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De coördinatoren van de praktijkscholen ben ik erkentelijk voor de
wijze waarop zij in de scholen de deelname aan het onderzoek hebben
gestimuleerd en voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de
organisatie van de uitvoering van het onderzoek. Met name dient in dit
verband de heer D. Ettema, adjunct-directeur van de Praktijkschool voor
Landbouwtechniek te Ede, te worden genoemd. Zijn interesse voor onder
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velen doen inzien van de relevantie van het onderzoek. In aansluiting
hierop ben ik ook een woord van dank verschuldigd aan de leden van de
Commissie Nascholing Praktijkscholen.
R. Kingma heeft als stagiaire in het kader van haar studie onder
wijskunde aan de RU Utrecht bijgedragen aan de verzameling en eerste
ruwe verwerking van de gegevens. Zij heeft mij daarmee veel werk uit
handen genomen. Bovendien heeft zij in het verlengde van deze activi
teiten een scriptie geschreven waarin onderzoeksresultaten zijn vermeld
die een welkome aanvulling zijn op de doelstellingen van het project.
Ik zie met tevredenheid terug op de samenwerking met haar.

Een bijzonder woord van dank komt ook mijn collega's J. van Bergeijk,
W. van den Bor en A. Leeuwis toe voor hun bereidheid de concept-tekst
van deze studie van commentaar te hebben willen voorzien. R. Beerens en
Y. de Vries, tenslotte, bedank ik voor het vele typewerk en voor de
zorgvuldigheid waarmee aan het rapport uiteindelijk vorm is gegeven.

D. Beijaard
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1 INLEIDING

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar
het didactisch handelen door onderwijsgevenden aan de elf agrarische
praktijkscholen in Nederland. Deze studie vormt de tweede fase van een
drie jaren durend onderzoeks- en ontwikkelingsproject met betrekking
tot de didactiek van het agrarisch praktijkschoolonderwijs en is voor
afgegaan door een vooronderzoek, dat resulteerde in een beschrijving
van de achtergronden van dit type onderwijs (Beijaärd, 1985). Aan deze
achtergronden wordt hier slechts beknopt aandacht besteed. Centraal in
de inleiding op deze studie naar didactisch handelen staat de beschrij
ving van de probleem- en doelstelling van het onderzoek. Tevens wordt
een uitgebreid overzicht gegeven van!de inhoud van dit rapport. Dit
overzicht fungeert

09k

als leeswijzer voor degenen die niet primair

geïnteresseerd zijn in de theoretische beschouwingen die aan de onder
havige studie ten grondslag liggen.

1.1

ACHTERGRONDEN EN PROBLEEMSTELLING

De meeste agrarische praktijkscholen zijn rond 1960 opgericht en momen
teel telt Nederland elf van deze scholen. In de loop der jaren hebben
zich binnen deze scholen talrijke ontwikkelingen voorgedaan, namelijk:
differentiaties in taken en functies, wijzigingen in het onderwijsaan
bod en de doelstellingen van de scholen en uitbreiding van aantallen en
'typen' leerlingen of cursisten. Al deze ontwikkelingen zijn in het
eerste deelrapport uitvoerig beschreven (Beijaard, 1985).
Momenteel kunnen de agrarische praktijkscholen worden gekarakteri
seerd als complexe onderwijsinstellingen, die een of meer agrarische
disciplines vertegenwoordigen. Ze voorzien in praktisch onderwijs voor
leerlingen en studenten uit het lager-, middelbaar- en hoger agragrisch
onderwijs en voor studenten die studeren aan de Landbouwuniversiteit en
de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Voorts
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bestaat het onderwijsaanbod van praktijkscholen uit talrijke cursussen
voor leraren, mensen uit het bedrijfsleven en studenten uit landen van
de Derde Wereld. Enkele praktijkscholen zijn bovendien betrokken bij
ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
In het algemeen wordt in de praktijkscholen lesgegeven door vakin
houdelijk gekwalificeerde onderwijsgevenden, die een gedegen opleiding
hebben gevolgd en veelal beschikken over een brede ervaring die in het
bedrijfsleven is opgedaan. De meesten van hen beschikken echter niet
over een onderwijsbevoegdheid en hebben zich de didactische kant van
het lesgeven eigen gemaakt door lessen van collega's te observeren en
met deze collega's gesprekken te voeren tijdens hun inwerkperiode.
De gegevenheden omtrent de onderwijskundige scholing van onder
wijsgevenden aan praktijkscholen hebben geleid tot de instelling van de
'Commissie Nascholing Praktijkscholen', die o.a. tot taak heeft de
onderwijskundige bekwaamheid van onderwijsgevenden te bevorderen door
middel van een korte nascholingscursus. Aan deze cursus kon tot op
heden op vrijwillige basis worden deelgenomen. Met ingang van 1986 is
de nieuwe rechtspositieregeling voor onderwijsgevenden aan praktijk
scholen van kracht geworden en zijn tevens nieuwe criteria geformuleerd
voor het verkrijgen van een vaste aanstelling. Momenteel is een van de
voorwaarden voor het verkrijgen van een vaste aanstelling het volgen
van een pedagogisch-didactische scholing. Om aan deze eis te kunnen
voldoen is in samenspraak met de Directie Landbouwonderwijs besloten
een nieuw, meer omvattend en (meer) op de praktijkscholen toegesneden
in-service programma te ontwikkelen. Een bijdrage daartoe wordt ge
leverd vanuit het project 'Didactiek agrarisch praktijkschoolonder
wijs'. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een
raamwerk voor een (na)scholingsprogramma. Aan de basis daarvan liggen
onderzoeksresultaten, die in dit rapport worden beschreven, en de
resultaten van een vergelijkende studie naar praktijkonderwijs in aan
praktijkscholen verwante instellingen in zowel Nederland als het bui
tenland. De resultaten van deze vergelijkende studie worden begin 1987
in een volgend deelrapport gepubliceerd.
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1.2

DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Kennis van de didactiek van het agrarisch praktijkschoolonderwijs is
een voorwaarde voor een verantwoorde opzet van een (nascholings
programma. In de projectomschrijving (Beijaard, 1984a) is toegelicht,
dat deze didactiek vaak behoort tot het kennisbezit van een individuele
onderwijsgevende of van een individuele school. Voorts staat in de
projectomschrijving het volgende vermeld: "Doordat het veelszins ont
breekt aan explicitering en systematisering van beschikbare inzichten,
zijn deze niet voldoende toegankelijk voor derden en derhalve niet
zonder meer voldoende voor het ontwerpen van een scholings- c.q. na
scholingsprogramma. In het onderzoek zullen dan ook in de eerste plaats
de reeds bestaande verworvenheden inzake de onderwijskundige vormgeving
van het onderwijs moeten worden geïnventariseerd en geordend"
(Beijaard, 1984a, 5).
Centraal in het onderhavige onderzoek staat de inventarisatie en
systematisering van didactische kenmerken van het agrarisch praktijk
schoolonderwijs door middel van het ontsluiten en beschrijven van
didactisch kennisbezit van individuele onderwijsgevenden. In deze stu
die wordt deze doelstelling gerealiseerd door middel van de bestudering
van het didactisch handelen op basis van theoretische inzichten die in
de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden beschreven.

1.3

INHOUDSOVERZICHT EN LEESWIJZER

Dit onderzoeksrapport bestaat uit een theoretisch en een praktisch
deel. Het theoretisch deel beslaat de hoofdstukken 2 tot en met 5, het
praktisch deel de hoofdstukken 6 tot en met 12. Degenen die niet pri
mair geïnteresseerd zijn in de aan het onderzoek ten grondslag liggende
theorie, kunnen de eerste hoofdstukken overslaan en met hoofdstuk 6
beginnen. In dit hoofdstuk zijn o.a. de onderzoeksvragen geformuleerd
en toegelicht en is een uitvoerige beschrijving gegeven van de onder
zoeksopzet.
Er zijn diverse redenen die ervoor pleiten de aan het onderzoek ten
grondslag liggende theorie in dit onderzoeksrapport op te nemen. De
belangrijkste reden is wel, dat daarmee de zienswijze van de onder
zoeker op het probleem i.e. het didactisch handelen wordt geëxplici
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teerd. De wetenschappelijke eis van betrouwbaarheid vereist, dat door
de onderzoeker wordt aangegeven hoe hij tegen een bepaald probleem
aankijkt en hoe hij daarbij te werk tracht te gaan.
Het theoretisch gedeelte begint met hoofdstuk 2, waarin het onder
havige onderzoek wordt getypeerd als praktijkgericht onderzoek, waarbij
aan de rol van theorie als interpretatietheorie een belangrijke beteke
nis wordt toegekend. Deze interpretatietheorie zelf wordt verder uit
eengezet in de hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 3 wordt een schets
gegeven van ontwikkelingen en problemen die zich de laatste tientallen
jaren in de didactiek hebben voorgedaan en zich nog voordoen. Mede naar
aanleiding van deze schets wordt een standpunt ingenomen en een model
gegeven aan de hand waarvan in dit onderzoek het didactisch handelen
bestudeerd wordt. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet, dat deze bestude
ring van het didactisch handelen plaatsvindt op basis van een handelingstheoretische benadering. Tevens wordt een daarmee corresponderende
visie gegeven op innovatie i.e. (na)scholing en worden enkele resulta
ten van onderzoek naar het didactisch handelen beschreven, die betrek
king hebben op achtereenvolgens de planning en realisatie van onderwijs
en op de reflectie van onderwijsgevenden op de planning en realisatie.
Het laatste hoofdstuk van het theoretisch gedeelte, hoofdstuk 5, be
schrijft met welke methoden en technieken in dit onderzoek gegevens
zijn verzameld en op welke wijze deze gegevens zijn geanalyseerd en
geïnterpreteerd. Ook wordt ingegaan op voor het onderzoek relevante
aspecten met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit en wordt een
verantwoording gegeven van de keuze voor een relatief kleinschalig
onderzoek.
Het praktisch gedeelte begint met hoofdstuk 6, waarin de doelstel
ling van het onderzoek wordt gespecificeerd in een aantal onderzoeks
vragen. Voorts wordt beschreven hoe de informanten die aan het onder
zoek hebben deelgenomen zijn geselecteerd, hoe de uitvoering van het
onderzoek is georganiseerd en hoe de verzameling en verwerking van de
gegevens heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 6 wordt besloten met een korte
weergave van de fasering van het onderzoek in de tijd. In hoofdstuk 7
worden enkeie achtergrondgegevens van de bij het onderzoek betrokken
onderwijsgevenden geschetst en wordt beschreven hoe zij de onderzoeks
situatie c.q. hun deelname aan het onderzoek hebben gepercipieerd.
Uitspraken met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van de
onderzoeksresultaten worden gedaan in de laatste paragraaf van hoofd
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stuk 7. De uiteindelijke beschrijving van deze onderzoeksresultaten
zelf vindt plaats in de hoofdstukken 8 tot en met Ü. In hoofdstuk 8
staan aspecten van de taakomgeving in relatie tot het didactisch hande
len centraal. Aandacht wordt besteed aan de leer- en hulpmiddelen en
outillage, de onderwijsleerinhouden, de leerlingen of cursisten waaraan
wordt lesgegeven en de schoolorganisatie. Hoofdstuk 9 geeft een over
zicht van het didactisch handelen, respectievelijk van de planning en
realisatie van onderwijs en van de reflectie op beide. Een nadere
bestudering van de realisatie van het onderwijs vindt plaats in hoofd
stuk 10, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar döelstelling(en),
leerstof of thematiek, methodiek, media en interactie. Hoofdstuk 11,
tenslotte, tracht reflecties van onderwijsgevenden op de planning en
realisatie van onderwijs, evenals reflecties op het didactisch handelen
als informatiebron, naar hun aard te interpreteren en te beschrijven.
Mede op basis van deze beschrijvingen worden enkele conclusies getrok
ken en 'totaalbeelden' gereconstrueerd, die aanwijzingen bevatten voor
de (na)scholing van onderwijsgevenden aan praktijkscholen.
Het onderhavige onderzoeksrapport wordt beëindigd met een nabe
schouwing, waarin o.a. wordt gereflecteerd op de theoretische en prak
tische opbrengst van het onderzoek. Tevens wórdt aandacht besteed aan
enkele onderzoeksmethodologische problemen die zich hebben voorgedaan
en worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolg- of nieuw onderzoek
met betrekking tot praktijk(schöol)onderwijs.
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2

TYPERING EN ONDERZOEKSKADER

Dit onderzoek is mede naar aanleiding van hetgeen in het vorige hoofd
stuk is beschreven het best te typeren als praktijkgericht onderzoek.
Van praktijkgericht onderzoek is volgens Creemers en Hoeben (1984) o.a.
sprake, wanneer het een vraagstelling betreft die door het 'veld' i.e.
de onderwijspraktijk wordt aangedragen.
Praktijkgericht onderzoek wordt nog vaak geplaatst tegenover
theoriegericht onderzoek, waardoor veelal een discussie tussen collega
onderzoekers ontstaat die weinig bijdraagt aan de verheldering van
raakvlakken tussen beide. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat
deze raakvlakken wel degelijk aanwezig zijn. Mede op grond hiervan
concludeert Wardekker (1981a, 25) dat tussen theoriegericht en prak
tijkgericht onderzoek niet sprake is van een fundamenteel verschil,
hoewel het praktijkgerichte aspect in het ene onderzoek meer pregnant
naar voren komt dan in het andere.
Zowel ten aanzien van de diversiteit over vormen van praktijkge
richt onderzoek als in terminologie is nog weinig sprake van eenduidig
heid. Dit is voor een deel te wijten aan de eerder vermelde discussie,
die vooralsnog een sterk polemisch karakter heeft. In dit hoofdstuk
wordt deze 'vermeende tegenstelling' geïllustreerd aan de hand van
enkele aspecten waarop de discussie zich veelal toespitst. Vervolgens
wordt kort ingegaan op vormen van praktijkgericht onderzoek die kunnen
worden onderscheiden, om daarna weer te geven wat in dit onderzoek
onder 'praktijkgericht' wordt verstaan. Daarbij wordt aan de 'rol van
theorie' een fundamentele betekenis toegekend. Tevens wordt aangegeven
om welke theorie het in dit onderzoek gaat en wordt kort de 'positie'
van dit onderzoek geschetst in relatie tot deze theorie. In de volgende
hoofdstukken wordt daar verder op ingegaan.
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2.1

VERSCHILLENDE ZIENSWIJZEN

Van praktijkgericht onderzoek wordt verwacht dat (primair) een bijdrage
wordt geleverd aan de verbetering c.q. optimalisering van de onderwijs
praktijk. In deze zin wordt praktijkgericht onderzoek vaak vereen
zelvigd met dienstbaar onderzoek en blijft de wetenschappelijke rele
vantie ervan sterk onderbelicht. Onderzoekers gaan daarbij soms zo ver,
dat niet of nauwelijks meer sprake is van enige theoriegerichtheid. Hun
onderzoek richt zich dan overwegend of alleen nog maar op praktische
bruikbaarheid. Binnen de onderwijskunde zijn vormen van actieonderzoek
daar o.a. een voorbeeld van.
De boven beschreven inkleuring van praktijkgericht onderzoek komt
mede voort uit een algemene onvrede van veel onderzoekers met wat
Koningsveld (1976) het 'standaardbeeld van de wetenschap' noemt. Dit
beeld stoelt op de empirisch-analytische onderzoekstraditie die zich
per definitie kenmerkt door een grote theoriegerichtheid.
Hieronder worden puntsgewijs enkele aspecten beschreven, die vaak
worden geproblematiseerd in de polemische discussie tussen voorstanders
en tegenstanders van praktijkgericht onderzoek. Daarbij zij opgemerkt,
dat in de beschrijving deze discussiepunten opzettelijk scherp zijn
aangezet. Bij het doen van onderzoek is de hier gepresenteerde dichoto
mie in denken op diverse punten vaak minder scherp dan wordt gesug
gereerd.

1)

Vanuit de praktijk en ten behoeve van de praktijk

In tegenstelling tot theoriegericht onderzoek, dat zijn referentiekader
ontleent aan de theorie, vindt praktijkgericht onderzoek in de eerste
plaats zijn vertrekpunt in behoeften van de praktijk. Praktijkgericht
onderzoek is naar de mening van Rink en Rijkeboer (1983, 15) bovenal
onderzoek van de 'realiteit van alledag'. Daaronder verstaan zij:
- het dagelijks doen en laten van personen thuis, op het werk als
leerkracht, enz.?
-

de motivaties, intenties en argumenten die zij ter verklaring voor
dit doen en laten kunnen geven. Dit wordt ook wel 'theorie van
alledag' genoemd.

Praktijkgericht onderzoek is veelal gericht op explicitering en syste-

8

matisering van de 'realiteit van alledag' om van daaruit voorstellen te
doen voor verbetering c.q. optimalisering van die realiteit. Voorop
staat de verzameling van bruikbare, voor de praktijk relevante kennis.
Vanuit deze zienswijze wordt theoriegericht onderzoek vaak verweten
'kennis om de kennis' te verzamelen, waarbij niet of nauwelijks sprake
is van enige praktische relevantie. Omgekeerd doen sterk theoriegerich
te onderzoekers praktijkgericht onderzoek daarentegen veelvuldig af als
zijnde niet-wetenschappelijk onderzoek. In hun ogen levert praktijkge
richt onderzoek hooguit één of meer interessante hypothesen op voor
'eigenlijk' onderzoek.
De hier beschreven extreme tegenstelling in denken vloeit mede voort
uit verschillen in wetenschapstheoretische oriëntatie, uit verschillen
in methodologische gezichtspunten en uit verschillen met betrekking tot
de concrete werkwijze die wordt gehanteerd. In de onderstaande punten
wordt daar nader op ingegaan.

2)

Begrijpen van de praktijk

De doelstelling van praktijkgericht onderzoek is hoofdzakelijk gericht
op een beter begrijpen van de praktijk. Vanuit deze optiek wordt
theoriegericht onderzoek vaak opgevat als onderzoek dat de praktijk
meer als middel gebruikt om de theorie beter te leren kennen. Dit is
vooral het geval wanneer het theorieprimaat absoluut wordt gesteld,
aldus Wardekker (1981b). De praktijk wordt daarbij als een vaststaand
gegeven beschouwd, terwijl praktijkgericht onderzoek de praktijk als
dynamisch en aan verandering onderhevig opvat.
In aansluiting op het bovenstaande schrijft Van der Zee (1983), dat
men in praktijkgericht onderzoek in de eerste plaats andere vragen
stelts men vraagt niet "hoe zit het?", maar "hoe kan het?". In de
tweede plaats legt praktijkgericht onderzoek naar zijn mening de klem
toon op het normatieve, dat wil zeggen op doeleinden, intenties, normen
en waarden, waarvan zingeving een onlosmakelijk aspect is (Van der Zee,
1983, 32). In theoriegericht onderzoek wordt het normatieve vaak afge
daan als storend en irrationeel. Dit verschil in standpunt hangt samen
met verschillen in wetenschapstheoretische oriëntaties en methodolo
gische gezichtspunten. Theoriegericht onderzoek baseert zich meer op de
empirisch-analytische onderzoekstraditie op grond van behavioristische
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uitgangspunten, terwijl praktijkgericht onderzoek meer aansluit bij
ontwikkelingen als het symbolisch interactionisme, marxistisch georiën
teerd actieonderzoek, fenomenologisch onderzoek en de etnomethodologie.
In het hierna aan de orde komende aspect met betrekking tot de aard van
de verkregen informatie wordt nader aandacht besteed aan de consequen
ties van deze verschillende oriëntaties voor de opzet en uitvoering van
onderzoek in het algemeen en de verzameling van gegevens in het bij
zonder.

3)

Praktijknabijheid van verkregen informatie

In meer dan wel mindere mate streeft praktijkgericht onderzoek er naar
werkelijkheidsinterpretaties van betrokkenen zoveel mogelijk tot hun
recht te doen laten komen. Deze 'primaire gegevens' beslaan tevens
veelal grote gedeelten van de onderzoeksrapportages. Door o.a. gebruik
te maken van etnografische onderzoeksmethoden en -technieken, zoals
open en ongestructureerde interviews en participerende observatie,
wordt getracht de dagelijkse onderwijswerkelijkheid vooraf zo weinig
mogelijk te reduceren tot (vanuit de theorie afgeleide) categorieën.
Aan de verkrijging van ecologisch valide data wordt veel waarde ge
hecht, dat wil zeggen aan data die primair representatief zijn voor de
natuurlijke context waaraan zij zijn ontleend. Dit heeft onder meer tot
gevolg dat de verzameling, analyse en interpretatie van verkregen
informatie in praktijkgericht onderzoek vaak zeer arbeidsintensief is,
waardoor veelal sprake is van kleinschalig onderzoek. Iri verband met
het streven naar ecologisch valide data wordt er later in dit hoofd
stuk op gewezen dat er, aldus Plooij en Van den Dungen (1985), altijd
in meer dan wel mindere mate sprake is van een spanningsveld tussen
volledigheid en ordening: wil men 'verstaanbaar' zijn, dan moet men de
rijkdom aan verschijnselen ordenen. "Daarmee dreigt echter de originele
context - het oorspronkelijk geheel aan onderlinge verwijzingen - te
verdwijnen en te worden vervangen door een reconstructie, een
'bedenksel', een theorie" (Plooij en Van den Dungen, 1985, 162).
De praktijkgerichte onderzoeker onderkent doorgaans eveneens het
belang van ordening, maar zijns inziens dient deze ordening achteraf
plaats te vinden. Theoriegericht onderzoek daarentegen wordt veelvuldig
verweten deze ordening reeds vooraf aan te brengen. Vanuit deze benade-
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ring is sprake van onderzoek naar een beperkt aantal variabelen onder
constanthouding van andere, waarmee naar de mening van de praktijkge
richte onderzoeker in bovenstaande zin het onderzoek ten opzichte van
de complexiteit van alledag een sterk 'gekunsteld' karakter heeft (vgl.
ook Veerman, 1985). Centraal staat de kritiek op het reductionisme door
theoriegericht onderzoek en op het feit, dat op grond van theoriestu
ring eerder sprake is van een door de theorie geconstrueerde werkelijk
heid ('empirie') dan van de werkelijkheid zelf ('praktijk') (vgl.
Wardekker, 1981b). Mede hierdoor verschilt de aard van de verkregen
informatie door theoriegericht onderzoek vaak sterk van die welke is
verkregen door middel van praktijkgericht onderzoek. Dit uit zich onder
meer in de presentatie van onderzoeksresultaten in termen van 'kwanti
tatieve data' versus 'kwalitatieve gegevens', hoewel dit onderscheid
niet noodzakelijk is. Ook kwalitatieve gegevens kunnen cijfermatig
worden bewerkt en gepresenteerd.
Het behoeft verder geen betoog, dat theoriegericht en praktijk
gericht onderzoek in boven beschreven zin verschillen in de hantering
van door het 'standaardbeeld van de wetenschap' ingegeven en (nog
steeds) als algemeen geldig beschouwde criteria voor betrouwbaarheid en
validiteit. In het bijzonder geldt dit ook voor het criterium van
algemeengeldigheid of generaliseerbaarheid van resultaten. Deze wordt
vanuit de zienswijze van theoriegerichte onderzoekers voor praktijkge
richt onderzoek veelal problematisch gevonden.

4)

Tussen onderwijsontwikkeling en wetenschapsontwikkeling

Creemers en Hoeben (1984) bespreken praktijkgericht onderzoek in het
spanningsveld tussen onderwijsontwikkeling enerzijds en wetenschapsont
wikkeling anderzijds. Met onderwijsontwikkeling wordt de bijdrage aan
de oplossing van praktijkproblemen of de optimalisering van onderwijs
bedoeld en met wetenschapsontwikkeling de bijdrage aan theorievorming.
Voor een discipline als de onderwijskunde zien Creemers en Hoeben
(1984, 20) onderzoek dat zich richt op zowel theorie- als praktijk
ontwikkeling als het meest ideale. Naar hun mening is deze situatie
echter nog niet bereikt. Zij signaleren vooralsnog een scheve verhou
ding ten gunste van onderzoek dat primair beoogt praktijkbijdragen te
leveren. Hun streven is gericht op een groter evenwicht. De lijnen die
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zij daarvoor uitzetten komen echter voprt uit specifieke opvattingen
over wat onder wetenschap en wetenschappelijke activiteit moet worden
verstaan. Deze opvattingen worden in dit onderzoek niet in alle op
zichten gedeeld, zoals onder meer zal blijken in de volgende paragrafen.
Veel praktijkgerichte onderzoekers streven naar het evenwicht zoals
door Creemers en Hoeben wordt nagestreefd. Daarbij gaat het om theorie
ontwikkeling en niet om theorietoetsing. Volgens Rink en Rijkeboer
(1983) staat dit laatste nog veelvuldig centraal in theoriegericht
onderzoek. Theorietoetsing is inherent aan het empirisch-analytisch
onderzoeksmodel of de 'predictieve cyclus van het wetenschappelijk
denken' waarop dit onderzoek is gebaseerd (vgl. De Groot, 1975). Para
doxaal in deze is volgens veel praktijkgerichte onderzoekers, dat in
theoriegericht onderzoek theorieontwikk^ling niet aan normen en regels
is gebonden. Daarvoor geldt de 'vrijheid van ontwerp', terwijl de
toetsing van de theorieën wel genormeerd is. "Helaas is in de praktijk
de nadruk gelegd op de toetsing als wetenschappelijke activiteit bij
uitstek en bleef de theorieontwikkeling een verwaarloosd gebied", aldus
Rink en Rijkeboer (1983, 32). Dit blijkt naar hun mening onder meer uit
de criteria waaraan onderzoek moet voldoen wil het subsidiabel zijn.
Dergelijk onderzoek sluit in hun ogen vaak niet aan bij datgene wat de
praktijk wil weten, zodat de 'maatschappelijke relevantie' van dit
soort onderzoek beperkt is. Praktijkgericht onderzoek bezit daarentegen
geen 'theoretische relevantie', wanneer niet sprake is van enige theo
retische gerichtheid en het accent eenzijdig op de praktijk ligt.
Het hier beschreven aspect met betrekking tot de bijdrage van prak
tijkgericht onderzoek aan theorievorming staat centraal in de volgende
paragrafen. Daarmee wordt afstand genomen van praktijkgericht onderzoek
waarin theorie geen rol speelt. Met Wardekker (1981a) en Creemers en
Hoeben (1984) wordt de mening gedeeld, dat met praktijkgericht onder
zoek zowel wetenschapsontwikkeling als onderwijsontwikkeling dient te
worden nagestreefd. Dit neemt niet weg, dat in het ene onderzoek de
praktijk of de theorie sterker naar voren kan komen dan in het andere.

5)

Relatie roet en waardering door het onderzoeksveld

Praktijkgericht onderzoek vereist meer en andere contacten met het
onderzoeksveld dan theoriegericht onderzoek, hetgeen inherent is aan de
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opzet en uitvoering van dergelijk onderzoek. Vaak is aan praktijkge
richt onderzoek een langdurig verblijf in de scholen verbonden, een en
ander afhankelijk van de doelstelling die wordt nagestreefd. Mede om
deze reden spreken veel praktijkgerichte onderzoekers bij voorkeur over
informanten in plaats van over respondenten of proefpersonen.
Een duidelijk onderscheid tussen theoriegericht en praktijkgericht
onderzoek betreft degenen die het werk van de onderzoeker behoren te
bekritiseren. Het werk van de praktijkgerichte onderzoeker behoort mede
te worden bekritiseerd door 'concrete' mensen, dat wil zeggen door de
betrokkenen uit het onderzoeksveld zelf, terwijl de theoriegerichte
onderzoeker in principe kan volstaan met zijn werk 'voor te leggen' aan
een 'abstract' forum (vgl. Rink en Rijkeboer, 1983). Dit leidt er onder
meer toe, dat de praktijkgerichte onderzoeker er in ieder geval voor
moet zorgen dat zijn verslagen leesbaar zijn voor de betrokkenen uit
het onderzoeksveld en zich niet mag beperken tot het schrijven van
abstracte theoretische verhandelingen die alleen voor collega-weten
schappers toegankelijk zijn. Het hoeft verder geen betoog dat dit niet
altijd een eenvoudige opgave is, met name niet voor de praktijkgerichte
onderzoeker wiens werk een flinke theoretische component bevat. Soms
komt het dan ook voor dat men zich verplicht voelt om naast het weten
schappelijke onderzoeksrapport voor het onderzoeksveld een 'populaire
versie' te schrijven. Ook door theoriegerichte onderzoekers wordt dit
tegenwoordig in toenemende mate gedaan.

De vijf hiervoor beschreven aspecten, die wellicht nog aangevuld kunnen
worden met andere, illustreren veel voorkomende verschillen van mening.
Daarbij zijn vaak opzettelijk theoriegericht onderzoek en praktijkge
richt onderzoek veelvuldig tegenover elkaar geplaatst. Reeds eerder is
erop gewezen dat niet op alle punten gedacht kan worden in termen van
tegenstellingen. Dit geldt met name voor de rol van theorie in praktijk
gericht onderzoek. In de hierna te beschrijven vormen van praktijk
gericht onderzoek wordt nader op deze rol ingegaan. Daarmee vindt
tevens een eerste afbakening plaats met betrekking tot wat in dit
onderzoek onder 'praktijkgericht onderzoek' moet worden verstaan.
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2.2

VORMEN VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Wardekker (1981a) onderscheidt tenminste drie typen van modellen voor
praktijkgericht onderzoek, die alle de rol van wetenschappelijke
theorie op verschillende wijze definiëren. Hieronder wordt dit beknopt
beschreven aan de hand van het door Wardekker gemaakte onderscheid.

1)

Praktijkgericht onderzoek als toepassing van wetenschappelijke
methoden

De kern van deze vorm van praktijkgericht onderzoek is, dat de onder
zoeker zich geheel op zijn methoden terugtrekt en daardoor meent zijn
objectiviteit te kunnen bewaren. Er wordt niet gerefereerd aan inhoude
lijke theorie, omdat de onderzoeker zich beperkt tot alleen het verza
melen van feiten.
Praktijkgericht onderzoek in deze vorm stoelt op de naïeve gedachte,
dat de werkelijkheid theorieloos kan worden bekeken. Deze opvatting
ontkent dat de waarneming afhankelijk is van de theorie, respectieve
lijk dat 'theorieën' er eerder zijn dan de feiten en daardoor bepalend
zijn voor de waarneming (vgl. Koningsveld, 1976; Chalmers, 1984).
Bovendien impliceert deze opvatting, dat over feiten gesproken kan
worden los van de theorieën. Chalmers (1984) maakt o.a. duidelijk dat
dit niet mogelijk is. Hoewel het hanteren van wetenschappelijk verant
woorde methoden noodzakelijk is, dient de praktijkgerichte onderzoeker
te beseffen dat hij niet om theorieën heen kan. Ze zitten zowel in zijn
onderzoeksmethoden ingebakken als in zijn interpretatie van de pro
bleemsituatie.
Een voorbeeld van een studie die de hier beschreven vorm van
praktijkgericht onderzoek benadert is het werk van Bleeker en Mulderij
(1984), die zich sterk oriënteren op actieonderzoek en opvattingen
vanuit de fenomenologie. In hun studie ligt op basis van een bewuste
keuze het primaat eenzijdig bij de praktijk, een theoretisch inhoude
lijk referentiekader ontbreekt. Bovendien wordt niet duidelijk hoe en
op welke wijze hun werk een praktijkbijdrage is, terwijl dit wel wordt
nagestreefd. Desondanks hebben de beide onderzoekers in verband met
controleerbaarheid van hun werk wel hun onderzoeksmethode verduidelijkt
en in formele zin de gevolgde werkwijze geëxpliciteerd. Welke theorie
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in het geding is blijft echter onduidelijk.
Creemers en Hoeben (1984, 45) noemen praktijkgericht onderzoek in de
hier beschreven zin zeer discutabel. Er is niet sprake van enige of
geëxpliciteerde theoriegebondenheid, waardoor aangedragen oplossingen
voor problemen of bijdragen aan optimalisering op een gebrekkige basis
berusten. Naast het ontbreken van een bijdrage aan theorievorming is
volgens Creemers en Hoeben de onderwijspraktijk daar uiteindelijk niet
mee gediend, omdat niet wordt voortgebouwd op datgene wat via theorie
vorming en validering daarvan als theoretische basis tot stand is
gebracht. Tevens wordt door de ontkenning van theoriegebondenheid de
wetenschap haar kritische functie ontnomen, dat wil zeggen de mogelijk
heid tot kritische terugkoppeling naar de theorie. Wardekker (1981a, 9)
stelt, dat daarmee de wetenschap tevens haar essentie wordt ontnomen.

2)

Praktijkgericht onderzoek als toepassing van theorieën

De gedachte die achter deze vorm van praktijkgericht onderzoek schuilt
is, dat een praktijkprobleem kan worden opgelost door middel van een
verantwoorde toepassing van in de wetenschap ontwikkelde theoretische
kennis. Wardekker (1981a, 10) spreekt in dit verband over 'technolo
gische toepassing' van wetenschappelijke theorieën ter onderscheiding
van toepassing van wetenschappelijke methoden.
Een voorwaarde voor deze vorm van onderzoek is, dat o.a. in de
wetenschap voldoende kennis is ontwikkeld en dat de praktijksituatie
grondig geanalyseerd moet worden om de randvoorwaarden vast te stellen.
Reeds de eerstgenoemde voorwaarde is problematisch, aldus Wardekker,
omdat deze situatie in de sociale wetenschappen maar zelden voorhanden
is. De vraag rijst of dit überhaupt wel mogelijk is. Voorts stoelt deze
vorm van onderzoek op een eenzijdig en absoluut gesteld theorieprimaat
dat voorbij gaat aan de uniciteit en normgebondenheid van praktijk
situaties, die bovendien dynamisch en aan verandering onderhevig zijn.
Er zijn veel voorbeelden te geven waaruit om deze redenen is gebleken
dat een louter technologische toepassing van wetenschappelijke theo
rieën in praktijksituaties niet werkt. Om er enkele te noemen: de
toepassing van curriculumtheorie in onderwijsmethoden en handleidingen
voor docenten, didactische theorieën die vaak staan als een prescriptie
voor optimaal didactisch handelen, enz.
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3)

Praktijkgericht onderzoek als context gebonden innovatie-onderzoek

Wardekker (1981a) onderscheidt twee manieren van wetenschappelijk wer
ken die beide hun bestaansrecht hebben, namelijk conclusiegericht en
decisiegericht onderzoek. Daarbij zij opgemerkt, dat voor de term
'conclusiegericht' ook vaak de termen 'theoriegericht' en 'fundamen
teel' worden gehanteerd en voor de term 'decisiegericht' zijn dat
respectievelijk 'praktijkgericht' en 'toegepast'.
Methodisch gezien correspondeert conclusiegericht onderzoek met de
eerder vermelde 'predictieve cyclus van het wetenschappelijk denken'
(vgl. De Groot, 1975) en is gericht op de toetsing van theorieën. De
methodische uitwerking van decisiegericht onderzoek correspondeert met
de 'regulatieve cyclus van het praktijkdenken' van Van Strien (1975).
Decisiegericht onderzoek gaat uit van theorie, maar levert ook theorie
op. Deze theorie komt echter heel anders tot stand dan die naar aanlei
ding van conclusiegericht onderzoek, omdat decisiegericht onderzoek
plaatsvindt in unieke, normgebonden situaties, waarin het gaat om het
aanbrengen van wijzigingen in die situaties. Daarmee wordt praktijkge
richt onderzoek door Wardekker rechtstreeks gekoppeld aan innovatie,
respectievelijk aan experimenterend en daarmee veranderend bezig zijn
met de vernieuwing van onderwijs (vgl. ook Postma en Wardekker, 1981).
Kennis is bij deze werkwijze het resultaat van handelingsplannen en van
het evalueren van handelingsresultaten. Dit impliceert voorts dat de
onderzoeker bij het gehele innovatieproces c.q. 'experiment' betrokken
is, aldus Wardekker (1981a, 15).
Naar aanleiding van de hierboven beschreven vormen van praktijkgericht
onderzoek stelt Wardekker (1981a, 17) praktijkgericht onderzoek voor
als theoriegebonden onderzoek. Daarbij sluit hij aan bij opvattingen
van Strike (1979) over de groei van wetenschap op grond van praktische
researchprogramma's, waarin tevens plaats is voor normatieve aspecten.
Om deze reden stemt praktijkgericht onderzoek niet overeen met het
eerder besproken model van technische toepassing van theorieën. Hoewel
de gedachten van Wardekker zijn gebaseerd op een cyclisch karakter van
onderzoek in het kader van praktische researchprogramma's, waarop in
deze paragraaf niet verder kan worden ingegaan, geven zijn conclusies
en dat wat is gezegd met betrekking tot decisiegericht onderzoek be
langrijke aanknopingspunten voor wat in dit onderzoek moet worden
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verstaan onder praktijkgericht onderzoek. In de volgende paragraaf
wordt dit nader uiteengezet.

2.3

PRAKTIJKGERICHTHEID EN THEORIEGEBONDENHEID ALS UITGANGSPUNT

De lering die uit het voorgaande wordt getrokken betreft de noodzaak om
het onderzoeksdesign van praktijkgericht onderzoek te baseren op theo
rie ('body of knowledge'). Naar de mening van Creemers en Hoeben (1984)
is sprake van een 'beweging van de wetenschap af', wanneer onderzoek
niet is gebonden aan (enige) theorie. Eerder is verduidelijkt dat
zonder theoretische basis:
-

onderzoek geen kritische functie heeft;

-

de kwaliteit van het onderzoek in het geding is;

-

geen bijdrage kan worden geleverd aan theorievorming (en theorie
toetsing);

-

de praktijkbijdragen berusten op gebrekkige fundamenten.

In deze context waarschuwen Plooij en Van den Dungen (1985) er terecht
op, dat onderzoekers geneigd zijn te vlug over te stappen tot de con
structie van onderzoeksinstrumenten c.q. observatiecategorieën vanuit
de theorie. Zij spreken in dit verband van de 'error of theory' en zijn
van mening, dat voortdurend moet worden gewaakt voor vertekeningen die
optreden bij het dragen van een gekleurde 'theoretische bril' (Plooij
en Van den Dungen, 1985, 31). In feite wordt bezwaar aangetekend tegen
een vroegtijdig reductionisme, wat eerder het 'standaardbeeld van de
wetenschap' i.e. de empirisch-analytische onderzoekstraditie is verwe
ten.
Mede naar aanleiding van de doelstelling van het onderhavige
onderzoek en hetgeen in de vorige paragraaf is beschreven, wordt hier
praktijkgericht onderzoek tevens opgevat als theoriegebonden onderzoek.
De praktijkgerichtheid heeft betrekking ops
1) de maatschappelijke of praktische relevantie van het onderzoek: aan
de onderzoeksresultaten zullen aanwijzingen worden ontleend ten be
hoeve van (na)scholing;
2) de te volgen werkwijze, dat wil zeggen (meer) recht willen doen aan
werkelijkheidsinterpretaties van de onderzochten. In samenhang met
uiterlijk waarneembaar gedrag vormen deze werkelijkheidsinterpre
taties mede uitgangspunt voor theorievorming (vgl. Stokking, 1984).
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'Praktijkgerichtheid' in deze zin impliceert onder meer een benadering
of vorm van wetenschapsbeoefening, die zich duidelijk onderscheidt van
de hypothetisch-deductieve onderzoekstraditie waarin het accent ligt op
theorietoetsing. Dit onderscheid betreft vooral de methodische uitwer
king van dit onderzoeksmodel en het feit dat dit model normen en waar
den buiten beschouwing laat. Het onderscheid heeft in mindere mate
betrekking op het idee van theorietoetsing. Op basis van de assumptie
dat de werkelijkheid niet theorieloos kan worden bestudeerd, vindt in
feite in dit onderzoek naast theorievorming óók 'toetsing' van theorie
plaats. Dit is inherent aan de theoriegebondenheid van dit praktijk
gerichte onderzoek.
In dit onderzoek wordt over theorie gesproken in de betekenis van
interpretatietheorie, dat wil zeggen theorie die o.a. naar de mening
van Stokking (1984):
1) richting geeft aan de waarnemingen van de onderzoeker, hetgeen
concreet tot uiting komt in de onderzoeksvragen en de gehanteerde
methoden en technieken voor de dataverzameling. Daarbij dient aan
tenminste twee voorwaarden te worden voldaan: nauwkeurige explici
tering van theoretische gezichtspunten en geen sterke voorstructure
ring van de dataverzameling;
2) een rol speelt bij de analyse en interpretatie van de data en het op
basis daarvan trekken van conclusies. Door zich te baseren op het
gehanteerde onderzoeksdesign, dat stoelt op geëxpliciteerde theo
retische gezichtspunten, kan aan deze activiteiten vorm gegeven
worden. Uitgaan van het onderzoeksdesign (model) maakt een deduc
tieve wijze van redeneren mogelijk, waarmee het hier voorgestane
praktijkgerichte onderzoek zich in principe niet onderscheidt van
'meten' in de zin van de hypothetisch-deductieve onderzoekstraditie,
dat door velen nogal eens wordt gekenschetst als 'theorieloos meten'
(Stokking, 1984, 55). Meten in deze zin is wel een gestandaardiseer
de handeling, maar vindt ten onrechte plaats wanneer deze niet is te
interpreteren in termen van een redenering vanuit het onderzoeks
design.
In dit praktijkgerichte onderzoek dient de rol van theorie in boven
staande zin te worden opgevat. Als interpretatietheorie of -theorieën
fungeren in dit onderzoek didactische theorie en gezichtspunten van
handelingstheoretische aard. Alleen in hun onderlinge samenhang is het
mogelijk het didactisch handelen op een adequate wijze te beschrijven
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en te verklaren. Aan de hand van didactische theorie kan het didactisch
handelen inhoudelijk worden beschreven en begrepen, terwijl handelingstheoretische gezichtspunten verwijzen naar de wijze waarop het onder
zoek naar het didactisch handelen dient plaats te vinden. Handelingstheoretische gezichtspunten zijn formeler van aard en refereren vooral
aan de wijze waarop door middel van onderzoek het didactisch handelen
benaderd moet worden. Beide theorieën worden achtereenvolgens in de
hoofdstukken 3 en 4 nader beschreven.
De hier besproken praktijkgerichtheid van dit onderzoek, evenals de
nog toe te lichten theorieën die daarbinnen een rol spelen, hebben
belangrijke gevolgen of implicaties van methodologische aard. Gedeelte
lijk komen deze terloops in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde. Meer
specifiek staat deze materie echter in hoofdstuk 5 centraal. Vooreerst
daarentegen wordt dit hoofdstuk in de volgende paragraaf afgerond met
het aangeven van de positie van dit onderzoek. Een korte aanduiding
wordt gegeven. Uitbreiding en verscherping vindt plaats in de volgende
hoofdstukken.

2.4

'POSITIE' VAN DIT ONDERZOEK

Naast de typering van dit onderzoek als theoriegebonden praktijkgericht
onderzoek in met name de vorige paragraaf, wordt hieronder kort aange
geven welke plaats of positie dit onderzoek inneemt in het onderzoek
van het onderwijzen in zijn totaliteit.
Deze studie schaart zich in de eerste plaats in de rij van onder
zoeken, die willen bijdragen de kloof tussen didactische theorie en
didactische praktijk te verhelderen, en zo mogelijk te overbruggen,
door (meer) recht te doen aan werkelijkheidsinterpretaties van in het
onderwijsveld werkzame onderwijsgevenden en daarmee aan de uniciteit en
normgebondenheid van situaties waarin zij handelen en waarvan zij zelf
deel uitmaken. In de didactische theorie worden deze aspecten van het
didactisch handelen genegeerd. Wil deze theorie echter de praktijk
kunnen beïnvloeden, dan moet zij terdege met die praktijk rekening
houden. Voorwaarde daarvoor is, dat door middel van inventarisatie en
systematisering inzicht wordt verkregen in de bestaande onderwijsprak
tijk i.e. het didactisch handelen (vgl. ook Ax, 1985). Deze materie
staat centraal in hoofdstuk 3.
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In de tweede plaats wordt in dit onderzoek geopteerd voor een
handelingstheoretische benadering van het onderwijzen. Dat wil zeggen
dat naast uiterlijk observeerbaar gedrag tevens aandacht wordt besteed
aan cognitieve achtergronden van dat gedrag. Een handelingstheoretische
benadering van het onderwijzen overstijgt de eenzijdigheid van één van
beide, die onder meer kan worden geïllustreerd aan de hand van studies
op basis van het tot voor kort overheersende proces-produkt paradigma.
Dat wil zeggen studies naar bekwaamheden van leerkrachten op basis van
correlatie-berekeningen tussen kenmerken van leerkrachtgedrag en leer
resultaten van leerlingen. Deze studies hebben overwegend tot teleur
stellende resultaten geleid. De overheersende mening is althans, dat
niet of nauwelijks vorderingen zijn gemaakt (vgl. bijv. Dunkin en
Biddle, 1974; Gage, 1978; De Corte en Lowyck, 1983). Het didactisch
handelen werd te geïsoleerd bekeken van omgevingskenmerken, concrete
omstandigheden en achterliggende cognitieve processen en het werd boven
dien te sterk gereduceerd tot deelaspecten. Door omgevingskenmerken
e.d. wel in de beschouwing mee te nemen en door de complexiteit van het
didactisch handelen niet op voorhand te reduceren, kan een beter in
zicht worden verkregen in de realiteit van de onderwijspraktijk. In
hoofdstuk 4 wordt hier uitgebreider op ingegaan.
Een handelingstheoretische benadering van het onderwijzen vereist
een aangepast begrippenapparaat en aangepaste methoden en technieken
van onderzoek. Veelal is sprake van descriptief onderzoek, waarbij zich
(nog) talrijke problemen voordoen, omdat (nog) geen adequaat methodolo
gisch begrippenapparaat voorhanden is. Dit betreft vooral aspecten
inzake de verwerking c.q. analyse en interpretatie van onderzoeksgege
vens en in mindere mate de beschikbare methoden en technieken voor
onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt ten behoeve van een descriptieve werk
wijze die wordt voorgestaan nader ingegaan op aspecten met betrekking
tot de verzameling en verwerking van gegevens. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van inzichten die zijn verkregen op basis van interpretatief
onderwijsonderzoek enerzijds en o.a. etnografische methoden en technie
ken voor de verzameling van gegevens anderzijds.
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3

DIDACTIEK: ONTWIKKELINGEN, PROBLEMEN EN PLAATSBEPALING

Veel practici verwijten de didactische theorie te abstract en in termi
nologie te pluriform te zijn, waardoor ze naar hun eigen zeggen weinig
steun hebben van de theorie voor hun dagelijks handelen respectievelijk
de analyse, planning en realisatie van onderwijsleerprocessen. Omge
keerd daarentegen vinden veel theoretici hun didactiek nog te praktisch
en verwijten de praktijk telkens achter nieuwste ontwikkelingen aan te
lopen. Op deze wijze geredeneerd, is er weinig kans van slagen dat
theorie en praktijk dichter bij elkaar zullen komen. Sprake is van een
kloof tussen beide, waaraan met name de laatste jaren door onderzoe
kers en ook didactici in toenemende mate aandacht wordt besteed. Hun
intentie is meer recht te doen aan subjectieve ervaringen en belevingen
van (aanstaande) onderwijsgevenden en daardoor een bijdrage te leveren
aan een meer praktijkgerichte (opleidings)didactiek.
Parallel aan deze intentie loopt de hantering van een andere onderzoeksbenadering en daarmee andere methoden en technieken voor sociaal
wetenschappelijk respectievelijk onderwijskundig onderzoek. Geopteerd
wordt o.a. voor een 'cognitieve wending' in het onderzoek van het
onderwijzen, waarin de samenhang tussen cognities, gedrag en omge
vingskenmerken een centrale plaats krijgt toebedeeld. In aanzet is
hiermee sprake van een handelingstheoretische benadering van het onder
wijzen.
De hier aangeduide handelingstheoretische benadering wordt in hoofd
stuk 4 beschreven. In dit hoofdstuk wordt echter eerst ingegaan op
enkele 'heersende' didactische theorieën en modellen. Mede op grond
daarvan wordt een eigen positie bepaald aan de hand waarvan didactische
kenmerken in dit onderzoek geïnventariseerd en gesystematiseerd zullen
worden.
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3.1

ENKELE HEERSENDE DIDACTIEKCONCEPTIES

Op het terrein van de didactiek is niet sprake van een eenduidige
definiëring en evenmin van één of enkele theorieën en modellen. Hier
vóór is reeds geschreven dat dit heeft geleid tot een vervreemding van
de praktijk ten opzichte van de 'wetenschappelijke' didactiek. Mede
door toedoen van theoretici zelf, en hierin schuilt iets paradoxaals,
zijn er tendenzen bespeurbaar waaruit blijkt dat de praktijk bij voor
keur aanhaakt bij onderwijsrecepten, zoals bijvoorbeeld beschreven door
Grell en Grell (1979), en 'Alltagsdidaktik'.
De didactische discussie wordt sterk beïnvloed door trends, hetgeen
niet bijdraagt tot overeenstemming in theoretische gezichtspunten. Het
lijkt daarom zinvol op deze plaats eerst beknopt in te gaan op het
theorie- en modelbegrip in de didactiek. De didactiekconcepties die
daarna worden beschreven zijn vooral gedestilleerd uit Duitstalige
literatuur. De reden hiervoor is, dat in de Nederlandse situatie voor
namelijk gebruik is gemaakt van ontwikkelingen die zich in de Duitse
didactiek hebben voorgedaan. Slechts in beperkte mate wordt aandacht
besteed aan inzichten op basis van Angelsaksische literatuur, omdat
deze in termen van didaktiekconcepties 'in Duitse zin' eenvoudigweg
niet voorhanden zijn. Mede op basis van de in deze paragraaf geschetste
ontwikkelingen wordt in de laatste paragraaf een perspectief ontwikkeld
dat kan bijdragen aan de oplossing voor problemen in de verhouding
tussen didactische theorie en didactische praktijk.

3.1.1

Theorie- en modelbegrip in de didactiek

Een theorie kan worden omschreven als een systeem van onderling, lo
gisch samenhangende uitspraken. Een didactische theorie is, aldus
Aschersleben (1983, 61), een theorie die:
- het mogelijk maakt ordening en overzicht aan te brengen in de com
plexiteit van het onderwijs door deze te reduceren tot wezenlijke
-

aspecten;
meer dan onderwijsreceptuur rationaliteit toelaat in het onderwijsgebeuren, dat wil zeggen: rationaliteit die de didactische intuïtie
stuurt en controleert en een kritische instelling ten aanzien van
inhouden en het eigen handelen mogelijk maakt;
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-

een noodzakelijke basis vormt voor wetenschappelijk onderzoek?
alleen in een nauw samenspel van theorieconstructie en onderzoek kan
resulteren in directe en indirecte hulp voor de onderwijspraktijk.

Aan deze opsomming kan bovendien worden toegevoegd, dat alleen in
theorie de didactiek zich als een onderwijswetenschappelijke discipline
kan handhaven.
Didactiek is dus naast hulpmiddel voor de analyse, planning en
realisatie van onderwijsleerprocessen tevens een theorie en dus ook:
kritiek op een bepaalde praktijk, dat wil zeggen het doordenken en
verantwoorden van die praktijk (vgl. Gudjons e.a., 1981).
Over het modelbegrip in de didactiek is reeds veel geschreven. Een
didactisch model kan overeenkomstig de theorie worden omschreven als
een vorm waarin de onderwijswerkelijkheid wordt gepresenteerd. Modellen
in het algemeen hebben vooral een heuristische functie. Ze onderschei
den zich volgens Aschersleben (1983, 62) van de theorie doordat ze als
het ware theorie-voorbereidende 'instrumenten' zijn. Dat wil zeggen een
voorfase van theorieën, vooral wanneer systematische theorievorming nog
aan het begin staat. "Dann haben didaktische Modelle die Aufgabe, erste
Orientierungs-, aber auch erste Strukturierungshilfen der komplexen
Unterrichtswirklichkeit zu sein" (Aschersleben, 1983, 63).
Mede naar aanleiding van Popp (1972) en Salzmann (1975), worden in
de didactische literatuur de volgende functies van een didactisch model
onderscheiden:
1) representatie: in hoeverre is het didactisch model een geschikte
afspiegeling van de onderwijswerkelijkheid?
2) reductie: leidt vereenvoudiging door het didactisch model tot het
wegvallen van onwezenlijke elementen van de onderwijswerkelijkheid?
3) accentuering: worden de wezenlijke elementen van de onderwijswerke
lijkheid door het didactisch model naar voren geschoven?
4) transparantie: is het didactisch model voldoende overzichtelijk en
daardoor te doorzien?
5) perspectiviteit: welke bijzondere zienswijze karakteriseert het
didactisch model?
6) produktiviteit: in hoeverre is het didactisch model vruchtbaar voor
onderwijs en onderzoek?
7) intentionaliteit: welke doelen worden met de constructie van het
didactisch model verwerkelijkt?
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8) instruraentaliteit: welke medium-functie vervult het didactisch
model?
Het laatstgenoemde kenmerk ('instrumentaliteit') verwijst naar de
functies die modellen hebben in de zin van een algemene definiëring.
Aldus opgevat heeft de functie van didactische modellen betrekking op:
- het analyseren, plannen en realiseren van onderwijs;
- het doen van voorspellingen over de didactische efficiëntie van
onderwijs;
- het beschrijven van de onderwijswerkelijkheid;,
- het verbeteren van de onderwijswerkelijkheid op grond van ervaring
en onderzoek.
Uit deze algemene definiëring volgt: "Didaktische Modelle im Sinne
einer funktionalen Definition sind sowohl Entwürfe als auch Abbilder
und Rekonstruktionen der Unterrichtswirklichkeit. Dabei ist zu
ergänzen, dass sich ihre Funktionen gleichermassen auf das Feld der
Unterrichtspraxis, also das Unterrichten, als auch auf UnterrichtsForschung, also auf Unterrichtswissenschaft, beziehen" (Aschersleben,
1983, 65).
Er zijn veel didactische theorieën en modellen. Wie graag eendui
digheid in deze veelheid wil, komt bedrogen uit. Het is ook niet ge
wenst (vgl. Gudjons e.a., 1981, 6):
-

onderwijs is een veel te complexe aangelegenheid om adequaat door
één theorie omvat te kunnen worden;

-

met het oog op wetenschappelijkheid zijn meerdere concurrerende
'ontwerpen' verdienstelijker dan één officiëel aanvaarde en daarmee

dogmatisch gehanteerde theorie;
- het is doorgaans legitiem vanuit verschillende theorieën datgene te
bedenken dat de eigen praktijk verbetert respectievelijk daartoe
bijdraagt.
Bovendien, en daarmee deze paragraaf afsluitend: het ontdekken van
gemeenschappelijkheden in de diverse 'ontwerpen', zoals die welke hier
na aan de orde komen, is niet louter een intellectuele aangelegenheid.
Integendeel, de ontdekking van gemeenschappelijkheden ontstaat veeleer
aan de hand van de relevantie van problemen die zich voordoen in de
dagelijkse onderwijspraktijk.
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3.1.2

Duitse didactische modellen en theorieën

De onderstaande beschrijving beperkt zich tot een beknopte schets van
de periode van 1945 tot heden en tot de ontwikkelingen die zich in deze
periode hebben voorgedaan. Dit vindt plaats aan de hand van het volgen
de onderscheid: 'klassieke' modellen, 'progressieve' modellen en
'nieuwste ontwikkelingen'.

1)

'Klassieke' didactische modellen (1945 - 1970)

Tot aan het eind van de 50-er jaren is de Duitse didactiek te karakte
riseren als achtereenvolgens onderwijsleer (vanaf 1945) en praktische
pedagogiek (vanaf 1955). De ontwikkelingen die zich daarna voltrokken
zijn o.a. beschreven door Blankertz (1977, eerste druk: 1969) en
Ruprecht, Beckmann, Von Cube en Schulz (1976, eerste druk: 1972). Mede
naar aanleiding van deze literatuur is door Lagerweij en Westerhof
(1974) eveneens een schets gegeven van de ontwikkelingen in de WestDuitse didactiek van na 1945. Hun artikel is niet vrij van kritiek op
Blankertz en Ruprecht. De eerstgenoemde wordt bijvoorbeeld verweten op
een a-historische wijze de verschillende theorieën en modellen naast
elkaar te hebben geplaatst, waardoor de vraag achterwege blijft hoe de
herstructurering van het didactisch probleemveld is ontstaan. Met
andere woorden, in de beschrijving van de verschillende didactische
theorieën en modellen moeten de in de tijd eveneens verschillende
wetenschapstheoretische denkwijzen worden meegenomen, waardoor een
belangrijke aanvulling op de beschrijvingen wordt gegeven. Het is o.a.
waardevol hiervoor Wulf (1978) te raadplegen. Dit geldt eveneens voor
de hierna te bespreken 'progressieve' modellen. Nu echter eerst de
'klassieke' modellen.
De Bildungstheoretische didactiek (vanaf 1958)
Deze didactiek is aangezet door Weniger en verder ontwikkeld door
Klafki. Centraal staat de 'didactische analyse' met betrekking tot de
onderwijsvoorbereiding, toegespitst op 'Bildungsgehalt' en 'Bildungs
inhalt'.
De Bildungstheorie is geworteld in de geesteswetenschappelijke
traditie die zich bedient van historisch-hermeneutische methoden om de
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onderwijswerkelijkheid te verhelderen.
De Bildungstheorie onderscheidt zich van de normatieve didactiek,
die in de jaren '60 terecht als niet-wetenschappelijk is afgewezen,
door een negatieve afgrenzing van normen en waarden. Dat wil zeggen dat
ze voor de verwezenlijking van het Bildungsideaal cultuurinhouden niet
louter op deductieve wijze afleidt uit boven de opvoedingswerkelijkheid
uitstijgende normen en waarden, maar dat ze ook kijkt naar normen en
waarden die in die opvoedingswerkelijkheid zelf liggen. Deze mogen niet
in strijd zijn met het ideaal zelf, zoals bijvoorbeeld mondigheid,
emancipatie, zelfontplooiing e.d. De overeenstemming tussen didactiek
en normen en waarden dient door middel van empirisch onderzoek bewezen
te worden. Het is dus niet zo, dat niet-normatieve didactiek zich niet
met normen zou bezig houden. Integendeell
De kritiek op de Bildungstheorie betreft vooral Klafki's 'didac
tische analyse'. Deze is onder meer te eenzijdig gericht op inhouden,
waardoor andere belangrijke didactische aspecten worden verwaarloosd.
Bovendien vindt het door Klafki voorgestane 'Prinzip des Exempla
rischen' geen navolging en wordt de door hem gehanteerde terminologie
vaak als verouderd beschouwd. De constatering dat de 'didactische
analyse' veel wordt gebruikt om in het onderwijs behandelde inhouden te
analyseren, hoeft op zichzelf beschouwd niet noodzakelijk als kritiek
te worden aangemerkt.
De Berliner didactiek (vanaf 1962)
Heimann staat aan de basis van deze stroming, welke verder werd ontwik
keld door zijn leerling Schulz. Deze stroming staat bekend onder de
naam lern- of lehrtheoretische didactiek, die een reactie was op de
Bildungstheorie. Deze werd o.a. verweten te ver van de onderwijsprak
tijk af te staan. Bovendien is het object van de Berliner didactiek
ruimer dan dat van de Bildungstheorie. Modelmatig gepresenteerd omvat
de Lern- of Lehrtheorie alle in het onderwijs optredende verschijnselen
en voorwaarden, dat wil zeggen:
1) zes structuurmomenten, te onderscheiden naar intentie, thematiek,
methodiek en media enerzijds en de determinerende velden op grond
van antropogene en sociaal-culturele factoren anderzijds;
2) normen, feiten en didactische vormen die didactische beslissingen
ten aanzien van intenties, thematiek, methodiek en media bepalen.
Beide vormen twee reflectieniveau's waarvoor de leerkracht in de onder
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wijspraktijk zich gesteld ziet. Het model van Heimann (en Schulz) wil
voor hem of haar een hulpmiddel zijn voor het praktisch handelen in de
school. Het gaat niet om theorie op zich, maar om theoretiseren respec
tievelijk theoriegeleid handelen van de leerkracht. Het model geeft
hiervoor geen inhoudelijke criteria en blijft daarmee formeel. De
didactische beslissingen die een leerkracht neemt zijn in laatste
instantie diens eigen verantwoordelijkheid.
De wetenschapstheoretische denkwijze van Heimann en Schulz is vooral
empirisch-analytisch te noemen. Het streven is erop gericht aan de
theorie een invulling te geven door middel van een beschrijvingsmodel
waarin allerlei elementen liggen vervat, die in alle onderwijsleer
situaties gelijk zijn.
Men kan zich afvragen waarom Heimann het leren als kernbegrip heeft
ingevoerd, omdat het in het model geen werkelijke plaats krijgt. Heeft
hij dit begrip ingevoerd om zich af te grenzen van de Bildungstheorie,
of om zijn model positivistisch of behavioristisch te kunnen doen zijn?
Naast deze vraag valt het lern- of lehrtheoretisch model te verwijten
dat het de onderwijswerkelijkheid 'verstard' tot structuurmomenten,
hoewel deze onderling interdependent zijn en variabel kunnen worden
gehanteerd. Men zou het ook anders kunnen stellen, namelijk dat aan het
proceskarakter of aan het verloop van het onderwijsleerproces geen
recht wordt gedaan. Daarnaast is het model niet afdoende met behulp van
voorbeelden geconcretiseerd, waardoor de discrepantie tussen theorie en
praktijk mede is vergroot.
Vermeld zij nog, dat het in Nederland veel gebruikte model 'didac
tische analyse' (Van Gelder e.a., 1979) het best valt te rangschikken
onder de hier besproken lern- of lehrtheoretische didactiek, hoewel de
naamgeving anders doet vermoeden. Ditzelfde geldt voor het iets dynami
scher model in 'Beknopte Didaxologie' (De Corte e.a., 1981).
De informatietheoretische, cybernetische didactiek (vanaf eind
60-er jaren)
Deze aanzet is te beschouwen als een variant van de Berliner didactiek
met Frank en Von Cube als representanten. Deze didactiek is zuiver
empirisch-analytisch van aard, waarbij didactiek wordt gereduceerd tot
de theorie van de empirische voorwaarden voor leren, onderwijzen,
gedragsbeheersing en de wetmatigheden daartussen. Vragen betreffende de
zin, keuze en opbouw van onderwijsinhouden, welke bijvoorbeeld zo
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belangrijk zijn voor de Bildungstheorie, worden niet tot het object van
de didactiek gerekend.
Tot nu toe heeft deze didactische aanzet weinig hulp geboden aan de
onderwijspraktijk. Door toespitsing op methoden, door normenanalyse
buiten de didactiek te houden en door de beklemtoning van 'gedragsoptimalisering' als doelstelling, leidt deze didactische aanzet tot een
visie op onderwijs in technische en technologische zin.
Een vergelijking van deze drie 'klassieke' modellen, waarbij de curriculaire didactiekconceptie niet aan de orde is geweest, laat het
volgende zien (vgl. ook Borsum e.a., 1982):
1) in object waarop ze zich richten verschillen ze van elkaar. Het
meest omvattende didactiekbegrip heeft de lern- of lehrtheoretische
didactiek. Didactiek is theorie vóór het onderwijs, dat door het
principe van 'interdependentie' wordt bepaald door de factoren
complexen doelen (intentie/thematiek), wegen (methoden/media) en
onderwijsvoorwaarden;
2) wat betreft het wetenschapsbegrip of de denkwijze is eveneens sprake
van een onderscheid. De lern- of lehrtheoretische didactiek gaat uit
van een

empirisch-analytische

wetenschapsopvatting, waarbij theorie

wordt gezien als een systeem van logische, elkaar niet tegenspreken
de of consistente uitspraken op basis van empirische onderzoeks
methoden. De Bildungstheorie daarentegen gaat uit van een historisch-hermeneutische

positie. De onderwijswerkelijkheid wordt vanuit

deze opvatting verhelderd met behulp van hermeneutische methoden.
3) aangaande hun hulp voor de praktijk kan worden opgemerkt, dat de
Bildungstheorie in eerste instantie een theorie van het handelen is.
De Lern- of Lehrtheorie daarentegen stuurt het handelen van de
practicus door middel van de theorie in de zin van opbouwen van een
'didactisch referentiekader' en de ontwikkeling van een 'theoretisch
bewustzijn'. De lern- of lehrtheoretische didactiek kan worden aan
gemerkt als een sterk praktijkgeoriënteerde didactiek, omdat het
model:
- omvattend is en daarmee recht doet aan de taak van de leerkracht
'onderwijs' te analyseren, te plannen en te realiseren. Het accent
ligt echter wel op de analyse van onderwijs, de planningsvoorstellen komen er bekaaid af. Deze concretisering wordt ook niet in het
latere werk (van Schulz) aangebracht, zodat de verhouding tussen
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de planningsprincipes 'variabiliteit' en 'controleerbaarheid'
onopgehelderd blijft; daarmee is, aldus Borsum, Posern en Schittko
(1982, 33), ook open welke handelingsspeelruimte leerkrachten en
leerlingen tenslotte moeten hebben;
- vooral is gericht op het gebied van het onderwijzen respectieve
lijk de analyse, planning en realisatie van onderwijseenheden en
lesuren. Het onderwijs met betrekking tot de vormgeving van leer
plannen en richtlijnen wordt daarentegen te weinig gethematiseerd.
Later wordt op de hierboven beschreven vergelijking teruggekomen in
relatie tot het taakveld van de didactiek.

2)

'Progressieve' didactische modellen (1970-heden)

Borsum, Posern en Schittko (1982) onderscheiden de volgende drie nieuwe
ontwikkelingen, die in de 'oudere' literatuur worden samengevat onder
de noemer 'kritische didactiek': de communicatieve didactiek (Schäfer
en Winkel), de kritisch-constructieve didactiek (Klafki) en de kriti
sche didactiek (Schulz). Onder redactie van Gudjons, Teske en Winkel
(1981) worden deze ontwikkelingen, inclusief de gezichtspunten van de
curriculaire didactiek, door hun hierboven genoemde vertegenwoordigers
in een bundel beschreven. Uit de bijdragen in deze bundel valt onder
meer op te maken welke ontwikkelingen zich in het denken van de auteurs
hebben voorgedaan, respectievelijk op grond waarvan hun eerder beschre
ven 'klassieke' denken is veranderd in 'progressief' denken. Kenmerken
van dit 'progressieve' denken zijn (vgl. Aschersleben, 1983, 122):
ideologiekritiek in plaats van systeemconformiteit, zelfbepaling en
emancipatie in plaats van afhankelijkheid en 'Fremdbestimmung' en
'herrschaftsfreie' communicatie in plaats van repressieve manipulatie.
Lagerweij en Westerhof (1974) constateren, dat ondanks de kritische
wending in de didactiek nog weinig is gewerkt in de richting van meer
praktische realiseringen of het doen van empirisch onderzoek op grond
van de dialectische werkwijze. Wel is het huns inziens een verdienste
dat onder invloed van de oriëntatie op de kritische theorie, met name
die van de Frankfurter Schule, de wetenschapper erop attent wordt
gemaakt dat hij verantwoording en rekenschap dient af te leggen van
zijn wetenschappelijk handelen en zich vooral bewust moet zijn van de
maatschappelijke implicaties van zijn werkl
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Anno 1982, bijna tien jaren na de bovenvermelde constatering van
Lagerweij en Westerhof, hebben enkele centrale gezichtspunten van de
kritische didactiekconcepties betrekking op (Borsum e.a., 1982):
-

de betekenis van de relaties tussen leerkrachten en leerlingen en
leerlingen onderling, evenals het aspect van de 'onderwijsversto
ring' c.q. storingen in relaties;
de institutionele en maatschappelijke voorwaarden van het onderwijs
die duidelijker worden gezien als voorheen, waardoor het mogelijk is
speelruimte en kansen voor schoolse veranderingen duidelijker in te
schatten;

-

verschillende onderwijsconcepten die het onderwijs bij de invulling
van de formele structuurmomenten kan laten zien;

-

de poging de drie eerder beschreven wetenschapstheoretische en
methodologische aanzetten (de historisch-hermeneutische, de
empirisch-analytische en de maatschappij-ideologiekritische) te
integreren. "Didaktische Theorie und Forschung können dem komplexen
Gegenstand 'Unterricht in der Institution Schule' nur gerecht
werden, wenn hermeneutische, empirische und ideologiekritische
Verfahren als sich gegenseitig ergänzende und auch korrigierende
Methoden eingesetzt werden" (Borsum e.a., 1982, 48).

Op grond van bovenstaande gezichtspunten kan worden geconcludeerd dat
kritische didactici, wier publikaties vooral een signalerend karakter
dragen, een constructieve bijdrage leveren aan de didactische
discussie.
Vermeld zij nog, dat bij de hier beschreven nieuwe ontwikkelingen
vanzelfsprekend ook de huidige stand van zaken behoort met betrekking
tot de informatietheoretische of cybernetische didactiek en de systeem
theoretische didactiek. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor o.a. de didac
tiek van 'open curricula' en de leerlinggeoriënteerde didactiek. Op één
van de hiergenoemde nieuwe ontwikkelingen wordt verderop teruggekomen,
namelijk de systeemtheoretische didactiek (König en Riedel). Deze
didactiek geeft aan wat o.a. moet veranderen ten aanzien van de door
Heimann en Schulz gecreëerde variabelen.

3)

'Nieuwste ontwikkelingen' (vanaf 1980)

Onder de nieuwste ontwikkelingen rekent Aschersleben (1983) 'Unter-
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richtsrezepte' (vgl. Grell en Grell, 1979) en 'Alltagsdidaktik'. Beide
komen voort uit een algemeen onbehagen over de didaktiek, dat wil
zeggen haar "Praxisferne, ihr Verharren im Vorfeld der Wissenschafts
theorie, Anthropologie und Sozialphilosophie, ihre Vorliebe für sprach
liche Unverständlichkeit und ihre Unfähigkeit zu terminologischem
Konsens" (Aschersleben, 1983, 141).
Met name de onderwijsreceptuur krijgt er flink van langs. In feite
betekent deze ontwikkeling niets anders dan een terugkeer naar de
normatieve didactiek, waarvan eerder is gezegd dat deze terecht als
niet-wetenschappelijk is afgewezen (vgl. Blankertz, 1977).
De 'Alltagsdidaktiken' zijn meer als recepten een terugkeer naar
subjectieve ervaringskennis. Deze wordt belangrijker gevonden dan
wetenschappelijke kennis. In dit standpunt schuilt echter een zekere
naïviteit. 'Alltagstheorien' zijn private theorieën en resultaten van
reflectie. Dergelijke theorieën hoeven niet getoetst te worden aan
rationele criteria, omdat ze er zelf aanspraak op maken niet-wetenschappelijk te zijn. De vraag rijst nu waar de verantwoordelijkheid
blijft die iedere leerkracht heeft. En om uit dit dilemma te komen moet
'Alltagsdidaktik' zelf 'Feiertagsdidaktik' worden, om in bewoordingen
van Meyer (1980) te spreken. Het is met andere woorden de vraag of de
'Alltagswende', hoewel in essentie van belang doordat ze op de voor
waarden van alledag wijst, inderdaad zal leiden tot een sterkere prak
tijkoriëntatie of dat ze eindigt in een vernieuwde 'theoretisering'
(Borsum e.a., 1982, 69). In de volgende paragraaf wordt hier dieper op
ingegaan.
Wetenschapstheoretisch oriënteert de 'Alltagsdidaktik' zich op
actieonderzoek of 'Handlungsforschung', zoals onder meer is beschreven
door Moser (1977a en 1977b). Deze benadering kan weliswaar van direct
nut zijn voor de aanpak van problemen in de onderwijspraktijk, maar in
wetenschappelijk opzicht valt hiervan vooralsnog weinig te verwachten.
Een belangrijke oorzaak ligt in het feit, dat deze benadering geen
theorievorming nastreeft volgens wetenschappelijke criteria.

3.1.3

'Didactiek' in het Angelsaksisch taalgebied

In strikte zin heeft 'didactiek' in het Angelsaksisch taalgebied een
volstrekt andere inkleuring dan die welke op basis van Duitse litera
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tuur in de vorige paragraaf is geschetst. Dit blijkt alleen al uit de
terminologie die wordt gehanteerd. 'Didactische Analyse' is in de
Angelsaksische literatuur bijvoorbeeld 'model of teaching practice'.
Bovendien is sprake van verschillen in uitgangspunt: mede door de
pogingen de psychologie in het onderwijs toe te passen - o.a. in termen
van objectief beheersbaar gedrag onder invloed van het behaviorisme zit de Angelsaksische literatuur veel dichter bij de onderwijspraktijk
respectievelijk het onderwijzen èn leren dan de Duitse literatuur.
In het Angelsaksische taalgebied, en met name in de Verenigde
Staten, is een veelheid aan 'theories of teaching' ontwikkeld die op
essentiële uitgangspunten vaak sterk van elkaar verschillen. Door
Timmerman (1977) is o.a. een poging gedaan een aantal van deze theo
rieën te rangschikken naar axiomatische, filosofische en inductiefempirische theorieën. Echter ook andere indelingscriteria zijn moge
lijk. Een goed overzicht van veel gebruikte 'theories of teaching'
wordt door Joyce en Weil (1972; 1980) gegeven. In 1984 verscheen van
deze studie een Nederlandse bewerking onder de titel "Strategieën voor
onderwijzen: theorie in praktijk". Door Joyce en Weil is een breed
arsenaal aan 'theories of teaching' geïnventariseerd, zowel prescrip
tieve als descriptieve en vanuit diverse wetenschappelijk gediscipli
neerde invalshoeken. De achterliggende gedachte is dat er geen unieke,
'goede' manier van onderwijzen bestaat. In deze visie moet de leer
kracht beschikken over meerdere strategieën, zodat leerlingen in hun
ontwikkeling maximaal tegemoet kunnen worden getreden.
De door Joyce en Weil geïnventariseerde modellen zijn gegroepeerd
naar vier soorten doelen, namelijk: cognitieve ontwikkeling, persoon
lijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en gedragsverandering. Iedere
groep is verder ingevuld met een aantal strategieën. De hamvraag is nu,
aldus Lowyck (1985), of dit gevarieerde model nog moet worden aangevuld
met andere strategieën, indien men van mening is dat (aanstaande)
leerkrachten moeten beschikken over een brede waaier van onderwijsgedragingen.
In de ontwikkeling van 'theories of teaching' heeft onderzoek vaak
een belangrijke rol gespeeld, met name waar het gaat om onderzoek naar
de effectiviteit van het onderwijzen. Globaal is daarin vanaf het begin
van deze eeuw de volgende lijn aan te geven (vgl. öok Ax, 1985):
1) het bepalen van de invloed van persoonlijkheidskenmerken van de
leerkracht op de resultaten van de onderwijsactiviteiten. Gedurende
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de eerste helft van deze eeuw was dit de dominante benadering, die
zich overwegend afspeelde in laboratoriumsituaties op grond van
behavioristische uitgangspunten. Op deze wijze is echter niet geble
ken dat men goede en minder goede leerkrachten van elkaar kan onder
scheiden?
2) het observeren van onderwijsactiviteiten in de klas zelf in de
periode daarna tot in de 70-er jaren. Met behulp van op correlatie
berekeningen gebaseerd onderzoek werd getracht 'goed' onderwijsgedrag te identificeren. Ondanks de ingewikkeldheid van deze studies
is overwegend sprake van teleurstellende resultaten. In het vorige
hoofdstuk is mede naar aanleiding van o.a. Dunkin en Biddle (1974)
en Gage (1978) reeds gesteld, dat ook op basis van deze benadering
weinig tot geen vorderingen zijn gemaakt;
3) het bestuderen van aan het onderwijsgedrag ten grondslag liggende
cognitieve processen en structuren vanaf het eind van de 70-er
jaren. Centraal staat niet langer de vraag naar effectief onderwijsgedrag, maar veeleer de vraag naar het hoe en waarom van dat gedrag.
Gesproken wordt ook wel over de 'cognitieve wending' in het onder
zoek van het onderwijzen.
Zowel deze laatste ontwikkeling als de constatering dat er niet één
unieke en 'goede' manier van onderwijzen bestaat zijn van belang voor
deze studie, hetgeen in latere hoofdstukken zal worden verduidelijkt.
Aan het begin van deze paragraaf is ingegaan op enkele relevante ver
schillen tussen de Duitse en de Angelsaksische literatuur. Ook is
echter sprake van overeenkomsten. Zowel in de Duitse als in de Angel
saksische literatuur valt het dilemma te bespeuren met betrekking tot
de taak van de didactiek in relatie tot het praktisch handelen van de
leerkracht. Moet de didactiek voorschrijven of alleen beschrijven?
Indien wordt geopteerd voor een descriptieve benadering, hoe is dan de
wending naar prescriptie te realiseren? Of hoe voorkomt de didactiek
als wetenschappelijke onderwijsdiscipline, dat ze vervalt in naïviteit
waardoor in strikte zin geen aanspraak meer gemaakt kan worden op
wetenschappelijkheid? Beantwoording van deze vragen is niet eenvoudig.
Alvorens hiertoe over te gaan worden ze in de volgende paragraaf eerst
toegelicht aan de hand van het zo fundamentele probleem van de theorie
praktijk relatie.
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3.2

THEORIE-PRAKTIJK RELATIE ALS KERNPROBLEEM

De voorgaande beschouwing heeft onder meer duidelijk gemaakt dat de
kloof tussen didactische theorie en didactische praktijk niet nieuw is.
In meer dan wel mindere mate is dit kernprobleem inherent aan het
streven naar didactiek als een onderwijswetenschappelijke discipline en
geldt voor alle didactische theorieën en modellen. Het probleem is dat
de didactiek enerzijds een theorie voor de praktijk is en dat de didac
tiek anderzijds te ver van de praktijk af staat. De practicus is veel
meer aangewezen op (eigen) praktijkervaringen en opgebouwde routines.
De theorie bereikt de praktijk niet, maar omgekeerd vraagt de prak
tijk te weinig naar de theorie. Willen beide meer op elkaar betrokken
zijn, dan zou de didactische theorie een begin kunnen maken door haar
functie voor de praktijk zelf kritisch ter discussie te stellen (vgl.
Borsum e.a., 1982, 66).
Mede op grond van de vorige paragraaf zijn voor de problematische
relatie tussen theorie en praktijk o.a. de volgende oorzaken aanwijs
baar:
1) het handelingsgebied en het taakveld van de practicus zijn zo com
plex dat deze moeilijk door één theorie begrepen en in één model
gepresenteerd kunnen worden?
2) theorieën en modellen richten zich hoofdzakelijk op structuren en
componenten, waardoor het proceskarakter en de dynamiek van het
onderwijs niet op adequate wijze beschreven kunnen worden;
3) de modellen maken te weinig onderscheid tussen leraren in opleiding
en ervaren leraren. Dit geldt met name voor de didactiek met betrek
king tot de planning van lessen. Meyer (1980) geeft aan dat voor
beginnende leraren de psychische en sociale complexiteit van het
voorbereiden te weinig onderkend wordt en dat ervaren leraren vaak
vaststellen dat lesvoorbereidingsmodellen weinig aanwijzingen bevat
ten voor de dagelijkse werksituatie;
4) concrete aanzetten voor het voorbereiden van lessen worden door de
verschillende didactische theorieën en modellen veelal niet gegeven.
Met name de didactische modellen zijn niet meer dan ordenings- en
problematiseringsrasters (dus geen oplossingsrastersl) waarin een
lesvoorbereiding geplaatst kan worden (vgl. Klafki en Blankertz,
1977; Sixma, 1981). De stappen die achtereenvolgens afgelegd kunnen
worden ontbreken veelal;
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5) de meeste modellen zijn derhalve globaal en algemeen. In theorie
worden daarbij uitspraken over relaties tussen componenten gedaan
die niet of nauwelijks empirisch zijn onderbouwd, waardoor het niet
mogelijk is uit de modellen concrete beslissingen af te leiden
(vgl. Ax, 1985, 16);
6) er bestaat een veelheid aan didactische theorieën en modellen,
hetgeen het voor de practicus niet gemakkelijker maakt. Ook studen
ten in de lerarenopleiding worden met een veelheid van concepten
geconfronteerd, uit zowel de algemene als de vakdidactiek die boven
dien nog vaak (te) weinig op elkaar zijn afgestemd;
7) door de opleiding worden, in aansluiting op punt 5, doorgaans vanuit
algemeen didactisch en vakdidactisch perspectief theoretische con
cepten aangeleerd, die ver verwijderd zijn van dagelijkse praktijk
problemen; tevens worden practica nog maar al te vaak uitgevoerd los
van de theorie.
Deze en andere problemen hebben geleid tot de eerder besproken 'onder
wijsreceptuur' en de 'Alltagswende' in de didactiek. De genoemde pro
blemen zijn in eerste instantie een zaak van de theorie. Tenslotte
begint deze niet bij een nulpunt, maar haakt ze in op in de praktijk
aanwezige inzichten en kennis, die zij vervolgens inventariseert en
systematiseert. Van daaruit mag ze haar hoofddoelstelling niet uit het
oog verliezen, namelijk: de praktijk te helpen door deze praktijk
bijvoorbeeld te verhelderen en door het doen van voorstellen voor
veranderingen en de beheersing van praktische problemen (Borsum e.a.,
1982). Didactiek als onderwijswetenschappelijke discipline dient zich
er voortdurend van bewust te zijn, dat ze zowel in eerste als in
laatste instantie haar bestaansrecht ontleent aan beide 'poten', dat
wil zeggen: reflectie op de praktijk enerzijds en terugkoppeling naar
die praktijk anderzijds. Om dit beter te kunnen realiseren is een
theoretische didactiekconceptie nodig die eveneens beter inspeelt op de
complexiteit van de dagelijkse onderwijswerkelijkheid. Dit heeft o.a.
consequenties voor de benadering van de onderwijswerkelijkheid door
middel van wetenschappelijk onderzoek, wanneer er vanuit wordt gegaan
dat in de theorie de werkelijkheid zoveel mogelijk recht moet worden
gedaan. In de hiernavolgende paragraaf wordt nader op dit perspectief
ingegaan.
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3.3

HERBEZINNING EN PERSPECTIEVEN

In deze paragraaf wordt lering getrokken uit de geschetste ontwikke
lingen en problemen die eerder zijn beschreven. In de eerste plaats
wordt een model gepresenteerd dat meer recht doet aan de complexiteit
van de onderwijswerkelijkheid, voldoende openheid bezit en mede daar
door praktijknabij kan zijn. Bij de constructie van het model is ge
bruik gemaakt van gezichtspunten uit het systeemdenken in de onderwijs
kunde.
In de tweede plaats wordt beknopt ingegaan op wetenschapstheoreti
sche en methodologische implicaties van een 'holistische' visie op het
onderwijzen vanuit het geconstrueerde model, dat primair een descrip
tief model is.

3.3.1

Opnieuw een model

Naast de structuurtheorie is in de didactiek ook de systeemtheorie
'nieuw'. Met name het systeemdenken biedt relevante gezichtspunten voor
het hierna te ontwikkelen model. In de didactiek is de systeemtheoreti
sche benadering een voortzetting van het informatietheoretisch denken,
die naast de cybernetische denkwijze ook 'lerntheoretische1 en 'lernzieltaxonomische' aspecten meeneemt. Ruprecht (1976, 39) beschrijft de
voordelen van de systeemtheorie als hulpwetenschap van de didactiek als
volgt:
1) deze conceptie slaagt erin elementen van het onderwijs eenduidig te
beschrijven en deze in een didactisch relevante, functionele samen
hang met de context te zien;
2) zowel afzonderlijke elementen als relaties tussen deze elementen
kunnen in hun veelzijdige betrokkenheid op elkaar en verhoudingsge
wijs nauwkeurig worden gepresenteerd en beschreven.
Door de systeemtheoretische benadering verliest de didactiek veel van
haar intuïtieve, gekunstelde beschrijving van componenten ten gunste
van een didactiek die in plaats daarvan 'lern- und lehrbar' wordt,
aldus Ruprecht (1976, 39).
Meer in het algemeen kenmerkt zich een systeem door 'totaliteit' en
'interrelatie'. Als 'werkinstrument' fungeert een systeemschema, waarin
de kernelementen van een systeem op een synthetische en overzichtelijke
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wijze worden weergegeven. Het is als het ware een vrij volledige check
list van vragen die men aan de realiteit kan stellen (vgl. ook Mesdam
en Wielemans, 1978). Een systeem onderscheidt zich o.a. naar mate van
complexiteit, mate van openheid versus geslotenheid en de wijze waarop
het hiërarchisch is opgebouwd. Het in deze paragraaf te ontwikkelen
model representeert een complex systeem, bestaande uit diverse sub
systemen die met elkaar in wisselwerking staan.
Terugkerend naar de eerder beschreven didactiekconcepties, dan valt
op dat het model van Heimann (en Schulz) door haar uitgebreidheid, haar
openheid en structurering het meest beantwoordt aan de eisen die aan
het gewenste systeem worden gesteld. Dit model moet daartoe echter wel
worden uitgebreid. Hoewel geïnspireerd door een soortgelijke poging
door Van Bergeijk (1982), wordt aan het hier te presenteren model een
andere invulling gegeven. Voor de uitbreiding van het model van Heimann
(en Schulz) wordt vooral gebruik gemaakt van inzichten die de kritische
didactiek heeft opgeleverd en van de bewustwording van 'Alltags'voorwaarden onder invloed van de 'Alltagswende' in de didactiek. De
Angelsaksische literatuur levert inhoudelijk gezien geen directe bij
drage. Deze literatuur levert wel een bijdrage van methodologische
aard, dat wil zeggen van de wijze waarop in dit onderzoek het onderwij
zen wordt benaderd. In de volgende paragraaf wordt daar kort op inge
gaan. Deze materie staat centraal in hoofdstuk 4.
Figuur 3.1 toont het voor dit onderzoek van belang zijnde 'model
van het onderwijzen' (systeemschema). Analoog aan het door Van Bergeijk
(1982) geschetste model worden in figuur 3.1 onderscheidens
1) een binnensysteem, bestaande uit de vier beslissingsvelden van
Heimann (en Schulz), uitgebreid met de interactie tussen leerkracht
en leerlingen en tussen leerlingen onderling;
2) een buitensysteem van de eerste orde, bestaande uit relevante ken
merken van de taakomgeving van de leerkracht, die daar zelf wat
betreft achtergronden, vooropleiding e.d. eveneens deel van uit
maakt. Deze vier kenmerken, die elk nog onderscheiden kunnen worden
naar reeksen variabelen, zijn medebepalend voor de wijze waarop het
binnensysteem functioneert;
3) een buitensysteem van de tweede orde, welke beide andere systemen
incorporeert. Zij werkt via het buitensysteem van de eerste orde in
op het binnensysteem en werkt daardoor als het ware normgevend,
grensstellend en vormbepalend (vgl. Van Bergeijk, 1982, 25).
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Figuur 3.1

Modelmatige presentatie van systemen en subsystemen met
betrekking tot het onderwijzen in hun onderlinge samenhang.

In het model is sprake van een wederzijdse beïnvloeding van 'systemen';
het binnensysteem oefent invloed uit op het buitensysteem van de eerste
orde, die op haar beurt weer het buitensysteem van de tweede orde
beïnvloedt, enz. Hierdoor heeft het model een cyclisch karakter.
Terugkerend naar het model van Heimann (en Schulz), dan is sprake
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van een uitbreiding van het eerste reflectieniveau enerzijds, terwijl
de voorwaardenvelden met name zijn weergegeven in het buitensysteem van
de eerste orde. Het tweede reflectieniveau dat door Heimann (en Schulz)
is beschreven - de factorenanalyse - is in het hier gepresenteerde
model vooral het buitensysteem van de tweede orde.
Het model laat zien, dat het onderwijzen moet worden geplaatst
binnen een complexiteit aan factoren, die bovendien op een ingewikkelde
wijze met elkaar interacteren. Deze studie is erop gericht dit ingewik
kelde samenspel van factoren te ontrafelen en te systematiseren met
behulp van het model als 'werkinstrument'. Deze opgave vindt plaats
vanuit de optiek van didactisch handelen door onderwijsgevenden aan
praktijkscholen.
Door middel van een vooronderzoek is reeds globaal inzicht verkregen
in het binnensysteem en het buitensysteem van de eerste orde. In zeer
beperkte mate geldt dit voor het buitensysteem van de tweede orde (zie
Beijaard, 1985). In deze studie staat echter meer het kleinste subsys
teem, namelijk de onderwijsleersituatie centraal, hetgeen niet wil
zeggen dat geen aandacht wordt besteed aan beide andere systemen. Hun
beïnvloedende en bepalende werking worden enerzijds expliciet bevraagd
en zullen anderzijds (meer impliciet) worden afgeleid van het obser
veerbare didactisch handelen.

3.3.2

Enkele methodologische implicaties

In dit onderzoek is het didactisch handelen object van studie. Om meer
recht te doen aan de complexiteit van de dagelijkse onderwijspraktijk
waarbinnen dit handelen zich voltrekt, dient vanuit dit handelen tevens
de complexiteit te worden meegenomen. Het is tenslotte de context - in
termen van kenmerken van de taakomgeving - die enerzijds het feitelijk
handelen medebepaalt en anderzijds aan dit didactisch handelen beteke
nis verleent. Het is daarom essentieel dat de perceptie van de taakom
geving door de leerkracht in relatie tot diens didactisch handelen
wordt achterhaald. Dit geldt eveneens voor het didactisch handelen
zelf.
Het handelen is echter niet volledig afleidbaar uit het denken,
evenals de invloed van kenmerken van de taakomgeving op dit handelen,
zodat naast bevraging ook observatie nodig is. Dit uiterlijk observeer
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baar didactisch handelen moet wederom op zijn betekenis worden be
vraagd, omdat handelen altijd contextgebonden handelen is.
In essentie wordt er in dit onderzoek van uitgegaan, dat handelen
eveneens altijd intentioneel handelen is, zodat het bevraagbaar is. Het
didactisch handelen manifesteert zich zowel in denken als gedrag onder
invloed van kenmerken van de taakomgeving. Alleen in hun onderlinge
samenhang en door deze samenhang te beschrijven en te systematiseren
kan een zo volledig mogelijk beeld worden verkregen van het didactisch
handelen. Dit ter onderscheiding van de talrijke proces-produkt stu
dies, waarvan eerder is gezegd dat deze tot op heden overwegend teleur
stellende resultaten hebben laten zien.
Uitgangspunt voor de descriptie is het eerder weergegeven model, dat
als interpretatietheorie fungeert. De benadering of denkwijze aan de
hand waarvan het bestudeerde didactisch handelen beschreven en ver
klaard wordt, is een integratief theoretische waarvan de bouwstenen
worden ontleend aan handelingstheoretische gezichtspunten. Een integratieve handelingstheorie omvat zowel subjectieve theorieën van leer
krachten, dat wil zeggen gehelen van met elkaar samenhangende cogni
ties, als uiterlijk observeerbaar gedrag en beïnvloedende kenmerken van
de taakomgeving. In het volgende hoofdstuk wordt op deze benadering van
het didactisch handelen nader ingegaan.
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4

HANDELINGSTHEORETISCHE BENADERING VAN HET ONDERWIJZEN

Het eerder beschreven model is een descriptief model, dat wil zeggen
dat aan de hand van dit model het didactisch handelen geanalyseerd,
beschreven en begrepen kan worden. Het is een model dat het mogelijk
maakt in te spelen op de complexiteit van de werkelijkheid, waarmee
wordt vermeden dat deze op voorhand reeds wordt gereduceerd. Het wil
voorkomen dat de werkelijkheid slechts op een bepaalde wijze wordt
geordend.
Het model is mede om bovenstaande reden inhoudelijk niet ingevuld.
Slechts globale analyse-eenheden worden gegeven waarbinnen de werke
lijkheid zoveel mogelijk recht kan worden gedaan. Een te sterke voor
structurering zou voorbijgaan aan de dynamiek en de complexiteit van
het didactisch handelen, dat hier wordt opgevat als de planning en
realisatie van onderwijsleerprocessen en de reflectie op beide. Boven
dien zou een te sterke voorstructurering niet de betekenissen kunnen
ontsluiten die de handelende geeft aan zijn eigen handelen, waardoor
voorbij wordt gegaan aan de werkelijke problemen die een rol spelen
vanuit het standpunt van de leerkracht. Zonder kennisname van deze
betekenisverlening, concreet tot uiting komend in intenties, meningen,
ideëen, noties, inzichten, enz., is een adequate en op de werkelijkheid
toegesneden interpretatie van het didactisch handelen niet (goed) moge
lijk. Vanuit deze optiek kenmerkt onderzoek naar het didactisch hande
len zich door een handelingsgeoriënteerde benadering (vgl. ook
Bachmair, 1980).
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het handelingsbegrip als
zodanig. Vervolgens wordt aandacht besteed aan uitgangspunten van een
handelingstheoretische benadering in het onderzoek van het onderwijzen.
In de daarop volgende paragraaf staat de relatie tussen subjectieve
theorie, objectieve theorie en innovatie centraal. Een beschrijving van
deze relatie is van belang, omdat mede op basis van dit onderzoek door
middel van aanwijzingen voor een (na)scholingsprogramma ook innovatie
wordt nagestreefd. Het hoofdstuk wordt besloten met de weergave van
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enkele concrete onderzoeksresultaten met betrekking tot didactisch
handelen en met enkele gevolgtrekkingen aangaande de werkwijze die in
dit onderzoek wordt voorgestaan. Deze vormt voorts de kern van hoofd
stuk 5.

4.1

NADERE BESCHOUWING VAN HET HANDELINGSBEGRIP

Wigger (1983) spreekt - vooruitlopend op wat in paragraaf 4.2 wordt
beschreven - over de analytische handelingstheorie (met al zijn varian
ten), die in Duitsland pas de laatste jaren opgeld doet. Deze theorie
is als het ware een metatheorie, aldus Wigger (1983, 14), van empi
rische handelingstheorieën, die het feitelijk handelen bestuderen en
trachten te verklaren, en van normatieve respectievelijk rationele
handelingstheorieën, die willen vastleggen hoe en onder welke voorwaar
den een handeling goed respectievelijk rationeel is. Daarnaast en in
samenhang met beide 'ingangen' bespreekt Wigger twee standpunten: ener
zijds dat van objectivisten of causalisten, die er vanuit gaan dat
verklaringen van het handelen causaal afleidbaar zijn en niet te onder
scheiden van natuurwetenschappelijke verklaringen, en anderzijds dat
van mentalisten of intentionalisten. Dezen gaan er vanuit dat hande
lingen niet causaal gedetermineerd zijn en huldigen de opvatting, dat
naast verklaringen van natuurwetenschappelijke aard specifieke modellen
nodig zijn voor het begrijpen en verklaren van intenties van handelende
subjecten.
De causalistisch georiënteerde handelingstheorie, die onder- invloed
van het behaviorisme streeft naar wetmatige kennis en technische con
trole van het menselijk doen, reduceert het handelen tot uiterlijk
waarneembaar gedrag en leidt dientengevolge tot gekunstelde abstrac
ties, omdat de subjectiviteit van het menselijk handelen wordt ontkend.
Deze staat daarentegen centraal in de intentionele handelingsoriënta
tie. Het voordeel van deze benadering is dat kan worden teruggegrepen
op in het dagelijks handelen geïmpliceerde kennis, aldus Wigger
(1983, 72).
Met betrekking tot de analyse van de intentionaliteit van het
handelen zijn intentionele handelingen, in vergelijking met nietintentionele handelingen, bovenal handelingen waarop de vraag "Waarom?"
kan worden toepast. Het antwoord op deze vraag is een reden of motief.
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Een motief kan op verschillende aspecten van het handelen betrekking
hebben en daarmee verschillende functies vervullen. Een motief kan
bijvoorbeeld betrekking hebben op een aan een verrichte handeling ten
grondslag liggende bedoeling en daarmee een heel andere functie vervul
len dan een motief waarmee de handelende persoon zijn daden toelicht of
interpreteert, bijvoorbeeld in de trant van "... zie de handeling in
dit licht". In dit laatste voorbeeld worden niet de feitelijke redenen
gegeven, maar veeleer momenten die beslissingen beïnvloeden. Maso
(1984) wijst op vier categorieën antwoorden op de 'waarom-vraag',
namelijk:
-

verklaringen die naar een doel of bedoeling verwijzen?

-

verklaringen die naar een oorzaak verwijzen;

-

antwoorden die geen verklaringen zijn;

-

antwoorden die niet in een bepaalde categorie zijn onder te brengen
(restcategorie).

In feite zijn de meeste antwoorden op de 'waarom-vraag' naar de mening
van Maso (1984, 107) terug te brengen naar verklaringen die een oorzaak
of een aanleiding inhouden en naar verklaringen die naar een gevolg of
doel verwijzen.
Meer in het algemeen behoren 'waarom-vragen' en de antwoorden daarop
tot de zeer algemene, reflexieve praktijken van mensen. 'Waarom-vragen'
hebben een kritische en verhelderende functie in zoverre ze leiden tot
explicitering van ongearticuleerde, evenals vergeten, geroutiniseerde
en 'ingeslepen' redenen van het handelen, waardoor bespreking ervan
mogelijk wordt. De 'waarom-vraag' is gericht op het achterhalen van aan
het handelen ten grondslag liggende overwegingen en daardoor op aan het
handelen ten grondslag liggende rationaliteit. In de hierna volgende
paragraaf wordt daarop aangesloten en zal worden verduidelijkt, dat de
rationaliteit van de handelende persoon altijd een begrensde rationali
teit is (vgl. ook Shavelson en Stern, 1981). Rationaliteit vooronder
stelt kennis van de handelende van 'alle' beschikbare alternatieven
voor zijn handelen uit welke een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.
Doordat individueel kennisbezit begrensd is en doordat handelen altijd
contextgebonden handelen is, is deze vooronderstelling niet reëel.
De vraag, tenslotte, "Wat is een handeling?" stelt de aloude kern
en tevens strijdvraag centraal, namelijk of vrij, dat wil zeggen wil
lens en wetens gehandeld wordt, of dat menselijk handelen een natuur
lijk gebeuren is. In de context van dit onderzoek wordt bij de beant-
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woording van deze vraag volstaan met de constatering, dat handelen
alleen in relatie tot het willen en weten van de handelende adequaat
verklaard kan worden. Ten behoeve van een volledige verklaring van het
handelen is de subjectieve zijde van het handelen te beperkt. Deze moet
aangevuld worden met haar uitwendige kant in termen van objectieve
handelingsvoorwaarden en situatieve omstandigheden, hun werking en
gevolgen. Dit is juist relevant met het oog op mogelijke spanningen en
discrepanties tussen subjectieve intenties en objectieve gevolgen,
tussen de betekenis van een handeling voor het subject en haar objec
tieve betekenis in de historisch-maatschappelijke context. Door de
inbedding van een handeling in de historisch-maatschappelijke context
heeft een handeling een algemene, objectieve kwaliteit, waardoor beoor
deling en eventueel sanctionering mogelijk wordt. Een handeling is
derhalve een éénheid van al deze momenten en een adequate verklaring
van een handeling moet al deze momenten integreren, evenals de beteke
nis die door een ander ('observator') aan de handeling van de handelen
de persoon wordt gegeven. "Handlungen sind also (...) bewusste und
willentliche, d.h. zweckbestimmte Tätigkeiten, die von vernünftigen und
sich selbst bestimmenden Subjekten auf der Grundlage ihres Wissens
unter gegebenen natürlichen und gesellschaftlichen Bedingungen wie
unter normativen Ansprüchen vollzogen werden und die sich auf andere
selbstbestimmte Subjekte beziehen" (Wigger, 1983, 128).
Zelfbewustheid en zelfbepaaldheid zijn ook relevant in onderzoeken
naar en theorieën over leerkrachtgedrag. Dit gedrag wordt afgeleid uit
persoonskenmerken, hun geschiedenis, de situatie waarin gehandeld wordt
en het gedrag van anderen. Deze factoren bepalen en beïnvloeden gedrag.
"Dabei ist es immer die Entscheidung des Subjekts, wie es sich auf
sich, auf die anderen, auf die Situation und letzlich auf die Bedingun
gen seines Handelns bezieht und inwiefern er alle diese Momente als
Bedingungen gelten lässt, sie also zu Bedingungen macht" (Wigger, 1983,
130).
Hieronder wordt aan de hand van het in deze paragraaf beschreven
handelingsbegrip ingegaan op de aanwending van handelingstheoretische
gezichtspunten in het onderzoek van het onderwijzen i.e. het didactisch
handelen.
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4.2

UITGANGSPUNTEN VAN EEN HANDELINGSTHEORETISCHE BENADERING

Theoretisch gezien zijn handelingsoriëntaties mede tot stand gekomen
onder invloed van de cognitieve wending in sociaalwetenschappelijk
onderzoek in zijn algemeenheid. Zij komen in vele vormen voor, varië
rend van bijvoorbeeld Weber tot Vygotsky en Leont'ev. Ondanks al deze
varianten, zijn er toch enkele gemeenschappelijkheden in deze aanzetten
aanwezig. Ulich (1980) noemt de volgende;
1) overbrugging van de kloof tussen cognitie en gedrag;
2) uitgaan van complexe analyse-eenheden, waardoor vroegtijdig (psycho
logisch) reductionisme wordt vermeden;
3) centraal staat de complexe, wederzijdse relatie tussen persoon en
omgeving;
4) de samenhang tussen gedrag, cognities en situaties is cognitief
representeerbaar.
Deze vier gemeenschappelijkheden worden hieronder nader toegelicht aan
de hand van recent onderzoek waarin één of meer van deze gemeenschappe
lijkheden als uitgangspunt is gehanteerd.

4.2.1

Overbrugging van de kloof tussen cognitie en gedrag

Tot op heden valt veel onderzoek naar het didactisch handelen te karak
teriseren als 'proces-produkt studies', dat wil zeggen studies die de
effectiviteit van een bepaalde leerkrachtkarakteristiek afmeten aan de
prestaties van leerlingen. Reeds eerder is verduidelijkt dat deze
studies vaak tot teleurstellende resultaten hebben geleid. In deze
studies wordt o.a. de complexiteit waarbinnen didactisch handelen zich
voltrekt sterk gereduceerd. Bovendien wordt dat wat zich in de zoge
naamde 'black box' afspeelt veelal afgedaan als subjectief, irrationeel
en daarmee als storende invloed op de onderzoeksresultaten.
In een handelingstheoretische benadering daarentegen zijn subjec
tieve kanten van het gedrag juist fundamenteel. Bedoeld worden inten
ties, noties, inzichten, meningen, ideëen, opvattingen e.d. die deel
uitmaken van de intentionaliteit van de handelende persoon. Recent
onderzoek heeft verduidelijkt dat 'intentionaliteit' een complex en
gelaagd begrip is. Intentionaliteit is in de eerste plaats een complex
begrip, omdat de intentionaliteit bestaat uit cognities die veelal
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onderdeel zijn van subjectieve theorieën en op verschillende wijzen
kunnen worden geordend en gestructureerd, o.a. naar (Peters, Postma
e.a., 1983; Peters, 1984a en 1984b):
-

aard of soort: algemene (abstracte of handelingsafstandelijke cogni
ties), modelmatige (cognities met betrekking tot het middenniveau of
'blauwdrukken' voor het handelen) en specifieke (concrete of handelingsnabije cognities);
inhoud: empirisch-theoretische (cognities die het beeld van de eigen
of bestaande situatie representeren), normatief-theoretische (cogni
ties die het beeld van de gewenste situatie representeren), techno
logische om de kloof tussen de eigen of bestaande situatie en de ge
wenste situatie te overbruggen (cognities die het didactisch reper
toire representeren) en vaststellingen of het gewenste beeld van de
eigen situatie is bereikt (cognities die doelbereikingen represen
teren);

-

functie: legitimerende (cognities met betrekking tot het 'waarom'
van het handelen), sturende (cognities met betrekking tot het 'hoe'
en 'wat' van het handelen), controlerende (cognities met betrekking
tot discrepanties en congruenties in het handelen) en interpreteren
de (cognities met betrekking tot bijstellingen van aspecten van de
intentionaliteit, respectievelijk de evaluatie van de intentionali
teit).

De boven weergegeven functies van cognities, die veelal deel uitmaken
van subjectieve theorieën of soms daarmee samenvallen en die ook wel
worden aangeduid met de term 'psychologische concepten', kunnen worden
gekwalificeerd als functies van reflectie op het handelen, die op haar
beurt een functie is van de intentionaliteit. In termen van functies
van reflectie corresponderen cognities, psychologische concepten of
subjectieve theorieën in zekere mate met de fasen van het didactisch
handelen, namelijk: planning en realisatie van onderwijsleerprocessen
en reflectie op beide (vgl. Peters, 1984a en 1984b).
In de tweede plaats is intentionaliteit ook een gelaagd begrip,
omdat cognities, psychologische concepten of subjectieve theorieën
hiërarchisch zijn georganiseerd en sequentieel zijn gestructureerd in
het geheugen. Mede op basis hiervan stelt Peters (1984a) voor, dat aan
de intentionaliteit van (didactisch) handelende personen de volgende
eisen zouden kunnen worden gesteld. Naar zijn mening zou - idealiter sprake moeten zijn van:
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een kennisbestand dat voldoende deductief gearticuleerd en gedetail
leerd is, wil intentionaliteit adequaat functioneren als 'denkvoertuig';
consistentie van de deductieve structuur. Theoretische ordening is
een voorwaarde voor reflectie-functies als controle en interpretatie
(intentionaliteit is dus ook een criteriuminstrument);
-

representativiteit, dat wil zeggen dat de intentionaliteit gerepre
senteerd moet kunnen worden;

-

empirische fundeerbaarheid van de intentionaliteit, hetgeen niets
anders wil zeggen dan dat de intentionaliteit consistent en adequaat
moet worden toegepast in het handelen.

Kortom, naast en in samenhang met uiterlijk observeerbaar gedrag is
intentionaliteit mede een belangrijk object van onderzoek en zij kan
niet worden afgedaan als irrationeel en storend. Daarbij moet worden
bedacht, dat rationaliteit altijd begrensde rationaliteit is (vgl.
Shavelson en Stern, 1981) en dat bovendien veel handelen zich routine
matig voltrekt.

4.2.2

Uitgaan van complexe analyse-eenheden

Complexe analyse-eenheden worden belangrijk gevonden om recht te doen
aan de hiervoor besproken intentionaliteit, de hiërarchische organisa
tie van zelfsturingsprocessen en de sequentiële structurering van plan
nings- en uitvoeringshandelingen. Tot voor kort werd de persoonlijkheid
van de leerkracht in onderzoek te veel als constante gezien, terwijl
het handelen feitelijk niet los kan worden beschouwd van de persoon
lijkheid (vgl. Urban, 1984). In de persoon aanwezige voorwaarden be
gunstigen of belemmeren bepaalde instellingen, houdingen e.d. Met ande
re woorden, het handelen of het gedrag wordt geleid door het denken,
oordelen en beslissen, dat ter onderscheiding van 'uitwendig handelen'
ook wel 'inwendig handelen' wordt genoemd.
Complexe analyse-eenheden zijn ook nodig om routines te kunnen
exploreren en te beschrijven. Veelal is dit kennisbezit dat in het
uitwendig handelen vervat ligt en

niet (meer) cognitief wordt gerepre

senteerd door de leerkracht; Olson (1984) noemt deze kennis 'tacit
knowledge'. Hij vat routines op als de hoogste uitingsvorm van kennis
van de leerkracht over het hoe van diens eigen handelen en hij gaat
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ervan uit dat een onderwijsgevende goede redenen heeft voor zijn rou
tines.
Mede doordat handelen zich voor een groot gedeelte voltrekt op basis
van routines, kan voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk
beeld van het didactisch handelen niet worden volstaan met een
informatieverwerkingsmodel alleen. De kennis die op basis van een
dergelijk model cognitief wordt gerepresenteerd zou kunnen leiden tot
een onvoldoende of onvolledig beeld van het didactisch kennisbezit van
onderwijsgevenden. Om tot juiste conclusies te komen dient dit beeld te
worden aangevuld met in het uitwendige handelen c.q. de praktijk vervat
liggende kennis (Olson, 1984). Ten behoeve van een volledig beeld van
het didactisch handelen dient door middel van onderzoek óók naar arti
culatie van deze kennis te worden gestreefd. Dit betekent onder meer
dat in onderzoek de complexe, wederzijdse relatie tussen de persoon in de zin van zowel diens inwendig als uitwendig handelen - en zijn
omgeving centraal moet staan. Lowyck, Peters en Tillema (1985) spreken
desondanks over twee stromingen in het onderzoek van het onderwijzen,
namelijk onderzoek met het accent op cognitieve processen en ecologisch
onderzoek waarin het speurwerk naar relevante omgevingskenmerken wordt
beklemtoond. Mede naar aanleiding van Olson (1984) wordt in dit onder
zoek echter een combinatie van beide voorgestaan. In feite is daarmee
sprake van een integratief theoretische benadering, respectievelijk een
veelzijdige benadering die de hantering van complexe analyse-eenheden
vereist, die bovendien zo beperkt mogelijk voorstructureren. Ze geven
richting aan de uitvoering van het onderzoek c.q. de dataverzameling en
de wijze waarop dit plaatsvindt. Ze worden pas inhoudelijk ingevuld op
grond van een reconstructie van het didactisch handelen, waartoe ze
tevens hulpmiddel zijn. In deze zin moet ook het in het vorige hoofd
stuk weergegeven model worden herzien: het heeft een heuristische
functie, het is omvattend en doet daarmee recht aan de complexiteit van
het didactisch handelen in de dagelijkse onderwijswerkelijkheid en het
is tevens een hulpmiddel bij de reconstructie van dit handelen.
Onderzoek, tenslotte, dat zich in bovenstaande zin richt op de
ontrafeling van de complexiteit van het didactisch handelen kenmerkt
zich doorgaans door kleinschaligheid. Dat wil zeggen dat een beperkt
aantal onderwijsgevenden gedurende langere tijd door een onderzoeker
wordt 'gevolgd'. In dit verband wijzen Peters en Postma (1985) op een
methodologisch probleem dat inherent is aan dergelijke 'dieptestudies',
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namelijk dat de onderzoeker door een te gedetailleerde analyse het oog
verliest voor het algemene. In dit onderzoek wordt getracht daarmee
rekening te houden door concessies te doen aan de 'diepte' ten gunste
van het algemene.

4.2.3

Complexe, wederzijdse relatie tussen persoon en omgeving

Alleen in relatie tot de omgeving is sprake van onderwijzen of didac
tisch handelen als betekenisvolle activiteit. Eerder is reeds gesteld,
dat alleen dan een volledig beeld van het didactisch handelen kan
worden verkregen wanneer een cognitieve en ecologische invalshoek sa
mengaan. Wilson (1979) noemt dit een interactionistische benadering van
het onderwijzen en spreekt over een samengaan van psychologische en
sociologische invalshoeken. Hij pleit evenals hiervoor reeds is gedaan
voor een benadering, waarin zowel gedrag in zijn natuurlijke context
wordt beschreven, met een zo hoog mogelijke ecologische validiteit, als
dat onderzocht wordt welke betekenissen leerkrachten toekennen aan hun
omgeving. In dit onderzoek wordt gesproken over kenmerken van de taak
omgeving, die in het model in hoofdstuk 3 het buitensysteem van de
eerste orde vormen.
De relevantie van de invloed van omgevingskenmerken op het didac
tisch handelen wordt o.a. door Lowyck (1984) verduidelijkt:
- het onderwijzen is een intentionele activiteit, maar desondanks kan
niet alles worden verklaard uit intenties. Ook de omgeving oefent
invloed uit, waardoor de leerkracht zowel afhankelijke als onafhan
kelijke 'variabele' is. Sprake is derhalve van zelfsturing en veldsturing;
- het onderwijzen is een professionele taak, waarvan spontaan gedrag
binnen de onderwijscontext tevens onderdeel is;
- het onderwijzen is een activiteit met twee kantens het standpunt van
de leerkracht (intentioneel) èn handelen gericht op leerlingen
(brengt de intentionaliteit in 'gevaar').
De invloed van omgevingskenmerken maakt derhalve dat handelen altijd
contextgebonden handelen is. Mede hierdoor kenmerkt het onderwijzen
zich door (vgl. Lowyck, 1984):
-

multidimensionaliteit: verschillende leerlingen, uiteenlopende reac
ties, activiteiten en onderbrekingen;
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-

simultaneïteit: veel gebeurt gelijktijdig;

-

onmiddellijkheid; de leerkracht heeft weinig tijd om na te denken;

-

onvoorspelbaarheids het is niet mogelijk met zekerheid juist te
voorspellen wat zal gebeuren, zodat het moeilijk is op eenduidige
wijze te beslissen;
afhankelijkheid in de tijd: activiteiten, beslissingen of gebeurte
nissen hebben gevolgen voor daarop volgende situaties-

Deze kenmerken kunnen ongetwijfeld nog worden aangevuld met andere. Dit
onderzoek kan daartoe misschien een bijdrage leveren, hoewel dit niet
expliciet wordt nagestreefd.
Cognities respectievelijk psychologische concepten of subjectieve
theorieën, tenslotte, ontstaan in wisselwerking met de omgeving. De
omgeving zelf bestaat als het ware uit verzelfstandigde handelingen,
die gezamenlijk ook wel 'objectieve structuur' worden genoemd. De
objectieve structuur wordt beschouwd als het resultaat van uitwendig
handelen. Handelen is dus door middel van het resultaat van handelingen
altijd maatschappelijk handelen en de objectieve structuur bepaalt in
belangrijke mate waarom iemand zus en niet zo handelt. Ten onrechte
wordt hiermee echter een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie gesugge
reerd met betrekking tot de opbouw van bewustzijnsstructuren van hande
lende personen. Naast en in samenhang met uitwendig handelen is tevens
sprake van inwendig handelen (vgl. Leont'ev, 1980). Door het inwendig
handelen is de mens namelijk in staat uitwendige processen te veralge
meniseren, in taal te objectiveren, te verkorten en daardoor uit te
stijgen boven uitwendig handelen. Het handelen is met andere woorden
niet louter historisch-maatschappelijk en cultureel bepaald, maar het
is in staat daar tevens invloed op uit te oefenen. In het schema in
hoofdstuk 3 is getracht deze wederzijdse relatie weer te geven, dat wil
zeggen de relatie tussen het binnensysteem en het buitensysteem van de
tweede orde, waartussen het buitensysteem van de eerste orde als inter
mediair fungeert.

4.2.4

Cognitieve representatie

De betekenis van uitwendig handelen in relatie tot de taakomgeving is
door middel van het stellen van vragen achterhaalbaar. Echter ook het
uitwendig handelen zelf zal geobserveerd moeten worden, omdat didac-
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tisch handelen mede plaatsvindt op basis van routines die niet of
nauwelijks cognitief gerepresenteerd (kunnen) worden. Bovendien is
handelen altijd contextgebonden handelen, waardoor intentionaliteit
niet voorziene wijzigingen ondergaat. Bij een niet voldoende deductief
gearticuleerde en gedetailleerde intentionaliteit kan dit leiden tot
"trial and error" gedrag (vgl. Peters en Beijaard, 1983; Peters, 1984a
en 1984b). Tevens dient zowel afzonderlijk als in samenhang met beide
voorgaande punten te worden gewezen op het feit, dat de rationaliteit
van leerkrachten altijd een begrensde rationaliteit is. Voor onderzoek
naar het didactisch handelen betekent dit, dat cognitieve representa
ties moeten worden gevalideerd aan het uiterlijk observeerbaar hande
len. Bovendien levert dit aanvullende informatie op. Op zijn beurt moet
echter weer worden gevraagd naar betekenissen, die aan dit handelen
worden verleend, die wederom zouden moeten worden gevalideerd aan het
handelen, enz. In principe is dit een proces dat om pragmatische rede
nen niet langdurig kan worden doorgezet en zich veelal beperkt tot één
onderzoek. Dit proces is echter ook heel goed mogelijk in elkaar opeen
volgend onderzoek in termen van een researchprogramma. Binnen het
bestek van deze studie voert het echter te ver om hier nader op in te
gaan.
Centraal in het onderzoek staat de cognitieve representeerbaarheid
van de samenhang tussen gedrag, cognities en situaties. Dit kan zowel
door rechtstreeks vragen te stellen als ook door het vragen naar bete
kenisverleningen naar aanleiding van geobserveerd handelen. In dit
onderzoek worden beide voorgestaan. Daarmee wordt voor een belangrijk
deel aangesloten bij het 'teacher thinking' perspectief dat principieel
veel waarde hecht aan de kennis van onderwijsgevenden. Mede op basis
van dit perspectief is vanaf omstreeks het midden van de 70-er jaren
sprake van "... a constructive turning away from the goal of 'making
good teaching easier' to that of portraying and understanding good
teaching in all of its irreducible complexity and difficulty. Quality
portraiture may be of more practical and inspirational value than
reductionistic analysis and technical prescriptiveness" (Clark,
1985, 16).
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4.3

SUBJECTIEVE THEORIE, OBJECTIEVE THEORIE EN INNOVATIE

In navolging van Mandl en Huber (1983) vat Kieviet (1985), mede naar
aanleiding van de in het vorige hoofdstuk gesignaleerde discrepantie
tussen theorie en praktijk, 'subjectieve theorie' op als qua structuur
vergelijkbaar met wetenschappelijke of 'objectieve theorie' op een
bepaald onderwijskundig gebied. Kieviet (1985), evenals Corporaal,
Hunen en Kieviet (1984), baseert zich daarbij op het 'epistemologisch
subjectmodel' dat door Ulich (1980) wordt beschreven als een aanzet
naast handelingstheoretische aanzetten. In het epistemologisch subject
model wordt er van uitgegaan dat het subject op actieve wijze zijn
eigen wereld construeert met behulp van zijn cognitieve schema's.
Voorts veronderstelt de onderzoeker reflexiviteit en rationaliteit bij
de individuen. 'Epistemologisch' wil in dit verband zeggen, dat het
subject over (intuïtieve) theorieën van de realiteit beschikt die hij
aan de hand van concrete ervaringen toetst. "Dabei handelt die Person
in Analogie zum (empirischen) Wissenschaftler, denn sie generiert Hypo
thesen und überprüft sie an der Realität" (Ulich, 1980, 92). Voor
onderzoek leidt dit tot de consequenties dat cognities onderwerp van
studie zijn en dat de structuur van deze cognities parallel aan de
structuur van wetenschappelijke theorieën wordt gereconstrueerd.
Problematisch in deze benadering op basis van het epistemologisch
subjectmodel is, dat alleen die handelingen onderwerp van studie zijn
die zich kenmerken door reflexiviteit en rationaliteit. Bovendien redu
ceert deze benadering de bestudering van het didactisch handelen tot
cognitieve representaties, waardoor de complexiteit aanzienlijk wordt
gereduceerd, en wordt geen onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
of 'objectieve' theorie en 'subjectieve' theorie. Door o.a. Bromme
(1984) en Creemers en Hoeben (1984) wordt onder meer duidelijk gemaakt,
dat beide op grond van meerdere criteria wel degelijk yan elkaar ver
schillen. Objectieve theorie heeft kenmerken en eigenschappen die uit
gaan boven subjectieve theorie c.q. overtuigingen die individuen in de
praktijk er op na houden. Objectieve theorie, wetenschappelijke kennis
of kennis van de wetenschapper is systematischer geordend, meer uitge
werkt en tot ontwikkeling gekomen dan subjectieve theorie of theorie
van de prakticus die vaak impliciet is of aan de oppervlakte blijft
(Creemers en Hoeben, 1984, 53). De relevantie van het epistemologisch
subjectmodel ligt derhalve besloten in het feit, dat op het belang van
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cognities, psychologische concepten of subjectieve theorieën wordt
gewezen om gedrag in relatie tot omgevingskenmerken beter te kunnen
begrijpen. Deze benadering is echter te eenzijdig en dient te worden
aangevuld met gezichtspunten die in de vorige paragraaf zijn beschre
ven.
Het onderkennen van subjectieve theorieën is in relatie tot inno
vatie van fundamenteel belang. Doordat subjectieve theorieën - óók in
dit onderzoek - niet worden afgedaan als storend en irrationeel (vgl.
Wardekker, 1981b), maar mede object van studie zijn, is een reële(re)
garantie aanwezig voor een succesvolle(re) implementatie van innovatie,
omdat met de na te streven innovatie juist aangesloten wordt op subjec
tieve theorieën van onderwijsgevenden. In deze visie met betrekking tot
innovatie zijn objectieve theorie en subjectieve theorie niet twee
verschillende kennisniveau's waartussen een discrepantie bestaat, maar
veeleer twee te onderscheiden kennisniveau's die in feite niet te
scheiden zijn. Objectieve theorie omvat in dit onderzoek gesystemati
seerd didactisch kennisbezit van individuele onderwijsgevenden tegen de
achtergrond van en aangevuld met wetenschappelijke inzichten. In prin
cipe maakt objectieve theorie als het ware reeds deel uit van de cogni
tieve structuren van leerkrachten in de dagelijkse onderwijspraktijk,
zij het dan in de gedaante van subjectieve theorie. Innovatie, in dit
onderzoek door middel van een nascholingsprogramma dat mede op grond
van de resultaten ontwikkeld zal worden, is dan eerder een uitwisseling
van objectieve en subjectieve theorie met gebruikmaking van wat weten
schappelijk bekend is (vgl. Kieviet, 1985). Hiermee wordt een andere
benadering voorgestaan dan vervanging van subjectieve theorie door ob
jectieve theorie, hetgeen correspondeert met het standaardbeeld van de
wetenschap. Bij innovatie op basis van dit standaardbeeld is veeleer
sprake van training van onderwijsgevenden naar aanleiding van onder
zoeksresultaten. Leerkrachten dienen conclusies met betrekking tot het
onderwijzen te accepteren die ze zelf niet hebben getrokken en die als
norm staan voor hun handelen, dat wil zeggen conclusies die leerkrach
ten vertellen hoe ze behoren te onderwijzen. Deze benadering is om de
volgende redenen problematisch (Floden, 1985):
-

conclusies naar aanleiding van onderzoek zijn vaak, en in het bij
zonder in proces-produkt studies, gebaseerd op een beperkte ziens
wijze op onderwijs;

-

op onderzoeksconclusies gebaseerde training wekt ten onrechte de
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indruk dat de onderzoeker weet wat het best is voor leerkrachten;
-

geen enkel onderzoeksresultaat is in staat de complexiteit van de
dagelijkse onderwijswerkelijkheid te verdisconteren.

Bovendien wordt, aldus Floden, door op onderzoek gebaseerde training
ten onrechte gesuggereerd dat ten behoeve van het onderwijs 'afgeronde
professionals' kunnen worden afgeleverd. Dit is alleen al gezien de
beschikbare opleidingstijd niet realiseerbaar.
Een andere bron van kritiek, die eveneens door Floden (1985) wordt
beschreven, betreft meer het idee van training op zich, onafhankelijk
van of daar nu wel of niet onderzoeksresultaten aan ten grondslag
liggen. Training vindt vaak plaats zonder dat kennis wordt genomen van
achterliggende redenen of motieven. Floden (1985, 22) noemt de volgende
redenen waarom het concept 'training' in de hier beschreven zin veelal
wordt afgewezen. Doordat sprake is van het aanleren van specifiek
gedrag, waarop door onderwijsgevenden niet gereflecteerd wordt, bestaat
in de eerste plaats het gevaar dat de belangstelling van leerkrachten
voor het onderwijzen afneemt naarmate ze dat gedrag beter beheersen. In
de tweede plaats staan 'getraind zijn' en 'onderwijzen aan leerlingen'
op gespannen voet met elkaar, of men moet er van uitgaan dat leerlingen
ook getraind dienen te worden. Door o.a. Lortie (1975) wordt er in dit
verband op gewezen dat het voorkomt dat leerkrachten onderwijzen op een
manier zoals ze zelf ook zijn onderwezen. Dit gevaar is des te groter
naarmate men is opgeleid op basis van trainingsprincipes.
Als alternatief op het bovenstaande wordt vooral de laatste tijd in
toenemende mate ingezien, dat leerkrachten "should be well educated
instead of highly trained" (vrij naar Floden, 1985). Dit betekent ten
aanzien van onderzoeksresultaten onder meer, dat leerkrachten deze niet
klakkeloos hoeven te accepteren maar veeleer daarover discussiëren om
eventueel nieuwe structuur aan hun eigen handelen te geven, gegeven de
heersende omstandigheden waarbinnen dat handelen zich voltrekt. Onder
zoeksresultaten zijn met andere woorden suggesties die een aanzet
kunnen zijn om het eigen handelen in een nieuw, respectievelijk ander
perspectief te plaatsen. Onderzoeksresultaten zijn er derhalve om over
te praten of naar aanleiding daarvan te redeneren, ze zijn er niet om
ze zonder meer als waarheid te aanvaarden (Floden, 1985, 23). Het woord
is in laatste instantie aan de leerkrachten. Zij doordenken hun eigen
zowel inwendig als uitwendig handelen met behulp van onderzoeksresulta
ten en trekken daaruit uiteindelijk hun eigen conclusies.
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In bovenstaande zin dient ook tegen het nascholingsprogramma te
worden aangekeken dat mede op basis van de resultaten van dit onderzoek
zal worden ontwikkeld. Centraal staat de uitwisseling van objectieve en
subjectieve theorie, hetgeen specifieke eisen zal stellen aan de didac
tische inrichting van het programma.

4.4

NADERE BEGRIPSAANDUIDING EN ENKELE RESULTATEN VAN ONDERZOEK

In deze paragraaf wordt mede aan de hand van onderzoeksresultaten
getracht het didactisch handelen nader te omschrijven door de begrippen
'planning', 'realisatie' en de 'reflectie' op beide te expliciteren.
Daarbij is het goed te bedenken dat reflecties van onderwijsgevenden in
deze studie zowel object van onderzoek als informatiebron zijn. Op
voorhand kan reeds worden geconcludeerd dat men ten aanzien van deze
materie in theorievormend opzicht verder is voortgeschreden dan wat
langs empirische weg aan inzichten is verkregen. Het verdient daarom
aanbeveling om naast theorievorming tevens aandacht te besteden aan
'toetsing' van theorie. Op het belang daarvan is reeds in hoofdstuk
twee gewezen. Het is niet in overeenstemming met de uitgangspunten van
praktijkgericht onderzoek en een handelingstheoretische benadering van
het onderwijzen wanneer theorieën een eigen leven gaan leiden, hoewel
men er nooit aan kan ontkomen om vanuit theorie onderzoek op te zetten
en uit te voeren (zie ook hoofdstuk 2).

4.4.1

Planning van onderwijs

De planning of voorbereiding van onderwijs kan worden omschreven als
een op de toekomst gerichte activiteit c.q. de realisatie van onder
wijs. Tijdens de planning wordt de vormgeving van het onderwijs be
paald, voorafgaand aan de situatie waarin het wordt uitgevoerd.
Recentelijk, dat wil zeggen vanaf het eind van de 70-er jaren is
door middel van onderzoek veel aandacht besteed aan onderwijsplanning.
Dit vond en vindt mede plaats op basis van uitgangspunten waarvan
enkele eerder in dit hoofdstuk reeds zijn beschreven. Door Ax (1985)
wordt onder meer een overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoeks
resultaten. Zijn conclusie luidt o.a. dat momenteel de onderzoeksresul-
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taten (nog) moeilijk met elkaar te vergelijken zijn (Ax, 1985, 27). Dit
wordt onder meer veroorzaakt doordat tijdens het plannen veel impliciet
blijft. Wil men hierin inzicht krijgen, dan kan niet volstaan worden
met de bestudering van onderwijsplanning alleen. Bovendien laat een
onderwijsleerproces zich per definitie niet volledig plannen. In dit
proces gaat het om mensen die met elkaar interacteren en communiceren,
waardoor planning altijd een voorlopig karakter heeft. De grenzen van
de planning hebben o.a. betrekking op de voorkennis van de leerlingen,
op de over- of onderschatting van het leervermogen van leerlingen door
de onderwijsgevende, op de leerbaarheid en het leervermogen van indivi
duele of groepen leerlingen, op conflicten en op allerlei onvoorziene
kleinigheden die zich tijdens een les kunnen voordoen (vgl. Becker,
1984a). Kennis van wat tijdens de planning impliciet blijft kan alleen
worden verkregen door er expliciet naar te vragen in combinatie met de
bestudering van de realisatie van de planning. In deze zienswijze
worden planning en realisatie opgevat als één geheel (vgl. ook Peters
en Beijaard, 1983).
Met enige zekerheid kan desondanks ten aanzien van onderwijsplanning
het volgende worden geconcludeerd:
1) de belangrijkste planningscomponenten blijken 'vaststelling van
leerstofinhouden' en 'werkvormen' te zijn. "Kennelijk worden beide
componenten door de leraren als een samenhangend geheel gezien. Deze
samenhang doet vermoeden dat er een min of meer vaste koppeling
bestaat tussen inhouden en werkvormen: bepaalde leerstof wordt
meestal op dezelfde manier behandeld. Men zou dit een routinematige
samenhang tussen inhouden en werkvormen kunnen noemen" (Ax, 1985,
142);
2) leerkrachten plannen over het algemeen geen doelstellingen. Doen ze
dit wel, dan is dat overwegend pro forma (Peters en Beijaard, 1982).
Een plausibele verklaring is dat doelstellingen niet gepland hoeven
te worden, omdat ze al ingebakken liggen in andere planningscompo
nenten, met name in de leerstofinhouden. Dat leerkrachten voorts
(impliciet) doelstellingen met hun onderwijs nastreven blijkt ook
uit het feit dat ze veelal precies weten wat ze met hun onderwijs
bij de leerlingen willen bereiken. Dit komt met name tot uiting
tijdens de toetsing of evaluatie van het onderwijsleerproces;
3) leerkrachten plannen verschillend van elkaar. Sprake is van meerdere
plannings- of voorbereidingsstijlen, eveneens bij één en dezelfde
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leerkracht. Een planning kan bijvoorbeeld lineair of cyclisch en
globaal of gedetailleerd zijn (vgl. Lowyck, 1979; Peters en
Beijaard, 1982);
4) planning vindt plaats op diverse niveau's, bijvoorbeeld: korte ter
mijnplanning, lange termijnplanning, planning van een lesuur, plan
ning van een week of een maand, enz. (vgl. bijvoorbeeld Yinger,
1978). Het moge duidelijk zijn dat leerkrachten bij langere termijn
planning minder oog hebben voor het concrete klassegebeuren dan bij
planning van één lesuur;
5) planning is slechts zelden op te vatten als een proces waarbij
sprake is van probleemoplossen of het doen van rationele keuzen
(vgl. Bromme, 1981b; Peters en Beijaard, 1982). Veeleer is sprake
van routinematige planning. Bovendien blijft de vormgeving van het
onderwijs door de jaren heen veelal hetzelfde; onderwijsprogramma's
staan dan ook vaak voor langere perioden vast (Ax, 1985, 143).
De hier gegeven opsomming geeft een overzicht van de belangrijkste
resultaten van het onderzoek naar onderwijsplanning. In de aangehaalde
literatuur wordt ten aanzien van een aantal aspecten dieper op dit deel
van didactisch handelen ingegaan.
In aansluiting op het voorgaande wordt hieronder nog kort aandacht
besteed aan planningsroutines. Deze kunnen op tweeërlei wijze worden
geïnterpreteerd, aldus Ax (1985, 159), namelijk negatief en positief.
De negatieve interpretatie wijst op standaardgedrag van leerkrachten
als gevolg van een tekort aan handelingsalternatieven. Om deze reden
doen leerkrachten dan 'steeds hetzelfde'. De positieve interpretatie
gaat er vanuit dat aan routinematig handelen een bewuste strategie van
leerkrachten ten grondslag ligt om de werkdruk, respectievelijk de
complexiteit van de taakomgeving te reduceren. Het zal duidelijk zijn
dat meer inzicht in en kennis van routines van leerkrachten in belang
rijke mate bijdraagt tot het begrijpen van didactisch handelen. In dit
onderzoek wordt dat nagestreefd door didactisch handelen mede te bestu
deren in samenhang met enerzijds persoonskenmerken van de leerkracht
(het didactisch handelen beïnvloedende interne factoren) en anderzijds
kenmerken van de taakomgeving (het didactisch handelen beïnvloedende
externe factoren), die bovendien met elkaar interacteren. Daarvoor is
bovenal bestudering van de realisatie van onderwijs nodig, omdat zoals eerder is vermeld - bij de bestudering van de planning alleen
teveel impliciet blijft.
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4.4.2

Realisatie van onderwijs

De realisatie van onderwijs omvat de uitvoering van het geplande, zo al
sprake is van planning. Tot op heden is er op basis van handelingstheoretische uitgangspunten verhoudingsgewijs door onderzoek nogal wat meer
aandacht besteed aan de planning dan aan de realisatie van onderwijs.
Dit is op zijn zachtst uitgedrukt toch enigszins merkwaardig, omdat is
gebleken dat bij de planning juist zoveel informatie impliciet blijft
(zie ook paragraaf 4.4.1). Eerder is er reeds op gewezen dat planning
en realisatie in feite niet los van elkaar bestudeerd kunnen worden.
Deze bewering is o.a. in paragraaf 4.2.2 ondersteund door erop te
wijzen dat veel kennis van onderwijsgevenden die men wenst te verzame
len in het handelen zelf vervat liggende kennis is.
Wat is zoal bekend op basis van onderzoek? In de eerste plaats dat
planning en realisatie niet altijd congruent aan elkaar zijn. Tijdens
de realisatie wordt nogal eens afgeweken van de planning als gevolg van
onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen, bijvoorbeeld onverwachte
reacties van leerlingen, wanneer er iets stuk gaat, enz. In de vorige
paragraaf is in dit verband reeds gewezen op de 'grenzen van de plan
ning'. Er is onder meer verduidelijkt dat in ieder geval leerlingen
zich nu eenmaal niet laten plannen (vgl. ook Becker, 1984b). In aan
sluiting hierop bleek uit eerder aangehaalde studies van o.a. Peters en
Beijaard (1983) en Peters, Postma e.a. (1983) dat leerkrachten tijdens
de realisatie veelvuldig opnieuw plannen. De mate waarin dit adequaat
gebeurt is sterk afhankelijk van de persoon van de onderwijsgevende
zelf. Het is tevens te vermoeden dat ervaren leerkrachten hier minder
problemen mee hebben dan beginnende leerkrachten. Zij hebben door de
jaren heen een (didactisch) handelingsrepertoire opgebouwd dat hen in
staat stelt gemakkelijker op niet voorziene gebeurtenissen of momenten
in te spelen. De wijze waarop dit handelingsrepertoire'is opgebouwd is
daarentegen een vraag van een andere orde. Deze opbouw kan een gevolg
zijn van een bewust doordenken van handelingsalternatieven, maar even
zeer ook een gevolg van 'trial and error'. Handelingen als gevolg van
een leerproces op basis van 'trial and error' zijn te karakteriseren
als handelingen die het in een bepaalde situatie of onder bepaalde
omstandigheden 'goed' doen, zonder daarbij andere handelingsalternatie
ven te overwegen. Deze laatste wijze van didactisch handelen wordt vaak
geplaatst tegenover reflexief handelen en correspondeert met de in de
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vorige paragraaf gegeven negatieve interpretatie van routines. Het
vermoeden is gegrond dat een dergelijk handelingsrepertoire minder
wendbaar is dan een reflexief opgebouwd handelingsrepertoire.
In de tweede plaats verschillen leerkrachten sterk in hun gericht
heid. Bij de een staat meer de leerstof centraal, terwijl de ander
leerlinggericht onderwijs geeft of de organisatie heel belangrijk vindt
(vgl. ook Peters en Beijaard, 1983). Dit hangt weer sterk samen met
persoonlijkheidskenmerken van de leerkracht, met het aantal leerlingen
en de leeftijden van leerlingen waaraan hij of zij lesgeeft, enz.
Daarbij spelen ook andere factoren zoals schoolorganisatorische facto
ren, en bijvoorbeeld collega's een rol. Ook door Peters (1985) is op de
relevantie van factoren van deze aard gewezen. Door middel van onder
zoek zijn door hem zes clusters van probleemsituaties van docenten
beschreven die van invloed zijn op hun taakuitoefening. Deze zes
clusters zijn:
-

situaties waarin leerlingen storend gedrag vertonen tijdens de les;

-

situaties waarin de invloed van de werkomstandigheden op het func
tioneren van de docent tijdens de les centraal staat;

-

situaties waarin sprake is van belemmerende factoren door toedoen
van de schoolleiding of de overheid;

-

situaties waarin het gedrag van collega's of de samenwerking met hen
een probleem vormt;

-

situaties waarin sprake is van gebrekkige middelen en materialen;
situaties waarin de docent thuis bezig is met zijn of haar beroep.

Meer impliciet blijkt uit deze clusters dat de arbeidssatisfactie van
onderwijsgevenden van grote invloed is op het didactisch handelen. Meer
expliciet geldt dit ook voor de omgang met leerlingen, waarop recente
lijk o.a. door Créton en Wubbels (1984) is gewezen in het kader van
ordeproblemen bij beginnende onderwijsgevenden. Kortom, de wijze waarop
leerkrachten hun onderwijs realiseren is een complex onderzoeksveld
waar nog veel inzicht in verkregen zal moeten worden. Daarbij is het
goed te bedenken dat iedere les op zichzelf iets unieks heeft en dat
zich in een les veel gelijktijdig afspeelt (vgl. ook Lowyck, 1984).
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4.4.3

Reflectie op planning en realisatie

In deze studie wordt reflecteren expliciet opgevat als een onderdeel
van de didactische professionaliteit van onderwijsgevenden, hoewel deze
vaardigheid veelal breder wordt gelegitimeerd. Een brede legitimering
van reflexieve vaardigheden wordt vooral aangetroffen in de lerarenop
leiding. Volgens o.a. Vedder (1984) dient de lerarenopleiding aanstaan
de leraren te leren reflecteren om hen onder meer een startcompetentie
en een doorgroei- en veranderpotentie mee te geven. Daarnaast wijst hij
erop dat reflecteren onderwijsgevenden in staat stelt eigen lessen te
kunnen verantwoorden, bij te dragen aan veranderingen in het onderwijs
en de effectiviteit van het eigen leren (in de opleiding) te vergroten.
Al met al redenen om veel waarde te hechten aan reflectie, niet alleen
tijdens de opleiding maar ook daarna.
Uitgangspunt voor deze studie is dat reflecteren een belangrijk
onderdeel is van het didactisch handelen. Reflectie wordt hier expli
ciet in samenhang gezien met de planning en realisatie in de zin van
"het ging goed of het ging slecht om die en die redenen". Doch reflec
tie omvat niet alleen zelf-evaluatie, maar tevens de bewustwording van
"zó heb ik het gedaan en daarom" (vgl. pg. LOBO, 1982, 112). In dit
verband is het essentieel dat leerkrachten zich bewust zijn van aan hun
didactisch handelen ten grondslag liggende motieven en dat zij beschik
ken over de bekwaamheid om problemen te verhelderen, zodat zij in staat
zijn de omvang van hun problemen aan te geven en hypothesen of sugges
ties af te leiden voor mogelijke oplossingen (vgl. ook Clark,.1983).
Idealiter beschikken leerkrachten dan over een flinke dosis aan 'zelf
kennis' en 'probleemoplossende vaardigheden'.
Langs empirische weg is echter nog weinig inzicht verkregen in de
wijze waarop leerkrachten reflecteren als onderdeel van hun didactische
professionaliteit. Wel is inmiddels gebleken dat dit in het algemeen
weinig systematisch en soms in het geheel niet plaatsvindt. De beteke
nis daarvan voor de planning en realisatie van onderwijs is mede op
basis van enkele onderzoeksresultaten reeds in de voorgaande twee
paragrafen uiteengezet. Reflexief handelen is daarin geplaatst tegen
over routinematig handelen, wanneer aan deze laatste de negatieve
interpretatie wordt gegeven, zoals door Ax (1985, 159) is gedaan, in
termen van standaardgedrag als gevolg van een tekort aan handelingsal
ternatieven.
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4.5

DE SAMENHANG IN HET GEHEEL

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het onderwijzen of didactisch hande
len benaderd wordt vanuit op handelingstheoretische overwegingen geba
seerde uitgangspunten. De contouren van deze benadering zijn gebaseerd
op de in hoofdstuk 3 beschreven kloof tussen theorie en praktijk. In
hoofdstuk 3 is onder meer verduidelijkt dat theorie niet zonder proble
men tot een betere praktijk leidt. Het tegendeel is eerder het geval:
de theorie wordt door velen als irrelevant ervaren voor de praktijk. Om
uit dit dilemma te raken is het nodig de theorie i.e. didactische
theorie te funderen in de theorie-praktijk relatie wil ze (nog) enige
betekenis hebben als een praktische wetenschap (vgl. ook Sünker, 1984).
De in dit hoofstuk beschreven handelingstheoretische gezichtspunten
zijn gebaseerd op een begrip van de realiteit die niet verward moet
worden met 'empirie'. Centraal staat het didactisch handelen dat
plaatsvindt in een dagelijkse werkelijkheid waarin sprake is van ongestuctureerdheid enerzijds en sturing anderzijds. Dit handelen krijgt
pas een perspectief doordat handelen altijd het resultaat is van histo
risch en maatschappelijk handelen en doordat het handelen mede bepaald
wordt door subjectiviteit en reflexiviteit.
In deze studie worden de bovenstaande gezichtpunten gebruikt voor
het verkrijgen van inzichten in het didactisch handelen door de
interactie te ontsluiten tussen cognities of subjectieve theorieën,
omgevingskenmerken en uiterlijk waarneembaar gedrag. Er wordt daarbij
van uit gegaan dat didactisch handelen ligt ingebed in een historischmaatschappelijke context. In figuur 4.1 wordt deze complexe samenhang
samengevat weergegeven.
De samenhang tussen inhoudelijke theorie (hoofdstuk 3) en formele
theorie (hoofdstuk 4) is voorts, dat de eerste concreet aangeeft wat in
dit onderzoek bestudeerd wordt, terwijl de laatstgenoemde theorie veel
eer het hoe beklemtoont. In het kort betekent dit de bestudering van
het didactisch handelen, toegespitst op het handelen in de onderwijsleersituatie als kleinste subsysteem, door middel van bevraging en
observatie in onderlinge samenhang.
Het onderhavige onderzoek heeft vooral een descriptief karakter,
waarbij gebruik gemaakt wordt van onder meer open interviews, observa
ties en vraaggesprekken. Op deze wijze wordt een veelheid aan gegevens
verkregen die het mogelijk maakt zo compleet mogelijke beelden te
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Figuur 4.1 Theoretisch kader voor de benadering van het
didactisch handelen (vgl. ook Peters en
Beijaard, 1983; Peters, 1984b).

construeren. Het volgende hoofdstuk gaat hierop in door te beschrijven
welke werkwijze wordt gehanteerd en hoe een en ander methodologisch
nader wordt uitgewerkt.
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5

METHODOLOGISCHE UITWERKING VOOR ONDERZOEK

Eerder is erop gewezen dat dit praktijkgericht onderzoek vooral een
descriptief karakter heeft. Met opzet wordt niet gesproken van kwalita
tief onderzoek, omdat daarmee ten opzichte van kwantitatief onderzoek
ten onrechte wordt gesuggereerd dat niet cijfermatig gewerkt zou kunnen
worden. Ook wordt de term 'kwalitatief onderzoek' veelal gebruikt als
een verzamelnaam voor diverse sociaal-wetenschappelijke stromingen,
zoals het symbolisch-interactionisme en de ethnomethodologie (vgl.
Janssens, 1985; Plooij en Van den Dungen, 1985).
Descriptief onderzoek is van bijzonder belang wanneer onderzoek
wordt gedaan op een terrein waarover in theoretische zin (nog) niet
veel bekend is. In samenhang hiermee wijzen Plooij en Van den Dungen
(1985) niet voor niets op de 'error of theory' (zie ook hoofdstuk 2).
Voorts wordt door Floden (1985) gewezen op het belang van de relatie
tussen descriptief onderzoek en innovatie. Bij innovatie op basis van
resultaten van descriptief onderzoek is niet zozeer sprake van over
dracht van onderzoeksresultaten, maar veeleer van wat Floden bedoelt
met 'discussie' (zie hiervoor hoofdstuk 4).
Descriptief onderzoek wordt mede tegen de achtergrond van het
bovenstaande in deze studie omschreven als op gecontroleerde wijze
streven naar kennis, respectievelijk antwoorden op onderzoeksvragen.
Gecontroleerd houdt in: doelgericht, systematisch, onderweg bijsturend.
Gecontroleerd betekent echter ook, aldus Van der Zee (1983, 33): inven
tief, flexibel en voortdurend proberend, vooropgezet dat sprake is van
een plan. Dit correspondeert met de opvattingen van Miles en Huberman
(1984) over het doen van 'context-embedded' onderzoek. Een algemeen
probleem daarbij is de beschrijving van een werkwijze volgens welke
deze kan plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt daaraan aandacht besteed
en wordt ingegaan op aspecten die deze werkwijze kenmerken.
Methodologische implicaties van de voorgestane werkwijze hebben
onder meer betrekking op de kleinschaligheid van het onderzoek,
betrouwbaarheid en validiteit en op de methoden en technieken van data
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verzameling. Hieraan wordt in dit hoofdstuk eveneens uitvoerig aandacht
besteed.

5.1

INTERPRETATIEVE WERKWIJZE BIJ DESCRIPTIEF ONDERZOEK

In dit onderzoek dient 'interpretatief' te worden onderscheiden van
interpretatief in de zin van 'exploratief', waarbij een zuiver induc
tieve werkwijze wordt voorgestaan. In dergelijk onderzoek wordt voorbij
gegaan aan wat in dit onderzoek zo fundamenteel is, namelijk de rol van
theorie in praktijkgericht onderzoek. Op grond van deze theorie, welke
in beide voorgaande hoofdstukken is beschreven, is in samenhang met de
doelstelling van dit onderzoek sprake van een belangrijke aanvulling,
namelijk van een conceptueel raamwerk van waaruit onderzoeksvragen
deductief worden afgeleid, de dataverzameling richting wordt gegeven en
tevens wordt begrensd en van waaruit instrumentatie plaatsvindt,
respectievelijk de constructie vooraf van gestructureerde instrumenten.
De kwaliteit van descriptief onderzoek op basis van een interpretatieve
werkwijze blijft desondanks in sterke mate afhankelijk van de persoon
van de onderzoeker, omdat hij zelf mede dataverzamelings- en analyse
instrument is. Dit is overigens bij empirisch-analytisch onderzoek
principieel niet anders, zij het dat de onderzoeker zich probeert te
objectiveren via bijvoorbeeld instrumenten en statistische analyses
(Janssens, 1985, 151). Mede om deze reden is het noodzakelijk dat de
onderzoeker zijn werkwijze nauwkeurig expliciteert.
De in dit onderzoek te volgen werkwijze omvat globaal de volgende
drie stappen (vgl. ook Köckeis-Stangl, 1980):
1) informatie- en materiaalverzameling;
2) analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens;
3) controle op de gemaakte interpretaties.
Met name bij stap twee wordt de explicitering van de gevolgde werkwijze
veelal niet gegeven. Bij de overige twee doorgaans wel, namelijk bij de
toelichting op de onderzoeksvragen en de gehanteerde methoden en tech
nieken van dataverzameling (stap 1) en bij de ingelaste 'checks' op de
betrouwbaarheid en de validering van de onderzoeksresultaten (stap 3).
Een beschrijvingskader aan de hand waarvan stap twee kan worden
geëxpliciteerd, wordt aangereikt door Miles en Huberman (1984). Zij
gaan daarbij uit van een brede omschrijving van data-analyse, waarvan
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de interpretatie van data tevens deel uitmaakt. Miles en Huberman maken
duidelijk dat in deze zin data-analyse bestaat uit drie opeenvolgende
activiteiten die elkaar tevens afwisselen, namelijk:
1) reductie van data, zowel voorafgaand aan de verzameling van gege
vens, door middel van vraagstellingen, methoden e.d. (anticiperende
data-reductie), als tijdens de dataverzameling (samenvattingen,
coderen, enz.)' De reductie van data maakt tevens deel uit van de
data-analyse, omdat keuzen worden gemaakt die in feite 'analyse
keuzen' zijn?
2) presentatie of schematisering van data waaronder moet worden ver
staan "an organized assembly of information that permits conclusion
drawing and action taking" (Miles en Huberman, 1984, 21). De ontwik
keling en het gebruik van schema's maken deel uit van de analyse;
3) conclusies trekken en verifiëren. Vanaf de start houdt de onderzoe
ker zich in feite reeds bezig met wat dingen betekenen. Vage conclu
sies in het begin worden in de loop van het onderzoek steeds expli
cieter. Ze moeten echter ook worden geverifiëerd, dat wil zeggen
getest op hun plausibiliteit en validiteit.
Naar de opvatting van Miles en Huberman vormen deze drie facetten met
betrekking tot de analyse van data een interactief en cyclisch proces
(zie figuur 5.1). Het proceskarakter dient in dit verband te worden
opgevat als een proces van 'indikking' (vgl. Soudijn, 1985). Dat wil
zeggen dat verkregen inzichten naar aanleiding van verzamelde gegevens
in toenemende mate op een hoger niveau van abstractie worden geïnter
preteerd. Idealiter vindt zo'n proces plaats in het kader van een re-

-> dataverzameling
dataschematisering
datareductie
trekken en verifiëren
van conclusies

Figuur 5.1

Interactief en cyclisch karakter van aspecten met
betrekking tot data-analyse (uit: Miles en Huberman,
1984, 22).
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searchprogramma, zoals in hoofdstuk 2 beknopt is aangegeven, maar een
dergelijk 'indikkingsproces' is eveneens realiseerbaar in een afzonder
lijk onderzoek. In deze zin is dan tevens sprake van een bijeenkomen
van theoretische en ecologische validiteit (zie ook Peters, Postma
e.a., 1983; Peters en Postma, 1985a). In paragraaf 5.3 wordt op deze
begrippen nader ingegaan.
De verdienste van het werk van Miles en Huberman voor dit onderzoek
is, dat mede daardoor een kader voorhanden is aan de hand waarvan de in
dit onderzoek gevolgde werkwijze kan worden geëxpliciteerd.

5.2

KLEINSCHALIGHEID VAN ONDERZOEK

Centraal in deze studie staat het ontsluiten van individueel kennis
bezit met betrekking tot het didactisch handelen. Dit heeft tot gevolg,
dat met het oog op het aantal bij het onderzoek betrokken onderwijs
gevenden niet noodzakelijkerwijs een grootschalig onderzoek hoeft te
worden verricht. In principe kunnen op grond van theoretische criteria
die onderwijsgevenden voor deelname aan het onderzoek worden aange
merkt, van wie mag worden aangenomen dat bij hen veel 'kennisbezit'
aanwezig is. Centraal staat dan de representativiteit ten opzichte van
de natuurlijke context. Zonder deze vorm van representativiteit geweld
aan te doen, wordt desondanks in dit onderzoek tevens representativi
teit ten opzichte van de totale populatie nagestreefd. Concreet
betekent dit enigszins concessies doen aan de mate waarin diepte
studies worden verricht ten gunste van interpretatie 'in de breedte'.
Daarmee wordt tevens tegemoet gekomen aan een eerder in hoofdstuk 4
beschreven probleem dat door Peters en Postma (1985b) is gesignaleerd.
Zij wijzen erop dat naarmate men meer 'in de diepte' gaat men in
toenemende mate het oog voor het algemene verliest.
Dit onderzoek kenmerkt zich desalniettemin eerder door klein
schaligheid. Hofstee (1984) acht het onderscheid tussen grootschalig en
kleinschalig onderzoek van secundair belang. "Er zijn technische
verschillen, maar het onderscheid heeft geen gewichtige wetenschaps
theoretische dimensie", aldus Hofstee (1984, 16). Bovendien, zo stelt
hij, is schaalvergroting onderhevig aan de wet van de verminderde
meeropbrengst (Hofstee, 1984, 23). Naast het principe van spaarzaamheid
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en een nauwere betrokkenheid van de onderzoeker is dit één van de
pluspunten van kleinschalig onderzoek.

5.3

BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

Omschrijvingen van en criteria voor betrouwbaarheid en validiteit wor
den doorgaans ontleend aan het 'standaardbeeld' van de wetenschap, ook
al is sprake van een daarvan afwijkende onderzoeksuitvoering. Deson
danks zijn ten behoeve van een meer interpretatieve werkwijze enkele
inzichten voorhanden, waarvan gebruik gemaakt kan worden en die daar
door tevens verscherpt kunnen worden. In deze paragraaf worden aspecten
met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit belicht die in dit
onderzoek relevant zijn.

5.3.1

Betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten

'Betrouwbaarheid' kan worden omschreven als de mate waarin onderzoeks
resultaten onafhankelijk zijn van de technische uitvoering van een
onderzoek, of de mate waarin een onderzoek herhaalbaar is en tot de
zelfde resultaten leidt (vgl. Janssens, 1985, 152). In werkelijkheid
wordt echter een onderzoek zelden herhaald. Dit is ook vaak niet moge
lijk vanwege de uniciteit van de onderzochte situatie, zodat de voor
keur wordt gegeven aan 'principiële herhaalbaarheid' (Hoeben, 1981,
202) onder de voorwaarde dat de onderzoeker de door hem gevolgde werk
wijze in methodische en technische zin voldoende expliciteert.
Aan de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten zit zowel een extern
als intern aspect verbonden. Het externe aspect heeft betrekking op de
mate waarin verschillende onderzoekers in eenzelfde onderzoeksgebied
dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen (Janssens, 1985,
152). In dit onderzoek wordt dit nagestreefd door:
-

de theoretische inzichten van de onderzoeker te expliciteren (zie de
hoofdstukken 2, 3 en 4);

-

te beschrijven hoe de selectie van de onderzochte personen,
situaties en condities heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 6);
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-

informatie te verstrekken met betrekking tot de methodische en tech
nische werkwijze, inclusief de data-analyse (zie paragraaf 5.1 en
hoofdstuk 6).

Het interne betrouwbaarheidsaspect heeft naar de mening van Janssens
(1985, 153) betrekking op methodische en technische facetten evenals
gevolgde strategieën. In dit onderzoek wordt de interne betrouwbaarheid
onder meer verhoogd door:
-

nauwkeurig gegevens te registreren met behulp van een cassette
recorder en door gemaakte interpretaties en conclusies te
illustreren aan de hand van primaire gegevens;

-

triangulatie, dat wil o.a. zeggen de hantering van meerdere onder
zoeksmethoden en -technieken ter verkrijging van gegevens rond het
zelfde onderzoeksobject (zie ook Van der Kley, 1982)?

-

beoordeling van het onderzoek door externe deskundigen i.e.
collega's en geïnteresseerde onderzoekers.

Ter controle op de interne betrouwbaarheid worden steekproefsgewijs
onafhankelijke analyses en interpretaties uit het verzamelde materiaal
verricht door een collega-onderzoeker. De mate van consistentie in deze
is tevens een maat voor de interne betrouwbaarheid.
Triangulatie, tenslotte, speelt in dit onderzoek een belangrijke
rol. In de eerste plaats is deze rol van belang in verband met het
interne betrouwbaarheidsaspect zoals hiervoor is aangegeven. Hoewel in
dit onderzoek methodische triangulatie een centrale plaats inneemt,
zijn ook nog andere vormen van triangulatie te onderscheiden. Door o.a.
Maso (1984) en Teunissen (1985) wordt voorts nog gewezen op data-,
onderzoekers- en theoretische triangulatie. Met name data-triangulatie
is in deze studie eveneens van belang, dat wil zeggen het verzamelen
van gegevens op verschillende tijdstippen, plaatsen en perioden (vgl.
ook Teunissen, 1985, 87). Aangevuld met methodische triangulatie, waar
bij methoden en technieken van onderzoek elkaar op essentiële punten
aanvullen en deels overlappen, is data-triangulatie een middel om de
sociale werkelijkheid zo goed mogelijk te beschrijven. Een nadeel van
deze vormen van triangulatie is, dat de daaraan inherente onderzoeks
aanpak vaak zeer arbeids- en tijdsintensief is. Voorts vraagt triangu
latie een goede motivatie en medewerking van de scholen en een hoge
onderzoekstolerantie, aldus Teunissen (1985, 96).
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5.3.2

Validiteit van onderzoeksresultaten

'Validiteit' wordt door Janssens (1985, 154) omschreven als de mate van
overeenkomst tussen onderzoeksgegevens en het verschijnsel waaraan ze
ontleend zijn. Ook aan validiteit is een intern en extern aspect ver
bonden. De interne validiteit beïnvloedende factoren waarmee in dit
onderzoek expliciet rekening wordt gehouden hebben betrekking op (zie
ook Janssens, 1985):
-

de selectie van proefpersonen en situaties, waarop hieronder nader

-

instrumentatie-effecten, zodat het noodzakelijk is de onderzoeksin

wordt ingegaan;
strumenten eerst uit te proberen (try-out) alvorens met het eigen
lijke onderzoek wordt begonnen;
-

storende effecten als gevolg van de aanwezigheid van de onderzoeker,
de betrokkenheid van de onderzoeker zelf ('overreport', 'going
native', onderzoeksblindheid), reacties van de proefpersonen (overbehulpzaamheid, sociaal wenselijke antwoorden e.d.) en de beperkt
heid van de onderzoeker in het verwerven, opslaan en herinneren van
informatie. Inzicht in storende effecten van deze aard kan gedeel
telijk worden verkregen tijdens de try-out, hetgeen tevens een
oefening voor de onderzoeker is. Daarnaast kan aan de onderzochte
proefpersonen expliciet worden gevraagd naar mogelijk storende in
vloeden;

-

de gemaakte interpretaties en mogelijk rivaliserende verklaringen.
Deze kunnen communicatief worden gevalideerd door ze de proef
personen voor te leggen en te vragen naar hun juistheid. Deze vorm
van validering wordt ontleend aan het 'epistemologisch subjectmodel'
en kan worden omschreven als de mate van overeenstemming over de
interpretaties tussen onderzoeker en onderzochte personen (vgl.
Huber en Mandl, 1982). Voorts kunnen gemaakte interpretaties en
mogelijk rivaliserende verklaringen worden gevalideerd aan het
uiterlijk observeerbaar handelen.

In afwijking van Wahl (1982), die communicatieve validering en handelingsvalidering opvat als in de tijd twee elkaar opeenvolgende stappen,
worden in dit onderzoek: (a) verbalisaties gevalideerd aan het hande
len, waardoor tevens nieuwe informatie wordt verkregen, en (b) gemaakte
interpretaties zowel tussentijds, dat wil zeggen tijdens het proces van
dataverzameling, als aan het eind, dat wil zeggen de eindinterpretaties
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en conclusies, communicatief gevalideerd. Communicatieve validering en
handelingsvalidering worden hier opgevat als een cyclisch proces, dat
om pragmatische redenen noodzakelijkerwijs moet worden beëindigd.
Naast bovenstaande aspecten betreffende de interne validiteit, heeft de
externe validiteit te maken met de mate waarin resultaten toepasbaar
zijn in, respectievelijk overdraagbaar zijn naar een andere situatie.
Centraal staat hierbij de representativiteit van de onderzochte situa
ties voor andere situaties. Door middel van een breed georiënteerde
selectie van proefpersonen naar persoonskenmerken, scholen, cursussen
die zij verzorgen e.d. wordt aan deze vorm van representativiteit
gedeeltelijk tegemoet gekomen, zodat tot op zekere hoogte uitspraken
kunnen worden gedaan met een generaliserende strekking. Prioriteit
wordt echter toegekend aan de ecologische validiteit van het onderzoek,
dat wil zeggen representativiteit van de onderzoeksresultaten ten op
zichte van de natuurlijke context waaraan de onderzoeksgegevens zijn
ontleend. In dit licht bezien zijn de eerder gemaakte opmerkingen in het
kader van data- en methodische triangulatie tevens van belang voor het
verkrijgen van ecologisch valide data. In zekere zin is sprake van
een spanningsveld, hetgeen ook blijkt uit de omschrijving van Peters en
Postma (1985a, 171) van de term 'ecologische validiteit'. Naar hun
mening geeft ecologische validiteit antwoord op de vraag of de gehan
teerde methoden informatie kunnen geven voor een reële onderwijssitua
tie, gegeven de heersende omstandigheden in de onderzoekssituatie, en
in hoeverre de onderzoekssituatie representatief is, qua gegeven om
standigheden. Communicatieve validering en handelingsvalidering "zijn in
dit verband in feite twee mogelijkheden om te bepalen in hoeverre het
onderzoek ecologisch valide is.
Theoretische validiteit speelt in dit onderzoek eveneens een be
langrijke rol en wil antwoord geven op de vraag voor welk aspect of
onderdeel van het theoretisch kader de methoden die worden gehanteerd
informatie moet opleveren (Peters en Postma, 1985a, 171).
Ten aanzien van de vier vormen van validering die in dit onderzoek
een rol spelen (ecologische, theoretische, communicatieve en hande
lingsvalidering) formuleren Peters en Postma (1985a) de op eigen onder
zoekservaringen gebaseerde hypothese, dat ze sterk afhankelijk zijn van
3e reflectievermogens van de betrokken proefpersonen. Voorts conclude
ren zij, dat de methoden voor handelingsvalidering nog in de kinder-
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schoenen staan, terwijl methoden voor communicatieve validering daaren
tegen verder zijn uitgewerkt (vgl. ook Lechler, 1982).

5.4

ONDERZOEKSMETHODEN EN -TECHNIEKEN

De methoden ten behoeve van onderzoek naar leerkrachtgedrag i.e. didac
tisch handelen, worden door Tillema (1985) verdeeld in twee hoofdgroe
pen, namelijk:
1) methoden die zich richten op de analyse van een bepaalde taak, zoals
de planning en realisatie van onderwijsleerprocessen. Deze groep
methoden richt zich op (cognitieve aspecten van) het handelen. Is de
onderzoeker geïnteresseerd in ervaringen, meningen, enz. van een
leerkracht met betrekking tot diens taakgericht functioneren, dan
kunnen ethnografische methoden worden gebruikt, zoals interviews,
vragenlijsten, logboek en participerende observatie. Met behulp van
deze methoden is men gericht op de betekenissen die leerkrachten
verlenen aan hun handelen. Ook kan men gebruik maken van methoden
als 'hardop denken' en retrospectieve technieken (bijvoorbeeld
'stimulated' of 'free recall');
2) methoden die zich richten op theorieën, vakkennis, principes e.d.
waarover leerkrachten als 'professionals' beschikken en die zij in
een bepaalde taak zouden kunnen gebruiken. Centraal staat dan de
contextafhankelijke reconstructie van kennisbestanden en het aan
brengen van structuur daarin. Enkele technieken hieromtrent betref
fen het aanbieden van sorteer- en beoordelingstaken en het achterha
len van overwegingen die daarbij een rol spelen. Voorts bespreekt
Tillema de netwerkrepresentatie als een veelbelovende techniek om
verbalisaties te analyseren.
In dit onderzoek wordt het door Tillema gemaakte onderscheid minder
stringent aangehouden, hoewel gebruik wordt gemaakt van methoden voor
de dataverzameling die door hem onder de eerste groep zijn gerang
schikt. Deze methoden worden in het hiernavolgende kort beschreven.
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5.4.1

Open interview

Interviews kunnen worden omschreven als mondelinge methoden om van de
ondervraagden informatie te krijgen op grond van specifieke, bijvoor
beeld vanuit wetenschappelijke doeleinden ontwikkelde vragen. Ze onder
scheiden zich van dagelijkse gesprekken door hun planmatigheid. Inter
views kunnen naar hun vormgeving en hantering worden onderscheiden op
de dimensies gestructureerd versus ongestructureerd en gesloten versus
open (vgl. Hron, 1982; Emans, 1985).
In dit onderzoek wordt gekozen voor gestructureerde open interviews
ter onderscheiding van gesloten of gestandaardiseerde interviews, die
altijd gestructureerd zijn. 'Gestructureerd' duidt op de mate waarin de
vragen vooraf in het interviewschema zijn vastgelegd, zowel qua formu
lering als qua volgorde (Emans, 1985, 20). Hiervoor richtinggevend zijn
de resultaten van het vooronderzoek (Beijaard, 1985) en het conceptuele
kader zoals is uiteengezet in de hoofdstukken 3 en 4. Onafhankelijk van
de mate van structurering kenmerken open interviews zich door de
volgende uitgangspunten (vgl. Bromme, 1981a; De Vries, 1982):
-

geen of geringe 'directiviteit', dat wil zeggen dat het antwoordgedrag nagenoeg niet aan restricties wordt onderworpen;

-

verklaren is niet goed mogelijk zonder betekenissen te hebben begre
pen (eerst begrijpen alvorens te verklaren);

-

voor verschillende mensen hebben dingen andere betekenissen.

Open interviews maken het mede mogelijk ecologisch valide data te
verzamelen.
Van der Zee (1983) evenals Emans (1985) geven tal van aanwijzingen
voor de constructie van (open) interviews, concreet tot uiting komend
in opbouw, taalgebruik, enz. Ook besteden zij aandacht aan talrijke
problemen die zich voor kunnen doen en waar de interviewer c.q. onder
zoeker zich rekenschap van dient te geven. Vooral tijdens een open
interview c.q. vraaggesprek is het, aldus Van der Zee (1983, 164), van
belang dat de onderzoeker bij de probleemstelling blijft. Dit geeft
houvast, hetgeen belangrijk is, vooral wanneer tijdens het gesprek
wordt doorgevraagd.
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5.4.2

Observatie

Over observatie als onderzoeksmethode is reeds veel geschreven. Hermans
(1984, 262) omschrijft observeren als doelgericht en opzettelijk kijken
naar gedrag waarbij het gaat om het vaststellen van de waarde van
variabelen bij onderzoekselementen i.e. leerkrachten. Variabelen worden
onderzoekbaar gemaakt door observatiecategorieën.
De keuze voor een bepaalde vorm van observatie is afhankelijk van
het onderzoeksdoel. In dit onderzoek wordt gekozen voor globale obser
vatiecategorieën, die tevens analyse-eenheden zijn, en die worden ont
leend aan het in hoofdstuk 3 uiteengezette theoretisch kader met be
trekking tot het daar gepresenteerde kleinste subsysteem, namelijk de
onderwijsleersituatie toegespitst op het didactisch handelen.
De observatie in dit onderzoek is globaal gestructureerd, dat wil
zeggen dat richting wordt gegeven aan wat geobserveerd wordt, maar niet
volledig voorgestructureerd. De intentie is daarmee recht te doen aan
de complexiteit van de dagelijkse werkelijkheid. In aansluiting daarop
zullen vragen van retrospectieve aard worden gesteld om de betekenissen
van het geobserveerde didactische handelen te achterhalen. Op deze
methode, te vergelijken met open interviews maar dan voor een groot
deel ongestructureerd en afhankelijk van het geobserveerde, wordt hier
onder nader ingegaan.

5.4.3

Retrospectief vraaggesprek

Ericsson en Simon (1980) maken een onderscheid tussen verbaliseren
tijdens en na de uitvoering van een taak, respectievelijk 'concurrent
verbalization' en 'retrospective verbalization'. Een voorbeeld van de
eerstgenoemde vorm is 'hardop-denken', een methode die recentelijk veel
wordt gebruikt ten behoeve van de reconstructie van de planning van
onderwijsleerprocessen door leerkrachten (vgl. bijv. Lowyck, 1979;
Bromme, 1981b; Peters en Beijaard, 1983; Tillema, 1983). In sommige van
deze studies wordt de bestudering van planningsprocessen met behulp van
de hardop-denk methode aangevuld met de bestudering van de realisatie
van onderwijsleerprocessen. Reconstructie daarvan vindt veelal plaats
aan de hand van 'recall' technieken naar aanleiding van video-registra
tie, zoals 'stimulated recall', 'free recall' of een combinatie van

73

beide. Sprake is van retrospectieve methoden of technieken, die een
groot beroep doen op het (korte termijn) geheugen van de informant en
die erop zijn gericht aan het handelen ten grondslag liggende cogni
tieve processen en structuren te achterhalen.
Door Ericsson en Simon (1980) wordt ten aanzien van de hantering van
retrospectieve technieken gewezen op de volgende problemen:
- de herformulering door de informant hoeft niet noodzakelijk een
reflectie te zijn van of op zijn feitelijk verricht handelen;
- de detaillering en explicitering van de reflectie is afhankelijk van
de instructie om te verbaliseren en van de wijze waarop de instruc
tie op haar beurt wordt geverbaliseerd;
-

de reflectie kan ook betrekking hebben op eerdere gebeurtenissen of
herinneringen uit het verleden e.d., waardoor niet die informatie
wordt verkregen die wordt gewenst;

- decoderen uit het geheugen en het verbaal rapporteren kost de infor
mant tijd, hetgeen naar de onderzoeker toe een procedurele moeilijk
heid is.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het retrospectief vraagge
sprek naar aanleiding van de gemaakte observaties. De vragen die ge
steld worden bevatten contextuele informatie, waarmee de informant
wordt geholpen de gewenste informatie aan zijn geheugen te onttrekken
(vgl. Ericsson en Simon, 1980, 224). Hiermee wordt tevens voor een deel
tegemoet gekomen aan bovenstaande problemen.
Mede doordat in de cognitieve psychologie in het algemeen en in de
psychologie met betrekking tot de verwerking van informatie in het
bijzonder goede resultaten zijn bereikt, kunnen o.a. retrospectieve
technieken worden aangemerkt als waardevolle en betrouwbare informatie
bronnen. Deze conclusie wordt ook gedeeld door Meijer, Hoogstraten en
Sprangers (1986), die de status van retrospectie onder meer hebben
bestudeerd in relatie tot herinnering en zelfbeoordeling. In verband
met de validiteit van retrospectieve gegevens stellen zij dat "retro
spectieve gegevens niet het wantrouwen verdienen waaraan zij in het
verleden vaak ten prooi zijn gevallen. Dat wil zeggen, niet a priori,
want het gebruik van retrospectieve gegevens stelt de nodige eisen aan
de theoretische interpretatie" (Meijer e.a., 1986, 201). Naar hun
mening komt de wetenschappelijk objectiviteit van door middel van
retrospectie verkregen gegevens pas in het geding als het erom gaat hoe
de subjectieve gegevens geïnterpreteerd en verklaard worden. In dat
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opzicht komt in hun ogen aan retrospectie geen bijzondere, laat staan
ondergeschikte status toe. Een voorwaarde is dat de nodige zorgvuldig
heid wordt betracht bij de interpretatie van de verbalisaties en dat
begrip wordt getoond voor de omstandigheden waaronder ze worden verkre
gen (Ericsson en Simon, 1980, 247).

5.4.4 Logboek
Het logboek is in de lerarenopleiding een veel gebruikt hulpmiddel om
aanstaande leerkrachten reflexieve vaardigheden aan te leren. Als leer
middel stelt het logboek studenten in staat eigen ervaringen nader te
doordenken en daarmee onderzoeker te worden van het eigen (professio
nele) handelen (Clark, 1983, 56).
Meer in het algemeen kan een logboek op diverse manieren gebruikt
worden, namelijk als (vgl. Figee, 1984):
- herinneringsdocument op grond van het retrospectieve karakter van de
teksten;
- ordeningsdocument door het benoemen van beleefde ervaringen en het
plaatsen van die ervaringen in de brede context van het eigen beroep
of gedeelten daarvan;
- ontwikkelingsdocument in de zin van 'groeiproces', waarbij het leren
van eigen ervaringen centraal staat;
-

evaluatie-document voor het eigen handelen of voor gebruik door
derden.

Met het gebruiken van het logboek als onderzoeksinstrument is daarente
gen nog weinig bekend, hoewel het logboek in deze zin steeds meer
belangstelling geniet (vgl. Vonk, 1982; Tistaert en Broeckmans, 1983;
Vedder, 1984). Het betreft hier onderzoek in opleidingssituaties. Het
is voor de onderzoeker een dilemma om te bepalen in hoeverre logboeken
moeten worden voorgestructureerd. Dit betreft zowel de aard van het
logboek, dat wil zeggen de mate waarin is vastgelegd hoe wordt geschre
ven, als de functie ervan, respectievelijk de mate waarin is vastgelegd
waarom in het logboek wordt geschreven. In opleidingssituaties wordt
vaak gekozen voor weinig voorstructurering, omdat men juist een proces
van zelfstructurering wil stimuleren. In dit onderzoek daarentegen
wordt gekozen voor een bepaalde mate van voorstructurering, omdat dit
stimuleert tot reflectie op aspecten van het didactisch handelen die de
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onderzoeker belangrijk vindt. Deze, weliswaar globale structurering
vindt plaats op grond van de theoretische gezichtspunten in de hoofd
stukken 3 en 4.
Het logboek als onderzoeksmethode wordt hier opgevat als een
informatiebron, die enerzijds aanvullende informatie oplevert en die
anderzijds een langere tijdsperiode kan bestrijken. Mede hierdoor kun
nen, naast de informatie die reeds is verkregen met behulp van de
andere onderzoeksinstrumenten, tevens meer stabiele kenmerken van het
didactisch handelen worden geïnventariseerd.
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6

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

In de inleiding van deze studie is de doelstelling van de onderzoekscomponent reeds uitvoerig beschreven. Centraal staat de inventarisatie
en systematisering van het didactisch kennisbezit en handelingsreper
toire van individuele onderwijsgevenden.
Dit onderzoek is het best te typeren als praktijkgericht onderzoek,
waarbij aan de rol van theorie een bijzondere betekenis wordt toegekend
(zie hoofdstuk 2). Deze theorie is achtereenvolgens in de hoofdstukken
3 en 4 beschreven. Er is aangetoond dat het didactisch handelen een
complexe aangelegenheid is en dat dit handelen alleen kan worden
begrepen, wanneer het wordt beschouwd als een interactieproces tussen
kenmerken van de taakomgeving, uiterlijk observeerbaar gedrag en onder
liggende cognities of subjectieve theorieën. Deze zienswijze impliceert
o.a. een veelzijdige benadering van het didactisch handelen op methodo
logisch niveau. Dat wil zeggen dat dit ingewikkelde interactieproces
alleen adequaat beschreven en geïnterpreteerd kan worden, wanneer
gebruik gemaakt wordt van meer dan één onderzoeksmethode zoals in
hoofdstuk 5 is uiteengezet.
De doelstelling van dit onderzoek is gespecificeerd in een aantal
onderzoeksvragen die hieronder worden weergegeven en toegelicht. Ver
volgens wordt ingegaan op de selectie van de bij het onderzoek betrok
ken informanten, op de wijze waarop de onderzoeksuitvoering is georga
niseerd en op de verzameling en verwerking van de gegevens. Dit hoofd
stuk wordt afgesloten met een schets van hoe dit onderzoek is gefa
seerd. Sprake is van het 'hoofdonderzoek' als tweede fase van het
totale project 'Didactiek agrarisch praktijkschoolonderwijs'. Het is
voorafgegaan door een vooronderzoek en zal worden gevolgd door een
vergelijkende studie en een ontwikkelingsfase.
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6.1

ONDERZOEKSVRAGEN EN HUN CONCRETISERING

In dit onderzoek wordt getracht antwoord te geven op vier vragen die
hieronder worden weergegeven en toegelicht.
1) Op welke wijze constitueren kenmerken van de taakomgeving het didac
tisch handelen van onderwijsgevenden aan praktijkscholen?
Relatief stabiele kenmerken van de taakomgeving, waarvan de onderwijs
gevende wat betreft diens vooropleiding, achtergronden, persoonlijk
heidskenmerken e.d. eveneens deel uitmaakt, bepalen in sterke mate de
inhoud van de onderwijstaak en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.
Daarnaast en in samenhang daarmee kenmerkt de taakomgeving zich door
een complexiteit, die door onderwijsgevenden adequaat dan wel minder
adequaat wordt gereduceerd op grond van routines (vgl. Lowyck, 1984).
Het is om deze twee redenen van belang te achterhalen op welke wijze
onderwijsgevenden hun taakomgeving percipiëren en welke invloed daarvan
uitgaat op het didactisch handelen. In het algemeen gaat het om
relatief stabiele kenmerken van de taakomgeving die onderwijsgevenden
op een eigen wijze 'inkleuren' op grond van eigen persoonlijkheids
kenmerken en kennisbestanden. Deze kennisbestanden kunnen bestaan uit
theoretische kennis, impliciete theorieën en principes - Bromme (1976)
noemt deze kennis ook wel 'alledaagse' kennis - en uit praktijkkennis,
dat wil zeggen veelal niet gesystematiseerde ervaringskennis (vgl. ook
Tillema, 1985).
Het is niet voldoende de invloed van de taakomgeving op het didac
tisch handelen uitsluitend na te gaan door middel van percepties van
onderwijsgevenden. Ook zal de 'verzelfstandigde' evenals de niet door
de onderwijsgevenden cognitief gerepresenteerde invloed van de taak
omgeving uit het geobserveerde didactische handelen zelf afgeleid
moeten worden. Op deze wijze kan een zo compleet mogelijk beeld worden
verkregen van de invloed van kenmerken van de taakomgeving op het
didactisch handelen.
In figuur 3.1, paragraaf 3.3.1, is reeds aangegeven welke kenmerken
of aspecten van de taakomgeving op relatief stabiele wijze het didac
tisch handelen van onderwijsgevenden (aan praktijkscholen) consti
tueren. Deze hebben betrekking op de persoon van de onderwijsgevende
zelf, de onderwijsleerinhouden en leer- en hulpmiddelen, de leerlingen

78

of cursisten waaraan wordt lesgegeven, de schoolorganisatie en de
historisch-maatschappelijke context. In dit verband is er gesproken
over een buitensysteem van de eerste en een buitensysteem van de tweede
orde. Met name het buitensysteem van de eerste orde staat in dit onder
zoek centraal, doch ongetwijfeld zullen op grond van verkregen gegevens
relaties gelegd (kunnen) worden met het buitensysteem van de tweede
orde.
2) Wat zijn de kenmerken van het didactisch handelen door onderwijs
gevenden met betrekking tot praktijkschoolonderwijs in het algemeen
en praktijklessen in het bijzonder?
Didactisch handelen wordt in dit onderzoek opgevat als één geheel
waarbinnen een onderscheid kan worden gemaakt naar planning, realisatie
en reflectie op planning en realisatie. Mede doordat tijdens de plan
ning veel impliciet blijft, zo er al sprake is van planning, en doordat
veel zich per definitie niet laat plannen (zie paragraaf 4.4.1), ligt
in dit onderzoek het accent op de realisatie van onderwijs. In figuur
3.1, paragraaf 3.3.1, is aangegeven om welke concrete componenten van
didactisch handelen het gaat. Deze vormen tezamen het binnensysteem en
omvatten de vier beslissingsvelden van Heimann (en Schulz), uitgebreid
met de interactie tussen onderwijsgevende en leerlingen en leerlingen
onderling.
De didactische componenten krijgen op basis van subjectieve theo
rieën, uiterlijk geobserveerd gedrag en daaraan door onderwijsgevenden
verleende betekenissen hun eigen inkleuring. Dit correspondeert met de
uitgangspunten voor de benadering van het didactisch handelen die in
hoofdstuk 4 zijn beschreven. Om methodologische redenen kan voor de
bestudering van op de wisselwerking tussen cognities en gedrag geba
seerd didactisch handelen niet worden volstaan met alleen cognitieve
representaties. Mede doordat onderwijsgevenden reduceren op grond van
niet-reflectieve routines en doordat veel kennis in het praktische
handelen zelf vervat liggende kennis is, moet tevens gekeken worden
naar het uiterlijk observeerbaar handelen. Aan de hand hiervan dient
weer nagegaan te worden welke betekenissen onderwijsgevenden daaraan
verlenen. Gedrag i.e. didactisch handelen moet met andere woorden
tevens begrepen worden in het licht van de ermee nagestreefde doelen.
Olson (1984) noemt dit articulatie van 'tacit knowledge', dat wil
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zeggen articuleren van ongarticuleerde, in het handelen zelf geïncor
poreerde kennis.
Een bijkomend voordeel is dat observaties en betekenisverleningen
niet alleen aanvullende informatie opleveren, maar tevens een belang
rijke controle vormen op de betrouwbaarheid en validiteit van eerder
door cognitieve representatie verkregen informatie.
3) Wat is het karakter of de aard van cognities of subjectieve
theorieën van onderwijsgevenden aan praktijkscholen?
Onder invloed van het 'teacher thinking' paradigma is vanaf het eind
van de 70-er jaren sprake van een heroriëntatie in het onderzoek van
het onderwijzen. Op deze heroriëntatie is evenals op de achterliggende
redenen in hoofdstuk 4 reeds uitgebreid ingegaan. Centraal in deze
zienswijze is dat onderwijsgevenden intentioneel, dat wil zeggen wil
lens en wetens handelen. De context waarin dit handelen zich voltrekt
maakt dat deze intentionaliteit regelmatig 'in gevaar' komt, aldus
Lowyck (1984).
Het uitgangspunt dat handelen altijd intentioneel handelen is, maakt
het mogelijk de aan dat handelen ten grondslag liggende redenen of
motieven te achterhalen om inzicht te krijgen in de cognitieve struc
tuur c.q. intentionaliteit van onderwijsgevenden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van theoretische inzichten die vooral in paragraaf 4.2.1 zijn
beschreven. Voor de goede orde zij vermeld dat het daarbij gaat om
reflecties van onderwijsgevenden als informatiebron, respectievelijk om
antwoorden op door de onderzoeker gestelde vragen naar het waarom van
het handelen en om spontaan door onderwijsgevenden gegeven redenen of
motieven. Deze kunnen derhalve ook betrekking hebben op de reflectie
van onderwijsgevenden op de planning en realisatie van onderwijs als
onderdeel van het didactisch handelen.
In feite richt de hier toegelichte vraag zich op het inwendig han
delen dat qua structuur overeenkomt met het uitwendig handelen, maar
daarvan verschilt qua functie (vgl. Leont'ev, 1979 en 1980). Inwendig
handelen stelt een onderwijsgevende als het ware in staat diens uitwen
dig handelen te 'verkorten', waardoor bijvoorbeeld tijd en ruimte
vrijkomt voor het verrichten van andere taken. Desondanks is sprake van
verschillen tussen beide vormen van handelen, zodat ze aan elkaar
gerelateerd dienen te worden om - concreet uitgedrukt - discrepanties
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en congruenties te kunnen signaleren tussen denken en doen. Inzicht
hierin evenals inzicht in de wijze waarop de intentionaliteit van
onderwijsgevenden is opgebouwd en gestructureerd, levert mede sugges
ties op voor de inhoud en inrichting van het nascholingsprogramma dat
deels zal zijn gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek.
4) Welke aanwijzingen voor de ontwikkeling van een nascholingsplan zijn
afleidbaar uit een samenhangende reconstructie van het didactisch
handelen?
Uit de toelichting op de voorgaande onderzoeksvragen blijkt, dat ge
streefd wordt naar een constructie van 'totaalbeelden' op grond waarvan
zowel in de 'breedte' als in de 'diepte' geïnterpreteerd wordt, respec
tievelijk over meerdere personen en per individuele onderwijsgevende.
Aan deze interpretaties zullen aanwijzingen worden ontleend ten behoeve
van de ontwikkeling van een nascholingsplan. Deze zullen betrekking
hebben op doelen en inhouden en op de didactische inrichting van het
nascholingsplan zelf. Daarbij wordt aangesloten bij hetgeen in para
graaf 4.3 is geschreven over innovatie en de rol van 'subjectieve' en
'objectieve' theorie daarbinnen. Verwacht wordt dat dit onderzoek mate
riaal oplevert dat in overeenstemming met deze zienswijze gebruikt kan
worden voor de beoogde nascholing.
Uit het voorgaande valt af te leiden dat het onderzoek primair een
praktische opbrengst beoogt i.e. een (raamwerk voor een) nascholings
programma, aangevuld met resultaten van een vergelijkende studie in een
volgende fase van het project. In hoofdstuk 2 is echter duidelijk
gemaakt, dat het onderzoek in overeenstemming met de daar gegeven visie
op praktijkgericht onderzoek tevens een theoretische waarde heeft. De
in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven theorie fungeert als interpretatie
theorie, doch tevens vindt 'toetsing' van deze theorie plaats waardoor
deze eventueel kan worden bijgesteld of aangevuld.

6.2

SELECTIE VAN INFORMANTEN

In aanmerking voor deelname aan het onderzoek kwamen onderwijsgevenden
die voldeden aan de volgende drie criteria. Men diendes
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-

praktijklessen te geven (eventueel naast, aansluitend op of vooraf
gaand aan theorielessen);

-

minimaal een halve weektaak te hebben;

-

vóór 1 januari 1985 te zijn aangesteld.

In aansluiting op de formulering van deze criteria is door de onder
zoeker een schema gemaakt met de gewenste aantallen informanten per
praktijkschool, verdeeld naar het onderwijsaanbod c.q. de soorten on
derwijsprogramma's van iedere praktijkschool. Er is naar gestreefd
onderwijsgevenden van elk van de elf praktijkscholen bij het onderzoek
te betrekken en recht te doen aan de 'specialismen' van elke school.
Aan de basis daarvan lagen eerder van de praktijkscholen gemaakte
'schoolportretten' en de resultaten van het vooronderzoek (zie
Beijaard, 1984b en 1985).
Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn door de coördinatoren
van de scholen lijsten met namen van onderwijsgevenden verstrekt,
waaruit in totaal 30 informanten per toeval zijn geselecteerd. Om
pragmatische en organisatorische redenen heeft uiteindelijk één onder
wijsgevende niet aan het onderzoek deelgenomen. Tabel 6.1 geeft een
samenvattend overzicht van de ten behoeve van de selectie aangebrachte
verdelingen.

soorten onder-

aantallen prak

aantallen onder

wijsprogramma's

tijkscholen

wijsgevenden

- kadercursussen

3

5

- leerlingwezen

2

2

- vakschoolonderwijs

2

4

- internationaal onderwijs

1

2

- specialistische cursussen

2

3

- weekcursussen

7

13

Tabel 6.1 Overzicht van geselecteerde informanten (n = 29) verdeeld
naar soorten onderwijsprogramma's en aantallen betrokken
praktijkscholen.
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Het voert te ver op deze plaats elk afzonderlijk onderwijsprogramma uit
tabel 6.1 te expliciteren. Daarvoor zij verwezen naar de publikatie
naar aanleiding van het vooronderzoek (Beijaard, 1985). Hier wordt
volstaan met de constatering dat de onderwijsprogramma's sterk van
elkaar verschillen wat betreft hun doelstellingen, doelgroepen, duur en
inhouden. Veel van het door de praktijkscholen verzorgde onderwijs
bevat naast een praktische component tevens een aanzienlijke theore
tische component.
De in tabel 6.1 weergegeven weekcursussen nemen op de meeste
praktijkscholen een belangrijke plaats in. Onder deze cursussen worden
praktijkweken verstaan ten behoeve van het reguliere agrarisch onder
wijs, respectievelijk leerlingen afkomstig uit het lager agrarisch
onderwijs tot en met studenten van de Landbouwhogeschool.
Het oorspronkelijke streefgetal van 30 is, gezien de arbeidsintensi
viteit van de gevolgde werkwijze bij de verzameling en verwerking van
de gegevens en gezien ook de beschikbare tijd voor de uitvoering van
het onderzoek, wel het maximum wat haalbaar is. Een geringer aantal zou
echter niet hebben kunnen leiden tot de gewenste spreiding naar soorten
onderwijsprogramma's per praktijkschool. Het gerealiseerde aantal van
29 stelt mede door de aangebrachte spreiding in staat tot op zekere
hoogte uitspraken te kunnen doen met een generaliserende strekking. In
paragraaf 5.2 is op hiermee samenhangende problemen reeds gewezen in
termen van concessies doen aan interpretaties in de 'diepte' ten gunste
van interpretaties in de 'breedte' en in termen van voor- en nadelen
van kleinschalig onderzoek, waartoe ook deze studie kan worden gerekend.

6.3

ORGANISATIE VAN DE ONDERZOEKSUITVOERING

De agrarische praktijkscholen liggen verspreid over heel Nederland,
zodat de benodigde contacten ten behoeve van de deelname aan en organi
satie van het onderzoek in de scholen overwegend plaatsvonden via
correspondentie. In de eerste plaats is aan alle geselecteerde onder
wijsgevenden een schrijven verzonden met het verzoek om medewerking te
verlenen aan het onderzoek (zie bijlage IA). In dit schrijven is hen
tevens op beknopte wijze het volgende onder de aandacht gebracht (vgl.
ook Van der Zee, 1983; Emans, 1985):
-

de doelstelling en opzet van het onderzoek;

83

-

de mensen of instanties die achter het onderzoek staan;

-

de fasen van dataverzameling en wat van de betrokkenen wordt ver

-

de reden voor de keuze van de betrokkenen, respectievelijk de wijze

wacht;
waarop zij zijn geselecteerd;
-

de registratie van gegevens, de verdere verwerking van het materiaal
en waarborgen voor discretie.

Aan de coördinatoren van de scholen is een afschrift verzonden van deze
aan de geselecteerde onderwijsgevenden verstuurde brief. Tevens is hen
per brief verzocht op korte termijn een gesprek te willen voeren met de
geselecteerde onderwijsgevenden en naar aanleiding daarvan zo spoedig
mogelijk over hun bereidheid tot deelname te willen rapporteren aan de
onderzoeker (zie bijlage 1B). Uiteindelijk bleken alle geselecteerden
bereid te zijn deel te nemen aan het onderzoek, waarvoor zij in een
afzonderlijk schrijven zijn bedankt (zie bijlage IC).
In aansluiting op het bovenstaande diende in de tweede plaats de
organisatie van de onderzoeksuitvoering geregeld te worden. Door de
onderzoeker zijn hiervoor per onderwijsgevende afzonderlijke roosters
gemaakt en verzonden naar alle deelnemers, inclusief een lijstje met
aandachtspunten ten behoeve van een te houden interview (zie bijlage
1D). Er is getracht de roosters dusdanig samen te stellen, dat de
onderwijsgevenden zo weinig mogelijk belast zouden hoeven te worden
buiten de officiële schooltijden. Aan de coördinatoren is vervolgens
gevraagd dit zo goed mogelijk roostertechnisch te regelen binnen de
eigen scholen (zie bijlage IE), eventueel in samenspraak met de
directie. Uiteindelijk is men daar goed in geslaagd, hoewel niet alle
roostervoorstellen overeenkomstig de wensen van de onderzoeker konden
worden gehonoreerd. Dit hing samen met tijdstippen waarop bepaalde
cursussen wel of niet werden gegeven. Dit betrof met name geselecteerde
onderwijsgevenden in het kader van het leerlingwezen, vakschoolonderwijs en specialistische cursussen (zie ook tabel 6.1).
De uiteindelijke wijze waarop in de scholen de organisatie van de
onderzoeksuitvoering is gerealiseerd, was in het algemeen naar ieders
tevredenheid. Voor met name de kleinere scholen was dit niet altijd zo
eenvoudig, omdat veelal twee personen voor een groot gedeelte van een
dag voor het onderzoek beschikbaar dienden te zijn, terwijl men toch de
lessen zoveel mogelijk door middel van o.a. vervanging door collega's
door wilde laten gaan.

84

6.4

VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Iedere onderzoeker maakt ter voorbereiding op het verrichten van onder
zoek keuzen die weliswaar geëxpliciteerd dienen te worden, omdat elke
gemaakte keuze in meer dan wel mindere mate in feite reeds een analyse
keuze is. De voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk getuigen daarvan.
De keuze van onderzoeksvragen, de selectie van informanten op grond van
criteria evenals overwegingen die een rol spelen ten behoeve van de
onderzoeksuitvoering, impliceren alle reeds een zekere reductie van de
te verzamelen gegevens en zijn daarmee tevens van invloed op de analyse
van de data.
Met het bovenstaande en het navolgende wordt aangesloten bij een
beschrijvingskader voor de gehanteerde werkwijze die is ontleend aan
Miles en Huberman (1984), waaraan in paragraaf 5.1 uitgebreid aandacht
is besteed. Tegen de achtergrond van dit beschrijvingskader wordt
hieronder ingegaan op de geconstrueerde onderzoeksinstrumenten en op de
'try-out' die daaraan vooraf is gegaan. Tevens wordt uitvoerig stilge
staan bij de wijze waarop de verzamelde gegevens zijn verwerkt c.q. de
analyse en interpretatie van gegevens aan de hand van daarvoor ontwik
kelde schema's.

6.4.1

Gehanteerde onderzoeksmethoden en -technieken

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van methoden en technieken die in
theorie zijn beschreven in paragraaf 5.4. Hieronder wordt nader inge
gaan op hun praktische uitwerking en welke overwegingen daarbij een rol
hebben gespeeld. Deze beschrijving wordt gekoppeld aan het proces van
dataverzameling per informant. Dit proces verliep voor iedere informant
als volgt:
1) het voeren van een kort voorgesprek met de betrokken onderwijsgeven
de. Tijdens dit gesprek is nogmaals beknopt ingegaan op de punten
die in de eerste brief aan de orde zijn geweest (zie bijlage IA). De
betekenis van zo'n voorgesprek mag niet onderschat worden. Van der
Zee (1983, 70) schrijft hierover: "In het begin is het zaak de
ondervraagde te interesseren, een gemeenschappelijk perspectief op
te bouwen, de taakstelling te verduidelijken, het vertrouwen te
winnen en zorg te dragen voor het juiste klimaat". De algemene
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stelregel is dat zo'n voorgesprek niet te lang moet duren. Veel kon
ook kort worden besproken vanwege de eerder toegezonden brief.
Bovendien waren de meesten goed op de hoogte van het onderzoek door
o.a. via de coördinatoren en directeuren aan hen verstrekte informa
tie en door publikaties die in het kader van het project reeds waren
verschenen;
2) het afnemen van een gestructureerd open interview dat gemiddeld 1
tot 1 1/2 uur in beslag nam (zie bijlage 2). Dit interview is
ontwikkeld op basis van in de hoofdstukken 3 en 4 uiteengezette
theoretische gezichtspunten en op basis van verkregen inzichten naar
aanleiding van het vooronderzoek (Beijaard, 1985). De vragen in het
interview hebben betrekking op:
- kenmerken van de taakomgeving in relatie tot het didactisch hande
len, inclusief kenmerken van de persoon van de onderwijsgevende
zelf (deel 1 en deel 2 van het interview);
- het didactisch handelen, te onderscheiden naar planning, realisa
tie en reflectie op planning en realisatie (deel 3 van het inter
view);
- de perceptie van de gesprekssituatie door de informant (deel 4 van
het interview).
Het interview is geregistreerd met behulp van een cassette-recorder;
3) het observeren van een les(blok) kort na het interview. Om prak
tische redenen is besloten veldnotities te maken in plaats van
registratie met behulp van de video-recorder, omdat vooral praktijk
lessen zich veelal voltrekken op meer plaatsen in vaak grote ruimten
of op buitenterreinen die soms ver van de scholen weg liggen. Het
maken van notities geschiedde aan de hand van een globaal schema dat
in staat stelde recht te doen aan de complexiteit van het lesgeven
enerzijds en aan het procesverloop van een les(blok) in relatie tot
didactische componenten anderzijds (zie bijlage 3). De gemaakte
notities zijn daarna onmiddellijk 'verwerkt' tot vragen ten behoeve
van een retrospectief vraaggesprek naar aanleiding van het geobser
veerde. De voorbereiding van dit vraaggesprek vond plaats op basis
van een daartoe ontwikkeld interpretatiekader (zie bijlage 4). Dit
interpretatiekader is op te vatten als het resultaat van een samen
hangende beschouwing van:
- de didactische componenten van het binnensysteem 'onderwijsleersituatie' zoals is weergegeven in figuur 3.1, hoofdstuk 3;
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- onderzoeksresultaten van handelingstheoretisch georiënteerde
studies en daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten (zie
hoofdstuk 4).
Om praktische redenen is uit het hier beschreven interpretatiekader
een 'handleiding' gegenereerd voor de ondersteuning bij de formule
ring van de vragen ten behoeve van het vraaggesprek (zie bijlage 5).
Naar aanleiding van de nog te beschrijven resultaten van de 'tryout' fase wordt hier nader op ingegaan;
4) het voeren van een 'context-embedded' retrospectief vraaggesprek dat
gemiddeld ruim een uur in beslag nam. Dit gesprek, waarbij veelvul
dig is 'doorgevraagd', is eveneens met behulp van een cassette
recorder geregistreerd;
5) het afnemen van een kort gestructureerd open interview van gemiddeld
circa 15 minuten (zie bijlage 6). In dit interview zijn vragen
gesteld met betrekking tot:
- het eigen en (eventueel) gewenste beeld van de gegeven les, (on
mogelijkheden om dit gewenste beeld te kunnen realiseren, scho
lingsbehoeften in het algemeen en met betrekking tot het didac
tisch handelen in het bijzonder (deel 1 van het interview);
- de beleving van de deelname aan het onderzoek en ervaringen met
betrekking tot het geobserveerd worden tijdens het lesgeven (deel
2 van het interview).
De eerste groep vragen is erop gericht meer inzicht te krijgen in de
inhoud en 'richting' van reflectie als onderdeel van het didactisch
handelen, terwijl de tweede groep vragen van methodologische aard is
en o.a. probeert gegevens te verkrijgen inzake de validiteit en
betrouwbaarheid. Dit korte interview is ook met behulp van een
cassette-recorder geregistreerd.
Aan het eind van het dataverzamelingsproces, tenslotte, is iedere
onderwijsgevende gevraagd gedurende vijf dagen een logboek bij te
houden en daarin notities te maken naar aanleiding van tijdens deze
vijf dagen gegeven praktijklessen (zie bijlage 7). Voorstructurering
van het logboek vond plaats door middel van:
-

drie categorieën die hoofdzakelijk een beroep doen op het herinne
ringsvermogen van de onderwijsgevende, namelijk: de groep of klas
waaraan is lesgegeven, het onderwerp van de les en de behandelde
leerstof, de onderwijs- en leeractiviteiten;

-

drie categorieën die vooral een beroep doen op het reflectie

87

vermogen van de onderwijsgevende, namelijk: wat naar wens verliep en
waardoor, wat niet naar wens verliep en waardoor en (eventuele)
gewenste veranderingen en de wijze waarop en de (on)mogelijkheid om
deze te realiseren.
De eerste drie categorieën zijn vooral bedoeld om de context te kunnen
begrijpen waarop de volgende drie categorieën betrekking hebben. Deze
zijn ook gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de inhoud en
'richting' van reflectie als onderdeel van het didactisch handelen. Het
bijhouden van dit logboek diende voor de meeste onderwijsgevenden in de
vrije tijd te gebeuren. Voor met name degenen die gedurende één week
veel praktijklessen geven betekende dit een flinke belasting. Mede om
deze reden is alle onderwijsgevenden gevraagd vijf vragen achterin het
logboek te beantwoorden aan het eind van de vijf dagen van het bijhou
den van het logboek zelf.
De boven beschreven instrumenten ten behoeve van de data-verzameling
hebben hun definitieve vorm gekregen op basis van een try-out bij 2
onderwijsgevenden die niet voor deelname aan het onderzoek in aanmer
king kwamen, doch wel werkzaam zijn op een praktijkschool. Mede op
grond van de try-out vond zowel bijstelling als validering plaats.
Beide begrippen hangen nauw met elkaar samen, maar er is ook sprake van
verschillen. 'Validering' is gericht op de vraag of de onderzoeks
methoden die informatie opleveren die de onderzoeker wil verkrijgen,
terwijl 'bijstelling' o.a. ook het verloop van de interviews en
gesprekken, de correctie van te moeilijke of te gemakkelijke vragen
e.d. omvat. Daarnaast impliceert een try-out een belangrijk leereffect
voor de onderzoeker. Deze had vooral betrekking op de techniek van het
interviewen en het voeren van de vraaggesprekken (vgl. ook Emans, 1985).
Samengevat waren de belangrijkste wijzigingen of bijstellingen naar
aanleiding van de try-out de volgende;
1) het aanbrengen van verbeteringen in de gestructureerde open inter
views (bijlagen 2 en 6). Deze verbeteringen hadden betrekking ops
- de formulering van bepaalde vragen. Sommige vragen bleken niet
duidelijk en eenduidig te zijn;
- de interne consistentie van het eerste interview (bijlage 2),
hetgeen leidde tot het weglaten van enkele vragen en het formu
leren van andere;
- de relevantie van de vragen gegeven de vraagstellingen van het
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onderzoek. Dit leidde opnieuw tot het weglaten van bepaalde vragen
en het formuleren van andere;
2) het toevoegen van de kolom 'overige/bijzonderheden' aan het schema
ten behoeve van het maken van veldnotities tijdens het observeren
(bijlage 3). Dit bleek van belang in verband met het kunnen noteren
van 'opvallendheden' van vooral persoons- of situatiegebonden aard.
Verder bleek het schema een goede bron te kunnen zijn voor de formu
lering van vragen ten behoeve van het retrospectieve vraaggesprek;
3) het construeren van een 'handleiding' ten gunste van standaardisatie
ten behoeve van de te voeren retrospectieve vraaggesprekken (bijlage
5). Een bijkomend voordeel was, dat hierdoor op snellere wijze het
geobserveerde gereconstrueerd kon worden en daardoor de 'wachttijd'
van de betrokken onderwijsgevenden kon worden beperkt. Op deze wijze
is tevens een meer gedetailleerde volgorde in de verzameling van
gegevens aangebracht, hetgeen uiteindelijk weer de analyse en inter
pretatie van de gegevens vergemakkelijkte;
4) het geven van duidelijke instructies voor het bijhouden van het
logboek alsmede enkele voorbeelden, zodat de onderwijsgevenden voor
zichzelf een goed beeld zouden kunnen vormen omtrent wat van hen
verwacht werd (bijlage 7). Eveneens werd zorg gedragen voor een
goede lay-out en uiterlijke vormgeving. Maatregelen als deze bleken
nodig te zijn in verband met onder meer de receptiviteit door de
onderwijsgevenden en hun motivatie om het logboek in hun vrije tijd
bij te houden. Dit laatste aspect is van groot belang, maar moeilijk
of nagenoeg niet controleerbaar. Dit geldt in mindere mate voor het
in staat zijn om de gewenste informatie te verstrekken. Er was naar
aanleiding van de try-out geen reden om aan te nemen dat dit niet
het geval zou zijn.
In aansluiting op de beschreven wijzigingen of bijstellingen is beslo
ten om de leerlingen waaraan wordt lesgegeven niet bij het onderzoek te
betrekken, hoewel dit oorspronkelijk wel in de bedoeling lag. Hun visie
op het didactisch handelen, evenals op andere aspecten met betrekking
tot het praktijkschoolonderwijs, is onderwerp van een afzonderlijke
studie die ongeveer gelijktijdig met dit onderzoek zal zijn afgerond
(Kingma, 1986).
Schema 6.1, tenslotte, geeft een samenvattend overzicht van de wijze
waarop in deze studie de onderzoeksvragen zijn gerelateerd aan de
methoden en technieken van dataverzameling. De manier waarop de verza-
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melde gegevens zijn verwerkt c.q. geanalyseerd en geïnterpreteerd, is
onderwerp van de volgende paragraaf.

onderzoeks
vragen

1.Kenmerken
taakomgeving

methoden van dataverzameling
interview 1

obs./vraaggesprek

1 t/m 39

( X )

2.Kenmerken
did.handelen:
40 t/m 46
- planning
- realisatie
47 t/m 54
- reflectie
55 t/m 59

X

interview 2

logboek

(X )

1 t/m 3

X

3.Cognities/
subjectieve
theorieën

X

X

X

X

4.Totaalbeel
den

X

X

X

X

X
= directe afleiding uit informatiebron
( X ) = indirecte afleiding uit informatiebron

Schema 6.1 Overzicht van de samenhang tussen onderzoeksvragen en
methoden en technieken van dataverzameling.

6.4.2

Analyse en interpretatie van gegevens

De 'try-out' fase is ook belangrijk geweest voor de definitieve ontwik
keling van de schema's aan de hand waarvan in dit onderzoek de gegevens
zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd. In deze paragraaf wordt dat
geïllustreerd, toegelicht en teruggekoppeld naar hoofdstuk 5, paragraaf
5.1, waarin in theorie de ten behoeve van dit onderzoek gevolgde werk
wijze is uiteengezet. Deze kenmerkt zich door:
- descriptie en interpretatie ten aanzien van de onderzoeksvragen 1
tot en met 3 en door reconstructie en interpretatie ten aanzien van
onderzoeksvraag 4 (zie ook schema 6.1);
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- 'indikking' als gevolg van een toenemende abstractie en relatering
aan theoretische inzichten.
Een voorwaarde voor deze werkwijze is, dat systematisering dient te
worden aangebracht in de verzamelde gegevens. In dit onderzoek is dat
gedaan met behulp van schema's, waarbij een proces is gevolgd dat
uiteenvalt in drie fasen die hieronder worden weergegeven.
1)

Protocolleren van gegevens

De beide interviews en het retrospectieve vraaggesprek zijn gere
gistreerd met behulp van een cassette-recorder. Per onderwijsgevende
zijn deze in 'ruwe versie' uitgeschreven. Schema 6.2 is in dit verband
een illustratie van de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden voor de
interviews, schema 6.3 is dit voor het retrospectieve vraaggesprek. De
antwoorden die volledig zijn geprotocolleerd zijn:
-

redenen of motieven die zowel spontaan als naar aanleiding van de

-

vraag naar het waarom zijn gegeven;
toelichtingen op bepaalde antwoorden of opvattingen die eigen zijn
voor een bepaalde onderwijsgevende, al dan niet in relatie met diens

taakomgeving.
Met het protocolleren van de gegevens op de hier beschreven wijze heeft
een eerste data-reductie plaatsgevonden, welke zich voortzette in de
volgende verwerkingsfase.
2)

Systematisering van gegevens

Alle op de hierboven aangegeven wijze geprotocolleerde gegevens zijn
vervolgens gesystematiseerd per onderzoeksinstrument. Dat wil zeggen
dat een verdere reductie van data plaatsvond door middel van het aan
brengen van overzicht met behulp van schema's. Schema 6.4 illustreert
dit aan de hand van gegevens die zijn verkregen met betrekking tot de
planning en realisatie naar aanleiding van het eerste interview
(bijlage 2) en het retrospectieve vraaggesprek (bijlage 5). Op dezelfde
wijze zijn de gegevens naar aanleiding van het tweede interview
(bijlage 6) en het logboek (bijlage 7) geschematiseerd.
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Een analoge werkwijze als hierboven is weergegeven, is eveneens
gevolgd voor de systematisering van de kenmerken van de taakomgeving op
basis van het eerste interview (bijlage 2, vraag 1 t/m 39). In het
hiervoor gebruikte schema is echter de kolom 'aspecten van de taak
omgeving' achterwege gelaten, omdat deze direct object van de vraag
stelling waren. In de andere gevallen zijn deze indirect uit gegeven
antwoorden 'gedestilleerd'.
3)

Reconstructie van gegevens

De reconstructie tot 'totaalbeelden' vond plaats voor zowel de 'feiten'
als de 'reflecties' door middel van een horizontale en vertikale inter
pretatie van de analyse-schema's. Tevens zijn naar aanleiding daarvan
de door middel van de verschillende onderzoeksinstrumenten verkregen
gegevens aan elkaar gekoppeld, die daardoor elkaar aanvulden en op
basis waarvan uitspraken konden worden gedaan met betrekking tot de
validiteit van de gegevens.
De resultaten naar aanleiding van de hier beschreven werkwijze worden
weergegeven in de hoofdstukken 8 tot en met 11. In hoofdstuk 7 wordt
eerst nog beknopt ingegaan op een aantal aspecten met betrekking tot
betrouwbaarheid en validiteit door aandacht te besteden aan de gehan
teerde onderzoeksinstrumenten, de gemaakte interpretaties en de onder
zoekssituatie op zich. Alvorens hiertoe over te gaan volgt nog een
beknopte schets van de wijze waarop het hoofdonderzoek als onderdeel
van het project 'Didactiek agrarisch praktijkschoolonderwijs' gefaseerd
is geweest.

6.5

FASERING VAN HET HOOFDONDERZOEK

In schema 6.5 wordt aangegeven welke fasen het onderzoek heeft gekend,
evenals de tijd waarin deze elkaar opvolgden. Aan dit hoofdonderzoek is
een vooronderzoek voorafgegaan, waarnaar in deze studie herhaaldelijk
is verwezen (zie Beijaard, 1985). Dit vooronderzoek is nadrukkelijk een
voorfase van het hoofdonderzoek en als zodanig is het daar een bijzon
der relevante, inhoudelijke basis voor geweest.
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Fasering

Tijd

1) Literatuurstudie

februari

- april 1985

april

- juni 1985

juni

- september 1985

2) Ontwikkeling onderzoeks
instrumenten
3) Try-out, bijstelling en
validering van de onder
zoeksinstrumenten en ont
wikkeling van analyse
schema's
4) Dataverzameling

oktober 1985 - januari 1986

5) Dataverwerking
6) Schrijven deelrapport

februari

- juli 1986

augustus

- oktober 1986

Schema 6.5 Overzicht van de fasering van het hoofdonderzoek.
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7

ONDERZOEKSMETHODOLOGISCHE KANTTEKENINGEN

In het vorige hoofdstuk zijn aspecten met betrekking tot de voorberei
ding en de uitvoering van het onderzoek beschreven. Daarbij is relatief
veel aandacht besteed aan o.a. de gehanteerde onderzoeksmethoden en
-technieken en aan de gevolgde werkwijze ten behoeve van de analyse en
interpretatie van de verzamelde gegevens. Een bezinning van meer metho
dologische aard op deze aspecten van het onderzoek vindt in dit hoofd
stuk plaats. In zekere zin is grotendeels sprake van een evaluatie
tegen de achtergrond van het geschrevene in hoofdstuk 5.
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats een schets gegeven van
enkele achtergrondgegevens van de bij het onderzoek betrokken infor
manten. In de tweede plaats wordt ingegaan op de wijze waarop zij hun
deelname aan het onderzoek hebben ervaren. Centraal staan hun percep
ties van de onderzoekssituatie in relatie tot de afgenomen interviews,
de geobserveerde lessen en de bijgehouden logboeken.
De bedoelde methodologische bezinning vindt vooral plaats in de
laatste paragraaf (7.3) en spitst zich toe op aspecten met betrekking
tot de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten, waar
voor in paragraaf 7.2 reeds een eerste aanzet wordt gegeven.

7.1

ACHTERGRONDGEGEVENS VAN DE INFORMANTEN

Aan het onderzoek is deelgenomen door 18 instructeurs, 4 hoofd
instructeurs, 4 leraren en 3 adjunct-directeuren. Tabel 7.1 geeft
een beknopt overzicht van enkele achtergrondgegevens van deze bij het
onderzoek betrokken onderwijsgevenden.
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functie (rechtspositioneel)
categorieën

instr.

leeftijd

< 30
30-40
40-50
> 50

geslacht

jaren aan school

leraar/adj.dir.

9
4
4
3
11

1
3
2
1

m
v

17
1

4

7

< 5
5-10
10-15
15-20
> 20

8
5
2
2
1

2

1
1
5

vooropleiding
(excl. cursussen)

lbo
mbo
hbo
WO

werk vroeger

onderwijservaring

Tabel 7.1

hoofdinstr.

2

1
10
7

1
3

bedrijfs
leven
onderwijs
geen

12
1
5

4

ja
nee

3
15

4

2
4
1

6
1

4
3

Overzicht van achtergrondgegevens van de informanten.

De in tabel 7.1 gemaakte indeling naar functie is gebaseerd op de
rechtspositieregeling die gold voor 1985 en eerder. De nieuwe, met
ingang van 1986 in werking getreden rechtspositieregeling hanteert
een indeling waarbij sprake is van meer differentiaties en andere
benamingen.
De gegevens in tabel 7.1 bevestigen eerdere, door middel van het
vooronderzoek verkregen inzichten (Beijaard, 1985): het onderscheid
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tussen instructeurs en hoofdinstructeurs is primair gebaseerd op leef
tijd en ervaring, relatief veel instructeurs hebben een hbo-opleiding
gevolgd en in het algemeen hebben de meesten vóór hun betrekking aan de
praktijkschool ervaringen opgedaan in het bedrijfsleven. Deze gegevens
doen vermoeden dat de ten behoeve van dit onderzoek genomen steekproef
een reële afspiegeling is van de totale populatie onderwijsgevenden aan
praktijkscholen, daarbij in acht genomen dat directeuren en coördina
toren niet in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek.
De redenen waarom men heeft gekozen voor het werken aan een praktijk
school verschillen sterk van elkaar. Desondanks zijn ze te rangschikken
naar:
- onderwijskundige motieven: manier van werken, afwisseling theorie en
praktijk, dicht bij de praktijk;
-

vakinhoudelijke motieven: in de bedrijfstak werken, combinatie werk
en hobby of interesse;
sociale motieven: werken of omgaan met mensen;

-

persoonlijke motieven: verbetering van positie, geen ander werk,
uitgekeken op of onvrede met vroegere werkzaamheden, tussenstap om
ervaring op te doen, dicht bij huis.

Veelvuldig kwam het voor dat een onderwijsgevende meer dan één motief
of reden noemde.
Naast het verzorgen van onderwijs, inclusief de voorbereiding en het
(betrokken zijn bij het) bepalen van leerresultaten, vervult men in
meer dan wel mindere mate talrijke andere taken, zoals het ontwikkelen
van nieuwe of het actualiseren van bestaande leerstof en het onder
houden van aanwezige en het ontwikkelen van of voorzien in nieuwe leer
en hulpmiddelen en outillage (modellen, machines, modernisering van
ruimtes, inrichting van informatiecentra, enz.). Tevens is men veel
vuldig betrokken bij bijvoorbeeld de planning en het beheer, al dan
niet in sectie- of vakgroepverband, en het geven van adviezen hier
omtrent. In de voorwaardensfeer worden voorts vaak contacten onder
houden met het bedrijfsleven, oriënteert men zich op het marktgebeuren
en leest men literatuur om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen op vakgebied. Meer specifieke taken hebben o.a. betrek
king op het inwerken van nieuwe collega's, op het zijn van klasseleraar
en op het verrichten van huis- en stage-bezoeken. Alle bij het onder
zoek betrokken informanten verrichten enkele of meer van de hier
genoemde taken. De hoofdinstructeurs, die veelal tevens hoofd zijn van
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een vakgroep of sectie, hebben binnen deze taken hun eigen verantwoor
delijkheden. Voor de leraren geldt min of meer hetzelfde, doch daar
naast wordt door enkele leraren tevens deelgenomen aan externe
commissiewerkzaamheden (o.a. gericht op de ontwikkeling van lesbundels
en toetsen voor het reguliere agrarisch onderwijs). Specifieke taken
van de adjunct-directeuren hebben onder meer betrekking op het contro
leren van lessen van collega's op de inhoud en uitvoering en op de
interne organisatie van de school. Zij hebben in het algemeen een
belangrijke coördinerende taak.
De leuke evenals minder leuke kanten aan de functie van de infor
manten zijn sterk persoons- èn situatiegebonden, toegespitst op respec
tievelijk het vakgebied waarin men heeft gestudeerd en de vroegere
werkervaringen enerzijds en de mogelijkheden of onmogelijkheden die
voortvloeien uit de interne schoolorganisatie en bepaald worden door
externe factoren anderzijds. In het algemeen stelt men het echter op
prijs met mensen om te gaan, hen iets te leren van een bepaald vak
gebied en daarmee in een behoefte te voorzien. Voorts is door diverse
onderwijsgevenden als leuk genoemd: de afwisseling in het werk, de
dingen om het lesgeven heen, zelf veel te leren op vakgebied, flexibel
kunnen zijn in relatie tot de vrijheid in handelen, het (mede)
verzorgen van langduriger cursussen, het lesgeven aan verschillende
groepen en de sfeer in de school. Minder aantrekkelijke kanten aan de
werkzaamheden die veelvuldig zijn genoemd hebben betrekking op: het
verschillende malen geven van dezelfde lessen aan weekgroepen c.q.
'standaardlessen' van repeterend karakter, de beperkte contacten met
weekcursisten, het vele vergaderen, het elkaar niet (meer) goed kennen
vanwege de grootte van de school, te weinig inspraak, tijdgebrek met
het oog op externe contacten en oriëntatie op de praktijk c.q. het
bedrijfsleven, onregelmatige werktijden als gevolg van het ontbreken
van een 'vast programma', de onregelmatige belasting met leerlingen
('pieken'), het lesgeven in de winterperiode (veel mensen in te kleine
ruimte wat leidt tot overlast: stank en lawaai), het geven van 'praatlessen', het verrichten van administratieve- en bureauwerkzaamheden en
de rechtspositieregeling. Meer in het bijzonder voor adjunct
directeuren kan aan deze opsomming worden toegevoegd: het 'boven'
collega's moeten (kunnen) staan.
De mate van tevredenheid met de huidige functie is ondanks het
bovenstaande groot. Slechts enkelen gaven blijk van een gedeeltelijke

99

ontevredenheid vanwege onder meer de geringe doorgroeimogelijkheden in
de school en het beleid dat daarin gevoerd wordt. Ook werd in dit
verband gewezen op de rechtspositie, op het niet betrokken zijn bij
beslissingen en op te weinig tijd ter beschikking hebben voor de kwali
teitsbewaking van de eigen lessen en daarmee voor een optimaal functio
neren. Een algemeen aspect dat bij velen tot ontevredenheid stemt,
tenslotte, is de inhoudelijke inpassing van praktijkscholen in het
totale landbouwonderwijs. Vaak ziet men zich genoodzaakt veel theorie
te geven, waardoor de praktijkcomponent wel eens in het gedrang komt.
Hierin en in vele eerder genoemde aspecten ziet men graag verbeteringen
aangebracht. Relatief hoog scoren in dit verband achtereenvolgens de
verbetering van de rechtspositie, meer doorgroeimogelijkheden in de
school, meer contacten kunnen onderhouden met de praktijk i.e. het
bedrijfsleven, de vergroting van inspraakmogelijkheden en meer ruimte
creëren voor cursisten die op grond van eigen initiatief en interesse
de school willen bezoeken.
Van alle informanten zeggen 21 met zekerheid nog lang aan hun school
te willen blijven werken. Men heeft plezier in het werk, geeft graag
les, vindt zichzelf te oud om nog van betrekking te veranderen, of ziet
geen kans een vergelijkbare functie te vinden. Voor de anderen hangt
dat vooral af van verbeteringen in financieel opzicht en van mogelijk
heden om in de school promotie te kunnen maken. Eén onderwijsgevende
zou graag enige tijd in het bedrijfsleven willen werken om daarna weer
les te gaan geven, terwijl een andere informant erop wees wel eens wat
anders te willen zonder daarbij echter aan te geven in welke richting
wordt gedacht.

7.2

PERCEPTIE VAN DE ONDERZOEKSSITUATIE

Het is met het oog op betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeks
resultaten van groot belang te weten op welke wijze de informanten hun
deelname aan het onderzoek hebben ervaren. In deze paragraaf wordt
daarvan een beschrijving gegeven, waarna in paragraaf 7.3 een toe
spitsing plaatsvindt op aspecten met betrekking tot betrouwbaarheid en
validiteit. De hieronder verstrekte en andere verkregen inzichten
zullen in die paragraaf op basis van het geschrevene in hoofdstuk 5
meer vanuit methodologische invalshoeken worden bekeken.
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1)

Het onderzoek in het algemeen

Uit de antwoorden op vraag 4 van het tweede interview (bijlage 6)
blijkt, dat alle informanten hun deelname aan het onderzoek hebben
ervaren als positief, plezierig, prettig, nuttig, interessant, goed
e.d. Velen koppelden daaraan de leerervaringen die zijn opgedaan:
talrijke dingen zijn aan de orde geweest waar men wel dagelijks mee
bezig is, maar niet bewust of automatisch. Het systematisch doorwerken
van de vragen is door diverse onderwijsgevenden opgevat als een vorm
van zelfkritiek in positieve zin. Eén van hen gaf dit als volgt weer:
"Je wordt als het ware zelf een spiegel voorgehouden en dat
is leerzaam. Je komt er vaak niet toe om naar de redenen van
je eigen handelen te vragen en bovendien doe je veel dingen,
niet alleen goede maar ook slechte, vaak routinematig."
Naast dit positieve neveneffect van het onderzoek werden door enkele
onderwijsgevenden ook diverse kanttekeningen geplaatst bij de opzet en
doelstelling van het onderzoek. Men vroeg zich o.a. af waarom niet
langer met één onderwijsgevende werd meegelopen, of enkele informanten
wel representatief waren voor de hele school en welke garantie zou
kunnen worden gegeven voor de waarborg tegen misbruik van de onder
zoeksresultaten. Vragen als deze hebben ertoe geleid dat door de onder
zoeker een en ander nader is uitgelegd.
Twee onderwijsgevenden, tenslotte, waren van mening dat in korte
tijd heel veel vragen op hen afkwamen, waardoor ze voor zichzelf het
gevoel hadden niet altijd de meest juiste antwoorden te hebben gegeven.
Op deze constatering achteraf en op talrijke andere aspecten met be
trekking tot percepties van de betrokkenen wordt hieronder nader inge
gaan. Specifieke aandacht wordt besteed aan ervaringen met betrekking
tot het gevoerde gesprek dat aan de lesobservatie vooraf ging, de
geobserveerde les zelf en het bijhouden van het logboek.

2)

Het gevoerde gesprek

Het eerste interview (bijlage 2) is door alle informanten ervaren als
positief, goed, plezierig, prettig e.d. De redenen hiervoor verschilden
van elkaar en hadden betrekking op:

101

-

de beleving van het gesprek als zodanig: je hart kunnen luchten, het
prettig vinden vrijuit te kunnen praten, zo'n gesprek zou eens in de
vijf jaar gehouden moeten worden, enz.;

-

de perceptie van de vragen die o.a. varieerde van gemakkelijk tot
moeilijk. Sommigen hadden er moeite mee bepaalde vragen te beant
woorden, met name ten aanzien van de organisatie van de school
(vraag 34 t/m 38), terwijl anderen het moeilijk vonden direct op
enkele, vooral de concrete werksituatie overstijgende vragen te
antwoorden;

- het resultaat van het gesprek. Enkele betrokkenen waren van mening
dat op deze wijze door de onderzoeker een goed beeld kon worden
verkregen, mede doordat tevens aandacht werd besteed aan achter
gronden die voor de werksituatie van belang zijn;
- het leereffect dat uitging van het gesprek. Diverse onderwijs
gevenden spraken in dit verband over bewustwording, zelfconfrontatie,
aanzet tot nadenken, enz. Door hen is het gesprek c.q. interview
overwegend als vrij diepgaand ervaren. Eerder is op grond van er
varingen naar aanleiding van het onderzoek in zijn algemeenheid het
hier bedoelde leereffect reeds geïllustreerd.
Dingen waarvan men zich in aansluiting op het voorgaande meer dan
voorheen bewust is geworden naar aanleiding van het interview hadden
onder meer betrekking op:
- het concrete lesgebeuren: het houden van een inleiding, de opbouw en
inhoud van de les;
- het lesgeven in zijn algemeenheid: de manier van lesgeven, het voor
bereiden en evalueren van lessen;
-

de beginsituatie van de leerlingen of cursisten als een steeds
terugkerend probleem.

Het hier beschreven leereffect in de zin van 'bewustwording' is vooral
opgetreden bij onderwijsgevenden die geen lerarenopleiding volgen of
hebben gevolgd. Enkelen die dit wel doen of hebben gedaan, hebben laten
blijken in meer dan wel mindere mate altijd bewust met hun onderwijs
taak bezig te zijn.
Ruim 1/3 deel van de betrokkenen heeft meegedeeld over dingen te
hebben gepraat waarover men liever niet praatte, namelijk over
collega's, de organisatie en het interne beleid van de school. Deze
zaken komen tot uiting in de sfeer op school, in onderlinge sociale
contacten en in loopbaanmogelijkheden. De invloed van dit laatste
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aspect op het didactisch handelen, bijvoorbeeld, komt tot uiting in de
onderstaande uitspraak van een leerkracht die vindt dat zijn school
weinig doet aan de loopbaanplanning van het personeel.
"... Misschien dat dat wel een rol speelt bij het lesgeven.
Je verdiept je erin, maar vooruitzichten hebben we niet. Op
het ogenblik denk ik wel eens van 'ik vind het nu wel mooi
zó ..." en dat heb ik nog nooit van mijn leven gehad. Je
gaat tot zover en niet verder en dat vind ik een nadeel."
Problemen van deze aard worden vooral aangetroffen in de grotere
scholen met een tamelijk complexe organisatiestructuur. In hoofdstuk 8
wordt daar nader op ingegaan.
Vijf onderwijsgevenden vonden het voorts moeilijk om over zichzelf
te praten of gaven aan dat in zijn algemeenheid niet graag te willen.
Men heeft er moeite mee zichzelf 'op te hemelen' of zichzelf 'negatief
te belichten' als daar om wordt gevraagd.
Duidelijke suggesties ter verbetering van de vraaggesprekken werden
niet gegeven. Sommigen refereerden aan problemen die inherent zijn aan
een interview: te weinig bedenktijd, te snel moeten reageren e.d. Men
had met het oog op een goede voorbereiding liever de vragen van tevoren
in bezit willen hebben, zodat beter doordachte antwoorden gegeven
hadden kunnen worden. Bij de opzet van het onderzoek is hier echter wel
rekening mee gehouden. Vóóraf is alle informanten een lijstje met
globale aandachtspunten verstrekt (zie bijlage IC).
De ervaringen ten aanzien van de onderzoeker als gesprekspartner
waren alle positief. Deze hadden o.a. betrekking op:
- het verloop van het gesprek: gezellig, plezierig, niet storend,
openhartig, prettig;
-

de houding van de onderzoeker: gemakkelijk om tegen te praten, niet
onderuit halend, invoelend, geduldig, voldoende ruimte gevend;

-

de techniek van het interviewen: zonodig begrijpelijk stellen van de
vragen, niet beïnvloedend (objectief), terugkoppelend in de zin van
blijk geven het antwoord begrepen te hebben en daarmee het geven van
antwoorden stimuleren.

Mede doordat het onderzoek zich richtte op het 'algemene' en niet op
het vakinhoudelijke, hebben allen de onderzoeker eveneens als een
acceptabele gesprekspartner ervaren.
Het gevoerde gesprek heeft bij geen der informanten een negatieve
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invloed gehad op de bereidheid medewerking te verlenen aan het vervolg
van het onderzoek. Drie onderwijsgevenden gaven daarentegen expliciet
aan méér gemotiveerd te zijn geraakt. Het gesprek heeft hen overtuigd
van een gedegen en doordachte onderzoeksopzet. Tevens vond één van hen
in dit verband het persoonlijk contact erg belangrijk. Anderen waren
geïnteresseerd om mee te doen, wezen op het algemene nut van het onder
zoek, vonden het gewoon leuk om mee te doen of waren van mening dat ze
door hun deelname leerervaringen hebben opgedaan die hiervoor reeds
zijn beschreven.
Het interview, tenslotte, heeft veel informatie opgeleverd betreffende
kenmerken van de taakomgeving en het didactisch handelen. Naast een
'goed' beeld is tevens een vrij 'volledig' beeld verkregen. Dit is
zowel door informanten bevestigd alsook afleidbaar uit het gevoerde
gesprek zelf: slechts weinig onderwijsgevenden hebben de 'rest-vraag'
aan het eind van iedere groep vragen beantwoord. Bovendien was daarbij
veelal sprake van beklemtonen van eerder verstrekte informatie en werd
over het algemeen weinig nieuwe informatie verstrekt. Ook toelichtingen
op eerdere antwoorden werden wel gegeven, met name met betrekking tot
de schoolorganisatie (bijlage 2, vraag 34 t/m 39), waarbij relatief
veel gevoelens van onvrede omtrent de huidige gang van zaken werden
ingebracht. Antwoorden van deze aard duiden er tevens op dat men niet
bewust informatie heeft achtergehouden. Dit vloeit mede voort uit de
sterke nadruk die op discretie is gelegd, zowel voorafgaande aan het
gesprek als tijdens het gesprek zelf, en uit de eerder beschreven
ervaringen van de betrokkenen naar aanleiding van vragen over het
interview. Bovendien kon voor alle informanten aan de voorwaarde worden
voldaan om het gesprek binnen de officiële schooltijd te voeren, zodat
in tijd gezien geen sprake was van een extra belasting.

3)

De geobserveerde les

Zes onderwijsgevenden waren zich er expliciet bewust van tijdens de les
geobserveerd te worden. Bij vier van hen leidde dit o.a. tot iets
zakelijker en bewuster lesgeven, tot een zorgvuldiger woordkeus en tot
minder vrij praten. Van de twee overigen had één alleen aan het begin
van de les het gevoel geobserveerd te worden, toen hij bemerkte dat
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niet alle benodigde leer- en hulpmiddelen aanwezig waren, terwijl de
ander het in zijn algemeenheid als minder prettig ervoer, onafhankelijk
van wie de les bijwoonde. De meesten echter hebben niet het gevoel
gehad geobserveerd te worden, omdat men daaraan gewend is. Vooral in
praktijkscholen ziet en hoort men elkaar vaak lesgeven: lessen worden
veelvuldig tegelijkertijd in dezelfde ruimte gegeven, men woont regel
matig eikaars lessen en die van anderen bij en het gebeurt vaak dat er
bezoekers zijn aan wie bijvoorbeeld een rondleiding door de school
wordt gegeven.
Volgens veruit de meeste informanten (25) was de aanwezigheid van de
onaerzoeker niet van invloed op de leerlingen of cursisten. Wel was het
enkele onderwijsgevenden opgevallen dat sommige leerlingen gemoti
veerder, populairder, netter e.d. waren dan men doorgaans van hen
gewend is, maar dit stond naar hun mening niet direct in verband met de
aanwezigheid van de onderzoeker. Slechts vier onderwijsgevenden hebben
dit wel als zodanig ervaren. Zij vonden hun leerlingen of cursisten
rustiger dan normaal, of waren van mening dat zij méér dan gewoonlijk
een afwachtende houding aannamen, wat vooral in het begin van de les
tot uiting kwam.
Niemand heeft wezenlijk anders lesgegeven dan gewoonlijk. Vijf
onderwijsgevenden gaven aan zich iets geremd te hebben gevoeld in de
omgang met de leerlingen, enkele dingen bewuster te hebben gedaan dan
gewoonlijk of het goed hebben willen doen. Dit laatste kwam tot uiting
door een minutieuze voorbereiding ten aanzien van leer- en hulpmiddelen
om geen slordige indruk te maken, en aan het eind van de les, waarbij
ondanks tijdgebrek toch is geprobeerd de les af te ronden om één geheel
te laten zien.
De lessen die zijn geobserveerd varieerden van minimaal 50 tot maximaal
200 minuten. Veelal was sprake van afgeronde eenheden, maar er zijn ook
lessen geobserveerd die deel uitmaakten van langduriger eenheden c.q.
cursussen. Deze verschilden weer van elkaar in intensiteit en in duur
(bijvoorbeeld: iedere dag gedurende twee weken versus één dag per twee
weken gedurende een heel jaar). De tijdsduur van de lessen en het
onderwijsaanbod zijn sterk schoolgebonden en verschillen daarmee per
praktijkschool (zie ook Beijaard, 1984b en 1985).
Ten behoeve van de observaties is er bewust voor gekozen de boven
staande verschillen niet te manipuleren. Ook de lesonderwerpen zijn
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vrij gelaten, dat wil zeggen dat de voorkeur uitging naar het obser
veren van lessen die op dàt moment volgens het (week)rooster gegeven
werden. Met deze keuzes is getracht om, gegeven bepaalde omstandigheden
die een onderzoek nu eenmaal met zich meebrengt, de natuurlijke
situatie zoveel mogelijk intact te laten. De enige restrictie was,
zoals eerder is vermeld, dat het moest gaan om praktijklessen. In
schema 7.1 wordt per agrarische discipline weergegeven rond welke
onderwerpen c.q. vakken of vakgebieden praktijklessen zijn geobserveerd
(zie ook Beijaard, 1985, 24).
De praktijklessen die zijn geobserveerd waren gericht op leren in
echte situaties, dat wil o.a. zeggen in de schoolbedrijven en omgaan
met werktuigen op daarvoor aanwezige of ter beschikking gestelde ter
reinen, of op leren in situaties waarin die werkelijkheid meestal aan
de hand van lesmodellen zoveel mogelijk werd benaderd. Lesgeven aan de
hand van lesmodellen is ook vaak nodig om de complexe werkelijkheid te
reduceren tot bepaalde onderdelen en om zichtbaar te maken wat in de
werkelijkheid niet gezien kan worden.

4)

Het bijgehouden logboek

Velen hebben om uiteenlopende redenen het bijhouden van het logboek
zowel positief als negatief ervaren. Hieronder wordt allereerst inge
gaan op de positieve ervaringen. Deze hebben betrekking ops
1) het logboek als bewustwordingsbron, omdat het dwingt tot het onder
woorden brengen van ervaringen. Gewoonlijk doet men dat niet of in
mindere mate. In deze zin kan, zoals ook door onderwijsgevenden is
aangegeven, het logboek worden gezien als een belangrijke aanvulling
op eigen routines;
2) het logboek als veranderingsbron, wanneer aan de analyse van eigen
lessen tevens interpretatie van die analyse is gekoppeld. Deze
interpretatie achteraf heeft bij velen geleid tot het stellen van
prioriteiten voor veranderingen c.q. aanpassingen, respectievelijk
tot wat gehandhaafd moet blijven of voor verbetering vatbaar is.
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agrarische discipline

onderwerp/vak(gebied)

rundveehouderij en weidebouw

periodiek onderhoud en controle van
de melkmachine, klauwverzorging,
melkwinning, voeding

tuinbouwtechniek en levens
middelentechnologie

regeltechniek, werktuigen gewasbe
scherming, koeltechniek, besturings
techniek

landbouwtechniek, landbouw
mechanisatie en arbeid

hydrauliek, remmen, afstellen ploe
gen (2x), veiligheid trekkergebruik,
krachtoverbrenging, (lassen)

paardenhouderij en -sport

rijden, tuigenkennis mennen

varkenshouderij

opfok, voeding, computer administra
tie, stalklimaat

pluimveehouderij

drinkapparatuur, broedproces, klima
tologie

champignonteelt

gebruik microscoop, ventilatoren

bosbouw

inkuilen en planten van bosplant
soen

cultuurtechniek

metselen, betonconstructies

Schema 7.1 Overzicht van de onderwerpen, vakken of vakgebieden van de
geobserveerde praktijklessen.

De volgende citaten illustreren de hier beschreven aspecten van bewust
wording èn verandering die voor veel onderwijsgevenden inherent waren
aan het bijhouden van het logboek. Daarbij blijft onzeker of deze en
andere reflecties van onderwijsgevenden daadwerkelijk zijn omgezet in
concreet of uitwendig didactisch handelen.
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"Het bijhouden van het logboek noopte mij tot een grondige
analyse van elke les, iets waar ik normaal nauwelijks aan
toe kom. Door de aldus opgedane ervaringen goed te inter
preteren is er wel degelijk sprake van een leereffekt."
"Ik ben bewuster met lesgeven bezig. Volgens mij is het
logboek periodiek een goede aanvulling op het toch voor
namelijk routinematige uitvoeren van je werk. Aanpassingen
en verbeteringen die in 'gedachten' wenselijk zouden zijn
worden eerder (door de notitie) uitgevoerd, dus omgezet in
daden. Je leert jezelf en de leerling positief kritisch te
beoordelen, de lesstof eveneens."
"In de dagelijkse sleur van het werk sta je meestal niet
lang stil bij het werk wat je die dag hebt gedaan. Hooguit
een mooie, goede, tevreden of rot dag. Als positief ervaar
ik op deze manier dat je door een gedwongen analyse de dag
nog eens de revue laat passeren. Je probeert een antwoord te
vinden op de vraag hoe je er voor kunt zorgen dat het morgen
net zo goed gaat, beter kan of anders moet."
Bijna de helft van alle onderwijsgevenden heeft de tijdsinvestering die
nodig was voor het bijhouden van het logboek als negatief ervaren. Mede
hierdoor is het logboek door de ene onderwijsgevende serieuzer 'inge
vuld' dan door de andere. Dit blijkt ook uit antwoorden als: "het kost
nogal veel tijd als je het goed wilt doen", of "het serieus invullen
kost veel tijd". Bovendien moest het logboek veelal aan het eind van
een volledige, soms zware lesdag worden bijgehouden. Vijf onderwijs
gevenden wezen in dit verband op problemen van meer methodologische
aard, namelijk:
- het in herhalingen treden wanneer dezelfde lessen achter elkaar aan
dezelfde 'typen' cursisten gegeven worden;
- het moeilijk vinden ervaringen kort weer te geven op papier;
- het optreden van interferenties van later gegeven lessen met eerder
gegeven lessen.
Problemen van deze aard kunnen leiden tot vergeten of vertekening van
bepaalde informatie. In meer dan wel mindere mate is daarbij in zekere
zin sprake van een belemmering van het herinneringsvermogen, zoals ook
blijkt uit het navolgende citaat.
"Er gaat veel tijd in zitten. Tijdens de les is het lastig
om bij te houden. Een nadeel is dat het noteren dan wordt
uitgesteld. Dit geeft moeilijkheden bij het herinneren van
de les, na de hele dag, omdat er andere lessen tussendoor
zijn gegeven."
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De schema's voor het bijhouden van het logboek boden volgens de onder
wijsgevenden voldoende gelegenheid tot eigen inbreng. Naar hun mening
was sprake van een logische opbouw en van een open 'vraagstelling'
waarin alles verwerkt kon worden. De categorieën als zodanig heeft men
overwegend ervaren als een leidraad of hulpmiddel voor het analyseren
van de eigen lessen. Desondanks gaf men de volgende suggesties voor
mogelijke verbeteringen van het logboek:
-

meer ruimte voor het maken van notities, hoewel velen de noodzaak
tot beknopt formuleren hebben ervaren als een stimulans om beter tot
de kernpunten door te dringen;

- het logboek ook van toepassing laten zijn op activiteiten rondom het
lesgeven c.q. nevenactiviteiten, omdat deze het lesgeven mede beïn
vloeden;
- het logboek vorm geven in een losbladig systeem.
Het belangrijkste met betrekking tot het bijhouden van het logboek is
echter, dat geen van de betrokken onderwijsgevenden de structurering
vooraf van het logboek als een belemmering heeft ervaren voor het
bijhouden ervan.

7.3

BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

In deze paragraaf wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de
interne betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Voor aspecten met
betrekking tot de externe betrouwbaarheid zij verwezen naar hoofdstuk
12, waarin onder meer wordt gereflecteerd op de aan dit onderzoek ten
grondslag liggende theoretische inzichten.
Mede op basis van de voorgaande paragraaf gelden voor het interne
betrouwbaarheidsaspect de volgende opmerkingen:
-

door geen der onderwijsgevenden is bewust informatie achtergehouden.
Men beantwoordde alle vragen in een niet bedreigende, vertrouwelijke
sfeer;

-

door geen der onderwijsgevenden is de registratie met behulp van een
cassette-recorder als storend ervaren. Men had begrip voor het feit
dat een dergelijke registratie van belang is om te kunnen voldoen
aan controleerbaarheid en daarmee aan een belangrijke interne
betrouwbaarheidseis. Voorts konden door middel van registatie met
behulp van een cassette-recorder zoveel mogelijk gegevens voor^àe
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verwerking behouden blijven en kon tijdens de gesprekken de aandacht
zo optimaal mogelijk inhoudelijk gericht blijven?
-

van ernstige, de interne betrouwbaarheid beïnvloedende
instrumentatie-effecten was met uitzondering van het logboek niet
sprake. Op het logboek wordt hieronder afzonderlijk ingegaan. Op
deze plaats zij vermeld, dat het voor de onderzoeker soms een
probleem was wanneer wel en wanneer niet 'doorgevraagd' moest
worden. In gevallen van twijfel werd wel doorgevraagd. Voorts hadden
enkele onderwijsgevenden af en toe het gevoel antwoorden te moeten
herhalen. Men voelde zich daardoor echter niet geïrriteerd en was
bereid in voorkomende gevallen de vragen (opnieuw) te beantwoorden;

- het was soms een probleem uitspraken van onderwijsgevenden te
citeren ter illustratie van bevindingen in de navolgende hoofd
stukken. Getracht is illustraties te kiezen met de grootste
informatie-waarde ten opzichte van de bevindingen. Soms waren deze
illustraties echter niet voorhanden of vanwege hun geringe
informatie-waarde niet geschikt voor opname in de tekst;
-

methodische triangulatie is een onderzoekstechniek die veel gegevens
oplevert, maar de verwerking en interpretatie van die gegevens
bemoeilijkt. Deze werkwijze is gebleken zeer arbeidsintensief te
zijn. Daarom is een goede tijdsplanning een noodzakelijke voor
waarde. Bovendien is het niet eenvoudig gebleken al de beschikbare
gegevens op adequate wijze aan elkaar te relateren. In dit onderzoek
komt dat tot uiting bij het in verband brengen van gegevens die qua
aard of soort van elkaar verschillen, maar die wel betrekking hebben
op hetzelfde onderzoeksobject (zie ook hoofdstuk 11).

In aansluiting op het bovenstaande, tenslotte, was het de oorspron
kelijke bedoeling steekproefsgewijs onafhankelijke analyses en inter
pretaties uit het verzamelde materiaal te laten verrichten door een
collega-onderzoeker. Om praktische redenen kon aan deze procedure ter
bepaling van interne betrouwbaarheid niet worden voldaan.
Het bijhouden van het logboek was, zoals ook in paragraaf 7.2 is
beschreven, om diverse redenen problematisch. In het algemeen kan
worden geconcludeerd, dat de gedegenheid in het bijhouden van het
logboek afnam naarmate men notities diende te maken naar aanleiding van
meer lessen. ïn toenemende mate was in de tijd tevens sprake van
verwijzingen naar logboeknotities naar aanleiding van eerder gegeven
lessen. Mede om deze redenen bleek het niet goed mogelijk om per
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onderwijsgevende stabiele didactische kenmerken te ontdekken uit
logboeknotities gebaseerd op meer lessen. De logboeken verschaften wel
aanvullende informatie op grond waarvan vooral bevindingen met betrek
king tot de invloed van de taakomgeving op het didactisch handelen
konden worden bevestigd. In totaal zijn door de bij het onderzoek
betrokken onderwijsgevenden logboeknotities gemaakt naar aanleiding van
241 lessen.
Uit de in de vorige paragraaf beschreven percepties van onderwijsgeven
den van de onderzoekssituatie, is ten aanzien van de interne validiteit
het volgende gebleken:
-

de meeste onderwijsgevenden hebben gehandeld zoals men gewoonlijk
gewend is te doen. Er is door de onderwijsgevenden bewust naar
gestreefd de onderzoeker een reëel beeld te laten zien, hetgeen
onder meer te danken is aan de correspondentie die met hen is
gevoerd voorafgaande aan het onderzoek en aan de door de coördi
natoren van de scholen gegeven toelichtingen op die correspondentie.
Deze coördinatoren vervulden in het algemeen een belangrijke inter
mediaire functie tussen de onderzoeker enerzijds en de onderwijs
gevenden anderzijds. Mede via hen kon o.a. worden gerealiseerd, dat
alle geselecteerde onderwijsgevenden ook daadwerkelijk bereid waren
om aan het onderzoek deel te nemen?

- de meeste onderwijsgevenden hebben hun deelname aan het onderzoek
niet als een belemmering ervaren. Wel vond een aantal onderwijs
gevenden het bijhouden van het logboek minder aangenaam, omdat dat
soms relatief veel tijd kostte buiten de officiële schooltijden om;
-

de aanwezigheid van de onderzoeker tijdens de lessen is door geen
der onderwijsgevenden als echt storend ervaren. Af en toe was naar
de mening van enkele onderwijsgevenden sprake van een geringe
invloed van de aanwezigheid van de onderzoeker op de leerlingen of
cursisten, doch in de meeste lessen was deze invloed niet merkbaar,
waarschijnlijk doordat de meeste onderwijsgevenden de onderzoeker
introduceerden bij de leerlingen of cursisten en kort iets vertelden
over de doelstelling van het onderzoek;

-

de communicatieve validering van interpretaties op basis van lesobservaties en van interpretaties die nodig waren ten behoeve van
het stellen van zogenaamde 'context-embedded questions', resulteerde
bijna steeds in door onderwijsgevenden geuite bevestigingen van de
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interpretaties. Slechts enkele onderwijsgevenden gaven aanvullingen
of toelichtingen op de gemaakte interpretaties. Zelden werden deze
interpretaties door onderwijsgevenden gecorrigeerd. De resultaten
van de communicatieve validering geven aanleiding tot de conclusie,
dat de door de onderzoeker gemaakte interpretaties correct waren of
dat men niet goed in staat was adequaat op de interpretaties te
reageren. Deze laatste conclusie vloeit voort uit het gegeven, dat
sommige onderwijsgevenden een verbaasde indruk te zien gaven over
zoveel eigen (impliciet) didactisch kennisbezit toen zij met de
interpretaties werden geconfronteerd;
-

de validering van verbalisaties aan het uitwendig didactisch han
delen leidde tot inzichten in congruenties en discrepanties in het
didactisch handelen (zie hoofdstuk 11). Tevens leverde de bestu
dering van het uitwendig didactisch handelen aanvullende informatie
op. Deze informatie bleek voor een deel van andere aard te zijn dan
bijvoorbeeld de informatie die door middel van de interviews en de
logboeken is verkregen (zie hoofdstuk 11). Deze informatie van
verschillende aard bemoeilijkte de constructie van 'totaalbeelden',
respectievelijk het relateren van verkregen gegevens aan elkaar,
zoals in verband met methodische triangulatie reeds eerder is
opgemerkt.

De gegeven opsomming met betrekking tot de interne validiteit van de
onderzoeksresultaten geeft aanleiding tot de conclusie, dat de onder
zoeksresultaten ecologisch valide zijn: met inachtneming van talrijke
maatregelen die nodig waren in verband met de organisatie en uitvoering
van het onderzoek, zijn beelden van het didactisch handelen verkregen
die primair representatief zijn voor de natuurlijke context waaraan zij
zijn ontleend.
De externe validiteit van de onderzoeksresultaten is met betrekking
tot hun geldigheid voor de totale populatie onderwijsgevenden aan
praktijkscholen van beperkte waarde, ondanks dat een brede selectie van
informanten is nagestreefd. Slechts uitspraken met een beperkte generaüsatiewaarde kunnen worden gedaan, omdat het feitelijk didactisch
handelen en de reflecties daarop sterk persoons- en situatiegebonden
zijn. Met name uit reflecties van onderwijsgevenden blijkt, dat didac
tisch handelen zich kenmerkt door 'uniciteit' en dat slechts in zijn
algemeenheid sprake is van trends, patronen of gemeenschappelijkheden.
°eze uniciteit in didactisch handelen is niet op te heffen door (nog)
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meer onderwijsgevenden bij het onderzoek te betrekken.
In deze studie, tenslotte, is ondanks de boven beschreven beperking
veel didactisch kennisbezit van onderwijsgevenden beschreven. Er is
zowel aandacht besteed aan het kennisbezit van individuele onderwijs
gevenden als aan het gemeenschappelijk kennisbezit van bijvoorbeeld een
aantal onderwijsgevenden.
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8

ASPECTEN VAN DE TAAKOMGEVING IN RELATIE TOT DIDACTISCH
HANDELEN

In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord te geven op de vraag naar de
wijze waarop kenmerken van de taakomgeving mede van invloed zijn op het
didactisch handelen van onderwijsgevenden aan praktijkscholen. Een
beschrijving wordt gegeven van het buitensysteem van de eerste orde
(zie figuur 3.1, hoofdstuk 3). Van dit buitensysteem is het onderdeel
'curriculum' onderverdeeld naar leer- en hulpmiddelen en outillage en
onderwijsleerinhouden. Voorts heeft een beschrijving van de onderwijs
gevenden als deel uitmakend van de taakomgeving wat betreft aspecten
als vooropleiding, achtergronden e.d. reeds plaatsgevonden in het
vorige hoofdstuk (paragraaf 7.1). In hoofdstuk 11 wordt bij de recon
structie van de verzamelde gegevens tot 'totaalbeelden' opnieuw gebruik
gemaakt van de gegevens die hebben geleid tot deze beschrijving van de
bij het onderzoek betrokken onderwijsgevenden.
Centraal in dit hoofdstuk staan percepties van onderwijsgevenden ten
aanzien van achtereenvolgens aspecten met betrekking tot de leer- en
hulpmiddelen en outillage, de onderwijsleerinhouden, de leerlingen of
cursisten waaraan wordt lesgegeven en de schoolorganisatie. De strek
king van dit hoofdstuk is overwegend beschrijvend van aard. Inter
pretaties van verdergaande aard worden later in dit onderzoeksrapport
gemaakt.

8.1

LEER- EN HULPMIDDELEN EN OUTILLAGE

Tijdens de lessen maken bijna alle onderwijsgevenden het meest gebruik
van leer- en hulpmiddelen die ook in de werkelijkheid, respectievelijk
in het agrarisch bedrijfsleven worden gebruikt. Bedoeld worden uiteen
lopende soorten machines en werktuigen, maar ook dieren en stallen
waarin die dieren zijn gehuisvest. Voorts wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van demonstratiemateriaal, lesmodellen of proefopstellingen ten
behoeve van het geven van uitleg, om iets te laCen zien wat normaal
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niet zichtbaar is, of om een vereenvoudigde weergave van een complex
apparaat te demonstreren. Een aantal onderwijsgevenden heeft expliciet
vermeld desondanks er de voorkeur aan te geven zoveel mogelijk 'naar de
praktijk toe' te willen werken, hetgeen o.a. blijkt uit de onderstaande
uitspraken.
"...Maar niet teveel met demonstratiemateriaal, wel daar
naast... Het zijn jongens uit de praktijk en dan moet je
toch het bedrijf ingaan. Wat dat betreft zitten wij hier wel
goed."
"Ik werk altijd toe naar het apparaat zoals dat in de prak
tijk gebruikt wordt en daar werk je dan ook mee met de
leerlingen. Daar komt het wel op neer, maar om dingen uit te
leggen zijn er wel genoeg modellen."
"Maar niet teveel... Onze directie houdt er niet van de
jongens teveel modellen te laten zien. Het is geen school in
de zin van kom maar eens kijken. Het is niet het zien..., de
jongens moeten het doen."
Heel veel gebruik wordt eveneens gemaakt van schriftelijke materialen,
vooral werkbladen, lesbundels, stencils en kopieën. Op de samenhang
tussen met name werkbladen en structurering en ordening van lesstof en
didactisch handelen wordt in paragraaf 8.2 nader ingegaan.
Een laatste categorie veelvuldig gebruikte leer- en hulpmiddelen
betreft audio-visuele media, zoals de overheadprojector, het bord, de
video-recorder en dia's. De redenen voor het gebruik van deze media
variëren van 'meer instructief' en 'in korte tijd veel kunnen behan
delen' tot 'er even tussenuit zijn'.
De keuze van bepaalde leer- en hulpmiddelen is onder meer afhan
kelijk van:
-

wat in de beroepspraktijk (veel) gebruikt wordt. Dit stelt leer
lingen in staat de praktijk concreet te kunnen herkennen. In samen
hang hiermee is expliciet gewezen op het gevaar dat teveel lesgeven
aan de hand van modellen bij leerlingen kan leiden tot het trekken
van onjuiste conclusies. In relatie tot wat in de praktijk gebruikt
wordt is het voor veel onderwijsgevenden belangrijk om actueel te
blijven en leerlingen te confronteren met bijvoorbeeld de nieuwste
apparatuur;

-

de doelstelling en het onderwerp van de les en van wat bij de in
structie hoort. Gewezen is o.a. op het gevaar de instructie aan te
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passen aan wat de onderwijsgevende zelf leuk vindt om aan apparatuur
te behandelen;
-

wat voor gebruik gepland en beschikbaar is, maar ook van de situatie
van dàt moment, bijvoorbeeld als blijkt dat leerlingen iets niet
hebben begrepen of om leerlingen te motiveren en ter verduidelijking
c.q. visualisering van theoretische uitleg.

De meeste onderwijsgevenden laten zich bij hun keuze van leer- en
hulpmiddelen echter vooral leiden door de leerlingen aan wie les moet
worden gegeven. Erg belangrijk is in dit verband de voorkennis of
vooropleiding van de leerlingen, zoals blijkt uit de onderstaande
uitspraak.
"Bij bijvoorbeeld weekcursisten wil ik een dier in het hok
hebben zitten, terwijl je bij het middelbaar kader ook vaak
terecht kunt in het info-centrum waar geen dieren in het hok
zitten, omdat zij toch al vaak bij de stal komen."
Het al of niet bekend zijn met dieren, machines, enz. is derhalve een
belangrijk criterium voor het wel of niet kiezen van bepaalde leer- en
hulpmiddelen. Het betreft in het gegeven voorbeeld de keuze vooraf
gaande aan de uitvoering van de les. In relatie tot de voorkennis of
vooropleiding van leerlingen wordt deze keuze ook wel tijdens de lesuitvoering gemaakt, hetgeen blijkt uit onder meer de volgende uit
spraak.
"...Daar ben ik wat huiverig voor, (...) om precies omlijnd
te hebben van dat ga ik met ze doen. Ik heb best wel een
idee van tevoren, maar soms is dan nog niet bekend hoe ik
dat precies aan ga kleden en reageer ik daarbij eigenlijk op
wat de leerlingen aangeven."
Enkele onderwijsgevenden vinden voorts het volgende Voor de keuze van
leer- en hulpmiddelen belangrijks de relevantie van de leer- en hulp
middelen voor de eigen situatie van de leerlingen en de leerlingen zelf
bezig te laten zijn in de zin van "zo weinig mogelijk in het lokaal en
zoveel mogelijk aan het werk."
Ruim 2/3 deel van de onderwijsgevenden is van mening te allen tijde
te kunnen beschikken over voldoende leer- en hulpmiddelen. Desondanks
zou een relatief groot aantal van deze onderwijsgevenden het wenselijk
vinden om vooral bij het lesgeven aan grote groepen de beschikking te
hebben over meer materialen. Dit geldt eveneens voor het kunnen
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gebruiken van actueel materiaal, zoals door een onderwijsgevende als
volgt is verwoord: "Bij de tijd zijn is de kracht van onze school."
Mede om bovenstaande reden worden door vele onderwijsgevenden,
veelal samen met aan de scholen verbonden technische diensten, zelf
leer- en hulpmiddelen gemaakt. Dit is niet alleen om financiële redenen
soms nodig, maar ook omdat vele materialen niet te koop zijn. Materia
len die wel via de handel zijn te verkrijgen, zijn vaak niet direct
bruikbaar voor het onderwijs c.q. 'lesklaar'. Door een onderwijsgevende
is dat als volgt verwoord:
"De produktiesituatie is anders dan een leersituatie. Het
materiaal dat we krijgen is geschikt voor een produktie
situatie. We moeten dat ombouwen voor een leersituatie."
Diverse onderwijsgevenden komen er vanwege tijdgebrek niet toe om zelf
leer- en hulpmiddelen te vervaardigen, zodat men sterker dan andere
onderwijsgevenden is aangewezen op het bedrijfsleven dat de apparatuur
levert. Hierbij zij opgemerkt, dat het in de praktijkscholen uiteraard
gaat om veel leer- en hulpmiddelen die niet zelf gemaakt kunnen worden.
Tijdens de lessen nemen leer- en hulpmiddelen bij 26 onderwijsge
venden een belangrijke of centrale plaats in. Men heeft er als het ware
de lessen 'omheen gebouwd': van belang is het handelen met en uitleggen
aan de hand van de apparatuur. Door onderwijsgevenden wordt deze werk
wijze expliciet gekoppeld aan het karakter van een praktijkschool en
mede gezien als een voorwaarde voor een goed leereffect. Bij twee
onderwijsgevenden hebben de leer- en hulpmiddelen niet een overheer
sende plaats tijdens de lessen, terwijl deze plaats bij één onderwijs
gevende klein is als gevolg van diens specifieke karakter van de
lessen. De plaats van de leer- en hulpmiddelen tijdens de lessen is
voor de helft van de onderwijsgevenden nagenoeg gelijk over alle lessen
die zij geven. Bij de anderen is variatie hierin vooral afhankelijk van
het onderwerp van de les, van de les in de lessenreeks en van de
voorkennis van leerlingen.
De beschikbare leer- en hulpmiddelen worden voornamelijk gebruikt om
leerlingen te laten handelen, ter ondersteuning van uitleg en om te
demonstreren. Demonstratie gepaard gaande met uitleg is van fundamen
teel belang alvorens leerlingen met leer- en hulpmiddelen te laten
omgaan. Zorgvuldigheid is bijvoorbeeld geboden bij het omgaan met
dieren, evenals veiligheid bij de bediening van bepaalde machines. Het
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komt ook voor dat alleen maar naar dieren gekeken kan worden. De onder
staande twee uitspraken illustreren verschillende opvattingen in de
hantering van leer- en hulpmiddelen in relatie tot het bovenstaande.
"De apparatuur probeer ik er ook altijd bij te halen als ik
een verhaal houd voor de klas. De hele installatie kan
natuurlijk niet, maar wel de losse onderdelen. En daarna dan
zo snel mogelijk naar de apparatuur zelf aan de hand van
opdrachten."
"...Dat de leerlingen kunnen zien wat je bedoelt, hoe het
zit en waarom. Dus niet eerst een verhaal van dat en dat is
er en dat ze eigenlijk moeten gissen naar hoe het zit, maar
dat ze meteen zien hoe het zit bij of aan het dier."
Beide uitspraken illustreren twee veel aangetroffen benaderingen waar
aan talrijke ideeën of opvattingen van onderwijsgevenden ten grondslag
liggen met betrekking tot de manier van onderwijzen en leren op
praktijkscholen, waarop in hoofdstuk 10 uitgebreid wordt ingegaan. Door
velen wordt getracht om de wijze van het gebruik van leer- en hulp
middelen in alle lessen gelijk te houden. Variatie hierin is echter
afhankelijk van de beschikbare tijd, de vooropleiding van de leer
lingen, de apparatuur zelf en van het onderwerp.
Met uitzondering van vier onderwijsgevenden maken allen gedurende
één les gebruik van meer ruimten, veelal door theorie, uitleg, instruc
tie e.d. te geven in een lokaaltje of kantoortje - er wordt ook wel
gesproken van 'leshoekjes' - en door demonstraties en praktische werk
zaamheden uit te voeren in de werkhal, loods, praktijkruimte .of buiten.
Lesgeven in een afzonderlijk lokaaltje heeft het voordeel dat leerlin
gen minder gauw worden afgeleid en dat storende invloeden als gevolg
van lawaai, stof en stank worden vermeden. Diverse onderwijsgevenden
vinden het in dit verband gewenst om, meer dan nu het geval is, te
kunnen beschikken over leshoekjes. De onderstaande uitspraak van een
onderwijsgevende is hiervoor illustratief.
"Als het regent zit je soms binnen in de loods met soms drie
verschillende onderwerpen. De één is aan het rijden, de
ander aan het praten. Je hebt dan ontzettend last van het
lawaai. Leshoekjes zou ik wel graag hebben. Als je de hele
week 's avonds met een zere keel thuiskomt, is dat niet zo
leuk."
Enkele onderwijsgevenden die veel buitenlessen verzorgen zijn in het
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algemeen van mening, dat bij slechte weersomstandigheden - veelal in de
herfst en in de winter - hun scholen qua outillage tekort schieten,
terwijl een enkele onderwijsgevende er een voorstander van is om be
paalde buitenlessen in de winter in zijn geheel niet te geven, omdat de
omstandigheden daarbij vaak dusdanig zijn dat zowel de onderwijsgevende
als de leerlingen daar geen plezier in hebben. Voorts is er door enkele
onderwijsgevenden op gewezen dat gereedschappen en materialen vaak
intensief worden gebruikt, waardoor er wel eens wat zoek raakt. Dit
vindt vooral plaats op de grotere scholen met veel onderwijsgevenden
die niet beschikken over vaste lokalen waar dezelfde lessen gegeven
kunnen worden.

8.2

ONDERWIJSLEERINHOUDEN

Ruim de helft van de onderwijsgevenden hanteert schriftelijke materia
len als lesboekjes, boeken, lesbundels, mappen of handleidingen waarin
de leerstof ten behoeve van de leerlingen is vastgelegd. Het gaat
veelal om een vastlegging van theoretische achtergrondkennis, variërend
van beknopt en globaal tot uitgebreid en gedetailleerd. Met de genoemde
schriftelijke materialen wordt o.a. voorzien in naslagwerken voor leer
lingen, zoals ook blijkt uit de volgende uitspraken.
"In die bundel staat alles wat op de werkbladen staat. Deze
zijn eigenlijk een samenvatting van de bundel. Het belang
rijkste pik ik eruit, ik maak daar een verhaaltje van en de
rest moeten ze uit de bundel halen."
"Ze maken betrekkelijk weinig aantekeningen van wat gezegd
wordt... en dat ze, wanneer ze thuis zijn, iets hebben waarop
ze kunnen terugvallen. Ze worden hier gebombardeerd met feiten
en zo, en ze hebben geen tijd om het te verwerken."
Naast de functie als naslagwerk zijn er nog talrijke andere redenen
waarom de genoemde schriftelijke materialen worden gebruikt. Ze garan
deren o.a. een zekere uniformiteit in leerstofoverdracht in de scholen
en dragen bij tot aansluiting op de leerstof in het reguliere onder
wijs. Bovendien bieden ze in voorkomende gevallen leerlingen de gele
genheid zich voor te bereiden op hun bezoek aan de school, werken ze
tijdbesparend omdat leerlingen niet alles hoeven te noteren tijdens de
lessen en leiden ze tot een betere beklijving van de leerstof naast
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mondelinge informatie-overdracht.
Naast of losstaand van de bovengenoemde schriftelijke materialen
gebruikt een tiental onderwijsgevenden werk- of instructiebladen, die
meestal bestaan uit een korte, puntsgewijze opsomming van te behandelen
leerstof in combinatie met door de leerlingen uit te voeren opdrachten.
Ook deze schriftelijke materialen bevorderen de uniformiteit in werk
wijze en inhoud in de scholen, mede ook omdat meer instructeurs ermee
moeten kunnen werken. Voorts wordt met behulp van werk- of instructie
bladen de leerlingen een leidraad van de les gegeven, de tijd die
anders nodig zou zijn voor het maken van notities beperkt, de duide
lijkheid voor de leerlingen bevorderd en zetten ze aan tot zelfwerk
zaamheid door de leerlingen.
In plaats van te spreken over werk- of instructiebladen spreken
zeven onderwijsgevenden over stencils, hoewel daar soms hetzelfde mee
wordt bedoeld. Met behulp van deze stencils, die veelal een weergave
vormen van behandelde of te beheersen leerstof, geven onderwijsgevenden
leerlingen de gelegenheid alles nog eens na te lezen ten behoeve van
bijvoorbeeld de toets aan het eind van de week. Bovendien maken
stencils het mogelijk de lesinhoud aan te passen aan de groep waaraan
wordt lesgegeven, aldus een enkele onderwijsgevende, hoewel uit de
onderstaande uitspraken blijkt dat dit niet altijd plaatsvindt.
"Of het nu iemand van de HAS is of iemand van de vak
school..., ze krijgen allemaal hetzelfde stencil. Alleen is
de les wel aan het niveau van de leerlingen aangepast."
"Dan kun je het per groep aanpassen... Dan kun je per les
een eigen boekwerkje samenstellen (...). Ze krijgen aan het
begin van de week een map waarin ze deze stencils kunnen
stoppen."
Het komt ook voor, tenslotte, dat ten behoeve van de leerlingen gebruik
wordt gemaakt van een werkboek waarin de hoofdlijnen van de onderwerpen
zijn

aangegeven, inclusief schema's en tekeningen met bijbehorende

omschrijvingen. Naast eerder genoemde redenen wordt door één onder
wijsgevende erop gewezen dat leerlingen met behulp van een 'werkboek
als

leerkracht' eerder aan het werk kunnen, waarbij zo nodig hulp wordt

geboden in begeleidende zin.
De wijze waarop de leerstof voor de leerlingen in schriftelijke
Materialen is vastgelegd is sterk schoolgebonden. Dit is eveneens het
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geval ten aanzien van de materialen voor de onderwijsgevenden ten
behoeve van het onderwijzen, hoewel voor de meesten niets ligt vast
gelegd. Indien dit het geval is, baseert men zich o.a. op de lesstof
die voor de leerlingen ter beschikking is, op (technische) hand
leidingen c.q. instructieboekjes bij bijvoorbeeld machines en op
achtergrondliteratuur. Slechts 1/3 deel van alle onderwijsgevenden
beschikt over expliciet ten behoeve van het eigen didactisch handelen
vastgelegde informatie-bronnen. Voor twee onderwijsgevenden, beiden van
dezelfde school, is dit een leerplan waaraan men zich dient te houden:
het wat ligt vast, maar niet de manier waarop. Het wat en het hoe is
voor de overigen wel vastgelegd, namelijk in instructeurs-instructies
die kunnen worden opgevat als een soort lesschema ter ondersteuning van
het lesgeven. In de instructeurs-instructies worden met verschillende
accenten omschrijvingen gegeven van o.a. de opbouw en indeling van een
les, de lesinhoud respectievelijk wat minimaal gegeven moet worden en
waarop gelet moet worden in verband met bijvoorbeeld de veiligheid.
Instructeurs-instructies bevorderen wederom uniformiteit in handelen,
hetgeen vaak een bewust gevoerd beleid van de scholen is, en bieden
houvast aan met name beginnende onderwijsgevenden. Het aantal vrij
heidsgraden in didactisch handelen op basis van instructeurs-instruc
ties verschilt van school tot school en hangt samen met de organisatie
structuur van de school in het algemeen en met de manier van toetsing
evenals de mate van betrokkenheid bij de samenstelling van de toets in
het bijzonder.
De leerstof in de genoemde schriftelijke materialen voor de leerlingen
is overwegend vastgelegd door de onderwijsgevenden zelf, al dan niet in
samenspraak met collega's binnen bijvoorbeeld sectie- of vakgroepverband, of in samenspraak met het hoofd van een sectie of vakgroep.
Ook gebruikt men wel materialen die door collega's bijvoorbeeld rond
bepaalde onderwerpen zijn ontwikkeld en materialen die door externe
betrokkenen zijn geschreven, zoals vertegenwoordigers van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, oud-docenten e.a. Voorts
functioneren schooloverstijgende werkgroepen, bestaande uit onderwijs
gevenden van praktijkscholen ten behoeve van het ontwikkelen en herzien
van leerstof voor de kadercursussen in de rundvee-, varkens- en
pluimveehouderij.
De door een meerderheid van de onderwijsgevenden als positief
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ervaren aspecten met betrekking tot schriftelijke vastlegging van de
leerstof hebben, in volgorde van frequentie, betrekking op:
-

de onderwijsgevenden zelf: steun c.q. richtlijn voor jezelf; tijds
besparing door niet te hoeven dicteren; uniformiteit, eenheid in
lesstof; afbakening van leerstof; ter voorkoming dat leerlingen je
steeds raadplegen; draad weer op kunnen pakken bij afdwalen; lessen
van elkaar kunnen overnemen;

-

de leerlingen: bron om leerlingen naar te kunnen verwijzen;
leerlingen kunnen zelf aan de slag, uit de voeten; duidelijker voor
de leerlingen dan wanneer ze het zelf moeten overnemen; leerlingen
hoeven geen vervelend werk te doen als schrijven c.q. noteren?
leerlingen kunnen verschillende dingen doen; leerlingen kunnen in
verschillend tempo aan de slag; leerlingen weten waar ze aan toe
zijn.

Naast deze positieve aspecten is door veel onderwijsgevenden óók
gewezen op negatieve aspecten die inherent zijn aan de vastlegging van
leerstof in schriftelijke materialen, hoewel het veelal gaat om
individuele meningen die echter wel van belang zijn om te worden
beschreven. Er is onder meer gewezen op de tijd die geïnvesteerd moet
worden om leerstof vast te leggen en deze steeds te moeten herzien om
ontwikkelingen bij te blijven. Voorts is sprake van een beperking van
mogelijkheden die een onderwijsgevende zelf wil realiseren, omdat veel
activiteiten nogal directief zijn omschreven, doch anderzijds is ook
sprake van grote verschillen tussen onderwijsgevenden als gevolg van
juist een te geringe omlijning. Soms wordt eveneens ervaren dat met
name de vastgelegde leerstof en de daarin aangebrachte opbouw niet
correspondeert met wat feitelijk, gegeven bepaalde situaties, eigenlijk
zou moeten en met de beginsituatie van de groep. Men werkt dan toch de
gegeven opbouw door, terwijl bijvoorbeeld de helft wel zou kunnen
worden overgeslagen, omdat de leerlingen het wel weten of omdat de
situatie van dàt moment andere leerstof vereist. Dit laatste komt nogal
eens voor bij het lesgeven met behulp van dieren.
Door ruim 1/3 deel van de onderwijsgevenden zijn, naast aan
schriftelijke vastlegging verbonden negatieve aspecten voor zichzelf,
tevens negatieve aspecten vermeld die betrekking hebben op de leerlin
gen. Er is onder meer op gewezen dat leerlingen 'schrikken' van de
hoeveelheid informatie die op hen afkomt, dat leerlingen minder leren
door 'aanreiken' dan door noteren, dat mede door de hoeveelheid schrif
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telijke materialen het gevaar bestaat dat één leerling alles doet, dat
geen rekening wordt gehouden met verschillen binnen één groep en dat
leerlingen al die materialen wel verzamelen maar er vaak niets meer mee
doen. Relevant in deze opsomming is ook de invloed van de schriftelijke
materialen op de werkhouding van de leerlingen, hetgeen onder meer
blijkt uit de volgende uitspraken.
"De leerlingen hebben nogal eens de neiging het even snel in
te vullen in de zin van op het blaadje staat wat en dan is
het klaar. Ze willen liever niet dat de docent er omheen
zeurt en zeggen: 'Vertel nu maar wat we op de stippel
lijntjes moeten invullen en dan zijn we er'."
"Er zijn er ook die niet kunnen lezen en die niet willen
lezen. Er is ook een hele partij die meteen achter in het
boekje begint... en dan zeggen het niet te snappen..."
Alle onderwijsgevenden kennen momenten waarop wel eens wordt afgeweken
van de (voorgeschreven) leerstof. Het meest frequent wordt dit veroor
zaakt door vragen of reacties van leerlingen. Sommigen hebben expliciet
aangegeven vragen of reacties van leerlingen prettig of plezierig te
vinden. In het ingaan op deze vragen of reacties wordt men o.a. beperkt
door examens en tests en door het gegeven 'afwijkingen' te moeten
doorgeven aan de programma-maker. Eén onderwijsgevende voelt zich daar
entegen onzeker wanneer tijdens de les spontaan, respectievelijk niet
gepland een gesprek tot stand komt en lost dit dan op door zich
bijvoorbeeld als discussieleider op te stellen. Ingaan op vragen of
reacties van leerlingen vindt frequenter plaats bij cursisten uit het
bedrijfsleven. Een onderwijsgevende heeft dit als volgt verwoord:
"Dat zijn praktische mensen en die komen met problemen (...)
en vragen: 'Hoe zit dat?' En dat zijn alleen maar leuke
dingen. Dat zijn momenten waarop je afwijkt en dat moet ook,
want je doet het niet alleen voor die ene man, je doet het
voor de hele groep... De rest van de groep kan die problemen
ook tegenkomen en dan speel je daar op in."
Nauw gelieerd aan ingaan op vragen of reacties van leerlingen is het
ingaan op interesses van leerlingen of op 'wat bij hen leeft'.
Het initiatief hiertoe ligt echter meer bij de onderwijsgevende. Ingaan
op interesses van leerlingen is onderhevig aan nagenoeg dezelfde moge
lijkheden en beperkingen als reeds zijn beschreven. Andere momenten,
tenslotte, waarop wel eens wordt afgeweken van de (voorgeschreven)
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leerstof worden onder meer veroorzaakt door: weersomstandigheden,
actualiteiten in de lesgeefomgeving, het niveau van de groep (te moei
lijk, te gemakkelijk of niet relevant voor de groep), materiaalpech,
niet beschikbaar zijn van een gepland lokaal en het inbrengen van eigen
ervaringen door de onderwijsgevende. In het algemeen blijkt, dat er
sprake is van een verband tussen de onderwijservaring van de onderwijs
gevende enerzijds en afwijken van de leerstof op grond van de weer
gegeven factoren anderzijds. Voor sommigen werkt in dit opzicht de
omlijning van het programma evenals de tests en de examens beperkend
respectievelijk belemmerend.
De leerstof wordt, variërend van regelmatig tot continu, bijgesteld
om uiteenlopende redenen. Met name de wens om actueel te blijven is
voor velen relevant. Daarnaast vinden bijstellingen of wijzigingen
plaats wanneer blijkt dat iets niet 'loopt' of beter kan, leerstof niet
goed aansluit op die van collega's, zich veranderingen voordoen in de
materiële taakomgeving of wanneer reacties van leerlingen daartoe aan
leiding geven. In het algemeen wordt aangegeven dat ontwikkelingen in
het agrarisch bedrijfsleven zich snel voltrekken en dat het van belang
is bij te blijven door middel van o.a. bijscholing, maar ook door
middel van lesgeven aan cursisten uit het bedrijfsleven, hetgeen in de
onderstaande uitspraak wordt geïllustreerd.
"Ik denk dat op deze school een veel grotere plaats
ingeruimd moet worden voor praktijkmensen, dus boeren als
cursist, om de instructeur alert te houden en om hem te
dwingen bepaalde specialistische onderwerpen op peil te
houden. De instructeur moet op de hoogte blijven en ervaring
hebben met nieuwe ontwikkelingen. Als er alleen MASleerlingen komen, dan kunnen we over 30 jaar nog wel
hetzelfde geven."
Naast deze behoefte aan (meer) bijscholing is er bij onderwijsgevenden
behoefte aan: taakverlichting om lesstof te kunnen aanpassen en te
ontwikkelen, meer met de leerlingen in de 'echte praktijk' bezig te
zijn, betere afstemming van de praktijkschool en het reguliere onder
wijs op elkaar, goede contacten met het bedrijfsleven, uitbreiding en
vernieuwing van practica, herindelingen van praktijkruimtes en leerstof
die helder, duidelijk en nauwkeurig is omschreven. Op deze, veelal
individuele behoeften van onderwijsgevenden wordt in de navolgende
paragrafen nader ingegaan.
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8.3

LEERLINGEN OF CURSISTEN

Alle onderwijsgevenden geven les aan twee of meer categorieën leer
lingen of cursisten, die door hen verschillend van elkaar worden geper
cipieerd. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. Tevens wordt aandacht
besteed aan de beginsituatie van leerlingen of cursisten in relatie tot
didactisch handelen.
1) Verschillen tussen groepen
HAS- en LU-studenten, evenals cursisten in o.a. de hogere kadercursus,
worden in het algemeen gekenschetst als sterk geïnteresseerde lieden
met een goede motivatie. Hun kennisniveau is hoger en de aard van hun
kennis is exacter en abstracter dan die van de andere groepen waaraan
wordt lesgegeven, hoewel zij vaak praktisch minder goed zijn. De HASof LU-student, aldus een aantal onderwijsgevenden, wil veel weten,
dieper op de materie ingaan en stelt veel vragen. Hij heeft de neiging
van tevoren te beredeneren en neemt nogal eens een afwachtende houding
aan ten aanzien van praktisch bezig zijn, hetgeen o.a. wordt geïllus
treerd aan de hand van de onderstaande uitspraak.

"Dan hebben ze graag dat jij die machine start, dat jij er
een keer op gaat zitten en zij kunnen kijken hoe dat gaat.
En dan moet je ze echt dwingen om erop te gaan zitten,
terwijl wanneer je lesgeeft aan middelbare scholieren... die
willen meteen op de machine springen en er meteen mee weg."
Enkele onderwijsgevenden geven de volgende verklaringen voor de hier
boven geïllustreerde houding ten aanzien van praktisch bezig zijn:
het einddoel van HAS- en LU-studenten is niet direct gericht op het in
aanraking komen met 'het werk', ze zijn vooral geïnteresseerd in het
hoe en waarom en kunnen vaak moeilijk het verband van de theorie naar
de praktijk leggen. Bovendien hebben hun ouders vaak geen agrarisch
bedrijf/"hetgeen meer het geval is naarmate een hogere opleiding wordt
gevolgd. De onderstaande uitspraak, tenslotte, geeft min of meer een
samenvatting van het voorgaande. De betreffende onderwijsgevende maakt
duidelijk dat een praktische les aan HAS- of LU-studenten niet altijd
even prettig is.
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"Als je over een HAS-er praat, die wil gewoon veel weten. Ik
denk dat de HAS-er niet meer dezelfde is als vroeger...,
toen waren het namelijk hoofdzakelijk jongens van boeren
afkomst. Nu zijn er erg veel jongens die vooral in het
eerste jaar erg weinig kennis hebben genomen van het boeren
bedrijf. Die willen dan vaak erg veel weten. En als je dan
met een praktische les bezig bent..., dat werkt helemaal zo
prettig niet."
MAS-A en MAS-B leerlingen zijn in het algemeen praktisch ingestelde
leerlingen, die bij wijze van spreken het liefst meteen 'aan de slag'
willen. Zij zijn naar de mening van enkele onderwijsgevenden wel vaak
wat drukker en (soms) minder gemotiveerd. In dit verband wijst een
onderwijsgevende erop dat hij soms verplicht bezig is. Dit varieert per
MAS en hangt onder meer samen met de locatie van de school (regio), de
achtergrond van de leerlingen (stad of platteland en wel of geen
agrarische achtergrond) en de voorbereiding op het bezoek aan de
praktijkschool. Enkele van deze aspecten worden in de onderstaande
uitspraken verduidelijkt.
"Tussen de MAS-en zit een groot verschil. De ene MAS is
enorm enthousiast, de andere MAS doet liever niets dan een
klein beetje. Daar kun je dan niets mee worden. Je hoort ook
van mensen die hier langer zijn van: 'Die ene school komt
ook; nou, dan is het weer mis deze week.' Dat is ook zo,
maar je hebt ook scholen waar je gewoon naar uitziet: 'Die
en die komen ook weer, ...dat wordt weer een leuke week
(...)'."
"...Vaak zie je ook jongens die thuis een bedrijf hebben en
dat zijn hele goede. Anderzijds zitten er ook tussen die van
toeten noch blazen weten. En je merkt een groot verschil
tussen scholen waar ze vandaan komen. De ene school doet er
veel aan, de andere school niets."
"Komt bijvoorbeeld een groep van de school uit (...) dan heb
je vaak leerlingen met een grote mond, maar als puntje bij
paaltje komt dan is hen vaak nog best een hoop bij te
brengen. Dan doen ze vaak alsof ze meer weten dan in
werkelijkheid het geval is. Komt bijvoorbeeld een groep uit
(...), dan heb ik het idee dat het allemaal van die flatboeren zijn."
MAS-A leerlingen willen, aldus een enkele onderwijsgevende, nog wel
eens een sceptische houding aannemen ten aanzien van datgene wat ze
moeten doen, terwijl deze houding bij MAS-B leerlingen eerder positief
kritisch zou moeten worden genoemd: het onderwijsaanbod moet bij wijze
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van spreken direct bruikbaar voor hen zijn. In het algemeen geldt
echter, dat zowel MAS-A als MAS-B leerlingen vrij actief zijn en zoveel
mogelijk praktisch bezig willen zijn. In zekere mate geldt dit ook voor
leerlingen in de 'vaste' cursussen c.q. de vakopleidingen en de middel
bare kadercursussen.
Aan leerlingen van lagere agrarische scholen (LAS) wordt slechts
beperkt lesgegeven. Enkele onderwijsgevenden karakteriseren deze
leerlingen als speelser, beschikkend over meer praktijkervaring en
aanleg en weinig geneigd tot het stellen van vragen. Ook aan groepen
leerlingen uit het leerlingwezen wordt lesgegeven. Deze leerlingen
worden o.a. gekenschetst als leerlingen die meteen praktisch bezig
willen, als leerlingen bij wie de basisprincipes soms nauwelijks bekend
zijn, waardoor sprake is van een relatief laag kennisniveau, en als
leerlingen die snel afgeleid zijn.
De leerlingen of cursisten uit het bedrijfsleven waaraan door
sommigen wordt lesgegeven, worden ervaren als zijnde bezadigder,
gemotiveerder, interessanter e.d. Met deze 'praktijkmensen' is meer een
gesprek mogelijk op basis van eigen ervaringen, hoewel erop wordt
gewezen dat ze nogal eenzijdig geïnteresseerd zijn. Het is soms niet
eenvoudig om aan deze cursisten les te geven vanwege o.a. verschillen
in leeftijd, ervaring en vooropleiding, zodat je daar tactisch mee om
moet gaan, aldus een onderwijsgevende. Tot op zekere hoogte geldt deze
heterogeniteit ook voor buitenlanders, respectievelijk cursisten uit
Derde Wereldlanden. Sommige onderwijsgevenden die aan hen lesgeven
ervaren deze cursisten als goed gemotiveerde mensen die echter minder
snel 'loskomen'.
De belangrijkste verschillen tussen groepen leerlingen of cursisten
hebben te maken met hun niveau, motivatie en belangstelling. Het doel
bewust bezoeken van een praktijkschool speelt in dit verband een
belangrijke rol, op grond waarvan door sommige onderwijsgevenden ook
wel eens het onderscheid wordt gemaakt tussen 'vaste cursisten' versus
'gestuurde weekcursisten', of tussen 'schooljongens' versus 'bedrijfs
leven', hoewel is gebleken dat spreken in termen van tegenstellingen
niet terecht is. Desondanks zijn de beschreven verschillen reëel en er
wordt op velerlei wijze tijdens de lessen rekening mee gehouden door de
onderwijsgevenden. Men past zich aan de groepen aan door rekening te
houden met:
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- het niveau van de groep in termen van meer of minder theorie, wel of
niet dieper op een onderwerp ingaan, moeilijker of gemakkelijker
opgaven, een hoog of laag tempo, enz.;
-

de herkomst van de groep door onder meer aan te sluiten bij de
beleving, belangstelling of situatie thuis van de leerlingen;

- het gedrag van de groep of dat van individuele groepsleden.
Veelal leiden deze drie aspecten in onderlinge samenhang tot een wijze
van didactisch handelen die per onderwijsgevende verschillende accenten
heeft. HAS- en LU-studenten, bijvoorbeeld, moeten ertoe worden aangezet
om concreet of praktisch te gaan werken. MAS- en LAS-leerlingen daaren
tegen moeten veelvuldig 'afgeremd' worden of 'in toom worden gehouden'
om bijvoorbeeld ook aandacht te kunnen besteden aan onderhoud en
veiligheid, terwijl het bij deze leerlingen in het algemeen tevens van
belang is meer 'tussen hen te staan' in verband met hun geringere
zelfstandigheid of motivatie en om orde te houden. Voorts is het bij
voorbeeld van belang 'praktijkmensen' op hun niveau te benaderen en
'uit de tent te lokken' en bij buitenlanders expliciet rekening te
houden met hun eigen ervaringen. Het is bovendien van belang met beide
groepen voorzichtig om te gaan en in te spelen op hun interesses.
Kortom, iedere groep vereist in zekere zin een aangepaste didactische
aanpak. In hoofdstuk 10 wordt daar nader op ingegaan.
2) Verschillen binnen groepen
De verschillen binnen één groep leerlingen waaraan wordt lesgegeven,
hebben volgens enkele onderwijsgevenden - die daarmee naar eigen zeggen
expliciet geconfronteerd worden - betrekking op:
- het wel of niet thuis hebben van een agrarisch bedrijf. Een onder
wijsgevende ervaart dat, indien wel sprake is van een agrarisch
bedrijf, leerlingen graag met bekende apparatuur willen werken;
- de praktische of theoretische instelling van leerlingen, hun indivi
duele praktijkervaringen en motivatie.
De mening van een onderwijsgevende is dat leerlingen met een bedrijf
achter de hand vaak goed gemotiveerd zijn. Dit komt onder meer tot
uiting in de navolgende uitspraak.
"Als je een MAS-groep hebt, dan zitten er jongens bij die
van een bedrijf afkomen en die wel gemotiveerd zijn en een
heel stuk praktische kennis van hun vader hebben mee
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gekregen. Maar in diezelfde groep zitten ook mensen die, wat
we dan zeggen, van 'drie-hoog-achter' komen."
Met verschillen binnen één groep wordt o.a. rekening gehouden door
leerlingen ook andere dingen te laten zien, door te differentiëren naar
opdrachten en begeleiding in de zin van moeilijker opdrachten voor
'goede leerlingen' en meer aandacht voor de 'zwakkeren'. Twee onder
wijsgevenden ervaren deze heterogeniteit als een bemoeilijking van het
eigen didactisch handelen, hetgeen ook blijkt uit hun hieronder geci
teerde uitspraken.
"Het is wel eens moeilijk, want voor de ene ben je veel te
kinderachtig bezig en voor de andere veel te zwaar. Daar
probeer ik wat doorheen te schipperen door de één mondeling
meer mee te geven dan de ander."
"Je kunt er hooguit op inspelen door iemand die veel prak
tische ervaring heeft te koppelen aan iemand die er minder
verstand van heeft en daarbij van elkaar leren. Dit is wel
jammer voor die leerling met ervaring, omdat hij zelf niet
tot zo'n diepgang kan komen."
Naar de mening van de laatst geciteerde onderwijsgevende is er in dit
verband vooral sprake van een probleem van de zendende school, die in
plaats van een standaardprogramma te kiezen meer recht zou moeten doen
aan voorkeuren van leerlingen. Deze differentiatie naar belangstelling
zou zijns inziens vereisen dat leerlingen meer inspraak hebben bij de
samenstelling van het programma.
Met betrekking tot weekcursisten neemt ruim de helft van de onderwijs
gevenden kennis van de beginsituatie van de leerlingen door hen tijdens
een gesprekje aan het begin van de les te vragen naar o.a. hun achter
gronden, voorkennis, interesses e.d. Veelal gaat daaraan de raadpleging
van aanmeldingsformulieren vooraf, waarop door de zendende school met
name informatie is verstrekt omtrent de voorkennis van de leerlingen.
Een voordeel in dit verband is, aldus enkele onderwijsgevenden, dat je
als onderwijsgevende op grond van ervaring op den duur wel weet welke
leerlingen je krijgt en dat je eikaars onderwijsaanbod kent. Dit
laatste is echter eerder uitzondering dan regel en hangt samen met de
agrarische discipline waarin de scholen opleiden.
Enkele onderwijsgevenden wijzen erop dat de nodige voorzichtigheid
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moet worden betracht bij het inschatten van de beginsituatie op basis
van alleen een gesprekje aan het begin van de les en het afgaan op door
de zendende school verstrekte informatie. De twee volgende uitspraken
maken dit duidelijk.
"Als een jongen zegt ergens ervaring mee te hebben, dan
ervaart hij dat voor zichzelf als zodanig, maar dat hoeft
nog niet werkelijk zo te zijnl"
"Het wil niet altijd zeggen dat, wanneer je weet waar ze
vandaan komen, je meteen in de gaten hebt wat ze kunnen. Dat
blijkt wel als ze aan het werk gaan."
De strekking van de bovenstaande citaten is, dat de werkelijke begin
situatie pas echt goed tijdens de les kan worden ingeschat. In zekere
zin geldt dit ook voor leerlingen die langduriger cursussen volgen en
voor buitenlandse cursisten: gedurende de eerste lessen leert men hen
globaal kennen en kan men zich een beeld vormen van wat van hen ver
wacht kan worden. Ook hier, en met name voor wat betreft buitenlandse
cursisten, wordt door onderwijsgevenden gewezen op het belang van
ervaring.
Alle onderwijsgevenden hebben wel eens de ervaring opgedaan, dat de
door hen veronderstelde beginsituatie van leerlingen of cursisten niet
overeenstemt met hun werkelijke beginsituatie. De belangrijkste oorzaak
die hiervoor wordt aangegeven is, dat meer voorkennis bij leerlingen
wordt verondersteld dan in werkelijkheid aanwezig is. Er blijkt vaak
dat de zendende school onjuiste informatie heeft doorgegeven of te
weinig heeft behandeld en soms is helemaal geen sprake van enige
inhoudelijke voorbereiding. De hier beschreven aansluitingsproblematiek
wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van de onderstaande uitspraak
van een onderwijsgevende die veel les geeft aan weekcursisten.
"Er blijkt dan dat ze de voorkennis niet hebben, of ze
hebben er niet al teveel van opgestoken, of het is te
summier geweest. Over het algemeen worden de leerlingen te
weinig voorbereid op het bezoek aan de praktijkschool. Van
het principe van aansluiten op de school, om een zo groot
mogelijk effect te hebben, daar klopt niet veel van. Dat
vind ik jammer, want de school is daar toch in de eerste
plaats voor in het leven geroepen. Tegenwoordig draait men
vaak de zaak om en laat ze eerst de praktijkschool bekijken.
De leraren denken dan vant)laat ze eerst de machines maar
eens hebben gezien, dan is het voor ons gemakkelijker."
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Het .is naar de mening van meer onderwijsgevenden geen goede zaak om
praktijkweken te gebruiken als kennismakingsweken zonder dat bepaalde
grondbeginselen aanwezig zijn.
Andere oorzaken waarom de veronderstelde en werkelijke beginsituatie
soms niet met elkaar in overeenstemming zijn, zijn terug te voeren
naar:
- de bescheidenheid van leerlingen. Soms zijn de leerlingen aan het
begin van de les niet praterig of geven geen adequate antwoorden;
- het niet beheersen van bepaalde basisvaardigheden of -kennis door
o.a. leerlingen van het leerlingwezen of cursisten uit het bedrijfs
leven. Naast leemtes in kennis omtrent de eigen bedrijfstak komt het
voor dat cursisten moeite hebben met basisvaardigheden als rekenen
en schrijven.
Tenslotte is door enkele onderwijsgevenden vermeld, dat zij zelf ook
wel eens nalatig zijn in het inwinnen van de juiste informatie. Men
heeft het dan te druk met andere werkzaamheden, of de ervaringskennis
ten aanzien van bepaalde groepen leerlingen blijkt niet juist te zijn.
Ook komt het voor dat zij niet altijd tijdig de nodige informatie
krijgen doorgespeeld, hoewel die dan wel bij de praktijkschool binnen
is gekomen.
Indien blijkt dat de veronderstelde en feitelijke beginsituatie van
leerlingen of cursisten niet overeenstemmen, dan betekent dit voor de
meeste onderwijsgevenden dat zij ter plekke moeten kunnen improviseren,
dat wil zeggen hun didactisch handelen aanpassen aan de gegeven
situatie. Men legt bijvoorbeeld accenten op andere dingen, behandelt
bepaalde onderdelen meer of minder, geeft langzamer of juist sneller
les, laat leerlingen meer of minder zelfstandig handelen, enz. Mede
doordat de lessen aan weekcursisten veelal een algemeen karakter
hebben, is het moeten improviseren of aanpassen aan hun beginsituatie
meestal geen probleem. Dit is naar de mening van een onderwijsgevende
bij middelbare en hogere kadercursisten wel problematisch: "er moet
vanwege de tijd en de examens in het vooruitzicht gewoon doorgegaan
worden, de achterblijvers hebben pech gehad", aldus de betreffende
onderwijsgevende.
Bijna alle onderwijsgevenden zouden ten aanzien van de leerlingen of
cursisten graag dingen veranderd willen zien. Deze wensen hebben
betrekking op:
-

de beginsituatie van de cursisten in het. algemeen. De hierop
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betrekking hebbende wensen vallen uiteen ins homogenisering naar
vooropleiding, niveau, leeftijd en ervaring van met name cursisten
uit het bedrijfsleven en bij de 'vaste' cursussen. Te vaak ervaart
men problemen bij het werken met heterogene groepen: sprake is o.a.
van een negatieve werking van een grote heterogeniteit op de voort
gang van het onderwijsleerproces en van problemen bij het testen,
hoewel wordt erkend dat juist heterogeen samengestelde groepen het
mogelijk maken om (meer) van eikaars ervaringen te kunnen leren;
-

de voorbereiding op het bezoek aan de praktijkschool. Het gaat
hierbij vooral om de wens tot een betere aansluiting tussen het
reguliere onderwijs en de praktijkscholen door middel van
theoretische voorbereiding door zendende scholen?

-

de houding van leerlingen tijdens de lessen, die nogal eens wordt
omschreven als 'passief', 'consumerend' en 'weinig kritisch'. Ook
wordt het belangrijk gevonden dat leerlingen meer zelfdiscipline
opbrengen bij onder meer het omgaan met dieren en dat ze de school
binnen komen met een grotere motivatie;

-

de grootte van de groep waaraan wordt lesgegeven. Diverse onderwijs
gevenden vinden de groepen soms te groot in verband met de veilig
heid bij bepaalde praktijkoefeningen. Bovendien wordt door een te
grote groep het aantal te beheersen routinehandelingen beperkt en
kunnen soms niet alle leerlingen tegelijkertijd zinvol aan het werk
zijn;

-

de cursus- en lesduur. Mede doordat werkzaamheden steeds specialistischer worden zou in voorkomende gevallen de cursusduur langer
moeten worden. Anderzijds wordt ervaren dat de duur van één les
evenals de duur van één lesdag voor veel leerlingen nogal eens te
lang is;

-

de eigen voorkeur van onderwijsgevenden ten aanzien van bepaalde
categorieën leerlingen of cursisten. In dit verband wordt gesproken
over meer les willen geven aan 'praktijkmensen', omdat de lessen
voor hen vaak veel zinvoller zouden zijn dan voor leerlingen uit het
reguliere onderwijs, en over het geven van voorrang aan leerlingen
die graag de praktijkschool bezoeken boven andere leerlingen. In dit
verband hebben onderwijsgevenden voorbeelden gegeven van leerlingen
die zich afvragen 'wat ze in hemelsnaam op déze praktijkschool
doen'.

Naast deze opsomming is er incidenteel nog op gewezen, dat het interes
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sant zou zijn te weten wat de leerlingen 'thuis' met de opgedane kennis
doen of gaan doen. In het algemeen is er in dit opzicht weinig tot geen
feedback.
De meningen over de realiseerbaarheid van de bovengenoemde wensen
verschillen sterk van elkaar. In het algemeen is bijvoorbeeld duidelijk
geworden, dat in bepaalde situaties reeds sprake is van verbeterde
contacten tussen zendende scholen en praktijkscholen. Voorts is een
aantal wensen sterk schoolgebonden in relatie tot beschikbare facili
teiten en op grond daarvan tevens gebonden aan de algemene beleids
voering ten aanzien van de praktijkscholen.

8.4

DE SCHOOLORGANISATIE

De meeste onderwijsgevenden hebben bij hun aanstelling aan de praktijk
school de gelegenheid gehad zich in te werken. Voor ruim 1/3 van de
onderwijsgevenden verliep dit, globaal beschreven, in de volgende
fasen:
1) 'meelopen' om zich inhoudelijk en didactisch te oriënteren;
2) geleidelijk zelf gaan lesgeven onder begeleiding en het op basis
daarvan krijgen van feedback;
3) zelfstandig les gaan geven, bijvoorbeeld door eerst eenvoudige en
later meer gecompliceerde lessen te geven.
In feite is tijdens de inwerkperiode sprake van interne scholing, die
voor de ene onderwijsgevende korter van duur en minder intensief is dan
voor de andere.
Velen hebben echter geen inwerkperiode gekend. In de praktijk kwam
het erop neer 'jezelf zien te redden' zonder dat er echt sprake was van
begeleiding. Enkele onderwijsgevenden die reeds lange tijd aan een
praktijkschool werken, geven aan dat zij het lesgeven vooral hebben
geleerd door van collega's 'af te kijken', zoals o.a. is verwoord in de
onderstaande uitspraak.
"Je moest van werker overschakelen op laten werken. Je moest
het echt van elkaar leren en dan kwam je wel eens voor het
blok te staan. Je probeerde het dan toch maar te klaren.
's Avonds en in het weekend was je er dan wel mee bezig."
Meer dan nu het geval is, kregen onderwijsgevenden in het verleden vaak
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een map aangereikt met didactische 'vuistregels' ter ondersteuning bij
het (zichzelf) inwerken. Een onderwijsgevende geeft in de onderstaande
uitspraak een goede illustratie van de functie van dergelijke vuist
regels.
"Als je een les streng begint, en daarna de touwtjes wat
laat vieren, dan is dat beter dan andersom. Dat heb ik
toegepast, daar heb ik wel wat aan gehad."
Vooral door onderwijsgevenden die ook lesgeven aan zogenaamde 'vaste'
cursisten is erop gewezen, dat zij eerst zijn begonnen met lesgeven in
de weekcursussen en later, bijvoorbeeld na één jaar, pas zijn gaan
lesgeven in de 'vaste' cursussen. "Je rolt vanzelf in de 'vaste'
cursussen", aldus een onderwijsgevende. Bovendien vereist het lesgeven
in deze cursussen volgens enkelen meer vakkennis, die aan het begin
vaak nog opgebouwd of aangescherpt moet worden, en kun je, naar hun
mening, je bij weekcursisten gemakkelijker permitteren een fout te
maken.
Met inachtneming van de omstandigheden in het verleden (kleine
school, eenvoudig programma e.d.) en de ontwikkelingen die zich later
hebben voorgedaan (meer gestructureerde begeleiding, organisatorische
inbedding van de begeleiding in het totale schoolgebeuren e.d.), zijn
de meesten - achteraf gezien - wel tevreden over hun inwerkperiode.
Degenen die dat niet of in mindere mate zijn hadden graag meer
begeleiding gehad, meer tijd voor inhoudelijke voorbereiding of meer
gelegenheid tot het opdoen van bedrijfservaring voorafgaande aan het
lesgeven. In aansluiting op dit laatste aspect is in toenemende mate op
praktijkscholen sprake van geïntegreerd inwerken, dat wil zeggen èn
onderwijsgevende èn bedrijfsmedewerker zijn. Een ervaren onderwijs
gevende, tenslotte, heeft erop gewezen dat pas beginnende onderwijs
gevenden er de voorkeur aan geven begeleid te worden door collega's en
niet door directie-leden, omdat zij dan veel meer het gevoel hebben
beoordeeld te worden in plaats van te worden begeleid en opgeleid. Het
gewicht van dit probleem wordt onderstreept door meer onderwijs
gevenden.
Ruim 2/3 deel van de onderwijsgevenden werkt in vaksecties, vakgroepen,
commissies of werkgroepen samen met collega's ten behoeve van de onder
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wijstaak. Deze structurele vormen van samenwerking hebben o.a. tot doel
leerstof te bespreken en te ontwikkelen, respectievelijk lessen,
instructies of cursussen op te zetten. Tevens wordt in de genoemde
verbanden samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van lesmodellen,
het maken van begrotingen, het bespreken van technische problemen of
nieuwe aanschaffingen.
Naast of in plaats van structureel overleg vindt ook veelvuldig
overleg op ad hoe basis plaats. Het overleg op deze basis is meestal
informeel van karakter en is bijvoorbeeld nodig om informatie aan
elkaar door te geven over bepaalde groepen leerlingen, om lessen van
elkaar te kunnen overnemen, wanneer zich bepaalde problemen voordoen of
wanneer men gezamenlijk verantwoordelijk is voor een bepaalde cursus,
enz. Van meer formele aard zijn de docentenvergaderingen waarin in
principe gesproken kan worden over allerlei zaken die met de school
samenhangen.
De voordelen die men onderkent aan samenwerking kunnen worden
gegroepeerd naar voordelen met betrekking tot:
- hulp voor de onderwijsgevende zelf: elkaar kunnen helpen door
meedenken, leren van anderen, op betere ideeën komen, in korte tijd
beter resultaat, het besprokene verwerken in de lesstof;
-

collegialiteit en saamhorigheid: opvangen van eikaars fouten wat je
niet doet als je star naast elkaar werkt, gemakkelijker dingen tegen
elkaar kunnen zeggen, samen bepalen wanneer iets nieuws ingevoerd
wordt, meer betrokkenheid;

-

uniformiteit: als school systematisch kunnen werken, samen werken
aan de doelstelling van de school, gelijke gerichtheid van vakkennis
en interesse, lessen van elkaar kunnen overnemen, samenhang of
dezelfde lijn in de leer- en de oefenstof;

-

uitwisseling van informatie: op een plezierige manier iets van een
ander vakgebied te weten komen, informatie is gemakkelijker bereik
baar, elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, werk
wijzen en groepen leerlingen of cursisten.

Naast deze opsomming van voordelen, kleven aan de genoemde vormen van
samenwerking ook nadelen. Door sommigen wordt gewezen op de benodigde
tijdsinvestering, de vertragende werking als gevolg van vaak lange
procedures of als gevolg van moeilijk kunnen komen tot compromissen,
waardoor vaak minder direct en slagvaardig gewerkt kan worden. Een met
regelmaat genoemd nadeel betreft het met meer collega's gebruik moeten
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maken van dezelfde materialen: deze worden vaak niet goed achtergelaten
en raken soms zoek, doordat ze niet op de oorspronkelijke plaats worden
teruggelegd. Het komt voor dat tijdens de lessen daar nadeel van wordt
ondervonden, omdat aanwezig verondersteld materiaal er op bepaalde
momenten wanneer er mee gewerkt moet worden niet blijkt te zijn.
Met uitzondering van enkele onderwijsgevenden, zijn er van de zijde van
de meesten talrijke wensen waarvan men vindt dat deze het onderwijs
zowel direct als indirect ten goede komen. Al deze op de school
organisatie betrekking hebbende wensen zijn sterk individu- èn schoolgebonden. Hieronder wordt getracht deze wensen te groeperen naar een
aantal aandachtspunten.
1) Planning algemeen en planning specifiek
Het onderscheid tussen 'planning algemeen' en 'planning specifiek'
verwijst naar factoren die respectievelijk minder direct en meer direct
van invloed zijn op het didactisch handelen. In het kader van 'planning
algemeen' heeft een aantal onderwijsgevenden wensen met betrekking tots
-

een betere afstemming van theorie en praktijk op elkaar, zowel
inhoudelijk als in tijd. Het komt voor dat deze verhouding inhoude
lijk erg scheef wordt gevonden ten nadele van de praktijk. Bovendien
wordt in een bepaalde periode soms theorie gegeven, terwijl dan
praktijklessen niet mogelijk zijn;

-

een ruimere planning van tevoren, waardoor een betere planning
mogelijk is van eigen bijscholingsactiviteiten, en minder
incidentele lessen of cursussen op ad hoe basis;

-

een vermindering van sterk versnipperde onderwijsprogramma's.

De meer specifieke planningsfactoren komen tot uiting in wensen met
betrekking tot regelmatiger werktijden, langere tijd kunnen lesgeven
aan dezelfde groep leerlingen of cursisten in plaats van steeds
wisselen van groep per onderwerp, kortere respectievelijk langere leseenheden en minder hoeven te improviseren door een betere planning van
te gebruiken materialen en beschikbare ruimte.
2) Organisatie- en overlegstructuur
Vooral in grotere scholen zien enkele onderwijsgevenden de organisatie
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structuur graag minder formeel en minder strak gebonden aan regels.
Voorts wordt door diverse onderwijsgevenden gewezen op de relatie van
het onderwijsgevend personeel met de schoolleiding. Volgens een aantal
zou de houding van de schoolleiding minder star en hiërarchisch moeten
zijn. De voorkeur gaat uit naar meer wisselwerking met de directie van
de school, bijvoorbeeld doordat van de zijde van directie-leden meer
interesse wordt getoond voor de werkzaamheden van de betreffende onder
wijsgevenden. Volgens sommigen is het noodzakelijk dat directie-leden
'feeling' houden met de praktijk, opdat zij zich de lessituatie kunnen
(blijven) inbeelden. Voorts wordt gewezen op het belang van een goed
personeelsbeleid in sociaal opzicht en op 'de macht van de ouderen',
waardoor ideeën van pas begonnen onderwijsgevenden soms onvoldoende
worden gehonoreerd.
3) Personeel en materieel
Ten gunste van o.a. de sfeer vinden enkele onderwijsgevenden het
wenselijk dat een ander beleid wordt gevoerd ten aanzien van
benoemingen in het algemeen en promotiemogelijkheden binnen de school
in het bijzonder. Sommige onderwijsgevenden ervaren het als een
belemmering voor de eigen arbeidssatisfactie dat er voor hen geen
mogelijkheden zijn om bevorderd te worden, ondanks de soms lange staat
van dienst. Voorts is gewezen op de relevantie van betere functie- of
taakomschrijvingen.
Relatief veel onderwijsgevenden zouden graag meer tijd ter beschik
king willen hebben voor andere activiteiten dan lesgeven, zoals: bij
scholing, het bijhouden van de inventaris, het inwerken van collega's,
de ontwikkeling van lesmateriaal, het voeren van overleg en lesvoor
bereiding. Vooral de eigen bijscholing wordt bijzonder belangrijk
gevonden, hetgeen ook blijkt uit de onderstaande uitspraken.
"Men moet inzien dat wij de tijd moeten hebben om ons te
oriënteren in het bedrijfsleven, willen we als praktijk
school bij kunnen blijven. Dit zal een des te grotere rol
gaan spelen met het verdwijnen van de ouderen, omdat de
nieuwkomers stuk voor stuk minder praktijkervaring hebben."
"Als praktijkschool horen we op de hoogte te zijn van de
nieuwste ontwikkelingen, maar geen mens die daar tijd voor
krijgt."
"Je hebt zoveel dingen die je naast het lesgeven wilt doen
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en ook moet doen, maar daar is binnen het schoolgebeuren te
weinig tijd voor en dan komt het wel eens in het gedrang."
"Maar ik denk dat wij zo langzamerhand in het keurslijf van
een normale school gaan lopen. Je moet zoveel cursisten
verwerken - ik heb wel eens iemand horen zeggen van het is
een 'cursisten verwerkende industrie' - en dat komt het
onderwijs niet altijd ten goede."
De boven geciteerde uitspraken verwijzen naar zowel interne als externe
beleidsvoering en houden rechtstreeks verband met de bewaking van de
kwaliteit van het praktijkschoolonderwijs.
Enkele onderwijsgevenden, tenslotte, hebben gewezen op tekort
komingen in de beschikbare praktijkruimten en outillage. Door één van
hen is daarover het volgende gezegds
"Ik zou graag meer praktijkruimten willen hebben om onge
stoord aan het werk te kunnen en dat kan nu vaak niet. Het
kan voorkomen dat je in een bepaalde ruimte wilt lesgeven
die dan bezet blijkt te zijn. Of het kan zijn dat je in een
stal aan het werk bent en er een andere groep binnenkomt en
daar ook aan het werk gaat. Het gaat vaak goed samen, maar
niet bij elk onderwerp."
In feite is met de bovenstaande uitspraak een planningsfactor in het
geding, waarop reeds eerder in deze paragraaf is gewezen.

8.5

SAMENVATTING

Door onderwijsgevenden aan praktijkscholen wordt gebruik gemaakt van
talrijke leer- en hulpmiddelen die veelal een centrale plaats innemen
in het onderwijsleerproces. Grofweg kan op basis van' de beschikbare
leer- en hulpmiddelen en outillage het volgende onderscheid worden
gemaakt:
1) leren door middel van simulatie en reductie van de (complexe)
werkelijkheid aan de hand van modellen, onderdelen en proef
opstellingen;
2) leren in de werkelijkheid zelf, dat wil zeggen in schoolbedrijven,
met behulp van apparatuur als machines en werktuigen en op buiten
terreinen;
3) leren in situaties waarin die werkelijkheid zoveel mogelijk benaderd
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wordt, zoals in loodsen of Werkhallen.
Ter ondersteuning van deze vormen van leren wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van schriftelijke materialen en audio-visuele media.
In combinatie met externe factoren als de vooropleiding, herkomst en
achtergronden van de leerlingen of cursisten, is de keuze van de leer
en hulpmiddelen afhankelijk van talrijke criteria: de doelstelling en
het onderwerp van de les, praktische relevantie, beschikbaarheid, het
type of soort cursus, enz.
De onderwijsleeririhouden zijn op vele manieren in schriftelijke
materialen vastgelegd. Gewezen is op het belang daarvan voor zowel de
leerlingen als de onderwijsgevenden. Er is sprake van verschillen in
het kunnen beschikken over schriftelijke materialen en in de wijze van
hantering door zowel de onderwijsgevenden als door de leerlingen.
Onderwijsgevenden 'wijken af' van de voorgeschreven leerstof naar aan
leiding van vragen, reacties, behoeften en interesses van leerlingen of
cursisten. De wens om actueel te blijven maakt het noodzakelijk de
leerstof met regelmaat aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen in
het bedrijfsleven.
De verschillen tussen groepen leerlingen en cursisten zijn naar de
mening van de onderwijsgevenden in het algemeen vrij duidelijk. Dit
vereist, zoals is aangegeven, een flexibele didactische aanpak waarbij
expliciet wordt ingespeeld op het niveau, de herkomst en het gedrag van
de leerlingen of cursisten. Flexibiliteit in didactisch handelen is
tevens nodig wanneer les wordt gegeven aan (sterk) heterogene groepen.
Door sommigen wordt dit als een moeilijke opgave ervaren.
De beginsituatie van de leerlingen of cursisten wordt veelal
vastgelegd door middel van een gesprek aan het begin van de les of
tijdens de eerste lessen van een langduriger.cursus. Tevens baseert men
zich op vooraf ingewonnen of verkregen informatie, op eigen ervarings
kennis of op het feit dat het om een 'standaardprogramma' gaat. Het
komt desondanks nogal eens voor dat de werkelijke beginsituatie niet
overeenstemt met de (veronderstelde) beginsituatie, hetgeen veelal
tijdens de les wordt opgemerkt en waarbij wederom een beroep wordt
gedaan op flexibiliteit in het didactisch handelen.
In vergelijking met het verleden is door de meeste praktijkscholen
in toenemende mate aandacht besteed aan de inwerkperiode van nieuw
personeel, hoewel er sprake is van verschillen in de daarvoor beschik
baar gestelde tijd en de intensiteit waarmee dat plaatsvindt.
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De vele vormen van samenwerking met collega's worden om uiteen
lopende redenen positief gewaardeerd. Samenwerking kost tijd en
energie, maar bevordert daarentegen collegialiteit en saamhorigheid,
uniformiteit, uitwisseling van informatie en bovendien vindt door
samenwerking rechtstreeks ondersteuning plaats van het eigen didactisch
handelen.
Problemen en wensen in relatie tot het didactisch handelen hebben veel
onderwijsgevenden vooral met betrekking tot:
-

de beschikbaarheid en planning van outillage, leer- en hulpmiddelen

-

de tijd voor het verrichten van andere activiteiten naast en ten

en praktijkruimten?
gunste van het lesgeven;
-

de beginsituatie en houding van leerlingen, de groepsgrootte en duur
van de lessen of cursussen en de groepen waaraan wordt lesgegeven;

-

de manier waarop het onderwijs gepland en geprogrammeerd wordt;

-

de organisatie- en overlegstructuur van de school;

-

de arbeidssatisfactie in relatie tot promotiemogelijkheden en moge
lijkheden in verschuivingen van taken.

Veel van de genoemde problemen en wensen zijn sterk persoons- of
situatie- c.q. schoolgebonden en voor een groot gedeelte afhankelijk
van financiële middelen en faciliteiten. Dit wordt ook als zodanig door
veel onderwijsgevenden duidelijk onderkend. Het is echter een feit, dat
een aantal van de wensen of knelpunten vooral is vermeld door.onderwijs
gevenden van scholen, die zich kenmerken door een sterke differentiatie
in taken en functies als gevolg van een gevarieerd onderwijsaanbod voor
uiteenlopende categorieën leerlingen of cursisten. Veelal zijn dit de
grotere scholen met jaarlijks verhoudingsgewijs veel cursistweken (zie
ook Beijaard, 1985).
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9

OVERZICHT VAN HET DIDACTISCH HANDELEN

In dit onderzoek wordt didactisch handelen opgevat als de planning en
realisatie van onderwijsleerprocessen en de reflectie op beide. Deze
drie componenten van didactisch handelen vormen één geheel; zij zijn
niet van elkaar te scheiden, maar wel te onderscheiden. In dit hoofd
stuk wordt van deze drie componenten van didactisch handelen een
beschrijving gegeven aan de hand van de gegevens die door de bij het
onderzoek betrokken onderwijsgevenden zijn verstrekt.
De kern van deze studie omvat de bestudering van de manier waarop
onderwijsgevenden aan praktijkscholen hun onderwijs realiseren (zie ook
hoofdstuk 10). In mindere mate wordt aandacht besteed aan de planning
en de reflectie op de planning en realisatie als afzonderlijke compo
nenten van het didactisch handelen. De redenen hiervoor zijn uiteen
gezet in hoofdstuk 4. Voorts staan in dit onderzoek de reflecties van
onderwijsgevenden als informatiebron centraal, dat wil zeggen de
antwoorden van onderwijsgevenden op de gestelde vragen naar het waarom
van hun handelen.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het didactisch
handelen door achtereenvolgens aspecten te beschrijven van de planning
en realisatie van onderwijs en van de reflectie op beide. Een nadere,
diepgaander beschouwing van de realisatie van het onderwijs vindt
plaats in hoofdstuk 10. Op de aard of het karakter van reflecties in de
zin van van subjectieve theorieën van onderwijsgevenden wordt ingegaan
in hoofdstuk 11.

9.1

DE PLANNING VAN ONDERWIJS

De aard van de lesvoorbereiding of de planning van onderwijs is afhan
kelijk van allerlei factoren op grond waarvan onderwijsgevenden het
nodig vinden wel of niet hun lessen voor te bereiden. In feite is
sprake van twee vormen van voorbereiding of plannings alleen organisa-

141

torisehe voorbereiding en voorbereidingsactiviteiten van meer mentale
aard naast of losstaand van organisatorische voorbereiding. Hoewel het
voorbereiden in organisatorisch opzicht eveneens een mentale activiteit
is, is duidelijk sprake van verschillen.
Om talrijke redenen kunnen vele onderwijsgevenden vaak volstaan met
een voorbereiding van hun lessen die overwegend organisatorisch van
aard is, zoals: voor de aanvang van de les de situatie in de praktijk
ruimte of stal nalopen, alle benodigde materialen klaarzetten, kijken
of de benodigde materialen - inclusief schriftelijke materialen aanwezig zijn, enz. Men kan zich tot een organisatorische voorbereiding
beperken wanneer:
-

dezelfde lessen met regelmaat aan dezelfde categorieën leerlingen
worden gegeven, met name aan weekcursisten;

-

de leerstof wordt beheerst en het gevoel aanwezig is dat de les goed
'loopt1 ;

-

de les een vaste opzet heeft of sprake is van een les in het kader
van een 'standaardprogramma';

-

de les louter bestaat uit door leerlingen onder begeleiding uit te
voeren praktijkhandelingen.

Uit deze opsomming mag niet worden begrepen dat lessen steeds dezelfde
blijven, aldus een aantal onderwijsgevenden. Na verloop van tijd vinden
regelmatig bijstellingen of wijzigingen plaats om redenen die onder
meer in paragraaf 8.2 reeds zijn vermeld.
Voorbereidingsactiviteiten van meer mentale aard zijn (tevens) nodig
wanneer:
-

een les in een bepaald vak of onderwerp lange tijd niet meer gegeven

-

een les of cursus moet worden verzorgd voor specifieke groepen die

is of wanneer les moet worden gegeven in een nieuw onderwerp?
om bijzondere onderwerpen vragen.
Deze redenen maken het nodig dat niet volstaan kan worden met alleen
een organisatorische voorbereiding. Een onderwijsgevende heeft in dit
verband expliciet gewezen op de noodzaak flexibel te plannen in tegen
stelling tot alles nauwkeurig vooraf op papier vast te leggen. Dit
blijkt ook uit de onderstaande uitspraak.
"Ik vind dat ook niet plezierig, want het hangt zo erg af
van de mensen die je treft, van de omgeving en de sfeer. Je
bent dan ook vaak niet goed uit wanneer je alles op papier
hebt. Je moet wel weten waar het over moet gaan, maar ook
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soepel genoeg zijn om de vragen en opmerkingen die de mensen
aandragen recht te doen."
Deze uitspraak wijst er reeds op dat de beide, hierboven beschreven
vormen van voorbereiding in verschillende gradaties voorkomen. Afhanke
lijk van diverse factoren is sprake van allerlei tussenvormen die
tevens per onderwijsgevende kunnen variëren. Slechts vier onderwijs
gevenden kunnen vrijwel altijd volstaan met een organisatorische voor
bereiding op grond van hun lange onderwijservaring en, in samenhang
daarmee, hun bekendheid met de leerstof. "En passant bouw je langzamer
hand wel steeds nieuwe, actuele dingen in je lessen in", aldus één van
deze onderwijsgevenden. Het vervolg van deze geciteerde uitspraak
luidts
"Dat is bij mij een hele soepele overgang. In de loop der
jaren is een les wel veranderd in een hele andere les, omdat
steeds nieuwe dingen erin gekomen zijn. Maar om eerlijk te
zijn, ik bereid mijn lessen helemaal niet meer voor. Wel de
spullen klaarzetten en de papieren klaarleggen, maar niet de
stof nog weer van tevoren doorkijken."
Een andere onderwijsgevende heeft, in aansluiting op de geciteerde
uitspraak, gewezen op het 'doorsijpelen' van nieuwe informatie in zijn
lessen als gevolg van activiteiten ten behoeve van het bijhouden van
het vak door middel van het lezen van literatuur, het bijwonen van
demonstraties e.d. "In feite is dat ook voorbereiding", aldus de be
treffende onderwijsgevende.
Drie onderwijsgevenden, tenslotte, hebben aangegeven in principe
altijd vrij uitgebreid voor te bereiden. De redenen die hiervoor zijn
aangevoerd variëren van 'tijdens de les gemakkelijker kunnen praten' en
'om het onderwijsleerproces in de hand. te hebben ter voorkoming van
improvisatie' tot 'om sleur en het verworden van een les tot routineles
te voorkomen'.
De voorbereiding van lessen vindt op uiteenlopende tijdstippen
plaats, zoals: 's avonds thuis, 's morgens vroeg op school vóór de
aanvang van de lessen, tussen de lessen door, in de middagpauze,
tijdens vrije uren, 's middags nà de lessen en op de maandagmorgen. De
tijdstippen waarop voorbereiding mogelijk is verschillen per school en
hangen samen mets
- het beschikbaar stellen van tijd en ruimte voor voorbereidings

143

activiteiten, bijvoorbeeld: 15 minuten vóór elke les ten behoeve van
de organisatie, iemand gedurende een bepaalde tijd ontheffen van
lesgeven ten behoeve van de planning van een cursus e.d.;
- het kunnen beschikken over een eigen kamer of kantoor;
- het tijdstip waarop het te verzorgen onderwijsprogramma bekend is.
Deze aspecten zijn grotendeels voorwaarden van organisatorische aard en
hangen o.a. samen met de categorieën leerlingen of cursisten waaraan
wordt lesgegeven, beschikbare faciliteiten en de interne beleidsvoering
ten aanzien van planning (zie ook paragraaf 8.4).
In de praktijkscholen komen vier vormen van onderwijsplanning voor,
namelijk: jaarplanning, seizoenplanning, weekplanning en planning van
afzonderlijke lessen. Een strakke indeling op basis van dit onderscheid
is echter niet mogelijk, omdat veelal sprake is van cursusplanning
variërend van bijvoorbeeld één dag of enkele dagen en een week tot
langduriger cursussen verspreid over één of meer maanden tot een jaar
en soms meer jaren. Naast de planning van weekcursussen is sprake van
planning van kadercursussen, specialistische of bijzondere cursussen,
internationale cursussen en cursussen ten behoeve van het bedrijfs
leven, leerlingstelsel, vakschoolonderwijs, applicatie van leraren e.d.
De vrijheidsgraden van onderwijsgevenden bij de planning van een aantal
van deze cursussen worden gelimiteerd door examenreglementen, afspra
ken, interne en externe samenwerking, enz. Op basis van de uitspraken
van diverse onderwijsgevenden wordt de indruk gewekt, dat het aantal
vrijheidsgraden bij de planning het grootst is bij specialistische of
bijzondere cursussen en bij cursussen in het kader van internationaal
onderwijs. Bij deze laatstgenoemde cursussen speelt bovendien de plan
ning van het sociale gebeuren rondom en naast het onderwijs een belang
rijke rol, zoals activiteiten in de weekends en de contacten met de
Nederlandse samenleving ('contact-gezinnen'; zie ook Beijaard, 1984b,
59).
De onderwijsgevenden hanteren bij hun voorbereiding van lessen
verschillende aandachtspunten. Dit geldt in verband met eerder genoemde
redenen ten aanzien van vormen van voorbereiding of planning eveneens
voor de aantallen aandachtspunten bij de voorbereiding van lessen. In
het algemeen zijn in volgorde van frequentie de volgende aandachts
punten voor onderwijsgevenden van belang:
-

controle op het functioneren van materialen c.q. leer- en hulp-
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middelen of deze checken op hun aanwezigheid;
-

vaststellen van de inhoud van de les c.q. de leer- of lesstof;

- oriëntatie op de beginsituatie van de leerlingen of cursisten;
formuleren van de doelstelling of dat wat de leerlingen of cursisten
moeten weten.
Naast deze relatief veel voorkomende aandachtspunten zijn meer inciden
teel genoemde aandachtspunten bij de voorbereiding van lessen de vol
gende: opbouw van de les, bij zichzelf de beheersing van de apparatuur
of van het onderwerp nagaan, te nemen stappen bij het lesgeven, actua
liteit, veiligheid, evaluatie, oefeningen voor leerlingen, extra
opdrachten voor snelle leerlingen, hoe de leerstof aardig over te
brengen, zorgen voor een fijne sfeer en de praktische dingen die in de
les gedaan moeten worden.
Het expliciet door onderwijsgevenden aangegeven verloop van hun les
voorbereiding, dat wil zeggen hoe deze van het begin tot het einde
plaatsvindt, correspondeert met de eerder genoemde vier centrale aan
dachtspunten bij de planning en verschilt per onderwijsgevende. In
figuur 9.1 worden door 16 onderwijsgevenden geëxpliciteerde plannings
processen weergegeven. Voor de overige informanten vindt dit niet
plaats, omdat hun planningsprocessen zich uitsluitend beperken tot de
categorie 'leerstof' of tot de categorie 'leer- en hulpmiddelen en
organisatie'. De intentie van figuur 9.1 is slechts een globaal beeld
te geven. Veel blijft impliciet van wat werkelijk tijdens de voor
bereiding plaatsvindt. Bovendien wordt geen aandacht besteed aan het
gegeven dat tijdens de realisatie van een les veelvuldig (opnieuw)
wordt gepland, waarop reeds in paragraaf 4.4.1 is gewezen.
Naast een bevestiging van de eerder genoemde frequentie van de
belangrijkste aandachtspunten bij de planning, valt uit figuur 9.1
onder meer af te leiden dat relatief weinig onderwijsgevenden plannen
vanuit een geëxpliciteerde doelstelling en een duidelijk vastgestelde
beginsituatie van leerlingen of cursisten. Bovendien wordt aan deze
componenten tijdens het verdere verloop van de planning slechts door
weinig onderwijsgevenden aandacht besteed. Een mogelijke verklaring
hiervoor zou kunnen zijn, dat aspecten van deze didactische componenten
door veel onderwijsgevenden routinematig worden gehanteerd, hoewel men
bij de onderwijstaak voortdurend wordt geconfronteerd met wisselende
beginsituaties van leerlingen, zowel tussen als binnen groepen. Dit
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wijst erop, dat planning in relatie tot de beginsituatie pas belangrijk
wordt tijdens de les, tenzij het gaat om 'standaardlessen' die op basis
van ervaringskennis tot stand zijn gekomen of om deze ervaringskennis
op zich, waardoor expliciete planning op basis van de beginsituatie
niet (meer) nodig is.
Figuur 9.1 toont voorts verschillen in de mate van uitgebreidheid
van de geëxpliciteerde planningsprocessen. Het meest uitgebreid is het
planningsproces van onderwijsgevende nummer 15 en het minst uitgebreid
zijn de planningsprocessen van de onderwijsgevenden 1, 7, 12, 16, 18,
19, 25, 26 en 27. Het planningsproces van onderwijsgevende 15 heeft
tevens een cyclisch karakter, omdat begonnen wordt met een oriëntatie
op de leerstof en - na overwegingen betreffende de doelstelling, begin
situatie, leer- en hulpmiddelen en organisatie - wordt beëindigd met
het aanbrengen van een juiste volgorde in die leerstof. Ook het plan
ningsproces van onderwijsgevende 29 is cyclisch van aard, terwijl dit
voor enkele anderen (bijvoorbeeld de onderwijsgevenden 3, 6 en 17)
geldt voor bepaalde gedeelten van het planningsproces. Cyclisch plannen
wijst erop dat men, bewust of onbewust, ernaar streeft aspecten van
didactische componenten door terugkoppeling zo goed mogelijk op elkaar
af te stemmen. Bij een meer lineaire planning is sprake van een stapvoor-stap planning, waarbij de ene stap consequenties heeft voor de
andere stap zonder terugkoppeling.
In figuur 9.1, tenslotte, wordt duidelijk gemaakt dat de samenhang
tussen de componenten 'leerstof' en 'leer- en hulpmiddelen (en organi
satie)' het grootst is. Eerder is reeds vastgesteld dat deze twee
componenten voor veel onderwijsgevenden de belangrijkste plannings
componenten zijn.
Door diverse onderwijsgevenden is er overigens op gewezen, dat een
les niet in één keer wordt gemaakt, maar een proces inhoudt dat zich na
verloop van tijd uitkristalliseert. Bovendien vindt naar de mening van
enkelen met name op praktijkscholen ook voorbereiding tijdens de les
plaats. Mede om deze redenen vinden enkelen het niet zinvol om vóóraf
een strak lesschema te maken.
Bijna 2/3 deel van de onderwijsgevenden maakt notities tijdens de
voorbereiding van lessen. Hoofdzakelijk worden kernpunten van de inhoud
genoteerd, waardoor men:
-

een geheugensteun heeft om alles te kunnen behandelen wat is voor

147

geschreven respectievelijk behandeld moet worden. Dit is volgens een
onderwijsgevende mede van belang in verband met de test aan het
einde van de week;
een kapstok heeft die in staat stelt om de juiste volgorde in de
lesstof aan te houden en de mogelijkheid biedt om eventueel op terug
te vallen;
-

een waarborg inbouwt voor het geven van dezelfde lesstof aan meer
groepen, wederom mede in verband met de test aan het einde van de
week.

Naast of losstaand van notities van inhoudelijke aard, worden ook
notities gemaakt van bijvoorbeeld de tijdsplanning, feiten of gegevens
die niet te onthouden zijn maar wel belangrijk zijn voor de les en
- met name bij langduriger cursussen - dingen die berusten op afspraken
en wat leerlingen de vorige les(sen) gedaan hebben. De onderstaande
uitspraak illustreert de functie van het maken van notities (in het
kader van een langduriger cursus).
"Ik wil wel graag bijhouden wat er in zo'n cursus gebeurt,
want na een week of soms twee weken weet je globaal nog wel
wat geweest is, maar de ervaring leert dat dit niet geldt
voor specifieke dingen, tot hoever je precies bent gekomen
en wat je precies hebt gedaan. Vaak is het ook praktisch om
terug te komen op voorbeelden die ze gedaan hebben, om de
zaak weer even op te frissen en als kapstok om daar weer
iets nieuws aan op te hangen..."
In het algemeen is het maken van notities uiteraard sterk afhankelijk
van de nieuwheid van het onderwerp en van de ervaring van de desbetref
fende onderwijsgevende. Veelal heeft men tijdens de les de notities
erbij, maar na enkele keren is dit niet meer nodig.
Relatief veel onderwijsgevenden, tenslotte, hebben' aangegeven te
weinig tijd ter beschikking te hebben voor een optimale voorbereiding
of planning van met name cursussen voor 'speciale groepen'. Bovendien
moet veelvuldig in de privê-tijd worden voorbereid, wat veelal niet
wordt gecompenseerd. Een enkele onderwijsgevende ervaart dit als
problematisch. Tevens zou een aantal onderwijsgevenden, voorafgaande
aan de lessen, graag meer kennis willen hebben van de beginsituatie van
de leerlingen. "Doordat je niet weet wat voor vlees je in de kuip hebt,
wordt de voorbereiding bemoeilijkt, waardoor je gedwongen bent op een
breed vlak te staan", aldus een onderwijsgevende.
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9.2

DE REALISATIE VAN ONDERWIJS

Het verloop van de lessen van alle onderwijsgevenden kent diverse
fasen. Iedere les bestaat uit een aantal lesgedeelten die hieronder
worden beschreven aan de hand van een globale indeling, waarin recht
wordt gedaan aan individuele verschillen tussen onderwijsgevenden.
1)

Inleiding

De meeste onderwijsgevenden beginnen de les met een kennismaking indien
moet worden lesgegeven aan een nieuwe groep leerlingen. Op initiatief
van de onderwijsgevende stelt men zich aan elkaar voor, geeft men
elkaar een hand en wordt vaak vrijblijvend een kort gesprekje gevoerd.
De kennismaking heeft onder meer tot doel een basis te leggen om vrijer
tegenover elkaar te kunnen staan, vertrouwen aan te kweken en om elkaar
tijdens de les bij naam te kunnen noemen. Het belang van deze eerste
contacten komt tot uiting in de onderstaande uitspraken.
"Het eerste contact vind ik belangrijk. Dat bepaalt vaak hoe
de les gaat verlopen. Is dat - laat ik het zo maar zeggen gezellig, dan is het daarna vaak een hele prettige les. Als
dat wat nors is, wat aan de leerlingen kan liggen maar ook
aan jezelf, dan kom je zelf vaak ook in een minder aangename
stemming. Maar dan bekoop je jezelf wel zo'n hele dag. Ik
probeer altijd te zorgen voor een leuke stemming."
"Een leerling blijft op een praktijkschool toch vaak ano
niem, een nummer. Ze wisselen iedere keer van instructeur
(...). Als je vrij onopvallend bent, dan val je niet op in
zo'n week. Ik probeer altijd wel de namen even op te schrij
ven... Dat zijn dingen die ik toch wel belangrijk vind, dat
je hen bij naam aan kunt spreken... Zo trek je hen een
beetje uit dat nummersfeertje."
Na de kennismaking wordt veelal getracht door middel van een vraag
gesprek de beginsituatie van de leerlingen in te schatten naar hun
voorkennis, eigen ervaring en interesses. Indien les wordt gegeven aan
leerlingen in het kader van een langduriger cursus, wordt in de inlei
dende fase van de les doorgaans teruggekomen op de vorige les of wordt
nagegaan of er nog problemen zijn naar aanleiding van de vorige les. De
onderstaande uitspraken illustreren dat het op juiste wijze inschatten
van de beginsituatie mede bepalend is voor de les.
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"Als ze niet van een bedrijf blijken te komen, dan betekent
dat al dat je voorzichtig moet zijn met wat je allemaal
overhoop haalt. Dan begin je wat kalm aan en dan bekijk je
het eerst eens even."
"...Om even voor mijzelf te weten wat voor vlees ik in de
kuip heb. Het komt wel voor dat er een gemêleerd gezelschap
zit naar afkomst (...). Met hun belevingswereld moet ik
rekening houden bij de praktijkvoorbeelden die ik geef."
Nadat - indien nodig - kennis is verkregen van de beginsituatie wordt
door veel onderwijsgevenden aan de leerlingen of cursisten een beeld
gegeven van de bedoeling van de les, wat hen te wachten staat en de
tijd die ze daarvoor ter beschikking hebben. De bedoeling hiervan is
duidelijkheid voor de leerlingen te creëren, waarmee naar de mening van
diverse onderwijsgevenden hun belangstelling wordt gewekt en hun be
trokkenheid en motivatie worden gestimuleerd. Veelal vindt dit gedeelte
van de inleiding van de les vertellend of docerend plaats en in mindere
mate door middel van een vraaggesprek of vragenderwijs. Door vooraf
duidelijkheid te scheppen wordt naar de mening van een onderwijsgevende
bovendien voorkomen, dat leerlingen negatief reageren als gevolg van
bijvoorbeeld een onjuist begrip van wat hen te wachten staat.
Sommige onderwijsgevenden wier lessen niet een expliciet theoretisch
gedeelte kennen, geven aan het einde van de inleiding enige
theoretische achtergrond-informatie of lichten in deze fase aan leer
lingen verstrekte opdrachten toe.
2)

Theoretisch deel

De meeste onderwijsgevenden dragen in dit gedeelte van de les inhoude
lijke informatie over, voorafgaande aan en betrekking hebbende op de
opdrachten die de leerlingen in het volgende gedeelte van de les moeten
uitvoeren. Ter onderscheiding van informatie-overdracht wordt door
velen in deze fase van de les ook wel gesproken van instructie. Deze
aanduiding staat dichter bij het hoe of wat gedaan moet worden door de
leerlingen dan 'informatie-overdracht'. Instructie is vaak ook nauw
gekoppeld aan de demonstratie van één of enkele handelingen door middel
van voordoen en bespreken door de onderwijsgevende, terwijl informatie
overdracht meer het karakter heeft van 'spreken over', eventueel onder
steund met audio-visuele leer- en hulpmiddelen, onderdelen of materia-
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len. Beide vormen komen zowel na elkaar als geïntegreerd voor.
Een theoretisch- of instructiegedeelte wordt door onderwijsgevenden
van belang gevonden voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van
handelingen door leerlingen. Dit is des te belangrijker naarmate meer
zorg en aandacht door de onderwijsgevende moet worden besteed aan
veiligheidsaspecten, of aan het voorkomen van ongelukken en onjuiste
handelingen met dieren. Anderzijds zijn diverse onderwijsgevenden van
mening dat binnen bepaalde grenzen leerlingen ook moeten kunnen leren
van door henzelf gemaakte fouten. In hoofdstuk 10 wordt op dit en
andere didactische principes nader ingegaan.
3)

Praktisch deel

In dit gedeelte van de les voeren de leerlingen individueel of in
subgroepen zelfstandig opdrachten uit. De onderwijsgevenden begeleiden,
corrigeren, zien toe, geven aanwijzingen, demonstreren tussendoor,
observeren, enz. In het algemeen vindt men zelfstandig werken door
leerlingen belangrijk met het oog ops
- de praktijk: in de werkelijkheid moet men de werkzaamheden óók zelf
kunnen verrichten;
- het leren: door zelf te doen leren leerlingen zelf ontdekken,
gericht bezig zijn, nadenken, blijven dingen langer hangen en leren
zij meer dan alleen door te vertellen, te demonstreren of te lezen;
- de betrokkenheid: leerlingen vinden het zelf bezig zijn interessant
en zijn actief aan het werk.
De betrokkenheid van de leerlingen wordt veelal geïntensiveerd door hen
te laten werken in kleine subgroepjes. Bovendien bevordert het werken
in kleine groepjes het leren van elkaar, doordat leerlingen met elkaar
kunnen overleggen.
Over de mate van de te geven begeleiding verschillen enkele onder
wijsgevenden van mening, hetgeen onder meer blijkt uit de onderstaande
twee uitspraken die min of meer met elkaar in tegenstelling zijn.
"Het is heel belangrijk dat ik erbij blijf. Na de demonstra
tie waarin ik laat zien wat en hoe het gebeurt, blijkt toch
dat dat niet altijd opgenomen wordt. Pas als ze zelf begin
nen komen de problemen naar voren... Dan wordt duidelijk wat
de problemen zijn en kan ik daar op inspringen."
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"De jongens hebben er een hekel aan als je ze steeds op de
vingers kijkt. Ik blijf wel in de buurt en loop een keer
langs om te vragen of het lukt."
De mate waarin onderwijsgevenden het zelfstandig werken door leerlingen
begeleiden, hangt samen met veiligheidsaspecten en met de mate waarin
fouten in handelingen kunnen worden toegestaan. Corrigeren van fouten
is soms meteen nodig om een handeling goed te laten uitvoeren, en
daarmee de werkmethode op de juiste manier te leren, om bijvoorbeeld
ongelukken te vermijden of te voorkomen dat schade wordt aangericht aan
dure apparatuur of aan dieren.

4)

Afsluiting

Een les wordt vaak afgesloten met een nabespreking waarin o.a. wordt
nagegaan of de leerlingen iets hebben geleerd. Veelvuldig worden met
elkaar de gemaakte opdrachten besproken, waarbij onderwijsgevenden
bewust:
-

de leerlingen laten vertellen wat ze van het eigen werk vinden. Naar
de medeleerlingen gaat hier een leereffect van uit, omdat zij worden
gedwongen mee te denken tegen de achtergrond van de door henzelf
gemaakte opdrachten;

- het belangrijkste van de les nog eens herhalen of samenvatten om
bijvoorbeeld bepaalde verbanden nog eens zichtbaar te maken;
-

de dingen die onduidelijk zijn gebleven verhelderen of eventueel
gemaakte fouten herstellen, zodat de leerlingen in ieder geval de
les kunnen verlaten met het goede antwoord of de juiste oplossing.

Slechts enkele onderwijsgevenden kennen aan de afsluiting van een les
een evaluerende functie toe met het oog op aanpassing van de les aan
een volgende, soortgelijke groep leerlingen of cursisten.
Het nagaan of de leerlingen de lesstof hebben begrepen of op een
juiste wijze hebben toegepast vindt niet uitsluitend tijdens de nabe
spreking plaats. Door diverse onderwijsgevenden wordt erop gewezen dat
'nakijken' voor een groot deel ook tijdens de les zelf gebeurt, zoals
ook blijkt uit de volgende uitspraak:
"De grote problemen merk je wel als ze met de opdrachten
bezig zijn en dan kun je ter plekke bijsturen. Maar kleine
dingen kun je aan het eind altijd nog verduidelijken door
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uit te leggen of nog eens bij het apparaat te bekijken...
Dan kun je altijd nog wat dingen aanwijzen of benadrukken."
Tijdens de afsluiting wordt in het algemeen gezamenlijk opgeruimd. Een
test wordt meestal niet in dit lesgedeelte gegeven, maar verschoven
naar het einde van de week of na een aantal lessen in het kader van een
langduriger cursus c.q. aan het einde van zo'n cursus.
Ten aanzien van de boven beschreven fasering van een les in lesgedeelten dient te worden opgemerkt, dat het in verband met de motivatie en
concentratie van bepaalde groepen of categorieën leerlingen belangrijk
is theorie (fase 2) en praktijk (fase 3) in één les veelvuldig met
elkaar af te wisselen. Voorts is er door enkele onderwijsgevenden op
gewezen, dat zij bij voorkeur spreken over 'onderwerpen' in plaats van
over 'lessen'. In hun ogen beslaat één onderwerp vaak meer lessen. De
beschreven fasering in lesgedeelten geldt dan voor het onderwerp en
niet voor de les, bijvoorbeeld; inleiding en theorie in de eerste les,
praktijk in de tweede en derde les en nabespreking of evaluatie in de
vierde les.
De duur van de afzonderlijke lesgedeelten is afhankelijk van de
cursus of het onderwerp van de les. Door velen is er steeds op gewezen
dat de duur van de beschreven lesfasen vooral afhankelijk is van de
beginsituatie van de leerlingen, dat wil zeggen van hun voorkennis of
vooropleiding, achtergronden, ervaring, interesse en werktempo. Deze
aspecten van de beginsituatie vereisen veelvuldig aanpassingen, zoals
o.a. blijkt uit de onderstaande uitspraken.
"Weet men er al wat van af, dan heb je een kortere inleiding
en een kortere instructie. Dan moeten de mensen eerst maar
eens laten zien wat ze ervan kunnen."
"...Wat ze zelf willen weten of wat ze al aan kennis hebben.
Als ze met veel vragen komen, dan is de les al snel veel
tekort. Voor hetzelfde geld heb je een groep die het niets
interesseert en dan zijn we gauw uitgepraat."
De beide uitspraken illustreren tevens twee voorkomende verschillen in
didactisch handelen, namelijk: leerlingen met (veel) voorkennis zo snel
mogelijk praktisch laten werken versus een gesprek met de leerlingen
gaan voeren, juist omdat ze beschikken over (veel) voorkennis.
De duur van de afzonderlijke lesgedeelten is tevens afhankelijk van
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weersomstandigheden, zodat bijvoorbeeld tijdens slecht weer de kennis
making wordt 'gerekt' of van een bepaald onderwerp wordt 'afgedwaald',
aldus enkele onderwijsgevenden die (ook) buitenlessen verzorgen.
Alle onderwijsgevenden kennen onvoorziene momenten of gebeurtenissen
tijdens hun lessen. Naast de eerder beschreven beginsituatie-factoren,
de onjuiste planning van leer- en hulpmiddelen en outillage en verande
rende weersomstandigheden, komen tijdens lessen sporadisch ook wel eens
ongelukken voor, zoals: met de trekker in de sloot rijden, in de voet
boren met een grondboor, zich snijden, van het paard vallen, in brand
raken van elektrische bedrading, enz. Men reageert op ongelukken van
deze aard in het algemeen vrij rustig, zoals ook blijkt uit de onder
staande uitspraken.
"Dan ben je alleen maar blij dat ze er fatsoenlijk uitkomen.
Je kunt natuurlijk niet boos zijn op de één of ander. Je
probeert dan rustig te blijven."
"Het kan dan zijn dat je ontzettend kwaad wordt, maar dat is
heel verschillend. Als het niet hun eigen schuld is, dan kun
je er beter maar wat om lachen. Meestal zijn de jongens dan
al behoorlijk van streek. Het hangt helemaal af van de
situatie..."
"Als dat gebeurt, dan zeg ik tegen die jongen: 'dat is
jammer, pech gehad, het is verkeerd gelopen'."
Andere onvoorziene momenten of gebeurtenissen tijdens de lessen worden
o.a. veroorzaakt door materiaalpech als gevolg waarvan geïmproviseerd
moet worden (andere apparatuur, andere lesstof e.d.). Opvallend is, dat
veel onderwijsgevenden zo'n onvoorzien moment daarentegen juist aan
wenden ten behoeve van het onderwijsleerproces, dat wil zeggen met de
leerlingen nagaan wat de problemen zijn, waardoor deze zijn veroorzaakt
en zo mogelijk proberen deze te verhelpen. De onderstaande uitspraak
illustreert hoe in het algemeen door onderwijsgevenden wordt gehandeld
bij materiaalpech.
"Het leuke is, als het een klein mankement is, om het met de
leerlingen op te lossen. Dan hebben ze er ook een praktisch
voorbeeld bij. Is het een groot probleem, dan moet je iets
anders zien te doen."
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Actuele gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een zeug die aan het biggen
is, worden eveneens veelvuldig aangewend ten behoeve van het onderwijs
leerproces.
Andere, minder voor praktijklessen specifieke onvoorziene momenten
of gebeurtenissen hebben o.a. betrekking op: de inbreng van ervaringen
van leerlingen, drukte of lawaai in dezelfde of naastgelegen ruimte,
vervelende of ongemotiveerde leerlingen. In meer of mindere mate zorgen
deze factoren eveneens voor een ander verloop van de les.
Alle onderwijsgevenden hebben aangegeven tevreden te zijn over de
manier waarop hun lessen verlopen. Men is dit van mening op grond van
O • cl • •

-

de resultaten van de lessen waarvan men zich een beeld vormt op
basis van tests (aan het einde van een praktijkweek) en aan het
einde van een les?

-

de vaak positieve reacties van leerlingen op de gevolgde lessen;

-

de eigen indrukken: de lessen verlopen plezierig en vlot, de leer
lingen zijn actief en geïnteresseerd, geen problemen qua orde e.d.;
de eigen persoonlijkheid: goede vakkennis, vlotte babbel, opgebouwde
ervaring.

De mening overheerst dat leerlingen praktijklessen leuk vinden. Het is
om deze reden jammer, aldus een onderwijsgevende, dat de voorkennis van
leerlingen vaak te gering is, waardoor in de praktijklessen vaak te
veel theorie aan de orde moet komen. Een andere onderwijsgevende vindt
het jammer dat de leerlingen - evenals overigens de onderwijsgevenden niet de resultaten van veel van hun werk kunnen zien. Door de betref
fende onderwijsgevende is dit als volgt verwoord:
"Jammer is voor de weekcursisten dat ze bijvoorbeeld wel
kunnen maaien, maar niet kunnen zien wat er verder gebeurt.
En dat is met kunstmeststrooien ook zo. Ze moesten eigenlijk
na drie weken kunnen zien en zeggen: 'dat heb ik gestrooid
en dat is mijn resultaat...' Het is met de jongens eigenlijk
precies zo als met mij: zij zien hun resultaten ook nietl"
Andere wensen van onderwijsgevenden hebben onder meer betrekking op de
uitbreiding van het onderwijsaanbod, kleinere groepen, verbetering van
werkbladen, meer apparatuur e.d. Over wensen van deze aard is reeds
eerder geschreven. Veel van deze wensen zijn erop gericht om de inte
gratie tussen onderwijs en bedrijf (nog) beter te doen zijn.
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9.3

REFLECTIE OP DE PLANNING EN REALISATIE VAN ONDERWIJS

Veel onderwijsgevenden denken zowel tijdens als na afloop van een les
na over het door hen gegeven onderwijs. De aanleiding daartoe wordt
onder meer gevormd door zowel verbale als non-verbale (re)acties van
leerlingen, door testresultaten en gemaakte opdrachten en meer in het
algemeen door de gang van zaken tijdens de les. Tabel 9.1 geeft een
meer gedetailleerd overzicht van de inhoud van de reflecties van onder
wijsgevenden, respectievelijk waarop hun reflecties betrekking hebben,
en is samengesteld op basis van een analyse van logboeknotities naar
aanleiding van 241 lessen. Bij de analyse van de logboekgegevens staat
ten behoeve van deze paragraaf het 'algemene' centraal, differentiatie
naar individuele onderwijsgevenden vindt plaats in hoofdstuk 11.
De ordening van de reflecties naar aantallen in tabel 9.1 bevestigt
onder meer de in hoofdstuk 8 weergegeven bevindingen met betrekking tot
percepties van onderwijsgevenden van aspecten van de taakomgeving (zie
tabel 9.1, de categorieën 5 en 6: planning en organisatie, externe
omstandigheden, leer- en hulpmiddelen en outillage). Vooral als gevolg
van kenmerken van de taakomgeving is veelvuldig sprake van (onderdelen
of facetten van) lessen die niet naar wens verlopen, respectievelijk
voor verandering of verbetering vatbaar zijn. Deze gewenste verande
ringen of verbeteringen vloeien voor een deel voort uit 'wat niet naar
wens is verlopen' en voor een deel uit andere, niet eerder genoemde
factoren waarvan verandering of verbetering desondanks wel belangrijk
wordt gevonden ten behoeve van het te verzorgen onderwijs.
Uit de bijgehouden logboeken is onder meer gebleken dat reflecties
van onderwijsgevenden gevolgen hebben gehad voor dezelfde les aan een
volgende groep leerlingen of cursisten, waardoor aangebrachte wijzi
gingen tevens verbeteringen inhielden. Tevens bleek echter dat dit geen
regel is: door gebrek aan tijd, onmacht, drukke werkzaamheden, veel
lessen achtereen moeten geven e.d. heeft men weinig gelegenheid om
wijzigingen aan te brengen, hoewel de noodzaak daar veelal wel van in
wordt gezien. Wijzigingen vinden veeleer tijdens de lesuitvoering
plaats als wordt bemerkt dat 'iets niet goed loopt' of als leerlingen
op een bepaalde manier reageren (negatief reageren op vragen, in
houding ervan blijk geven de les niet leuk te vinden, aangeven of tonen
te beschikken over te weinig voorkennis e.d.). Een extra belemmerende
factor voor reflectie nadat een les is gegeven, wordt naar de mening
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van enkele onderwijsgevenden gevormd door het veelvuldig geven van
dezelfde lessen, waardoor lessen een routinematig karakter krijgen
waarover niet of nauwelijks (meer) wordt nagedacht. In dit verband is
het op verzoek bijhouden van een logboek niet in overeenstemming met de
dagelijkse onderwijspraktijk, doch wel van belang voor het ontsluiten
van anders impliciet blijvend didactisch kennisbezit van individuele
onderwijsgevenden.
Tijdens de onderzoeksuitvoering is gebleken dat onderwijsgevenden er
moeite mee hebben te reflecteren op met name goede en in mindere mate
op minder goede kanten van het eigen didactisch handelen. Reflecties op
goede kanten omtrent het eigen didactisch handelen hebben het meest
betrekking op het contact, de omgang of relatie met leerlingen. Voorts
wordt door betrekkelijk veel onderwijsgevenden de eigen brede kennis
basis als goed gekwalificeerd. De overige reflecties op goede kanten
van het eigen didactisch handelen hebben o.a. betrekking op:
-

persoonlijkheidseigenschappen van onderwijsgevenden: enthousiasme,
geduld, zichzelf zijn, open en eerlijk zijn, rust uitstralen, zich
niet geremd voelen, plezier in lesgeven;

-

didactische kwaliteiten: aanbrengen van variatie in activiteiten,
manier van uitleggen, iets kunnen overdragen en duidelijk maken,
corrigeren van leerlingen, opbouwen van een les, zelf maken van
werkbladen, strakke hantering van de lesopbouw, leerlingen kunnen
motiveren, maken van bordtekeningen, gebruik van leermiddelen, aan
sluiten bij de belevingswereld of de beginsituatie van de leer
lingen.

De reflecties met betrekking tot minder goede kanten van het eigen
didactisch handelen tonen eveneens een grote diversiteit. De reflecties
op minder goede kanten van het eigen didactisch handelen hebben betrek
king op persoonlijkheidseigenschappen en didactische kwaliteiten. De
persoonlijkheidseigenschappen kunnen worden onderscheiden naar:
-

de houding of het optreden tijdens de les: te gemakkelijk toestaan
dat fouten worden gemaakt, niet gemakkelijk zijn voor met name weekcursisten, te afwachtend ten aanzien van dingen die in de groep
gebeuren, snel opvliegend, niet goed tactisch kunnen optreden tegen
onwelwillende leerlingen, te slap of niet streng genoeg, agressief

of gauw schelden, te schools overkomen;
- de meer persoonsinherente eigenschappen: te snel veronderstellen dat
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leerlingen het begrijpen, te snel leerlingen afkappen ten behoeve
van de voortgang, geen geduld hebben, niet goed kunnen improviseren,
te lang van stof zijn, te weinig praktijkervaring, moeilijk contact
met een groep kunnen leggen, uitweiden over dingen die niet bij de
les horen, te snel praten, monotoon vertellen.
De minder goede kanten van het didactisch handelen ten aanzien van meer
specifieke didactische kwaliteiten hebben o.a. betrekking op: leerstof
te snel behandelen, te theoretisch bezig zijn, er moeite mee hebben
ongemotiveerde leerlingen bij de les te betrekken, leerlingen te veel
zelfstandig laten werken aan opdrachten, les niet kunnen afronden,
minder goede uitleg van theorie, problemen bij informatie-overdracht
aan heterogene groepen qua voorkennis en lesgeven in 'abstracte'
vakken.
De reflecties van onderwijsgevenden op discrepanties tussen de planning
en realisatie van onderwijs stemmen overeen met de in de vorige para
graaf beschreven onvoorziene momenten en gebeurtenissen tijdens de
lessen en met de oorzaken die daarvoor zijn aangegeven, namelijk:
planning en organisatie van leer- en hulpmiddelen en outillage, weers
omstandigheden, beginsituatie-factoren, materiaalpech en actuele voor
vallen. Aan deze opsomming dienen te worden toegevoegd: reacties van
leerlingen (vragen, behoeftes, onduidelijkheden), meer of minder behan
delen dan is voorbereid en een andere les moeten geven dan is voor
bereid.
Door enkele onderwijsgevenden is er onder meer op gewezen dat het
belangrijk is om in het kader van reflectie op het eigen didactisch
handelen met anderen c.q. collega's en vakgenoten van gedachten te
wisselen. Twee onderwijsgevenden zouden in dit verband graag zien dat
de eigen school hiertoe een betere voorwaardensfeer creëert, zoals ook
blijkt uit de onderstaande uitspraken van deze onderwijsgevenden.
"Als er een keer iets minder goed verloopt is de begeleiding
hier heel matig. Er zijn geen mensen om op terug te vallen.
Ik zeg maar zo: 'iedereen heeft een schouderklopje nodig,
van hoog tot laag'. En als het niet goed is dan mag dat ook
gezegd worden. Het is nu zo dat je alleen iets hoort van
iemand als iets een keer niet goed is."
"... Dat je je meningen en gevoelens eens een keer kunt
uiten en dat niet van bovenaf wordt gezegd van 'niet zeuren'
of 'mond houden'. Dat zou wel eens beter kunnen zijn denk
ik, want nu is de vrouw de klos."
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Deze beide uitspraken refereren aan de organisatie- en overlegstructuur
van de scholen waaraan de betreffende onderwijsgevenden werkzaam zijn.
Eén onderwijsgevende, tenslotte, is van mening dat zijn denken sterk
is beïnvloed door degenen van wie hij zelf les heeft gehad. In hoeverre
dit voor andere onderwijsgevenden geldt, is niet duidelijk. Het gegeven
is echter interessant met betrekking tot de invloed van scholing op het
didactisch handelen.

9.4

SAMENVATTING

De bestudering van door onderwijsgevenden geëxpliciteerde aspecten van
hun onderwijsplanning maakt onder meer duidelijk, dat onderwijsgevenden
om allerlei redenen van elkaar verschillen met betrekking tot de indi
viduele behoeften tot planning. Deze verschillen komen tot uiting in de
hantering van planningscomponenten, het procesmatige karakter van de
planning en de mate van uitgebreidheid en detaillering van de planning.
De bevindingen omtrent deze kenmerken van de onderwijsplanning stemmen
voor een groot deel overeen met eerdere, in paragraaf 4.4.1 beschreven
onderzoeksresultaten op basis van bestudeerde literatuur.
Bij degenen die expliciet plannen is vooral sprake van een samenhang
tussen de didactische componenten inhoud, leerstof of lesstof enerzijds
en leer- en hulpmiddelen (en organisatie) anderzijds. De samenhang met
andere componenten (doelstelling en beginsituatie) is meer impliciet,
routinematig of niet aanwezig. Veelal kan mede op grond van onderwijs
ervaring door onderwijsgevenden volstaan worden met een voorbereiding
van hoofdzakelijk organisatorische aard.
Voor onderwijsgevenden aan praktijkscholen is flexibel en niet al te
gedetailleerd plannen vaak belangrijk in verband met onzekerheden of
onduidelijkheden over de beginsituatie van leerlingen of cursisten.
Mede hierdoor is veelal sprake van ad hoe planning, dat wil zeggen van
een definitieve vormgeving van de les tijdens de les zelf. Deze meer
definitieve planning vindt meestal in de inleiding van de les plaats,
maar ook wel gedurende het verdere verloop van de les.
De verschillende fasen of gedeelten van een praktijkles hebben alle
een duidelijke, van elkaar te onderscheiden functie of betekenis. De
meest uitgebreide fasering bestaat achtereenvolgens uit: inleiding
(kennismaking, inschatten van de beginsituatie, introductie van de

160

les), theoretisch gedeelte (informatie-overdracht, instructie), prak
tisch gedeelte (demonstratie, oefenen, 'beoefenen') en afsluiting (na
bespreking, samenvatting, evaluatie).
Tijdens de realisatie van het onderwijs is veelvuldig sprake van
onvoorziene momenten of gebeurtenissen van allerlei aard. Opvallend is
dat deze momenten of gebeurtenissen door veel onderwijsgevenden worden
aangewend ten behoeve van het onderwijsleerproces.
Uit reflecties van onderwijsgevenden op hun didactisch handelen
blijkt evenals in hoofdstuk 8, dat kenmerken van de taakomgeving een
sterke invloed uitoefenen op het didactisch handelen, veeleer in de zin
van een belemmering voor een optimaal gewenst lesverloop. Reflecties
van positieve aard betreffen vooral attitudes van leerlingen ten aan
zien van leren en werken, hun persoonlijkheidseigenschappen, het leer
proces en het leerresultaat. Dit is enigszins in tegenspraak met veel
gehoorde klachten 'in de wandelgangen'. Uit de reflecties van de onder
wijsgevenden blijkt dat deze klachten niet zozeer de leerlingen op zich
betreffen, maar met name de omstandigheden die veroorzaken dat zij
bijvoorbeeld een te geringe vooropleiding of voorkennis hebben of niet
geïnteresseerd zijn in verband met hun studierichtingen e.d. Het onder
wijsleerproces zou derhalve (nog) verbeterd kunnen worden door o.a. een
goede samenwerking tussen zendende scholen en praktijkscholen en door
consequent te zijn in de hantering van toelatingseisen.
De reflecties van onderwijsgevenden tonen aan dat leerlingen
praktijklessen in het algemeen leuke lessen vinden. Voor hen zouden
deze lessen nog leuker kunnen zijn, wanneer (nog) meer zorg en aandacht
wordt besteed aan de zojuist gegeven suggesties - die overigens niet
nieuw zijn (zie ook Beijaard, 1985) - met betrekking tot de organisatie
van het praktijkschoolbezoek door leerlingen of cursisten.
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10

DE REALISATIE VAN HET ONDERWIJS NADER BEKEKEN

In het vorige hoofdstuk is een vrij uitvoerig overzicht gegeven van het
didactisch handelen door onderwijsgevenden aan praktijkscholen. In dit
hoofdstuk wordt in overeenstemming met in hoofdstuk 4 weergegeven
redenen nader ingegaan op de lesuitvoering of de realisatie van het
onderwijs. Centraal staat het 'binnensysteem' of de onderwijsleersituatie als kleinste subsysteem van het in hoofdstuk 3 gepresenteerde
'model van het onderwijzen' (zie figuur 3.1).
Een vrij gedetailleerde beschrijving van de realisatie van het
onderwijs vindt in dit hoofdstuk plaats aan de hand van de volgorde
waarin alle retrospectieve vragen aan de bij het onderzoek betrokken
onderwijsgevenden zijn gesteld naar aanleiding van de geobserveerde
lessen (zie bijlage 5). Achtereenvolgens komen aan de orde:
-

doelstelling(en): aanwezigheid van één of meer doelstellingen,
nagestreefde doelstelling(en) en realisatie van de doelstelling(en);

-

leerstof of thematiek: plaats in het curriculum, aansluiting op de
beginsituatie, ordening of volgorde, indeling en presentatie;

-

methodiek: fasering van het onderwijsleerproces, sociale en ruimte
lijke organisatie, werkvormen, methodisch model, didactische prin
cipes en organisatie van het onderwijsleerproces;

-

media: welke media, hun wijze van gebruik en functie in de les;

-

interactie: interactie tussen onderwijsgevende en leerlingen en
interactie tussen leerlingen onderling.

De beschrijving van deze didactische componenten vindt in dit hoofdstuk
op dezelfde wijze plaats als in de voorgaande hoofdstukken. Inter
pretaties van verdergaande aard vinden plaats in hoofdstuk 11 naar
aanleiding van gereconstrueerde totaalbeelden.
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10.1 DOELSTELLINGEN OF INTENTIES
1)

Aanwezigheid van een of meer doelstellingen

Voorafgaande aan de observatie van de lessen is de onderwijsgevenden
gevraagd naar de doelstelling(en) van de te geven lessen. Zonder veel
aarzelingen zijn door alle onderwijsgevenden in uiteenlopende formule
ringen een of meer doelstellingen verwoord. Dit duidt op de impliciete
aanwezigheid van doelstellingen. Zij zijn, zoals in paragraaf 9.1 is
opgemerkt, om uiteenlopende redenen voor de meeste onderwijsgevenden in
ieder geval geen expliciete planningscategorieën. In de aard van de
geformuleerde doelstellingen is sprake van een grote variatie: van
uitgebreid tot beknopt, van globaal tot gedetailleerd of van algemeen
tot specifiek en van concreet tot abstract. De doelstellingen zijn
veelal geformuleerd in termen van te leren of te beheersen inhoudelijke
kennis of inzicht en in termen van door de leerlingen of cursisten te
verrichten activiteiten of handelingen met leer- en hulpmiddelen.
Na afloop van de lesobservaties zijn door de meeste onderwijs
gevenden tijdens het retrospectieve vraaggesprek de eerder door hen
geformuleerde doelstellingen bevestigd. Slechts enkelen vulden deze
doelstellingen nog aan met andere, dat wil zeggen met doelstellingen
die tijdens de lessen ook expliciet zijn nagestreefd, of verduidelijk
ten hun doelstellingen door deze nader uit te leggen. Zes onderwijs
gevenden streefden behalve door hen geëxpliciteerde doelstellingen
tevens doelstellingen na die meer impliciet een rol spelen tijdens hun
lessen en o.a. betrekking hebben op het omgaan met mensen, een kri
tische instelling van leerlingen en de leerlingen leren kennen. Een
voorbeeld van een impliciete doelstelling ligt vervat in de onderstaan
de uitspraak met betrekking tot een les uit een langduriger cursus.
"... Ik denk dat als ik ze niet een beetje op het spoor zet,
dat ze te veel tijd verdoen en ontsporen op een moment dat
het nauwelijks meer mogelijk is er iets serieus van te
maken. Dat is psychologisch niet leuk, want ze moeten ook
het idee hebben dat ze aan het eind iets gepresteerd hebben."
Tijdens het retrospectieve vraaggesprek bleek, dat de hierboven geci
teerde onderwijsgevende wilde dat de leerlingen zich enkele dingen
moesten realiseren om verder in de les niet in de problemen te komen.
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2)

Nagestreefde doelstellingen

Alle onderwijsgevenden streefden met hun doelstelling(en) van de les
het bijbrengen van kennis, het aanbrengen van inzicht of een combinatie
van beide na, veelal voorafgaande aan het verrichten van activiteiten
of handelingen door leerlingen. Kennis en inzicht verschaffen is onder
meer van belang om:
-

de praktische handelingen goed te kunnen verrichten;

-

de transfer van aangeleerde vaardigheden mogelijk te maken naar
andere, soortgelijke gebieden, of naar de eigen (toekomstige)
beroepssituatie;

- het nadenken te stimuleren waardoor leerlingen of cursisten beter in
staat zijn problemen in de eigen praktijk op te lossen, resultaten
van eigen werkzaamheden beter te beoordelen, op verantwoorde wijze
nieuwe apparatuur zelf te kunnen aanschaffen e.d.;
- het waarom van te verrichten vaardigheden te verduidelijken, waar
door het leren van vaardigheden meer is dan alleen het leren van een
'kunstje'.
Uit deze opsomming blijkt o.a. dat kennis en inzicht van belang zijn in
verband met het aanleren en verrichten van vaardigheden.
Naast of geïntegreerd met het verwerven van kennis of inzicht
bestonden alle geobserveerde lessen voor een deel uit het verrichten
van praktische handelingen of vakvaardigheden door leerlingen of
cursisten. Deze praktische handelingen varieerden van betrekkelijk
eenvoudige handelingen (manuele vaardigheden) tot handelingen van meer
complexe aard (zogenaamde ondernemersvaardigheden). Deze laatste
categorie handelingen verwijst naar vaardigheden waarbij onder meer
organisatie-, beoordelings- en planningsaspecten een rol spelen.
Vaardigheden van deze aard worden vooral aangetroffen in langduriger
cursussen. De onderstaande redenen voor doelstellingen van lessen uit
deze langduriger cursussen illustreren wat concreet wordt bedoeld met
ondernemersvaardigheden.
voorbeeld 1: "Leerlingen een kritische houding leren aannemen ten
aanzien van voerverbruik door hen te leren werken met hoklijsten in de
stal, door hen deze te laten lezen en te laten interpreteren" (doel
stelling van een les binnen het vakgebied voeding). Met behulp van deze
doelstelling probeert de betreffende onderwijsgevende de leerlingen
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duidelijk te maken dat ze met kleine dingen hun geld moeten verdienen:
"... Eén gram voer per kip zegt niet zoveel, maar als je
50.000 kippen hebt, en dat 365 dagen in het jaar... Dat is
dan toch maar even twaalf ton voer en dat kan net je winst
zijn."
voorbeeld 2: "Bespreking van in het bedrijf gesignaleerde variabelen
die een rol spelen bij het beheersen van het bedrijf met behulp van een
computer" (doelstelling van een les binnen het vakgebied computer
administratie). Door middel van deze doelstelling wil de betreffende
onderwijsgevende het inzicht van de leerlingen vergroten in het totaal
aan bedrijfsvariabelen en daarmee keuzemogelijkheden stimuleren voor
een eigen computer-administratie door leerlingen.
voorbeeld 3: "Kennis van en inzicht in de werking van diverse instal
laties" (doelstelling van een les binnen het vakgebied koeltechniek).
Door deze doelstelling na te streven beoogt de betreffende onderwijs
gevende leerlingen in staat te stellen om een keuze te maken, wanneer
ze voor de situatie komen te staan om zelf een installatie te moeten
aanschaffen.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat de genoemde redenen voor de na
te streven doelstellingen overeenstemmen met redenen die zijn gegeven
voor het belang dat men hecht aan kennis en inzicht in praktijklessen.
De rol van kennis en inzicht bij en ten behoeve van praktische hande
lingen verschilt naar de aard van de te beheersen vaardigheden, die
variëren van respectievelijk manuele vaardigheden tot ondernemersvaar
digheden. Uit de redenen die veel onderwijsgevenden hebben gegeven voor
de door hen nagestreefde doelstellingen blijkt, dat kennis, inzicht en
vaardigheden nauw met elkaar verweven zijn. Er is derhalve niet sprake
van tegenstellingen, wel van graduele verschillen: bij of ten behoeve
van een bepaalde vaardigheid komt de relevantie van het beschikken over
kennis en inzicht meer pregnant tot uiting dan in een andere vaardig
heid, doch ze worden bij iedere te leren vaardigheid of praktische
handeling belangrijk geacht door de onderwijsgevenden. Veelal wordt de
kwaliteit van de praktische handelingen bepaald door aanwezig kennis
bezit en inzicht, doch door enkele onderwijsgevenden is erop gewezen
dat uit praktische handelingen tevens kennis en inzicht voortvloeit, of
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dat door praktische handelingen kennis en inzicht voor leerlingen meer
betekenis krijgen.
3)

Realisatie van de doelstellingen

Van ruim 2/3 deel van de geobserveerde lessen zijn naar de mening van
de betreffende onderwijsgevenden de doelstellingen bereikt. Men was dit
o.a. van mening op grond van:
- observaties van de manier waarop de leerlingen hebben gewerkt: de
hele les er mee bezig geweest, het gemak waarmee de opdrachten
werden gemaakt, het actief bezig zijn met de opdrachten en het maken
van vorderingen;
-

reacties van de leerlingen: tevredenheid uiten over de les, antwoor
den op vragen en het geleerde onder woorden weten te brengen;

-

ervaringen met 'deze groepen' en algemene, meer gevoelsmatige
indrukken van onderwijsgevenden.

Over het uiteindelijke resultaat van een les kunnen volgens velen pas
echt 'harde' uitspraken worden gedaan naar aanleiding van de toets aan
het einde van de week of van een cursus. "Het echte eindresultaat zie
je echter nooit", aldus een onderwijsgevende. Naar de mening van deze
onderwijsgevende is het daarvoor nodig de leerlingen in de dagelijkse
praktijk van het bedrijfsleven te zien functioneren.
Negen onderwijsgevenden hebben aangegeven dat zij de door hen
beoogde doelstellingen van de les niet hebben bereikt. De redenen die
daarvoor zijn aangevoerd hebben onder meer betrekking op een tekort aan
tijd om al het geplande te kunnen behandelen, de gebrekkige motivatie
van leerlingen en de te grote heterogeniteit van de groep waaraan les
is gegeven.

10.2 LEERSTOF OF THEMATIEK
1)

Plaats in het curriculum

De door de onderwijsgevenden behandelde onderwerpen, respectievelijk de
geobserveerde lessen, zijn door bijna 2/3 deel van de onderwijsgevenden
gekwalificeerd als 'belangrijk' of 'essentieel' in relatie tot het
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gehele programma of onderwijsaanbod van de school, omdat naar hun
mening:
-

de les refereert aan problemen die men in de praktijk ook tegenkomt;

- het onderwerp veel door zendende scholen wordt gevraagd of door de
school veel aan (week)cursisten wordt gegeven;
-

de stof basisstof is waarop wordt doorgegaan of welke onmisbaar is
voor het vervolg van een cursus.

De overige onderwijsgevenden kenden aan het door hen behandelde onder
werp of de door hen gegeven les een relatief kleine plaats toe in het
totale onderwijsprogramma van hun school. Slechts één onderwijsgevende
verantwoordde de relevantie van zijn les door het behandelde onderwerp
expliciet te koppelen aan het curriculum van het reguliere agrarisch
onderwijs.
2)

Aansluiting op beginsituatie

Bijna 2/3 deel van de onderwijsgevenden sloot door middel van veelal
een kort gesprekje aan het begin van de les aan bij de beginsituatie
van de leerlingen. Dit geschiedde meestal aan de hand van vragen van de
zijde van de onderwijsgevenden omtrent de herkomst van de leerlingen,
hun bedrijf thuis, hun inhoudelijke kennis, wat op de zendende school
reeds is behandeld, wat in de vorige les door een collega aan de orde
is gesteld e.d. Gebleken is dat zo'n gesprekje in meer dan wel mindere
mate consequenties heeft voor het verdere verloop van de les, o.a. voor
de wijze van groepering van de leerlingen in subgroepen en voor de
manier van het behandelen van de leerstof. Deze leerstof, aldus enkele
onderwijsgevenden, kan met een zeer van elkaar verschillende diepgang
aan de orde worden gesteld.
Soms kwam het voor dat onderwijsgevenden pogingen ondernamen om door
middel van vragen het kennisniveau van de leerlingen voor zichzelf vast
te stellen, maar dat de leerlingen nauwelijks antwoorden gaven op deze
vragen. De 'geplande' les werd desondanks wel gegeven, hoewel de
betreffende onderwijsgevenden zich onmogelijk een beeld hadden kunnen
vormen van het kennisniveau van de leerlingen. Het peilen van de begin
situatie had bij deze lessen een pro forma karakter. Eén onderwijs
gevende lichtte dit toe door erop te wijzen, dat het in de les ging om
het aanleren van specifieke vaardigheden, waarbij het kennisniveau van
leerlingen een ondergeschikte rol speelde, maar kon geen adequate ver
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klaring geven voor het desondanks toch vragen naar de voorkennis van de
leerlingen aan het begin van de les.
Ruim 1/3 deel van de onderwijsgevenden heeft aangegeven altijd aan
te sluiten op de beginsituatie van de leerlingen, zoals ook blijkt uit
de onderstaande uitspraken.
"Je weet het hier praktisch nooit zeker. Je kent de cursis
ten niet goed genoeg om het van tevoren te beoordelen. Ik
vraag het eigenlijk altijd."
"Omdat we veel activiteiten doen met verschillende groe
pen... en het kan best zo zijn dat ik het een keertje mis
heb, dat ik denk dat ze het niet gehad hebben, terwijl ze
het wel gehad hebben. Ik houd wel bij welke groep wat gedaan
heeft, ik ga het meestal toch even na. En soms hebben ze het
gehad, maar zijn ze het vergeten als het lang geleden is.
Dus daar wil ik ze dan toch even over laten nadenken, dat ze
zich realiseren dat ze het gehad hebben."
Uit de bovenstaande uitspraken blijkt, dat het bewust streven naar
aansluiting op de beginsituatie van de leerlingen aan onderwijsgevenden
zekerheid verschaft. Voorts beogen onderwijsgevenden daarmee o.a.:
-

inzicht te krijgen in hoe te handelen bij 'gevaarlijke onderwerpen';

-

leerlingen op hun gemak te stellen in een steeds wisselende setting;

-

na te gaan of er (nog) problemen zijn (naar aanleiding van de vorige
les bij een langduriger cursus) en de leerlingen de gelegenheid te
geven vragen te stellen.

Met name in langduriger cursussen wordt veelvuldig teruggegrepen op de
vorige les, respectievelijk op wat eerder in de cursus aan de orde is
geweest, zoals ook blijkt uit de onderstaande uitspraak.
"Ik pak altijd de vorige les even terug, wat we gedaan
hebben en dan beginnen, zodat de mensen de gelegenheid
hebben de papieren even op te zoeken en weten wat je
bedoelt. Want het is niet altijd even duidelijk voor hen
welke les ik geef, hoewel er wel een jaarprogramma is... En
je hebt gelijk een aanknopingspunt om te beginnen."
In een aantal geobserveerde lessen is niet expliciet aangesloten op de
beginsituatie van de leerlingen, omdat in het merendeel van de gevallen
deze voor de onderwijsgevenden bekend was. Men bleek o.a. de zendende
school goed te kennen, inclusief het onderwijsprogramma van de school,
of eerder aan vergelijkbare groepen les te hebben gegeven. Twee onder
wijsgevenden gaven een hele week les aan dezelfde groep leerlingen,
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waardoor het nemen van kennis van hun beginsituatie reeds aan het begin
van de week had plaatsgevonden. Voorts is door enkele onderwijsgevenden
aan het begin van de les niet expliciet aangesloten bij de begin
situatie van de leerlingen, omdat dat voor hen een onderdeel is vein de
voorbereiding van de les. Zij hebben aangegeven steeds vóóraf de aanmeldings- of inschrijfformulieren te raadplegen en, indien mogelijk,
zich te baseren op informatie van collega's die reeds les hebben
gegeven aan de betreffende groepen leerlingen. Eén onderwijsgevende,
tenslotte, sloot niet aan op de beginsituatie van de leerlingen, omdat
hij wilde dat de leerlingen 'zijn' manier van werken zouden aanleren
als de meest efficiënte werkwijze, en één onderwijsgevende bleek
achteraf vergeten te zijn aan te sluiten op de beginsituatie van de
leerlingen.
3)

Ordening of volgorde

De meeste geobserveerde lessen kenden een theoretisch en een praktisch
gedeelte, hoewel ook enkele lessen zijn geobserveerd waarbij voort
durend sprake was van een afwisseling tussen theorie en praktijk.
Bij ruim de helft van de geobserveerde lessen was door de onder
wijsgevenden een bewuste volgorde aangebracht in de behandelde leerstof
in het theoretische gedeelte van de les. Bij anderen was deze volgorde
willekeurig: men hield zich aan de volgorde zoals die was aangegeven in
de schriftelijke materialen (werkbladen, dictaten en lesbundels).
Enkele van deze onderwijsgevenden deelden mee, dat de door hen gehan
teerde volgorde in de leerstof ook best andersom had gekund, of dat
deze volgorde onder meer werd bepaald door vragen van de leerlingen. De
redenen die onderwijsgevenden hebben gegeven voor de door hen bewust
aangebrachte volgorde in de leerstof in het theoretische gedeelte
kunnen worden gerangschikt naar leerpsychologische en didactische
redenen en naar redenen die zijn gebaseerd op de praktijk en de behan
delde apparatuur. Een relatief veel voorkomende leerpsychologische
overweging is leerlingen eerst de werking van onderdelen te leren
kennen alvorens hen de samenhang te leren die een bepaalde werking tot
stand brengt, zoals ook blijkt uit de onderstaande twee uitspraken.
"Je moet eerst weten waarmee je werkt, je moet je 'gereed
schap' kennen, maar dat wil nog niet zeggen dat je vakman
bent. Dat gereedschap heb je betrekkelijk snel bekeken.
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Alleen dan ben je nog niet klaar, dat gereedschap werkt dan
nog niet."
"Qua opbouw zeg je eerst het materiële, dus hoe zo'n ding is
opgebouwd, dan ga je naar de eigenschappen daarvan kijken
(...) en dan ga je naar de karakteristieken van zo'n ding.
En dan kom je bij de werking terecht..."
In tegenstelling tot deze uitspraken zijn er ook enkele onderwijs
gevenden die er de voorkeur aan geven om eerst in te gaan op het
algemene en daarna op de onderdelen.
Overwegingen van didactische aard om bewust een bepaalde volgorde
aan te brengen in de leerstof tijdens het theoretische gedeelte hebben
vooral betrekking op het willen aanbrengen van afwisseling voor de
leerlingen, of op door de jaren heen opgebouwde ervaringen omtrent de
zinvolheid van een bepaalde volgorde in relatie tot leereffecten bij
leerlingen.
De laatste categorie van overwegingen om bewust een bepaalde
volgorde in de theoretische leerstof aan te brengen heeft betrekking
ops
-

de aard van de te verrichten handelingen of de werkvolgorde die min
of meer vastligt;

-

de praktijk waarin diezelfde volgorde ook wordt gehanteerd (bijvoor
beeld bij het ploegen);

-

de te gebruiken apparatuur (bijvoorbeeld bij de behandeling van een
melkleiding).

De overwegingen van deze aard overlappen elkaar voor een deel en zijn
hoofdzakelijk afgeleid van de wijze waarop in de werkelijkheid van het
bedrijfsleven wordt gehandeld met apparatuur of met machines.
Het is opvallend dat veel redenen die hiervoor zijn beschreven óók door
veel onderwijsgevenden zijn gegeven voor de door hen aangebrachte
volgorde in het praktische gedeelte van hun lessen, waardoor sprake is
van een doordachte consistentie tussen 'theorie' en 'praktijk'. Een
voorbeeld van leerpsychologische overwegingen ligt vervat in de onder
staande uitspraak van een onderwijsgevende, die van mening is dat
leerlingen eerst geconfronteerd moeten worden met de onderdelen van
apparatuur.
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"Als ze aan een differentieel gaan sleutelen, dan weten ze
waar het zit en zien ze het niet als een stuk ijzer waarvan
ze de functie niet kennen."
Andere onderwijsgevenden zijn daarentegen van mening dat leerlingen
zich eerst moeten oriënteren op het algemene en daarna op het speci
fieke, respectievelijk het apparaat of de machine en daarna op de
onderdelen van het apparaat of de machine.
De eerder beschreven overwegingen van didactische aard en de vanuit
de in de praktijk aanwezige apparatuur afgeleide overwegingen spelen
óók een rol bij het bewust aanbrengen van een bepaalde volgorde in het
praktische gedeelte van lessen.
Enkele onderwijsgevenden hebben in de praktische gedeelten van hun
lessen géén volgorde aangebracht. Naar hun mening was het niet relevant
wat door de leerlingen eerst gedaan werd, omdat elke oefening een
afgerond geheel vormde of omdat het ging om het 'doorlopen' van situa
ties die van elkaar gescheiden waren. Eén onderwijsgevende gaf in dit
verband aan leerlingen in principe vrij te laten in hun handelen, maar
vond wel dat zij in staat moesten zijn zich te verantwoorden ten over
staan van door hem gegeven richtlijnen voor het handelen indien dat
nodig bleek.
4)

Indeling en presentatie

Veruit de meeste onderwijsgevenden hadden de leerstof of datgene wat de
leerlingen zich eigen moesten maken ingedeeld in achtereenvolgens een
theoretisch èn een praktisch gedeelte, zoals ook reeds eerder is
geconstateerd. Velen zien het geven van uitleg, informatie of instruc
tie als een noodzakelijke voorwaarde voor het verrichten van praktische
handelingen of vaardigheden door leerlingen. Men ervaart deze indeling
om de volgende redenen als de meest effectieve;
-

de leerlingen hoeven onderwijsgevenden niet steeds te benaderen met
vragen of problemen, omdat hen basiskennis is aangedragen waarmee ze
beter doordacht aan het werk kunnen gaan;

- het is voor het geven van uitleg praktisch gezien gemakkelijker dan
iedere leerling of groepje leerlingen afzonderlijk en na elkaar
uitleg te geven of te instrueren.
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De onderstaande vier uitspraken illustreren de hierboven weergegeven
redenen om eerst 'theorie' en daarna 'praktijk' te doen.
"Je kunt beter eerst de algemene dingen gezamenlijk door
spreken, want ze maken toch veel dezelfde fouten. De speci
fieke dingen kun je individueel, tijdens het werken door
nemen."
"Het is goed om het touw eerst te ontrafelen en te weten hoe
het er uitziet... Hun gedachtengang is dan geordend; wat ze
doen, doen ze dan bewust."
"Bij veel onderwerpen kan het niet andersom, want dan komen
ze er niet uit. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar die
onderwerpen zijn dan toch te moeilijk voor de mensen om er
rechtstreeks in te springen. De ervarig leert dans 'ga er
eerst maar wat meer van vertellen, zodat ze wat achtergrond
informatie hebben, en zet ze dan maar eens aan het werk'. In
de meeste gevallen lukt het dan wel aardig."
"Bij zo'n eerste confrontatie moet je er dingen omheen ver
tellen, voordat ze aan de slag kunnen. En die zelfwerkzaam
heid bouw ik bewust in, zodat ze het abstracte, waar ze
alleen van gehoord hebben, ook kunnen zien werken..."
In het algemeen blijkt uit de geciteerde uitspraken dat veel onderwijs
gevenden er de voorkeur aan geven om leerlingen die onbekend zijn met
bepaalde onderwerpen, of daar weinig kennis van hebben, eerst informa
tie te verstrekken alvorens zij aan het werk kunnen gaan. Slechts één
onderwijsgevende handelde om precies dezelfde reden omgekeerd: juist
omdat de leerlingen niets van de materie afwisten werd meteen de prak
tijk ingegaan om zich daarna meer theoretisch te verdiepen. Naar de
mening van deze onderwijsgevende spreekt deze indeling leerlingen meer
aan en gaat daar een groter leereffect van uit.
Overwegend 'praktijk' of voor een groot deel 'théorie' werd vooral
aangetroffen bij enkele lessen die deel uitmaakten van een kadercursus
of specialistische cursus. Eén onderwijsgevende gaf in dit verband aan
een praktisch gedeelte aan de les te hebben toegevoegd om te voorkomen
zelf teveel aan het woord te zijn, zoals ook blijkt uit de onderstaande
uitspraak.
"... Om niet 50 minuten aan het praten te zijn. De jongens
moeten natuurlijk wel de indruk krijgen dat ze op een prak
tijkschool zijn, want ze krijgen al theorie genoeg. Vandaar
die indeling."
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In een aantal geobserveerde lessen was sprake van een indeling waarbij
het overdragen van informatie en het praktisch werken elkaar diverse
malen afwisselden. Men beoogde hiermee:
-

de les afwisselend te houden voor de leerlingen;

-

de les af te stemmen op de beginsituatie van de leerlingen, respec
tievelijk hun theoretische achtergronden en eigen ervaringen.

Ook van deze onderwijsgevenden volgen hieronder enkele uitspraken ter
illustratie van hun beweegredenen of motieven.
"Ik had al die punten van tevoren kunnen bespreken, maar dan
was ik drie kwartier kwijt geweest voordat de jongens aan
het werk hadden gekund. Ik vind dat je het stap voor stap
moet doen en vooral die theorie niet in één keer. Dan wordt
de oefening ook een beetje afgewisseld."
"Als je veel theorie, berekeningen e.d. geeft, dan zit je
niet direct op de sterkste kant van deze jongens te werken.
Het zijn toch meer jongens die wat praktijkgericht zijn. Ze
zijn ook nog wat jonger. Dan moet je toch meer verder ingaan
op hetgeen zij aan ervaring hebben opgedaan, vanuit de
situatie thuis of vanuit de stage... Vanochtend was het ook
zo, dat er jongens waren die zeiden 'bij ons werkt dat ook
zo' en 'nu begrijp ik waar het voor dient'. Die zien dan
duidelijk een koppeling van wat ze hier doen en wat ze dus
thuis op dat moment gemist hebben. Het sluit nu op elkaar
aan en dat maakt het plaatje compleet. Ik denk dat je voor
zulke cursisten een hoop bereikt hebt."
Door meer onderwijsgevenden is aangegeven dat de door hen gehanteerde
indeling van de leerstof of datgene wat de leerlingen zich eigen moes
ten maken ook best anders had gekund, maar dat deze indeling in de loop
der jaren zo is gegroeid of dat deze indeling 'de normale procedure'
inhoudt zoals die in de school wordt gehanteerd.
Ruim 2/3 deel van de onderwijsgevenden was naar aanleiding van de
geobserveerde lessen van mening, dat de leerstof of datgene wat de
leerlingen zich eigen moesten maken op overzichtelijke wijze was gepre
senteerd. Ter ondersteuning van deze mening refereerde men vooral aan
de manier van werken door de leerlingen of cursisten (serieus, gemoti
veerd, aandachtig, enz.), hun bekendheid met het betreffende onderwerp
van de les, de wijze van aanbieding en dosering van de leerstof en
praktijkopdrachten en aan de organisatie van het onderwijsleerproces in
het algemeen en van de te gebruiken materialen e.d. in het bijzonder.
Mede om de overzichtelijkheid of duidelijkheid voor de leerlingen te
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vergroten, hebben veel onderwijsgevenden aan het begin van de les de
bedoeling - en soms ook de indeling en opzet - van de les aan de
leerlingen meegedeeld. Op dit didactisch principe wordt in de volgende
paragraaf nader ingegaan.
De manier van werken door de leerlingen is voor veel onderwijs
gevenden eveneens een indicatie waaruit blijkt dat de leerlingen de
leerstof of datgene wat ze zich eigen moesten maken hebben begrepen.
Andere indicatoren zijn o.a. antwoorden op zowel tijdens als aan het
eind van een les door de onderwijsgevende gestelde vragen en de resul
taten van verrichte werkzaamheden.
Uit de manier van werken door de leerlingen of cursisten, tenslotte,
leiden veel onderwijsgevenden ook af of het door hen behandelde onder
werp de leerlingen heeft geboeid. Voorts vinden leerlingen of cur
sisten naar de mening van onderwijsgevenden een onderwerp boeiend,
wanneer zij o.a.:
- het belang van het onderwerp inzien in verband met hun vakgebied of
eigen werkzaamheden;
-

praktisch bezig kunnen zijn.

Ook de aard of het karakter van een onderwerp zelf bepaalt of leerlin
gen het wel of niet boeiend vinden, zoals ook blijkt uit onderstaande
uitspraken van twee onderwijsgevenden met betrekking tot het ploegen.
"Een oefening waarbij trekkers gebruikt worden, motiveert
over het algemeen meer dan oefeningen waarbij ze moeten
staan en af en toe eens ergens een tikje met de hamer tegen
aan geven. Bovendien vormt het een uitdaging om aan de
anderen uit de groep te laten zien dat iemand wel degelijk
kan trekker rijden."
"Ploegen boeit over het algemeen. Bij ploegen worden theorie
en praktijk gewoon leuk aan elkaar gekoppeld, terwijl dat
bij andere onderwerpen lang niet altijd kan. Bovendien is
ploegen veel praktijk en dat vinden ze leuk. Ze komen op een
praktijkschool om praktijk te doen, niet om de hele tijd
binnen te zitten."
Bijna alle onderwijsgevenden waren van mening dat de door hen verstrek
te opdrachten probleemloos bij de leerlingen overkwamen. Dit neemt
uiteraard niet weg, dat tijdens de lessen soms veelvuldig bijsturing of
correctie nodig was.
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10.3 METHODIEK
1)

Fasering van het onderwijsleerproces

In paragraaf 9.2 zijn de meest belangrijke functies van de afzonder
lijke lesfasen of lesgedeelten reeds beschreven. Samengevat luiden deze
voor elk lesgedeelte als volgt:
-

inleiding: kennismaking, meedelen van de bedoeling van de les,
inschatten van het beginniveau van de leerlingen en hen proberen te
motiveren;

-

theoretisch deel: verschaffen van voorkennis of achtergrond
informatie als voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van praktijk

-

opdrachten;
praktisch deel: oefenen van vaardigheden, ervaringen laten opdoen en
door praktijk de theorie beter leren kennen;

-

afsluiting: samenvatten, bepalen van leerresultaten, opruimen, van
de les een afgerond geheel maken, checken van het algehele verloop
van de les en gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Door de meeste onderwijsgevenden zijn deze vier lesgedeelten veelal in
opeenvolging gehanteerd. Men heeft aangegeven deze indeling meestal te
hanteren, hoewel de afzonderlijke lesgedeelten om uiteenlopende redenen
in duur van elkaar kunnen verschillen. Men vindt zo'n indeling logisch,
afwisselend voor leerlingen en een werkwijze aan de hand waarvan leer
lingen het meest effectief leren. Ditzelfde zijn onderwijsgevenden van
mening wier lessen bestonden uit theoretische en praktische delen die
elkaar gedurende één les diverse malen afwisselden.
In tabel 10.1 worden de percentages weergegeven van de tijd die door
de onderwijsgevenden is besteed aan de afzonderlijke lesgedeelten ten
opzichte van de tijd die in zijn geheel aan lesgeven is besteed. Uit
tabel 10.1 is af te leiden dat:
- het verlies aan lesgeeftijd soms vrij groot is. Dit werd onder meer
veroorzaakt door het lopen, fietsen of rijden naar de schoolbedrijven en buitenterreinen, door het nogal eens te laat binnen
-

komen door leerlingen en door ingelaste pauzes;
de tijd die men besteedt aan een inleiding op de les beperkt is. In
zo'n beperkte tijd is het niet goed mogelijk alle functies die men
aan een inleiding toekent optimaal te realiseren. In nog sterkere
mate geldt dat voor de afsluiting van een les. Bij bijna 1/3 deel
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van de geobserveerde lessen vond geen afsluiting plaats en bij
enkele andere lessen nauwelijks;
- de verhouding tussen de bestede tijd aan theorie en praktijk sterk
varieert. Het is moeilijk aan te geven welke verhouding de meeste
aanbeveling verdient. Bovendien hangt deze verhouding af van de
voorkennis van de leerlingen, de aard van het onderwerp e.d. Des
ondanks wordt door onderwijsgevenden op praktijkscholen tijdens
praktijklessen of als onderdeel van die lessen vrij veel theorie
gegeven. Er zijn lessen of lesblokken geobserveerd waarbij de meeste
tijd is besteed aan theoretisch onderwijs (zie bijvoorbeeld de
onderwijsgevenden 8, 9, 10, 17, 19, 21 en 23);
-

de verschillen in de officiële duur van de lessen sterk uiteenlopen.
Onderwijsgevenden hebben o.a. aangegeven lesblokken van 200 minuten
te lang te vinden, vooral in verband met de concentratie van de
leerlingen, en 50 minuten te kort om hen de nodige kennis en vaar
digheden bij te brengen.

In aansluiting op dit laatste aspect, de lesduur, prefereren veel
onderwijsgevenden lesblokken van twee maal 50 minuten. In het algemeen
heeft een organisatie van het onderwijsleerproces in langere tijdseen
heden dan lesuren van 50 minuten naar de mening van onderwijsgevenden
het voordeel dat:
-

de realiteit zowel inhoudelijk als qua werkomstandigheid meer wordt
benaderd;

-

de onderwijssituatie overeenstemt met wat veel cursisten uit het
bedrijfsleven gewend zijn;

-

een vollediger concentratie op een onderwerp mogelijk is;

-

de planning van het te verzorgen onderwijs eenvoudiger is;

-

de begeleiding en observatie van leerlingen of cursisten intensiever
en beter mogelijk zijn;

-

de contacten met leerlingen of cursisten op zich verbeteren.

Het hanteren van lesblokken heeft ook nadelen, bijvoorbeeld wanneer een
onderwijsgevende en een leerling niet goed met elkaar overweg kunnen of
wanneer het onderwerp leerlingen niet aanspreekt, waarop in voorgaande
hoofdstukken reeds door onderwijsgevenden is gewezen.
2)

Sociale en ruimtelijke organisatie

Alle onderwijsgevenden die aan leerlingen theoretische achtergrond
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informatie verstrekten, deden dat op een klassikaal-frontale wijze. Men
had de hele groep ook veelal bij elkaar tijdens het geven van een
demonstratie, het voeren van een bespreking of om een bepaalde fout te
corrigeren. De leerlingen of cursisten werkten echter overwegend zelf
standig bij het uitvoeren van praktijkopdrachten, dat wil zeggen indi
vidueel, in tweetallen of in subgroepjes. Slechts enkele onderwijs
gevenden lieten om onduidelijke redenen en soms zonder een duidelijke
taakverdeling alle leerlingen tegelijk aan een en dezelfde opdracht
werken.
De aard van de werkzaamheden bepaalt onder meer wanneer leerlingen
individueel oefenen. Van zes onderwijsgevenden zijn lessen geobser
veerd, waarvan de praktische oefeningen bestonden uit 'typisch eenmans
werk'. Andere redenen om leerlingen individueel te laten werken ont
leende men aan het ter beschikking hebben van voldoende leer- en hulp
middelen, alle leerlingen zoveel mogelijk aan hun trekken willen laten
komen en aan het gegeven dat de betreffende werkzaamheden in de werke
lijkheid ook door individuele personen moeten worden verricht.
Tijdens de uitvoering van praktijkopdrachten werkten de leerlingen
in de meeste geobserveerde lessen samen met een of meer medeleerlingen
of -cursisten. Sommige onderwijsgevenden gaven aan beperkt te worden
door een gebrek aan leer- en hulpmiddelen, waardoor niet individueel
gewerkt kon worden. De meeste onderwijsgevenden echter, ervaren het
gezamenlijk overleggen en elkaar helpen als een manier van werken,
waardoor een goed resultaat bereikt wordt. Een onderwijsgevende ver
woordde dit als volgt:
"Het voordeel daarvan is dat men overlegt voordat men een
antwoord opschrijft. Daardoor worden een heleboel foute
antwoorden als het ware al geschift. Het is voor de leerlin
gen ook gezelliger om met z'n tweeën te werken."
In het algemeen is er door de meeste onderwijsgevenden naar gestreefd
om, met inachtneming van bepaalde omstandigheden of beperkingen in
leer- en hulpmiddelen en outillage, de leerlingen zo intensief en
actief mogelijk te laten zijn tijdens het werken aan praktijkopdrach
ten.
Het werken in subgroepjes betekende, zoals ook tot uiting komt in de
hiervoor geciteerde uitspraak, veelal werken in tweetallen. Het samen
stellen van deze tweetallen of subgroepjes werd vaak aan de leerlingen
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zelf overgelaten, zoals ook blijkt uit de onderstaande uitspraak.
"Waar ik zelf niet in hoef te grijpen doe ik het ook liever
niet. Ik kan me wel met alles bemoeien, maar zeker voor deze
mensen, die zelf een stuk verantwoordelijkheid moeten gaan
dragen, vind ik het zinvol om ze het zelf te laten doen."
Het kwam echter ook voor dat leerlingen aan de hand van presentie
lijsten of op basis van eerder opgedane ervaringen met betrekking tot
bijvoorbeeld hun leervermogen of karakter door de onderwijsgevende zelf
werden ingedeeld in subgroepen of in tweetallen.
Tijdens het retrospectieve vraaggesprek bleken veruit de meeste onder
wijsgevenden tevreden te zijn met de voor hun lessen ter beschikking
staande ruimtes, buitenterreinen, leer- en hulpmiddelen en outillage.
Degenen die dat niet waren refereerden daarbij aan slechte weersomstan
digheden, met meer groepen tegelijk in één ruimte aan het werk zijn,
verstoord worden door binnenkomende mensen en aan een gebrek aan mate
rialen (zie ook hoofdstuk 8).
De meest voorkomende opstellingen van meubilair (in theorielokaal
tjes of leshoekjes) waren achtereenvolgens de rechthoek-, vierkant-,
rij-, cirkel- en halve cirkelopstelling. Ten aanzien van deze laatste
vorm deelde de betreffende onderwijsgevende het volgende mee:
"Elk woord, hoe zacht ook gezegd, dat hoor je en elke hande
ling van de mensen, die zie je. Als ze achter elkaar zitten
dan zijn er dingen die je niet kunt waarnemen. Daar heb ik
een hekel aan. En dit werkt vooral ook met een gesprek erg
prettig. Bovendien vergemakkelijkt het de loopruimte. Je
kunt gemakkelijk bij hen langs gaan en hen iets geven..."
3)

Werkvormen

Lowyck en Tillema (1984) schrijven o.a. in het voorwoord van een onder
hun redactie verschenen boek over werkvormen, dat er geen eenduidige
definiëring of omschrijving van 'werkvormen' voorhanden is. Er zijn met
andere woorden geen sluitende taxonomieën of indelingen. Mede om deze
reden wordt hier niet zozeer gestreefd naar een systematische weergave
van tijdens de observatie van praktijklessen aangetroffen didactische
werkvormen, maar veeleer naar een pragmatische weergave. Schema 10.1
geeft een overzicht van de meest voorkomende didactische werkvormen.
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Werkvorm
Activiteiten van meer
presenterende aard:
1) vertellen/uitleggen/
toelichten
2) bord schrijven/tekenen

3) demonstreren (van con
crete handelingen aan
apparatuur e.d.)
4) illustreren/laten
zien/aanwijzen

5) beantwoorden van/op
lossingen geven voor
door leerlingen ge
maakte vragen of op
drachten
Activiteiten van meer
delegerende aard:
6) zelfstandig laten
uitvoeren van opdrach
ten

7) laten samenwerken/
overleggen met elkaar

8) iets laten voordoen/
aanwijzen
9) antwoorden/oplossingen
laten geven
10) aantekeningen laten
maken/laten overnemen
van het bord

Redenen/motieven

zie eerder beschreven redenen voor het
geven van theorie tijdens praktijkles
sen
ter verduidelijking, kunnen/moeten
leerlingen (op juiste wijze) overnemen,
accentueren van dingen, opbouwend kun
nen werken
ter verduidelijking van hoe iets moet,
werkt tijdsbesparend, leidt tot beter
onthouden, ter correctie van fouten,
leerlingen blijven boeien, vanwege
veiligheid, accenten leggen
een beeld geven/laten zien waarover
wordt gesproken, ter aanvulling op les
materiaal, voor de afwisseling, niet al
leen willen doceren, herkenning door
leerlingen nagaan, ter verduidelijking
voor het handhaven van orde, uit laten
leggen door leerlingen kost veel tijd,
vermijden van discussies en daarmee
voorkomen van tijdgebrek, leerlingen de
les willen laten verlaten met de goede
antwoorden of juiste oplossingen

leerlingen moeten het zelf leren, ze
moeten het later ook zelf kunnen,, er
blijft leerlingen meer bij, de aandacht
van de leerlingen te (blijven) houden,
vertrouwen geven dat ze iets kunnen,
idee geven dat het niet zo eenvoudig
is, leerlingen leren zo het meest
van elkaar leren, groep.bezit méér ken
nis dan een leerling alleen, elkaar
steunen, elimineert fouten die iemand
alleen wel zou maken, afspraken maken
dwingt serieus bezig te zijn
bevordert betrokkenheid, stimuleert
meedenken en attent zijn
leerlingen hebben ze óók zelf gemaakt,
zijn ze beter bij de les betrokken
ter correctie op het boek, is een
schoolafspraak, onderwijsgevende vindt
dat prettig, leerlingen doen dat soms
niet uit zichzelf, hebben de leerlingen
het belangrijkste op papier om na te
lezen
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(Vervolg)
Werkvorm

Redenen/motieven

11) laten opruimen

12) huiswerk opgeven
Activiteiten van meer
interacterende aard:
13) stellen van vragen

14) beantwoorden van
vragen
15) hulp bieden/corrige
ren

16) toezien/controleren

17) aanwijzingen geven

18) waarnemen/observeren
Schema 10.1

is een stilzwijgende afspraak, is on
derdeel van de werkzaamheden, wat wordt
gebruikt moet weer worden opgeruimd,
zelfstandigheid tonen
basis voor de volgende les, verwerken
van het geleerde

- leerlingen bij de les betrekken/activeren, nagaan wat leerlingen denken/we
ten/kunnen, maakt van de les een wis
selwerking, leerlingen zeggen anders
niets, contact met leerlingen krijgen,
nagaan of leerlingen nadenken bij wat
ze doen, het is plezierig respons te
krijgen
- ingaan op wat op dat moment bij de
leerlingen leeft, contact met de leerlin
gen te houden, beleefdheid/relatie niet
willen verstoren, ter verduidelijking
- denken dat leerlingen het niet leuk
vinden als onderwijsgevende 'niets'
doet, voorkomen van mislukking en daar
mee demotivatie, leerlingen niet vast
laten lopen, hen op de goede weg hel
pen, nodig in verband met tijdgebrek
- wat ze doen roeten ze goed doen, thuis
of bij een gastboer maak je er ook geen
rommel van, het moet zo snel mogelijk
goed gedaan worden, een eenmaal gemaak
te fout is moeilijk te corrigeren,
voorkomen dat leerlingen vastlopen, an
ders blijven ze steeds dezelfde fout
maken, nagaan of de leerlingen iets op
de juiste manier doen, ze moeten goed
wisselen van opdrachten, nagaan of ge
geven aanwijzingen tot verbeteringen
leiden, leerlingen moeten niet te ver
uiteen raken
- nodig in verband met de aard van de
leerlingen, tijdwinst, voorkomen van
fouten, aanvulling op aanwijzingen op
de werkbladen, uit veiligheidsoverwe
gingen, ter verduidelijking, leerlingen
stoppen er anders mee
- voorwaarde om op de leerlingen in te
kunnen spelen

Overzicht van de meest voorkomende didactische werk
vormen in termen van activiteiten van onderwijsgevenden
tijdens praktijklessen.
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De enige restrictie is, dat in het schema didactische werkvormen worden
beperkt tot activiteiten vein onderwijsgevenden. Dat wil zeggen activi
teiten die door de onderwijsgevenden zélf zijn geïnitieerd en activi
teiten van onderwijsgevenden die mede tot stand zijn gekomen door
handelingen, reacties e.d. van de zijde van leerlingen of cursisten. De
eerstgenoemde activiteiten zijn vooral van presenterende en delegerende
aard, terwijl de laatstgenoemde activiteiten meer interacterend van
aard zijn en vooral plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de praktijk
opdrachten of praktisch bezig zijn door leerlingen.
De meeste van de in schema 10.1 gerubriceerde didactische activi
teiten zijn geobserveerd in de lessen van bijna alle onderwijsgevenden.
Dit wijst erop dat zij voor wat didactische werkvormen betreft, be
schikken over een didactisch handelingsrepertoire dat een algemeen
karakter heeft. Schema 10.1 toont echter tegelijkertijd dat de geobser
veerde didactische werkvormen door contextuele invloeden en door facto
ren van meer persoonlijke aard een 'eigen inkleuring' krijgen.
De redenen of motieven die aan de geïnventariseerde didactische
werkvormen ten grondslag liggen, illustreren dat de 'inkleuring' van
didactische werkvormen in sterke mate plaatsvindt door het onderwerp en
de inhoud van een les en door percepties van onderwijsgevenden ten
aanzien van leren en werken door leerlingen en de manier waarop dit in
hun ogen zo goed mogelijk gearrangeerd kan worden. In principe kunnen
op basis van deze gegevens didactische werkvormen voorafgaande aan de
les worden gekozen. Deze didactische werkvormen krijgen een verdere
inkleuring op grond van handelingen of reacties van leerlingen tijdens
de les, zodat in termen van activiteiten van onderwijsgevenden ad hoe
keuzen moeten worden gemaakt. Tijdens praktijklessen hebben deze keuzen
vooral betrekking op de vorm van begeleiden naar aanleiding van zelf
werkzaamheid door leerlingen.
Uit de observaties is gebleken, dat onderwijsgevenden gedurende één
les gebruik maken van een veelheid aan didactische werkvormen, die in
hun onderlinge samenhang, opeenvolging, context- en persoonsgebonden
heid maken dat een leerproces meer directief is, waarbij sprake is van
een relatief sterke sturing door de onderwijsgevende en van leerlingen
als 'uitvoerders', of meer interactief, waarbij de contextuele invloed
relatief groot is en leerlingen meer fungeren als 'medeverantwoordelij
ken' voor het onderwijsleerproces. Zowel directieve als interactieve
onderwijsleerprocessen in de hier beschreven zin kwamen ook voor in één
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en dezelfde les. Het onderscheid tussen deze beide vormen van leer
processen is gradueel van aard, er is niet sprake van een tegen
stelling.
Een belangrijke oorzaak, tenslotte, voor sturing van het onder
wijsleerproces door onderwijsgevenden wordt mede veroorzaakt door de
tijdsfactor. Velen zien hun mogelijkheden beperkt tot één leseenheid en
streven ernaar binnen de daarvoor beschikbare tijd een onderwerp zo
goed mogelijk 'af te ronden' alvorens de leerlingen weer naar een
andere onderwijsgevende gaan en geconfronteerd worden met een nieuw
onderwerp.
4)

Methodisch model

Betrekkelijk veel onderwijsgevenden gaven aan, dat zij tijdens de
lesuitvoering het leerresultaat of het leereffect in termen van kennis,
inzicht en vaardigheden het meest belangrijk vinden. Deze bevinding
correspondeert met eerdere in dit hoofdstuk beschreven bevindingen ten
aanzien van de doelstellingen die men nastreefde met de geobserveerde
lessen. Duidelijker dan in het begin van dit hoofdstuk blijkt op deze
plaats, dat door diverse onderwijsgevenden tevens impliciet gebleven of
'verborgen' doelstellingen zijn nagestreefd, bijvoorbeeld de volgende:
-

dat de leerlingen rustig bezig zijn;

-

proberen de groep te motiveren;

- contact met de leerlingen krijgen;
-

dat de les goed overkomt;

-

een goede houding en verzorgd uiterlijk van leerlingen;

-

de sfeer (plezierig, enthousiasme);

-

leerlingen hard met een onderwerp confronteren.

Naast of in samenhang met deze impliciet gebleven doelstellingen refe
reerden onderwijsgevenden vooral aan didactische categorieën als zijnde
erg belangrijk tijdens de lesuitvoering. Genoemd werden onder meers de
doelstelling van de les (het bereiken ervan), de activiteiten van de
leerlingen (aan het werk zijn, doelgericht bezig zijn, op de goede weg
zijn e.d.), de leerstof (informatie verstrekken) en activiteiten van de
onderwijsgevenden (manier van uitleggen en demonstreren).
Uit het bovenstaande blijkt o.a. dat tijdens de lesuitvoering
aspecten een rol spelen die bij de planning of lesvoorbereiding
(grotendeels) impliciet blijven (zie ook paragraaf 9.1). Het is niet
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goed mogelijk deze aspecten op basis van verkregen onderzoeksgegevens
modelmatig te presenteren.
5)

Didactische principes

In het interpretatiekader ten behoeve van het retrospectieve vraag
gesprek (zie bijlage 4) zijn didactische principes omschreven als
aspecten van het didactisch handelen die in zekere zin de 'diepte
structuur' van het didactisch handelen vormen. Voorts is gesteld, dat
het vakmanschap van onderwijsgevenden in belangrijke mate afhankelijk
is van de hantering van die didactische principes.
Hieronder worden naar aanleiding van de geobserveerde lessen de
meest voorkomende didactische principes weergegeven en toegelicht.
Enkele van deze principes kunnen door het ontbreken van een adequate
omschrijving van didactische principes ook worden begrepen als zijnde
didactische overwegingen. De redenen of motieven van onderwijsgevenden
voor de hantering van bepaalde didactische principes blijken sterk
gebaseerd te zijn op persoonsgebonden intenties, noties, inzichten e.d.
waarvan men zich niet steeds bewust is. Voor veel onderwijsgevenden
zijn didactische principes onderdeel van een routinematig handelings
patroon en daarmee relatief stabiele kenmerken van hun didactisch
handelen.
-

Aan het begin van de les de doelstelling en/of het programma van de

les meedelen. Met dit didactische principe wordt onder meer beoogd
leerlingen of cursisten een beeld te geven van wat hen te wachten
staat, respectievelijk van wat door hen gedaan moet worden. Men vindt
het belangrijk dat het voor de leerlingen duidelijk is wat er gedurende
de les gaat gebeuren. Naar de mening van diverse onderwijsgevenden
ervaren leerlingen het als prettig wanneer ze weten wat hen te wachten
staat en wordt daarmee hun motivatie tot deelname aan de les bevorderd.
De onderstaande uitspraak van een onderwijsgevende illustreert o.a. de
hier genoemde redenen.
"... Omdat ik de jongens het geheel wil laten overzien waar
we naar toe gaan werken. Als de jongens weten waar je naar
toe gaat, dan zijn ze eerder geneigd naar het doel toe te
stappen. Als je het doel niet omschrijft, of wat dan ook,
dan hebben ze in het achterhoofd misschien de vraag omtrent
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waar ik naar toe wil. Het is een soort motivatie, dat ze
zien waar je naar toe wilt en dat dat nuttig is."
Twee andere voordelen van het vooraf meedelen van de doelstelling van
de les zijn, aldus enkele onderwijsgevenden, dat daardoor misverstanden
worden voorkomen, in de zin dat leerlingen begrijpen wat de onderwijs
gevende wil en daarmee meer richting kunnen geven aan hun eigen hande
len, en dat het kan fungeren als een middel om te zien hoe leerlingen
reageren met de mogelijkheid voor de onderwijsgevende tijdens de les op
deze reacties in te kunnen spelen. De onderstaande uitpraak illustreert
welke reacties van leerlingen zoal worden bedoeld.
"... Aan de hand daarvan kun je ook weer zien hoe de reactie
is... Dat ze zeggen van 'dat hebben we al gehad' of iets in
de trant van 'dat is te moeilijk' e.d. Dat zou kunnen."
Een aantal onderwijsgevenden, tenslotte, heeft te kennen gegeven het
vroeger zelf ook altijd als plezierig te hebben ervaren aan het begin
van een les op de hoogte te worden gesteld van de doelstelling van de
les.
-

Tijdens de les veel aan de praktijk ontleende aanwijzingen, tips of

voorbeelden geven. Dit principe wordt onder meer gehanteerd om abstrac
ties te verduidelijken, het voorstellingsvermogen van de leerlingen te
vergroten en hen een beeld te geven van hoe het een en ander in de
werkelijkheid plaatsvindt. De onderwijsgevenden die dit principe hante
ren baseren zich daarbij veelal op eigen praktijkervaringen met betrek
king tot bijvoorbeeld bepaalde apparatuur waarmee men in het verleden
zelf heeft gewerkt en met betrekking tot bepaalde werkzaamheden waarbij
in de praktijk veel fouten worden gemaakt. Van bijzonder groot belang
wordt het geven van praktische aanwijzingen, tips of praktijkvoorbeel
den gevonden door onderwijsgevenden wier lessen veiligheidsaspecten en
de omgang met dieren behelzen. In het algemeen echter vindt men het van
belang om - indien mogelijk - eigen ervaringen over te brengen op
leerlingen.
-

De leerlingen of cursisten zélf laten ontdekken, uitzoeken of zélf

laten doen. Men vindt het met name belangrijk dat leerlingen door
middel van dit didactische principe zichzelf ontwikkelen en zelf leren
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nadenken. Door zelfstandig te werken aan opdrachten of problemen leren
leerlingen het meest en onthouden ze dingen beter, aldus enkele onder
wijsgevenden. Eén van hen verwoordde deze mening als volgt:
"Als je het ze vertelt, dan gaat het het ene oor in en het
andere weer uit. Maar als ze het zelf ontdekken, dan ben ik
er van overtuigd dat ze het nooit meer van hun leven verge
ten."
Voorts zijn onderwijsgevenden van mening dat door zelf ontdekkend bezig
zijn leerlingen ervaren hoe moeilijk bepaalde dingen in elkaar kunnen
steken en zijn ze in de gelegenheid zichzélf te overtuigen dat ze iets
kunnen. Daar komt bij dat leerlingen of cursisten een volgende keer,
respectievelijk in hun (toekomstige) beroepssituatie, veelal ook alleen
voor bepaalde problemen of taken staan. Het is van belang door middel
van zelfstandig (leren) werken op deze (toekomstige) situatie te anti
ciperen.
-

Uitleg of informatie-overdracht ondersteunen door middel van aan

schouwelijkheid. Veel onderwijsgevenden vinden het min of meer vanzelf
sprekend ook te 'laten zien waar men het over heeft'. Op deze wijze is
men in staat iets duidelijker te maken en beter bij leerlingen te laten
overkomen. Door enkele onderwijsgevenden is er tevens op gewezen, dat
het principe van aanschouwelijkheid de concentratie van leerlingen
verhoogt en dat het bijdraagt aan de vergroting van hun aandacht voor
een onderwerp.
-

Alle leerlingen in gelijke mate aan bod willen laten komen. Dit

principe wordt zowel in het theoretische als in het praktische gedeelte
van een les zoveel mogelijk gehanteerd door de meeste onderwijsgeven
den. Dit principe wordt gehanteerd om de volgende redenen:
-

voorkomen dat een leerling wordt vergeten waardoor deze wellicht
daaruit voor zichzelf verkeerde conclusies trekt;

-

vermijden dat bijvoorbeeld de handigste, vlugste of brutaalste leer
lingen zowel bij oefeningen als bij het beantwoorden van vragen
steeds op de voorgrond treden;

-

bevorderen dat iedereen bij de les betrokken blijft.

De onderstaande uitspraak illustreert dat een consequente hantering van
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het hier beschreven didactische principe om alle leerlingen bij de les
te willen betrekken niet probleemloos is.
"... Je kunt zo'n jongen wel dwingen, maar dan breng je hem
alleen maar in een rot situatie. Als ik merk dat iemand zich
door mij wat opgelaten voelt, dan neem ik gelijk een ander.
Maar toch vind ik wel dat ik zo'n iemand moet proberen er
bij te betrekken. Lukt dat niet, dan is dat pech hebben. Ik
ga niet bewust bij mezelf zeggen: 'hij is een teruggetrokken
figuur, dus hij krijgt geen beurt...' Dat doe ik niet. Als
iemand het systeem goed door heeft en ik had hem dan ge
vraagd de werking te vertellen, dan had hij het wel gedurfd.
Dan had ik hem er juist wel bij betrokken. Nu was het mis
lukt en dan heb je pech gehad."
Een relatief voordeel ten gunste van het principe iedere leerling
zoveel mogelijk bij de les te willen betrekken, is de omstandigheid dat
veel onderwijsgevenden aan praktijkscholen lesgeven aan betrekkelijk
kleine groepen leerlingen of cursisten.
-

Veel vragen stellen. De meeste onderwijsgevenden stellen bewust veel

vragen aan de leerlingen om de leerlingen aan te zetten tot nadenken,
hun betrokkenheid bij de les te vergroten, hun aandacht te richten en
om na te gaan wat ze op bepaalde momenten van de les weten of waarmee
ze problemen hebben. Tevens is het stellen van vragen vanuit het
perspectief van onderwijsgevenden een middel ter verkrijging van
feedback, en daarmee een vorm van 'zelfevaluatie', en een middel om
contact met leerlingen te (blijven) houden.
-

Eén leerling uit de groep laten demonstreren (en uitleggen)« terwijl

de anderen toekijken (en luisteren). De onderwijsgevenden die dit
didactische principe hanteren zijn o.a. van mening dat ze daarmee de
betrokkenheid van leerlingen bevorderen, afwisseling in de les aanbren
gen en er blijk van geven de leerlingen serieus te nemen. Eén onder
wijsgevende hanteert dit principe, omdat een leerling eerder stuit op
mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden dan de onderwijsgevende
zelf, respectievelijk op fouten die door de onderwijsgevende gegaran
deerd niet worden gemaakt. Men moet zich er, aldus een andere onder
wijsgevende, wel van bewust zijn dat niet elke leerling iets kan of wil
demonstreren ten overstaan van de andere leerlingen.
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-

Veel variatie in het gebruik van leer- en hulpmiddelen (tijdens het

theoretisch gedeelte van de les). Dit didactische principe is nauw
gelieerd aan het eerder beschreven principe van aanschouwelijkheid en
beoogt in zekere zin ook dezelfde doeleinden: verhoging van de concen
tratie en aandacht en zo duidelijk mogelijk voor de leerlingen willen
zijn.
-

Honereren van en ruimte open laten voor de eigen inbreng van leer

lingen of cursisten. Onderwijsgevenden vinden het om een aantal redenen
van belang tijdens de les in te gaan op door leerlingen ingebrachte
ervaringen, ideeën of suggesties. Deze ervaringen e.d. leiden er onder
meer toe dat kennis naar boven komt die óók voor onderwijsgevenden zelf
nuttig is, doch veelal zijn ze vooral leerzaam voor de medeleerlingen
of -cursisten. Uit de onderstaande uitspraak blijkt dat onderwijsgeven
den doelbewust streven naar het leren van eikaars kennis en vaardig
heden.
"Daar zinspeel ik ook op. Die ene man is aan het bouwen, dan
moet hij gegevens doorspelen naar de anderen over wat op dit
moment met zijn bouw gebeurt. Daarom liet ik hem ook heel
slinks aan het woord. Bij een vraag uit de groep keek ik hem
aan en dan krijg je van hem het antwoord. Dat wil ik ook.
Hij heeft informatie, die moet hij doorgeven. Soms vragen
medecursisten ook rechtstreeks iets aan hem en dat vind ik
mooi, dat ze op een gegeven moment de vragen niet meer aan
mij stellen, maar aan hem. Dat vind ik prachtig 1 En dan trek
ik me even terug en laat ze maar even. Er komt dan een brok
informatie uit bij het leven... Evenveel als ik zit te
vertellen en misschien wel meer."
Voorts wordt de inbreng van leerlingen van belang gevonden, omdat
daardoor volgens enkele onderwijsgevenden meer sprake is van een
'samenspel'. Zo'n les is naar hun mening veel prettiger dan een les
waarin zij zelf steeds aan het woord zijn: "Je hebt meer het idee met
een groep bezig te zijn in plaats van met jezelf", aldus een van deze
onderwijsgevenden.
-

Voordoen en laten nadoen. Dit didactische principe onderscheidt zich

van het demonstreren in het algemeen doordat leerlingen exact dienen na
te doen wat door de onderwijsgevende is voorgedaan. De onderwijsgeven
den in wier lessen deze werkwijze is geobserveerd zijn van mening, dat
door nadoen leerlingen iets sneller leren en dat ze, wanneer ze in
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staat zijn om het precies zo te doen als de onderwijsgevende, al een
flink resultaat hebben bereikt.
-

Differentiatie naar tempo. Onder differentiatie wordt in dit verband

verstaan het geven van extra opdrachten aan de snellere leerlingen of
het 'zwaarder' (tussentijds) corrigeren van door hen gemaakte opdrach
ten. Differentiatie in de hier beschreven zin houdt in alle leerlingen
aan hun trekken willen laten komen en snellere leerlingen extra of meer
werkzaamheden laten verrichten.
-

Afwisseling in werkvormen. Dit didactische principe kwam in een

aantal geobserveerde lessen nadrukkelijk tot uiting en wordt door de
betreffende onderwijsgevenden - weliswaar veelal intuïtief - gehanteerd
om de interesse van de leerlingen te blijven houden voor hetgeen aan de
orde komt.
-

Alleen hulp bieden als iets niet lukt of als leerlingen daar om

vragen. Dit didactische principe is sterk afhankelijk van het onderwerp
van een les. De onderwijsgevenden in wier lessen dit principe is waar
genomen hebben daarvoor de volgende redenen genoemd:
-

niet de indruk bij de leerlingen willen wekken dat ze iets niet
kunnen en hen het idee geven dat ze hulp nodig hebben;

-

van het maken van fouten leren leerlingen het meest.

Voor één onderwijsgevende is de eerstgenoemde reden aanleiding om
desnoods zo onopvallend mogelijk te begeleiden. De laatstgenoemde reden
wordt door enkele onderwijsgevenden opgevat als een positieve manier
van leren. Door fouten te maken leren leerlingen volgens een van deze
onderwijsgevenden het beste hoe ze iets moeten doen, hoe iets zou
moeten of hoe iets beter kan.
-

Bij het verstrékken van opdrachten voorzeggen wat leerlingen moeten

doen. Enkele onderwijsgevenden die dit didactische principe hanteren,
baseren zich op ervaringen met betrekking tot de sturing van de zelf
werkzaamheid van leerlingen aan de hand van schriftelijke vragen (op
werkbladen). Men heeft o.a. ervaren dat leerlingen deze vragen nogal
eens verkeerd lezen. Bovendien vinden leerlingen het naar de mening van
een onderwijsgevende prettig precies te weten wat en hoe ze iets moeten
doen.
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-

Aan de hand van een lesmodel fouten demonstreren die met het echte

praktijkmodel gemaakt kunnen worden. Het vooraf demonstreren van moge
lijk te maken fouten werkt tijdbesparend en is vooral instructief
bedoeld, aldus de onderwijsgevenden in wier lessen dit didactische
principe is waargenomen.
-

Veelvuldig herhalen van dezelfde oefening. Dit didactische principe

wordt, indien de les zich er voor leent, gehanteerd om leerlingen de
kans te geven iets goed te doen. Het gaat hierbij veelal om oefeningen
van korte duur. Een oefening kan bijvoorbeeld tien keer herhaald worden
en wanneer leerlingen bij de vijfde keer de oefening foutloos uitvoe
ren, dan hebben ze door de herhaling nog vijf keer de gelegenheid om de
oefening goed te doen.
-

Leerlingen laten overnemen wat de onderwijsgevende op het bord

schrijft of tékent en hen erop wijzen wanneer iets genoteerd moet
worden. Enkele onderwijsgevenden hebben te kennen gegeven het belang
rijk te vinden dat leerlingen notities maken, opdat zij daardoor een
houvast hebben waar ze later in de les en wanneer ze de praktijkschool
weer hebben verlaten, op terug kunnen vallen. Bovendien beklijft over
gedragen informatie door het maken van aantekeningen beter dan wanneer
leerlingen alleen stencils worden gegeven die vaak niet (meer) worden
geraadpleegd, aldus twee onderwijsgevenden.
-

Leerlingen laten samenwerken in heterogene groepen. Dit didactische

principe is van organisatorische aard en is in dit hoofdstuk reeds
eerder beschreven. Onderwijsgevenden zijn van mening dat door middel
van samenwerken in heterogene groepen lessen leiden tot een groter
leereffect voor alle leerlingen. Bovendien wordt door een heterogene
groepering voorkomen dat groepjes leerlingen in tempo te ver uiteen
lopen.
~

Het handhaven van orde en netheid op de werkplek. Deze overweging is

gebaseerd op het gegeven dat men in het bedrijfsleven, zoals bijvoor
beeld in een werkplaats, ook orde op zaken moet houden. In een leer
omgeving is netheid volgens een onderwijsgevende tevens van belang om
te voorkomen dat leerlingen worden afgeleid door aanwezige materialen
e*d.

die echter niet te hoeven worden gebruikt.
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De boven beschreven didactische principes zijn alle principes die
tijdens de lessen van enkele of meer onderwijsgevenden zijn waar
genomen. Alle onderwijsgevenden hanteren een aantal van deze principes
gedurende één les. In feite is sprake van didactische principes in
termen van 'opvallendheden' die karakteristiek zijn voor een bepaalde
les en - zoals eerder is geschreven - sterk persoonsgebonden zijn.
Tevens zijn didactische principes afhankelijk van de doelstelling en
het onderwerp van de les.
6)

Organisatie van het onderwijsleerproces

Ruim de helft van de onderwijsgevenden heeft aangegeven de leer- en
hulpmiddelen die in de geobserveerde lessen zijn gebruikt vooraf te
hebben klaargelegd of gecontroleerd. Voor de meesten bleek dit een
kwestie te zijn van stencils of werkbladen verzamelen en het checken
van leer- en hulpmiddelen op hun aanwezigheid. De relevantie van deze
aan de les voorafgaande activiteiten van de zijde van onderwijsgevenden
blijkt o.a. uit de onderstaande uitspraak.
"Ik vind het zonde als dat nog moet gebeuren tijdens de les.
Bovendien is het dan een rommeltje. Dan is niet meer duide
lijk wat er gebeuren moet. Als je iemand de vrijheid geeft
om zelfstandig aan het werk te gaan, dan moet hij dat ook
kunnen op het moment dat de tijd daar is. Als je eerst alles
nog eens bij elkaar moet graaien, dan lopen sommigen te
kletsen en draaien hier en daar aan. En dan ben je binnen de
kortst mogelijke tijd het overzicht kwijt."
Het vooraf controleren van materialen op aanwezigheid en werking is
vooral van belang, aldus een onderwijsgevende, wanneer dezelfde les
ruimte door meer onderwijsgevenden wordt gebruikt. Bezwaarlijk echter
is vaak het ontbreken van tijd, waardoor sommige onderwijsgevenden zich
genoodzaakt zien om de hier beschreven activiteiten aan het begin van
de les te verrichten.
Degenen die het niet nodig vinden vooraf materialen klaar te leggen
of te controleren gaan ervan uit, dat de benodigde leer- en hulp
middelen in de lesruimte aanwezig zijn en dat deze 'lesklaar' worden
achtergelaten door collega's. Naar aanleiding van de geobserveerde
lessen bleek echter dat soms bepaalde materialen niet aanwezig waren,
zodat ze alsnog gezocht moesten worden, en dat in enkele gevallen
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bepaalde lesmodellen of apparatuur niet naar wens functioneerden. Dit
probleem wordt niet geheel ondervangen door alleen op de maandagmorgen
alle voor de hele week benodigde materialen klaar te zetten of te
controleren, zoals op enkele scholen gebruikelijk is.
Mede naar aanleiding van de observaties van de lessen, tenslotte, zijn
in het kader van de organisatie van het onderwijsleerproces nog de
volgende aspecten opgevallen:
- het verstrekken van de opdrachten evenals het indelen en samenwerken
in groepen leverden bij de meeste onderwijsgevenden geen problemen
op. Een belangrijke reden hiervoor is dat ten aanzien van deze
aspecten onderwijsgevenden zich baseren op eerdere ervaringen met
dezelfde lessen en groepen leerlingen;
-

de weersomstandigheden noopten in sommige lessen tot het doen van
organisatorische aanpassingen of leidden tot vertragingen in of het
uitlopen van een les, waardoor de betreffende onderwijsgevenden zich
genoodzaakt zagen mee te helpen bij de uitvoering van de opdrachten;

-

de inbreng van de leerlingen leidde tot improvisatie door enkele
onderwijsgevenden, hoewel dit niet rechtstreeks bleek uit de ob
servaties. Bedoeld wordt hier improvisatie in de zin van afstemming
van leer- en hulpmiddelen op o.a. behoeften en wensen van leer
lingen. Een voorwaarde voor deze vorm van improvisatie is, dat
onderwijsgevenden beschikken over een goede en uitgebreide outillage
en over een brede kennis en ervaring omtrent het betreffende onder
werp. Deze eigenschappen van onderwijsgevenden verklaren tevens
waarom de hier beschreven vorm van improvisatie niet rechtstreeks
door middel van observatie kon worden waargenomen;

- het verband tussen een goede organisatie als onderdeel van de les
voorbereiding en de werksfeer tijdens de les was bij enkele onder
wijsgevenden expliciet aanwezig. De betreffende onderwijsgevenden
zijn van mening dat zonder een goede organisatorische voorbereiding
een les niet optimaal en op een voor beide partijen prettige wijze
kan verlopen.
In het algemeen was in de meeste geobserveerde lessen sprake van een
vlotte organisatie. Slechts in uitzonderingen werd deze organisatie
belemmerd door externe omstandigheden die niet konden worden voorzien,
namelijk: vervoersproblemen naar bedrijven of buitenterreinen en weers
omstandigheden. Omstandigheden die wel voorzien hadden kunnen worden,
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maar die door onderwijsgevenden niet in de organisatie van het onder
wijsleerproces waren verdisconteerd, hadden betrekking op: het niveau
van de leerlingen, het ontbreken van gereedschap of andere materialen,
het defect zijn van apparatuur en het werken van leerlingen in van
elkaar verschillende tempo's, waardoor ze op elkaar moesten wachten
alvorens te kunnen beginnen aan een vervolgopdracht of een nieuwe
opdracht.

10.4 MEDIA
Over de media en hun wijze van gebruik is reeds uitvoerig geschreven in
hoofdstuk 8. Dit geldt tevens voor hun plaats, functie of betekenis in
praktijklessen. In deze paragraaf kan in algemene zin weinig nieuwe
informatie worden toegevoegd aan hetgeen is geschreven over leer- en
hulpmiddelen en outillage in hoofdstuk 8. Ook naar aanleiding van de
gemaakte observaties bleek, dat de onderwijsgevenden veelvuldig gebruik
maken van het bord, de overheadprojector, werkbladen, werkboeken of
lesbundels, stencils, wandplaten of foto's, modellen, aantekeningen
boekjes voor leerlingen, machines of werktuigen, planten of dieren en
talrijke onderdelen van apparatuur.
De keuze van bepaalde leer- en hulpmiddelen was bij diverse onder
wijsgevenden o.a. gebaseerd op leer- en hulpmiddelen die ook in de
praktijk voorkomen, op het object of het na te streven resultaat van
een les en op de (on)bekendheid van leerlingen met een bepaald onder
werp. Ten aanzien van dit laatstgenoemde keuze-criterium worden door
onderwijsgevenden verschillende opvattingen gehanteerd: enerzijds zijn
er onderwijsgevenden die er de voorkeur aan geven om met leerlingen
meteen het (school)bedrijf c.q. de praktijk in te gaan wanneer zij
onbekend zijn met een onderwerp, terwijl anderzijds sommige onderwijs
gevenden juist om die reden prefereren leerlingen eerst in theorie te
confronteren met leer- en hulpmiddelen, hen vervolgens te laten oefenen
met deze leer- en hulpmiddelen in de vorm van handelen met modellen en
hen pas daarna te laten handelen met leer- en hulpmiddelen in de werke
lijkheid zelf. Deze keuze wordt mede bepaald door veiligheidsaspecten
voor mens en dier en door de aard van bepaalde apparatuur zelf.
De overheersende mening van veel onderwijsgevenden is, dat zonder
leer- en hulpmiddelen in praktijkscholen niet geleerd kan worden.

193

Slechts in uitzondering is door enkele onderwijsgevenden aangegeven dat
zij primair bepaalde leer- en hulpmiddelen hebben gekozen om afwisse
ling in de les aan te brengen of om niet overwegend verbaal bezig te
hoeven zijn.

10.5 INTERACTIE
In deze paragraaf wordt van een brede omschrijving van interactie
uitgegaan. De hier beschreven interactie is zowel taak- als persoons
gericht van aard. De laatstgenoemde vorm van interactie onderscheidt
zich van de eerstgenoemde, doordat veeleer sprake is van omgang in een
pedagogische sfeer. Beide vormen van interactie worden in deze para
graaf door elkaar beschreven.
1)

Interactie tussen onderwijsgevende en leerlingen

Er is sprake van een nauwe relatie tussen de in paragraaf 10.3 gecon
stateerde didactische werkvormen en de wijze waarop onderwijsgevenden
interacteren of omgaan met leerlingen of cursisten. Deze relatie geldt
in het bijzonder voor onderwijsgevenden wier activiteiten als sterk
interactief zijn beschreven. Deze onderwijsgevenden stellen zich in hun
omgang met leerlingen of cursisten vooral leerlinggericht op. De manier
waarop zij met leerlingen omgaan is overwegend vriendelijk, behulpzaam,
rustig en kenmerkt zich met name door een goede werksfeer. De achter
deze omgang liggende visie van de betreffende onderwijsgevenden' is er
een van elkaar willen en kunnen vertrouwen, accepteren en respecteren
op basis van gelijkwaardigheid, zoals ook blijkt uit de onderstaande
uitspraken.
"Als een groep een beetje speels is en je gaat er met bars
heid tegenin, dan is gelijk je relatie verstoord. Dan kun je
daarna wel aardig zijn, maar je merkt de weerslag vanzelf
wel. Ik heb er zelf een hekel aan autoritair behandeld te
worden, dus moet je het zelf ook niet doen."
"Ik pas er voor op om te zeggen van: 'jongens ik weet het
beter dan jullie en jullie moeten alles nog leren...' Dan
ben je fout bezig, dan kleineer je ze."
"Je moet op dezelfde noemer zitten als de jongens. Je moet
ook niet te flauwekul-achtig zijn. Als de jongens een gier
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tank 'blubberton' noemen, dan noem ik dat ding ook blubberton."
"Ik probeer ook niet degene te zijn die het weet."
De meeste geobserveerde lessen kenmerkten zich echter door een vrij
eenzijdige interactie: veel onderwijsgevenden zijn relatief veel aan
het woord, stellen af en toe eens een vraag en zien erop toe dat de
leerlingen de hen opgedragen opdrachten uitvoeren. De interactie die
plaatsvindt is veelal vluchtiger en zakelijker van aard en daarmee méér
leerstof- of onderwerpgericht dan een leerlinggerichte interactie. In
relationele termen is de verhouding tussen meer leerlinggerichte onder
wijsgevenden en leerlingen vooral symmetrisch van aard, en die tussen
meer leerstof- of onderwerpgerichte onderwijsgevenden vooral asymme
trisch. Dit onderscheid kenmerkt zich echter niet door tegenstellingen,
maar veeleer door graduele verschillen.
Op het hier beschreven onderscheid in gerichtheid en daarmee op de
aard van de relatie of de interactie tussen onderwijsgevenden en leer
lingen, zijn de volgende externe factoren mede van invloed:
-

de groep waaraan les wordt gegeven. Het maakt volgens enkele onder
wijsgevenden nogal wat uit of les wordt gegeven aan 'scholieren' of
aan 'cursisten uit de praktijk' (zie ook hoofdstuk 8);

-

de soort les of het onderwerp van de les. Een les waarbij nauwgezet
de instructie moet worden opgevolgd en waarbij veel concentratie
nodig is, leidt bijvoorbeeld tot andere interactie-vormen dan een
les waarbij leerlingen 'zelfstandig' werken aan de oplossing van een
probleem;

-

de groepsgrootte. Naarmate les wordt gegeven aan grotere groepen is
het houden van overzicht en het handhaven van de orde belangrijker,
aldus een aantal onderwijsgevenden;

-

de beschikbare tijd. Door relatief veel onderwijsgevenden is aan
gegeven de interactie met de leerlingen te hebben beperkt om zo
weinig mogelijk tijd te verliezen. Het wordt van belang gevonden een
onderwerp goed af te ronden en als een geheel te presenteren.

Naast de bovengenoemde externe factoren worden de kwaliteit en de vorm
van de interactie tevens bepaald door de onderwijsgevende zelf, dat wil
zeggen door diens visie op waar het in de les om gaat en door diens
didactische kwaliteiten.
Slechts in enkele van de geobserveerde lessen was sprake van 'echte'
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verstoringen in de relatie tussen onderwijsgevenden en leerlingen. Door
de betreffende onderwijsgevenden werd dit vooral geweten aan de ongeïn
teresseerdheid van leerlingen voor het onderwerp van de lessen. De
onderstaande uitspraak illustreert onder meer hoe onderwijsgevenden op
een dergelijke houding van leerlingen reageren.
"Nou als ze niet willen, dan bekijken ze het maar. Binnen
bepaalde grenzen, want ze moeten niet op een stoel gaan
zitten en een boek lezen. Het zal wel een persoonlijke
eigenschap zijn, maar ik denk dan: 'Je krijgt hier de moge
lijkheid, ik wil je er alle hulp bij geven, maar je moet die
mogelijkheid zelf uitbuiten.' Als zij denken van bekijk het
maar, dan denk ik ook van bekijk het maar..."
Een situatie als in deze uitspraak beschreven is echter niet aangetrof
fen in de praktijkscholen. Evenmin was sprake van ordeproblemen zoals
die voorkomen in het reguliere onderwijs.
Twee onderwijsgevenden, tenslotte, wezen expliciet op het belang van
goede contacten met leerlingen, omdat naar hun mening goede contacten
een voorwaarde zijn voor de kwaliteit van een les. In dit verband wordt
het als een probleem ervaren dat men de leerlingen vaak niet kent.
Onderwijsgevenden en leerlingen gaan meestal slechts voor de duur van
één les of lesblok met elkaar om.
2)

Interactie tussen leerlingen onderling

Niet in alle geobserveerde lessen was vanwege de aard van de uit te
voeren opdrachten of werkzaamheden sprake van interactie of samenwer
king tussen leerlingen. Onder samenwerking dient in dit verband te
worden verstaan het voeren van onderling overleg en het verdelen van
taken. In de meeste geobserveerde lessen echter, werkten de leerlingen
naar de mening van de betreffende onderwijsgevenden op een goede manier
samen, dat wil zeggen op een prettige, leuke, gezellige, vriendelijke,
elkaar accepterende of helpende wijze. Slechts door een enkele onder
wijsgevende is deze samenwerking tussen de leerlingen gekwalificeerd
als stroef of mat, waarmee vooral de werksfeer wordt bedoeld en niet
zozeer de samenwerking op zich.
Naar aanleiding van de geobserveerde lessen bleek uit het retro
spectieve vraaggesprek, dat het niet altijd even eenvoudig is om een
goede werksfeer en samenwerking tussen leerlingen te waarborgen. Men
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verwees daarbij naar vier categorieëen leerlingen, namelijk:
-

leerlingen die ten opzichte van de overigen 'de clown' uithangen;
leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen of zogenaamde
'zielige' leerlingen;

-

leerlingen die erg stil zijn en ertoe neigen hun eigen gang te gaan;

-

leerlingen die druk of erg weetgierig zijn en steeds op de voorgrond
treden.

Men probeert deze leerlingen zoveel mogelijk heterogeen te groeperen,
doch veelal kan men alleen maar tijdens of na de les constateren met
welk type leerlingen men te maken heeft. Enkele onderwijsgevenden
hebben expliciet aangegeven dit jammer te vinden. Zij zouden liever
vóór de aanvang van een les meer van de leerlingen willen weten en
daarmee op een verantwoorde wijze groepen kunnen samenstellen.
Externe factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de inter
actie of samenwerking tussen leerlingen zijn de aard van de te ver
richten werkzaamheden, de beschikbare lestijd, de leeftijd van de
leerlingen of cursisten, hun achtergronden ('scholieren' of 'bedrijfs
leven') en hun plaats of regio van herkomst. Ook in de samenwerking met
elkaar blijken leerlingen uit West-Nederland bijvoorbeeld minder tole
rant jegens elkaar te zijn dan bijvoorbeeld leerlingen uit NoordBrabant, die vaak veel gemoedelijker zijn, aldus enkele onderwijsgeven
den.
Eén onderwijsgevende, tenslotte, heeft aangegeven er de voorkeur aan
te geven om leerlingen binnen bepaalde grenzen elkaar te laten corri
geren in plaats van dat zelf te doen. De taak van de betreffende
onderwijsgevende daarbij is erop toe te zien dat dit op een juiste
wijze plaatsvindt.

10.6 SAMENVATTING
In praktijklessen staat het verwerven van vaardigheden op basis van
maken en doen centraal. Een voorwaarde voor het leren van vaardigheden
is het beschikken over kennis en inzicht omtrent bepaalde technieken,
materialen, onderdelen, gereedschappen, machines, werktuigen, dieren en
planten. Bij het verwerven van vaardigheden ligt in meer dan wel min
dere mate het accent op de toepassing van deze kennis en inzicht. Het
eindresultaat van een praktijkles is veelal een 'produkt', waaruit
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blijkt dat leerlingen bepaalde technieken, gereedschappen e.d. 'beheer
sen', of meer in het algemeen het resultaat van door leerlingen ver
richte handelingen.
Het leren of verwerven van vaardigheden omvat tevens het leren van
sociale en intellectuele kwaliteiten, die weliswaar in de ene praktijk
les meer of anders tot uiting komen dan in een andere praktijkles.
Sociale kwaliteiten zijn bijvoorbeeld geduld opbrengen, samenwerken en
tolerant zijn, terwijl intellectuele kwaliteiten meer betrekking hebben
op organiseren, plannen en beoordelen. Specifieke intellectuele kwali
teiten als anticiperen, discrimineren en evalueren worden vooral aange
troffen in praktijklessen die primair gericht zijn op bijvoorbeeld het
zelf leren ontdekken of oplossen van problemen.
Ten aanzien van de inhoud of het onderwerp van een of meer prak
tijklessen kan vanuit de optiek van het didactisch handelen met enige
zekerheid het volgende worden geconcludeerd:
- onderwijsgevenden verantwoorden door hen gegeven onderwerpen vooral
op grond van hun praktische relevantie en de vraag naar de onder
werpen. Deze verantwoording vindt in mindere mate plaats naar bij
voorbeeld het curriculum van de zendende scholen;
- onderwijsgevenden zijn in het algemeen beperkt in hun mogelijkheden
te anticiperen op de beginsituatie van leerlingen of cursisten als
onderdeel van de planning. Deze planningscomponent is vaak noodge
dwongen een onderdeel van de lesuitvoering en verschaft in voor
komende gevallen onderwijsgevenden houvast of zekerheid omtrent het
verdere lesverloop, maar heeft soms ook een pro forma karakter. De
definitieve vormgeving van een les is vaak een ad hoe aangelegen
heid. De aansluiting op de beginsituatie heeft voorts een sociale
functies elkaar leren kennen en leerlingen op hun gemak stellen?
- onderwijsgevenden delen praktijklessen om praktische overwegingen en
om overwegingen met betrekking tot de kwaliteit van de te leren
vaardigheden vaak in in achtereenvolgens een theoretisch en een
praktisch gedeelte. Een indeling waarbij theorie en praktijk elkaar
afwisselen, of waarbij het praktische gedeelte vooraf gaat aan het
theoretische gedeelte, is vooral gebaseerd op overwegingen betref
fende de motivatie, concentratie en interesse van leerlingen?
- onderwijsgevenden kiezen de volgorde van de door hen te behandelen
leerstof en de door leerlingen te leren vaardigheden soms wille
keurig of laten deze voor een deel afhangen van momentane situaties.
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Veelal ligt deze volgorde van met name praktische vaardigheden op
grond van aan 'de praktijk' ontleende redenen vast en deze volgorde
wordt meestal ook in 'de theorie' gehandhaafd, zodat in praktijk
lessen onderwijsgevenden consistentie nastreven tussen het in de
theorie behandelde en het in de praktijk uitgevoerde. Bij de keuze
van een bepaalde volgorde spelen naast aan 'de praktijk' ontleende
redenen tevens redenen van leerpsychologische en didactische aard
een rol.
In hoofdstuk 9 is uitvoerig ingegaan op de afzonderlijke fasen of
gedeelten die in praktijklessen kunnen worden onderscheiden. In dit
hoofdstuk blijkt dat onderwijsgevenden verhoudingsgewijs gemiddeld veel
aandacht besteden aan 'theorie' ten opzichte van 'praktijk' en dat de
inleiding en afsluiting van praktijklessen relatief weinig tijd in
beslag nemen. Tevens is gewezen op de voor- en nadelen van een lesblok
ten opzichte van een les van betrekkelijk korte duur.
Leerlingen werken tijdens praktijklessen het meest samen in twee
tallen of in kleine subgroepjes en soms individueel. Samenwerken leidt
naar de mening van onderwijsgevenden in het algemeen tot goede resulta
ten. Theorie daarentegen wordt overgedragen of onderwezen op een klassikaal-frontale wijze, soms in speciaal daarvoor beschikbare leshoekjes
respectievelijk (kleine) leslokalen, die van belang worden gevonden om
rustig en ongestoord te kunnen lesgeven.
De opsomming van talrijke gesignaleerde didactische werkvormen in
termen van activiteiten van onderwijsgevenden maakt een onderscheid
mogelijk naar presenterende, interacterende en delegerende werkvormen.
De keuze van bepaalde werkvormen is o.a. afhankelijk van het onderwerp
en de inhoud van een les, van percepties door onderwijsgevenden ten
aanzien van leren en werken door leerlingen en van handelingen of
reacties van leerlingen zelf. Gekozen werkvormen in één les hebben tot
gevolg dat leerprocessen gekwalificeerd kunnen worden als meer inter
actief dan wel als meer directief. Het voordeel van interactieve leer
processen is een grotere betrokkenheid en eigen inbreng van leerlingen.
Het voordeel van directieve of (sterk) gestuurde leerprocessen is dat
deze betrekkelijk eenvoudig zijn te organiseren, dat wil zeggen dat de
organisatie vooraf eenduidig kan worden vastgesteld zonder dat deze
tijdens de lesuitvoering 'in gevaar' komt. Een nadeel is dat leerlingen
opdrachten uitvoeren zonder mogelijkerwijs goed het nut daarvan in te
zien en zonder dat hun behoefte aan het leren van een bepaalde vaardig
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heid wordt aangesproken. Door daar wel aandacht aan te besteden wordt
de motivatie van leerlingen bevorderd en daarmee de onderwijsleersituatie op een hoger peil gebracht, hetgeen tot uiting komt in de leerre
sultaten. Sommige onderwijsgevenden proberen deze achtergronden om te
zetten in concreet onderwijs door leerlingen zelfontdekkend bezig te
laten zijn en door hen te laten werken aan problemen (die ook in 'de
praktijk' voorkomen).
Uit het bovenstaande blijkt, dat didactische werkvormen en didac
tische principes nauw met elkaar zijn verweven. Didactische principes
zijn relatief stabiele, persoonsgebonden kenmerken van het didactisch
handelen. Door onderwijsgevenden van praktijkscholen wordt een veelheid
aan didactische principes gehanteerd, die zich overigens niet wezenlijk
onderscheiden van bijvoorbeeld door onderwijsgevenden uit het reguliere
onderwijs gehanteerde didactische principes, maar die aan praktijkles
sen wél een eigen inkleuring geven.
Eveneens nauw gelieerd aan didactische werkvormen is de wijze waarop
onderwijsgevenden interacteren met leerlingen. In dit verband is een
onderscheid aanwezig tussen meer leerlinggerichte onderwijsgevenden,
wier relatie met leerlingen een symmetrisch karakter heeft, en meer
leerstof- of onderwerpgerichte onderwijsgevenden, van wie de relatie
met leerlingen meer een asymmetrisch karakter heeft tijdens de les. Op
de interactie tussen onderwijsgevenden en leerlingen en op de inter
actie tussen leerlingen onderling, zijn diverse externe factoren als de
beschikbare lestijd, leeftijd en achtergronden van leerlingen e.d. van
invloed. In het algemeen is nauwelijks sprake van 'echte' verstoringen
in relaties tussen onderwijsgevenden en leerlingen, waaruit onder meer
kan worden afgeleid dat leerlingen graag praktisch worden onderwezen en
daar ook vaak plezier aan beleven. Het is van belang daarmee in de
voorwaardensfeer wat betreft de organisatie van het onderwijsleerproces
en de beschikbare leer- en hulpmiddelen op adequate wijze rekening te
houden.
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11 REFLECTIES, TOTAALBEELDEN EN NASCHOLING

In de voorgaande hoofdstukken zijn gemaakte interpretaties naar aanlei
ding van het onderzoek geïllustreerd met talrijke letterlijk geciteerde
reflecties van onderwijsgevenden. In dit hoofdstuk wordt een recon
structie gegeven van deze en andere reflecties met als doel daaraan
aanwijzingen te ontlenen voor de ontwikkeling van een (raamwerk voor
een) (na)scholingsprogramma. Een definitieve vormgeving van dit raam
werk vindt eerst in een later stadium van het project plaats, respec
tievelijk nadat een vergelijkende studie van praktijkonderwijs is ver
richt in zowel Nederland zelf als in het buitenland.
Op tweeërlei wijze wordt in dit hoofdstuk naar de aard van reflec
ties van onderwijsgevenden gekeken. In de eerste plaats wordt aandacht
besteed aan de reflectie van onderwijsgevenden op de (planning en)
realisatie als onderdeel van didactisch handelen, in de tweede plaats
wordt ingegaan op reflecties als informatiebron.
Mede op basis van een typering van reflecties worden in dit hoofd
stuk enkele totaalbeelden geschetst waaraan aanwijzingen worden ont
leend voor de (na)scholing van onderwijsgevenden aan praktijkscholen.
Ter afsluiting wordt een voorlopig, conceptueel raamwerk geschetst dat
naar doelen, inhouden, enz. nog nader moet worden ingevuld.

11.1 REFLECTIE OP DE (PLANNING EN) REALISATIE ALS ONDERDEEL VAN
DIDACTISCH HANDELEN
In hoofdstuk 9, tabel 9.1, zijn de in de logboeken beschreven reflec
ties van onderwijsgevenden geordend naar frequentie en inhoud. De
empirisch-theoretische reflecties, respectievelijk de reflecties van
onderwijsgevenden op 'wat naar wens verliep' en op 'wat niet naar wens
verliep', verwijzen vooral naar oorzaken waarom iets wel of niet goed
is verlopen.
De reflecties omtrent 'wat naar wens verliep' zijn overwegend
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concreet van aard en hebben direct betrekking op de gegeven lessen,
hoewel ze in formuleringen variëren van algemeen tot specifiek, zoals
ook blijkt uit de onderstaande voorbeelden.
-

Voorbeelden van concrete, in meer specifieke bewoordingen geformu
leerde reflecties:
"Er kwamen nogal wat vragen los over de voor- en nadelen."
"Er was een goede medewerkingen van de leerlingen bij het
opstellen van de apparatuur."
"Er waren voldoende percelen ter beschikking."
"De vooropleiding van de leerlingen was voldoende."

-

Voorbeelden van concrete, in meer algemene bewoordingen geformuleer
de reflecties:
"De leerlingen hadden er zin in."
"De ervaring van de leerlingen bleek mee te vallen, waardoor
het mogelijk was ze vrij zelfstandig te laten werken."
"De mensen hadden al 25 uur theorie gehad en konden in deze
les alles praktisch beleven en met elkaar bespreken, waar
door het zeer goed verliep."

De hier beschreven en geïllustreerde reflecties zijn concrete, handelingsnabije reflecties. Op basis van herinnering worden als het ware
concrete ervaringen 'uitgetild' boven het onderwijsleerproces. Mede
doordat deze reflecties zich overwegend beperken tot ervaringen van
concrete momenten en doordat herinnering en ervaring rechtstreeks aan
elkaar zijn gekoppeld, is sprake van veelal spontane, niet duurzame
reflecties.
Voor een groot deel geldt het voorgaande ook voor de empirisch
theoretische reflecties omtrent 'wat niet naar wens verliep'. Hieronder
worden enkele voorbeelden van reflecties gegeven met dezelfde kenmerken
als welke hiervoor zijn beschreven.
"De afsluiting had sneller gemoeten, omdat de leerlingen
veel tijd nodig hadden."
"Enkelen konden het niet opbrengen om zonder toezicht bezig
te zijn."
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"Omdat als gevolg van de slechte weersomstandigheden de les
binnen gegeven moest worden, was de ruimte om te rijden
beperkt."
"De leerlingen werkten door onvoldoende herkenning te opper
vlakkig bepaalde gedeelten van het werkblad door."
Naast deze concrete, spontane en korte termijn reflecties werden in de
logboeken omtrent 'wat niet naar wens verliep' tevens reflecties aange
troffen van een abstracter karakter, respectievelijk reflecties die
niet direkt zijn gekoppeld aan ervaringen van concrete momenten.
Veeleer is sprake van reflecties in termen van in het geheugen aan
wezige en de concrete lessituatie overstijgende ervaringen, wier repro
ductie echter wel wordt gestimuleerd door ervaringen van concrete
momenten, en die terug kunnen gaan tot ver in het verleden. Vooral
reflecties van deze aard wettigen de veronderstelling dat ze kunnen
bijdragen tot een beschrijving van meer stabiele kenmerken van het
didactisch handelen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de hier
bedoelde reflecties.
"... Erger is, dat ze de handelingen die horen bij het
melken slecht willen aannemen, omdat hun vader of de voor
melker het zus of zo doet en zij dat beter vinden. Het
schijnt zo te moeten zijn dat boerenzoons de hun aangeleerde
vaardigheden met betrekking tot melken niet willen of kunnen
veranderen en aanpassen aan onze manier."
"Leerlingen ervaren het niet als onverdeeld gunstig wanneer
je nogal eens op hun vingers kijkt. Sommigen worden daardoor
geremd of bang om het fout te doen."
"Leerlingen uit België zijn gewend aan een autoritairder
schoolsysteem, zodat het meer moeite kost hen 'los' te
krijgen."
De normatief-theoretische reflecties, respectievelijk de reflecties van
onderwijsgevenden met betrekking tot 'gewenste veranderingen', verwij
zen vooral naar bedoelingen of toekomstvoorstellingen. Deze zijn van
tweeërlei aard, namelijk:
- bedoelingen naar aanleiding van de hiervoor genoemde concrete erva
ringen met betrekking tot 'wat niet naar wens verliep';
-

bedoelingen van meer algemene, de lessituatie overstijgende aard
naar aanleiding van door concrete ervaringen gestimuleerde reflec-
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ties met betrekking tot 'wat niet naar wens verliep', of naar aan
leiding van lange termijn reflecties op basis van in het geheugen
aanwezige ervaringen op zich.
Normatief-theoretische reflecties kunnen het didactische handelen cor
rigeren, zoals ook is gebleken uit de logboeken: concrete toekomstvoor
stellingen zijn diverse malen gerealiseerd bij het opnieuw geven van
eenzelfde les. Veelal was niet sprake van een realisatie van algemene
toekomstvoorstellingen in eenzelfde, opnieuw gegeven les. Deze algemene
toekomstvoorstellingen of reflecties zijn mentaal aanwezig, maar worden
niet direct omgezet in feitelijk of concreet didactisch handelen of in
handelen dat daarop betrekking heeft. Het blijft veelal bij constate
ringen wier realisatie vooral 'belemmerd' wordt door aspecten van de
taakomgeving of de voorwaardenstructuur voor het didactisch handelen
(zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 9.3 en tabel 9.1). Hieronder volgen
enkele illustraties van de hier bedoelde reflecties.
"De cursus zou meer praktijkgericht gemaakt moeten worden."
"Meer toezien op toelatingseisen."
"Verkleining van de groepsgrootte door uitbreiding van het
personeelsbestand of door er rekening mee te houden bij de
aanmelding van leerlingen."
"Misschien moet er een andere geprogrammeerde instructie
worden geschreven, zodat de stof beter aansluit op hun
beginsituatie."
"De zendende school moet zich beter verdiepen in de les van
de praktijkschool. Nu wordt zomaar een lesprogramma ingevuld."
De taakomgeving grijpt derhalve sterk in op mogelijkheden of onmoge
lijkheden ten gunste of ten nadele van het didactisch handelen en
daarmee rechtstreeks op het didactisch handelen zelf.

11.2 REFLECTIES ALS INFORMATIEBRON
De informatie die onderwijsgevenden hebben verstrekt over en naar
aanleiding van hun didactisch handelen is uitvoerig beschreven in de
hoofdstukken 9 en 10. De descripties van het didactisch handelen zijn
tevens uitgebreid geïllustreerd met behulp van talrijke geciteerde
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uitspraken i.e. redenen of motieven die aan het didactisch handelen ten
grondslag liggen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de aard of
het karakter van deze redenen of motieven. In hoofdstuk 4 zijn redenen
of motieven omschreven als reflecties, die op hun beurt een functie van
de intentionaliteit zijn.
De in schema gebrachte reflecties van onderwijsgevenden variëren per
onderwijsgevende met betrekking tot dezelfde 'waarom-vraag'. Naast deze
variatie over meer onderwijsgevenden, is tevens sprake van variatie
binnen een en dezelfde onderwijsgevende: naar aanleiding van één
'waarom-vraag' werd veelvuldig door een onderwijsgevende meer dan een
reden of motief gegeven, zowel concrete en abstracte of specifieke en
algemene, zoals ook blijkt uit de onderstaande illustratie uit een
interviewprotocol.
Onderzoeker; Waarom vindt u het wel nodig uw lessen voor te bereiden?
Informant : ... Om sleur en routinelessen te voorkomen en om er zeker
van te zijn dat de apparatuur het doet.
Door de variëteit aan reflecties van onderwijsgevenden is het slechts
mogelijk om in algemene bewoordingen hun aard of soort en functies te
interpreteren. Deze interpretatie vindt plaats aan de hand van de
theoretische uiteenzetting die met name in paragraaf 4.2.1 is gegeven
naar aanleiding van Peters, Postma e.a. (1983) en Peters (1984a en
1984b).
Naar hun aard of soort kan een onderscheid worden gemaakt naar:
-

algemene reflecties die subjectieve theorieën van onderwijsgevenden
representeren met betrekking tot het leren en onderwijzen (bijvoor
beeld: ontdekkend leren, zelfstandig oplossen van problemen e.d.);

-

modelmatige reflecties of subjectieve theorieën van onderwijsgeven
den die 'blauwdrukken' voor het didactisch handelen representeren
(bijvoorbeeld: de volgorde in lesfasen, de ordening van leerstof,
didactische werkvormen e.d.);

-

specifieke reflecties die subjectieve theorieën van onderwijsgeven
den representeren met betrekking tot het feitelijke didactisch han
delen zelf. Deze reflecties zijn concreet en specifiek van aard en
hebben rechtstreeks betrekking op een gegeven (of nog te geven) les.

Ten aanzien van deze ordening of structurering van reflecties van
onderwijsgevenden aan praktijkscholen kan met enige voorzichtigheid
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worden geconcludeerd, dat slechts weinig onderwijsgevenden beantwoorden
aan alle 'eisen' die door Peters (1984a) - idealiter - aan de intentio
naliteit van didactisch handelende personen worden gesteld (zie ook
paragraaf 4.2.1). Aan de hand van figuur 11.1 wordt daar nader op
ingegaan. Deze figuur geeft aan, dat subjectieve theorieën van onder
wijsgevenden sequentieel en hiërarchisch zijn geordend met aan de top
algemene of abstracte en aan de bodem concrete of specifieke subjec
tieve theorieën. Idealiter bestaat tussen de subjectieve theorieën een
deductieve samenhang.

algemene, abstracte subjectieve
theorieën
subjectieve theorieën met be
trekking tot het 'modelmatige
midden'
specifieke, concrete subjectieve
theorieën
Figuur 11.1

Representatie van de' deductieve samenhang in de
cognitieve structuur.

Op basis van reflecties als informatiebron kan mede tegen de achter
grond van figuur 11.1 het volgende worden geconcludeerd:
-

weinig onderwijsgevenden beschikken over algemene, abstracte theo
rieën betreffende het onderwijzen en leren. Allen beschikken tenmin
ste over subjectieve theorieën met betrekking tot het 'modelmatige
midden' en over veel specifieke, concrete subjectieve theorieën;

-

de drie soorten subjectieve theorieën zijn in de vorm van reflecties
slechts bij enkele onderwijsgevenden in een deductieve samenhang
aangetroffen. Met uitzondering van één van deze onderwijsgevenden is
tevens sprake van consistentie in de deductieve structuur;
inconsistenties tussen subjectieve theorieën van verschillende aard
kunnen o.a. worden verklaard uit een gebrek aan onderwijservaring,
een te geringe (didactische) kennis en uit een te geringe gelegen
heid (te hebben gehad) tot experimenteren. Deze inconsistenties
kwamen in het onderzoek tot uiting naar aanleiding van retrospectie
op het uitwendig geobserveerde didactische handelen. Inconsistenties
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tussen subjectieve theorieën hangen met andere woorden samen met
inconsistenties tussen denken en doen, respectievelijk tussen inwen
dig en uitwendig didactisch handelen. Er is in voorkomende gevallen
derhalve sprake van een onvoldoende empirisch fundament voor subjec
tieve theorieën of van didactisch handelen dat 'theoretisch' onvol
doende is doordacht;
cognitieve representaties van onderdelen van het 'modelmatige midden'
maken duidelijk, dat deze voor veel onderwijsgevenden fungeren als
norm voor het handelen. Met uitzondering van degenen die een lera
renopleiding hebben gevolgd, denken velen niet expliciet in termen
van didactische categorieën. Het 'modeldenken' heeft een intuïtief
karakter en bevestigt de conclusie dat veel onderwijsgevenden hande
len op basis van via overlevering respectievelijk niet op autonome
wijze verkregen didactische principes, vuistregels of receptuur;
- het wel of niet hebben gevolgd van een lerarenopleiding is geen
noodzakelijke voorwaarde voor het beschikken over algemene subjec
tieve theorieën met betrekking tot het leren en onderwijzen. Het is
wel van belang voor het aanbrengen van een deductieve samenhang in
de cognitieve structuur en daarmee voor consistentie in het didac
tisch handelen. Uit het onderzoek blijkt, dat deze samenhang en
consistentie vooral aanwezig zijn bij onderwijsgevenden die een
lerarenopleiding hebben gevolgd;
-

deductieve samenhang en consistentie in de cognitieve structuur
leiden niet per definitie tot goed onderwijzen. Discrepanties tussen
subjectieve theorieën en tussen denken en doen leiden echter wel
eerder tot niet goed of inadequaat didactisch handelen en tot didac
tisch handelen met onbedoelde gevolgen;

-

concrete, specifieke subjectieve theorieën zijn, zoals reeds in
paragraaf 11.1 is beschreven, spontaan van aard en rechtstreeks
gekoppeld aan ervaringen van momenten uit de gegeven lessen. Repre
sentatie van deze subjectieve theorieën vindt plaats op basis van
het korte-termijn-geheugen. Door betrekkelijk weinig onderwijsgeven
den wordt (adequaat) op deze concrete reflecties gereflecteerd
vanuit algemeen didactisch en modelmatig kennisbezit. Deze constate
ring zou er op kunnen duiden, dat men niet gewend is concrete erva
ringen in een breder of theoretisch perspectief te plaatsen, of dat
men daartoe niet in staat is op grond vein onvoldoende didactische
kennis of op grond van onvoldoende tijd en ruimte.
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De boven beschreven conclusies met betrekking tot door middel van
reflecties verkregen inzichten in de aard van subjectieve theorieën
bevatten enkele belangrijke aanwijzingen voor de (na)scholing van on
derwijsgevenden aan praktijkscholen. In mindere mate kunnen aanwijzin
gen worden ontleend aan de interpretatie van reflecties op basis van
het door Peters (1984a en 1984b) gemaakte onderscheid naar legitime
rende, sturende, controlerende en interpreterende functies van reflec
ties (zie ook paragraaf 4.2.1). Hiervoor is er reeds op gewezen, dat
bij veel onderwijsgevenden reflecties in controlerende en interprete
rende zin niet of nauwelijks aanwezig zijn. Reflecties met deze func
ties zijn wel van belang voor het vaststellen van congruenties en
discrepanties in het handelen en voor het bijstellen van aan dit hande
len ten grondslag of daarin vervat liggende subjectieve theorieën.

11.3 TOTAALBEELDEN EN AANWIJZINGEN VOOR (NA)SCHOLING
Uit de beschrijvingen in de voorgaande hoofdstukken en de vorige para
graaf blijkt onder meer, dat intentionaliteit en rationaliteit soms op
gespannen voet met elkaar staan. Deze discrepantie wordt mede veroor
zaakt door:
-

inconsistenties in de intentionaliteit zelf;

-

inconsistenties tussen inwendig en uitwendig handelen;

-

de invloed van de taakomgeving die aan de realisatie van onderwijs
altijd een niet geheel voorspelbaar karakter geeft;

- handelen op basis van receptuur, respectievelijk op via overlevering
en niet door ervaring of op autonome wijze verworven didactische
vuistregels.
Met uitzondering van de invloed van de taakomgeving gelden de genoemde
oorzaken niet of in mindere mate voor een aantal, met name ervaren
onderwijsgevenden die beschikken over een consistente, deductief gear
ticuleerde cognitieve structuur. Voor alle onderwijsgevenden geldt
echter dat het didactisch handelen plaatsvindt onder beperkende voor
waarden. De intentionaliteit van onderwijsgevenden is direct gekoppeld
aan vrijheidsgraden in didactisch handelen, aan eisen die de taakomge
ving met zich meebrengt en aan eisen van zendende scholen. De kans op
een falende intentionaliteit en daarmee op een falende rationaliteit is
voor onderwijsgevenden aan praktijkscholen groter dan voor onderwijsge
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venden uit het reguliere onderwijs en wordt vooral veroorzaakt door
onzekerheden met betrekking tot de beginsituatie van leerlingen of
cursisten aan wie men bovendien vaak kortstondig les geeft. Deze on
zekerheden verklaren waarschijnlijk mede het feit, dat veel onderwijs
gevenden handelen op basis van door middel van ervaringskennis samen
gestelde 'standaardprogramma's'.
De voor het praktijkschoolonderwijs typische handelingen en hande
lingsstructuren van algemeen didactische aard zijn geïnventariseerd en
beschreven. Uit de descripties is gebleken, dat de handelingscompeten
tie van onderwijsgevenden vooral tot uiting komt in de realisatie van
het onderwijs, waarbij andere aspecten een rol spelen dan bij de plan
ning van onderwijs die niet (meer) expliciet, routinematig of slechts
ten dele expliciet plaatsvindt. De handelingscompetentie wordt pas
volledig door reflectie op de planning en realisatie. Door onderwijsge
venden aan praktijkscholen vindt deze reflectie om uiteenlopende rede
nen veelal niet of nauwelijks systematisch plaats. Reflectie maakt door
middel van terugkoppeling echter in zekere zin een functionele verkla
ring van het eigen handelen mogelijk en geeft daarmee tevens zin aan
het eigen handelen.
Met het bovenstaande wordt niet gesuggereerd dat men niet in staat
zou zijn om zin te geven aan het eigen handelen, doch deze zingeving is
bij veel onderwijsgevenden intuïtief van aard en sterk gebonden aan
ervaringskennis van individuele onderwijsgevenden. Bij velen ontbreekt
een meer objectief theoretisch referentiekader dat hen in staat stelt
eigen mogelijkheden of mogelijkheden die men ziet te vergroten met
inachtneming van daarvoor belemmerende factoren vanuit de taakomgeving.
Zonder op theorie gebaseerd didactisch handelen vergroot de kans op
falende rationaliteit, hetgeen overigens niet een probleem hoeft te
zijn, maar wel problematisch kan worden met betrekking tot de opbouw
van routines. Niet doordachte routines of routines die geen theoreti
sche basis hebben, kunnen leiden tot inadequaat didactisch handelen
(zie ook hoofdstuk 4). Een theoretische kennisbasis is met andere
woorden noodzakelijk om zowel ten opzichte van zichzelf als ten op
zichte van derden (leerlingen, collega's e.a.) op verantwoorde wijze
didactisch te handelen.
Uit het onderzoek is onder meer gebleken, dat reflecties op routines
kennis representeren van zowel concrete of specifieke als abstracte of
algemene aard. Zij komen o.a. tot uiting in door onderwijsgevenden
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gehanteerde didactische principes, zoals die welke in hoofdstuk 10 zijn
beschreven. Routinematig handelen vindt plaats op basis van in het
handelen vervat liggende kennis, waarop reflectie mogelijk is en daar
mee tevens de mogelijkheid routines te corrigeren of bij te sturen.
Voorbeelden van reflectie op en correctie van routines zijn onder meer
aangetroffen in de door de onderwijsgevenden bijgehouden logboeken en
kunnen voorts worden gegeven als gevolg van de deelname van de onder
wijsgevenden aan het onderzoek zelf. In het algemeen geldt ten aanzien
van routines dat ze onderwijsgevenden een gevoel van veiligheid geven.
Het is naar de mening van o.a. Giddens (1984, 60) daarom belangrijk in
het kader van een opeenvolging van (scholings)activiteiten voldoende
tijd en ruimte ter beschikking te hebben voor improvisatie en afwisse
ling. Op hun beurt vergroten improvisatie en afwisseling de flexibili
teit in didactisch handelen en daarmee de wendbaarheid van routines
(vgl. ook Peters, 1985).
De kans op inadequaat didactisch handelen, tenslotte, is groter
naarmate men de voorwaarden voor het handelen niet kent. Eerder is er
reeds op gewezen dat dit kan leiden tot onbedoelde gevolgen en dat in
dit verband kennis van de beginsituatie van leerlingen of cursisten
bijzonder relevant is. Om praktische redenen houdt men zich daarom aan
'standaardprogramma's' of men corrigeert of stuurt bij op basis van
reflectie tijdens de realisatie van het onderwijs. Uit het onderzoek is
gebleken dat in voorkomende gevallen sommige onderwijsgevenden echter
niet in staat of bereid bleken te zijn tot correctie of bijsturing,
waardoor hun handelen kon worden getypeerd als minder adequaat.
De hiervoor geschetste totaalbeelden bevatten reeds enkele suggesties
voor de ontwikkeling van een (raamwerk voor een) (na)scholingsprogramma
voor de onderwijsgevenden aan praktijkscholen. Het uitgangspunt voor
een dergelijk programma dient te zijn gebaseerd op het vergroten van de
handelingscompetentie en, voor zover van toepassing, op de ondersteu
ning bij het doorbreken van handelingsroutines. Centraal staat de
vergroting van de didactisch professionaliteit door middel van uitbrei
ding van het didactisch handelingsrepertoire tegen de achtergrond van
en in relatie tot het eigen functioneren van onderwijsgevenden.
In het (na)scholingsprogramma dient o.a. aandacht te worden besteed
aan:
-

de taakomgeving en voorwaarden voor het didactisch handelen;
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algemene theorieën omtrent het leren en onderwijzen;
-

theoretische achtergrondinformatie betreffende didactische modellen
als hulpmiddelen voor de vormgeving van onderwijsleerprocessen;

-

specifieke, concrete deelhandelingen met betrekking tot didactische

-

categorieën;
reflexieve vaardigheden met betrekking tot de planning en realisatie

van onderwijs.
Voor een inhoudelijke invulling van het bovenstaande is het van belang
aan te sluiten op de in hoofdstukken 8, 9 en 10 gegeven beschrijvingen.
Tegen de achtergrond van deze beschrijvingen kunnen keuzen worden
gemaakt. Voorts kunnen deze beschrijvingen zelf worden ingebracht in
het (na)scholingsprogramma; met name de informatie van onderwijsgeven
den, wier handelingsstructuren zich kenmerken door consistentie, deduc
tieve samenhang en verhoudingsgewijs veel algemene subjectieve theo
rieën, bevat voor andere onderwijsgevenden belangrijke leermomenten.
Het is tevens van belang, dat in het (na)scholingsprogramma voldoende
tijd en ruimte beschikbaar is voor de ontwikkeling van reflexieve
vaardigheden en voor experimenterend of onderzoekend handelen in de
eigen werksituatie.
Het is niet de bedoeling van dit deelrapport om daar nu reeds een
uitgebreid en gedetailleerd (raamwerk voor een) (na)scholingsprogramma
in op te nemen. Een definitieve ontwikkeling van dit programma naar
doelen, inhouden e.d. vindt pas plaats nadat in een volgende fase van
het project een vergelijkende studie naar praktijkonderwijs is afge
rond. In dit deelrapport wordt volstaan met een schets, die naar doe
len, inhouden, onderwijs- en leermaterialen e.d. nog nader ingevuld
moet worden. In schema 11.1 wordt deze schets gegeven, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt naar handelingsrepertoire, handelingsstruc
tuur en handelingscompetentie (vgl. ook Widmann, 1982; Ebert, 1983).
Voor een nadere invulling van het (na)scholingsprogramma is het
tevens van belang om de scholing van reeds in functie zijnde onderwijs
gevenden te onderscheiden van aanstaande onderwijsgevenden, om theore
tische en praktische scholing te integreren en om rekening te houden
met de uniciteit of situatiespecificiteit en norm- en persoonsgebonden
heid van het didactisch handelen (vgl. ook Peters, 1985). Deze unici
teit van het didactisch handelen maakt het niet eenvoudig door scholing
objectieve theorie in subjectieve theorieën van onderwijsgevenden te
integreren als een vorm van innovatie (zie ook paragraaf 4.3).
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12

NABESCHOUWING EN DISCUSSIE

In deze nabeschouwing staat een kritische terugblik op het verrichte
onderzoek centraal. Bijzondere aandacht wordt besteed aan inhoudelijke,
formeel theoretische en methodologische aspecten. Tevens wordt ingegaan
op de praktische relevantie van deze studie en worden suggesties gege
ven voor een vervolgonderzoek met betrekking tot praktijkschoolonder
wijs.

12.1 VOORTGAANDE THEORIEVORMING
12.1.1 Didactisch handelen en handelingscompetentie
In hoofdstuk 3 is uitvoerig aandacht besteed aan de discrepantie die
werd en (nog) wordt geconstateerd tussen de didactische theorie en de
didactische praktijk. Deze kloof is mede veroorzaakt door het sterk
prescriptieve karakter van de didactiek. Dit karakter is ook aangetrof
fen bij de bestudering van het didactisch handelen van onderwijsgeven
den aan praktijkscholen. In dit didactisch handelen komt het prescrip
tieve karakter van de didactiek tot uiting in de vorm van principes,
recepten, vuistregels e.d., die door de betreffende onderwijsgevenden
niet voldoende theoretisch zijn doordacht of een onvoldoende empirisch
fundament hebben. In zekere zin is op basis van een didactiek van
recepten e.d. sprake van een didactiek die zich beperkt tot:
- het modelleren van onderwijsgevenden;
- het ter beschikking stellen van een technologisch handelingsreper
toire i.e. middelen voor het didactisch handelen.
Meer in het algemeen is zo'n (zichzelf beperkende) didactiek gebaseerd
op een onjuiste veronderstelling ten aanzien van het menselijk hande
len: een beperking tot de genoemde twee intenties geeft onderwijsgeven
den misschien wel een gevoel van veiligheid, maar ontkent principieel
de status van de mens als handelend wezen (vgl. ook Nijk, 1984). De
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genoemde beperking van de handelingscompetentie, respectievelijk de
fixatie op wat naar de mening van 'experts' goed handelen is en de
reductie van handelen tot technologisch handelen, is onvoldoende met
het oog op de kwaliteit van het functioneren en uiteindelijk ook de
arbeidssatisfactie.
Het bovenstaande pleit voor een handelingsconceptie die ervan uit
gaat dat handelen altijd intentioneel handelen is en dat aan elk hande
len een keuze ten grondslag ligt, hoewel die niet altijd (onmiddellijk)
herkenbaar is. Nijk (1984), die vier handelingsmodi onderscheidt,
opteert in verband met het voorgaande voor een handelingsmodus waarbij
handelen wordt opgevat als autonoom handelen en dat zich kenmerkt door
handelen op basis van in het handelingsrepertoire beschikbare alterna
tieven en uit eigen verkiezing. Een voorwaarde voor autonoom handelen
is het kunnen beschikken over handelingsalternatieven. Om talrijke
redenen kunnen (veel) onderwijsgevenden (aan praktijkscholen) niet aan
deze voorwaarde voldoen:
- het didactisch handelen vindt voor een groot deel routinematig i.e.
'vanzelfsprekend' plaats;
- het didactisch kennisbezit is vaak onvoldoende;
-

de sturing van het didactisch handelen door externe factoren uit de
taakomgeving is relatief groot;

-

de opvattingen van (intern aanwezige) 'experts' staan vaak als een
norm voor het didactisch handelen;

-

de tijd en ruimte is beperkt om didactisch te experimenteren en om
reflexieve vaardigheden op te doen.

De rationaliteit van het didactisch handelen wordt enerzijds begrensd
door eigen (on)mogelijkheden en anderzijds door beperkingen vanuit de
taakomgeving.
Uit de door het onderzoek opgeroepen 'reflecties als .informatiebron' is
gebleken, dat het didactisch handelen van onderwijsgevenden (aan prak
tijkscholen) zich in zekere mate kenmerkt door 'uniciteit'. Het is op
concreet en handelingsnabij niveau niet zinvol om te spreken over dè
didactisch handelende. In dit verband is sprake van een spanningsveld
tussen individuele handelingscompetentie enerzijds en collectieve han
delingscompetentie anderzijds. Deze constatering heeft consequenties
voor de (na)scholing van onderwijsgevenden.
In deze en vele andere studies wordt didactisch handelen omschreven
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als de planning en realisatie van onderwijs en de reflectie op de
planning en realisatie. Lowyck (1986, 196) vraagt zich onder meer af,
of het zinvol is deze drie-eenheid als een handelingseenheid te blijven
handhaven. Ook in de onderhavige studie is gebleken dat deze hande
lingseenheid een normatieve respectievelijk door onderzoekers gecon
strueerde handelingseenheid is, die in de onderwijswerkelijkheid niet
of nauwelijks als een (expliciete) handelingseenheid wordt gehanteerd,
omdat:
-

vele, met name ervaren onderwijsgevenden niet of nauwelijks plannen;

-

onderwijsgevenden denken in andere categorieën, waaronder de cate

-

reflectie op de (planning en) realisatie niet of nauwelijks plaats

gorieën leerstof, leerlingen en organisatie;
vindt;
-

tijdens de realisatie heel andere aspecten een rol spelen dan die
welke tijdens de planning van belang zijn, indien althans sprake is
van planning.

De hier besproken handelingseenheid is voor het onderzoek naar het
didactisch handelen van ervaren onderwijsgevenden wellicht minder rele
vant dan voor de (na)scholing van (ervaren) onderwijsgevenden: juist
planning en reflectie leiden tot een adequate realisatie van onderwijs.

12.1.2 Het handelingsbegrip in de didactiek
In deze studie is een handelingsbegrip gehanteerd, dat is gebaseerd op
uiterlijk observeerbaar handelen, op aan dit handelen ten grondslag
liggende cognitieve processen en structuren en op de interactie tussen
handelen en de context waarbinnen dit handelen zich voltrekt (zie
hoofdstuk 4). Het in deze studie gehanteerde handelingsbegrip stoelt op
een integratieve benadering van de realiteit i.e. het didactisch hande
len in de reële onderwijswerkelijkheid. In hoofdstuk 2 is uiteengezet
dat het hier bedoelde 'realiteitsbegrip' niet verward moet worden met
het begrip 'empirie'.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande en mede op basis van de
resultaten van het onderzoek, bestaat een handeling o.a. uit de volgen
de kenmerken (vgl. ook Nijk, 1984):
-

subjectiviteit: handelingen kunnen worden toegeschreven aan (indi
viduele) personen;
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reflexiviteit: (individuele) personen hebben een cognitieve relatie
tot de aan hen toegeschreven handelingen, die daardoor verbaliseerbaar zijn. In feite is door deze cognitieve relatie pas echt sprake
van een handeling, hoewel cognitieve representaties om uiteenlopende
redenen niet altijd adequaat hoeven te zijn;
-

contextgebondenheid: handelingen zijn altijd het resultaat van
interactie met de omgeving en geven tevens vorm aan deze omgeving;

-

begrenzing: mogelijkheden om te handelen worden begrensd door voor
waarden vanuit de taakomgeving, door beschikbare kennis omtrent wat
men doet en door de eigen flexibiliteit of wendbaarheid binnen een
gegeven handelingsrepertoire. Flexibiliteit bepaalt mede de kwali
teit van een handeling.

De grenzen van het handelingsbegrip in de didactiek, en daarmee de
grenzen van een handelingstheoretische benadering van het onderwijzen,
lijken te zijn bereikt bij het willen beschrijven en verklaren van
niet-intentionele, irrationele handelingen. Waarom ligt bijvoorbeeld de
ene onderwijsgevende goed in de klas en waarom de andere niet, ondanks
dat het handelen van de laatstgenoemde zich kenmerkt door een uitge
sproken reflexiviteit? Het zijn vaak hele kleine configuraties die
maken dat dat zo is, maar waar geen of slechts ten dele intenties,
redenen of motieven aan ten grondslag liggen.
De boven beschreven kenmerken van een handeling leveren, tezamen met
de in de vorige paragraaf beschreven conceptie van handelen als auto
noom handelen, desondanks relevante bouwstenen voor de ontwikkeling van
een meer praktijkgerichte (opleidings)didactiek. Het handelingsbegrip
in de didactiek lijkt een veelbelovende aanzet tot het leveren van een
bijdrage om de kloof tussen didactische theorie en didactische praktijk
te overbruggen, doordat ze als het ware in deze kloof zelf is gefun
deerd (vgl. ook Sünker, 1984) en doordat handelen en verbeteren i.e.
optimaliseren door het kenmerk 'reflexiviteit' principieel aan elkaar
zijn gekoppeld.

12.1.3 Methodologische uitgangspunten en gevolgde werkwijze
Aan deze studie ligt een realiteitsbegrip ten grondslag dat, met in
achtneming van geëxpliciteerde theoretische uitgangspunten en de om
standigheden die een onderzoek nu eenmaal met zich meebrengt, zoveel
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mogelijk recht heeft willen doen aan de werkelijkheidsinterpretaties
van onderwijsgevenden. Tevens is getracht om met behulp van diverse
onderzoeksinstrumenten en -technieken zo volledig mogelijk beelden te
construeren. Het zoveel mogelijk recht willen doen aan werkelijkheids
interpretaties en het streven naar volledigheid is om de volgende
redenen problematisch:
-

veel werkelijkheidsinterpretaties blijken als gevolg van hun persoons- en/of contextgebondenheid 'uniek' te zijn, waardoor voor
zichtigheid is geboden bij het interpreteren in de 'breedte'. De
onderzoeker loopt namelijk het risico door middel van interpretatie
zijn intentionaliteit in die van de informanten te leggen, waardoor
de oorspronkelijke werkelijkheidsinterpretatie verloren gaat of ver
tekend wordt;

-

de constructie van volledige beelden is als gevolg van de uniciteit
van het didactisch handelen niet goed mogelijk. Dit 'probleem' wordt
niet ondervangen door individuele onderwijsgevenden gedurende een
langere tijd te 'volgen', omdat veel verkregen informatie i.e.
werkelijkheidsinterpretaties van onderwijsgevenden concreet en spon
taan van aard zijn, waarbij herinnering en ervaring rechtstreeks aan
elkaar zijn gekoppeld. Werkelijkheidsinterpretaties van deze aard
bestrijken vaak een zeer korte tijd (zie ook paragraaf 11.1). Het
streven naar volledige beelden wordt bovendien bemoeilijkt, doordat
de intentionaliteit van onderwijsgevenden en de context waarin zij
handelen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn.

In deze studie is met de bovenstaande problemen rekening gehouden door
enerzijds de uniciteit van het didactisch handelen in de beschrijvingen
mee te nemen en door anderzijds in meer algemene, handelingsafstandelijke bewoordingen totaalbeelden te schetsen. De genoemde problemen
zijn bij de aanvang van het onderzoek niet geheel voorzien.
Met het laatstgenoemde probleem zijn tevens de grenzen van retrospectie als onderzoekstechniek aangegeven, omdat deze techniek zich met
betrekking tot het didactisch handelen beperkt tot ervaringen van
concrete momenten. Het doorvragen naar o.a. meer algemene of meer
handelingsafstandelijke informatie is in verband met de beperking van
retrospectie een belangrijke aanvullende onderzoekstechniek gebleken.
De verzameling en verwerking van gegevens hebben plaatsgevonden
vanuit de in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven interpretatietheorie.
Het in hoofdstuk 3 gepresenteerde model heeft in deze studie dienst
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gedaan als een soort checklist aan de hand waarvan de gegevens zijn
verzameld en geordend. Het model is gebleken een goed werk- en denk
model te zijn, hoewel onvoldoende aandacht is besteed aan het buiten
systeem van de tweede orde i.e. de historisch-maatschappelijke context
en aan het cyclische karakter van het model. Een beschrijving van deze
beide aspecten vond plaats in het vooronderzoek dat aan het in dit
rapport beschreven hoofdonderzoek vooraf ging (zie Beijaard, 1985).
Tegen de achtergrond van het geschetste model in hoofdstuk 3 dienen
beide onderzoeken te worden gezien als onderzoeken die elkaar aanvul
len: tezamen geven ze een vrij compleet beeld van (de didactiek van)
het agrarisch praktijkschoolonderwijs. Dit beeld wordt nog aangevuld
met een onderzoek naar percepties van MAS- en HAS-leerlingen (zie
Kingma, 1986).
Het handelingstheoretisch perspectief dat in hoofdstuk 4 is uit
eengezet, bleek een belangrijke steun te zijn bij de keuze en construc
tie van onderzoeksinstrumenten. Als interpretatietheorie bood dit per
spectief vooralsnog onvoldoende houvast: ontwikkelde concepten en
zienswijzen wekken de indruk onvoldoende te berusten op een empirische
basis i.e. de onderwijswerkelijkheid. De theorievorming is met andere
woorden verder voortgeschreden dan wat zich daadwerkelijk in de onderwijswerkelijkheid laat zien. In dit verband is door Creemers (1984 en
1986) dan ook terecht opgemerkt, dat door middel van onderzoek niet
alleen theorie-ontwikkeling moet worden nagestreefd, maar dat de be
proeving van deze theorie minstens zo belangrijk is. Bovendien merkt
Creemers op, dat er nauwelijks sprake is van een relatie tussen onder
zoek van het onderwijzen, innovatie en scholing van (aanstaande) onder
wijsgevenden. In deze studie is deze relatie echter mede uitgangspunt.
In de volgende paragraaf wordt daar nader aandacht aan besteed.
Mede aan de hand van suggesties van Miles en Huberman (1984) vond
tijdens de verwerkingsfase van het onderzoek de reductie van gegevens
plaats volgens een systematische werkwijze, respectievelijk door de
verzamelde gegevens in twee elkaar opvolgende schema's te plaatsen.
Deze systematisering was nodig om op adequate wijze de gegevens te
kunnen analyseren en interpreteren met behoud van de ecologische vali
diteit van de gemaakt interpretaties. Een nadeel van deze werkwijze is,
zo bleek achteraf, dat de onderzoeksresultaten zijn neergelegd in vrij
uitvoerige beschrijvingen. In zekere zin is sprake van een spannings
veld tussen reductie van gegevens enerzijds en ecologische validiteit
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anderzijds. Dit spanningsveld geldt ook voor het 'indikken' van gege
vens, dat wil zeggen het interpreteren van gegevens op een hoger niveau
van abstractie: in toenemende mate is sprake van theoretische validi
teit en in afnemende mate van ecologische validiteit in de zin van
onmiddellijke herkenbaarheid van de beschrijvingen door degenen aan wie
de gegevens zijn ontleend. Deze interpretaties op een hoger niveau van
abstractie zijn echter wel weer terug te voeren naar de bij het onder
zoek betrokken onderwijsgevenden. In feite is derhalve niet sprake van
een afnemende ecologische validiteit, maar van een samengaan van theo
retische èn ecologische validiteit, zoals ook in hoofdstuk 5 is uiteen
gezet naar aanleiding van o.a. Peters en Postma (1985a).

12.2 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK VOOR DE PRAKTIJK
De resultaten van het onderzoek hebben in hoofdstuk 11 geleid tot een
aantal aanwijzingen voor de ontwikkeling van een (na)scholingsprogram
ma, dat in een later stadium van het onderzoek- en ontwikkelingsproject
'Didactiek agrarisch praktijkschoolonderwijs' inhoudelijk nader moet
worden ingevuld. In hoofdstuk 11 zijn deze aanwijzingen reeds gegeven.
Centraal dienen te staan:
- het aanbrengen van onderwijskundig-didactisch kennisbezit;
- het leren van reflexieve vaardigheden, die onderwijsgevenden in
staat stellen meer zin te geven aan hun eigen didactisch handelen.
Gesuggereerd is het aanbrengen van diverse soorten kennis, waarin door
middel van reflexieve vaardigheden deductieve samenhang dient te worden
aangebracht met betrekking tot het eigen didactisch handelen.
De beschreven aanwijzingen hebben tot voordeel dat rechtstreekse
aansluiting mogelijk is op subjectieve theorieën i.e. didactisch ken
nisbezit van (individuele) onderwijsgevenden, hetgeen de implementatie
van nieuwe didactische kennis en vaardigheden ten goede komt. Voorts
bieden de in dit onderzoeksrapport gegeven beschrijvingen de mogelijk
heid om de keuze van de voor (na)scholing aan te wenden 'objectieve'
theorie te verantwoorden en tevens kunnen de beschrijvingen zelf worden
gebruikt als onderwijsleerstof. Dit geldt eveneens voor de resultaten
van het vooronderzoek, die in het kader van het totale project in een
eerste deelrapport zijn beschreven (Beijaard, 1985).
Ook het onderhavige deelrapport op zich, dat wil zeggen losstaande
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van enige gerichtheid op (na)scholing, bezit praktische relevantie:
- het rapport geeft aan geïnteresseerden inzicht in het didactisch
handelen van onderwijsgevenden aan praktijkscholen;
- het rapport maakt het mogelijk kennis te nemen van eikaars didac
tisch handelen, daarover van gedachten te wisselen en van elkaar te
leren;
-

het rapport bevat beschrijvingen van de taakomgeving in relatie tot
het didactisch handelen, waardoor problemen en knelpunten duidelijk
zijn geworden die zowel intern als extern om oplossingen vragen. In
het bijzonder zij gewezen op interne en externe plannings- en
organisatieproblemen in relatie tot het didactisch handelen, die met
name op het meso- en macro-niveau de nodige zorg en aandacht ver
dienen.

Deze aan het onderhavige deelrapport toegekende (neven)functies zijn
gebaseerd op eerder opgedane ervaringen naar aanleiding van de functies
die het in 1985 verschenen eerste deelrapport had en nog heeft.
In aansluiting op het voorgaande, tenslotte, kunnen de gehanteerde
onderzoeksmethoden en -technieken in gewijzigde vorm gebruikt worden
door de coördinatoren van de scholen bij de interne begeleiding van
onderwijsgevenden. Ze bevatten aanknopingspunten voor het voeren van
begeleidingsgesprekken. In hoofdstuk 7 is onder meer gewezen op leer
effecten die uitgaan van de hantering van de bedoelde onderzoeks
methoden en -technieken.

12.3 AANZET VOOR VERVOLGONDERZOEK
Het onderhavige onderzoeksrapport kan worden getypeerd als een verslag
van een studie met betrekking tot vooral de algemene didactiek. Er zijn
wel relaties gelegd naar de vakdidactiek, maar deze zijn voornamelijk
impliciet gebleven. Onderzoek naar vakdidactische aspecten van het
agrarisch praktijkschoolonderwijs is om de volgende reden gewenst. Het
reeds verkregen beeld van dit type onderwijs zou door middel van vakdi
dactisch onderzoek aanzienlijk verrijkt kunnen worden.
Een mogelijke ingang voor vakdidactisch onderzoek is de bestudering
van de aard of het karakter van praktijkopdrachten, die als het ware de
rode draad vormen door de didactiek van het agrarisch praktijkschool
onderwijs. Van belang is daarbij na te gaan:
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- hoe zowel mondeling als schriftelijk aan praktijkopdrachten vorm
wordt gegeven in verband met de duidelijkheid en structuur van de
opdrachten;
de wijze waarop instructie en praktijkopdrachten aan elkaar zijn
gerelateerd, respectievelijk in hoeverre en op welke wijze ten be
hoeve van het uitvoeren van praktijkopdrachten aandacht wordt
besteed aan procedurele instructies met betrekking tot werkvolgorden
en aan meer verklarende, vaak visuele instructies;
-

welke leerprocessen door praktijkopdrachten van verschillende aard
worden opgeroepen en op welke wijze met deze opdrachten rekening
wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen of cursisten.

Centraal in deze opsomming staat de structuur die in de instructies
wordt aangebracht en de wijze waarop deze tot uiting komt in de prak
tijkopdrachten. In deze studie is gebleken dat de noodzaak structuur in
instructies aan te brengen varieert per vakgebied en per onderwerp.
Tevens is gebleken dat zelfs bij een zelfde onderwerp scholen van
elkaar verschillen in de structurering van instructies.
Vakdidactisch onderzoek in de boven beschreven zin impliceert de
bestudering van kleinere, afgebakende gehelen. Er zou geopteerd moeten
worden voor de bestudering van praktijkopdrachten binnen een of enkele
agrarische vakgebieden met een hoge exemplarische waarde voor andere
vakgebieden en waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het onderwijzen
als leren in onderlinge samenhang. Vakdidactisch onderzoek in deze zin
is niet alleen relevant voor de agrarische praktijkscholen, maar tevens
voor het totale agrarische- en overige beroepsonderwijs waarin prak
tijkonderwijs een rol speelt.
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SUMMARY

This report presents the results of the second phase of a three-year
research and development project. It describes the way teaching takes
place in the eleven practical training centres for agricultural edu
cation in The Netherlands. More general educational aspects and back
grounds of these training centres have already been described in an
earlier report.
In this part of the project the practical teaching process has been
studied by approaching behaviour, underlying cognitive processes and
aspects of the task environment in an integrative way. In fact it is an
action oriented approach as well, with the emphasis on teachers' sub
jective theories. Reflection has been introduced in this study as a
key-concept to determine the quality of these subjective theories. Data
collection was realized by using a combined set of methods like inter
views, observation, retrospective techniques and log-book reporting.
The data have been interpreted and described by using qualitative
procedures.
This report indicates that the teaching process is largely in
fluenced by aspects of the task environment. Practical teaching depends
on the available equipment, learning materials, differences in back
grounds of students and the organization of the practical training
centres. This is especially the case in centres characterized by a
strong differentiation in educational programs for a great variety of
students.
The teachers rarely plan their lessons extensively and in detail.
Most of the time their planning of lessons is limited to the prepara
tion of organizational matters, because they are familiar with the
content of the lessons or have to teach subjects which they taught
before.
A practical lesson often consists of an introduction, a theoretical
part, a practical part and an evaluative ending, although other ar
rangements are used as well. It has been found that in many léssons
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theory and practice alternate. This report extensively describes the
characteristics of each phase of practical teaching. During the obser
vation and analysis of lessons, special attention has been paid to
objectives, the structure and presentation of subject matter, organiza
tional aspects, lesson phases, teaching and learning activities, didac
tical principles, teaching and learning materials, the interaction
between teacher and students and the interaction between students. The
description of all these didactical aspects indicates that teachers
differ in the way they teach. Also their subjective theories vary
substantially. For a great deal teaching can be qualified as a unique
and personal process.
The interpretation of teachers' reflections makes clear that many
teachers in the practical training centres lack the ability to use more
general theories of teaching and learning. Furthermore many of their
reflections on didactical models are of an intuitive character or
function as a kind of 'recipes' for their teaching. They all apply
rather concrete subjective theories, however, which are closely con
nected with their day-to-day teaching activities. In general it can be
concluded that many teachers are not used to reflect systematically
about their teaching. This conclusion has led to possible suggestions
for a didactical in-service training program enabling teachers to
improve their teaching capabilities.
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1

GEVOERDE CORRESPONDENTIE
IA Verstrekken informatie aan geselecteerden
1B Brief aan coördinatoren n.a.v. IA
IC Bedankbrief aan informanten
1D Rooster aan informanten met bijlage
IE Brief aan coördinatoren n.a.v. 1D

2

INTERVIEW I

3

GLOBAAL SCHEMA TEN BEHOEVE VAN HET MAKEN VAN VELDNOTITIES

4 INTERPRETATIEKADER TEN BEHOEVE VAN HET RETROSPECTIEVE VRAAGGESPREK
5

'HANDLEIDING' TEN BEHOEVE VAN HET RETROSPECTIEVE VRAAGGESPREK

6

INTERVIEW II

7

LOGBOEK
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deelname project "praktijkschooldidactiek"

In het kader van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject "Didactiek
agrarisch praktijkschoolonderwijs" dat door ondergetekende bij de
vakgroep Pedagogiek & Didactiek van de Landbouwhogeschool wordt uit
gevoerd, zou ik graag uw aandacht willen vragen voor het volgende.

Zoals u wellicht uit eerdere publicaties hebt vernomen, is het ge
noemde project mede op initiatief van de Directies van de praktijk
scholen en in samenspraak met de Directie Landbouwonderwijs tot
stand gekomen. Het project beoogt uiteindelijk een bijdrage te le
veren aan het praktijkschoolonderwijs in het algemeen en de didac
tiek in het bijzonder. Inmiddels heeft u via de schoolleiding en de
coördinatoren kennis kunnen nemen van de resultaten van het voor
onderzoek. Deze zijn in een afzonderlijk boekje gepubliceerd.
Nu is de fase van het hoofdonderzoek aangebroken. Deze is toege
spitst op het didactisch handelen of het lesgeven. Ten behoeve van
deze fase van het project zou ik u graag willen verzoeken uw mede
werking te verlenen. Daarbij wil ik beklemtonen dat de keuze op u
zuiver per toeval is gevallen via een door de coördinator van uw
school verstrekte lijst men namen van alle onderwijsgevenden. De
enige selectiecriteria zijn:
- voor 1 januari 1985 werkzaam zijn aan de school;
- minimaal een halve weektaak hebben.
Aangezien het in het project om praktijkschooldidactiek gaat, komen
alleen praktijklessen voor bestudering in aanmerking.

Landbouwhogeschool/,,l)e Lceuwenborch'VHolland.seweg 1/6/06 KN

Wapeningen/ Tel. (083-0) 84343
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Nogmaals, ik hoop dat u bereid bent uw medewerking te verlenen. Indien
dit het geval is, dan staat u het volgende te wachten. In de eerste
plaats zou ik graag een gesprek met u willen voeren. Hiertoe zal u
vooraf een lijst met aandachtspunten worden toegezonden. In de tweede
plaats zou ik graag een door u gegeven les(blok) bijwonen en aan de
hand daarvan met u een nabespreking houden. Tenslotte zou ik u daar
na willen verzoeken gedurende één week een logboek te willen bijhou
den, waarin u aan het eind van iedere dag notities maakt*
Via de coördinator is met de directie van de school geregeld dat de
gesprekken in uw gewone lestijd gehouden kunnen worden, zodat u in
uw vrije tijd zo weinig mogelijk belast wordt. Daartoe zal voor u een
speciaal rooster gemaakt worden, verspreid over 1 à 2 dagen waarin
één les(blok) is opgenomen.

Het spreekt vanzelf dat de door u verstrekte informatie evenals de
door mij gemaakte observaties strikt vertrouwelijk zullen worden be
handeld. De uiteindelijke conclusies zullen dusdanig worden weergegeven
dat ze betrekking hebben op alle bij het onderzoek betrokken onderwijs
gevenden. Alleen totaalbeelden zullen naar buiten worden gebracht.

Als tussenpersoon tussen u en mij fungeert om praktische redenen de
coördinator van uw school. Deze krijgt ook een afschrift van deze
aan u gezonden brief.

Hij of zij zal hierover binnenkort met u con

tact opnemen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij hem
of haar terecht. Van de coördinator verneem ik tevens of u bereid bent
uw medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zo ja, dan ontvangt u
op korte termijn opnieuw een schrijven waarin wordt meegedeeld wat
"uw rooster" voor die 1 à 2 dagen zal zijn.

Ik hoop dat u bereid bent mee te werken aan het onderzoek en ik dank
u bij voorbaat voor uw goede vertrouwen.

Met vriendelijke groet
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Zoals is afgesproken, zijn uit de door u verstrekte lijst met
namen de volgende onderwijsgevenden voor deelname aan het on
derzoek per toeval geselecteerd:
1)
2)

3)

4)
Bijgesloten treft u de brief die aan hen is gestuurd. Ik zou het
op prijs stellen wanneer u naar aanleiding van deze brief op korte
termijn een gesprek wilt voeren met de betrokkenen. Ten behoeve
van hun deelname aan het onderzoek is er alles aan gelegen, dat
voor hen sprake is van duidelijkheid.

Mede naar aanleiding van het gevoerde gesprek verneem ik - het*liefst
schriftelijk - graag van u zo spoedig mogelijk of de geslecteerde
onderwijsgevenden bereid zijn mee te werken aan het onderzoek.
Kort daarop volgend wordt dan door mij bepaald wanneer uw schooi
wordt bezocht. Te zijner tijd ontvangen u en de betrokken onder
wijsgevenden daarover bericht.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

met vriendelyke groet,
D. Boijhard

l.aiulbouwhogeschool/,,De Leeuwenhort'li" Moll.mdsewen

KN \\'.ii;eitiiti>eii<Tel. (OX3"*Ol 84J4J
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Via de coördinator van uw school heb ik vernomen dat u bereid bent
deel te nemen aan het onderzoek. Door middel van dit schrijven wil
ik u alvast daarvoor mijn dank betuigen.

Te zijner tijd ontvangt u bericht wanneer ik uw school kom be
zoeken. Concreet betekent dit: de tijdstippen waarop gesprekken
zullen worden gevoerd en welke les wanneer wordt geobserveerd. Roostertechnisch zal hierover overleg worden gevoerd met de coördinator
van de school.

Mocht u tussentijds nog vragen hebben, dan kunt u altijd uw coör
dinator raadplegen. Tevens kunt u mij hetzij telefonisch, hetzij
schriftelijk ook benaderen.

Nogmaals bij voorbaat dank ik u reeds voor uw bereidheid tot mede
werking.

Met vriendelijke groet,

Landbouw hogeschool/,. DE Leenwenborch'VMoll.uulscweg

1/6706 KN W.i^eiiiii^en/Tel. (08370) 84343
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Ten behoeve van uw deelname aan het onderzoek bezoek ik uw
school.
Hieronder volgen de exacte tijdstippen waaraan uw rooster zal
worden aangepast. Dit wordt in samenspraak met de directie door
de coördinator geregeld.

1) gesprek:
2) observatie les(blok):
- het gaat om een praktijkles in het kader van:
0 kadercursus
0 leerlingwezen
0 vakschoolonderwijs
0 internationaal onderwijs
0 specialistische cursus
0 weekcursus
- ik zou graag een les(blok) van u willen bijwonen binnen het
vak(gebied)i
3) nabespreking:

Bijgevoegd is een lijst met aandachtspunten waarover het onder
punt 1 vermelde gesprek zal gaan. Indien u dat wenst kunt u zich
daarop voorbereiden.

Landbouwhogeschool/,,De l.ceimenhorch" Holl.uukcwcj; I 6^06 KN W.igcningciv lel.(0JÜ~0) tS4J43
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Misschien ten overvloede, maar voor alle duidelijkheid zij ver
meld dat ik in de eerste plaats geïnteresseerd ben in de obser
vatie van een les zoals u die gevoonlijk gewend bent te geven.
Om de werkelijkheid geen geweld aan te doen zou ik u willen ver
zoeken de te observeren les dan ook net zo te geven als u doorgaans
gewend bent te doen. Dat wil zeggen net zo lesgeven als anders en
net doen alsof er geen observator aanwezig is. U zult begrijpen dat
dit de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt.

Bij voorbaat mijn dank en tot ziens.

Met vriendelijke groet

D. Beijaard
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Aandachtspunten ten behoeve van het te voeren gesprek

Tijdens het gesprek zal aandacht worden besteed aan de volgende
punten, die hieronder globaal worden weergegeven.

1. Algemeen: vooropleiding / vroegere betrekking, eerdere ervaringen
met lesgeven, taken die u in de school verricht e.d.

2. Aspecten van de taakomgeving; de beschikbare leer en hulpmiddelen
en outilage, de onderwijsleerinhouden of leerstof die wordt onder
wezen, de leerlingen of cursisten waaraan wordt lesgegeven en de
schoolorganisatie. Het gaat erom hoe u tegen deze aspecten aan
kijkt als onderwijsgevende. Het gaat dus vooral om de relatie
van deze aspecten met uw lessen in het algemeen en uw manier van
lesgeven in het bijzonder.

3. Het lesgeven; de voorbereiding van lessen, de uitvoering van les
sen en of u uw eigen lessen 2elf evalueert.

4. Het gevoerde gesprek: aan het eind van het gesprek wordt nog even
kort gesproken over het verloop van het gesprek zelf.
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organisatie deelname aan het onderzoek

Bijgaand treft u aan:

1) een rooster c.q. dagschema's voor de bij het onderzoek betrokken
onderwijsgevenden. Ik zou u willen verzoeken het rooster van de
school voor die dag(en) aan te passen aan de dagschema's.

2) Een afschrift van een brief die (ingevuld!) aan de bij het on
derzoek betrokken onderwijsgevenden is verstuurd. Ik zou u naar
aanleiding hiervan willen vragen, of u wilt nagaan of het inge
vulde in de brieven die aan de deelnemers is verstuurd overeen
stemt met het overzicht (rooster) wat bij deze aan u is verstrekt.
Dit om eventuele misverstanden of ongewenste, ingeslopen fouten
te kunnen corrigeren.

Ten behoeve van de organisatie is m.i. nu alles voor elkaar. Mochten
zich nog problemen voordoen, dan stel ik het op prijs wanneer u mij
daarvan op de hoogte stelt.

Ik dank u wederom bij voorbaat voor de genomen moeite en tot ziens.

Met vriendel

groet,

D. BeijaarTh*

Landbouwhogeschool/,,Dc LvcmvcnlmrcirVHollamlscwcn 1/6706 KN Wa^cnin^cn/Tcl,(08370)84343
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INTERVIEW I
Naam:
School:
Leeftijd:
Geslacht:
Aantal jaren werkzaam aan de school:
Functie (rechtspositioneel):
Vakken/vakgebieden waarin wordt lesgegeven:

DEEL I: ALGEMEEN
1.
2.

Welke vooropleiding(en) heeft u genoten?
Heeft u vóór uw betrekking aan deze school nog elders gewerkt?
a. (Zo ja) Waar heeft u zoal gewerkt?
b. Waaruit bestonden die werkzaamheden? Ik zou het op prijs
stellen wanneer u hiervan een korte beschrijving wilt geven.

3.

Had u vöör uw betrekking aan deze school reeds ervaringen met
lesgeven?
a. (Zo nee) Hoe heeft u zich deze bekwaamheid eigen gemaakt?
Het zou fijn zijn wanneer u hierover wat meer vertelt.
b. (Zo ja) Wanneer heeft u deze ervaringen opgedaan?
c. Waaruit bestonden deze ervaringen?

4.

Kunt u aangeven waarom u hebt gekozen voor uw huidige
betrekking? Ik zou graag willen dat u in uw beantwoording
zo volledig mogelijk probeert te zijn.

5.
6.

Waaruit bestaan uw taken aan deze school?
Kunt u, uitgaande van een 40-urige werkweek, een schatting
geven van het aantal uren dat u besteedt aan de door u ge
noemde taken?

7.

Bent u in het algemeen tevreden met uw huidige functie?
a. (Zo nee of gedeeltelijk) Kunt u daar misschien één of
meerdere oorzaken voor aanwijzen?

8.

Welke kanten aan uw functie in deze school vindt u leuk?
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9.

Zitten er ook kanten aan uw functie in deze school die u
minder leuk vindt?
a. (Zo ja) Wat vindt u zoal minder leuk aan uw functie in
deze school?

10. Zijn er dingen met betrekking tot uw functie die u graag
veranderd zou willen zien?
a. (Zo ja) Wat zou u graag veranderd willen zien?
11. Denkt u (nog) lang aan deze school te blijven werken?
a. (Zo ja) Op grond van welke overwegingen?
b. (Zo nee) Op grond van welke overwegingen?
DEEL II: PERCEPTIE VAN DE TAAKOMGEVING
Toelichting
De volgende groepen vragen gaan over aspecten van de taak
omgeving, zoals bijvoorbeeld de beschikbare leer- en hulp
middelen en de leerstof. Ook de leerlingen en de samenwerking
met collega's maken deel uit van uw taakomgeving.
Met de volgende groepen vragen ben ik vooral geïnteresseerd
in hoe u tegen deze aspecten aankijkt als onderwijsgevende.
Dus, het gaat mij vooral om het verband tussen aspecten van
de taakomgeving met uw lessen in het algemeen en uw manier van
lesgeven in het bijzonder.

Ai_Leer-_en_hulpmiddelen_en_outiliage
Voor alle duidelijkheid zij vermeld, dat onder leer- en hulp
middelen al die dingen (en ook dieren) worden verstaan die
worden ingezet of gebruikt tijdens de les. Outillage is een
ruimer begrip en heeft betrekking op de totale uitrusting van
de school, zoals beschikbare lokalen, machines, bedrijven,
buitenterreinen, enz. Een voorbeeld ter verduidelijking: een
trekker is onderdeel van de outillage, maar wordt leer- en hulp
middel zo gauw hij wordt gebruikt voor de les. Ditzelfde geldt
bijvoorbeeld voor dieren, het schoolbord, de video-apparatuur,
enz.
12. Welke soorten leer- en hulpmiddelen gebruikt u het meest
tijdens uw lessen?
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13. Waardoor laat u zich bij de keuze van leer- en hulpmiddelen
leiden?
14. Kunt u altijd over voldoende leer- en hulpmiddelen beschikken?
a. (Zo ja) Heeft u behoefte aan meer leer- en hulpmiddelen?
b. (Zo nee) Over welke leer- en hulpmiddelen zou u nog meer
willen beschikken?
c. Acht u dat realiseerbaar?
15. Maakt u zelf leer- en hulpmiddelen?
a. (Zo ja) Kunt u enkele daarvan noemen?
b. Waarom maakt u zelf leer- en hulpmiddelen?
c. (Zo nee) Waarom niet?
16. Kunt u aangeven welke plaats leer- en hulpmiddelen in het
algemeen in uw lessen innemen?
a. Is dit voor alle lessen hetzelfde?
b. (Zo nee) Wanneer niet?
17. Hoe of op welke wijze gebruikt u beschikbare leer- en hulp
middelen tijdens uw lessen?
a. Geldt dit voor alle lessen?
b. (Zo nee) Wanneer niet?
18. Maakt u gedurende éën les gebruik van meerdere ruimten?
a. (Zo ja) Waarom maakt u gebruik van meerdere ruimten?
b. (Zo nee) Waarom niet?
19. Zijn er nog dingen met betrekking tot leer- en hulpmiddelen
en/of outillage waar we het niet over hebben gehad en die u
wel belangrijk vindt om mee te delen?
ëi_QQderwi;jSleerinhouden
Onder onderwijsleerinhouden wordt leerstof verstaan die u onder
wijst en die leerlingen of cursisten zich eigen moeten maken.
Deze leerstof kan zowel kennis, inzicht en vaardigheden omvatten.
20. Is de leerstof die u onderwijst in schriftelijke materialen
vastgelegd?
a. (Zo ja) In welke materialen is de leerstof vastgelegd?
b. Kunt u globaal aangeven wat wel en wat niet is vastgelegd
in het zojuist door u genoemde schriftelijke materiaal?
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c. Door wie is de leerstof in de genoemde schriftelijke
materialen vastgelegd?
d. Op welke manier is de leerstof vastgelegd?
e. Waarom is besloten tot schriftelijke vastlegging van de
leerstof?
f. (Indien niet sprake is van schriftelijke vastlegging)
Kunt u omschrijven waarom de leerstof niet is vastgelegd?
(door naar vraag 24)
21. (Indien sprake is van één of meerdere vormen van schriftelijke
vastlegging van de leerstof) Welke kanten aan schriftelijke
vastlegging ervaart u met betrekking tot uw eigen lessen als
positief?
22. Ervaart u met betrekking tot uw eigen lessen ook negatieve
kanten aan schriftelijke vastlegging?
a. (Zo ja) Kunt u dat toelichten?
23. (Indien sprake is van ëén of meerdere vormen van schriftelijke
vastlegging van de leerstof) Zijn er wel eens momenten waarop
u tijdens een les afwijkt van de voorgeschreven leerstof?
a. (Zo ja) Op welke momenten vindt dit zoal plaats?
b. Kunt u oorzaken aangeven waarom u wel eens afwijkt van
de voorgeschreven leerstof?
24. Wordt de leerstof die u onderwijst wel eens gewijzigd of
bijgesteld?
a. (Zo ja) Door wie wordt dat gedaan?
b. Op grond van welke overwegingen vinden wijzigingen of
bijstellingen van de leerstof plaats?
25. Zou u ten aanzien van de onderwijsleerinhouden of leerstof
voor uw eigen lessen nog dingen veranderd willen zien?
a. (Zo ja) Wat zou u aan de leerstof graag veranderd willen
zien?
b. Acht u de door u gewenste veranderingen realiseerbaar?
c. (Zo nee) Waarom acht u deze veranderingen niet realiseer
baar?
26. Zijn er nog dingen met betrekking tot de onderwijsleer
inhouden waar we het niet over hebben gehad en die u wel
belangrijk vindt om mee te delen?
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Çi_Leerlingen/cursisten
27. De nu volgende vraag heeft betrekking op de herkomst van de
leerlingen of cursisten. Gelet op hun herkomst, aan welke
leerlingen of cursisten geeft u zoal les?
28. Gemakshalve uitgaande van 40 cursistweken per jaar, hoeveel
cursistweken geeft u verhoudingsgewijs les aan de zojuist
door u genoemde categorieën leerlingen of cursisten?
29. Ervaart u verschillen tussen de door u genoemde categorieën
leerlingen of cursisten?
a. (Zo ja) Waaruit blijken deze verschillen?
b. Op welke wijze houdt u in uw lessen rekening met de door
u genoemde verschillen?
30. Leerlingen of cursisten komen de school binnen met een bepaalde
beginsituatie, dat wil zeggen bepaalde zaken beheersen ze wel
en bepaalde zaken beheersen ze niet. Hoe komt u hier achter?
31. Komt het in uw lessen voor dat de door u veronderstelde
beginsituatie van leerlingen of cursisten niet overeenstemt
met hun werkelijke beginsituatie?
a. (Zo ja) Kunt u daarvoor oorzaken aanwijzen?
b. Wat betekent het voor uw lesgeven wanneer de veronderstelde
en de werkelijke beginsituatie niet blijken overeen te
stemmen? Ik zou graag van u willen weten hoe u in zo'n
situatie handelt.
32. Zou u ten aanzien van de leerlingen of cursisten voor uw
eigen lessen nog dingen veranderd willen zien?
a. (Zo ja) Wat zou u ten aanzien van de leerlingen of cursis
ten graag veranderd willen zien?
b. Acht u deze veranderingen realiseerbaar?
c. (Zo nee) Waarom acht u deze veranderingen niet realiseer
baar?
33. Zijn er nog dingen met betrekking tot de leerlingen of
cursisten waar we het niet over hebben gehad en die u wel
belangrijk vindt om mee te delen?
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2i_D§_schoolorganisatie
De volgende vragen gaan over aspecten van de schoolorganisatie.
Dat wil o.a. zeggen de wijzen waarop onderling overleg plaats
vindt, bijvoorbeeld in vak- of werkgroepen, wie wat en wanneer
doet, hoe de lessen zijn geroosterd, enz. Ik ben met name geïn
teresseerd in het verband tussen enkele aspecten van de school
organisatie en uw taak als onderwijsgevende.
34. De nu volgende vraag gaat over uw 'inwerkperiode' aan deze
school. Kunt u zich herinneren hoe deze zich bij u voltrok?
a. (Zo ja) Kunt u aangeven hoe deze inwerkperiode zich vol
trok?
b. Bent u, achteraf gezien, tevreden over de inwerkperiode
aan deze school?
c. (Zo nee) Wat zou u graag aan deze inwerkperiode veranderd
willen zien?
35. Werkt u ten behoeve van uw onderwijstaak op één of andere
manier samen met collega's?
a. (Zo ja) In welke verbanden en/of op welke wijze werkt u
samen met collega's?
b. (Zo nee) Kunt u aangeven waarom ten behoeve van de onder
wijstaak niet wordt samengewerkt?
36. (Indien sprake is van samenwerking) Welke kanten aan de
zojuist door u genoemde samenwerking ervaart u als positief?
37. (Indien sprake is van samenwerking) Zitten er ook kanten aan
de samenwerking met collega's die u als negatief ervaart
voor uw onderwijstaak?
a. (Zo ja) Welke kanten aan de samenwerking ervaart u zoal
als negatief?
38. Zijn er met betrekking tot de schoolorganisatie dingen die
u ten gunste van uw lessen veranderd zou willen zien?
a. (Zo ja) Wat zou u ten aanzien van de schoolorganisatie
graag veranderd willen zien?
b. Acht u deze veranderingen realiseerbaar?
c. (Zo nee) Waarom acht u deze veranderingen niet realiseer
baar?
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39. Zijn er nog dingen met betrekking tot de schoolorganisatie
waar we het niet over hebben gehad en die u wel belangrijk
vindt om mee te delen?
DEEL III: DIDACTISCH HANDELEN
De volgende groepen vragen hebben betrekking op uw didactisch
handelen. Dat wil zeggen de manier waarop u uw lessen voor
bereidt, hoe u de lessen uitvoert en of u over de gegeven lessen
nadenkt.
A_._De_ lesvoorbereiding
40. Bereidt u uw lessen voor?
a. (Zo ja) Wanneer vindt u het nodig uw lessen (wel) voor
te bereiden?
b. Wanneer vindt u het niet nodig uw lessen voor te bereiden?
c. (Indien helemaal niet sprake is van lesvoorbereiding) Kunt
u omschrijven waarom u uw lessen niet voorbereidt? (door
naar vraag 47)
41. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Op welke tijd
stippen of wanneer bereidt u doorgaans uw lessen voor?
42. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Soms is naast
het voorbereiden van lessen ook sprake van voorbereiding
van grotere gehelen. Indien dit voor u van toepassing is,
kunt u daar iets meer over vertellen?
43. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Op welke punten
let u zoal wanneer u uw lessen voorbereidt?
44. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Ik ben met de
volgende vraag met name geïnteresseerd in het verloop van
uw lesvoorbereiding, dat wil zeggen hoe deze van het begin
tot het eind plaatsvindt. Runt u omschrijven hoe uw les
voorbereiding doorgaans verloopt?
45. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Maakt u notities
tijdens het voorbereiden van uw lessen?
a. (Zo ja) Wat noteert u zoal tijdens de lesvoorbereiding?
b. Welke functie hebben de gemaakte notities voor uzelf?
c. (Indien geen notities worden gemaakt) Waarom maakt u geen
notities tijdens de lesvoorbereiding?
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46. Zijn er nog dingen met betrekking tot uw voorbereiding van
lessen waarover we het niet hebben gehad en die u wel be
langrijk vindt om mee te delen?
Bi_De_lesuitvoering
47. Kunt u het verloop van uw lessen in fasen of gedeelten aan
geven?
48. Hoe lang duurt elk lesgedeelte ongeveer?
49. Komt het voor dat per les de lesgedeelten in duur soms van
elkaar verschillen?
a. (Zo ja) Van welke factoren is de duur van de afzonderlijke
lesgedeelten zoal afhankelijk?
50. De volgende vraag beslaat uw onderwijzen of lesgeven in elk
afzonderlijk lesgedeelte en betreft zowel het wat, het hoe
en het waarom van uw lesgeven.
Kunt u per lesgedeelte aangeven wat u zoal doet, hoe u dat
doet en tevens redenen aangeven waarom u iets zus en zo doet
en niet anders? Om te beginnen met ....
51. Komen tijdens de lessen wel eens onvoorziene momenten of
gebeurtenissen voor?
a. (Zo ja) Welke onvoorziene momenten of gebeurtenissen komen
wel eens voor en hoe reageert u daarop?
52. Hoe bepaalt u of de leerlingen of cursisten iets van uw
lessen hebben opgestoken?
53. Bent u tevreden over de manier waarop uw lessen verlopen?
a. (Zo ja) Waarom bent u tevreden?
b. (Zo nee of gedeeltelijk) Wat zou u graag veranderd willen
zien?
c. Acht u deze veranderingen realiseerbaar?
d. (Zo nee) Waarom acht u deze veranderingen niet realiseer
baar?
54. Zijn er nog dingen met betrekking tot de uitvoering van uw
lessen waarover we het niet hebben gehad en die u wel be
langrijk vindt om mee te delen?
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55. Denkt u na over de uitvoering van de door u gegeven lessen?
a. (Zo ja) Naar aanleiding waarvan denkt u zoal na over de
uitvoering van uw lessen?
b. Wat doet u met de bij u opgekomen gedachten over de uit
voering van uw lessen?
56. Bij iedere onderwijsgevende is sprake van goede en minder
goede kanten aan zijn lesgeven. Ik zou hier graag enkele
vragen over willen stellen. In de eerste plaats de goede
kanten. Welke kanten aan uw lesgeven ervaart u van uzelf
als goed?
57. Zitten er ook kanten aan uw lesgeven die u minder goed vindt
van uzelf?
a. (Zo ja) Welke kanten aan uw lesgeven ervaart u als minder
goed?
b. Welke mogelijkheden ziet u om daar veranderingen in aan
te brengen?
c. Acht u deze veranderingen realiseerbaar?
d. (Zo nee) Waarom acht u deze veranderingen niet realiseer
baar?
58. (Indien wel sprake is van lesvoorbereiding) Komt het wel
eens voor dat de lesuitvoering niet overeenstemt met de
lesvoorbereiding?
a. (Zo ja) Kunt u daarvoor oorzaken aangeven?
59. Zijn er nog dingen met betrekking tot het nadenken door u
over uw eigen lessen waarover we het niet hebben gehad en
die u belangrijk vindt om mee te delen?
DEEL IV: HET INTERVIEW
Tenslotte volgen nog enkele vragen naar aanleiding van het inter
view zelf.
60. Kunt u omschrijven hoe u het gesprek in zijn algemeenheid
heeft ervaren?
61. Heeft u eventuele suggesties voor wat met betrekking tot het
gesprek beter gedaan zou kunnen worden?
a. (Zo ja) Kunt u ëén of enkele van die suggesties geven?
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62. Kwamen in het gesprek dingen aan de orde waarover u liever
niet praatte of die voor u onaangenaam waren om over te
praten?
a. (Zo ja) Kunt u enkele van deze dingen noemen?
b. Waarom praatte u liever niet over deze dingen, of waarom
vond u het onaangenaam om over deze dingen te praten?
63. Zijn er dingen aan de orde geweest waarover u voorheen nooit
zo nauwgezet dacht en waarvan u zich door ons gesprek nu
duidelijk bewust bent geworden?
a. (Zo ja) Kunt u enkele van die dingen noemen?
64. Kunt u omschrijven hoe u mij als leider van dit gesprek heeft
ervaren?
65. Heeft u mij als interviewer als een acceptabele gespreks
partner ervaren?
a. (Zo nee) Op welke punten niet?
66. Heeft dit interview veranderingen aangebracht in uw bereid
heid uw medewerking te verlenen aan het vervolg van het
onderzoek?
a. (Zo ja) In welk opzicht?
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BIJLAGE 6

INTERVIEW II
)

DEEL I: ENKELE ALGEMENE VRAGEN BETREFFENDE DE GEGEVEN LES
1.

Bent u in het algemeen tevreden over de gegeven les?
a. (Zo ja) Om welke redenen bent u tevreden?
b. (Zo nee of gedeeltelijk) Om welke redenen bent u
niet/gedeeltelijk tevreden?

2.

Doet u het de volgende les precies weer zo?
a. (Zo nee) Wat doet u de volgende les niet weer zo en
wat beslist wel?
b. (Vervolg a) Hoe denkt u het een volgende keer wel te
zullen doen?
c. (Vervolg b) Wat moet er daarvoor naar uw mening ver
anderen?

3.

Nu nog een vraag over het lesgeven in zijn algemeenheid.
Heeft u met betrekking tot het lesgeven behoefte aan scholing?
a. (Zo ja) Kunt u aangeven op welke punten u die behoefte
heeft?
b. (Zo nee) Kunt u aangeven waarom deze behoefte bij u niet
bestaat?

DEEL II: ENKELE VRAGEN BETREFFENDE DE ONDERZOEKSSITUATIE
4.

Kunt u uw indrukken weergeven aangaande de wijze waarop u
tot zover uw deelname aan het onderzoek hebt ervaren?

5.

Had u tijdens de les het gevoel geobserveerd te worden?
a. (Zo ja) Kunt u dat gevoel omschrijven?

6.

Was de invloed van de aanwezigheid van de onderzoeker zo
danig, dat u daardoor anders hebt lesgegeven dan gewoonlijk?
a. (Zo ja) Op welke wijze en waarom hebt u anders lesgegeven
dan u gewoonlijk doet?

7.

Heeft de aanwezigheid van de onderzoeker volgens u ook
invloed gehad op de leerlingen of cursisten?
a. (Zo ja) Op welke wijze en aan de hand waarvan bent u die
mening toegedaan?
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DIT LOGBOEK BEHOORT TOE AAN:

WERKZAAM AAN DE PRAKTIJKSCHOOL:

Dit is een vertrouwelijk logboek. Mocht ik het onverhoopt
ergens laten liggen of mocht ik het kwijtraken, bezorgt u
het a.u.b. dan zonder te lezen terug aan mij. Mijn naam en
de school waaraan ik werk zijn hierboven vermeld.
Mijn adres is:

Telefoon:
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Inleiding

Het bijhouden van een logboek is een onderdeel van het onderzoek waaraan
u deelneemt. Het is de bedoeling dat u notities maakt in het logboek vanaf
de dag nadat het logboek aan u is uitgereikt. Dit gedurende één week lang,
bijvoorbeeld beginnend op een woensdag en eindigend op de dinsdag van de
daarop volgende week. In totaal dus vijf onderwijs- of lesgeefdagen.

Wat moet u allemaal noteren? Het antwoord op deze vraag kunt u, zoals
u later zult merken, zelf het beste geven. Desalniettemin wordt u niet
geheel aan uw eigen lot overgelaten. Verderop worden u aanwijzingen en
aandachtspunten gegeven die u behulpzaam kunnen zijn bij het maken van
notities. Ik zou u daarom willen verzoeken het hiernavolgende zorgvuldig
te willen lezen.

Wat te doen wanneer u het logboek een week lang hebt bijgehouden?
U wordt verzocht deze, voorzien van uw naam en enkele andere gegevens
(zie blz. 1), te retourneren aan:
Vakgroep Pedagogiek & Didactiek
T.a.v. D. Beijaard
Hollandseweg 1
6706 KN

Wageningen

Voor alle duidelijkheid zij vermeld, dat óók de door u in het logboek
gemaakte notities strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Niemand
anders dan ondergetekende krijgt de door u verstrekte informatie ter
inzage. Ook in de eindrapportage wordt in dit opzicht de nodige zorgvul
digheid betracht. Gestreefd wordt naar totaalbeelden, waardoor individu
ele herkenbaarheid wordt uitgesloten.

Tenslotte rest mij nog u veel succes te wensen en wederom dank ik u bij
voorbaat voor uw goede vertrouwen.

D. Beijaard.
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268

Het wat en waarom van een logboek

Een omschrijving van wat een logboek nu rcrecies is bestaat niet, althans
er is geen duidelijke, eenduidige definitie. Vaak wordt in plaats van
'logboek' ook wel van 'dagboek' gesproken. Een dagboek is echter een
document waarin iemand volledig vrij is te schrijven. Dat wil zeggen
alles te noteren wat hij of zij erin kwijt wil.
Mede om de reden enige vergelijkbaarheid mogelijk te maken tussen allen
die bij het onderzoek betrokken zijn, wordt de 'vrijheid van een dagboek'
hier beperkt. Vandaar dat de voorkeur wordt gegeven aan het begrip 'log
boek'. Het schrijven in het logboek wordt 'gestuurd' door aanwijzingen en
aandachtspunten, hoewel er voldoende ruimte is voor een zo volledig moge
lijke, eigen inbreng.

Een logboek wordt in de lerarenopleiding vaak gebruikt als leermiddel,
omdat het zich goed leent voor het noteren van eigen onderwijserva
ringen en het naar aanleiding daarvan doordenken van die ervaringen.
De opgeschreven ervaringen worden vaak uitgewisseld, waardoor men in de
gelegenheid is van eikaars ervaringen te leren.
Hier fungeert het logboek niet als zodanig. Ten behoeve van het onderzoek
wordt het in de eerste plaats gebruikt als onderzoeksinstrument. Dat wil
zeggen als een methode om informatie te verzamelen met betrekking tot het
didactisch handelen of het lesgeven. Beoogd wordt aanvullende informatie
van u te verkrijgen op de eerdere gesprekken en op de geobserveerde les.
Om deze reden hoop ik nogmaals, dat u het bijhouden van dit logboek opvat
als een serieuze taak. Aan tijdsbesteding kost deze taak u dagelijks circa
30 minuten tot een uur.

- 4 -
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Hoe het logboek te gebruiken

Het is de bedoeling dat u iedere dag ervaringen in het logboek noteert
met betrekking tot de diezelfde dag gegeven lessen of lesblokken. Het
gaat nadrukkelijk om uw ervaringen met betrekking tot praktijklessen.
Mocht u tussendoor ook (klassikale) theorielessen verzorgen, dan hoeft
u daarbij opgedane ervaringen niet te noteren.
Mocht u voorts parttime in dienst van de school zijn, dan verzoek ik u
als volgt te werk te willen gaan:
bij enkele dagen in de week: net zo lang doorgaan met het bijhouden
van het logboek totdat u de gewenste vijf dagen hebt bereikt;
bij enkele lessen of lesblokken per dag: gedurende vijf dagen naar
aanleiding van deze lessen of lesblokken in het logboek notities
maken, ook al is uw dagtaak niet volledig.
Het zal dus duidelijk zijn, dat het gaat om het bijhouden van het log
boek gedurende vijf dagen waarop u lesgeeft en alleen gericht op gegeven
praktijklessen.

Voor het maken van notities naar aanleiding van iedere gegeven praktijk
les, verzoek ik u gebruik te maken van de volgende categorieën:

categorie 1: groep of klas
In deze categorie kunt u volstaan met een korte aanduiding van de groep/klas
waaraan is lesgegeven. Dat wil zeggen de herkomst van de leerlingen of cur
sisten en de groepsgrootte.

categorie 2: onderwerp van de les
In deze categorie geeft u aan waarover de les is gegaan. Tevens wordt uyverzocht in deze categorie een korte beschrijving te geven van de leerstof die
is behandeld.

categorie 3: onderwijs- en leeractiviteiten
In deze categorie omschrijft u beknopt uw eigen activiteiten èn de acti
viteiten die gedurende de les door de leerlingen of cursisten zijn ver
richt.

categorie 4: wat naar wens verliep en waardoor
In deze categorie schrijft u die zaken op waarvan u vindt dat ze goed
- 5 -
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zijn verlopen, althans waar u zelf tevreden over bent. Van belang is dat
u tevens aangeeft om welke redenen de door u genoteerde zaken naar wens
verliepen.

categorie 5: wat niet naar wens verliep en waardoor
In deze categorie schrijft u die zaken op waarvan u vindt dat ze niet goed
zijn verlopen, althans waar u zelf niet tevreden over bent. Ook hier is
weer van belang dat u aangeeft om welke redenen de door u genoteerde zaken
niet naar wens verliepen.

categorie 6: gewenste veranderingen en hoe deze te realiseren
In de voorgaande categorieën heeft u aangegeven wat naar wens en wat niet
naar wens verliep. In deze categorie beschrijft u wat u graag veranderd
zou willen zien en hoe u denkt deze veranderingen te kunnen realiseren.
Ook zaken die u graag wilt veranderen maar niet zijn te verwezenlijken
dient u te noteren. Op prijs wordt dan gesteld, dat u aangeeft waarom
de door u gewenste veranderingen niet zijn te realiseren.

categorie 7: overige opmerkingen
In deze categorie kunt u allerlei opmerkingen kwijt met betrekking tot de
gegeven praktijkles, waarvan u vindt dat ze niet aan de orde zijn geweest
maar wel vermeldenswaard zijn.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn, dat de eerste drie categorieën vooral
een beschrijving van feiten betekenen. Het gaat overwegend om korte be
schrijvingen. Er wordt een beroep gedaan op uw herinner ingsvermogen.
De categorieën vier en vijf gaan verder. Naast het noteren van herinne
ringen, wordt tevens een beroep gedaan op uw vermogen deze herinneringen
nader te doordenken. U interpreteert als het ware uw eigen herinneringen,
mede doordat u ook gevraagd wordt waarom iets wel en waarom iets niet naar
wens verliep.
Wat wel en wat niet naar wens is verlopen kan in principe van alles zijn.
Dit geldt eveneens voor de oorzaken. Deze kunnen van allerlei aard zijn.
Probeert u deze zaken zo goed mogelijk te doordenken en op papier te zet
ten. Vaak is dit niet een eenvoudige opgave.

Tenslotte zij nog vernield, dat achterin (blz. 48) enkele open vragen zijn
-
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geformuleerd. Deze hebben betrekking op de activiteiten 'bijhouden van
een logboek'. Ik zou u vriendelijk willen verzoeken ook deze vragen te
beantwoorden. Ter ondersteuning voor het bijhouden van het logboek
vindt u achterin (de bijlage, blz. 50) tevens enkele voorbeelden. Het
kan zijn dat deze voorbeelden u enig houvast bieden omtrent wat van u
verwacht wordt. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat de voorbeelden
'bedenksels' van mij zijn naar aanleiding van bestaande onderwerpen.

Hierna volgen de dagschema's waarin u uw notities kunt maken.
Rest mij u nogmaals veel succes te wensen met het bijhouden van het
logboek.
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Enkele vragen betreffende het bijhouden van een logboek

Door middel van enkele open vragen zou ik graag kennis willen nemen van
uw ervaringen met het bijhouden van een logboek. U wordt verzocht deze
vragen pas te beantwoorden nadat u een week lang het logboek heeft bij
gehouden.

1.

Kunt u in termen van positieve en negatieve ervaringen omschrijven
hoe u het bijhouden van het logboek heeft ervaren? Het wordt op prijs
gesteld wanneer u tevens uw ervaringen toelicht!

positieve ervaringen en redenen:

negatieve ervaringen en redenen:

2.

Boden de schema's voldoende gelegenheid tot eigen inbreng? Indien
mogelijk graag uw antwoord toelichten.

-• 48 -
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Vond u de 7 categorieën een hulpmiddel voor het bijhouden van het
logboek, of heeft u ze juist als belemmerend ervaren? Ook hier graag
een toelichting op uw antwoord.

Heeft u voor uzelf het gevoel van het bijhouden van het logboek
iets te hebben geleerd? Zo ja, kunt u dit nader omschrijven?

Heeft u eventuele suggesties voor de vormgeving van het logboek
wanneer het onderzoek zou moeten worden herhaald? Zo ja, welke?
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