
HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

1.1. Hans Beckers: Het linken van praktijk en theorie
 

Voor het schrijven van deze tekst is gebruik gemaakt van de masterthesis 

van Hans Beckers “Het linken van Praktijk en Theorie in het Pabo-onderwijs” 

(Beckers, 2013). Daarin is nagegaan in hoeverre een opleidingsprogramma er in 

slaagt om de kloof tussen praktijk en theorie te overbruggen door ervaringen te 

koppelen aan operationele en conceptuele kennis.

1.1.1. Aanleiding

Traditioneel vormt de theorie het hoofdbestanddeel van lerarenopleidingen, 

waarbij gedacht wordt dat als aanstaande leraren beschikken over een 

groeiende hoeveelheid wetenschappelijke kennis over pedagogiek, psychologie 

en onderwijskunde, ze die kunnen gebruiken om systematischer en vooral 

diepgaander praktijksituaties te analyseren, aanpassen en evalueren. Dit blijkt 

niet zo te zijn, want studenten die terugkomen van hun eerste schoolstages 

bestempelen die door het instituut aangereikte kennis als ‘niet bruikbaar in de 

onderwijspraktijk van alledag’. De ervaringen van studenten worden ondersteund 

door onderzoek dat aantoont dat deze aanpak niet werkt en dat daardoor de 

impact op het praktisch handelen van de studenten beperkt is (Grossman, 2008). 

Vanuit de lerarenopleidingen is de laatste decennia gezocht naar effectieve 

manieren om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Ze beklemtonen 

meer en meer het samengaan van theorie en praktijk en de integratie van 

theoretische en praktische inhouden. Belangrijke kenmerken daarbij zijn: meer 

curriculumtijd voor het praktijkdeel, frequent alterneren tussen zowel instituut 

en school als tussen theoretische en praktische elementen van het curriculum en 

gebruikmaken van inductieve werkwijzen waarbij de praktijk het uitgangspunt 

is. Het opleidingscurriculum van de Nieuwste Pabo past in die ontwikkeling en is 

gericht op het overbruggen van de kloof waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

ABC-ritmiek en opleidingsdidactische principes als het VESIt-model.

De onderwijsperiodes van de Nieuwste Pabo zijn opgebouwd uit A-, B- en 

C-weken. In een A-week wordt vanuit de verschillende vakgroepen de focus 

gelegd op voorbereiden op het opdoen van ervaringen in de opleidingsschool. 

Eventueel wordt daarbij theorie aangeboden die passend is bij de voorkennis van 

studenten. In de B-week zijn studenten in de opleidingsschool om daar gerichte 

ervaringen op te doen. In de C-week worden de ervaringen van studenten in de 

vakgroepen gestructureerd en wordt verder ingezoomd om een koppeling te 

maken met operationele kennis of conceptuele kennis. Na de C-week volg een 

A-week en begint de cyclus opnieuw. 

Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Tijdens elke periode staat een 

centrale beroepstaak centraal die relevant is voor het beroep van leerkracht. 
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1.1.2 Hoe is te werk gegaan?

De kunst is om een curriculum te ontwerpen dat praktijk en theorie verbindt 

of integreert met elkaar en daarmee een bijdrage levert aan de expertise 

ontwikkeling van de leerkracht en het toenemend gebruik van verschillende 

vormen van kennis. Als start van het onderzoek is het begrip kennis nader 

gedefinieerd. In dit onderzoek staat het begrip operationele kennis, ook wel 

‘theorie met de kleine t’ of procedurele kennis, voor kennis van procedures, 

situaties en strategie direct gekoppeld aan de praktijk. Het begrip conceptuele 

kennis, ook wel ‘Theorie met de grote T’ of declaratieve kennis, staat voor 

kennis van definities, formules, wetten, verschijnselen en verbanden binnen 

kennisdomeinen (Valcke, 2007).

Aansluitend is nagegaan hoe operationele en conceptuele kennis van studenten 

tot ontwikkeling komt. Ervan uitgaande dat we kunnen leren van de praktijk 

zijn er verschillende modellen en theorieën ontwikkeld, die de ontwikkeling 

van kennis beschrijven (e.g. Eraut, 2004; Korthagen & Lagerwerf, 2001). 

Deze theorieën koppelen ervaringen aan het uitbreiden en reorganiseren van 

cognitieve schema’s: een geordend netwerk van beelden en concepten. De 

uitbreiding vindt plaats door bewust te reflecteren op de specifieke ervaringen 

die voor de persoon zelf van belang zijn. Een cognitief schema bevat zowel 

operationele als conceptuele kennis (Heikkinen, Tynjälä, & Kiviniemi, 2011). 

Wanneer een persoon in aanraking komt met een 

probleem wordt het passende schema geactiveerd 

om het probleem op te lossen. De kwaliteit van 

schema´s kan sterk verschillen. De kennis van 

beginners is beperkt en gefragmenteerd. Hun 

cognitieve schema´s zijn oppervlakkig, incompleet 

en er zijn weinig onderlinge relaties aanwezig. 

Het denken van experts kenmerkt zich door een 

geïntegreerd netwerk van concepten, strategieën 

en procedures. De schema´s van experts bevatten 

meer informatie en hebben meer onderlinge relaties 

tussen concepten. Hierdoor zijn zij in staat sneller 

en beter te reageren wanneer ze met een taak 

of probleem geconfronteerd worden. Het begrip 

cognitieve schema’s is in dit onderzoek gehanteerd 

om ontwikkeling van studenten inzichtelijk te maken 

(Chi, 2006).
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De centrale vraag van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre een 

opleidingsprogramma er in slaagt om de kloof tussen praktijk en theorie te 

overbruggen door ervaringen te koppelen aan operationele- en conceptuele 

kennis. De volgende deelvragen zijn geformuleerd om de centrale vraag te 

beantwoorden: 

• In welke mate draagt het opleidingsprogramma bij aan het gebruik van 

operationele en conceptuele kennis?

• In welke mate ontwikkelen de cognitieve schema’s van studenten 

zich in vergelijking met een expertgroep door het volgen van het 

opleidingsprogramma?

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen moet het 

opleidingsprogramma uitgevoerd worden volgens de principes van de 

niveautheorie. De derde deelvraag luidt dus: 

• In welke mate is de uitvoering van het opleidingsprogramma in de perceptie 

van studenten gericht op koppeling tussen ervaringen, operationele en 

conceptuele kennis?

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vierde periode van het eerste 

jaar in 2012 (april – juli). Het centrale thema van die periode is ‘alle talenten 

ontwikkelen’, waarbij studenten rekening houden met alle (verschillen tussen) 

leerlingen in de klas en recht doen aan de van nature verschillende wijzen 

waarop leerlingen leren.

Een onderzoeksgroep van 136 eerstejaars Pabo-studenten heeft voor en na de 

periode een casustoets en een kaartsorteeropdracht gemaakt. De casustoets 

meet in welke mate studenten operationele kennis en conceptuele kennis 

gebruiken omtrent de centrale beroepstaak. De kaartsorteeropdracht meet hoe 

de cognitieve schema’s van studenten gekoppeld aan de centrale beroepstaak 

zich ontwikkelen. Met een enquête is gemeten of het opleidingsprogramma in de 

perceptie van studenten gericht is op koppeling tussen ervaringen, operationele 

en conceptuele kennis. 
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1.1.3. Wat zijn de resultaten?

Uit de casustoets-metingen blijkt dat studenten bij het aanpakken van 

praktijkproblemen, in toenemende mate gebruik maken van operationele en 

conceptuele kennis. Het gebruik van conceptuele kennis neemt significant toe, 

het gebruik van operationele kennis neemt weliswaar toe echter niet significant, 

het aantal fouten en misconcepties neemt significant af. Ondanks de geringe 

groei van operationele kennis blijft deze vorm van kennis in absolute zin het 

grootste.

Door het gebruik van de kaartsorteermethode blijkt dat de cognitieve schema’s 

van studenten ontwikkeld zijn. Na het volgen van het opleidingsprogramma 

maken studenten meer clusters: twee tijdens de voormeting en zes tijdens de 

nameting. Tijdens de voormeting vielen acht van de 30 concepten binnen de 

twee gemaakte clusters. Tijdens de nameting vielen 26 van de 30 concepten 

binnen de zes gemaakte clusters. De consensus in de groep is toegenomen. Het 

cognitieve schema van de studentengroep is naar de expertgroep toegegroeid. 

Experts plaatsen alle concepten in vijf clusters.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de studenten in grote mate tevreden 

zijn over de wisselwerking tussen de praktijk en de bijeenkomsten op het 

opleidingsinstituut. Er blijken echter ook verschillen te zijn tussen de scores van 

verschillende vakgroepen. Over de wisselwerking tussen ervaringen, operationele 

kennis en conceptuele kennis binnen de vakgroep aardrijkskunde zijn studenten 

het minst tevreden. Op alle enquêteonderdelen scoort deze vakgroep significant 

lager dan de andere vakgroepen. De oorzaak van de lage score zal gezocht 

moeten worden in het design en de ontwikkeling van het opleidingsprogramma 

van de vakgroep aardrijkskunde en in de didactische uitvoering door de 

vakdocenten.

De standaarddeviatie bij de enquêteresultaten ligt gemiddeld op 0.94. Dit geeft 

aan dat studenten sterk van mening verschillen over de mate van wisselwerking 

tussen ervaringen, operationele kennis en conceptuele kennis in het 

opleidingsprogramma. Studenten ervaren grote verschillen in de mogelijkheden 

die er zijn in de stage om gerichte ervaringen vanuit de vakgroepen op te doen 

en de begeleiding die zij daarbij ontvangen van de mentor.

Geconcludeerd kan worden dat het geïmplementeerde curriculum in redelijke 

mate overeenkomt met het beoogde curriculum, maar dat er verschillen zijn 

tussen vakgroepen, instituutsopleiders en mentoren.

Uit de metingen blijkt dat het opleidingsprogramma zorgt voor een koppeling 

tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s van studenten groeien en dat 

studenten in redelijke mate ervaren dat praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld 

worden.
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1.1.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?
 
Op basis van de resultaten wordt op de eerste plaats aanbevolen om het 

curriculum te evalueren en te zoeken naar versterking van de koppeling van 

praktijk en theorie. Op de tweede plaats wordt aanbevolen om te investeren in 

professionalisering van didactische vaardigheden van instituutsopleiders. Ten 

slotte wordt aanbevolen om te investeren in onderzoek naar opleiden op de 

werkplek.

Dit onderzoek toont aan dat een opleidingsprogramma kan bijdragen aan 

een sterkere koppeling tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s 

van studenten groeien en dat studenten ervaren dat praktijk en theorie aan 

elkaar gekoppeld worden. In vervolgonderzoek kan de focus gelegd worden 

op de wijze waarop de koppeling van praktijk en theorie plaats vindt in het 

opleidingsinstituut en de opleidingsschool, of hoe de student de koppeling 

vormgeeft: Hoe koppelen studenten ervaringen, operationele en conceptuele 

kennis in hun reflecties?

1.1.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek zijn allereerst met de direct 

betrokken lerarenopleiders gedeeld. Tijdens de pilotfase zijn 

in juni 2011 de resultaten aan een kleine groep opleiders 

gepresenteerd en tijdens de hoofdfase in januari 2013 de 

eindresultaten aan het gehele dNP-team. Internationaal zijn 

de resultaten gedeeld tijdens de jaarlijkse conferentie van de 

Europese Association for Practitioner Research on Improving 

Learning (EAPRIL) in november 2011 te Nijmegen en in 

november 2012 te Jyväskylä in Finland.
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