar had ik ei-

genlijk niks met school, toen vond ik andere dingen leuker: sporten, 

meisjes, niet naar school gaan.” Vanaf het derde jaar is hij hard gaan 
werken. “Als je de cijfers niet zou halen, dan moest je naar een kader-

school of basis. En dan zou je automonteur kunnen worden, of schil-

der. Dan zou je echt naar een praktijkschool gaan.” Dat is niets voor 
Orhan. Hij is niet zo een doener. “Ik ben meer dan een doener, ik 

denk liever iets.” Zijn docenten hadden dat ook in de gaten. “De do-

cent zei ook altijd tegen mij: ga maar wat anders doen, want techniek 

is niks voor jou. Schroefjes boren of… Nee, dat ging gewoon niet.” Door 
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hard te studeren kon hij naar het vmbo-T. “Ik ben heel hard aan de 

slag gegaan. Ook in elke pauze ben ik gaan studeren. Als ik repetitie 

had, zat ik in de pauze nog steeds te leren. En toen was ik veilig.” Het 
was niet zo dat hij vanaf dat moment een brave leerling was. “Ik 

was heel erg in de klas, als leerling. Ik was best wel druk. Sommige do-

centen verbaasden zich er ook over dat ik nog op school zat.” Dat gold 
zeker niet voor alle docenten. Het had volgens Orhan te maken 
met een bepaalde manier van denken. “Die docenten die jonger wa-

ren, die vonden het wel fijn om mij in de klas te hebben. Die stonden 

ook heel erg open voor je eigen denkwijze. En de wat oudere docenten, 

die hadden echt zoiets van: jij gaat nu zitten, jij gaat nu luisteren, ik 

vertel wat jij moet doen, en jij hebt eigenlijk geen eigen mening. En bij 

die wat jongere leraren was het van: we gaan het nu hebben over dit en 

dit, hoe denken jullie daarover?” Ondanks dit rondde hij het vmbo-T 
goed af. Hij wist tegen die tijd al dat hij leraar wilde worden. “Mijn 

moeder heeft me daar best wel in gepusht. Ze zei als reden: je hebt so-

wieso veel vakanties, dat motiveerde mij natuurlijk. Maar ze zei ook: je 

hebt altijd werk. Dat vond ze heel erg belangrijk. Ze zei: als je nu kijkt, 

overal worden mensen ontslagen, maar nooit in het onderwijs.” Het 
sloot ook aan bij wat hij wilde. Hij wilde heel graag geschiedenis 
onderwijzen. “Ik wou heel graag geschiedenis gaan geven. Vond ik ook 

een heel leuk vak. Ik was daar gewoon helemaal geobsedeerd van.” Ter 
voorbereiding daarop wilde hij eerst onderwijsassistent (vo) wor-
den, maar die opleiding bestond niet. Die opleiding bestond alleen 
voor het basisonderwijs. “En ik zag mezelf niet voor kleine kinderen 

voor de klas staan. En liedjes zingen. Daar ben ik gewoon geen type 

voor.” Hij heeft toen een jaar commerciële economie op het mbo 
gedaan (“Ik moest toch wat kiezen.”), maar is daar na een jaar weer 
mee gestopt. Hij heeft nog even gedacht om bij de marechaussee 
te gaan, maar ook dat werd het niet. Op zoek naar een geschikte 
opleiding stuit hij toevallig op een bericht over de opleiding tot 
Onderwijsassistent (vo). “Toen ben ik gaan kijken, voortgezet onder-

wijs, leuk, geen basisonderwijs. Nou toen kwam ik daar. Hele klaslo-

kaal vol leerlingen. Psychologie werd gegeven, allemaal vakken die ik 

heel erg leuk vond. Dus op de intake voelde ik me ook gelijk thuis. En 

toen kwam ik er ook achter dat de opleiding al twee jaar bestond. Een 

experiment.” Hij doorloopt de opleiding in drie jaar, en kiest uit-
eindelijk voor de lerarenopleiding Omgangskunde.
 En nu zit hij in zijn eerste jaar, en ontwikkelt hij workshops 
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waarin hij zoveel mogelijk wil aansluiten bij de behoeften van de 
leerlingen. Maar die gerichtheid op leerlingen betekent overigens 
niet dat leerlingen alleen maar dat hoeven doen wat ze graag wil-
len. Orhan is een voorstander van het invoeren van vernieuwin-
gen, maar die vernieuwingen moeten wel e=ectief zijn. “Ik vind als 

je iets nieuws introduceert, dat het wel effectief moet zijn. Dat de leer-

lingen wel de basiskennis moeten weten, dat ze dat ook meekrijgen.” 
Het aansluiten bij de doelen en behoeften van leerlingen, bete-
kent niet dat leerlingen volledig vrij zijn in wat ze wel en niet wil-
len doen op school. “Wat krijg je dan? Een leerling van 13, die heeft 

wel een idee van wat hij wil, maar die zit ook te kijken naar wat z’n 

huiswerk is. […] Op korte termijn, en niet op lange termijn. En wat hij 

morgen moet doen. Hij heeft geen zin om te gaan uitzoeken van wat 

hij eigenlijk leuk vindt. En wat kiest hij dan? Dan kiest hij iets over 

vlinders, wat hij heel snel af kan maken als werkstuk, dan iets over zijn 

toekomstbeeld.” Om de kleine groep afstudeerders voor te bereiden 
op het eindassessment, simuleert hij tijdens de bijeenkomsten af 
en toe ook assessment-gesprekken. “Dan vroeg ik dingen die gewoon 

in de praktijk spelen en hoe zij dat dan zouden oplossen. En sommigen 

die hadden daar helemaal geen antwoord op, en dat vond ik wel heel 

erg schokkend. […] Ze hebben geen basis meegekregen. […] Tekort aan 

theorie.” Dat moet je als school zien te voorkomen. Je moet leerlin-
gen laten zien wat het belang is van de opleiding op de langere ter-
mijn. “Docenten geven grenzen aan: jullie gaan leren tot dit moment. 

Maar ze zeggen niet: het moment reikt veel verder dan de grens die wij 

trekken.’ Hij heeft dat ook gemerkt toen hij nog sportte. “Ik dacht 

op mijn 17e, 18e: ik heb mijn toppunt, qua prestaties, nu bereikt. Ik kan 

me niet meer verder ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk niet zo, want 

voordat je de top bereikt kan je misschien wel 25 of 26 zijn. Maar dat 

wist ik toen helemaal niet. […] Het mentale gedeelte werd helemaal 

niet aan gewerkt of naar gekeken. En dat is even belangrijk als het an-

dere, het fysieke.” Een leraar moet de leerlingen dan ook actief laten 
uitzoeken wat ze graag zouden willen. Je mag de leerlingen niet 
laten ontsnappen. Leerlingen hebben nu eenmaal de neiging om 
vooral te denken op de korte termijn… Voor zijn afstudeerproject 
van vorig jaar heeft hij samen met zijn begeleider de schoolkan-
tine omgebouwd tot een leerwerkplaats. Het betrof een praktische 
leeromgeving waarin leerlingen broodjes maken, verkopen en af-
rekenen. Als leerlingen er willen werken moeten ze solliciteren: 
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ze moeten een brief schrijven en worden vervolgens uitgenodigd 
voor een gesprek. Door leerlingen op deze manier te laten werken 
komen ze erachter wat ze wel en niet willen. “Ze hadden gelijk al 

een voorbeeld van zo gaat het ook in het echt.”

 Orhan vindt het belangrijk om met zijn onderwijs aan te slui-
ten bij de leerlingen zonder dat dit ten koste gaat van de diepgang. 
Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Hij moet wennen aan het lesge-
ven in het mbo. Hij heeft tot nu toe alleen stage gelopen in het 
vmbo. En die doelgroep is toch anders. “In de workshop over de ge-

meenteraadsverkiezingen moest ik heel erg zoeken van wat is het ni-

veau van de leerlingen.” Die workshop ging niet zo goed. “Dat was 

gewoon helemaal geen succes. De werkvorm vonden ze niet leuk, het 

onderwerp vonden ze niet leuk, ze wilden eigenlijk gewoon niet komen 

want ze vonden het eigenlijk gewoon zo saai.” Ook sloot het onder-
werp niet aan bij de stage van de leerlingen. Vorige week gaf hij 
die workshop over ‘Drank en drugs’. En die ging dus goed. “Ge-

woon nieuwe werkvormen erin brengen, dat vinden ze wel heel erg 

leuk.” De bedoeling was dat leerlingen aan het eind van de work-
shop een PowerPointpresentatie klaar hadden die ze moesten ge-
bruiken op hun eigen stage. En de leerlingen waren enthousiast. 
Dat wilde hij graag bereiken. “Mijn doel was echt duidelijk van het 

moet een positieve workshop worden. […] Voor mij was het echt van hoe 

zorg ik voor een goede sfeer in de klas.” Dat is gelukt. “Nu weet ik echt 

hoe ik ze heel erg positief maak. Dat was een belangrijk leerpunt. Ik 

weet nu wel hoe ik de leerlingen aan het werk krijg.” Wat hieraan heeft 
bijgedragen is de workshop over de gemeenteraadsverkiezingen. 
“Dan probeer je te denken van, ja, hoe kan ik er nu voor zorgen dat ze 

dit onderwerp kunnen toepassen op hun eigen stage. […] Dan ga je wel 

denken van: hoe zorg ik er wel voor dat ze de volgende workshop leuk 

gaan vinden. […] Ik probeer echt te denken van, ja wat heb ik zelf mee-

gemaakt, wat hebben de studenten voor mij gedaan, en wat vond ik 

leuk, en waarom vond ik dat leuk. En dat probeer ik dan uit om mee te 

nemen naar mijn stageplek.” Ook de feedback van de leerlingen en 
zijn begeleider hebben hem geholpen. Dat heeft hij overigens wel 
moeten leren: feedback ontvangen. “In het begin van de opleiding 

voor onderwijsassistent was feedback ontvangen heel erg moeilijk voor 

mij. Ik sloeg altijd dicht als ik kritische feedback kreeg. Ik heb van dat 

punt een sterk punt gemaakt. […] Ik heb veel training gekregen op de 

opleiding tot onderwijsassistent met de drie G’s: gevoel, gevolg, gedrag. 
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[…] Ik heb me echt honderd procent voor opengesteld. Eerst vond ik het 

helemaal niks, kritische feedback krijgen maar nu vind ik dat heel erg 

fijn.” Hij wil dan ook alles wat zijn begeleider te zeggen heeft ho-
ren. “Ik wil echt alle puntjes op de i zetten. Ik wil geen algemene feed-

back, maar ik wil echt, ook al zijn het van die zeikdingetjes, ik wil het 

gewoon wel weten.” Orhan heeft ook gemerkt dat hij meer de coa-
chende rol moet innemen. Hij wil dat ook graag, maar het lukt 
nog niet altijd even goed. Hij moet durven loslaten – lesgeven in 
het mbo is anders dan lesgeven in het vmbo. “Ja, ik ben gewend 

aan vmbo-leerlingen, die hebben heel erg veel structuur nodig. En met 

het coachen moet je ze durven loslaten. Dus ik zat in dubio van: mijn 

ervaring is dat ik ze eigenlijk heel erg strak moet houden, maar dan 

kom ik op het ROC en moet ik ze eigenlijk heel erg loslaten. Hoe vind 

ik een balans tussen mijn werkervaringen en deze nieuwe ervaring? 

Voor mij is dat zoeken.” In de eerste workshop van dit jaar hield hij 
de touwtjes strak in handen. “Terwijl een coach eigenlijk een beetje 

de touwtjes los heeft. Je helpt ze wel, maar ze moeten het eigenlijk zelf 

een beetje ontdekken en jij stuurt ze eigenlijk daarbij. […] Een coach die 

zegt bijvoorbeeld: in het boek staan leuke opdrachten, kies er maar een 

uit welke bij jou past en welke bij jou aansluit. En individueel ga ik met 

jullie samen kijken hoe dat gaat lopen.”

 Al met al is Orhan blij met de workshop over ‘Drank en drugs’. 
Deze ervaring draagt bij aan zijn zelfvertrouwen – na die eer-
ste workshop had hij het toch wel even moeilijk. “Ja, dan gaat het 

ook wel knagen aan je zelfvertrouwen. Zo van: ben ik eigenlijk wel ge-

schikt? En dan ga je denken van, ja, is het ROC dan wel wat voor mij 

want op het vmbo ging het altijd wel heel erg goed.” Ook al omdat hij 
zo een workshop zelf heel erg leuk zou vinden. “Als ik zo’n work-

shop zou krijgen, zou ik het heel erg leuk vinden omdat je het echt he-

lemaal naspeelt. Dan ben je zelf al helemaal enthousiast en dan wil je 

gelijk aan de slag, en dan krijg je in een keer een soort klap in je gezicht 

van, nee, jij vindt het wel leuk, maar wij vinden het helemaal niet leuk. 

En dat kan wel je zelfvertrouwen beschadigen. Dat kan je onzeker ma-

ken.” Maar na de tweede workshop is zijn zelfvertrouwen volledig 
hersteld.
 In de loop van het jaar ontwikkelt Orhan steeds vaker work-
shops. Hij gaat daarbij vrij systematisch te werk. Hij maakt een 
opzet met behulp van het model Didactische Analyse van Van Gel-
der, die stuurt hij naar zijn begeleider om die vervolgens samen te 
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bespreken. De workshopthema’s liggen vast maar hij mag zelf be-
palen op welke manier hij de workshops inricht. Hij verwerkt de 
feedback van zijn begeleider in de opzet van de workshops. Daarna 
voert hij ze uit. Vaak probeert hij de werkvormen die hij wil inzet-
ten van tevoren al uit bij zijn studiegenoten. Bij het uitvoeren van 
de workshops komt hij erachter dat hij het moeilijk vindt om de 
theorie over te brengen op de leerlingen. “De theorie overbrengen 

op de studenten, dat vond ik heel erg lastig. Opdrachten geven, dat 

vond ik helemaal niet zo lastig, maar echt de leertheorie overbrengen, 

dat vond ik wel heel erg lastig om dat daar niet zoveel tijd voor was en 

ik had er geen enkele ervaring mee.” Pas geleden had hij het met de 
leerlingen over communicatie. In de theorie over communiceren 
wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen inhoudsniveau (wat 
wordt er gezegd) en betrekkingsniveau (hoe wordt het gezegd). “Ik 

had een heel opdrachtformulier gemaakt en dat ging over het inhouds- 

en betrekkingsniveau. Het was echt leertheorie, en dat moest ik gaan 

overbrengen naar de studenten toe.” Wat hij er moeilijk aan vond 
was, dat hij zelf niet boven de lesstof stond. Hij wilde dat de leer-
lingen zich de theorie via het spelen van een rollenspel zouden ei-
gen maken. “En dat vonden ze heel erg lastig, die rollenspelen, want 

ze moesten zich echt gaan verbinden met de theorie. Dus hoe de the-

orie het beschrijft, zo moesten ze het eigenlijk naspelen.” Hij vroeg 
zich af of de theorie te moeilijk was, of dat het te vroeg was om al 
een rollenspel te doen. Misschien moest hij langer stilstaan bij de 
theorie. “Wat ik denk is dat ik meer tijd had moeten besteden aan de 

theorie zelf. Zeker twee lessen, en daarna pas kennismaken met de ac-

tiviteit. Dus echt puur theorie en dan de activiteiten.” Hij weet alleen 
nog niet zo goed op welke manier hij dat moet doen. Hij wil niet 
voor de klas gaan staan om de leerlingen de theorie uit te leggen. 
“Dat is te passief, vind ik. Het past niet bij de leerlingen. De leerlin-

gen geven zelf ook aan als ik met ze in gesprek ga, dat ze heel erg ac-

tief willen zijn, dat ze heel erg interactief bezig willen zijn en dan laat 

ik ze eigenlijk de theorie zelf opzoeken.” De leerlingen zijn positief 
over de activerende werkvormen die hij gebruikt. Pas nog had hij 
in een les over de vreedzame school verschillende werkvormen in-
gezet: een >lmpje, een samenwerkingsspel, een groepsopdracht, 
een presentatie voor de klas. “Tien minuten voor het eind van de les 

heb ik feedback gevraagd aan de leerlingen. Ik kreeg veel positieve reac-

ties. Ze vonden het een erg leuke en leerzame les. Vooral omdat ze zo 
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actief werden gemaakt motiveert dat ze om te leren.” Na die les over 
communiceren geeft Orhan een workshop over het thema >nan-
ciën. Daar ontdekt hij dat het belangrijk is om de theorie concreet 
te maken voor de leerlingen. “Het doel van die workshop was om 

leerlingen bewust te maken van hun uitgaven en inkomens, en hoe ze 

met hun geld omgaan. [...] Ik was begonnen met een filmpje. Met het 

filmpje heb ik ze een kijkopdracht gegeven. […] Ik heb ze gevraagd: 

waar kun je je mee identificeren want ze zagen een aantal personen 

voorbijkomen met een probleem en zijn er eventuele oplossingen. Dus 

zo laat ik ze al nadenken over de theorie van: wat is het probleem, op-

lossing, hoe ziet dat eruit – en dan hebben ze een heel concreet voor-

beeld hoe het zich afspeelt.” Hij constateert dat hij in de workshop 
over communicatie geen concreet voorbeeld heeft gebruikt. Dat 
daarin de theorie te abstract is gebleven. “Ze zagen alleen het op-

drachtformulier en ze zagen daar een heel leuk schemaatje, maar een 

voorbeeld hadden ze niet en dat is, denk ik, ook heel erg essentieel, dat 

ze ook een voorbeeld hebben. Dan kunnen ze het makkelijker herken-

nen. Bijvoorbeeld, als ik lees hoe een leraar uitlegt, dan kan ik me daar 

niet heel veel bij voorstellen, maar als ik die leraar dan voor de klas zie 

en hem zie uitleggen, dan weet ik precies: o ja, hij doet dat, en hij let 

op die details, en ik zie dat hij zo beweegt door de klas. Het is allemaal 

veel concreter.” De volgende keer zou hij eenvoudige opdrachten 
maken voor de leerlingen. Bijvoorbeeld door ze begrippen te laten 
koppelen aan zinnen. “Net zoals we dat vroeger op de basisschool de-

den met werkwoorden.” Door dat soort oefeningen wordt de theorie 
concreter.
 Een voorwaarde voor het slagen van een workshop is wel dat 
de leerlingen er zijn. Het komt regelmatig voor dat er te weinig 
leerlingen in de klas zitten om de workshop uit te voeren. Hij kan 
daardoor bepaalde werkvormen niet meer inzetten. “Heel vaak 

was het zo dat ik een werkvorm had en dat er te weinig leerlingen wa-

ren. Dan wilde ik een rollenspel doen want dan had ik het uitgepro-

beerd op de hogeschool tijdens de les, en het was, ja, supergeslaagd en 

heel erg leuk en heel erg veel van geleerd. En toen dacht ik: ja, dan ga 

ik het meenemen naar het ROC en dan heb je een rollenspel gemaakt 

van: ja, je weet dat er ongeveer tien leerlingen moeten komen en dan 

houd je rekening met zes leerlingen. En dan wil je het gaan doen en 

dan zijn er maar vier leerlingen. Of drie.” Hij vindt het beleid van 
het ROC wat dit betreft ‘heel erg losjes’. Op zijn vorige stageschool 
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(vmbo) was daarvoor een protocol. Er werd bijgehouden wie af-
wezig was, en wanneer een leerling te vaak verzuimde werden er 
maatregelen genomen. Dat vindt hij goed. “Want als ik kijk naar de 

aanwezigheid op het mbo bij mijn eigen stage, dan is dat gewoon dra-

matisch.” Hij belt de leerlingen die afwezig zijn dan ook op. Niet 
om ze terecht te wijzen maar om aan te geven dat hij ze op deze 
manier niet kan helpen. Hij wijst ze daarbij op hun eigen verant-
woordelijkheid. Maar ook al dragen die leerlingen zelf verantwoor-
delijkheid, de school heeft daarbij wel degelijk een taak. “Dat zij 

veel missen en dat hun ontwikkeling daarmee stil staat, dat is natuur-

lijk hun verantwoordelijkheid, maar ik vind wel dat je als school daar 

wel wat meer mee mag doen, zeg maar, het bedenken van een oplossing 

daarbij.” De leerlingen geven dat ook aan. “Twee specifieke studen-

ten, die zeiden ook tegen mij: een leraar is de stok achter de deur. Als 

ik er niet ben, dan vind ik het fijn als de leraar een beetje achter mij 

aan zit.” Dat vindt hij een taak van de leraar. Hij komt dit gedrag 
vooral tegen bij het groepje leerlingen dat hij begeleidt bij het ont-
wikkelen van een portfolio. Deze leerlingen komen één dag per 
week terug naar school, maar negen van de tien keer zijn ze er 
niet. Zelf vond hij die terugkomdag destijds heel >jn. “Drie dagen 

loop je stage, één dag ben je vrij en één dag ga je naar school toe. […] 

Dus eigenlijk kan je in principe, heb je het gevoel van: ik ga mijn hart 

luchten.” En zijn toenmalige begeleidster maakte het belang van 
zijn aanwezigheid ook echt duidelijk. “Die kon zo met je praten dat 

ze je echt raakte. Ze gaf echt het belang aan van aanwezig zijn op zo 

een goede manier en dat komt denk ik ook omdat ze echt oprecht ge-

interesseerd was in je.” Hij heeft zijn aanpak dan ook min of meer 
van haar overgenomen, hoewel hij zich realiseert dat er niet één 
speci>eke aanpak bestaat. Elke student is anders en moet je dus 
anders benaderen. “Bijvoorbeeld die twee studenten, die worden he-

lemaal zenuwachtig als ik ze opbel, dan voelen ze zich heel erg naar, 

en de anderen die denken zoiets van: ja, laat hem maar bellen, ik kom 

toch niet. En de anderen hoef je helemaal niet te bellen want die zijn er 

altijd. Dus die studenten heb je ook. Dus eigenlijk heb ik te maken met 

drie types studenten.”

 Die gerichtheid op leerlingen vindt hij belangrijk. Leerlingen 
moeten zich prettig voelen, leerlingen moeten zich veilig voelen. 
Je moet als docent leerlingen ook aanvoelen. Pas geleden gaf hij 
een workshop over het geven van instructies. Leerlingen zaten in 



168

groepjes van vijf bij elkaar. Ieder groepje bestond uit één instruc-
teur en vier zogenaamde uitvoerders. De bedoeling was dat de 
uitvoerders op basis van mondelinge aanwijzingen van de instruc-
teur een puzzel maakten van vierkantjes, driehoeken, zeshoeken 
en rechthoeken. De instructeur kon echter niet zien wat de ande-
ren deden. De instructeur moest dus duidelijke instructies geven 
en de uitvoerders moesten goed luisteren. In een van de groepjes 
zat een leerling van Marokkaanse afkomst. Op basis van haar in-
structies maakten de anderen de puzzel. Het probleem was dat het 
meisje de verschillende vormen door elkaar haalde. “Een zeshoek 

of een vierkant of een driehoek – dat zijn geen alledaagse woorden, 

dus het is voor hun heel erg lastig.” Orhan corrigeerde haar een paar 
keer, en bij de evaluatie van de opdracht raakte het meisje over-
stuur. “Toen werd ze heel erg emotioneel, en toen moest ze huilen en is 

ze de klas uitgegaan. […] Het voelde voor haar eigenlijk alsof ze gefaald 

had.” Hij stuurde een vriendin van het meisje achter haar aan, en 
besprak het voorval met de klas. Ondertussen bedacht hij dat hij 
het de volgende keer anders zou aanpakken. Hij zou de namen 
van de vormen achterop de puzzelstukjes schrijven. Maar hij zou 
ze wel de keuze geven om daar gebruik van te maken. “Dus dat ik 

daarmee de veiligheid breng. Dat ik ze niet in verlegenheid breng want 

het kan ook zijn dat ze zich te trots voelen om dat dan aan te nemen, 

dat er een benaming op staat.” Het feit dat hij een vriendin achter 
het meisje aanstuurde, had te maken met een soortgelijke situatie 
op de hogeschool. Ook toen liep een meisje geëmotioneerd de klas 
uit en ook toen stuurde de docent een vriendin achter het meisje 
aan. “Ik moest gelijk terugdenken van: oké, eerst op de hogeschool en 

nu dit, maar nu ben ik docent en op de hogeschool was ik medestu-

dent. Dus ik moest gelijk terugdenken aan hoe mijn eigen docent dat 

heeft opgelost.” Maar zijn docent koos er destijds voor om het voor-
val niet meteen te bespreken. Dat vond hij vervelend. “Op de hoge-

school zag ik haar huilen en dat vond ik zo vervelend want ik dacht bij 

mezelf: ja, ziet de docent het niet of laat ze het expres links liggen om 

bepaalde redenen. Daarom had ik op mijn stage wel het gevoel van ik 

moet het direct bespreekbaar maken, want ik vind het niet fijn. Ik vind 

het niet fijn als iemand huilend de deur uitloopt en het pas tien minu-

ten later wordt besproken wat er eigenlijk aan de hand is.” Toen hij be-
sloot die vriendin achter het meisje aan te sturen, had hij wel even 
oogcontact gezocht met zijn begeleider. “Die liet het helemaal aan 
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mij over en ik heb wel voor de zekerheid, toen ik die beslissing nam, heb 

ik wel oogcontact gemaakt met mijn begeleider of ik het wel goed had 

gedaan. En ik zag ook aan zijn blik van dat het goed zo was en dat gaf 

mij ook weer een heel erg fijn gevoel natuurlijk.” Na de les had hij sa-
men met zijn begeleider nog een gesprek met het meisje. Hij had 
aan haar gevraagd of hij het goed had gedaan, of dat ze liever had 
gehad dat hij zelf achter haar aan was gekomen. “En toen heeft ze 

ook gezegd: nee, ik vind het fijn om dan eventjes alleen te zijn.” Zelf 
zou hij dat ook >jn vinden. Toen hij op het mbo zat, heeft hij zelf 
ook eens zo een situatie meegemaakt. Zijn tante was overleden en 
hij moest daar iets over vertellen in de klas. “Ja, toen schoten al die 

emoties, die kwamen naar boven. En toen liep ik ook de klas uit van: ja, 

ik wil hier gewoon even weg.” Ook deze ervaring was even door zijn 
hoofd geschoten in de situatie met het Marokkaanse meisje. “Ja, 

een hele goede vriendin van mij, die kwam toen achter me aan. […] En 

dat was wel heel erg fijn.”

 Aan het eind van het stagejaar kijkt Orhan met enige trots te-
rug op alle ontwikkelde en uitgevoerde workshops. “Ze zijn alle-

maal verschillend en daar ben ik wel heel trots op.” Hij heeft vooral de 
feedback van leerlingen als motiverend ervaren. “Als je ziet dat de 

studenten heel erg veel plezier hebben in jouw les en dat ze in de eva-

luatie met hele leuke feedback komen, ja, dat maakt je wel trots en dat 

stimuleert je wel om verder te gaan.” In het tweede stagejaar wil hij 
graag een docentenhandleiding ontwikkelen. “Ik heb al heel veel 

materiaal zelf ontwikkeld natuurlijk. En ik zou graag een eigen do-

centenhandleiding willen schrijven met opdrachten. Dus echt een spe-

cifiek werkboek dat ik eventueel kan meenemen naar elke leerwerkplek 

of later als ik docent ben in mijn eigen klas.”

 September 2010. Orhan loopt stage op een Regionaal Oplei-
dingscentrum bij de opleiding Pedagogisch Werk. Twee dagen per 
week. Hij verzorgt de vakken Burgerschap en Communicatie, en 
heeft het enorm naar zijn zin. Hij krijgt volop ruimte om zich te 
ontwikkelen en hij kan het heel goed vinden met zijn stagebege-
leider. “Qua denkwijze en qua visie zitten we echt op één lijn. Dat is 

heel erg fijn.” Dat was vorig jaar anders. Toen verschilde hij regel-
matig van mening met zijn begeleider over de wijze waarop je leer-
lingen aanstuurt. “De onderwijsvisie van mijn begeleider van vorig 

jaar was dat studenten eigenlijk zelf hun leerproces invullen. En dat is 

wel heel leuk en aardig, maar dat is niet reëel want studenten zijn best 
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wel passief. Hij ging er vanuit dat als we een onderwerp zouden bespre-

ken, dan zouden ze zelf thuis naar de bibliotheek gaan en de boeken 

gaan lenen en dat dan gaan lezen. Dat klinkt heel erg leuk, maar in de 

praktijk werkt het helemaal niet zo.” En er was weinig aandacht voor 
theorie. Orhan wil leerlingen ook wel vrijheid geven, maar dan 
binnen bepaalde grenzen, binnen een bepaalde structuur. “Bij-

voorbeeld, een duidelijke opdracht. Dat ze wel zelfstandig aan de op-

dracht mogen werken en daar wel helemaal een eigen draai aan geven, 

maar dat er wel hoofdlijnen in die opdracht zitten.” Hij is bang dat er 
anders teveel niet aan bod komt. “Ja, dan gaan ze toch bepaalde as-

pecten missen die ik heel belangrijk vind.” Door het contact met zijn 
begeleider groeit zijn zelfvertrouwen. Hij woont in het begin van 
het jaar regelmatig zijn lessen bij. En ze bespreken die lessen ook 
samen na. Hij leert daar veel van, bijvoorbeeld hoe je een les op-
start. Orhan vindt vooral het informele karakter van het contact 
prettig. “Een keer in de twee weken of zo gaan we naar een viskraam-

pje en dan halen we een bakje kibbeling en ja, dan ja, dan praten we 

gewoon over allerlei zaken. En ik vraag hem ook: ja, Marco, vandaag 

vond ik dit en dit heel erg interessant om te zien. En dan zegt hij: oh, 

dat is mij niet opgevallen, vertel er eens iets over. Je praat met elkaar 

maar het is niet zo heel erg formeel allemaal. Het is een beetje infor-

meel maar wel heel erg interessant en daardoor leer ik wel heel erg van 

hem.” Hij voelt daardoor ook ruimte om zelf te experimenteren. 
“Bijna elke les probeer ik wel te experimenteren want ik weet: als ik een 

fout maak, dan maakt dat niet uit.” Vorig jaar had hij vaak het ge-
voel dat hij zich moest verdedigen. “Als ik een aantal lesideeën had, 

dan moest ik gaan bewijzen dat het wel functioneel was.” Hij had als 
doel diepgang in de workshops te brengen. “Toen ik zelf die oplei-

ding deed, heb ik ook lessen gekregen van mijn toenmalige begeleider. 

En ja, ik snakte heel erg veel naar theorie. En wij moesten dat wel van 

hem zelf gaan opzoeken, maar je wou toch een houvast hebben in de 

lesstof zelf. Voor mij was de uitdaging om er wel een beetje mijn eigen 

draai aan te geven. […] Ik verzorgde zelf mijn lessen en daar stopte 

ik wel heel veel theorie in. […] De theorie aftoetsen, dat was eigenlijk 

uit den boze, vorig jaar. Toetsen – nee, dat is geen competentiegericht 

opleiden.”

 Wat hem bij het uitvoeren van zijn lessen vrijwel meteen op-
valt, zijn de grote verschillen tussen de doelgroepen. “Ik heb nu 

drie doelgroepen en vorig jaar had ik dan een doelgroep, dus eigenlijk 
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in totaal heb ik er vier gehad voor de lerarenopleiding en alle vier zijn 

niet te vergelijken met elkaar. Het lijken net vier andere planeten.” Hij 
heeft een groep eerstejaarsleerlingen van de richting Pedagogisch 
Werk (niveau 3). De eerstejaars leerlingen zijn echt nog adolescen-
ten. “Ze zijn nog heel prikkelbaar en heel erg snel afgeleid, het is echt 

eind vmbo.” Hij heeft een groep BOL-leerlingen. Die leerlingen 
moeten naast hun opleiding nog werken, en dat kost ze heel veel 
energie. Die kun je niet zomaar even met een onderzoeksopdracht 
de deur uitsturen. En hij heeft een groep BBL-leerlingen. Die zijn 
het meest gemotiveerd. Volgend jaar wil hij zijn LIO-stage graag 
uitvoeren op een BBL-opleiding. “Omdat ik veel meer diepgang in 

mijn lessen kan stoppen met ze en dat vind ik heel erg leuk.” Boven-
dien heeft hij dit jaar ook nog eens te maken met volwassenen. 
“Die zijn gewoon serieus, daar kan je heel veel diepgang in stoppen. 

Gewoon, qua lesinhoud.” Je kunt ze onderzoek laten doen, je kunt 
ze zelfstandig laten werken. Dat vindt hij leuk. Dat motiveert hem. 
Dit zijn ook niveau 4 leerlingen. Daar zijn zijn lessen voor bedoeld. 
Dat is hij ook gewend. Hij heeft zelf ook een niveau 4 opleiding ge-
daan. Verder merkt hij dat leerlingen het beste leren en het meest 
gemotiveerd zijn als ze actief aan het werk zijn. Hij vindt theorie 
heel belangrijk voor leerlingen, maar ze moeten die wel actief ver-
werven. “Ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd hoe ik ze het beste kan 

bereiken, hoe ze het beste gaan leren. En ik heb geprobeerd bijvoorbeeld 

een PowerPoint presentatie te geven en dat ik wel een half uur ga ver-

tellen over wat de theorie inhoudt. En dan zie ik van: nee, dat werkt 

niet, ze worden onrustig en heel erg gedemotiveerd.” Hij vindt dat zelf 
ook >jn, actief werken. “Ikzelf vind dat ook heel erg fijn als student, 

om heel erg actief bezig te zijn met de stof.” Hij staat dan ook zo min 
mogelijk voor de klas. Wat hij vooral een goede werkvorm vindt is 
om leerlingen zelf een presentatie te laten verzorgen. “Wat vooral 

werkt is, zeg maar, het zelf laten verzorgen van workshops aan elkaar. 

Dus dat ze echt zelf bezig gaan met de theorie. Dat je ze een opdracht 

geeft van: nou, jullie gaan een PowerPoint presentatie maken over de 

theorie die jullie – als het goed is – hebben gelezen.” Hij ziet aan de 
resultaten van de leerlingen dat deze manier van werken e=ectief 
is. “Ze komen terug met hele leuke dingen, en soms is het resultaat best 

verbluffend.” Hij vindt het daarbij belangrijk dat leerlingen de the-
orie verbinden met de praktijk. Voor leerlingen is dat heel belang-
rijk. Anders blijft de theorie iets abstracts. Aan het begin van het 



172

schooljaar liep de groep eerstejaarsleerlingen Pedagogisch Werk 
nog geen stage. Dat is niet bevorderlijk voor de motivatie van de 
leerlingen. “Zij zien het niet dat het heel erg noodzakelijk is om de stof 

onder de knie te krijgen. Voor hun is het een beetje een ver-van-mijn-

bed-show. […] Dat krijg ik ook teruggekoppeld van mijn leerlingen. Zij 

zeggen: ik begin een beetje gedemotiveerd te worden want ik wil aan 

de slag gaan. En aan de slag gaan, daar bedoelen ze mee van: ik wil 

stage lopen en ik wil het echt gaan oefenen.” Orhan probeert in zijn 
lessen het gemis aan stage op te lossen door praktijksituaties na 
te bootsen (rollenspelen, cases), maar die kunnen de praktijk niet 
vervangen. “In de praktijk doen zich zoveel situaties voor, goede situ-

aties, maar ook hele vervelende situaties, die je echt mee moet maken 

zodat je ook weet hoe het voelt.”

 Orhan heeft dit jaar als leerdoel om zich te verdiepen in de vak-
ken Omgangskunde die in het mbo aan bod komen. Hij wil zich 
op die manier voorbereiden op het leraarsberoep in het mbo. Een 
ander doel is om met zijn onderwijs aan te sluiten bij het niveau 
van de leerlingen. Vorig jaar vond hij dat niet altijd gemakkelijk. 
En ook dit jaar wordt hij daar mee geconfronteerd. Hij stelt hoge 
eisen aan de leerlingen. Dat vindt hij belangrijk. Zelf houdt hij er 
ook van dat er diep op de leerstof wordt ingegaan. “Ik vond het zelf 

heel erg leuk om diepgang te krijgen, ik hou niet van oppervlakkigheid. 

En ik merk dat de volwassenen, de BBL-ers, dat ook heel erg leuk vin-

den, de diepgang erin brengen. En dan krijg je de klik want dan heb je 

eigenlijk dezelfde interesse.” Ook vindt hij het belangrijk dat leerlin-
gen worden uitgedaagd. “Ik vraag op zo een manier dat ze wel extra 

worden geprikkeld. Dat het niet echt zoiets is van: oh, dat doe ik wel 

effetjes. En dan ben ik klaar en dan heb ik niet echt het idee gehad dat 

ik wat heb geleerd. Dus ik vraag ze wel om hun hersenen te kraken. 

Maar dat vind ik niet erg, dat vind ik juist wel goed. […] Ik probeer iets 

extra’s te vragen zodat ze ook als ze terugkijken, dat ze wel heel trots 

op zichzelf zijn. […] Dat probeer ik te bereiken, dat ze echt trots zijn op 

zichzelf.” Dat ziet hij ook bij zichzelf. “Als ik mezelf extra inzet en ik 

word daarvoor beloond dan ja, dan doet dat toch wel meer met me dan 

als ik iets krijg waarvan je al weet, dat haal ik wel.” Maar hij wil ook 
aansluiten bij het niveau van de leerlingen, en dat is nog niet zo 
eenvoudig. In de vorige periode gaf hij iedere vrijdag les over com-
municatie aan de eerstejaarsleerlingen Pedagogisch Werk. Het 
doel was dat leerlingen zich de theorie spelenderwijs zouden 
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eigen maken. Ook wilde hij graag dat leerlingen een beeld zouden 
krijgen van de relatie tussen de theorie en de praktijk. Om dat doel 
te bereiken moesten de leerlingen aan het begin van iedere les een 
paar leerdoelen formuleren. Aan het eind van de periode wilde hij 
nagaan in welke mate ze die leerdoelen ook hadden behaald. Daar-
naast moesten de leerlingen re?ecties schrijven over hun leerer-
varingen. Uitgangspunt voor Orhan was om meer diepgang in de 
lessen te brengen. “De reden waarvoor ik dat had gedaan met de leer-

doelen was wel om toch diepgang te krijgen. Want ik vond dat ze dat 

misten bij andere vakken.” In de loop van de periode bemerkte hij 
echter enige irritatie bij de leerlingen. “Ik vroeg bijvoorbeeld: eind 

van deze week lever je je verslagen in. En dan kreeg ik wel keurig netjes 

op tijd de verslagen, maar er was, denk ik, wel een lichte vorm van irri-

tatie dat het zo veel was.” Ook was het vaak onrustig in de klas. 
“Voor sommige werden mijn doelen iets teveel. Dat leidde tot concen-

tratieproblemen. Doordat het vaak onrustig was tijdens mijn les, moest 

ik vaak de les stil leggen om de aandacht te vragen.” Hij heeft zijn ob-
servaties voorgelegd aan zijn begeleider met de vraag of hij die on-
rust ook had opmerkt. “En dan krijg je teruggekoppeld: ja, dat heb ik 

ook gezien, en het kan zijn dat het aan het niveau ligt dat je geeft. Mis-

schien is dat te hoog voor ze.” Zijn begeleider gaf aan dat hij haast op 
hbo-niveau lesgaf en dat de leerlingen daardoor veel niet begrij-
pen. “Ja, de theorie die zij krijgen, die krijg ik zelf ook, maar dan wat 

dieper, dus eigenlijk is het identiek bijna.” Na dit gesprek heeft hij het 
probleem besproken met de groep. “Ik heb een half uur in de les 

daar voor uitgetrokken en ik heb ook een hele grote kring toen gemaakt, 

zonder tafels, echt een intieme kring. Echt van: ik merk dat jullie heel 

erg onrustig worden, waar komt dat door? En dan geven ze aan van: 

ja, het is eigenlijk best wel te veel, en we willen graag dat het iets min-

der ingewikkeld is. Ja, dan krijg je dat terug, dat respecteer je, dat hoor 

je te respecteren.” Door die onrust kon Orhan ook niet meer zich-
zelf zijn. Hij had vaak het gevoel voor politieagent te spelen en dat 
wil hij niet. Bovendien past het niet bij hem. “Je wilt jezelf zijn en je 

wilt er samen iets moois van maken op een hele relaxte manier. En 

door die onrust kon dat niet. […] Je moet geen masker opdoen want die 

leerlingen komen er toch heel snel achter hoe je daadwerkelijk bent, dat 

is gewoon zo.” Hij vindt dat niet gemakkelijk: omgaan met onrust. 
Zeker met die eerstejaars blijft dat knokken. “Vorige week werd het 

ook weer heel rumoerig. Toen heb ik met mijn begeleider afgesproken 
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van: we gaan nu kijken wat het beste werkt voor deze groep. Maak het 

jezelf maar gewoon makkelijk. Als ze al bezig zijn dan heb je al heel 

wat bereikt met deze groep.” Hij hecht er wel waarde aan: orde in het 
klaslokaal. Dat heeft hij geleerd in zijn sportperiode. Toen waren 
inzet en discipline ook heel belangrijk. Ook weet hij eigenlijk wel 
hoe hij dat voor elkaar zou moeten krijgen. Hij heeft dat geleerd 
van een docent op zijn laatste stage voor de opleiding tot onderwij-
sassistent. Hij was in die tijd bij verschillende docenten in de klas 
geweest, en het was hem opgevallen dat de leerlingen zich bij deze 
docent heel anders gedroegen. “Dat was gewoon dag en nacht ver-

schil.” De leerlingen waren tijdens zijn lessen heel rustig, terwijl 
ze bij de andere docenten vaak heel onrustig waren. Hij had aan 
de leerlingen gevraagd hoe dat kon. “Die leerlingen zeiden van: ja, 

we zien hem wel als een docent, maar hij laat ons wel heel erg vrij in 

de keuze die wij zelf ook leuk vinden. Ook met groepjes maken. Hij 

laat de leerlingen zelf de keuze maken, en andere docenten, die houden 

meer van indelen.” Vervolgens had hij dezelfde vraag aan de docent 
gesteld. Die vertelde dat hij de groep in het begin heel streng had 
aangepakt, en dat hij de teugels daarna had laten vieren. “Het was 

best wel een pittige klas, die hadden heel veel structuur nodig. En nu ze 

zagen wat ze aan hem hadden als leraar, en wat de regels waren, wis-

ten ze met alles wat ze deden wat de consequenties waren. En daar-

door, aan het eind van het jaar, had hij gewoon de teugels laten vieren 

en heel erg los laten hangen, maar de klas was gewoon heel rustig aan 

het werk.” Wat het handhaven van orde zo complex maakt is, dat je 
de regels moet afstemmen op de doelgroep waar je mee te maken 
hebt. “Wat zo moeilijk eraan is, is dat per klas is het altijd verschil-

lend.” Wanneer volwassenen praten tijdens de les, dan is dat bijna 
altijd over het onderwerp dat in de les centraal staat. “En ook met 

mobieltjes bijvoorbeeld. Zij werken allemaal, het kan soms zijn dat ie-

mand ziek is en dat ze worden gevraagd. […] Bij die doelgroep is het 

heel moeilijk om te zeggen: dat kan je niet doen. Want zij hebben ook 

kinderen thuis en stel: er gebeurt wat met hun kind. […] Er is een heel 

erg verschil van: hoe pas je de regels toe, welke regels stel je op en welke 

laat je een beetje weg en hoe geef je dat ook aan. Bijvoorbeeld ook met 

je intonatie of zo. Je kan moeilijk tegen iemand die in de dertig is een 

beetje, ja, helemaal terecht wijzen. Dat is toch een beetje anders dan 

tegen iemand van zestien.” Het handhaven van de orde gaat wel be-
ter dan vorig jaar. Toen verschilde hij van mening met zijn 
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begeleider over wat wel en niet mocht. Van zijn begeleider moch-
ten leerlingen gerust eten in de klas. Van hem mocht dat niet. En 
leerlingen maken daar gebruik van. Die gaan steeds opnieuw de 
discussie aan. “Maar van andere docenten mag het wel.” Van zijn 
huidige stagebegeleider leert hij dat je samen met de leerlingen de 
regels kunt opstellen. “Ik zat te observeren, de eerste periode bij mijn 

begeleider, en hij begon ook met zijn lessen en toen leerde ik van: je stelt 

samen met de klas de klassenregels op.” Dat was nieuw voor hem. “En 

dat vond ik heel erg goed. Toen dacht ik van: ja, dit moet ik zeker ont-

houden.” Hij probeert het uit in zijn eigen klas, met positief resul-
taat. “Dat werkt heel erg goed.” Inmiddels wordt voor hem steeds 
duidelijker dat zijn voorkeur ligt bij de BBL-leerlingen. Daar hoeft 
hij geen politieagentje te spelen – daar kan hij zichzelf zijn.
 Orhan past de lessen voor de eerstejaarsleerlingen Pedago-
gisch Werk over communicatie aan. “Nu vraag ik ze: maak vier leer-

doelen wat je voor de komende periode wilt gaan doen. En dan moeten 

ze zelf feedback geven op elkaars leerdoelen, dus dan gaan ze het uit-

wisselen. En ook de opdracht zelf heb ik verkleind. […] Ja dit werkt wel 

heel erg goed.” Het was voor hem de eerste keer dat hij leerlingen 
zelf leerdoelen liet formuleren. Toen hij zelf nog op het ROC zat, 
moest hij dat ook doen, leerdoelen formuleren. Maar wat hij zich 
onvoldoende heeft gerealiseerd is dat er een verschil zit tussen ni-
veau 3 en niveau 4. “Ik had zoiets van: niveau 3, 4, dat is toch een bé-

tje hetzelfde, ligt nog niet zo heel ver uit elkaar.” Maar gedurende het 
jaar komt hij erachter dat er ook binnen de groep grote verschillen 
zitten. “En toen zag ik ook niet dat er ook leerlingen waren die tegen 

niveau 3 aanzaten, dus die eigenlijk niveau 2 waren, maar niveau 2 en 

niveau 4, dat zijn wel twee hele grote stappen, en dat ontdekte ik pas 

later.” Hij komt tot de conclusie dat hij meer moet di=erentiëren. 
“Toen ging het lampje branden: ga nou eens inzoomen per leerling en 

ga het niet algemeen maken, algemeen niveau 3.” In de volgende pe-
riode wil hij dat uitproberen.
 Al met al heeft hij gemerkt dat het aansluiten bij het niveau, 
de behoeften en de motivatie van de leerlingen belangrijk is. Ook 
heeft hij gemerkt dat de theorie moet aansluiten bij de stage van 
de leerlingen. Dat is hij steeds meer gaan doen: onderwijs afstem-
men op de praktijk. Gedurende het afgelopen anderhalf jaar is hij 
in zijn lessen steeds meer verbanden gaan leggen met de stage van 
de leerlingen, hoewel dat niet altijd eenvoudig was. Soms leende 
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het onderwerp zich er niet voor. “Burgerschap bijvoorbeeld, dat is 

een algemeen soort Maatschappijleer en dat kan je niet echt koppe-

len met de kinderopvang, maar ik probeer dat wel heel erg.” En hoe 
beter dat lukt, hoe gemotiveerder de leerlingen zijn. “Hoe meer je 

het aansluit aan die kinderopvang, hoe meer zijn geïnteresseerd zijn.” 
En dat lukt hem ook aardig. “Ik merk van mezelf dat ik wel heel erg 

veel kan aansluiten bij ze.” Maar het kan nog beter. Hij wil nog 
meer oog krijgen voor de leerling. Hij vindt dat een leerpunt voor 
zichzelf, bijvoorbeeld als het gaat om het geven van complimen-
ten (“Heel vaak heb ik in mijn hoofd van: ja, dit hebben ze echt goed 

gedaan, ondanks dat het een pittige opdracht was. En dan wil ik dat 

benoemen aan het eind van de les en toch vergeet ik het weer, terwijl 

ik dat wel heel erg belangrijk vind.”) en het aansluiten bij het niveau 
van de leerlingen. Maar wat betreft dat laatste: daar is hij dankzij 
de feedback van zijn begeleider stap voor stap in gegroeid. “Die 

heeft mij gewoon goed geobserveerd, en dan zijn we ook in gesprek ge-

gaan van: nou het niveauverschil was te groot.” Ook de feedback van 
de leerlingen heeft hem erg geholpen. Door gesprekken te voeren 
heeft hij zijn lessen steeds aangepast. “Ik vind het belangrijk om 

ook te laten zien van: een docent die leert ook. Net als jullie. Ik ben ook 

niet perfect. […] Ik vond dat vroeger altijd niet eerlijk van docenten, die 

dan eigenlijk zelf een beetje fout zaten, maar dat dan nooit toegaven. 

[…] Vandaar ook dat ik altijd tafels aan de kant doe, dat ik met ze in 

de kring ga zitten, twee keer per periode, en dat ik even met de klas 

ga kijken van: luister, waar lopen ze tegenaan en hoe komt dat en hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat we niet meer tegen bepaalde zaken aan-

lopen.” Maar na anderhalf jaar lerarenopleiding is hem één ding al 
wel duidelijk: hij is goed in het ontwikkelen van onderwijs. “Ik ben 

erachter gekomen dat ik heel goed zelf schoolmateriaal kan ontwikke-

len.” Hij heeft in die tijd heel veel workshops ontwikkeld. Dat heeft 
hij erg leerzaam gevonden. “Omdat ik dan zie wat ik kan.” En hij 
ziet dat hij iets kan. En dat geeft zelfvertrouwen.
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Appendix C

Samenvattende beschrijvingen van het leerproces

In Appendix C wordt van elke deelnemer aan de tweede studie een samenvattende 
beschrijving van het leerproces en de leerresultaten gegeven. Een samenvattende 
beschrijving bestaat uit:
 - naam student
 - persoonlijke gegevens
 - thematiek werkplekleren
 - structuur van het leerproces
 - leerervaringen
 - ketens van activiteiten en ervaringen
 - professionele ontwikkeling

De leerervaringen van de deelnemers zijn geformuleerd op het niveau van de sub-
categorieën (zie tabel 4.5 in hoofdstuk 4).
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Tabel C1 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Sjors.

Student: Sjors

Persoonlijke gegevens

Studie: Omgangskunde; sekse: man; leeftijd: 23 jaar; studiejaar: 2/3 en 4; stages: Sport & Bewegen 

(mbo) en Sociaal Cultureel Werk (mbo)

Thematiek werkplekleren

Sjors worstelde met de vraag hoe hij met zijn onderwijs en manier van leidinggeven kon aansluiten bij 

de leerlingen, zonder zijn zelfbeeld op te geven. In het verlengde daarvan zocht hij naar een manier om 

contact te krijgen met zijn collega’s.

Structuur van het leerproces

Discontinu verloop: ‘schuring – crisis – wending’ (in zowel studiejaar 2/3 als studiejaar 4)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Begeleiden van leerlingen (17 jan. 2010) Sjors had zichzelf als leraar leren kennen. “Ik ben 

een redelijk strenge leraar. Ik vind zelf van niet, 

maar ik weet dat andere mensen daar zo tegen-

aan kijken. Zijn zelfvertrouwen was gegroeid 

waardoor hij meer initiatief durfde te nemen en 

minder afhankelijk was van anderen. “Ik heb le-

ren accepteren wie ik ben.” Hij hechtte nog altijd 

waarde aan een ordelijk verloop van de les, maar 

schatte situaties anders in. “Als iemand door je 

heen praat, dan is het niet om je te irriteren, maar 

dan is er blijkbaar iets anders en dan triggert het 

mij om erachter te komen wat er eigenlijk gaande 

is en dat aan te pakken.” Hij was minder gericht 

op orde houden en meer op de vraag hoe hij bin-

ding kon krijgen met de groep. “Ik kan me wel 

druk maken over orde houden, maar meestal is 

dat een gevolg van het feit dat je niet een goe-

de binding hebt met de klas.” Hij had meer oog 

gekregen voor de leerlingen. “Ik weet nog de eer-

ste les groepsdynamica, toen zei ik: ‘Willen jullie 

graag activiteiten doen of willen jullie echt graag 

zitten luisteren en theorie doen.’ Door dat af te 

stemmen krijg je meer acceptatie.” Hij probeerde 

een veilige omgeving te creëren voor leerlingen 

en liet zichzelf meer zien. Daardoor ontstond 

een vertrouwensband met de groep.

Communiceren en samenwerken (27 febr. 2010)

Manier van leren (27 febr. 2010)

Manier van leren (27 maart 2010)

Manier van leren (27 maart 2010)

Orde handhaven en/of herstellen (24 april 2010)

Afstemmen op leerlingen (24 april 2010)

Communiceren en samenwerken (24 mei 2010)

Persoonlijke verbeterpunten (24 mei 2010)

Professionele zelfkennis (23 jan. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten A (zie figuur 4.1)

Keten C (zie figuur 4.1)
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Tabel C2 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van  
   Sara.

Student Sara

Persoonlijke gegevens

Studie: Engels; sekse: vrouw; leeftijd: 28 jaar; studiejaar: 3 en 4; stages: Scholengemeenschap (vmbo) en 

Groenschool (vmbo)

Thematiek werkplekleren

Sara voelde een grote betrokkenheid bij vmbo-leerlingen, en richtte zich in haar leerproces volledig op 

het creëren van een positief leerklimaat waarin deze leerlingen actief en zelfstandig konden (samen)

werken.

Structuur van het leerproces

Discontinu verloop: ‘schuring – crisis – wending’

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Algemene didactiek (10 dec. 2009) Het lukte Sara steeds beter om een klasklimaat 

te creëren waarin vmbo-leerlingen konden leren 

en werken. Ze had geleerd dat daartoe minimaal 

twee voorwaarden van belang waren: het geven 

van duidelijke instructies aan en het maken van 

duidelijke afspraken met leerlingen (“Kom maar 

met een vraag. En de vraag: ‘Ik snap het niet’, is 

geen vraag. Je moet dan tegen mij zeggen wat je 

niet snapt.”) Ze had meer oog gekregen voor de 

leerlingen. “Ik heb altijd geluisterd naar de leer-

lingen, maar ik was daar gewoon niet mee bezig. 

Ik deed het misschien wel en misschien ook wel 

meer dan een klasgenoot van mij het zou hebben 

gedaan, maar voor mijn gevoel vind ik wat ik nu 

doe – dat ik het nu bewust doe.” Ze was in staat 

haar les om te gooien als dat nodig was en af te 

stemmen op de behoeften van de leerling. Ook 

lukte het haar om een vertrouwensband met 

leerlingen op te bouwen. “Er komen leerlingen 

met problemen naar me toe, en dan denk ik: ik 

ben niet jullie mentor. Ik denk: waarom kom je 

naar mij? En dan denk ik achteraf: ja, maar ik 

ben ook best wel veel met de leerlingen bezig, dus 

misschien moet ik het als compliment zien.” Sara 

had door haar stages een duidelijk beeld gekre-

gen van de taken en verantwoordelijkheden van 

een vmbo-leraar.

Professionele zelfkennis (25 jan. 2010)

Orde handhaven en/of herstellen (22 febr. 2010)

Beroep van leraar (25 maart 2010)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (13 okt. 2010)

Algemene didactiek (15 febr. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten C (zie figuur 4.1)

Keten A (zie figuur 4.1)
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Tabel C3 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Katja.

Student Katja

Persoonlijke gegevens

Studie: Gezondheidszorg & Welzijn; sekse: vrouw; leeftijd: 22 jaar; studiejaar: 2 en 3; stages: Verpleeg-

kunde (mbo) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (vmbo)

Thematiek werkplekleren

Katja hield zich bezig met leerlinggericht onderwijs: eerst in de vorm van interactief lesgeven (mbo), 

later in de vorm van het activeren en motiveren van leerlingen (vmbo).

Structuur van het leerproces

Discontinu verloop: ‘schuring – crisis – wending’

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Algemene didactiek (09 maart 2010) Katja had geleerd om haar onderwijs te richten 

op het bevorderen van het leren van leerlingen: 

interactief lesgeven, afstemmen van werkvor-

men op leerlingen, vertrouwen geven aan leer-

lingen. “Het is niet echt mijn ding om anderhalf 

uur voor een klas te staan en alleen maar dingen 

uit te leggen aan die leerlingen. Ik wil dat leerlin-

gen gewoon met mij meedenken tot een eindre-

sultaat.” Haar zelfvertrouwen was daardoor ge-

groeid. “Ik kan nu lesgeven op de manier waarop 

ik dat zelf fijn vind, dus heel veel interactie met 

de leerlingen, zonder dat ik ze, zeg maar, echt 

moet opvoeden. Zo staat het gewoon het dichtst 

bij mezelf en daar voel ik me fijn bij.” Om dat 

te realiseren moest ze als leraar flexibel kunnen 

opereren. “[…] in mijn hoofd al wel nadenkend 

over van: stel nou dat dit niet lukt of dat niet lukt, 

of dit komt op mijn pad, dat ik wel, in ieder geval 

in mijn hoofd, flexibel ben.” Ook had ze geleerd 

dat leerlinggericht onderwijs samenging met 

het stellen van regels. “Omdat ik ze teveel ruim-

te heb gegeven, weten ze dan bij mij niet wat ze 

wel en niet kunnen doen. […] Ik denk dat ik in 

het begin te vaak gedacht heb: oh, deze leerlin-

gen hebben het al zo zwaar, die zitten hier op een 

speciale school, dat vinden ze al niet leuk, en dat 

ik daar te veel medelijden mee heb gehad.” Ze 

hoefde niet altijd aardig te worden gevonden.

Algemene didactiek (02 april 2010)

Algemene didactiek (12 jan. 2011)

Algemene didactiek (12 jan. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten C (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten C (zie figuur 4.1)
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Tabel C4 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Mike.

Student Mike

Persoonlijke gegevens

Studie: Consumptieve Techniek; sekse: man; leeftijd: 23 jaar; studiejaar: 1 en 2; stages: Ondernemer 

Horeca (mbo) en Scholengemeenschap (vmbo)

Thematiek werkplekleren

Mike had moeite met het schakelen tussen zijn beroep als kok en zijn rol als begeleider van leerlingen in 

de keuken. Hij schatte het niveau van leerlingen continu te hoog in en had te hoge verwachtingen van de 

leerlingen. Hij stelde zichzelf steeds opnieuw als doel om te leren denken als een leraar.

Structuur van het leerproces

Continu verloop (terugkerende discontinuïteiten)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Begeleiden van leerlingen (12 febr. 2010) Mike had vooral geleerd dat hij een vakdocent 

was. “Ik heb nou wel van mezelf door dat ik toch 

wel meer in het mbo thuis hoor. […] Ik vind het 

pedagogische wel interessant, maar niet in com-

binatie met het vak. […] Op zich is het wel inte-

ressant, qua zorg en al, ja, dat vind ik wel, maar 

liever niet in de les.” Hij voelde geen band met 

vmbo-leerlingen. “Ik heb er niet zo’n band mee, 

met die kinderen. […] Ja, net als gisteren ook. ‘Ik 

heb er geen zin in om op te ruimen, ik wil toch 

liever bakker worden.’ Ja, daar heb ik eigenlijk 

geen boodschap aan.” Hij vond het nog altijd 

lastig om te schakelen tussen zijn baan als kok 

en zijn rol als begeleider van leerlingen, maar hij 

was wel rustiger geworden. “Niet denken dat je 

gewoon in een restaurant staat maar dat je in 

een leeromgeving staat. Dat had ik vorig jaar heel 

erg van: jongens, kom, laat mij maar, want ik ben 

sneller. Dat is nou wel iets getemperd. […] Ja, ik 

ben gewoon wat rustiger geworden.” Hij was wat 

minder gericht op het eindproduct, en wat meer 

op de leerlingen. “Gisteren nog heb ik een paar 

keer iets uitgelegd over het snijden van groenten, 

en ik liet het bij een paar stukjes groente zien, van: 

‘Jan, probeer eens ritme in je snijwerk te krijgen.’ 

Hij drumt, dat weet ik dan. ‘Net zoals drummen, 

probeer eens een lekker ritme, doe eens net of je 

muziek…’ Ja, en op een gegeven moment ging hij 

toch wel een beetje fatsoenlijke vormen snijden.”

Begeleiden van leerlingen (12 febr. 2010)

Afstemmen op leerlingen (15 maart 2010)

Beroep van leraar (15 maart 2010)

Communiceren en samenwerken (14 april 2010)

Beroep van leraar (14 april 2010)

Begeleiden van leerlingen (09 juni 2010)

Afstemmen op leerlingen (09 dec. 2010)

Algemene didactiek (28 febr. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten A (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1) 
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Tabel C5 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Susan.

Student Susan

Persoonlijke gegevens

Studie: Pedagogiek; sekse: vrouw; leeftijd: 23 jaar; studiejaar: 3 en 4; stages: Pedagogisch Medewerker 

Kinderopvang (mbo) (beide stages)

Thematiek werkplekleren

Susan was op de werkplek gericht op het ontwikkelen van didactische kennis en vaardigheden. Ze had 

als doel leerlingen met behulp van didactische werkvormen te motiveren, en met haar onderwijs aan te 

sluiten bij de behoeften van de leerlingen.

Structuur van het leerproces

Continu verloop (terugkerende discontinuïteiten)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Achtergrond, kenmerken en behoeften (16 nov. 

2009)

Susan had veel kennis verworven over haar vak, 

het mentoraat, de inhoud van de lessen. Haar zelf-

vertrouwen was daardoor gegroeid. Ze voelde zich 

geen stagiaire meer; ze wist wat haar kwaliteiten 

waren. “Ik heb steeds beter mijn kwaliteit gezien, 

omdat ik ook gewoon in de loop van de weg geleerd 

heb: hoe moet ik een les schrijven, welke theorie is 

belangrijk, hoe vol kan een les zitten van 90 minu-

ten, en dat heb ik gaandeweg geleerd. En daar word 

ik steeds beter in. “ Ze had zich leren richten op 

de leerling. “Je bent altijd bezig met het leerproces 

van leerlingen en motivatie.” Ze wist dat het va-

riëren met didactische werkvormen daarvoor van 

belang was. “Eerst moeten ze bijvoorbeeld lezen in 

het boek. Daarna moeten ze voor de klas staan en 

het presenteren. Daarna gaan ze een opdracht met 

zijn tweeën maken. Daarna gaan we het klassikaal 

nabespreken. De leerlingen zijn de hele tijd bezig en 

daaraan merk je het effect, dat het voor de leerlin-

gen interessanter is.” Ook had ze geleerd hoe be-

langrijk het was om leerlingen te helpen met het 

leggen van verbanden tussen theorie en praktijk. 

“Die koppeling is gewoon heel belangrijk, en dat 

merk ik, dat heb ik zelf heel erg en dat hebben mijn 

leerlingen ook. Dus de koppeling praktijk-theorie is 

het belangrijkste wat ik in mijn lessen doe.”

Communiceren en samenwerken (18 jan. 2010)

Professionele verbeterpunten (02 maart 2010)

Begeleiden van leerlingen (24 maart 2010)

Professionele verbeterpunten (01 juni 2010)

Manier van leren (01 juni 2010)

Algemene didactiek (20 okt. 2010)

Algemene didactiek (20 okt. 2010)

Persoonlijke verbeterpunten (03 febr. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten A (zie figuur 4.1)

Keten D (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)
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Tabel C6 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Stephanie.

Student Stephanie

Persoonlijke gegevens

Studie: Pedagogiek; sekse: vrouw; leeftijd: 21 jaar; studiejaar: 3 en 4; stages: Zorg & Welzijn (mbo) (beide 

stages)

Thematiek werkplekleren

Stephanie was op de werkplek hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Ze had 

veel last van onzekerheidsgevoelens (ze was onzeker voor de groep, ze had moeite met het aanspreken 

van collega’s, ze was bang om domme vragen te stellen) waardoor ze nauwelijks initiatief durfde te 

nemen.

Structuur van het leerproces

Continu verloop (terugkerende discontinuïteiten)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Manier van leren (17 nov. 2009) Stephanie dacht redelijk positief over zichzelf 

als leraar: ze voelde zich minder onzeker voor 

de groep, durfde feedback te vragen aan leer-

lingen en collega’s, en voelde meer vrijheid in 

haar manier van lesgeven. “Eerder was ik alleen 

maar bezig met die theorie die ik in de kop had 

gestampt.” Ze verzon inmiddels ter plaatse prak-

tijkvoorbeelden en durfde af te wijken van haar 

lesplan. Ze had meer zelfvertrouwen. “Eerder 

had ik buikpijn als ik les moest gaan geven van te-

voren als ik in de auto zat. Dan dacht ik: o nee, en 

heb ik dat ook allemaal goed gedaan en hoe heb 

ik dat gedaan en ben ik niks vergeten en ik moet 

aan de inhoud denken en ik moet een stift mee-

nemen. En nu heb ik dat niet meer.” Het kon al-

lemaal nog iets beter. “Didactische werkvormen, 

daar ben ik nog niet zo mee bezig. Ik zorg wel dat 

ik eens een PowerPoint heb en eens een filmpje 

heb of een plaatje…” Ze was ervan overtuigd dat 

dit vanzelf zou komen, maar eerst wilde ze nog 

meer zelfvertrouwen opdoen. “Nu weet ik dat 

het goed gaat zoals ik het doe en dan kom je een 

beetje in het onbekende. Als ik dadelijk nog wat 

zekerder ben, dan zal dat ook wel komen want ik 

vind dat echt wel heel belangrijk.”

Professionele zelfkennis (28 jan. 2010)

Algemene didactiek (01 maart 2010)

Manier van leren (01 maart 2010)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (08 april 2010)

Professionele zelfkennis (08 april 2010)

Professionele zelfkennis (04 juni 2010)

Communiceren en samenwerken (01 nov. 2010)

Begeleiden van leerlingen (26 jan. 2011)

Professionele zelfkennis (26 jan. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten C (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)
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Tabel C7 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Orhan.

Student Orhan

Persoonlijke gegevens

Studie: Omgangskunde; sekse: man; leeftijd: 21 jaar; studiejaar: 1 en 2/3; stages: Onderwijsassistent 

(mbo) en Pedagogisch Werk (mbo)

Thematiek werkplekleren

Orhan hield zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van workshops; daarbinnen hield hij zich 

bezig met werkvormen die leerlingen aanzetten tot actief leren en die een positieve invloed hadden op 

de motivatie van de leerlingen.

Structuur van het leerproces

Continu verloop (terugkerende discontinuïteiten)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Afstemmen op leerlingen (16 maart 2010) Orhan had geleerd om onderwijs te ontwikke-

len. Ook had hij ontdekt dat hij daar goed in was. 

“Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed zelf 

schoolmateriaal kan ontwikkelen.” Meer speci-

fiek had hij zich bij het ontwikkelen en uitvoeren 

van onderwijs leren richten op het niveau, de be-

hoeften en de motivatie van leerlingen. Hij had 

ervaren dat leerlingen vooral veel leerden en het 

meest gemotiveerd waren als ze actief aan het 

werk werden gezet. “Wat vooral werkt is het zelf 

laten verzorgen van workshops aan elkaar. Dus 

dat ze echt zelf bezig gaan met de theorie. […] 

Ze komen terug met hele leuke dingen, en soms 

is het resultaat best verbluffend.” Ook stemde 

hij zijn onderwijs meer dan voorheen af op de 

beroepspraktijk van de leerlingen. “Hoe meer je 

aansluit bij die kinderopvang, hoe meer ze geïn-

teresseerd zijn.” Hij vond dat hij nog meer oog 

kon krijgen voor de leerlingen, bijvoorbeeld als 

het ging om het geven van complimenten. “Heel 

vaak heb ik in mijn hoofd van: ja, dit hebben ze 

echt goed gedaan, ondanks dat het een pittige 

opdracht was. En dan wil ik dat benoemen aan 

het eind van de les en toch vergeet ik het weer, 

terwijl ik dat wel heel belangrijk vind.” Hij had 

echter ontdekt dat hij iets kon. En dat gaf zelf-

vertrouwen.

Motiveren van leerlingen (31 maart 2010)

Motiveren van leerlingen (27 april 2010)

Algemene didactiek (15 juni 2010)

Professionele zelfkennis (15 juni 2010)

Afstemmen op leerlingen (11 okt. 2010)

Orde handhaven en/of herstellen (11 okt. 2011)

Algemene didactiek (15 febr. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)
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Tabel C8 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Irene.

Student Irene

Persoonlijke gegevens

Studie: Economie; sekse: vrouw; leeftijd: 23 jaar; studiejaar: 2 en 3; stages: Verkoopspecialist (mbo), 

Vestigingsmanager (mbo) en Scholengemeenschap (vmbo/havo)

Thematiek werkplekleren

Irene had uitgesproken opvattingen over leren en onderwijzen van leerlingen. Op de werkplek probeer-

de ze die in praktijk te brengen, maar ze botste daarbij voortdurend op de realiteit van haar stageschool 

(begeleiders met andere opvattingen over onderwijs, organisatorische beperkingen, etc.). Ze bleef zoe-

ken naar mogelijkheden om haar ideeën te realiseren.

Structuur van het leerproces

Discontinu verloop: ‘schuring – crisis – wending’

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Professionele voorkeur (05 maart 2010) Irene had geleerd van meet af aan duidelijk te 

zijn naar leerlingen. “Dat ik de eerste paar weken 

gewoon echt een kreng moet zijn. Heel duidelijk 

en consequent. Dus beslist niet de populaire do-

cent uithangen. Dan heb je daar gewoon de rest 

van het jaar profijt van.” Ook had ze de vaardig-

heden ontwikkeld om met haar onderwijs aan te 

sluiten bij het leren van leerlingen. De gericht-

heid op het leren van leerlingen had ze altijd 

gehad. “Die leerlingen zijn degenen die moeten 

leren. En ik vind het heel belangrijk dat je bij hun 

aansluit. Het draait me wel uiteindelijk om hun. 

En de les. Dus daar doe ik mijn best voor om alles 

erbij te halen, dat ik ze toch maar aan het werk 

krijg en ze iets bijbreng.” Ze vond het belangrijk 

om haar lessen af te stemmen op de leerlingen, 

om te luisteren naar de leerlingen, om leerlingen 

te activeren. En nu had ze ook de handvatten om 

dat te realiseren. “Die gerichtheid was er wel. Ja, 

je hebt minder gereedschap om het te doen.” Ze 

had ontdekt dat ze een uitgesproken visie had 

op onderwijs, en tegelijk had ze oog gekregen 

voor de praktijk van alledag. “De mindere kanten 

horen er natuurlijk ook bij, dus het is wel goed dat 

ik daar gewoon mee geconfronteerd word, dat ik 

daar ook van leer, en dat het duidelijk is wat ik 

wel wil en niet wil.”

Professionele voorkeur (05 maart 2010)

Afstemmen op leerlingen (06 april 2010)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (06 april 2010)

Professionele voorkeur (20 okt. 2010)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten A (zie figuur 4.1)

Keten D (zie figuur 4.1)

Keten A (zie figuur 4.1)
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Tabel C9 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Linda.

Student Linda

Persoonlijke gegevens

Studie: Aardrijkskunde; sekse: vrouw; leeftijd: 21 jaar; studiejaar: 3 en 4; stages: Scholengemeenschap 

(vmbo) en Scholengemeenschap (vmbo/havo/vwo)

Thematiek werkplekleren

Linda worstelde op de werkplek met haar professionele identiteit (afstemmen van haar eigen opvat-

tingen over onderwijs op die van haar begeleiders, zichzelf durven zijn, etc.). Ze zocht naar een per-

soonlijke invulling van het leraarschap, maar kwam daarbij af en toe hardhandig in aanraking met haar 

professionele omgeving.

Structuur van het leerproces

Discontinu verloop: ‘schuring – crisis – wending’ (in zowel studiejaar 3 als studiejaar 4)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (10 dec. 2009) Linda was onzekerder geworden in haar laatste 

jaar. Maar tegelijkertijd was ze positief over zich-

zelf. En vol vertrouwen. Ze had ontdekt dat ze in 

het vmbo wilde werken, dat ze deze leerlingen 

een warm hart toedroeg. Ze had geleerd om met 

haar onderwijs aan te sluiten bij deze leerlingen. 

Ze had geleerd dat ze consequenter moest op-

treden. “Ik heb nou vijf klassen waarvan één klas 

niet gaat. Dat is elke les een oorlogszone die ik 

betreed. Ik weet dat dat voor een deel aan mezelf 

ligt omdat ik gewoon niet consequent ben.” En ze 

had geleerd dat leerlingen goed op haar reageer-

den wanneer ze zichzelf was. “Ik sta weer met 

een grote glimlach voor de klas. […] Ik ben meer 

aandacht aan leerlingen gaan besteden omdat ik 

meer mezelf aan het worden ben.”

Professionele verbeterpunten (22 jan. 2010)

Vertrouwensband creëren (22 jan. 2010)

Professionele voorkeur (25 febr. 2010)

Professionele zelfkennis (26 maart 2010)

Professionele zelfkennis (20 okt. 2010)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (31 jan. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten C (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)
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Tabel C10 Samenvattende beschrijving van het leerproces en de leerresultaten van 
Sylvia.

Student Sylvia

Persoonlijke gegevens

Studie: Consumptieve Techniek; sekse: vrouw; leeftijd: 22 jaar; studiejaar: 1 en 2; stages: Horecaonderne-

mer/-management (mbo), Scholengemeenschap (vmbo) en ROC (mbo)

Thematiek werkplekleren

Sylvia wilde vooral praktijkervaring opdoen in het mbo. Ze wilde graag snel leren, en ze wilde zoveel 

mogelijk onderwijstaken uitvoeren. De gedisciplineerde aanpak op haar stageschool was de standaard 

waar ze zich in haar leerproces op richtte. Ze hield zich bezig met leren lesgeven, het beoordelen van 

praktijkexamens, het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, etc.

Structuur van het leerproces

Continu verloop (terugkerende discontinuïteiten)

Leerervaringen (digitaal logboek) Professionele ontwikkeling (leerportret)

Manier van leren (16 dec. 2009) Sylvia had zichzelf als docente leren kennen. Ze 

was een gastvrouw, geen kok. “Ik vind het leuk 

om de keuken gezien te hebben, maar de keuken 

is gewoon echt niet mijn ding.” Ook voelde ze 

zich een echte vakdocent. “Vorig jaar had ik al 

het idee dat ik het mbo leuker zou vinden als het 

vmbo, omdat ik het leuker vind om meer met het 

vak bezig te zijn als met de leerlingen.” Ze had le-

ren inspelen op behoeften van leerlingen. “Vorig  

jaar had ik echt zoiets van: alles moet gestructu-

reerd en nu kan ik echt inspelen op de wensen van 

de leerlingen. […] Echt inspelen op wat de leerlin-

gen vragen, zeg maar, en dat deed ik vorig jaar 

nog niet zo. Ik had echt zoiets van: ik moet mijn 

les behandelen zoals ik hem uitgewerkt heb.” Ze 

was rustiger over haar lesvoorbereiding omdat 

ze op een andere manier lesgaf. “Nu ben ik niet 

alleen bezig met vertellen, maar ik ben vooral 

bezig met interactie met de klas, zeg maar. Wat 

zij willen weten, daar geef ik antwoord op.” Haar 

zelfvertrouwen was de afgelopen twee jaar ge-

groeid, maar ze maakte zich toch nog vaak veel 

te druk. Terwijl dat niet helemaal nodig was. 

“Vorige week dacht ik echt: o ik ben nu al weer 

zenuwachtig voor volgende week. […] En nou heb 

ik zoiets van: volgende week doe ik gewoon even.”

Manier van leren (16 dec. 2009)

Manier van leren (30 jan. 2010)

Afstemmen op leerlingen (14 maart 2010)

Professionele zelfkennis (14 maart 2010)

Binnen- en buitenschoolse omgeving (10 mei 2010)

Beroep van leraar (10 mei 2010)

Beroep van leraar (12 juni 2010)

Manier van leren (12 juni 2010)

(Leer)gedrag van leerlingen (17 febr. 2011)

Ketens van activiteiten en ervaringen

Keten B (zie figuur 4.1)

Keten B (zie figuur 4.1)
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Leren van aanstaande leraren op en van de werkplek

De werkplek wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke context om het 
leren van aanstaande leraren te bevorderen: aanstaande leraren moeten niet al-
leen kennis verwerven over leren en onderwijzen, maar ook ervaringen opdoen 
in de praktijk. Het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek vormt een 
substantieel onderdeel van de onderwijsprogramma’s van lerarenopleidingen. On-
danks het belang dat door beleidsmakers, onderzoekers en opleiders wordt toe-
gekend aan het werkplekleren van aanstaande leraren, is er nog relatief weinig 
bekend over de aard van dit type leren. Het doel van het onderzoek dat in dit proef-
schrift wordt beschreven, is om meer inzicht te krijgen in het leren van aanstaande 
leraren op en van de werkplek.
 Werkplekleren wordt in dit onderzoek opgevat als een complex proces waarin 
aanstaande leraren zowel praktijkervaringen opdoen als betekenis geven aan deze 
ervaringen. Om het werkplekleren van aanstaande leraren te onderzoeken, worden 
in dit proefschrift praktijkervaringen van aanstaande leraren als vertrekpunt geno-
men van hun leerproces. Een praktijkervaring wordt omschreven als een verande-
ring in de gewaarwording van aanstaande leraren van de werkpleksituatie waarin ze 
participeren die wordt veroorzaakt door een bepaalde gebeurtenis of activiteit in die 
situatie. Door betekenis te geven aan deze ervaringen wordt nieuwe kennis geïnte-
greerd met bestaande kennis in het conceptuele referentiekader van de lerende. Ge-
durende dit proces van betekenisgeving worden praktijkervaringen getransformeerd 
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naar leerervaringen. Een leerervaring – in dit proefschrift omschreven als het be-
sef van aanstaande leraren iets geleerd te hebben – kan plaatsvinden in een situa-
tie op of buiten de werkplek. Deze situatie wordt een transitiesituatie genoemd. Dit 
leerproces van het opdoen van en betekenis geven aan praktijkervaringen betreft 
een complex proces waarin tal van persoonlijke en professionele aspecten, situaties 
en contexten op elkaar inwerken. Om het werkplekleren van aanstaande leraren te 
kunnen begrijpen en interpreteren wordt in dit proefschrift daarom een holistisch 
perspectief gehanteerd. Vanuit dit perspectief worden het leren, de context en de 
lerende niet gescheiden van elkaar, maar in onderlinge samenhang onderzocht. 
Daarmee wordt recht gedaan aan de complexiteit van het werkplekleren van aan-
staande leraren. Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre dit leerproces 
kan worden gekarakteriseerd als continu of discontinu. Leren van aanstaande lera-
ren wordt vaak gekarakteriseerd als een continu proces waarin nieuwe ervaringen 
worden geïntegreerd met en betekenis krijgen door eerder opgedane ervaringen. 
Onderzoek laat zien dat veel aanstaande leraren hun leerproces helemaal niet als 
continu ervaren, maar als een weg met pieken en dalen, en momenten of perioden 
van transformatie. Vooralsnog is het (dis)continue karakter van het werkplekleren 
van aanstaande leraren niet (systematisch) onderzocht. Ook is niet duidelijk wat 
aanstaande leraren leren van hun (dis)continue praktijkervaringen en in hoeverre 
die bijdragen aan hun professionele ontwikkeling.
 Voor het bestuderen van het werkplekleren van aanstaande leraren is aangeslo-
ten bij de narratieve onderzoekstraditie. Binnen deze traditie worden ervaringen 
gezien als de grondslag van de sociale werkelijkheid. Mensen geven betekenis aan 
hun ervaringen door deze narratief te interpreteren. Dit proces van betekenis geven 
aan ervaringen via narratieve interpretatie kan worden gekarakteriseerd als relatio-

neel (ervaringen zijn persoonlijk en sociaal), temporeel (ervaringen komen voort uit 
eerdere ervaringen en leiden tot nieuwe) en situationeel (ervaringen vinden plaats 
in situaties). In dit relationele, temporele en situationele proces van betekenisge-
ving zijn leren, context en lerende onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ver-
halen van aanstaande leraren over praktijkervaringen te bestuderen, kan inzicht 
worden verkregen in de complexiteit van het werkplekleren van aanstaande leraren.
 Dit proefschrift bestaat uit twee empirische studies die gedurende een periode 
van twee studiejaren (van september 2009 tot april 2011) parallel zijn uitgevoerd. 
De studies vonden plaats onder studenten die werden opgeleid tot tweedegraads le-
raar in het algemeen vormend of beroepsgerichte onderwijs. In het onderzoek par-
ticipeerden alleen studenten die gedurende de periode van dataverzameling stage 
liepen in het beroepsgerichte onderwijs (vmbo en mbo). Met beide studies worden 
de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
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1 In welke situaties leren aanstaande leraren op en van de werkplek?

2 Wat leren aanstaande leraren op en van de werkplek?

3 Hoe worden praktijkervaringen van aanstaande leraren getransformeerd 
naar leerervaringen?

4 Hoe verloopt het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek gedu-
rende een periode van twee studiejaren?

5 In welke mate draagt het leren op en van de werkplek gedurende een periode 
van twee studiejaren bij aan de professionele ontwikkeling van aanstaande 
leraren?

Het doel van de eerste studie was om de eerste twee onderzoeksvragen te beant-
woorden. Daartoe zijn gedurende een periode van twee studiejaren leerervaringen 
van 45 aanstaande leraren van vijf verschillende lerarenopleidingen en 12 studie-
richtingen verzameld met behulp van digitale logboeken. Studenten werd gevraagd 
om hun leerervaringen te beschrijven in de vorm van een verhaal. Om studenten 
te helpen met het structureren van hun verhalen, is een aantal richtvragen gefor-
muleerd betre=ende de werkpleksituatie, de transitiesituatie en de leerervaring. In 
totaal zijn 301 leerervaringen verzameld. Het doel van de tweede studie was om de 
derde, vierde en vijfde onderzoeksvraag te beantwoorden. In deze studie werden 10 
studenten, die eveneens participeerden in de eerste studie, vier of vijf keer geïnter-
viewd over hun leerproces op de werkplek: een biogra>sch interview aan het begin 
van de onderzoeksperiode, twee of drie leerprocesinterviews tijdens deze periode en 
een story-line interview aan het eind. Tevens is gebruik gemaakt van de beschreven 
leerervaringen in de digitale logboeken. De data werden in twee fasen geanalyseerd: 
(1) door het reconstrueren van de data in verhalen, en (2) door het ontrafelen van deze 
verhalen. Doel van de eerste fase was het creëren van een narratieve con>guratie 
(plot) waardoor de activiteiten en gebeurtenissen in de data een narratieve betekenis 
kregen; daardoor konden ze worden begrepen vanuit het perspectief van hun bij-
drage aan en invloed op de a?oop van het verhaal. Doel van de tweede fase was het 
identi>ceren van (gemeenschappelijke) concepten, thema’s en patronen in die ver-
halen. Om recht te doen aan de complexiteit van het werkplekleren, werden de data 
in beide fasen vanuit een holistisch perspectief geanalyseerd. Daardoor konden de 
afzonderlijke verhaalelementen in onderlinge samenhang worden bestudeerd.
 De resultaten van de eerste studie lieten zien dat veruit de meeste prak-
tijkervaringen van aanstaande leraren plaatsvonden in onderwijssituaties. De 
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gebeurtenissen in deze situaties die leidden tot praktijkervaringen hadden voor 
het grootste deel betrekking op de confrontatie met gedrag, houding of emoties 
van leerlingen of begeleiders/collega’s. De praktijkervaringen die aanstaande lera-
ren opdeden konden worden getypeerd als cognitief, emotioneel, lichamelijk, intu-
itief en sociaal. Verder werd duidelijk dat de meeste leerervaringen plaatsvonden 
in communicatiesituaties, zoals een begeleidingsgesprek; de situaties waarin aan-
staande leraren hun leerervaringen verwierven waren in veel gevallen dus niet de-
zelfde als de situaties waarin ze hun praktijkervaringen opdeden. Ten aanzien van 
het type leerervaringen dat aanstaande leraren verwierven lieten de resultaten een 
grote diversiteit zien. Het type leerervaringen liep uiteen van inzicht in het beroep 
van leraar (bijv. met betrekking tot de verschillende taken, rollen en verantwoorde-
lijkheden) tot kennis van de binnen- en buitenschoolse omgeving (bijv. inzicht in 
het voeren van een stagevoortgangsgesprek). Het merendeel verwees echter naar 
(de ontwikkeling van) het beeld van aanstaande leraren van zichzelf als professio-
nal (zoals professionele zelfkennis) en het onderwijzen van leerlingen (zoals klas-
management en didactiek).
 De resultaten van de tweede studie lieten zien dat de transformatie van prak-
tijkervaringen naar leerervaringen een complex leerproces is, waarin tal van onder-
ling verbonden factoren een rol spelen, zoals onderwijsactiviteiten van aanstaande 
leraren, kenmerken en gedrag van leerlingen, en vroegere onderwijservaringen van 
aanstaande leraren als leerling op de middelbare school. Op grond van de frequen-
ties van factoren die een rol speelden in dit leerproces, bleken de meeste betrekking 
te hebben op persoonlijke kennis, opvattingen, waarden en emoties van aanstaande 
leraren. Ook werd duidelijk dat aanstaande leraren tijdens het transformeren van 
praktijkervaringen naar leerervaringen relatief weinig relaties legden tussen hun 
praktijkervaringen en de kennis en ervaringen die ze verwierven op het opleidings-
instituut. In dit transformatieproces konden vier ketens van activiteiten en ervarin-
gen worden onderscheiden; iedere keten representeert een speci>ek proces waarin 
praktijkervaringen worden getransformeerd naar leerervaringen. De ketens ver-
schilden in lengte, maar elke keten bestond uit tenminste drie typen activiteiten en 
ervaringen: een praktijkervaring, een leeractiviteit en een leerervaring. De analyses 
lieten zien dat vrijwel alle aspecten, situaties en contexten die het werkplekleren van 
aanstaande leraren beïnvloedden, verbonden waren met de praktijkervaring en de 
leeractiviteit van de student. Uit de analyses van het verloop van het werkplekleren 
gedurende een periode van twee studiejaren bleek dat het leerproces van iedere stu-
dent gedomineerd werd door een speci>ek thema, zoals de ontwikkeling van profes-
sionele identiteit en het creëren van een positief klasklimaat voor vmbo-leerlingen. 
Deze thema’s lijken bij een aantal studenten verbonden te zijn met hun biogra>- 
sche ervaringen. Ook kwam naar voren dat de motivatie van studenten om te leren 
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op en van de werkplek samenhing met de mate waarin ze op de werkplek aan dit 
thema konden werken. Vijf studenten ervoeren hun leerproces als continu, de an-
dere vijf als discontinu. Het continue leerproces verliep gestaag waarbij aanstaande 
leraren hun praktijkervaringen zonder noemenswaardige problemen konden ver-
binden met eerder verworven kennis en ervaringen. Het discontinue leerproces ver-
liep met vallen en opstaan, en had telkens dezelfde structuur: de ‘schuring’ tussen 
het persoonlijke (kennis, opvattingen, emoties, houdingen waarden en normen) en 
het sociale (sociale, culturele en organisatorische factoren uit de binnen- en buiten-
schoolse omgeving) leidde via een crisis tot een wending in het werkplekleren. Voor 
het realiseren van een wending bleken twee voorwaarden van belang te zijn: een im-
puls van buitenaf, zoals een gesprek met een praktijkbegeleider, en het loslaten van 
persoonlijke overtuigingen, zoals het idee dat je als docent geen fouten mag maken. 
In sommige gevallen kon deze wending worden getypeerd als een transformatie, 
wat wil zeggen dat er sprake was van een fundamentele en diepgaande verandering 
in de persoonlijke kennis, opvattingen en/of identiteit van een student. Tot slot lie-
ten de resultaten zien dat het leren van aanstaande leraren op en van de werkplek 
bijdroeg aan de gerichtheid van studenten op (het leren van) leerlingen, een toene-
mende aandacht voor kenmerken van situaties waarin leerlingen leren, inzicht in 
zichzelf als aanstaande leraar en het zelfvertrouwen.
 De discussie over de resultaten van het onderzoek spitst zich in eerste instan-
tie toe op de vraag waar aanstaande leraren zich in het werkplekleren op richten. 
Het onderzoek liet zien dat aanstaande leraren op de werkplek meer gericht lijken 
te zijn op het werkgedrag (bijv. leerlingen die in stilte werken aan een opdracht) dan 
op het leergedrag van leerlingen (bijv. leerlingen die activiteiten uitvoeren overeen-
komstig hun leerbehoeften). Ook bleek dat een groot deel van de leerervaringen 
die aanstaande leraren verwierven betrekking had op (de ontwikkeling van) zich-
zelf als professional en het onderwijzen van leerlingen; aanstaande leraren deden 
relatief weinig leerervaringen op die betrekking hadden op het leren van leerlin-
gen. In de literatuur wordt de gerichtheid op (het leren van) leerlingen gezien als 
een sleutelfactor in de ontwikkeling van goed leraarschap. Verder wordt de grote rol 
die persoonlijke factoren, zoals opvattingen over leren en onderwijzen, spelen bij 
de transformatie van praktijkervaringen van aanstaande leraren naar leerervarin-
gen besproken, evenals de mogelijkheid om de verschillen in de wijze waarop aan-
staande leraren leren van hun praktijkervaringen te verklaren aan de hand van de 
aard van de werkpleksituatie, zoals het worstelen met ordeproblemen en het geven 
van instructies. Daarna wordt bediscussieerd of de dominante thema’s in het werk-
plekleren voortkomen uit persoonlijke ervaringen van aanstaande leraren en welke 
impact (dis)continue ervaringen hebben op het werkplekleren van aanstaande lera-
ren. Tot slot wordt gezocht naar een verklaring voor het feit dat aanstaande leraren 
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zich gedurende een periode van twee studiejaren meer gingen richten op (het leren 
van) leerlingen; die bevinding lijkt haaks te staan op de resultaten van de eerste stu-
die waaruit bleek dat aanstaande leraren relatief weinig praktijk- en leerervaringen 
opdeden die betrekking hadden op (het leren van) leerlingen. Voorts wordt terug-
geblikt op de narratief-methodologische aanpak van en gebruikte instrumenten in 
het onderzoek. Geconstateerd wordt dat de meerwaarde van de narratief-methodo-
logische aanpak ligt in het feit dat de complexiteit van het werkplekleren van aan-
staande leraren kan worden ontrafeld zonder deze complexiteit te verwaarlozen. 
Daarna worden de voor- en nadelen van de gebruikte instrumenten besproken en 
de rol van serendipiteit in dit onderzoek verduidelijkt. Vervolgens wordt ingegaan 
op de beperkingen van het onderzoek en worden suggesties gedaan voor vervolg-
onderzoek. Om een vollediger beeld te krijgen van het leren van aanstaande leraren 
op en van de werkplek, is het raadzaam in vervolgonderzoek ook instrumenten te 
gebruiken die minder leunen op taal- en re?ectievaardigheden van aanstaande le-
raren en waarmee tevens gedrag kan worden bestudeerd, zoals participerende ob-
servatie. Een andere beperking heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de 
resultaten; in het onderzoek participeerde slechts een klein aantal studenten. Het 
zou verder interessant zijn om in een vervolgstudie na te gaan wat de impact is van 
de factoren die het leren van aanstaande leraren van praktijkervaringen beïnvloe-
den; het onderzoek maakte weliswaar duidelijk dat tal van factoren een rol speelden 
in dit leerproces, maar bood geen inzicht in de kracht van die factoren. Voorts zou 
het interessant zijn bij het bestuderen van het werkplekleren ook de kenmerken van 
de werkplek als context te betrekken. Hoewel het werkplekleren in dit proefschrift 
is onderzocht vanuit een holistisch perspectief, is de context waarin dit leren plaats-
vond enigszins onderbelicht gebleven. Tot slot wordt een aantal implicaties voor de 
praktijk beschreven. In de huidige opleidingscontext wordt van aanstaande leraren 
verwacht dat ze hun leerproces op de werkplek kunnen sturen. Dit vereist van aan-
staande leraren dat ze inzicht krijgen in de verschillende invloeden op hun leerpro-
ces. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van verhalen. Ook kan het schrijven en 
interpreteren van verhalen aanstaande leraren helpen bij het vinden van hun do-
minante thema in het werkplekleren. Met het oog op de motivatie om te leren op 
en van de werkplek, zouden aanstaande leraren ruimte moeten hebben om te wer-
ken aan hun dominante thema. Praktijkbegeleiders kunnen het werkplekleren van 
aanstaande leraren stimuleren door hen aan te moedigen thema’s die relevant zijn 
voor hun professionele ontwikkeling te verbinden met hun dominante thema of 
door hen te confronteren met situaties die schuren met hun persoonlijke voorkeu-
ren. Tot slot zouden praktijkbegeleiders aanstaande leraren kunnen ondersteunen 
bij het leren verbinden van praktijkervaringen en theorie, bijvoorbeeld door hen va-
ker theoretisch-georiënteerde leerdoelen te laten formuleren.
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 Geconcludeerd wordt dat het leren van praktijkervaringen een meer of minder 
complex proces is van een groot aantal onderling verbonden relationele, temporele 
en situationele factoren. Door het hanteren van een holistisch perspectief op leren 
werd duidelijk dat het werkplekleren van aanstaande leraren zich niet beperkt tot 
de werkplek, maar dat ervaringen die werden opgedaan in andere contexten even-
eens een rol speelden in het leerproces van studenten. Voorts wordt geconcludeerd 
dat het werkplekleren van aanstaande leraren zowel een lineair als een cyclisch pro-
ces is, maar ook kan worden getypeerd als continu (zoals de aanwezigheid van het 
dominante thema) en discontinu (zoals de ‘schuring’ tussen persoonlijke opvattin-
gen van aanstaande leraren en de eisen die vanuit de omgeving aan hen worden 
gesteld). Ook wordt geconcludeerd dat het werkplekleren bij alle studenten bijdroeg 
aan verschillende aspecten van hun professionele ontwikkeling, zoals een toene-
mende gerichtheid op (het leren van) leerlingen en het zelfvertrouwen. Het proef-
schrift eindigt met de conclusie dat het leren van aanstaande leraren op en van de 
werkplek niet moet worden begrepen als een aparte vorm van leren, maar als een 
integraal onderdeel van het totale leerproces van studenten, aangezien dit onder-
zoek laat zien dat aanstaande leraren bij het leren van praktijkervaringen leunen 
op een verscheidenheid van ervaringen (opgedaan in verschillende contexten) en 
kennisbronnen.
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Student teacher learning in and from the workplace

The workplace is increasingly seen as an important context to enhance student 
teacher learning: student teachers must not only develop knowledge about teach-
ing and learning, but they must also gain experience through practice. Workplace 
learning is a substantial part of student teacher education programmes. Despite 
the importance that many policymakers, researchers, and practitioners attach to 
workplace learning by student teachers, little is known about the nature of this type 
of learning. The study described in this dissertation aims at gaining a better under-
standing of student teacher learning in and from the workplace.
 Workplace learning is understood as a complex process in which student teach-
ers both experience the practice of teaching and give meaning to their practical ex-
periences. In this study, student teachers’ practical experiences are taken as starting 
points of their learning processes. A practical experience is de>ned as a change in 
the student teachers’ awareness of the workplace situation in which they participate 
and that is caused by a certain event or activity in this situation. By giving meaning 
to these experiences, new knowledge integrates with existing knowledge into the 
learners’ conceptual framework. During this process of meaning making, practi-
cal experiences are transformed into learning experiences. A learning experience 
– de>ned in this study as a student teacher’s awareness that something has been 
learned – can occur in a situation in or outside the workplace. This situation is called 
a transition situation. This learning, in which student teachers both experience the 
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practice of teaching and give meaning to their practical experiences, is a complex 
process of many di=erent continuously interacting personal and professional as-
pects, situations, and contexts. A holistic perspective, therefore, is used in this study 
to understand and interpret this type of student teacher learning. By using a holis-
tic perspective, learning, context, and learner can be examined in relation to each 
other. This does justice to the complexity of the student teachers’ process of work-
place learning. It is also important to investigate to what extent this learning process 
can be characterised as continuous or discontinuous. Student teacher learning is 
often typi>ed as a continuous process in which new experiences are integrated into 
and get meaning by previous experiences. Research shows that many student teach-
ers do not experience their learning process as continuous, but as a path with highs 
and lows that include transformative moments or periods. Little is known about this 
(dis)continuous nature of student teachers’ workplace learning. It is also unclear 
what student teachers learn from their (dis)continuous practical experiences and to 
what extent these experiences contribute to their professional development.
 A narrative approach was used in this research on student teachers’ workplace 
learning. For this approach, people give meaning to their experiences by interpret-
ing these experiences narratively. This process of meaning making through inter-
preting experiences narratively can be characterised as relational (experiences are 
both personal and social), temporal (experiences stem from other experiences and 
lead to new ones), and situational (experiences take place in situations). In this rela-
tional, temporal, and situational process of meaning making, learner, context, and 
learning are inextricably related. By examining student teachers’ stories about prac-
tical experiences, insight can be obtained into the complexity of student teachers’ 
learning in and from the workplace.
 This dissertation consists of two empirical studies that have been conducted 
in parallel for a period of two years of study (September 2009–April 2011). Stu-
dent teachers from di=erent teacher education institutes of universities of applied 
sciences (bachelor degree/level) participated in these studies. All of the student 
teachers did their teaching practice in di=erent schools for pre-vocational second-
ary education or secondary vocational education. The following research questions 
have been addressed in these studies:

1 In which situations do student teachers learn in and from the workplace?

2 What do student teachers learn in and from the workplace?

3 How are student teachers’ practical experiences transformed into learning 
experiences?
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4 How do student teachers learn in and from the workplace during a period of 
two years of study?

5 To what extent does student teachers’ learning in and from the workplace 
contribute to the professional development of student teachers during a pe-
riod of two years of study?

The aim of the first study was to answer the >rst two research questions. To this 
end, stories of learning experiences from 45 student teachers from >ve teacher ed-
ucation institutes within 12 di=erent disciplines were collected by means of digital 
logs for a period of two years of study. To help them consider di=erent aspects of 
their experiences, they were asked to structure their stories around questions re-
ferring to the workplace situation, the transition situation, and the learning experi-
ence. In total, 301 learning experiences were collected. The aim of the second study 
was to answer the third, fourth and >fth research question. In this second study, 10 
student teachers who also participated in the >rst study were interviewed four or 
>ve times about their workplace learning process: one biographical interview at the 
beginning of the research period, two or three learning process interviews during 
this period, and one story-line interview at the end. The written learning experi-
ences in the digital logs were also used in this study. The data were analysed in two 
phases: (1) by reconstructing data into stories, and (2) by unravelling these stories. 
The aim of the >rst phase was to construct a narrative con>guration (plot) by which 
the events and activities in the data take on narrative meaning, which means that 
they are understood from the perspective of their contribution and in?uence on a 
particular outcome. The aim of the second phase was to identify (common) themes 
and patterns across the stories. To do justice to the complexity of workplace learn-
ing, data in both phases were analysed from a holistic perspective. By doing this, all 
of the separate story elements could be studied in relation to each other.
 The results of the >rst study showed that, by far, most student teachers’ prac-
tical experiences took place in teaching situations. The events in these situations 
that led to practical experiences were mostly related to the confrontation with the 
behaviour, attitudes, or emotions of students or mentors/colleagues. Student teach-
ers’ practical experiences could be typi>ed as cognitive, emotional, physical, intui-
tive, and social. The results furthermore indicated that most learning experiences 
took place in communication situations such as mentoring. The situations in which 
student teachers gained their learning experiences, thus, di=ered in many cases 
from the situations in which they gained their practical experiences. The results 
showed a great diversity with regard to the nature of the learning experiences; the 
types of learning experiences ranged from understanding the teaching profession 
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(e.g., insight into the di=erent tasks, roles, and responsibilities of a teacher) to 
knowledge of the out-of-school environment (e.g., insight into leading an intern-
ship conversation). The majority of the learning experiences, however, referred to 
the (development of the) way student teachers saw themselves as professionals (e.g., 
professional self-knowledge) and teaching students (e.g., classroom management).
 The results of the second study showed that the transformation from practical 
experiences into learning experiences is a complex process in which many inter-
related factors played a role, such as student teachers’ teaching activities, student 
behaviour in the classroom, and past experiences of student teachers gained as stu-
dents in primary and secondary schools. Based on the frequencies of the factors 
that played a role in this learning process, it became clear that most factors referred 
to personal knowledge, conceptions, emotions, attitudes, and values of student 
teachers. It also became clear that student teachers made relatively few connections 
between practical experiences and experiences gained at their teacher education 
institutes during this transformation from practical experiences into learning ex-
periences. Furthermore, four chains of activities and experiences came to the fore 
in this learning process, all representing di=erent processes through which prac-
tical experiences of student teachers were transformed into learning experiences. 
The chains di=ered in length, but each consisted of at least three types of activities 
and experiences, namely, practical experience, learning activity, and learning ex-
perience. The results also showed that almost all aspects, situations, and contexts 
that a=ected the student teachers’ workplace learning were related to the practical 
experience and the learning activity of the student teacher. The analysis of the two-
year workplace learning process showed that the learning process of each student 
teacher was dominated by a speci>c theme, such as the development of a profes-
sional identity and the creation of a positive learning climate. The themes of some 
student teachers seemed to be related to their biographical experiences. It also be-
came clear that the motivation of the student teachers to learn in and from the 
workplace was related to the extent to which they could work on their theme. Five 
student teachers experienced their workplace learning process as continuous, the 
other >ve as discontinuous. The continuous learning process was a steady process 
in which student teachers connected their practical experiences relatively easily 
with previous knowledge and experiences. The discontinuous learning process was 
a path with highs and lows, and could be described as follows: the friction between 
the personal (knowledge, conceptions, emotions, attitudes, values, and norms) and 
the social (social, cultural, and organisational circumstances) led to a crisis and 
turning point in student teachers’ workplace learning. Two conditions were impor- 
tant for realizing the turning point: an external stimulus (such as a conversation 
with a mentor) and letting go of personal convictions (such as the idea that teachers 
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do not make mistakes). In some cases, this turning point could be typi>ed as trans-
formative learning; in these cases, workplace learning led to profound changes in 
personal knowledge, beliefs, and/or identity of student teachers. >nally, the results 
showed that learning in and from the workplace by student teachers contributed to 
increased attention for student learning and characteristics of situations in which 
students learn, and increased professional self-knowledge and self-con>dence.
 The discussion on the results of this research is >rstly about the focus of student 
teachers in workplace learning. The study showed that during workplace learn-
ing, student teachers were more focussed on the working behaviour (e.g., students 
who work in silence on a task) then on the learning behaviour of students (e.g., stu-
dents who carry out activities in accordance with their learning needs). It also be-
came clear that the majority of the learning experiences student teachers gained 
referred to the (development of the) way student teachers saw themselves as pro-
fessionals and teaching students; relatively few learning experiences that related 
to student learning were gained by student teachers. In the literature, the focus 
on student learning is seen as a key factor for becoming a good teacher. Also dis-
cussed are the large role that personal factors, such as conceptions of learning and 
teaching, play in the transformation of student teachers’ practical experiences into 
learning experiences, as well as the possibility of explaining the di=erences in the 
way student teachers learn from their experiences by the nature of the workplace 

situations, such as struggling to keep order and giving instructions to students. 
Furthermore, the dissertation considers whether the dominant themes in work-
place learning stem from personal experiences of student teachers and what im-
pact (dis)continuous experiences have on workplace learning by student teachers. 
Finally, the increasing focus on student learning by student teachers during the 
two-year period of workplace learning is discussed; this >nding seems contrary 
to the results of the >rst study which showed that relatively few practical experi-
ences and learning experiences were gained by student teachers relating to student 
learning. Next, the narrative approach including the instruments for data collec-
tion are discussed. The added value of the narrative approach is that the complexity 
of student teachers’ workplace learning can be unravelled without neglecting this 
complexity. Subsequently, the advantages and disadvantages of the instruments are 
discussed and the role of serendipity in this research is clari>ed. Then, the limita-
tions of this study and suggestions for future research are described. This study 
did not obtain insight into the strength of the di=erent factors that in?uence stu-
dent teachers’ learning from experiences. It might, for example, be possible that 
student teachers make few connections among practical experiences and experi-
ences gained at the teacher education institute, but that nevertheless the in?uence 
of these relationships is large. Another limitation pertains to the generalizability of 
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the results. Only a small group of student teachers participated in this study. Also, 
data were collected by means of digital logs and interviews, which strongly rely on 
self-re?ection. In future research, it would be useful to rely on multi-method tri-
angulation. Furthermore, it would be interesting to involve characteristics of the 
workplace as learning context for student teachers in future research on student 
teacher workplace learning. Although workplace learning in this thesis is exam-
ined from a holistic perspective, the context in which this learning took place is 
somewhat underexposed. Finally, some practical implications are described. In the 
current educational context, student teachers are expected to steer their own work-
place learning process. This requires that student teachers, for example, are able to 
gain deep understanding of their own conceptions of learning and teaching, and 
of the circumstances that in?uence their learning. For this purpose, student teach-
ers can use stories. Writing and interpreting stories can also be useful for student 
teachers to >nd their own dominant theme in their workplace learning. With re-
gard to the motivation of student teachers to learn in and from the workplace, it is 
important that student teachers have the opportunity to work on their dominant 
theme. Mentor teachers in schools can stimulate workplace learning by encourag-
ing student teachers to relate their own dominant theme to other themes important 
for their professional development or by encouraging confrontations with situa-
tions that con?ict with a student teacher’s personal preferences. Finally, teacher 
educators and mentors in schools can support student teachers in learning con-
necting theory and practice by, for example, encouraging them to set more theoret-
ical-based learning goals at the beginning of their learning processes.
 It is concluded that learning from experiences is a complex process of many in-
terrelated relational, temporal, and situational factors. By using a holistic perspec-
tive on learning, it became clear that workplace learning by student teachers is not 
limited to the workplace; experiences gained in other contexts also played a role in 
this type of student teacher learning. It is also concluded that workplace learning 
by student teachers occurs both in a linear and in a circular way, and can be char-
acterised as both continuous (e.g., the presence of the dominant theme) and discon-

tinuous (e.g., the friction between personal conceptions of student teachers and 
professional demands from the environment). Furthermore, workplace learning 
contributes to di=erent aspects of the professional development of all student teach-
ers, such as an increasing focus on student learning and self-con>dence. Finally, it 
is concluded that learning in and from the workplace by student teachers must not 
be perceived as a separate form of student teacher learning but as an integral part 
of the wholeness of their learning because, as this study shows, in learning from 
practical experiences, student teachers rely on multiple experiences (gained in mul-
tiple contexts) and sources of expertise.
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Dankwoord

Ruim tien jaar geleden maakte ik de overstap van de universiteit naar de leraren-
opleiding, ervan overtuigd dat ik het sociaal-wetenschappelijk onderzoek de rug 
toe had toegekeerd. Stapels artikelen deed ik bij het oud papier en ik bracht mijn 
boeken naar het antiquariaat. September 2016. Yesterday was short, today is longer. 
Er ligt een proefschrift, ik ben als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker verbonden 
aan de universiteit… Als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren, is dat het leven on-
voorspelbare wendingen kan nemen. (I encourage you to look closely.)

 Voor het schrijven van dit proefschrift wil ik graag een aantal mensen bedan-
ken. In de eerste plaats mijn begeleiders, Douwe en Maaike. Ik heb onze samen-
werking de afgelopen jaren als zeer prettig ervaren. Ik keek altijd uit naar onze 
besprekingen in Eindhoven, waarbij we niet alleen het onderzoek bespraken, maar 
vaak ook uitgebreid praatten over heel andere onderwerpen, zoals literatuur en de 
Waddeneilanden. Douwe, je hebt me gedurende het hele onderzoek de ruimte ge-
geven om mijn eigen keuzes te maken. Ik ben je daar bijzonder dankbaar voor. 
Ook wil ik je bedanken voor je snelle en nauwkeurige feedback op mijn teksten. Ik 
geloof niet dat ik ooit langer dan twee dagen op een reactie heb hoeven wachten. 
Maaike, jou wil ik heel graag bedanken voor je scherpe blik en je oog voor details. 
Je wist altijd heel snel en feilloos de valkuilen van een bepaalde keuze te verwoor-
den, en je behoedde me voor ona=e redeneringen.
 Veel dank ben ik verschuldigd aan de studenten die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek, in het bijzonder de studenten die hebben deelgenomen aan de tweede 
studie. Jullie hebben je twee jaar lang open en kwetsbaar opgesteld, en je bereid 
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getoond om jullie vaak uiterst persoonlijke verhalen met mij te delen. Zonder jullie 
had dit boek niet kunnen bestaan.
 Maartje en Evelien, het was niet moeilijk om jullie als paranimfen te kiezen. 
Jullie zijn allebei vrienden geworden. Maartje, van jou heb ik geleerd hoe je lera-
ren kunt opleiden. Jouw opvattingen over het integraal opleiden van leraren en het 
inrichten van de lerarenopleiding hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling als 
opleider maar zeker ook aan mijn vorming als onderzoeker van het leren van aan-
staande leraren. Evelien, dankjewel voor je humor, je relativeringsvermogen en je 
zorgzaamheid.
 Ellen, dankjewel voor het transcriberen van de interviews en vooral voor de 
wijze waarop je dat hebt gedaan: met heel veel enthousiasme en grote betrokken-
heid bij het leerproces van de studenten. Elke transcriptie die je stuurde ging ge-
paard met opmerkingen als: “Wat een ontwikkeling heeft die meid doorgemaakt.” 
of “Ik heb diep respect voor wat die jongen allemaal meemaakt op zijn stage.” Ik 
heb dat enorm gewaardeerd.
 Scott, dankjewel voor het redigeren van de Engelse samenvatting en het artikel 
dat vorig jaar is verschenen in Journal of Teacher Education. Jij hebt me het vertrou-
wen gegeven om in het Engels te schrijven en publiceren.
 Ilse, heel veel dank voor de schitterende vormgeving van dit proefschrift.
 Alle (oud)collega’s van de Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven 
en de Eindhoven School of Education wil ik bedanken voor hun collegialiteit en be-
langstelling voor het onderzoek: Piet, Ton D., Ton S., Hans, Elly, Fieke, Frank J., 
Herwin, Marieke, Stella, en vele anderen…
 Het schrijven van een proefschrift is een tijdrovende aangelegenheid, zeker 
wanneer je die moet combineren met een baan als lerarenopleider; de afgelopen ja-
ren is nagenoeg alle vrije tijd opgegaan aan het onderzoek, waardoor ik aanzienlijk 
minder aandacht heb kunnen besteden aan familie en vrienden dan ik graag had 
gewild. Mariëlla, Maroesja, Ard-Jan, José, Hanneke, Thomas, Michiel, Coba, Re-
nata, Miriam, Emmie, Henk, Anja… Dank voor jullie betrokkenheid en geduld.
 Willie, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het sponseren van dit boek. 
 Puck, in dat leven vol onvoorspelbare wendingen zie jij meestal sneller en be-
ter wat ik wil en belangrijk vind dan ikzelf. Je moedigt me onvermoeibaar aan om 
mijn eigen keuzes te maken en om dat te doen wat ik graag wil doen. Stop asking 

for the sun in the sky. Ik ben heel dankbaar dat je er bent.

Dankwoord
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