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Stellingen bij het proefschrift:
'Krachtig' opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs.

1.  Een 'krachtige' leerwerkomgeving is alleen krachtig als de direct
betrokkenen het ook als belangrijk zien.

2.  Het ontwerpen van studeerbaar, activerend en motiverend opleidings-
onderwijs omvat een samenhangend geheel van activiteiten binnen een
opleidingsinstituut, de school En de vrije tijd van de student.

3.  Een voorwaarde voor het optimaal ontwerpen en gebruiken van een
'krachtige' leerwerkomgeving is de nauwe samenwerking van op-
leiders, coaches en LIO's in lerende teams.

4. Professionele ontwikkeling van LIO's en docenten is gebaat bij een
afwisselend zichzelf sturen en gestuurd willen worden.

5.  Een 'krachtige' leeromgeving is sterk afhankelijk van de afstemming
tussen 'wat studenten wensen', 'wat opleiding, opleiders, school en
coaches aan mogelijkheden kunnen bieden' 6n de gewenste ervaringen
en producten en is daarom elk jaar altijd weer anders.

6. LIO's actief leren te leren bevordert het slim en sportgericht
bewegingsproblemen leren oplossen van hun leerlingen.

7.  Om LIO's de modelrol van opleiding en opleiders te doen herkennen
is explicitering van die rol en vertaalvoorbeelden op schoolniveau
nodig, alsmede een vergelijking van de eigen rol in die situatie.

8. Wanneer opleiders goed kunnen koken, zijn ze bij uitstek geschikt
voor het functioneren in het LIO-traject.

9.  Het didactisch willen en kunnen handelen op twee niveaus, het
methode- en het praktijkniveau, zorgt voor de oplossing van het
theorie-praktijkdilemma.

10. Elke opleiding streeft naar een breed en diepgaand aanbod aan leer-
mogelijkheden. De LIO's verschillen in de mate waarin ze hier gebruik
van maken. Die verschillen moeten worden gewaardeerd in de vorm
van een onderscheidende kwalificatie en een verschillend startsalaris.

11. Elke innovatie vereist maatwerk, een aanpassen van veranderingen aan
de mogelijkheden van mensen, cultuur en organisatie en vereist
onderwijskundige scholing. Hoewel opleidingen vaak over werk-
nemers met die deskundigheid beschikken, is het bij voorkeur willen
inhuren van externe deskundigen de oorzaak van het uiteindelijk doen
mislukken van veranderingen.
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TEN GELEIDE

In dit onderzoek wordt een antwoord op het volgende probleem gezocht: 'Hoe ontwerpen
opleiders, coaches en LIO's een 'krachtige' leerwerkomgeving die de professionele
ontwikkeling van LIO's (in het vierde studiejaar van de ALO-Groningen) feitelijk con-
stateerbaar en naar eigen inschatting bevordert en hoe creSren opleiders en coaches een '
krachtige' werkleeromgeving voor hun eigen ontwikkelingswerkzaamheden?'

In deel 1 worden de opzet van het onderzoek, de toegepaste methoden en de resultaten
beschreven. Het probleem leidt tot een viertal vragen die in het onderzoek centraal staan:

1. Welke aspecten vormen een 'krachtige' leerwerkomgeving die bij het opleiden van
LIO's, zowel feitelijk als in beleving, voor voldoende breedte en diepgang van professio-
nele ontwikkeling kunnen zorgen? Die aspecten worden aangeduid door indicatoren (en
specificaties daarvan). Een samenvatting van een literatuuranalyse is in hoofdstuk 3 van
deel 1 te vinden. De uitwerking is in deel 2, hoofdstuk 7 tot en met 10, opgenomen.

2. Welke professionele ontwikkelingen vinden plaats als gevolg van de leerwerkervaringen
van vierdejaars ALO-studenten binnen een LIO-traject en in welke mate gebeurt dat?
Ook deze professionele ontwikkelingen worden met indicatoren aangeduid. Het zijn
tevens de (kern)competenties die in de opleiding ontwikkeld moeten worden. Een samen-
vatting van een literatuuranalyse is in hoofdstuk 3 van deel 1 te vinden. De literatuurana-
lyse is in deel 3, hoofdstuk 11  tot en met 16, opgenomen.

3. Aan welke kenmerken moeten de inhoud, de structuur en het gebruik van een vakcon-
cept voldoen om zowel op methode- als op praktijkniveau het didactisch handelen van
LIO's te verbeteren?
Het is 66n aspect van de professionele ontwikkeling en een indicator. Een samenvatting van
een  literatuuranalyse is in hoofdstuk 3  van  deel  1  opgenomen  en  in  deel 3, hoofdstuk  15,
beschreven.

I)eel 2 en 3 geven een beschrijving van een opleidingsmodel, waarin organisatie, aanpak,
inhoud en toetsing, model staan voor het onderwijs in de school. Het model-vakconcept
en de indicatoren van de 'krachtige' leerwerkomgeving vertonen grote overeenkomst. De
verwachting is dat deze combinatie van 'krachtige' leerwerkomgeving dn vakconcept door
de respectievelijke LIO-groepen wordt herkend 6n als (zeer) belangrijk erkend. Het
'krachtig' tussen aanhalingstekens verandert in dat geval in een duidelijk effect op het eigen

gedrag en de leerwerkervaringen in opleiding 6n school.

4. Welke kenmerken heeft een 'krachtige' werkleeromgeving voor opleiders in een LIO-
traject waarin voortdurende innovatie mogelijk is?
De veronderstelling is dat een 'professioneel werkend en lerend team' van opleiders de
beste conditie voor innoveren is. De kenmerken van een dergelijk team zijn beschreven in
deel 2, hoofdstuk 12.4 tot en met 12.6, en zijn ook van toepassing op LIO-teams en de
samenwerking LIO-coach c.q. vaksectie-lio.

In  deel 4, hoofdstuk 17, worden een samenvatting en conclusies  van dit onderzoek  gege-
ven En worden aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.
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DEEL 1
Onderzoek naar de opzet van een 'krachtige' leerwerkomgeving en de invloed
daarvan op de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding (LIO's)

In hoofdstuk 1 wordt het thema en de achtergrond van het onderzoek aangegeven. In
hoofdstuk 2 komt de opzet van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk 3 wordt de theore-
tische achtergrond toegelicht die in decl 2 en deel 3 verder worden onderbouwd en waar-
in keuzes worden aangegeven. In hoofdstuk 4 komen de methoden en analyses aan bod die
bij de vier onderzoeksvragen zijn toegepast. In hoofdstuk 5 worden opmerkingen gemaakt
over de manier waarop naar betrouwbaarheid en validiteit in het onderzoek wordt
gestreefd. In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd

HOOFDSTUK 1

THEMA EN ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK

Opleiden beweegt zich in een spanningsveld tussen wens en werkelijkheid. Wensen zijn
nauwkeurig aan te geven door doelen, wegen en middelen te beschrijven. De werkelijkheid
wordt gevormd door de mogelijkheden van het opleidingsinstituut, een school, de oplei-
ders, coaches en studenten. Het is een speurtocht naar hoe wensen binnen zo'n context te
realiseren zijn. De te ontwerpen leerwerkomgeving en de wifze waarop studenten daarmee

omgaan, bepalen in belangrijke mate de koers en de effecten van het opleiden. Hoe ziet
zo'n stimulerende leerwerkomgeving er in een opleiding uit? Welke effecten heeft dat op
de professionele OnIWikkeling van studenten? Welke condities spelen een rol bij het moti-
veren tot leren? Hoe ontwerp je als opleiders een meer ideale leerwerkomgeving? Het zijn
de cent:rale vragen waarop dit onderzoek antwoorden probeert te geven.
In  paragraaf  1.1 van hoofdstuk   1   worden de aanleiding  en  de  kern  van het onderzoek
beschreven.  In  1.2  komt het thema van het onderzoek aan  bod. De maatschappelijke en
wetenschappelijke relevantie  van het onderzoek komen  in  1.3 ter sprake. Onderwijs  ver-
andert voortdurend, waarbij uitgangspunten voor succesvol veranderen nodig zijn. Deze
worden  in 1.4 aangegeven. Veranderen gebeurt binnen een context  van een opleiding: de
ALO-Groningen. Deze context wordt  in 1.5 geschetst.  In deze en andere hoofdstukken
worden keuzes ten behoeve van het onderzoek in dit LIO-traject expliciet en cursief
gedrukt aangegeven.

1.1. Aanleiding en kern

De kwaliteit van het onderwijs is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de docen-
ten. Opleidingen bevorderen de professionele ontwikkeling van toekomstige docenten en
leveren daarmee een bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Om een hoge kwaliteit van begin-
nende docenten te verkrijgen en om studenten veel rendement uit hun opleiding te laten
halen, is een'krachtige' leerwerkomgeving in het opleidingsonderwijs onmisbaar (Masai &
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DeCorte, 1999; Salomon, 1998; Tynjaili 1997; Vermetten et al., 2002). 'Krachtig' betekent
dat de opleiding een student een brede leerwerkervaring, voldoende mogelijkheden tot
diepgang en gevarieerde leerervaringen biedt. Opleidingsonderwijs is 'studeerbaar, active-
rend en motiverend' (Wijnen, 1992). De student ervaart dat met de opgedane kennis,
vaardigheden en attitudes optimaal in een beroepsveld kan worden gefunctioneerd.
Voor zowel de student als opleider of coach wordt door een volledige inzet de omstandig-
heden in een opleiding en op school zo goed mogelijk benut om veel, diepgaand en geva-
rieerd leren mogelijk te maken. Het is d6 motivatie voor deze studie.

Een leerwerkomgeving biedt studenten potentiEle leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
(Dochy et al., 2002). Het is aan de student om daar in meer of mindere mate gebruik van
te maken. Dit is de reden om 'krachtig' tussen aanhalingstekens te plaatsen. Het al of niet
optimaal benutten van de leerwerkomgeving hangt voor een belangrijk deel van de student
zelf af: 'Influence of learning environment on learning will never be direct, because of a
complexity of mediating variables. In between learning and learning environment stand the
learners' perceptions of teaching, assessment, course content and structure etc.' (Vermetten
et al., 2002, p. 264). Het is de perceptie van de leeromgeving die het leren van de student
beinvloedt en niet direct de omgeving op zich. Die perceptie bepaalt wat wordt gezien,
gedacht, gewild en gehandeld. Edn van de factoren in die perceptie is de metacognitie (Elen
& Lowyck, 1999, Vermetten et al., 2002). Metacognitie kan worden onderscheiden in een
procedureel deel (regelen van het leerproces) 6n een conceptueel deel (opvattingen over
leren en onderwijzen). Het conceptuele deel krijgt vorm in een vakconcept dat een legiti-
merings-, heuristische, innovatieve en instrumentele functie heeft (Crum, 1998). Het bein-
vloedt het gedrag en het denken daarover en bestaat uit een samenhangend geheel van
opvattingen en methoden over hoe bewegingsonderwijs, het eigen functioneren en dat van
het team van vakleraren, praktisch vorm en inhoud geeft of zou moeten geven.

De verwachting is dat de volgende aspecten in samenhang van belang ziln:
-   De ervaring met een 'krachtige' leerwerkomgeving in het LIO-traject.
-    Het leren van ontwerpregels om zo'n omgeving in het eigen onderwijs vorm en inhoud

te geven.
-    De ontwikkeling van een op die 'krachtige' leerwerkomgeving aansluitend vakconcept.
-   Het intensief reflecteren op leer- en werkervaringen.

Deze aspecten ziln in hun samenhang vervolgens van invloed op:
-   Het optimaal benutten van de leerwerkomgeving in de opleiding.
-   De professionele ontwikkeling in het LIO-traject.

Het opleidingsonderwijs inclusief het gedrag van opleiders fungeert hierbij als 'model'
voor het onderwijs in de school.

De toepassing in de school vereist een vertaling naar een ander onderwijsniveau en -type.
Ook de ontwikkeling van een vakconcept gebeurt op basis van een referentiemodel. Het
expliciteren en legitimeren van wat als opleider of opleiding wordt gedaan speelt hierbil een
belangrijke rol (Wood & Geddis, 1999). Het maakt situaties en ontwikkelingen meer
bewust. Modellen, werkpatronen en didactische vuistregels bieden hulp bij het praktisch
vorm en inhoud geven van het onderwijs in de school (Boekaerts & Simons, 1995; De
Munnik & Vreugdenhil, 1995; Tielemans, 1996). Toenemend inzicht in het 'waarom' van
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het eigen handelen en dat van vakgenoten, levert een belangrijke bijdrage aan gedragsver-
andering, omdat het een antwoord geeft op de vraag: 'Hoe kun je in een opleiding het beste
uit jezelf en anderen halen?' Dat geldt met name ook voor de opleiders en de coachesl in
dit onderzoek die de 'krachtige' leerwerkomgeving moeten ontwerpen.
Dit onderzoek is gericht op de opleiding van aanstaande vakdocenten bewegingsonderwijs:
van de ALO-Groningen' in een vierdejaars LIO-traject (Leraren In Opleiding). Het gaat
om drie groepen LIO's' van in totaal 82 studenten. Deze LIO's zijn sterk gemotiveerd om
het onderwijs in te gaan en zijn volgens coaches 6n tutoren van de opleiding al 'ruim vol-
doende' in staat om als zelfstandige vakdocent in een school te functioneren. Het team van
opleiders bestaat in verschillende samenstellingen steeds uit drie docenten en in totaal zijn
47 coaches bij het onderzoek betrokken.

1.2 Onderzoeksthema

Het thema van dit onderzoek is: Het ontwerpen en verbeteren van een 'krachtige' leer-
werkomgeving met het oog op het realiseren van een sterke professionele ontwikkeling van
studenten in een lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding. Deze omgeving biedt de
student of lerendes veelzildige leerervaringen in de zin van: gevarieerd, breed En met
voldoende diepgang. De omgeving stimuleert tot een zich voortdurend professioneel willen
ontwikkelen op het gebied van het didactisch handelen 6n het handelen als manager.
Regelmatige en systematische reflectie bevordert die ontwikkeling. De bij het LIO-traject
betrokken opleiders ontwerpen samen met de coaches van de stagescholen en de LIO-
groepen een 'krachtige' leerwerkomgeving. Er moet antwoord worden verkregen op de
vragen: 'Hoe ontwikkel je dat al opleidend of studerend En met elkaar? En: 'Hoe geef je
inhoud aan de rol van model?' In figuur 2.1 (paragraaf 2.4) zijn de verschillende variabelen
aangegeven.

1.3 Relevantie van het thema

Het maatscbappel#k belang van het onderzoek is het praktisch kunnen vertalen van moti-
verende ideeen over onderwijzen en leren in het hoger beroepsonderwijs en in het bijzon-
der in lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding. De Hanzehogeschool (1999, 2000,
2001), waartoe de ALO-Groningen behoort, heeft als missie: 'De opleidingen willen inspi-
rerende werkplaatsen zijn, waar de permanent lerende en ondernemende student centraal
staat, willen meer aandacht voor hoogwaardige informatietechnologie en een beroepsuit-
oefening in internationaal perspectief'. In de beschrijving van het onderwijs zijn de kern-
woorden: 'beroepsproblemen centraal, optimaal persoonlijk functioneren, innoveren, de
vooral coachende rol van de docent, zelfstandig individueel en samenwerken, competen-
tiegericht leren, probleemgestuurd of projectonderwijs, leren refiecteren, leren 6n werken
in stages, flexibele en 66k duale opleidingstrajecten met leerroutes-op-maat'. In de beleids-
nota '2001-2004' voegt de Hanzehogeschool (2001) daar twee kenmerken aan toe:
1. Het ontwikkelen van mogelijkheden tot 'een leven lang leren' door voltijd, deeltijd,

initieel, duaal en contractonderwijs verder te ontwikkelen.
2.  Afstemming van het onderwijsaanbod op de individuele student, die invloed heeft op

het eigen studieprogramma, mede de kwaliteit bepaalt, persoonlijke begeleiding krijgt
en afspraken en verwachtingen in een contract vastlegt.
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De vertaling van deze missie verbetert naar verwachting het opleidingsonderwijs, levert
een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van vakdocenten 6n de kwaliteit van de
beroepsopleiding. Er ontstaan meervoudige en gelijktildig plaatsvindende ontwikkelingen
bij de deelnemers aan het onderzoek. De LIO's leren (beter) didactisch te handelen 6n te
handelen als manager. De opleiders en coaches leren (beter) te onderzoeken, ontwikkelen
en veranderingen te implementeren.

Het wetenscbappel#k belang van het onderzoek is het ontwerpen en verantwoorden van
een 'betere' opleidingsdidactiek. 'Beter' in de betekenis van effectiever, effici8nter en geva-
rieerder onderwijs, waardoor studenten meer, gevarieerder 6n met meer diepgang willen
leren. De kern hierbij is het 'beter' praktisch kunnen toepassen van theorie, inclusief opvat-
tingen. Een opleidingsdidactiek met een interdisciplinair karakter, omdat theorieEn uit ver-
schillende disciplines op een geintegreerde wijze hieraan een bijdrage leveren. Het gaat
vooral om toepassingen van onderwijskundige c.q. (vak)didactische theorie8n van leer- en
sociaal psychologische aard. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van
opvattingen op onderwijsgedrag. Onderzoek naar de effecten van een samenhangend
geheel aan onderwijsopvattingen en in het bijzonder binnen het opleidingsonderwijs, is
beperkt. Over opleiden in een opleidingsinstituut 6n in de school wordt op dit moment
veel gesproken, maar onderzoek naar de samenhang en de effecten op het lerend werken
zijn eveneens beperkt.

1.4 Continue innovatie

Het veranderen (of innoveren) van opleidingsonderwijs is een kerncompetentie 6n een
continue activiteit van een opleider en een team van opleiders (Koster, 2002). Het omvat:
- (praktijkgericht) onderzoek naar onderwijsleereffecten en -processen,
-   ontwikkelen van concepten, plannen en middelen en
- veranderingen implementeren in het eigen onderwijs en de organisatie.

Veranderen wordt in dit onderzoek opgevat als het realiseren van beoogde uitkomsten, als
functie van aanleiding (ambitie of druk van buiten), context (kenmerken van het beroep)
en filosofie (een visie  op...), door middel van  beinvloeding van actoren,  door  het door-
lopen van een traject in fasen, door communiceren en betekenis geven en waarbij het gehe-
le proces (van diagnose, strategie, plan, interventies, evaluaties) gestuurd wordt door
bewuste interventies van betrokkenen (De Caluwt & Vermaak, 2002, p. 72). Het leidt tot
een vernieuwen en/of verbeteren in fasen en is een combinatie van rationeel en intuitief
ontwikkelen (De Caluw6 & Vermaak, 2002, p. 41-56; Fullan, 1998). 'Vernieuwen' heeft
betrekking op het operationeel maken van een 'krachtige' leerwerkomgeving en de wiize
waarop LIO's hun competenties kunnen ontwikkelen. 'Verbeteren' is gericht op het prak-
tisch vertalen van indicatoren en het voortdurend op evaluaties gebaseerde bijstellen tij-
dens en na afloop van een traject.
In meer specifieke zin gaat het om 'veranderen door het motiveren tot leren van opleiders,
coaches En LIO's'. Leersituaties en leerinfrastructuren worden bewust gecreBerd. Andere
manieren van handelen worden geleerd en zijn afhankelijk van het vermogen tot leren en
het willen gebruiken van leerervaringen. Deze aanpak sluit goed aan bij de wijze waarop in
het (opleidings)onderwijs het gedrag van professionals kan worden veranderd (Wanrooij,
2000). 'Action-learning'-theorieEn (Argyris & Sch8n, 1978; Kolb et al., 1991) en de leren-
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de organisatiegedachte (Senge, 1992; Senge et al. 2001; Swieringa & Wierdsma, 1990)
ondersteunen eveneens deze aanpak.
Het is voldoende als globale hoofdlijnen als kader voor veranderingen fungeren (De
Caluwa & Vermaak, 2002). Het doel is bekend en de weg waarlangs kent meerdere alter-
natieven die lopende de ontwikkeling en al doende worden gekozen (Fullan, 1995; 1998;
Gaudd & Lagerweij, 2001; Kessels et al., 1997). Veranderen doe je: met visie, in samenhang,
in een beheersbaar proces en past binnen (de uitgangspunten van) een organisatie, waarin
die veranderingen moeten plaatsvinden (Ten Have, 2002, p. 13-14). Veranderen van het
onderwijs biedt de meeste kans binnen een 'lerende organisatie' of het subsysteem 'lerend
team' (De Caluw6 & Vermaak, 2002). LIO's En opleiders streven naar een functioneren als
een professioneel werkend en lerend team: Van vaksecties of -collega's op een school
wordt datzelfde streven verwacht. Daarbij is van de volgende kenmerken sprake: een groot
innovatief vermogen, ontwikkelen van beleid en voortdurend werken aan de verdere ont-
wikkeling van het opleidingsprogramma.

Veranderen met ·uisie.
Het veranderen m6t visie is gericht op:

-   De opzet van het opleidingsonderwijs (deel 2, hoofdstuk 8).
Het opleidingsonderwijs biedt studenten een 'krachtige' leer(werk)omgeving, die hen
potentieel gezien optimale leermogelijkheden geeft (Dochy et al., 2000). De opleider, de
coach en de student zelf geven vorm dn inhoud aan het'krachtig' maken van het onderwils.
De student maakt daar ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling vervolgens zo
goed mogelijk gebruik van.
De leer(werk)omgeving staat model voor het onderwijs in de school, maar verschilt daarin
ten aanzien van niveau en afstemming op de mogelijkheden van de doelgroep waaraan wordt
lesgegeven. Deze omgeving moet (nog) door de student naar de school worden vertaald.

-   Het opleiden nu en straks (deel 3, hoofdstuk 12).
Opleidingsonderwijs met een 'krachtige' leerwerkomgeving bevordert een brede en diep-
gaande ontwikkeling van het professioneel handelen van studenten. Het onderwijs inclu-
sief het gedrag van opleiders en coaches fungeert hierbij als model voor het onderwijs dat
LIO's in de school kunnen realiseren. Het vereist het leren afstemmen op de mogelijkhe-
den van de doelgroep waaraan wordt lesgegeven, en de organisatie waarin dat plaatsvindt.
Het toepassen van de ervaren 'krachtige' leerwerkomgeving in de eigen leerwerksituatie in
combinatie met het ontwikkelen van een daarop aansluitend eigen vakconcept, zijn hier-
voor belangrijke competenties. Opleiden gebeurt praktijkgericht, is realistisch 6n geYnte-
greerd. Tussen theorie en praktijk en tussen opvattingen en concrete acties vindt voort-

durend afstemming plaats. Centraal staat het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie.

-   Het beroep van bewegingsbeYnvloeder in de school (als vakdocent) en in de sport (als
trainer/coach) (deel 2, hoofdstuk 9).

Het beroep omvat het functioneren als vakdocent bewegingsonderwijs in de school en/of
sporttrainer/-coach in een sportorganisatie. De benodigde competenties voor startbe-
kwame vakdocent op HBO-niveau worden door een ALO-opleiding verkregen. Voor een
startbekwame sportdocent (sporttrainer/-coach) op HBO-niveau gebeurt dat deels in een
ALO-opleiding 6n, afhankelijk van het gewenste niveau van functioneren, deels door prak-
tijkervaring in een aanvullende opleiding bij een sportbond.
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-   Het bewegingsonderwijs (deel 3, hoofdstuk 15).
Het ervaren van een 'krachtige' leerwerkomgeving 6n het ontwikkelen van een vakconcept
dat daar in sterke mate mee overeenkomt, stimuleert die eigen ervaring 6n het omzetten van
leeromgeving 6n vakconcept in didactisch handelen in de klas. Hierop aansluitend is het
algemene doel: 'Het bewegingsonderwijs is erop gericht leerlingen bekwaam te maken in
het zelfstandig, slim en sportgericht leren oplossen van bewegings- en ensceneringsproble-
men. Dat gebeurt door het zelf ontwerpen van een 'krachtige' leeromgeving in de school
en het actualiseren van een vakconcept met dezelfde intenties'.

-   Op veranderen of innoveren (deel 3, paragraaf 12.2.4 tot en met 12.2.6).
Het ontwerpen van een'krachtige' leerwerkomgeving voor studenten staat model voor het
onderwijs in de school. Veranderen in het (opleidings)onderwijs is verder veranderen
binnen een samenhang. Een verandering moet altijd in relatie met andere aspecten worden
geanalyseerd en gewaardeerd. Het gaat om het resulterend effect. Veranderen is voor
betrokkenen een beheersbaar proces en wanneer dat plaatsvindt in de context van een pro-
fessioneel werkend en lerend team, is de meest ideale ontwikkelingssituatie gerealiseerd.

Opleidingsonderwijs als model voor bet onderwijs in de school.
Weliswaar is opleidingsonderwijs afgestemd op het opleiden van vakleraren op HBO-
niveau, maar alle aspecten kunnen naar elk ander type en niveau van het onderwijs worden
vertaald. Het expliciteren en legitimeren van wat als opleider en als opleiding wordt gedaan
is hierbij van groot belang (Wood & Geddis, 1999). Het maakt situaties en ontwikkelingen
meer bewust. Modellen, werkpatronen en didactische vuistregels bieden hulp bij het prak-
tisch vertalen van onderwils naar de school (Boekaerts & Simons, 1995; De Munnik &
Vreugdenhil, 1995; Tielemans, 1996). In colleges en practica vindt 'overdracht' plaats en
door het werken met onderwijsleertaken, practica 6n stages vinden praktische toepassin-
gen plaats.

De verwacbting van dit onderzoek is dat bet be'vorderen van conceptitele verandering de
'kijk op leren en onderwijzen' zal beinuloeden. De LIO ervaart boe onder·wijs vorm en
inboud kan lerijgen door de confrontatie met een'kracbtige' leerwerleomgeving, een inten-
sieve reflectie op 'boe' daaruan gebri ik wordt gemaakt en bet zelf leren toepassen van zo'n
omgeving in de ondenvijspraktijle.

Veranderen in samenbang.
Voor het verbeteren van een organisatie is 'richting (of visie), consistentie, samenhang en
feedback' van belang (Ten Have, 2002, p. 13-14). 'Consistentie' betekent dat een visie in
concrete acties op verschillende niveaus binnen een organisatie wordt vertaald en 'samen-
hang' betekent het streven naar afstemming tussen veranderingsprocessen op 66n niveau in
een organisatie. Hier wordt deze verticale en horizontale afstemming samengevat onder de
noemer 'samenhang'.
Het vergroten van de effectiviteit, efficidntie en het plezier van en in het onderwijs gebeurt
door een samenhangend geheel aan maatregelen. Ontwikkelingen als: de student centraal,
duaal opleiden, leren doe je een leven lang en bij voorkeur op vele verschillende manieren
en plekken, zijn niet in 66n maatregel te vatten. Een verandering moet altijd in relatie met
andere aspecten worden geanalyseerd en gewaardeerd. Het gaat om het uiteindelijke geza-
menlijke effect, waarmee de ervaren problemen kunnen worden opgelost. Het veranderen
van 66n aspect heeft effect op andere aspecten. Vergroten van de zelfstandigheid vereist bij-
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voorbeeld ook het kunnen kiezen uit taken, het kunnen uitvoeren van meerdere rollen of
het leren hoe te leren. Het gaat in dit onderzoek om de volgende samenhangen:
1. Opleiding En school vormen in een duaal onderwijstraject een leerwerkeenheid. Het

gaat om de inhoudelijke afstemming tussen, en de breedte van, de mogelijke onder-
wijsleeractiviteiten in opleiding en school. Nagegaan wordt in hoeverre leerervaringen
in beide situaties elkaar kunnen aanvullen of versterken. Zie deel 2, paragraaf 8.4.

2. Onderwijssysteem (organisatie en aanpak), onderwijsprogramma (inhoud) 6n toetsen
worden in dit onderzoek als onderwijsdimensies aangeduid. Veranderingen van 66n
dimensie vereist vaak een verandering van 66n of meerdere andere dimensies. Mogelijke
effecten worden steeds overwogen.  Zie  deel 2, hoofdstuk  8  tot  en  met  10.

3. Manieren van leren En manieren van onderwijzen sluiten op elkaar aan. Nagegaan
wordt of bepaalde gewenste leerervaringen en -resultaten door een gerichte onder-
wijsaanpak gerealiseerd worden. Zie deel 2, hoofdstuk 8.

4.  Theorie dn praktijk. Theorie moet praktisch vertaald kunnen worden en praktijkerva-
ringen moeten door een goede reflectie tot plausibele theoretische verantwoordingen
leiden. Het doel is het ontwikkelen van een praktijktheorie'. Het maakt meer geinte-
greerd leren mogelijk. Zie deel 2, paragraaf 8.1.5 en deel 3, hoofdstuk 12 en 15.

5. Onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van (mogelijke) innovaties. Er is een
voortdurende wisselwerking tussen evalueren, plannen maken en uitvoeren. Zie deel 3,
hoofdstuk 12.6.

6. De samenhang in het veranderingsproces zelf tussen: de innovatie-inhoud, de Uit te
voeren interventies, de regulering van het proces, de betrokkenheid en de ontwikkeling
van de docent en de verandermogelijkheden van de organisatie (Van den Berg &
Vandenberghe, 1999, p. 214).

Het kiezen van een goede mix aan leerbevorderende maatregelen vormt niet meer dan con-
dities voor motiverend onderwijs. Het hangt van de mogelijkheden van alle betrokkenen
(LIO's, opleiders en coaches) en hun samenwerking af in welke mate motiverend onder-
wijs ook werkelijk z6 wordt ervaren en tot meer en beter leren leidt.

Bebeersbaar veranderen.
Veranderen veronderstelt dat studenten 'al studerend zichzelf en hun leerwerksituatie
voortdurend systematisch willen ontwikkelen'. Voor docenten betekent het 'at opleidend
zichzelf en de werkleersituatie voortdurend systematisch willen verbeteren'. Door Ten
Have (2002, p. 14) wordt dit 'feedback' genoemd in de betekenis van: binnen een organi-
satie kan op alle niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd worden. Beheersbaar
veranderen wordt hier opgevat als: systematisch, theoretisch en praktisch doordacht,
binnen de mogelijkheden van LIO-teams en het team van opleiders En binnen de context
van een lerende (LIO-)organisatie. Ontwikkelen van het onderwijs en de eigen professio-
nele ontwikkeling biedt de meeste kans binnen een 'lerende organisatie' of het subsysteem
'lerend team' (De Caluwa & Vermaak, 2002). LIO's 6n opleiders streven naar een functio-
neren als professioneel werkend en lerend team. Van vaksecties of -collega's op een school
wordt datzelfde streven verwacht.
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1.5 Veranderen binnen de context van een opleiding

Het LIO-traject is wat de organisatie, inhoud, aanpak en beoordeling betreft afhankelijk
van hoe dat binnen de afdeling is opgezet. Type lerarenopleiding 6n de context van de
hogeschool bepalen de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinere organisatie-eenheden.
De opleiding is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, faculteit Gamma, en
maakt deel uit van de afdeling Sport en Bewegen. De afdeling probeert binnen het beleids-
kader van de hogeschool antwoorden op ontwikkelingen te geven en eigen keuzes te
maken. De visitatie  in 1997 maakte  een  eind  aan het ontwikkelen tot breed inzetbare  vak-
docenten die zowel in de school als in de sport werkzaam zouden kunnen zijn. Aan het
opleiden voor het onderwils moest meer aandacht worden besteed. Met ingang van sep-
tember 2003 start de afdeling met het Hanze Instituut voor Sportstudies (HIS). De ALO
is daar onderdeel van. Na een brede propedeuse, waarin het perspectief van de student is
gericht op sport, bewegen, sport- en gezondheidsmanagement en sporttherapie, volgt een
keuze voor bijvoorbeeld vakdocent bewegingsonderwijs of (sport)trainer-coach.

De eerste in het onderzoek betrokken LIO-groep (cursusjaar 1999-2000) heeft modulair,
casusgericht onderwijs ervaren. Praktijkproblemen zijn nog meer als thema in het onder-
wijs centraal komen te staan. Projecten worden als werkvorm meerdere keren in de oplei-
ding uitgevoerd. De theorie is op deze ALO vooral een praktijktheorie. Algemene en vak-
of bewegingsdidactiek vormen een geheel. De bewegingsdidactiek vertaalt meer funda-
mentele theorie8n in praktische handelingsaanbevelingen en omgekeerd worden praktijk-
ervaringen theoretisch verantwoord en geordend: Het sluit aan op de sterke toepassings-
gerichte en praktisch ingestelde leerhouding van de doorsnee ALO-student. Het werken
in teams hebben alle LIO-groepen in enige mate ervaren. Deze teams werken zelfstandig
aan taken. De begeleiding is indirect. Vanaf het eerste studiejaar doen studenten stage-erva-
ringen op. Ruim eenderde van de opleidingstijd wordt aan stage in de school en in ver-
schillende typen onderwils besteed. Duaal onderwijs is vanaf het begin ook in het LIO-tra-
ject gepraktiseerd. Er wordt in 66n school als zelfstandig vakdocent gefunctioneerd. Dat
schooldeel is onderdeel van het opleidingsprogramma en de LIO is gedurende een cursus-
jaar drie dagen per week in de school werkzaam. Dat kan in de rol van betaalde (in voort-
gezet en middelbaar beroepsonderwijs) of onbetaalde werknemer (in primair- en speciaal
onderwijs). In beide gevallen op basis van een arbeidscontract. De coach in de school ver-
vult, naast de opleider in het opleidingsinstituut, een opleidingsrol. Vanaf begin 1998 is de
programmaopbouw binnen het reguliere programma minder gericht op een ordening naar
vakken, maar meer naar onderwijstypen (speciaal, primair en voortgezet onderwijs), waar
drie ontwikkelingslijnen doorheen lopen. In de persoonlijke lijn wordt aandacht geschon-
ken aan de eigen ontwikkeling op basis van leertaken en reflectieverslagen. In de functio-
nele lijn staat de theorie centraal bij bewegingsdidactiek en ondersteunende wetenschap-
pen. In de vakdomeinlijn komt de praktische en didactische scholing op meerdere
bewegingsgebieden aan bod. Thema's integreren de ontwikkelingslijnen en belichten een
vakprobleem vanuit verschillende perspectieven. De uitwerking van een thema wordt aan
de docent overgelaten. Tussen opleiders onderling is beperkt inhoudelijk(e) overleg en
afstemming. Alles wordt al doende ontwikkeld. Expliciete trainingen zijn (nog) beperkt tot
informatie- en communicatie- technologie (ICT) en begeleiding. Het leren reflecteren
krijgt in de opleiding expliciet aandacht bij het maken en evalueren van lesgeefontwikke-
lingsplannen, individuele en teamevaluaties. Differentiatie naar niveau en interesse is
beperkt tot keuzes van vriJe ruimte activiteiten (circa 120 uur per studiejaar). De drie in dit
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onderzoek betrokken LIO-groepen verschillen op meerdere punten in hun voorervarin-
gen. Het wordt bij de opzet van het eerste deelonderzoek beschreven.

Noten
1 Onder 'opleider' wordt in dit onderzoek verstaan: iemand die onderwijs en begeleiding aan een lerarenoplei-
ding verzorgt en een substantiele bildrage levert aan de ontwikkeling van studenten tot competente docenten. Een
'coach' begeleidt een student bij het als docent functioneren binnen een school inclusief het lesgeven en levert een
substantiele bildrage aan de ontwikkeling van een student tot een competent docent.
2 De wettelijke aanduiding van het vak is 'lichamelijke opvoeding'. De opleidingen kennen verschillende bena-
mingen. Afdeling voor lerarenopleiding Lichameliike Opvoeding is daar een van. De aanduiding komt met de
voormalige ALO (Academic voor...) als aanduiding overeen. De kern van het vak is echter bewegingsonderwijs
een lerende (beter) leren bewegen. Dat vindt net als andere vak- of vormingsgebieden plaats in het kader van de

pedagogische context van de school. De voorkeur gaat daarom uit naar gebruik van het begrip bewegingsonder-
Wils.
3 ALO staat voor: Academie of Afdeling Lerarenopleiding voor Lichameliike Opvoeding.
4 Een 'LIO' is een vierdejaars ALO-student, die als een beginnend docent in een school functioneert in de rol van
w61 (in het voortgezer onderwijs in het Noorden) of niet (het basis- en speciaal onderwils) betaalde werknemer
die zichzelf in dit traject verder tot een competent docent ontwikkelt. In een LIO-groep worden teams gemaakt

van vier tot vijf studenten onder de naam 'LIO-sectie'.
5 Met 'de lerende' wordt bedoeld: een student van een hogeschool of universiteit 6f een leerling in het speciaal,
primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Als de aanduiding 'student' wordt gebruikt heeft de context

alleen betrekking op het hoger (beroeps)onderwijs

6 Een professioneel werkend en lerend team heeft als kenmerken: integraal verantwoordeliik voor een deel van
het onderwijs, een groot innovatief vermogen, coacht en schoolt elkaar, voert beleid en werkt voortdurend aan de
verdere ontwikkeling van het onderwils. Alle mogelijkheden van de leerwerksituatie worden ten behoeve van de
eigen ontwikkeling en het die van het team, optimaal benut.
7 Een praktijktheorie vertaalt fundamentele theorieBn naar theorie8n en modellen die relatief eenvoudig in prak-

tische handelingsaanbevelingen kunnen worden omgezet. Omgekeerd legitimeert een praktijktheorie het prak-
tisch didactisch handelen van een vakdocent.
8 In de opleiding voor vakdocenten lichamelijke opvoeding bestaat geen onderscheid tussen algemene didactiek

of 'onderwijskunde' en specifieke vakdidactiek. Didactiek wordt als 66n geheel gezien en gedoceerd en
beschouwd als aspect van onderwilskunde.
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HOOFDSTUK 2

OPZET VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 ingegaan op de probleemstelling en de onder-
zoeksvragen. In 2.2 komen de conceptuele en in 2.3 de technische kenmerken van het
onderzoek ter sprake. In 2.4 wordt ingegaan op de doelen van het onderzoek en het onder-
zoeksmodel.

2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: 'Hoe ontwe,pen opleiders, coacbes en LIO's
een 'leracbtige' leerzoerkomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO's in bet vier-
de studiejaar van de ALO-Groningen feitelijle constateerbaar en naar eigen inscbatting
bevordert dn boe creE·ren opleiders en coaches een ' kracbtige' werkleeromgeving voor bun
ontwikkelingswerkzaambedene'

Op basis van deze probleemstelling zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd.

Onderzoeksvraag 1. Welke aspecten vormen een 'bracbtige' leerwerkomgeving die bij bet
opleiden van  LIO's, Zowel feitelijk als in beleving, voor voldoende breedte en  diepgang van
professionele ontu,ikkeling kunnen zorgeni

Op basis van een theoretische analyse worden de aspecten benoemd als indicatoren en
wordt elke indicator nader gespecificeerd. De indicatoren en hun specificaties fungeren als
een 'krachtige' leerwerkomgeving in het opleidingsmodel voor het LIO-traject. Ze leiden
op verschillende momenten tot veranderingen in de zin van bijstellingen en/of vernieu-
wingen. In decl 2 wordt een verantwoording van de keuze van deze indicatoren gegeven.
De verwachting is dat de effecten vanuit deze leerwerkomgeving in de loop van het onder-
zoek steeds meer van invloed zullen zijn op de professionele ontwikkeling van LIO's en
tot een rneer gemotiveerd leren zullen leiden. De LIO's herkennen de indicatoren en erken-
nen het belang ervan. Ze gebruiken de leerwerkomgeving optimaal en maken deze voor
hen dan pas werkelijk krachtig.

Onderzoeksvraag 2. Welke professionele ontwikkelingen vinden plaats als gevolg van de
leer'werkeruaringen van vierdejaars ALO-stlidenten binnen een LIO-traject en in ivelke
mate gebeurt date

Een conclusie is mogelijk door op basis van verzamelde informatie een kwalificering te
geven. Professionele ontwikkeling of professionalisering is het verbeteren van de kwaliteit
van de geboden dienstverlening en gericht op de individuele beroepsbeoefenaar (Koster,
2002; Kwakman, 1999, p. 29). Deze verwerft of verbetert zijn competenties', waarmee
steeds meer complexe of moeiliike vakgebonden (kern)problemen en (kern)taken van een
vakdocent kunnen worden opgelost of uitgevoerd. Door een assessment wordt nagegaan
welke vordering wordt gemaakt of welk niveau is bereikt.
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Daarnaast is het de vraag of de LIO's het traject als motiverend ervaren. Zijn ze tevreden
over het traject en hun functioneren daarin? Dat geldt ook voor de opleiders en coaches.
Lonen hun inspanningen in relatie tot het leerrendement c.q. de betrokkenheid van de
LIO's (Dochy et al., 2000; Laevers, 1998). In deel 3 worden de indicatoren van professio-
nele ontwikkeling in het LIO-traject beschreven en verantwoord. De verwachting is dat de
professionele ontwikkeling bij een meerderheid van de LIO's aan het einde van hun oplei-
ding op een meer dan startbekwaam niveau ligt.

Onderzoeksvraag 3. Aan welke kenmerken moeten de inboud, de structuur en bet gebruik
van een vabconcept voldoen om zowel op metbodeniveati als op prabtijkniveau bet didac-
tiscb bandelenvan LIO's te verbetereni

Een vakconcept wordt opgevat als een samenhangend geheel aan opvattingen over wat
iemand in het vak belangrijk vindt (Crum, 1998). Een conclusie komt als volgt tot stand.

Het gebruik en de ontwikkeling van een vakconcept draagt bij aan de conceptuele ont-
wikkeling van een vakdocent. Dat is 66n aspect of indicator van professionele ontwikke-
ling. Vastgesteld wordt hoe het vakconcept door een 'sectie' en individueel wordt beschre-
ven, wordt ontwikkeld en gebruikt. In deel 3, hoofdstuk 5 wordt een conceptstructuur en
het verloop van de conceptuele ontwikkeling beschreven. De verwachting is dat door de
'krachtige' leerwerkomgeving c.q. de modelfunctie van de opleiding, het gedrag van de
opleiders tn de op conceptuele ontwikkeling gerichte interventies, het didactisch handelen
wordt verbeterd.

Onderzoeksvraag 4. Welke kenmerken beeft een 'kracbtige' werkleeromgeving voor oplei-
ders in een LIO-traject waarin voortdwrende innovatie mogelijk ist

Een conclusie komt tot stand op basis van een theoretische analyse van'veranderen' binnen
een specifieke opleidingscontext (van de ALO Groningen). De kenmerken van een 'pro-
fessioneel werkende en lerende organisatie' worden op het subsysteem 'team van opleiders
in het LIO-traject' toegepast. Nagegaan wordt of de veronderstelde bekrachtiging in de
beleving van betrokkenen en feitelijk in individueel professionele en teamontwikkeling
geconstateerd kan worden. In deel 2 (paragraaf 2.4.5) en deel 3 (paragraaf 2.4 tot en met
2.6) worden de indicatoren van een 'krachtige' werkleeromgeving beschreven.
De verwachting is, dat in de loop van de drie trajecten het functioneren als lerend team zal
verbeteren en de innovatiemogelijkheden en werkbeleving als optimaal worden ervaren.

2.2 Conceptuele kenmerken van het onderzoek

Het onderzoek kan worden getypeerd als een praktijkgericht (2.2.1), wetenschappelijk
onderwijsontwikkelingsonderzoek (2.2.2). Deze keuze vormt het basisconcept voor het
onderzoek. Naast een verantwoording worden de toepassingen aangegeven.

2.2.1 Praktijkgericbt onderzoek.

Het onderzoek is praktijkgericht met een beschrijvend karakten Het gaat om het optima-
liseren van een vierdejaarstraject in een opleidingsinstituut voor vakdocenten lichamelijke
opvoeding ('t Hart et al., 2001). Het streven is tot generaliseringen te komen binnen en
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vanuit een individueel kader. De bedoeling is het functioneren van een groep LIO's al
doende over de periode van 66n jaar te verbeteren En de opleidingspraktijk, hier het hande-
len van opleiders, ook al doende over een periode van drie jaar te verbeteren. Onderzoek
en ontwikkeling zijn met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk. Er is daarom sprake
van een onderwijsontwikkelingsonderzoek, waarin een continue afwisseling van interven-
ties en observaties het design vormt (Maso & Smaling, 1998). Het onderzoek draagt in aan-
sluiting hierop tevens het karakter van een ontwerpgericht onderzoek. Er is sprake van het
veranderen van een organisatie binnen een opleiding. Daarbij wordt gestreefd naar het
leveren van wetenschappelijk onderbouwde, algemene kennis ter verbetering van het han-
delen van professionals bij de oplossing van specifieke problemen in organisaties (Ten
Have, 2002, p. 35). Het belangrijkste resultaat is het ontwerp van een opleidingsmodel,
maar tevens wordt een bijdrage geleverd aan kennis over of theorievorming omtrent orga-
niseren. Meer specifiek is dat laatste het realiseren van doelgerichte en doelbewuste inno-
vatie in een vierdejaars opleidingstraject.
De ontwerpregels hebben de vorm van heuristische uitspraken: 'Als u in deze omstandig-
heden dit resultaat wilt bereiken, heeft het voordeel om dit kennisproduct toe te passen'.
Het gaat hierbij om analytische generalisatie: de veralgemenisering van onderzoeks-
resultaten door theorievorming en niet om deterministische en statistische generalisatie
(Yin, 1994).
Het drie jaar durende onderzoek kan worden beschouwd als een meervoudige tijdreeks
(Verschuren & Doorewaard, 1995). Er vindt geen 'randomisatie' plaats omdat de groepen
van 66n opleidingsinstituut gegeven zijn. In het onderzoek gaat het om het ontwerpen (van
een meer optimaal opleidingsmodel), het veranderen (van opleidingsonderwijs 6n de pro-
fessionele ontwikkeling van LIO's, opleiders en coaches) 6n het evalueren door niveaube-
oordelingen om het rendement van de opleiding te kunnen vaststellen.
Een deel van het onderzoek draagt een interpretatief karakter met nadruk op het ervaren
van betrokkenen (LIO's, coaches, opleiders) in een opleidingssituatie (Levering et al.,
1999). De leereffecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving kunnen resulteren in een meer
verbredend, verdiepend en/of gevarieerder leren. Dit gaat samen met een beter begrijpen,
integreren en/of toepassen. Leerervaringen zijn dan ook voor een deel subjectieve ervarin-
gen en moeilijk direct meetbaar. Bovendien zijn zelfstandige keuzes mogelijk in wat en hoe
er geleerd wordt.
De mate van interactie tussen betrokkenen varieert. Tussen opleiders (minus coaches) on-
derling en LIO's is deze 'sterk' en tussen opleiders 6n coaches onderling 'matig' (Kelchter-
mans, 1999). Het ervaren van betrokkenen heeft een actieve betekenis. Het is de zingeving
van mensen aan hun handelen en wordt in dit onderzoek opgevat als het construeren van
het eigen leren en didactisch handelen binnen een 'krachtige' leerwerkomgeving. 'Van
belang is het krijgen van inzicht in beweegredenen, betekeniscomplexen en hoe die tot
stand komen. Het gaat om waardeverheldering en het aangeven van verschillen in beteke-
nisverlening' (Boog, 1999; Smaling & Maso, 1990, p. 51). Het voorgaande geeft de redenen
aan voor een meer kwalitatieve benadering (Wester, 1995; Wideen et al., 1998; Fullan &
Stiegelbauer, 1991).
De opleiders proberen als een professioneel werkend En lerend team te functioneren. Het
voelen van een sterke betrokkenheid bij het traject is cruciaal om optimaal te kunnen ver-
anderen. De onderzoeker functioneert als opleider dn onderwijsontwikkelaar. De andere
opleiders vervullen vooral de rol van opleider en ontwikkelaar en fungeren daarnaast als
co-onderzoeker. Over de positie van de onderzoekers kan worden gezegd dat er sprake is
van een intensieve participatie in een docentrol, een verborgen zichtbaarheid en bekend-
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heid voor de LIO's met het onderzoek en dat er distantie wordt gehouden ten opzichte van
het object van onderzoek ('t Hart et al., 2001). Opleiders en LIO's werken in het ontwik-
kelingsproces intensief samen ook ten aanzien van het systematisch en kritisch reflecteren,
het streven naar objectief waarnemen en interpreteren. (Altheide & Johnson, 1994). Er is
voldoende inleving in de onderzochte situaties en personen maar daarbij wordt wel gepro-
beerd voldoende afstand te houden. Door 'memberchecks' wordt duidelijk of de ervarin-
gen van betrokkenen overeenkomen met de registraties van de onderzoeker(s). Methoden
worden complementair gebruikt en zijn gebaseerd op:
1. Het triangulatieprincipe, waarbij een bepaald verschijnsel met verschillende onder-

zoekstechnieken wordt bestudeerd om zwaktes of beperkingen te compenseren.
2. Het principe van de intersubjectieve navolgbaarheid door het controleren van de

onderzoekssubjectiviteit en het analyseren van ervaringen mede vanuit het perspectief
van betrokkenen, het delen van opvattingen met elkaar en het in dialoog nuanceren.

3. De hanteerbaarheid van onderzoeksmethoden door het zoeken naar een combinatie
van technieken waardoor een effectiever gebruik van tild en middelen mogelijk is
(Kelchtermans, 1995 & 1999).

Het grootste deel van de toegepaste methoden krijgt vorm in assessments die ook niveau-
toetsen kunnen warden genoemd. Het levert de minste inbreuk op de 'gewone' opleidings-
situatie. Assessment wordt opgevat als het naar niveau beoordelen van 66n of meerdere

competenties op basis van een authentiek of 6cht praktijkprobleem (Bakx, 2001).

Het onderzoek is praktijlegericbt en bescbrijvend waarin ont*werpen, veranderen en
eualiteren centraal staan. Een deel van bet onderzoele beeft een interpretatief karakter.

2.2.2 Onderloijsontwilekelingsonderzoek.

Kenmerkend voor ontwikkelingsonderzoek in het onderwijs is: 'een individualiserend
denkproces, gerichtheid op het uitvoeren van ingrepen in de werkelijkheid ('regulatief') en
met normatieve momenten in een richtinggevende rol' (Van Strien, 1986, p. 7). Het krijgt
daardoor een explorerend en verklarend karakter. De effecten van interventies worden in
samenhang nagegaan en gewaardeerd. De aandacht is vooral gericht op de mogeliike bij-
drage van onderwijskundige theorie aan de optimalisering van het opleidingsonderwijs in
het algemeen en van het LIO-traject van de ALO-Groningen in het bilzonder (Van Strien,
1986, p. 199; Wellington, 2000). 'Wetenschappelijk praktijkonderzoek is gericht op kennis
voor het nemen van beslissingen terwijl praktijk- dn wetenschappelijke normen richting-
gevend zijn' (Van Dijk et al; 1995, p. 18). Het onderzoek beoogt het handelen van oplei-
ders, coaches en LIO's te verbeteren. Ze zijn partners in een ontwikkelingsproces. Het
samen onderzoeken, ontwikkelen en exemplarisch leren bevordert een optimale imple-
mentatie van veranderingen. De vaststelling en diagnose van problemen verloopt hierbij in
het algemeen snel. Overleg en samenwerking tussen betrokkenen is structureel en diep-
gaand en de situatie wordt steeds als totaliteit bekeken. Het doel is het verbeteren van de
opleidingspraktijk door systematische reflectie (Elliott, 1997). Hierbil speelt de dialectiek
van 'empowerment' en 'wederkerige adequaatheid' een belangriike rol (Kvale, 1997). Ze
kunnen criteria als betrouwbaarheid, validiteit, generaliseerbaarheid en objectiviteit ver-
vangen die meer passen in een positivistisch onderzoeksparadigma. Ontwikkelings-
onderzoek levert niet direct generalisaties op in de zin van statistische generalisatie of wet-
matigheden. Het levert exemplarische kennis op. In dit onderzoek worden beide criteria
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aanvullend gebruikt (Boog, 1999, p. 230). Bij 'empowerment' gaat het om de ervaring dat
er sprake is van een voldoende toename van zelfbeschikkingsruimte door betrokkenen.
Van een 'adequate situatie' is sprake als dat betekent: naar het beste weten van dit moment

op grond van de best mogelijke bronnen. 'Wederkerig' betekent: 'hoe ver kunnen en wil-
len alle partners in het onderzoek gaan bij de mate van ontwikkeling en het komen tot con-
sensus?'

Er wordt gewerkt met meerdere methoden van dataverzameling en data-analyse, die zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Interventies in dit onderzoek zijn met elkaar
samenhangende activiteiten om een bestaande situatie in een meer gewenste te veranderen.
Het gaat hierbij om het kennen van de context, de doelen en neveneffecten. Interventies
hebben tot doel:
1.  Het ontwerpen en voortdurend verbeteren van een 'krachtige' leerwerkomgeving die

voor studenten tot een studeerbare, activerende en motiverende leeromgeving leidt.
2.  Het verhogen van het rendement c.q. het verbeteren van de professionele ontwikkeling

tot een zo hoog mogelijk niveau van start- 6n potentiele doorgroeibekwaamheid.
3.  Het bevorderen van een positieve beleving van het traject (Swanborn, 1999, p. 24).

In ontwikkelingsonderzoek vindt een herhalend, cumulatief en cyclisch proces plaats van
ontwerpen, experimenteren, reflecteren en reviseren. Het doel is te komen tot een goed
doordachte, empirisch gefundeerde lokale opleidingstheorie als basis voor het ontwerpen
van een 'krachtige' leerwerkomgeving. Belangrilk hierbij is het eisen van navolgbaarheid en
perspectiefwisseling, waarbij het van belang is hoe de verschillende betrokkenen tegen het
verloop aankijken. Het versterkt de interne en externe validatie. Het onderzoek is concreet
en lokaal. Uitgangspunt zijn theorieen over wat 'goed' opleidingsonderwijs is of behoort
te zijn. De theorieen worden praktisch vertaald en op hun effecten boordeelt, waarna bij-
stellingen van theorieln en vertalingen plaatsvindt. Deze complexe en moeilijke vertaalslag
geeft op zich alle aanleiding voor verdere verbetering. In dit onderzoek wordt voortdurend
gependeld tussen theorieln en praktische vertalingen. Theorieontwikkeling vindt plaats op
het niveau van de onderwijsactiviteiten (microdidactische theorieEn), van leergangen (loka-
le onderwijstheorielin) en van een meer algemene opleidingstheorie.

Dit onderzoek is een ont·wikkelings- en ontwerponderzoek met een exploratief karabter.

2.3 Technische kenmerken van het onderzoek

In het onderzoek worden twee strategie8n in combinatie toegepast. De strategie van de
'gefundeerde theoriebenadering'(2.3.1) en die van de 'meervoudige gevalsanalyse' (2.3.2).

2.3.1   Strategie van de 'gefundeerde tbeoriebenadering'.

De gefundeerde theorieontwikkeling richt zich op het benoemen van aspecten die samen-
hangen met een 'krachtige' leerwerkomgeving 6n een professionele ontwikkeling van
LIO's (Straus & Corbin, 1990; Verschuren & Doorewaard, 1995, p. 162-163; Wester, 1995).
De aanpak bij deze strategie is in oorsprong gericht op een 'inductieve redenering' en de
'methode van voortdurende vergelijking' (Van Dijk et al., 1995). Bij inductieve redenering
wordt op basis van afzonderlijke waarnemingen een algemene uitspraak geformuleerd. Er
vindt categorisering en labeling plaats. Met de toegepaste methode van voortdurende ver-
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gelijking (Constant Comparative Method of CCM) wordt theorie op basis van empirische

gegevens ontwikkeld. De kenmerken van CCM zijn (Van Dijk et al., 1995, p. 173):
1.  Dataverzameling en analyse zijn geintegreerd.
2. Langs inductieve weg worden uit de verzamelde gegevens analysecategorie8n en later

kernnoties ontwikkeld.
3. Deze worden gekoppeld aan het totale raamwerk.
4.  Theorie is gefundeerd in de onderzoekspraktijk, maar dient zo te worden geformuleerd

dat ook uitspraken mogelijk ziln over vergelijkbare praktijksituaties.
5.  De theorie wordt in een ruimer kader geplaatst. Inhoudelijk'gefundeerde theorie' komt

tot stand in zich herhalende cyclussen van reflectie, gegevens verzamelen, analyse en
weer reflectie.

Een inductieve redenering begint met 'begrippen in ontwikkeling' en memo's en resulteert
in een samenhangende tekst. Het funderende binnen deze aanpak is het zoeken naar een
analytische dekking van het verschijnsel door inhoudelijke, veldbetrokken opvattingen te
ontwikkelen, daarvan de essentie te bepalen en tenslotte tot een theorie te ontwikkelen.
In dit onderzoek is vanaf het begin gekozen voor de beschrijving van een samenhangend
geheel van indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving dn professionele ontwik-
keling. Begrippen zijn direct aan relevante theorie en onderzoek gerelateerd. De samen-

hang is in een vijftal conceptteksten steeds meer gepreciseerd en verscherpt. Maso &
Smaling (1998, p. 30) noemen dit een abductieve benadering. TheorieEn en 'begrippen in
ontwikkeling' worden in samenhang beschreven. Een meer geintegreerde aanpak zorgt
voor samenhang tussen theoretische en praktische aspecten. Het zijn interpretaties en
waarnemingen van het gedrag van LIO's, opleiders en coaches. Maso & Smaling vinden een
inductieve en deductieve redeneerwijze bij de gefundeerde theoriebenadering niet aanne-
melijk: 'een onderzoek wordt vaak met een globaal theoretisch perspectief gestart en ver-

volgens nader gespecificeerd'.
In dit onderzoek worden relevant geachte trends en indicatoren in het onderwijs benoemd
en geanalyseerd. Deze worden in deel 2 en 3 beschreven. Het theoretisch raamwerk is
daarmee voor een groot deel vooraf gegeven en wordt op basis van verwachtingen getoetst.
De 'constante of permanente vergelijking' vindt plaats tussen een min of meer samenhan-
gende theorie 6n verzamelde praktische ervaringen van betrokkenen. Hierdoor worden
theoretische noties voorlopig bevestigd, ontkend, veranderd of aangevuld dn nieuwe
noties, veronderstellingen en hypothesen worden gegenereerd en geformuleerd. De analy-
se bestaat nu uit een confrontatie- en generatiefase. Gefundeerde inhoudelijke theorie is
een tussenstap op weg naar gefundeerde formele theorie door conceptualisering. Het uit
empirisch materiaal tot achterliggende theoretische noties komen.

2.3.2 Strategie van een 'meeruoudige gevalsstlidie:

De tweede strategie in dit onderzoek is de meervoudige gevalsstudie. Het ontwikkelen van
een duaal onderwijsprogramma in relatie met waI het de studenten oplevert, pleit voor een
onderzoek in een natuurlijke opleidingssituatie (Hativa, 1998). Yin (1994) duidt het design
van het onderzoek aan als 'multiple embedded case studies'. Dit betekent dat er per case ver-
schillende onderliggende meetpunten zijn. Het onderzoek is gericht op professionele ont-
wikkeling en dus kan de analyse over de cases heen plaatsvinden. Bij deze strategie gaat het
om een intensieve bestudering van een verschilnsel binnen zijn natuurlijke situatie, waarbij
de verwevenheid van relevante factoren behouden blijft en een bildrage aan theorievorming
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kan worden geleverd (Hutjes & Van Buuren, 1992; Kenny & Kempe, 1984). De verande-
ringen en de structuur van een verschijnsel worden beschreven en verklaard door aan een
groot aantal variabelen binnen die case tegelijk aandacht te geven. Centraal staat het hande-
len, dat begrepen moet worden vanuit de zin en betekenis die betrokkenen daaraan geven.
'Door een casestudy verkrijgen we gedetailleerde kennis, krijgen we een beeld van de soci-
ale relaties tussen betrokkenen in het systeem, kunnen we de uiteenlopende zienswijzen van
betrokkenen in het systeem vaststellen en verklaringen vinden voor het sociale verschijnsel
dat we bestuderen en lossen ontwerpproblemen op, krijgen we inzicht in de door partici-
panten ervaren problemen of knelpunten en kunnen we door het vergelijken van onderling
verschillende zienswilzen tot een meer gemeenschappelijke kilk op een zaak komen'
(Merriam, 1998; Swanborn, 2000, p. 38-44). De professionele ontwikkeling van LIO's, tus-
sen drie groepen en binnen een groep in een zich systematisch veranderend, 66n jaar durend,
duaal opleidingsprogramma, worden met elkaar vergeleken. De groepen zijn naar niveau en
ontwikkelingsmogelijkheden vergelijkbaan De voorervaringen in de eerste drie jaren van
hun op-leiding zijn verschillend maar niet extreem. Voor de verwerking van de kwalitatie-
ve analyses wordt aangesloten bij de benadering van Miles & Huberman (1984) en de
interpretatie die daar door Huties & van Buuren (1996) aan wordt gegeven.
Door iedere case te analyseren 6n door het aangeven van verschillen tussen cases kunnen
opmerkelijke ervaringen worden gesignaleerd. In drie opeenvolgende cursusjaren wordt
een gevalsanalyse uitgevoerd en door vergelijking ontstaat een meervoudige gevalsanalyse.
De nadruk bij de hier beschreven aanpak ligt op het uitvoerig beschriiven van een ver-
schijnsel binnen een bepaalde context, waardoor een beter begrip van het verschijnsel en de
eventuele ontwikkeling ontstaat en binnen die gegeven context. Gevalsstudies leveren geen
zekere kennis op maar wel plausibele uitspraken over een onderwijswerkelijkheid, die in
een later stadium kunnen worden Uitgebreid of ontkracht (Verschuren & Van Buuren,
1995, p. 155).

Het onderzoek gebeurt in de verschillende cases op dezelfde manien De context, de
'krachtige' leerwerkomgeving, wordt jaarlijks systematisch veranderd en betekent voor
elke groep een iets andere conditie waaronder wordt gestudeerd en gewerkt.

2.4 Doelen van het onderzoek en onderzoeksmodel

De doelen van het onderzoek zijn:
1.  Het beschrijven van een samenhangend geheel aan ontwerpacties voor een 'krachtige'

leerwerkomgeving.
2.  Het beschriiven van de professionele ontwikkeling en het beoordelen van competen-

ties' van vakdocenten bewegingsonderwijs in opleiding. Het vaststellen van de niveaus
van startbekwaamheid en potenti8le doorgroeibekwaamheid op micro- en mesoniveau.
Onder het microniveau wordt verstaan de onderwijs- en begeleidingstaken als lesgever
en onder mesoniveau de begeleidings-, beheers-, deskundigheidbevorderings- en ont-
wikkelingstaken als docent verbonden aan een school.

3.  Het beschrijven van opleidingsonderwijs dat als 'model' functioneert voor het (bewe-
gings)onderwijs in de school, de ontwikkeling van een eigen vakconcept dat gerelateerd
is aan het concept van een 'krachtige' leeromgeving en de toepassing daarvan in het
functioneren in de school.

4.  Het beschrijven van de condities voor een optimaal innoveren door opleiders. Het vast-
stellen of de werkleeromgeving van de opleiders voldoende 'krachtig' is geweest.
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In het onderzoek gaat het om aspecten, vragen en antwoorden die in figuur 2.1 zijn
benoemd. De resultaten zijn in dit onderzoeksverslagz opgenomen.

Noten
1 Een competentie is een persoonlijk geintegreerd geheel of cluster van verwante kennis, vaardigheden en hou-

dingen, dat van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak (functie, rol, verantwoordelijkheid) in een

bepaalde omgeving. Het resultaat kan warden vastgesteld op basis van aanvaarde relatieve normen 6n kan wor-

den verbeterd (Parry, 1996)
2 Aan dit onderzoeksverslag zi in vijf tussenrapportages (februari 2001, mei 2002, oktober 2002, januari en juni

2003) voorafgegaan. Deze geven uitgebreide beschrijvingen van het verloop van het onderzoek en de theorieont-

wikkeling. Er is in deze versies voortdurend naar afstemming gestreefd tussen fundamentele opvattingen, de 'the-

one' En praktische vertalingen. Dit onderzoeksverslag is overeenkOmStig de opzet zoals deze door Maso &

Smaling (1998, p. 58-59) wordt aanbevolen.
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Team van opleiders. Een
professioneel werkend en
lerend team. Model voor de
LIO's.
Zie deel 3 (par.  12.4 t/m  12.6)
Onderzoeksvraag 4.

*

LIO's van drie jaar- Ontwerp en ontwikkeling van - Coach/val(sectie
een 'krachtige' leerwerkomgeving functioneert als

groepen
die model staat voor elk type model voor de
onderwijs. Zie deel 2. LIO

Onderzoeksyraag I

A
V

Professionele ontwikke-
ling op didactisch en
management- gebied.
Zie deel 3.
Onderzoeksvroag 2.

V

Onder andere de Congruentie tussen de ervaren
vakconceptuele leerwerkomgeving en het te

ME-
ontwikkeling. ontwikkelen eigen vakconcept.
Zie deel  3  (hs. 15) Zie deel 3 (hs. 5).
Onderzoeksvraag 3

1

Toepassing van een 'krachtige'
leeromgeving en het vertalen van
het eigen vakconcept in didac-
tisch handelen en in opleiding en
school. Onderzoeksvrocg 3.

Piguur  2.1.  Het onderzoeksmodel.  De  samenbang'van  onderzoeles'uragen en -variabelen.
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HOOFDSTUK 3

VAN DE THEORIE NAAR DE PRAKTIJK VAN HET OPLEIDEN

In paragraaf 3.1 worden de indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving beschreven
en in decl 2 (van hoofdstuk 7 tot en met 10) wordt een verantwoording van trends en indi-
catoren gegeven. In 3.2 gaat het om de indicatoren van professionele ontwikkeling van
LIO's. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op innovatie binnen een opleiding. Een eerste ver-
zameling van opvattingen op dit punt is in paragraaf 1.4 te vinden. In deel 3, paragraaf 12.4
tot en met 12.6, worden deze opvattingen verantwoord.

3.1 Ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving

Om achter aspecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving te komen, is op de eerste plaats
in de periode 1995-1999' een analyse uitgevoerd van beleidsplannen van hogere beroeps-

opleidingen. Er is gezocht naar overheersende en gemeenschappelijke kenmerken in die
plannen. Ze zijn benoemd als trends. Trends hebben een 'breed' draagvlak en zi in gedu-
rende langere tijd herkenbaar als dominante ontwikkelingen in het hoger beroeps-onder-
wijs. De volgende vijf trends zijn gevonden:
1. Zelfsturing in samenhang met een sterke ontwikkeling van de denk- en handelings-

bekwaamheid 6n een onderhandelingscultuur.
2.  Streven naar meer pedagogisch of vormend onderwijs.
3.  Realiseren van leerinfrastructuren die individueel en samenwerkend leren bevorderen

en flexibel gebruikt kunnen worden.
4. Meer denken in competenties en het praktisch leren toepassen van kennis.
5.  Streven naar meer hybride onderwijssystemen.

De volgorde is willekeurig. De trends zijn gelijktijdig op dit moment van belang. Daarnaast
vermelden alle beleidsplannen hoe belangrijk informatie- en communicatietechnologie
(ICT) voor het onderwijs is en wordt. Het is een belangrijke voorwaarde voor optimalise-
ring van het onderwijs, maar geen inhoudelijke trend.
Aan een trend zijn verschillende aspecten te onderscheiden die er logisch mee samenhan-
gen. Een voorbeeld is 'ontwikkelen van een competentiegericht curriculum'. Dat hangt
nauw samen met aspecten als 'leren oplossen van praktijkproblemen', 'thematisch onder-
wijs' en 'diagnostisch evalueren'. Een trend met de daarbij behorende kenmerken vormen
samen een indicator: van een 'krachtige' leerwerkomgeving.
Om achter indicatoren en specificaties te komen die samen voldoende dekkend zijn voor
de geconstateerde trends, is met behulp van de strategie van de gefundeerde theoriebena-
dering een analyse uitgevoerd van recente (vanaf 1992) onderwijskundige literatuur' in
vooral het Nederlandse en Engelse taalgebied (Wester, 1995; Maso & Smaling, 1998).
Indicatoren en specificaties samen vormen de 'krachtige' leerwerkomgeving En zijn onder-
deel van het opleidingsmodel voor het LIO-traject dat in paragraaf 9.4.2 wordt beschreven.
Dat opleidingsmodel voldoet aan het begin van het onderzoek al voor een deel aan die
'krachtige' omgevingskenmerken. In de loop van dit onderzoek zijn in dit opleidingsmo-
del voortdurend bijstellingen en vernieuwingen uitgevoerd. De leerwerkomgeving functi-
oneert als een potentieel te benutten leerinfrastructuur die bestaat uit de dimensies: onder-
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wijssysteem (organisatie en aanpak van het onderwijs), opleidingsprogramma en beoorde-
ling of toetsing. Bij elke dimensie gaat het om structurele aspecten (de oppervlaktestruc-
tuur) 6n de opvattingen achter keuzes (de dieptestructuur) (Nijhof et al., 1995; Wang et al.,
1993).
De indicatoren zijn in kernzinnen geformuleerd. Elke kernzin is gebaseerd op een speci-
fiek samenhangend geheel van opvattingen en handelingen gericht op leren dn onderwij-
zen. De gevonden indicatoren zijn (zie figuur 3.1)

1. Zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door probleem-
gestuurd projectonderwils.

2. Actief en constructief leren van waardegebieden door procesgericht en activerend onderwijs.
3. Gedoseerd individueel en samenwerkend leren door gedifferentieerd en cooperatief onderwijs.
4. Wendbaar en ervaringsgericht leren op basis van transfer door geYntegreerd duaal onderwils
5. Beroepsgerichte leerinfrastructuur leren gebruiken binnen een hybride onderwlissysteem.

6. Competentiegericht leren en opleiden op basis van niveautoetsende en op ontwikkeling gerichte
evaluaties.

Figuur  3.1.   Indicatoren  van  een  'kracbtige'  leerwerkomgeving.

De indicatoren geven de context aan van een opleidingssysteem. Elke indicator kent een
nadere specificatie. Het is een samenvatting van een analyse die in deel 2 wordt beschre-
ven. De aan de indicator toegevoegde paragrafen en hoofdstukken verwijzen naar dat deel.
Het gaat om de volgende zes indicatoren en hun specificaties:

Indicator 1

Zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door
probleemgestiturd projectondertuijs. Zie 0007 kertze en verantfooording: deel 2,
paragraaf 8.1.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van deze indicator.
1. Het relatief veel en diepgaand leren staat in het onderwijs centraal. Zelsturing en

gestuurd worden vinden afwisselend en gedoseerd plaats. De mate van zelfstandigheid
kan met enige regelmaat en in principe steeds meer door de lerende zelf worden gekozen.

2.  De ontwikkeling van zelfstandigheid vindt in fasen plaats (uitvoeren van een opdracht,
regelen, kiezen en ontwerpen). Het kiezen van rollen en taken biedt mogelijkheden
voor afstemming op het eigen niveau, interesse 6n de mate van het zelfstandig willen
handelen. Een onderzoekende, kritisch reflexieve, probleemoplossende en zelf ontwik-
kelende houding van lerenden wordt daarbij gestimuleerd. Een collegiale relatie tussen
lerende en opleider/coach bevordert het zelfstandig handelen.

3.  Aansluiten bij actuele, zelf ervaren problemen van lerenden En hen confronteren met
'andere' vakgebonden problemen vindt afwisselend en gedoseerd plaats. Ze worden tot
leer- en/of onderwijsthema gemaakt.

4.  Onderwijzen op maat betekent dat de lerende in enige mate zelf kan kiezen voor taken
en rollen 6n de mate waarin daarmee zelfstandig en zelfverantwoordelijk kan worden
gehandeld. Een inductieve en deductieve aanpak gaan geleidelijk over in een meer
abductieve aanpak. Er kan worden gekozen uit meerdere leerroutes: (a) keuze uit werk-
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patronen, (b) beginnen bij doen of reflecteren of de keuze voor een van beide en (c)
keuze voor aansluitende of confronterende leerervaringen. Er is een gevarieerd aanbod
van korte en lange termijntaken, individuele en teamtaken.

5. Probleemgericht en probleemgestuurd aan thema's gebonden projectonderwijs
(PGPO) bevordert het praktisch toepassen van kennis en het relateren van ervaringen
aan theorieEn. Practica bevorderen de confrontatie met theoriefn en het trainen in het
toepassen daarvan.

Indicator 2

Actief en constrtictief leren van waardegebieden door procesgericbt en activerend
onderwijs. Zie deel 2, paragraaf 8.2.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van deze indicator.
1.  Opleidingsonderwijs is ontwikkelend, lerend, opvoedend of vormend en zelfsturend.

Het zelf ervaren van waardegebieden in de opleiding die dat ook in de school zijn, ver-
sterkt de modelfunctie van de opleiding voor de school.

2.   Het leren van de lerende is uitgangspunt. Actief en constructief leren is op een cyclische
manier leren van praktijkervaringen, vakproblemen en vakgerichte denk- en handel-
wilzen. Expressief en transactioneel taalgebruik fungeren in verslagen als manier van
actief en bewust leren. Van leerwerkervaringen van anderen (elkaar, coach, opleiders)
wordt in leernetwerken geleerd. Actief leren vindt plaats op basis van principes, oplos-
sen van bewegings(onderwijs)problemen door toepassen van schema's/modellen,
werkpatronen en vuistregels, leren onderzoeken 6n leren reflecteren Al lerend en wer-
kend wordt een praktijktheorie ontwikkeld. Procesgericht en activerend onderwijzen
krijgen prioriteit.

Indicator 3

Gedoseerd individueel en samenwerkend leren door gedifferentieerd en coisperatief
onderwijs. Zie deel 2, paragraaf 8.3.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van deze indicator.
1. Binnen opleiding en school bestaat een gevarieerde leerinfrastructuur die in enige mate

tijd en plaats onafhankelijk is. Er is een ruim aanbod aan geintegreerde en relatief com-
plexe individuele en teamtaken. Het samenwerkend leren wordt bevorderd door het
bewust delen van praktijkervaringen en het rolwisselend onderwijzen.

2.   De opleiding voltrekt zich langs vijf leerlijnen. Te onderscheiclen zijn: (1) een ervarings-
en reflectielijn, (2) een studieloopbaan- en begeleidingslijn, (3) een practica en vaardig-
heidslijn, (4) een theoretische en conceptuele lijn, (5) een geintegreerde probleem-
gestuurde taken- of projectlijn. Er zijn meerdere informatiebronnen voor de lerenden
beschikbaar inclusief zelfstudiemodules.

3. Individueel 6n samen(werkend) leren worden door aangeboden taken gedoseerd en
variabele taakuitvoeringen c.q. leerroutes zijn daarbij mogelijk.Taken maken het leggen
van een prioriteit mogelijk bij: (a) leren door doen, (b) leren door informatie verwerven
en verwerken, (c) leren door verwerken van, reflecteren op, waarderen van ervaringen,
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(d) leren door experimenterend onderzoeken. Elke taak vereist een bepaalde mate van
enkel-, dubbel- en drieslagleren en biedt vooral verbreding of verdieping (ook naar
keuze).

4.  De opleider (docent en coach) is flexibel in zijn modelrol. Hij moet de rollen van dia-
gnosticus, uitdager, model zijn, activator, monitor en evaluator afwisselend kunnen uit-
voeren. Een klein lerend team En teamwerk van de opleiders fungeren als 'model' voor
de lerenden.

5.  (Leer)projecten in de school maken deskundigheidsontwikkeling en leerwerkervarin-
gen mogelijk.

Indicator 4

Wendbaar en ervaringsgericbt leren op basis van transfer door geYntegreerd duaal
onderivijs. Zie deel 2, paragraaf 8.4.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van deze indicator.
1. Centraal staat het leren van competenties. Het oplossen van authentieke problemen is

de kern. Dat gebeurt zowel in de school als in de opleiding. Het voortdurend en
afwisselend praktiseren van theorie en theoretiseren vanuit de praktijk is, zowel in de
opleiding als de school, een belangrijke conditie. Duaal onderwijzen is geintegreerd
leren en werken op de werkplek 6n in de opleiding.

2. Opvattingen die belangrijk worden gevonden zijn ook afhankelijk van de beroeps-
ontwikkeling. Wat meer en minder belangrijk wordt gevonden beinvloedt de aandacht
voor de ontwikkeling van een competentie. Zowel actuele (al ervaren) als potentiele
(nog te ervaren) problemen verdienen aandacht.

3. Ervaringsgericht leren richt zich op het al doende leren op basis van werkervaringen.
Door reflectie hierop kan enkel-, dubbel- En drieslagleren plaatsvinden.

4. Breed opleiden maar met diepgang, betekent het benadrukken van leren door 'hoge'
transfer met behulp van het contextualiseren en decontextualiseren 6n metacognitief
leren c.q. leren te leren op basis van principes. Het gaat daarbij om toepassen van sche-
ma's/modellen, werkpatronen, didactische vuistregels in de opleiding dn in de school,
waardoor een wendbaar functioneren binnen een beroep mogelijk wordt.

5. Zowel in de opleiding als in de school wordt de ontwikkeling naar 'lerend team'-
gedrag bevordert. Op de werkplek vindt on-the-job begeleiding (in de vorm leerpro-
jecten) plaats, met de nadruk op dubbelslagleren. Die begeleiding kan door de docent
zelf of door derden worden gedaan. De zelfscholing en zelfreflectie worden benadrukt.
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Indicator 5

Beroepsgericbte leerinfrastructuur leren gebruiken binnen een bybride onderwijs-
systeem. Zie deel 2, boofdstuk 9.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van de indicator.
1.  Het is gewenst om een hybride onderwijssysteem te ontwikkelen vanwege het flexibe-

le karakten De organisatie in zo'n systeem zorgt voor een flexibele en variabele toepas-
sing van werkvormen en onderwijsmethoden afgestemd op de interesses en mogelijk-
heden van de doelgroep. De onderwijsinhoud binnen zo'n hybride systeem wordt meer
op de al verkregen competenties en competentieniveaus van de student afgestemd.

2.  Een competentie is een persoonlijk geintegreerd geheel van verwante kennis, vaardig-
heden en houdingen, die van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak (rol,
functie, verantwoordelijkheid) in een bepaalde omgeving. Het resultaat kan worden
vastgesteld op basis van aanvaarde relatieve normen 6n kan worden verbeterd. De op te
lossen (kern)problemen uit een beroep zijn ontleend aan de taken en rollen die binnen
een beroep functioneel zijn. Het zijn relatief omvangrijke en complexe problemen, die
vanuit meerdere perspectieven op verschillende niveaus van diepgang kunnen worden
bekeken en in authentieke of gesimuleerde situaties worden aangepakt.

3. Het streven is een gdntegreerd programma en onderwijs al ontwikkelend vorm te
geven. Daarbij worden de volgende ontwikkelingsliinen gevolgd:
-    Ontwerpen van een 'krachtige' leeromgeving.
- Centraal stellen van beroepsprocessen en problemen in de vorm van aangeboden en

zelf gekozen taken.
-    In de leeromgeving worden vakmodellen gebruikt om problemen of uitdagingen te

herkennen en de relevante aspecten te selecteren, te analyseren, verbanden te leggen,
tot interventies te inspireren en te evalueren.

-   In de leeromgeving zijn meerdere leerlijnen operationeel: ervarings-, practica-, inte-
grale en conceptuele lijn 6n studieloopbaanbegeleiding.

-  Voor professionele ontwikkelingen op hoofdlijnen zijn vijf indicatoren op didac-
tisch en managementgebied maatgevend.

-  Opleidingsonderwijs is een integraal en consistent geheel en wordt continu en al
doende ontwikkeld.

4.  Randvoorwaarden zijn: een 'veilige' leerwerkomgeving, deelname in een lerend team,
een gestructureerde dagindeling en planning van taken, voldoende contact- en begelei-
dingstijd, schooltypegebonden ondersteuning 6n optimale leerervaringen op de werk-
plek op micro- en mesoniveau.

Indicator 6

Competentiegericbt leren en opleiden op basis van niveautoetsende en op ont·wikkeling
gericbte evall,taties. Zie deel 2, boofdstilk 9 un 10.

De volgende specificatie geeft een nadere invulling en detaillering van deze indicator.
1. Toetsen sturen het leren en ondersteunen het onderwijsleerproces. De diagnostische

functie is daarom het belangrijkste. Het gaat om holistisch toetsen van competenties op
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basis van authentieke situaties. Geintegreerde individuele en teamtaken kri gen de
meeste nadruk.

2. Toetsen gebeurt op hoofdlijnen, vindt herhaald plaats, zijn complex, op de doelgroep
afgestemd, vereisen 66n of meerdere competenties, worden door verschillende be-
oordelaars beoordeeld, zijn gevarieerd in vorm en moeten in zoveel mogelijk authen-
tieke situaties worden uitgevoerd.

3. Toetsen zijn vormen van assessments: een beoordeling van het handelingsniveau op
basis van praktijkproblemen. De toetsen hebben een diagnostische functie. Bij de be-
oordeling zijn meestal de LIO zelf, mede-LIO's en/of de opleider of coach betrokken.
Het levert een '360 graden feedback' op. Probleemgestuurd projectonderwijs omvat

toetsen, die producten 6n processen formatief en summatief beoordelen. Het zijn
potentieelbeoordelingen van niveau dn vorderingen. Het minimale niveau is de start-
bekwame vakleraar.

4. Het anders toetsen vereist een 'edumetrie', waarbij betrouwbaarheid toeneemt bij
verhoging van de constructvaliditeit. Dat betekent: veel en breed toetsen door meerde-
re beoordelaars dn transparantie van de procedure, eerlijkheid, cognitieve complexiteit,
authentieke taken en invloed op het onderwijs.

3.2 Professionele ontwikkeling van LIO's

Professioneel handelen wordt opgevat als het zo goed mogelijk toepassen van competen-
ties bij de aanpak en oplossing van (kern)taken en (kern)problemen in het beroep van een
bewegingsbeinvloeder en in het bijzonder van een vakdocent bewegingsonderwijs. Het
handelen vindt plaats op didactisch en managementgebied 6n op meerdere niveaus. Op het
microniveau zoals het lesgeven aan lerenden, op het mesoniveau zoals het uitvoeren van
taken in een school of opleiding en op het macroniveau zoals het functioneren in regiona-
le en landelijke beroepsgroepen. Verder kan een onderscheid worden gemaakt naar het
praktisch niveau zoals het concreet uitvoeren van taken in het onderwijs en onder andere
het lesgeven, 6n het methodeniveau zoals het overdenken en ontwerpen van onderwijsme-
thoden en maatregelen op basis van opvattingen (het vakconcept).

3.2.1 Indicatoren van een professionele ontwikkeling.

Professionele ontwikkeling of professionalisering (Koster, 2002, p. 16) kan worden opge-
vat als (1) het proces, waarbij een beroep meer kenmerken van de professie verwerft
(Kwakman, 1999, p. 28) of (2) het verbeteren van de kwaliteit van de geboden dienst-
verlening gericht op de individuele beroepsbeoefenaar (Kwakman, 1999, p. 29). In dit
onderzoek gaat het om ontwikkeling in die tweede betekenis. Het betekent het verbeteren
van competenties of het beter kunnen oplossen van steeds complexere of moeilijker
(kern)problemen. Voor zo'n ontwikkeling is een onderzoekende en probleemoplossende
houding noodzakelijk.
Het houdt het verbeteren in van competenties of het beter kunnen oplossen van steeds
meer complexe of moeilijker (kern)problemen. Ook de professionele ontwikkeling wordt
door indicatoren getypeerd (zie figuur 3.2). Deze indicatoren zijn in deel 3 beschreven en
de betreffende hoofdstukken zijn nader aangeduid.
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Op didactisch gebied Op managementgebied
a. reflecteren (hoofdstuk 13) a. reflecteren (hoofdstuk  13)
b.  begeleiden van leerlingen (hoofdstuk 14) b. begeleiden(d scholen) van iezelf en collega's

(hoofdstuk  14)
c. conceptueel handelen en visie hebben c. beleid maken en visie hebben

(hoofdstuk 15) (hoofdstuk  15)
d.  lesgeven of didactisch handelen d. organiseren, samenwerken in een team en

(hoofdstuk  12 en 15) samen ontwikkelen van een professionele
cultuur (hoofdstuk  12)

e.  ontwerpen van plannen en middelen op e. ontwerpen van plannen en middelen op
microniveau (hoofdstuk 15) mesoniveau (hoofdstuk  15)

Piguur 3.2. Indicatoren van professionele ontwikkeling.

De indicatoren van professionele ontwikkeling zijn procesindicatoren. De indicatoren van
een 'krachtige' leerwerkomgeving zi in de contextindicatoren van een opleidingssysteem.
De output betreft de gerealiseerde competentieniveaus en de als motiverend ervaren leer-
werkomgeving.
De professionele ontwikkeling van opleiders en coaches is vergelijkbaar met deze indica-
toren, maar met als toevoeging 'kunnen innoveren' dat hier wordt opgevat als het 'ont-
werpen van een krachtige leeromgeving'.

3.2.2 Tbeorie- en praktijkontruikkeling.

De opleidingsdidactiek van de ALO-Groningen is deels consistent en deels afhankelijk
van de persoonlijke opvattingen en werkwijze van een opleider of groep opleiders. De
werkwijze kan per blok of periode verschillen en is afhankelijk van de daarbij betrokken
docenten. De concrete uitwerking op het niveau van colleges, practica, taken en toetsen
laat een grote diversiteit zien. In het LIO-traject hebben de studenten met drie opleiders
te maken die een sterk overeenkomstige werkwijze hebben. De opleidingsdidactiek bij
coaches in scholen gaat in de meeste gevallen uit van een meester-gezel en/of collegiale ver-
houding en is vooral gericht op het lesgeven 6n de onderwijsleereffecten op de korte ter-
mijn. Afstemming is nodig om de relatie theorie en praktijk voor studenten te expliciteren
en te integreren. Het professionele niveau van coach en/of (school)sectie verschilt sterk.
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer tien procent van de vaksecties in het voortgezet
onderwijs professioneel functioneert (Kamphorst & Tuinenga, 1995). Coaches hebben in
het algemeen een redelijke kennis van actuele (onderwijs)ontwikkelingen en tonen veran-
deringsbereidheid. Theorie wordt zo mogelijk direct in praktisch handelen omgezet. De
theorie in de opleiding van de ALO-Groningen is te typeren als een praktijktheorie met
veel directe praktische handelingsaanbevelingen in de vorm van schema's/modellen, werk-
patronen en vuistregels. Studenten proberen deze theorie in de schoolpraktijk te praktise-
ren. Het LIO-traject biedt hen de mogelijkheid daarmee met een zekere vrijheid om te
gaan. Ze functioneren immers als zelfstandige vakdocenten en maken eigen keuzes. Het
experimenteren neemt in de loop van het LIO-traject toe en is afhankelijk van het 'zich
zeker voelen' bij het lesgeven.
Het vernieuwend denken over het vak in de opleiding is vooral in theorie sterk ontwik-
keld. Het richt zich op het lesgeven en de onderwijsleereffecten op korte 6n lange termi n.
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De vertaling van die 'vernieuwende' praktijktheorie naar didactische practica en vakdo-
meinen is in de opleiding relatief redelijk gerealiseerd. Relatief omdat praktische scholing
in de toepassing van 'nieuwe' didactische vaardigheden van studenten in de opleiding in
tijd beperkt is. Die scholing zou in de schoolstages vervolgd moeten worden, maar door
onvoldoende afstemming ontbreekt vaak de samenhang in de praktijkscholing.
De didactische theorievorming binnen het bewegingsonderwijs is in sterke mate een afge-
leide van wat buiten het vakgebied onderzocht en ontwikkeld wordt. De vakdidactische
theorie krilgt tot de negentiger jaren vooral impulsen vanuit het Duitstalig vakgebied en
daarna, zij het in beperkte mate, meer vanuit het Engelstalig vakgebied. Theoretische toe-
passingen worden vooral door vakdidactici uitgevoerd en gestimuleerd. Vakdidactisch
(praktijkgericht) onderzoek vindt zeer beperkt plaats. Theorie- en praktijkontwikkeling
lopen in het vakgebied niet parallel, hoewel er veel aandacht is voor de ontwikkeling van
een praktijktheorie of theorieEn. Vakdocenten bewegingsonderwijs hebben een prag-
matische aanpak van vakproblemen. Een probleem moet altijd in enige mate zijn op te los-
sen. Met inconsistenties tussen theorie en praktijk wordt creatief omgegaan. Over de ver-
antwoording van het handelen bestaat bereidheid tot discussie.

3.3 Innovatie in een opleiding

Edn van de professionele competenties die docenten inclusief opleiders moeten bezitten is
voortdurend kunnen veranderen 6n gelijktijdig optimaal onderwijs geven. Veranderen
betekent een samenhangend geheel van onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van
veranderingen in een opleidingstraject (het LIO-traject). De vierde onderzoeksvraag luidt:
Welke kenmerken beeft een 'kracbtige' ·werkleeromgeving voor opleiders in een LIO-
traject 1vaarin 'uoortditrende innovatie mogelijk isp

De aanduiding 'werkleeromgeving' geeft aan dat de prioriteit bij het werk ligt. Dat ook
bewust naar leerervaring wordt nagestreefd is ten opzichte van het werk secundain
'Innoveren' in deze context houdt in: veranderen in de zin van 'verbeteren', het beter rea-
liseren van onderwijsdoelen, 6f 'vernieuwen', het wijzigen van doelen en functies van het
onderwijs (Lagerweij & Haak, 1996). In dit onderzoek is het 'vernieuwende' aspect: het
operationeel maken van een 'krachtige' leerwerkomgeving en de wijze waarop LIO's hun
competenties kunnen ontwikkelen. Het te 'verbeteren' aspect slaat op de praktische verta-
ling van de indicatoren en de voortdurende op evaluaties gebaseerde bijstellingen tijdens
het traject. In paragraaf  1.4  zijn de aspecten beschreven die bij de innovatie  in dit onder-
zoek een belangrijke rol spelen. De modelfunctie van de opleiding verlangt van de oplei-
ders het bevorderen van actief leren door LIO's en activerend onderwijs van de opleiders
(zie deel 2, hoofdstuk 8.2). Het is een kernactiviteit binnen de 'krachtige' leer-
werkomgeving 6n van het daarop aansluitende 'model' van een vakconcept (zie deel 3,
hoofdstuk 15).
Het 'veranderen' vereist van het team van opleiders in dit onderzoek uitvoeringen van rol-
len, die als model voor de LIO's kunnen dienen. In deel 2 (paragraaf 8.3.5) worden de
docentrollen genoemd die passen bij de te ontwikkelen 'krachtige' leerwerkomgeving. De
rol van 'model' omvat al deze rollen en toont het kunnen:
-   geven van gevarieerd onderwijs c.q. kunnen leiden 6n begeleiden;
- ontwerpen (onderzoeken, ontwikkelen, implementeren) van gevarieerde en geinte-

greerde leerinfrastructuren (Vermunt & Verloop, 1999, Ten Dam et al., 2000).
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In een door Koster (2002, p. 139) uitgevoerd onderzoek naar gepercipieerde bekwaam-
heden van lerarenopleiders zijn de bekwaamheden 'anticiperen op nieuwe ontwikkelingen'
en 'een modelfunctie vervullen ten aanzien van didactische en pedagogische be-
kwaamheden' overeenkomstig de aspecten van de modelrol. Het doen van praktijkonder-
zoek wordt voorbehouden aan universitaire lerarenopleiders. Hoewel ook lerarenoplei-
ders zelf deze onderzoeksbekwaamheid als onbelangrijk zien, is voor de ontwikkeling van
een opleiding en het eigen functioneren die bekwaamheid juist abso-luut noodzakelijk.
Het dient daarom w61 tot de rol van een opleider te worden gerekend en is een te verwer-
ven competentie van HBO-studenten.

Noten
1 Van de 62 hogescholen in Nederland zijn er 42 benaderd voor het ter inzage geven van hun beleidsplannen die

betrekking hadden  op de periode 1995-1999. Het betrof de hogescholen  met   1000  of meer studenten.  Van  37

(60%  van het totaal) is voortdurend respons ontvangen, daaronder de 10 hogescholen  met  meer dan 10.000  stu-

denten.

2 Een 'indicator' is: 'a-policy relevant statistic designed to provide information about the condition, the stability
or change, the functioning or the performance of an education system or a part there of' (Tuiinman &
Postlethwaite, 1994, p. 53). Indicatoren vormen een raamwerk voor opleidingsonderwijs en zijn aandachtspunten
voor onderwilsbeleid (Scheerens et al., 1988).
3 De tijdschriften die in de periode 1995-2002 het meeste zijn geraadpleegd ziln Pedagogische Studian, Tijdschrift
voor Hoger Onderwijs, MESO-Magazine, Didactief, VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, Onderzoek van
onderwijs, Action in Teacher Education, Educational Research, Journal of Teacher Education, Teaching and
Teacher Education, European Journal of Teacher Education en Educational Researcher. Naar literatuur die in deel
2 de basis is geweest voor de keuze van de indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving en in deel 3 voor de

keuze van de indicatoren van professionele ontwikkeling, is gericht gezocht.
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HOOFDSTUK 4

METHODEN EN ANALYSES

Achtereenvolgens wordt in paragraaf 4.1 ingegaan op de toegepaste onderzoeksmethoden
(4.1.1) en wijze van analyseren (4.1.2) bij het ontwerpen van een 'krachtige' leerwerk-
omgeving.

4.1 Ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving

4.1.1 Onderzoeksmetboden.

De navolgende methoden zijn in elk traject toegepast:

1. Documentanalyse.
1.1. Literatuuronderzoek. Bronnen zijn beleidsplannen van hogescholen en onder-wifs-

kundige literatuur. Het doel is het komen tot indicatoren en specificaties van een

potentieel krachtige leerwerkomgeving.
1.2. Een continue evaluatie van de effecten van onderwils i.c. een 'krachtige' leer-, werk-

omgeving of opleidingsmodel op het studiegedrag van LIO's.
Er vinden frequent en voortdurend evaluaties plaats: tweewekelijks, per trimester,
per half jaar en per jaar. Hierbij ziin opleiders/onderzoekers, een wisselende -LIO-
sectie en/of de LIO's als groep en coaches betrokken. Het doel is het vaststellen van
de leereffecten.

2.      Enquhe en interview.
2.1.     Analyse van het functioneren van de LIO in de opleiding en de school. Het gebeurt

op basis van een schriftelijke enqu6te bij de LIO-coaches en interviews van LIO's.
De schriftelijke enquete bij de coaches wordt aangevuld met een at random uit-
gevoerd telefonisch interview waarbij steeds zeventig procent van een groep coaches
in een bepaald traject wordt bevraagd. Interview en enqu&te zijn aan elkaar ge-
spiegeld. Het doel is de leerwerkplek op 'krachtige' aspecten te kwalificeren. Het
wordt uitgevoerd in januari en april (bij de coaches) en januari en juni (bij de LIO's).

2.2.   Interview met en een referaat van de LIO over de ervaringen met de 'krachtige'
leerwerkomgeving in opleiding en school die op de eigen professionele ontwik-
keling van invloed zijn geweest. Het vindt plaats door assessment 10 6n 13. Het
overzicht van de assessments is opgenomen  in deel 3 (paragraaf 16.2.1).  Het doel is
het vaststellen van de waargenomen feitelijke beinvloedingsaspecten.

3. Enqude.
3.1.  De relatie van de bij deze onderzoeksvraag geconstateerde ontwikkelingen, het

eigen perspectief daarop zoals hier bij punt 2.2 beschreven En de persoonlijke -ken-
merken leeftijd, geslacht, studieloopbaan en -resultaten. Assessment 1,2,12,14,17.
Het doel is na te gaan of LIO's de indicatoren in voldoende mate herkennen c.q. als

belangrijk erkennen dn ha verklaren van individuele effectverschillen op het
functioneren binnen het LIO-traject. Het herkennen van de 'rollen' die opleiders en
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coaches hierbij uitvoeren komt bij onderzoeksvraag 4 aan bod.
3.2.   Tijdschrijven. Het periodiek, door steeds andere LIO's en gedurende twee weken,

nagaan hoeveel tijd aan traject- en andere activiteiten wordt besteed.
3.3.  De mate van herkenning 6n erkenning van het belang van indicatoren en hun

specificaties worden schriftelilk bevraagd. Er zijn drie waarderingen mogelilk. Elke
waardering wordt per indicator omschreven. Het wordt halverwege een traject en
aan het einde uitgevoerd. Doel: bewust worden van 'wat er toe doet'.

4.1.2 Analyse van bet ontwerp van een 'bracbtige' leeneerkomgeving.

Een deels al naar verwachting 'krachtig' opleidingsmodel is lopende het onderzoek
verbeterd en vernieuwd. Om tot een samenhangend modelontwerp te komen is van
ontwerpregels gebruik gemaakt. Deze zijn beschreven in deel 2, paragraaf 9.4.2 en zijn
onderdeel van de beschrijving van 'indicator 5' in paragraaf 3.1 van dit deel. De ont-
werpregels zijn gebaseerd op een literatuuranalyse. Deze analyse resulteert in een zestal
indicatoren met specificaties die samen een 'krachtige' en geintegreerde leerwerkomgeving
vormen, als onderdeel van een opleidingsmodel. In vijf tussenrapportages wordt verslag
gedaan en geprobeerd de theorie steeds consistenter te beschrijven en in handelingsaanbe-
velingen te vertalen.
Op basis van tweewekelijkse evaluaties (team van opleiders 6n een wisselends LIO-sectie),
evaluaties na een trimester (opleiders, LIO-groep en coaches), een halfiaarlijkse evaluatie
als controle op de samenhang in het programma (team van opleiders) 6n een trajectevalua-
tie (team van opleiders, LIO-groep en coaches) zijn veranderingen in de organisatie, aan-
pak, inhoud En toetsing geBvalueerd. In de jaarlijkse trajectevaluatie is door het team van
opleiders ook de ontwikkeling van het traject door de jaren heen ge8valueerd. De evalua-
ties gebeuren systematisch aan de hand van een beoordelingslijst van indicatoren. Er is
steeds aan alle betrokkenen om instemming met de conclusies gevraagd. Over verschillen
van mening is gesproken of gecorrespondeerd en bij een blijvend verschil van inzichten
gezocht naar argumenten en feiteliike 'bewiizen: Bij de conclusies is naar consensus
gestreefd. Een conclusie wordt geaccepteerd als minimaal 70% van de overleggroep het na
een analyse met een conclusie eens is.
Bij de evaluaties is gebruik gemaakt van de assessmentresultaten en de leerwerkervaringen
van betrokkenen. Onderwijseffecten leiden tot leerresultaten bij lerenden, maar ook tot
een meer gemotiveerd leren en werken zonder dat leereffecten direct constateerbaar zijn.
Het leren kan immers sneller gaan, er kan gevarieerder worden geleerd en de lerende kan
zelfstandige keuzes maken in wat en hoe wordt geleerd.
Met beginnende coaches wordt vier keer en met de reeds ervaren coaches twee keer in een
traject overleg gevoerd en de uitvoering en voortgang van een traject gedvalueerd.

Dataverzameling inclusief interpretaties en evaluaties vinden zoveel mogelijk gescheiden
plaats. Worden resultaten vergeleken, dan gebeurt dit achteraf. In navolging van de
'rapportschaal' van Maso & Smaling (1998, p. 106-107) is de relatie in het onderzoek tuS-
sen opleiders/onderzoekers en de LIO's te typeren als 'er is wederzijds vertrouwen en dia-
loog: Er is sprake van communicatieve symmetrie.
De kans op sociaal wenselijk gedrag van de LIO's in een cursus<aar wordt niet verwacht.
Persoonlijke beoordelingen en waarderingen in het algemeen worden expliciet benoemd en
gerelateerd aan criterialijsten en omschreven niveaus. Er wordt steeds om instemming van
alle betrokkenen gevraagd (Ghesquiare & Staessens, 1999; Ten Dam & Volman, 1999).
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Een analyse van de studiebelasting is gebaseerd op een interview in januari met een vraag
naar de grove aanduiding van de studielast 6n periodiek tijdschrijven. De tijdbesteding is
verdeeld over het jaar zeven keer, gedurende 66n week, door drie studenten uit verschil-
lende LIO-secties, op halve uren nauwkeurig, bijgehouden. Alle studenten doen dat 66n
keer en de invulling is anoniem.

4.2 Professionele ontwikkeling van LIO's

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethoden (4.2.1) en analyse

(4.2.2) van de professionele ontwikkeling.

4.2.1 Onderzoeksmetboden.

Het professioneel handelen van een vakdocent bewegingsonderwijs omvat twee compe-
tentiegebieden: handelen als didacticus en als manager. Professionele ontwikkeling bestaat
uit het verbeteren van de (kern)competenties op deze gebieden. De LIO beschikt in enige
mate over (kern)competenties die op beide gebieden van dezelfde aard, maar verschillend
van inhoud zijn. Kerncompetenties zijn:
1.  Het hebben van visie op het vak en functioneren van een sectie.
2.  Het reflecteren, communiceren, samenwerken, begeleiden en coachen van leerlingen en

collega's.
3.  Het ontwikkelen van beleidsplannen, programma's en middelen.
4. Het organiseren van 'krachtige' bewegings- of werksituaties en het stimulerend

beinvloeden van leerlingen en collega's.

Binnen elke kerncompetentie vindt een specificatie naar competenties plaats (Van Delden,
1995). De (kern)competenties voor het LIO-traject zijn beschreven in deel 3, hoofdstuk 16.
Externe validatie van de keuze van competenties heeft plaatsgevonden door instemming te
vragen aan zes ervaren collega-opleiders aan het begin van het onderzoek, vierenveertig
coaches aan het begin van een traject dn achteraf per traject aan elke LIO-groep. Zie deel
3, paragraaf 16.1.6. Het is uitgevoerd in de vorm van een Delphi-methode (Linstone &
Turoff, 1975). De instemming had betrekking op de keuze en de formulering van de com-
petenties, de dekking van het professionele beroepsgedrag door de beschreven competen-
ties en de verwachte en gewenste mate van beinvloeding vanuit de school. De vergelijking
en de vraag naar de 'dekking' betrof het beroepsprofiel van een vakdocent (Van der Gugten
& Loopstra, 1996). Er zijn per jaar en per betrokken doelgroep twee instemmingsronden
gehouden.
In het LIO-traject krijgen de in paragraaf 3.2.1 beschreven competenties de meeste aan-
dacht. Het niveau van 66n of meerdere van deze competenties dat de LIO realiseert wordt
vastgesteld op basis van de aanpak van een authentiek of 6cht kernprobleem c.q. taak of
praktijkopdracht (Bakx, 2001). Het is een assessment (of niveautoets) dat specifiek voor die
taak wordt gemaakt. Een assessment (verder aangeduid als AS of in meervoud: ASs) toetst
per taak vaak meerdere competenties 6n fungeert gelijktijdig als onderzoeksmethode.
Er zijn drie basisASs die elk naar drie niveaus zijn uitgewerkt. Zie bijlage  10.  Met zes  oplei-
ders en zes coaches, is aan het begin van het eerste onderzoeksjaar een onderzoek met
behulp van de Delphi-methode (Linstone & Turoff, 1975) uitgevoerd om tot (assess-
ment)niveauomschrijvingen van competenties te komen. Meer objectieve niveaube-



44 / Methoden en analyses

oordelingen en normen per niveau van vierdejaars ALO-studenten, zijn niet beschikbaar.
De kenmerken van deze methode zijn:
1.  Er wordt een oordeel op een voorstel gevraagd.
2. De antwoorden zijn anoniem en er vindt geen directe onderlinge interactie tussen de

deskundigen plaats.
3.  Er vindt een terugkoppeling van individuele bijdragen plaats.
4.  Er is ruimte voor het herzien van standpunten. In een viertal ronden is geprobeerd tot

overeenstemming te komen.

Alle respondenten hebben een ALO-Groningen achtergrond, varieren in leeftijd, staan
bekend als degelijke vakgenoten en van de coaches is er 66n in het speciaal onderwijs, twee
ziin er in het primair en drie in het voortgezet onderwijs werkzaam. Kennis van de ALO-
werkwijze, programma-inhoud en opvattingen over de kwaliteit van afgestudeerden is
belangrijk voor de keuze van de respondenten. De ronden werden schriftelijk uitgevoerd.
Per ronde werden de versies bijgesteld op basis van het commentaar. Wanneer wijzigingen
niet werden opgenomen werd dat aangegeven. Met de eindversie konden allen instemmen.
Verdere validaties van ASs zijn beschreven in deel 3, paragraaf 16.2.3. Bil elk AS wordt een
van het basisAS afgeleid beoordelingskader gemaakt en het functioneringsniveau vastge-
steld. Ook het functioneren van LIO-teams wordt door ASs beoordeeld en daarbij wordt
zo mogelijk de individuele bijdrage vastgesteld. De meeste ASs worden twee maal afgeno-
men of worden vervangen door een AS dat een eerder AS omvat, waardoor ontwikkeling
kan worden vastgesteld. Een eerste AS vindt op verschillende momenten in een jaar plaats
en moet daarom als een relatieve beginmeting worden gezien. In totaal zijn er zeventien
verschillende ASs. Een overzicht is opgenomen in deel 3, paragraaf 16.2.1. Er zijn zeven
ASs die 66n keer plaatsvinden, zeven vinden tweemaal plaats en drie driemaal in 66n tra-
ject. In totaal zijn er dertig ASs per traject. Ze dekken alle competenties die in een LIO-
traject onderwerp van onderwijs zijn.
Een AS heeft een diagnostische functie. Het is een momentopname, waarvan het resultaat
aanleiding is voor verdere leeractiviteiten en dat vorm krijgt in een persoonlijk ontwik-
kelingsplan. Over het AS-resultaat wordt met betrokkene gecommuniceerd en om instem-
ming ('membercheck') gevraagd. Bij een verschil van mening geeft het ondersteunende
portfoliomateriaal de doorslag.
De gegevens zijn verwerkt met behulp van SPSS voor windows 10.0. Data-analyses zijn
uitgevoerd op een ordinaal meetniveau (De Heus et al., 1995). De navolgen :le onderzoeks-
methoden warden bij de tweede onderzoeksvraag toegepast:

1. Documentanalyse.
1.1. Een analyse van een beschrijving van de studie-, werk-, bewegingsloopbaan voor

het begin van de ALO-opleiding en tijdens die opleiding tot en met het derde stu-
diejaar inclusief kritische incidenten (AS 12). Zie bijlage 3. Het doel is het vaststel-
len van het niveau van reflectie.

1.2.    Beoordeling van vier versies van het S(tudie)W(erk)B(eleids)plan met daarin de uit-
werking van de verschillende onderwijstaken in plannen of middelen, die in de LIO-
sectie en individueel zijn gemaakt alsmede de eigen leer- en evaluatieverslagen (AS
5,  8  6n  15).  Het  doel  is het vaststellen  van het reflectie- (studieplandeel), didactisch-
(werkplandeel) en management-competentieniveau (werk- 6n beleidsplandeel) en
ontwikkelingen op deze gebieden. Beoordeling van 66n van de taken, het tweede
project, is als bijlage 8.2 opgenomen.
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1.3. Een analyse van een gezamenlijk (de LIO-sectie) 6n een individueel plan voor een
lessenreeks met een gegeven toelichting op basis van een ontwerpwijzer, uitvoering
en evaluatie van dat plan (AS 1). Het doel is het vaststellen van het didactisch com-
petentieniveau en de didactische ontwikkeling.

1.4. Een observatie van een video-opname van een illustratief lesfragment met een maxi-
male duur van vijftien minuten in een bewegingsgebied en klas naar keuze. Het frag-
ment moet een goed beeld geven van het eigen didactisch handelen op dit moment.
Er wordt hierop door de LIO een mondelinge toelichting gegeven in de vorm van
een 'stimulated recall' (Verloop, 1989; Wahl, 1991). Verantwoording en procedure is
als bijlage 4 opgenomen (AS 2). Het doel is het vaststellen van het didactisch com-
petentieniveau.

1.5.   Analyse van een drietal periodieke individuele leerverslagen op basis van de in het
studieplan aangegeven leertaken, de in het werkplan aangegeven periodeplan en de
logboekevaluaties.
Het leerverslag is een terugblik en een sterkte-zwakte analyse van het functioneren
in de school en in de opleiding met aandacht voor het plannen, het lesgeven, de uit-
voering van taken in de school en in de opleiding, het conceptueel handelen en de
eigen leertaken op korte en lange termijn (AS 15). Het leerverslag omvat ook een
vooruitblik dat vorm krijgt in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de te ont-
wikkelen leertaken worden opgenornen. Het doel is de ontwikkeling van het leren
reflecteren door vergelijking van begin- en eindniveau vaststellen.

1.6. Het projectverslag inclusief de individuele evaluatie, groepsevaluatie en de monde-
linge presentatie  (AS  16).  Zie voor beoordelingspunten b#lage 8.2. Het doel is het
vaststellen van het reflectief en didactisch competentieniveau.

1.7.    Door de student verzameld portfoliomateriaal met schriftelijke en mondelinge toe-
lichting als bewijs van niveau en vorderingen op micro- en mesoniveau (AS 10 6n
14). Het doel is het niveau van reflecteren, didactisch handelen en managen vaststel-
len en de ontwikkelingen op de onderscheiden gebieden.

2.      Documentanalyse 6n observaties.
2.1.    Procesanalyse van schriftelijke evaluaties. Twee systematische groepsevaluaties van

het functioneren als LIO-sectie respectievelijk als projectgroep. Twee zelfevaluaties
over het functioneren binnen de LIO-sectie respectievelijk projectgroep (AS 6, 9,11
6n  17).  Het doel is vaststellen van het management-competentieniveau en signaleren

van ontwikkelingen op het gebied van het managen.
2.2.     Observatie van een management- en een didactisch gerichte workshop. Beoordeling

van een draaiboek, verslag en evaluatie van de workshop. Het is een teamactiviteit
(AS 3 6n 4). Het doel is het vaststellen van het management- en didactisch compe-
tentieniveau.

3. Gestructureerde interviews.
3.1. Een drietal diepte interviews over de ontwikkeling in het functioneren als vakleraar

binnen het LIO-traject. Het zijn half gestructureerde 'membercheck'- interviews
(Wahl, 1982; IJzendoorn & Miedema, 1986) volgens de 'general interview approach'

(Patton, 1990). In het eerste en derde gesprek wordt door de LIO commentaar gege-
ven op het concept van een functioneringsprofiel. In het tweede gesprek wordt de
conceptuele en didactische ontwikkeling geanalyseerd. In juni daarnaast ook op het
concept van de trajectevaluatie en een mondelinge toelichting op het portfoliomate-
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riaal in de vorm van een sollicitatiegesprek (AS 7,10 6n 14). Het doel is het vaststel-
len van ontwikkelingen op het gebied van het reflecteren, managen en het didactisch
handelen.

3.2. Referaat: mondelinge presentatie over de eigen ontwikkeling in het LIO-traject (AS
13). Het doel is het niveau van reflecteren en didactisch handelen vaststellen. Zie
voor beoordelingspunten billage 8.1.

4. Enquhe.
Beantwoorden van vragen over 'de mate van tevredenheid' met de leerervaringen en de
eigen ontwikkeling in het LIO-traject.

4.2.2 Analyst van de professionele ontwikkeling.

Elke taakgebonden AS wordt ontleend aan drie basisASs op respectievelijk reflectief,
didactisch en managementgebied. Reflectie is een kerncompetentie die bij alle ASs een
belangriike rol speelt en het niveau wordt om die reden steeds apart vastgesteld. Met zes
ervaren opleiders (dezelfde als waarmee de competenties zijn vastgesteld) en zes ervaren
coaches, is aan het begin van het eerste onderzoeksjaar een onderzoek met behulp van de
Delphi-methode (Linstone & Turoff, 1975) uitgevoerd.
Bil de AS-uitvoering is de intracodering (stabiliteit in codering van de hoofdonderzoeker)
redelijk stabiel: 80-90% overeenstemming. Dertig procent van de ASs worden samen of na
elkaar beoordeeld. Over de jaren heen (met verschillende opleiders) bestaat er een interco-
deringsovereenstemming van gemiddeld ,71. In het eerste jaar ,65, tweede jaar ,67 en derde
laar,91 (r: 0,66; p: 0,00). Bij de eindbeoordeling van het reflectie, didactisch en manage-
mentniveau is de mate van overeenstemming ,87. Er is dus sprake van een redelijk over-
eenkomstige beoordeling. Om toeval te verdisconteren is gebruik gemaakt van de over-
eenstemmingsmaat Cohens Kappa (Van der Sande, 1986, p. 78) waarbij gecorrigeerd wordt
voor de kans op overeenstemming tussen coderingen bij toeval. Waarden groter dan ,60
ziin voldoende. In het onderzoek is dat ,71.
Verhoging van constructvaliditeit verhoogt de betrouwbaarheid. (Collega-)opleiders/-
onderzoekers en coaches vinden het aantal ASs en de aard daarvan volledig c.q. voldoende
dekkend voor alle te toetsen competenties in dit LIO-traject. De toetsing gebeurt door
meerdere beoordelaars, de procedures zijn transparant, de 'taken' zijn complex en authen-
tiek en de resultaten hebben invloed op het verdere leren 6n onderwijs (Dierick et al.,
2002). De LIO, mede-LIO's, opleiders en coaches beoordelen samen. Ze worden in de
opleiding en in de werksituatie uitgevoerd. Coaches onderschrijven de relevantie van de
kerncompetenties in relatie tot het takenprofiel van een vakdocent (Van der Gugten, 1996).
Het aantal toetsen is, gegeven de tijd, maximaal. Na beoordelingen vinden 'memberchecks'
van de niveauaanduidingen plaats al of niet ondersteund door portfoliomateriaal.

De analyses van de professionele ontwikkeling vindt verticaal (within-site-analysis) en
horizontaal (cross-site analysis) plaats. Bij een verticale analyse wordt de ontwikkeling van
66n LIO gevolgd (Baarda et al., 2000, p 167-196; Verra, 2001). Het is een opeenvolging van
interpretatieve bewerkingen van de ASs en resulteert in een profielschets. Bij de horizon-
tale analyst vergeli iken we de LIO's en de drie LIO-groepen onderling (Huberman &
Miles, 1998; Miles & Huberman, 1984). De ontwikkeling van competenties vindt in de
opleiding en/of in de school plaats. In de school staan vooral het lesgeven en het functio-
neren als teamlid/(vak)collega centraal inclusief het uitvoeren van mesotaken. In de oplei-
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ding staan vooral het maken van plannen op basis van vakconceptuele overwegingen, het
opzetten van praktijkgericht onderzoek en het professioneel leren opereren in een team
centraal. De 'taken' worden beschreven in het Studie-Werk-Beleidsplan (SWB-plan) en
ZiJn in bijlage 2 opgenomen. De tijdbesteding van LIO's worden in interviews en tijd-
schrilfopdrachten gevolgd. Verspreid over het jaar houden wisselende groepen van drie
LIO's gedurende een week hun inzet voor het LIO-traject bil.

Het resultaat van alle ASs wordt in een reflectie-, didactisch en managementprofiel samen-
gevat. Het daarin genoemde 'niveau 0' betekent: 'nog niet startbekwaam', 'niveau 1' bete-
kent 'voldoende startbekwaam' als vakleraar, 'niveau 2' is het niveau van 'meer dan start-
bekwaam' (overeenkomend met normaal 66n jaar praktijkervaring in een school) en
'niveau 3' is het niveau van 'ruim startbekwaam' (overeenkomend met twee jaar praktijk-
ervaring in een school). Vorderingen kunnen inhouden:
1. Ontwikkelingen, waarbij op een bepaald niveau een 'nieuw' gedragskenrnerk wordt

getoond.
2.  Verbeteringen van de uitvoering van een bepaald kenmerk.

Beoordelingen worden door de opleiders en coaches (de laatste vanaf de tweede LIO-
groep) vastgesteld en ter instemming aan de LIO voorgelegd. Wanneer instemming wordt
onthouden dient portfoliomateriaal als 'bewijs van niveau'. Er wordt in de beoordelingen
naar consensus gestreefd.
De ASs voor de verschillende competentieprofielen zijn beschreven in bijlage  10.  Een
voorbeeld van een functioneringsprofiel is in bijlage 11 opgenomen. De ASs zijn in dit
onderzoek jaarlijks op onderdelen bijgesteld. Indien de verwachting bestaat, dat een bij-
stelling invloed heeft op een voorafgaande beoordeling is het beschikbare materiaal

opnieuw geanalyseerd en beoordeeld.
Nagegaan wordt of er ook relaties bestaan tussen de geconstateerde professionele ontwik-
kelingen en persoonsgegevens: (1) geslacht, (2) leeftijd per 1 september, (3) studieachter-

grond (MBO, HAVO, VWO/andere opleiding) en (4) studieverloop in de ALO-periode
(aantal behaalde studiepunten aan het begin van het LIO-traject).
De resultaten op ASs zijn van belang voor het verdere onderwijsleerproces. De LIO's
maken op basis van deze resultaten 'plannen van aanpak' voor de komende periode.
Opleiders/onderzoekers behouden hiermee een redelijk neutrale functie van 'volgers' van
professionele ontwikkelingen van LIO's. De producten, die door de LIO-groep gezamen-
lijk en individueel worden ontwikkeld fungeren als systeemdocumenten. Dat wil zeggen
authentiek materiaal dat vorderingen en niveau illustreert en binnen het systeem dat onder-
zocht wordt ook geproduceerd wordt (Swanborn, 1987, p. 328). Aan de uitvoering van
elke AS gaat een onderlinge training in de vorm van toelichting en kritisch commentaar

vooraf. Steekproefsgewijs vinden dubbele controles plaats, waarmee de interpretatie van de
resultaten wordt getoetst. Bij het gebruik van methoden wordt de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid nagegaan.
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4.3 Vakconceptuele c.q. didactische ontwikkeling van Lio's

In 4.3.1 zijn de onderzoeksmethoden beschreven en in 4.3.2 de analyse van vakconceptue-
le en didactisch ontwikkeling.

4.3.1 Onderzoeksmetboden.

De professionele ontwikkeling inclusief de conceptuele en didactische ontwikkeling wordt
door ASs (of niveautoetsen) vastgesteld. ASs zijn momentopnames, waarvan de resultaten
aanleiding geven tot verdere leeractiviteiten. Over de resultaten wordt met de betrokken
LIO('s) gecommuniceerd. Instemming (membercheck) is gewenst. Bij een verschil van
mening geeft het ondersteunende portfoliomateriaal de doorslag.
De gegevens zijn verwerkt met behulp van SPSS voor windows 10.0. Data-analyses zijn
uitgevoerd op een ordinaal meetniveau (De Heus et al., 1995). Bij het vinden van een ant-
woord op deze derde onderzoeksvraag zijn de volgende methoden toegepast.

1. Documentanalyse.
1.1.   Beoordeling van een drietal vakconceptontwerpen van de LIO-sectie en de eigen

individuele afwijkingen daarvan. Beschrijving van her eigen vakconcept op basis van
(wel of geen ideale) voorbeelden en aangegeven opvattingen op methode- en prak-tijkniveau (AS 15). Het doel is het vaststellen van de conceptuele structuur op
methodeniveau en met name de omvang, aard, (rang)ordening en relatering van
opvattingen. Het is een aspect van de didactisch competentie.

1.2.    Beoordeling van de conceptuele diepgang bij het maken van een werkplan en daar-
mee verbonden plannen en leermiddelen (AS 1 En 15). Het doel is het vaststellen van
de praktische conceptuele structuur: de vertaling en feitelijke mate van realisering
van opvattingen.

1.3.    Door de student verzamelt portfoliomateriaal met schriftelijke en mondelinge toe-
lichting als bewijs van niveau en vorderingen op micro- en mesoniveau  (AS  10  6n
14). Het doel is het niveau van het didactisch handelen vast te stellen.

1.4.    Analyse van een drietal periodieke individuele leerverslagen op basis van de in het
studieplan aangegeven leertaken, de in het werkplan aangegeven periodeplannen en
de logboekevaluaties (AS 8). Het doel is het vaststellen van didactische aandachts-
punten en de feitelijke realisering daarvan.

2. Interview.
2.1. Een diepte-interview in de vorm van 'membercheck'. Het doel is het expliciteren van

opvattingen en het aangeven van het gewenste of feitelijke gebruik in de praktijk. Het
is een half gestructureerde interview (Wahl, 1982; IJzendoorn & Miedema, 1986) vol-
gens de 'general interview approach' (Patton, 1990). Het doel is het vaststellen van de
ontwikkeling op het gebied van het didactisch handelen (AS 7). Zie bijlage 5.

2.2. Een observatie van een video-opname van een illustratief lesfragment met een maxi-
male duur van vijftien minuten in een bewegingsgebied en klas naar keuze. Het frag-
ment moet een goed beeld geven van het eigen didactisch handelen op dit moment.
Er wordt hierop door de LIO een mondelinge toelichting gegeven in de vorm van
een 'stimulated recall' (Verloop, 1989; Wahl, 1991). Verantwoording en procedure is
als bijlage 3 opgenomen (AS 2). Het doel is het niveau en ontwikkeling van het con-
ceptueel denken en handelen vast te stellen.
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2.3. Mondeling referaat over de eigen professionele ontwikkeling in het LIO-traject. Zie
voor de aandachtspunten b#lage  8.1  (AS  13).  Het doel  is het niveau van reflecteren
en didactisch handelen vaststellen.

3. Enqu6te.
Beantwoorden van de vraag: hoe belangrijk zijn de opvattingen van het model-vak-
concept (deel 3, paragraaf 15.5) voor je. Opvattingen zijn gedxpliciteerd. Het wordt
halverwege een tra ect en aan het einde uitgevoerd. Doel: bewust worden van 'wat
er toe doet' en het herkennen van de relatie vakconcept en 'krachtige' leerwerkom-
geving.

4.3.2 Analyst van de conceptuele c.q.didactiscbe ont'wikkeling.

Conceptuele ontwikkeling vindt op twee niveaus plaats: het methode- en het praktijk-
niveau (Korthagen, 1998; 2000; Mosston &.Ashworth, 1994; Veugelers & De Kat, 1998).
Een model van een vakconcept fungeert als referentiemodel. De persoonlijke vakconcep-
ten worden hiermee vergeleken. Het gaat om het krijgen van een cumulatief beeld dat aan
het einde van het LIO-traject definitief wordt vastgesteld. De analyse richt zich op:
-  De structuur van het vakconcept en de feitelijke vertaling van het vakconcept in

plannen en het didactisch handelen in de les.
-   De discrepantie tussen het feitelijke en gewenste vakconcept.

Valeconceptstructultr.
Ontwikkeling in de structuur vindt plaats door het beter benoemen, ordenen, in rangorde
plaatsen, relateren en praktisch in fasen kunnen vertalen van opvattingen.
Benoemen is het kernachtig typeren van wat belangnik wordt gevonden. Bijvoorbeeld:
motorisch, sociaal en cognitief leren alsmede het leren uitvoeren van meerdere rollen in
bewegingssituaties wordt benoemd als 'meervoudige bewegingsbekwaamheid'. Bij het
ordenen wordt onderscheid gemaakt naar de aard van opvattingen zoals pedagogische of
bewegingsopvattingen. Het in rangorde van belangrijkheid plaatsen betekent dat binnen de
groep van pedagogische opvattingen bijvoorbeeld 'sportgerichte bewegingseducatie' het
meest centraal staat gevolgd door 'zelfstandig individueel en samen met anderen bewe-
gingssituaties inhoud en vorm geven'. Er ontstaat een hiBrarchie. Bij het koppelen van
opvattingen wordt aangegeven welke opvattingen met elkaar samenhangen. Er zijn oorza-
kelijke of voorwaardelijke opvattingen. Zo kan sturend dn probleemsturend onderwijzen
als een continuum worden opgevat. Je bent 'meer of minder' het 66n of het ander aan het
doen. Het vertalen in fasen is de omzetting van een opvatting in concrete acties en in een
bepaalde volgorde van eenvoudig naar complex. Het wordt in fasen door de docent geleerd
om te onderwijzen En door de leerlingen geleerd om het toe te passen. Fasen in het zelf-
standig leren bewegen zijn bijvoorbeeld: opdrachten uitvoeren, organiseren, kiezen, lei-
ding geven en ontwerpen. Theorie8n worden al doende verwerkt en in handelingsaanbe-
velingen (modellen, werkpatronen en vuistregels) omgezet. Het is een vorm van
diepteverwerking en belangrijk bij het bewust veranderen van concepten (Buitink, 1998;
Desforges, 1995; Pintrich et al., 1993).
Het  vakconcept in  deel 3, paragraaf 15.5, fungeert als referentiemodel.  Bij het vaststellen
van de mate van ontwikkeling van de conceptstructuur wordt het volgende gedaan:
1. De omvang aan opvattingen die op methodeniveau worden benoemd. Geanalyseerd

wordt hoe volledig een vakconcept op verschillende momenten in het LIO-traject



50 / Methoden en analyses

wordt beschreven. Een LIO kan ook andere opvattingen op hetzelfde niveau van alge-
meen- of abstractheid benoemen.

2. De aard van de opvattingen, die op methodeniveau worden benoemd. Geanalyseerd
wordt hoe gevarieerd een vakconcept wordt beschreven.

3.  De mate van structurering (ordening, plaatsen in volgorde van belangrijkheid, koppe-

ling van opvattingen aan elkaar of mate van relatering) van de op methodeniveau
genoemde opvattingen. Geanalyseerd wordt hoe sterk geordend een vakconcept op
verschillende momenten op hetzelfde niveau van abstractheid of algemeenheid wordt
beschreven.

4.  De invloed van een vakconcept op het didactisch handelen. Opvattingen zijn in plan-
nen terug te vin :len, doordat uitgangspunten worden benoemd of uit producten zijn af
te leiden. Het betreft zowel inhoudelijke als aanpakkeuzes en keuzes van volgordes.

Het gaat om een cumulatief beeld dat aan het einde van het LIO-traject definitief wordt
vastgesteld. Niet alleen in plannen maar ook bij het onderwijzen blijken opvattingen. Ze
worden door de LIO zelf in -taken en leerverslagen aangegeven en getoond in demonstra-
ties (workshops en clinics) of video-opnames van lessen of lesdelen. Toepassing in de vorm
van het tonen en toelichten van portfoliomateriaal als bewijs van competentieniveau of
vordering.
In dit onderzoek worden team- en individuele vakconcepten vergeleken met het referen-
tiemodel. Op basis van dit model worden de eigen opvattingen benoemd en geordend. Dit
is vergelijkbaar met een methode die bekend staat als 'concept mapping'. Het is een 'rese-
arch technique for capturing the meaning of a specific concept, by graphically representing
related concepts and their hierarchical interrelationships' (Novak, 1990; Meyer, 1999). In
dit onderzoek is het toegepast in een geleide vorm. In de opleiding wordt het werken met
modellen aangemoedigd. Op basis daarvan ziln ook eigen invullingen en wijzigingen van
de modellen mogelijk. Persoonlijk praktisch gebruik van modellen staat voorop. De aan-
pak resulteert in een meestal optimaal en vrij volledig gewenst vakconcept.

Feitelijk en gewenst vakconcept.
Het contrast tussen ideaal en werkelijkheid. Mede door verschillen in ervaringen en bele-
vingen is van een tweetal contrasten sprake tussen wat door een vakdocent als wenselijk
wordt gezien en wat feitelijk te realiseren blijkt. Een eerste contrast is het verschil tussen

de meer ideale onderwijsbeelden vanuit de opleiding en de ervaren praktijk. Een tweede
contrast is het verschil tussen de eigen gewenste onderwijsbeelden en de praktische
realiseringsmogelijkheden. Conceptuele ontwikkeling probeert deze verschillen te verklei-
nen.

De toeschrijving van de oorzaken van de hier genoemde verschillen kunnen betrekking
hebben op de eigen professionele bekwaamheid, die (nog) te beperkt is, de mogelijkheden
van de doelgroep(en), die optimale ontwikkelingen in de weg staan of de werkomgeving
die belemmerend werkt. De mate waarin de concrete realisering in enige mate plaatsvindt
duiden we aan met een percentage van het referentiemodel-vakconcept. De LIO geeft dat
ook zelf aan, het wordt afgeleid uit de analyse van plannen, demonstraties of videobeelden
van het eigen lesgeven. De ontwikkeling van het vakconcept en het didactische handelen
wordt bevorderd  door  de  aan het einde  van  het  deel 3, paragraaf 15.3, beschreven inter-
venties.
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4.4 Innovatie binnen een opleiding

In paragraaf 4.4.1 komen de onderzoeksmethoden en in 4.4.2 de analyse van de innovatie
in een opleidingstraject aan bod.

4.4.1 Onderzoeksmetboden.

Bij dit deel van het onderzoek gaat het om de kwaliteit van het team van opleiders als 'pro-
fessioneel werkend en lerend team'. De volgende onderzoeksmethoden worden gebruikt:

1. Sterkte-zwakte analyse per cursusjaar van de individuele opleiders en het team in rela-
tie tot de beoogde en te veranderen aandachtspunten.

2. EnquBte onder LIO's naar de mate van herkenning van het modelgedrag van opleiders
en coaches. De verschillende uitvoeringen van het rolgedrag en daarmee corresponde-
rende waarderingen zijn omschreven.

3. Periodieke rapportages in de vorm van notities waarbij theoretische, methodologische
en evaluatieve opmerkingen worden gemaakt. De rapportages ziin gekoppeld aan het
reguliere werkoverleg en gebaseerd op formatieve en summatieve evaluaties over de
mate van realisering van indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving voor de
LIO's en de rol van de opleiders daarbii.

4.4.2 Analyse van de innovatie in een opleidingstraject.

In paragraaf  1.4  en  in deel 3, paragraaf  12.4  tot en met  12.6 zijn aspecten van 'veranderen'
binnen een professioneel werkend en lerend team genoemd, waardoor het team van oplei-
ders zich heeft laten leiden.

Er worden frequente en systematische evaluaties uitgevoerd zoals bij de eerste onder-
zoeksvraag is beschreven. In een trajectevaluatie wordt door de opleiders de ontwikkeling
in vergelijking met voorgaande faren geEvalueerd. Bij alle evaluaties zijn LIO's als ver-
tegenwoordiger of als groep betrokken. Ervaringen werden gedeeld en op effecten
gewaardeerd. Besluiten of conclusies naar aanleiding van deze evaluaties worden ter
instemming aan alle betrokkenen voorgelegd (Ghesqui8re & Staessens, 1999; Ten Dam &
Volman, 1999). Over verschillen van mening is gesproken of gecorrespondeerd en bij een
blijvend verschil van inzicht is gezocht naar argumenten en feitelilke 'bewilzen: Er wordt
gestreefd naar consensus, maar 70% instemming wordt als voldoende geaccepteerd. De
instemming varieert feitelijk van 84 tot 100%. In de bileenkomsten wordt op basis van
argumenten gediscussieerd over het verloop en de opbrengsten van het onderzoek
waardoor 'argumentatieve betrouwbaarheid' kan ontstaan (Van IJzendoorn & Miedema,
1986).

Om 'control effects' ('onderzoeker veroorzaakt effecten') en 'biased viewpoint effects'
(selectieve waarneming of interpretatie van de kant van de onderzoeker) te voorkomen is
als eerste 'peer-debriefing' of 'consensual validation' (Hutjes & van Buuren, 1996) van
belang. Dat wil zeggen controle op de interpretaties van de onderzoeker. In het team van
opleiders is de onderlinge relatie: collegiaal in een lerend team. De verzamelde documen-
ten, videobanden, portfoliomateriaal en audiotapes worden gearchiveerd en zijn voor
(her)controle toegankelijk.
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BORGING VAN DE BETROUWBAARHEID

EN DE VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK

Achtereenvolgens wordt de wi ze van borging van de interne (paragraaf 5.1) en externe

(5.2) betrouwbaarheid beschreven. Daarna volgt die van de interne (5.3) en externe (5.4)
validiteit van het onderzoek.

5.1 Interne betrouwbaarheid

In dit onderzoek gaat het om het leveren van wetenschappelijk onderbouwde, algemene
kennis ter verbetering van het handelen van professionals bij de oplossing van specifieke
problemen in een opleiding. Om wetenschappelijke en bruikbare kennis te krijgen zi in op
de eerste plaats meerdere casestudies uitgevoerd: een multiple case-design (Yin, 1994). Op
de tweede plaats wordt triangulatie toegepast dat bovendien de interne betrouwbaarheid
bevordert.
In deel 1 (paragraaf 2.1.2) werd gesproken over het wenselijke van een: 'constateerbare toe-
name van zelfbeschikkingsruimte van betrokkenen wordt als voldoende ervaren (empo-
werment)' en het streven naar: 'het beste weten van dit moment op grond van de best
mogelijke bronnen en naar tevredenheid van alle partners in het onderzoek (wederkerige

adequaatheid)'. In dit onderzoek wordt op verschillende manieren naar deze 'mate van
tevredenheid' van betrokkenen gevraagd. Ook hierbij is triangulatie gewenst
(Kelchtermans, 1994; Olafson, 1991; Smaling, 1996).

1. Theoretische triangulatie. Het betreft het gebruik van verschillende perspectieven bij de
analyse van dezelfde data. In dit onderzoek zijn de standpunten van LIO's, coaches,
opleiders/onderzoekers steeds bij de beoordeling van de data en de instemming met de
conclusies gewaardeerd.

2. Onderzoekerstriangulatie. Opleiders ontwikkelen samen onderzoeksactiviteiten. Om
pragmatische redenen (tijd) zijn de onderzoekstaken verdeeld. Er is een nauwkeurige
verslaglegging uitgevoerd en in veel gevallen hebben steeds twee onderzoekers eenzelf-
de situatie beoordeeld. Bij verschillen in beoordeling is consensus-overleg gevoerdl. Bij
LIO-groep 2 zijn in het eerste half jaar de beoordelingen van de LIO's door 66n oplei-
der/onderzoeker uitgevoerd.

3.  Datatriangulatie. De data worden met verschillende methoden (interview, stimulated
recall, observatie, documentanalyse en assessment) verzameld en met elkaar vergeleken
(Brewer et al., 1999; Denzin, 1989; Lyle, 1993; Olafson 1991; Potrac et al., 2000). In dit
onderzoek betrof het herhaalde en/of elkaar overlappende beoordelingen van compe-
tenties (de assessments/ASs), die op verschillende momenten zijn uitgevoerd.
Beoordelingen zijn met elkaar vergeleken om ontwikkeling van een competentie vast te
stellen.
Data-analyse van leerwerkervaringen gebeurt met behulp van observatie, theoretische,
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methodische en reflectieve notities. De triangulatie wordt uitgevoerd tussen verschil-
lende methoden van dataverzameling: documentenanalyse, interviews, proces-, pro-
duct-, formatieve en summatieve evaluaties.

4. Methodische triangulatie. In dit onderzoek valt dataverzameling samen met het 'conti-
nu beoordelen' van de professionele ontwikkeling van studenten door ASs en het syste-
matisch en continu evalueren van de opleiders/onderzoekers. De gebruikte methoden
zijn interactief en stimulerend. Het maakt actief participeren en het formuleren van
eigen opvattingen aantrekkelijk. De gebruikte methoden worden in combinatie met
data-analysemethoden toegepast (Maso, 1989; Miles & Huberman, 1984; Wester, 1995).
Bij de verschillende analyses van de onderzoeksvragen zijn opmerkingen over de waar-
borging van de interne betrouwbaarheid gemaakt. In deel 3, paragraaf 16.2.2 en 16.2.3,
zijn bepalingen van validiteit van de ASs en de ASniveaus beschreven.

5.2 Externe betrouwbaarheid

Er is gestreefd naar een transparant onderzoek door aan te geven hoe het is opgezet, op
welke wijze het materiaal is verzameld en welke interpretaties zijn gemaakt (Janesick, 1994;
Kelchtermans, 1994; Maso & Smaling, 1998; Yin, 1994). Het theoretisch kader is expliciet
in relatie met de resultaten beschreven. Het detailmateriaal is in een intern en apart data-
bestand opgenomen. De wetenschapstheoretische vooronderstellingen, onderzoeksresul-
taten van verschillende in het onderzoek betrokken aspecten worden in deel twee tot en
met vier geExpliciteerd. De volgende controleprocedures ziin uitgevoerd (Wester, 1995,
p. 200-204):

1.  Controle van de datakwaliteit door herhaling van ASs gedurende het cursusjaar, trian-
gulatie, representativiteitsonderzoek door het beeld dat de onderzoeker van het onder-
zoek krijgt te controleren bil collega-opleiders en feedback van participanten door alle
resultaten en conclusies ter instemming voor te leggen aan de LIO's En de teamleden.

2.  Controle van de interpretatiekwaliteit door controle op de betekenisverlening van de
betrokkenen door dit rechtstreeks Uit te zoeken, controle op interpretaties door colle-
ga-onderzoekers/opleiders en tekstanalyse, waarbij begin- en eindtekst met elkaar wor-
den vergeleken om een niet- bewuste systematische perspectiefverandering (bijvoor-
beeld 'going native') te voorkomen, en door literatuuronderzoek.

3.  Controle van de gevonden samenhangen door het 'wegen' van het bewijsmateriaal en
hier is dat het beoordelen van de kwaliteit van de indicatoren en hun samenhang, ver-
gelijkingen maken en zoeken naar een structurele samenhang in de theorie.

4.  Controle van de algemeenheid van de resultaten door aan te sluiten bij de literatuur,
waardoor de gevonden resultaten in een breder verband kunnen worden geplaatst en
het nagaan van de herkenbaarheid door raadpleging van LIO's, coaches en collega-
opleiders.

5.  Controle van de onderzoeksprocedure door triangulatie en methodische verantwoor-
ding op basis van methodische notities tijdens het onderzoek.
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5.3 Interne validiteit

De interne validiteit heeft betrekking op de verkregen gegevens en de gehanteerde redene-
ringen die tot onderzoeksconclusies leiden. Een systematische vertekening wordt voorko-
men door methoden- en onderzoekerstriangulatie en het controleren van interpretaties en
evaluaties van de onderzoekers door LIO-studenten en/of coaches in de vorm van 'mem-
berchecks' (Stake, 1995). Bij deze 'memberchecks' worden analyses, resultaten en gegevens
aan direct betrokkenen voorgelegd om vast te stellen of de reconstructie van de werkelijk-
heid door de onderzoeker voor hen herkenbaar is (Guba, 1981). Validiteit bedreigende fac-
toren als reactiviteit, selectiviteit, onderzoekerseffecten, onderzoeksbias en subjectbias
worden hierdoor vermeden. Frequent zijn notities gernaakt en zowel individuele als geza-
menlijke evaluaties (met individuele LIO's, teams en de hele groep, collega-opleiders/-
onderzoekers en coaches) uitgevoerd. In trajectevaluaties zijn de bevindingen samengevat
en verbeteringen voorgesteld. Er ziin jaarlijks zeventien verschillende ASs uitgevoerd,
waarvan de meeste twee keer werden uitgevoerd. Aan betrokkenen is instemming met de
beoordeling gevraagd. Portfoliomateriaal wordt hierbij als ondersteuning gebruikt.
Met vakgenoten (medeopleiders en coaches) is regelmatig contact geweest over theorieEn
en methoden. Collega's buiten de eigen werkplek hebben commentaar gegeven op opzet en
uitvoering van het onderzoek. In het vakblad 'Lichamelijke Opvoeding' zijn enkele aspec-
ten in artikelen gepubliceerdz . Studiedagen en congressen over verwante onderwerpen zijn
bezocht. Tijdens de onderzoeksperiode is er met jaarlijks wisselende groepen coaches vier
keer van gedachten gewisseld over organisatie, aanpak en inhoud van zowel het ALO als
het eigen programma. Door opleiders/-onderzoekers ziln frequente evaluaties en reflecties
uitgevoerd. Dat gebeurde om de twee weken door de opleiders, om de vier weken door
opleiders, een LIO-sectie en coaches, per periode (van ongeveer dertien weken) door oplei-
ders en LIO-groep en aan het einde van het LIO-traject door opleiders, coaches en LIO's.
Het onderzoek levert een verbeterd opleidingsmodel op. Ook maatregelen, die niet het
gewenste effect opleveren zijn vermeld. Het verloop van het analytisch kader in het onder-
zoek worcIt beschreven inclusief op grond waarvan ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Hierdoor kan een waardeoordeel over de onderzoeksconclusies worden getrokken.
In dit onderzoek is de kans op 'control effect' groot. Opleiders/onderzoekers kunnen door
hun aanwezigheid in de leerwerksituatie van de LIO bepaalde verschijnselen veroorzaken
of wijzigen. De onderzoekers participeren actief en volledig. De LIO's zijn niet op de
hoogte dat er onderzoek wordt gedaan, wel is verantwoord waarom een onderzoekende
werkwijze bij een LIO(-traject) hoort. De onderzoeksactiviteiten passen binnen het traject
6n hebben relevantie voor het onderzoek. De kwaliteit van de relatie tussen onderzoeker
en onderzochten is ook van invloed op de kwaliteit van de data (Measor, 1985). Naast de
instemming met de beoordelingen van ASs wordt gestreefd naar een 'lerend team'-context
tussen de opleiders en de LIO-groep. Reflecties en evaluaties worden met elkaar gedeeld,

besproken en becommentarieerd. Door de sterk op ontwikkelen gerichte instelling van de
onderzoekers kan sprake ziln van een 'biased viewpoint effect'. Een sterk selectieve per-
ceptie of interpretatie van hun kant. Door een continue zelf- en teamreflectie wordt dat
geprobeerd te voorkomen (Lincoln & Guba, 1990). Er vinden daarnaast regelmatige con-
troles plaats op interpretaties van resultaten en methodologische evaluaties. Conceptversies
zijn binnen en buiten de ALO, als een vorm van 'audit-trail' (Guba, 1981), van kritisch
commentaar voorzien.
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5.4 Externe validiteit

De externe validiteit wordt gewaarborgd door het koppelen van ontwikkelingsprocessen
of knelpunten aan literatuur en onderzoek (Yin, 1994). Dat vindt plaats in deel twee en drie
en resulteert in een verbeterde versie van het opleidingsmodel. Er is sprake van theoriege-
richt steekproeftrekken (Maso & Smaling, 1998, p. 74). Dit maakt generaliseringen moge-
lijk door de gerichtheid op zowel theorievorming als door een theoretisch kader. Dit wordt
door Yin (1994) analytische generaliseerbaarheid genoemd, waarbij vergelilking tussen
caseresultaten plaatsvindt. Het gebruik van 'indicatoren' vergroot het zicht op overeen-
komstige contexten en programma-inhouden. Ze fungeren als 'applicability criteria' (Lin-
coln & Guba, 1990). Het zijn principes waarmee een context kan worden ge(re)constru-
eerd. De validiteit is afhankelijk van de grondigheid waarmee nieuwe situaties met de
onderzoekssituatie kan worden vergeleken. De contextuele kenmerken van de onderzoch-
te situatie zijn beschreven ('thick descriptions') en hebben een grote variatiebreedte aan
essenti8le kenmerken ('theoretical/-purposive sampling'; Guba, 1981). De beschrijving
richt zich op een beginsituatie, een ontwikkeling en een eindsituatie (het opleidingsmodel
na drie jaar onderzoek). Om de gebruikswaarde van het onderzoek te vergroten zijn de
volgende 'waardeverhogende' maatregelen genomen (Maso & Smaling, 1998, p. 86):
-  De benuttingswaarde wordt bevorderd door het nastreven van een grote mate van

detaillering in vorm en inhoud van een meer gewenst opleidingsonderwijs, het vaststel-
len van professionele ontwikkelingen en het aangeven van vergelijkbaar onderzoek. Er
wordt sterke nadruk gelegd op externe validiteit en met name de overdraagbaarheid.

-  De implementatiewaarde wordt bevorderd door manipuleerbare variabelen te onder-
zoeken (de indicatoren), het discriminerend effect van mogelijke veranderingen aan te
geven en het op hoofdlijnen beschrijven van een organisatiecultuur.

-  De participatieve waarde wordt bevorderd door de inbreng van alle betrokkenen
(LIO's, coaches, collega opleiders) serieus te nemen en optimaal te gebruiken.
Medeopleiders zijn ook medeonderzoekers.

Noten
1 Een doctoraalstudent onderwijskunde (RUG) heeft meegewerkt aan 66n van de assessments (stimulated recall).
2 Relevante publicaties in de 'Lichamelilke Opvoeding':
Met beleid in beweging (1999), 87(4; 6), 156-159 en 268-271.

Spelend(d) leren spelen (1999), 87(5), 218-223.
Over de taken van en binnen de vaksectie. Beleid maken vraagt om een professionele aanpak (1999),

87(13),588-592.

Zelfstandigheid leren onderwilzen.Een kwestie van geduld en doseren (2000), 88(7), 317-321.
Samen bewegend 'het bos in'. Over een dilemma bij twee aanpakvarianten (2000), 88(9), 417-419.
Al spelend nadenken over spelen (2001), 89(4; 6), 164-168 en 280-284.
Toetsen van competenties (2001), 89(14; 15), 648-652 en 674- 678.
De didactische betekenis van pendelen en  ojo'en (2002), 90(2; 4), 53-56 en 148-151.
Laat de leeromgeving het werk doen (2002), 90(14), 622-626; (2003), 91(2; 7), 4-8 en 331-335.
Een lerend team worden (2003), 91(5), 204-207.
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ONDERZOEKSRESULTATEN

In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten inzake het ontwerpen van een

'krachtige' leerwerkomgeving. In 6.2 komen de onderzoeksresultaten inzake de professio-
nele ontwikkeling aan bod en in 6.3 die van de conceptuele ontwikkeling. In 6.4 worden
de resultaten van het ontwikkelen en onderzoeken door de opleiders beschreven.

6.1 Ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving

6.1.1 Beginsituatie LIO-groepen.

De beginsituatie van de drie bij het onderzoek betrokken LIO-groepen: groep l (1999-
2000), groep 2 (2000-2001) en groep 3 (2001-2002), kan van invloed zijn op hun 'kijk' op
de leerwerkomgeving in dit LIO-traject en hun professionele ontwikkeling.

Tabel 6.1. Acbtergrondgegevens van de eerste groep

Groep  I: '99-'00. Totaal  22 LIO's. Gem. leeftijd per  I  september:  21.7 jaar

Mannen:  1 1. Gem. leeftijd:  2 1.8 jaar Vrouwen:  1 1. Gem. leeftijd: 2 1.6 jaar

Vooropleiding. VWO: 2, HAVO: 8, CIOS: 1. Vooropleiding: VWO:2, HAVO: 7, CIOS: 2.

SO (2 studenten):  1  LIO-sectie. BO (5):  I  sectie en VO (15; waarvan  I met betaalde baan): 3 secties

Deze eerste onderzoeksgroep (zie tabel 6.1) heeft een optimaal voortra1ect gehad. In het
derde studiejaar is de ALO overgeschakeld naar meer probleemgestuurd onderwijs. In dat

jaar heeft deze groep voor het eerst meer in studieteams moeten werken. De programma's in
de verschillende blokken zijn in vergelijking met de voorgaande jaren nauwelijks gewijzigd.
Aan de toelating tot het LIO-traject is een intake-gesprek in de vorm van een sollicitatie
voorafgegaan. Bovendien zijn minimaal 110 studiepunten per 1 september nodig om te
worden toegelaten. Inclusief de vnje ruimte kunnen studenten op dat moment 126 punten
hebben behaald. Bij minder dan 120 studiepunten zijn knelpunten te verwachten. Van deze
groep hebben 5 studenten (23%) > 120 studiepunten en de rest minder.
De derdejaars tutoren zijn om advies gevraagd over de lesgeefcompetenties van de poten-
tiale LIO's. De werkplekken op de scholen zijn allen onbetaald. Coaches van scholen
bolen zich met instemming van hun directies voor het LIO-traject aan en al of niet na een
verzoek van een LIO. Het aanbevolen aantal lesuren bedraagt 10 tot 14 uun Voor school-
activiteiten worden drie dagen gereserveerd. De overige uren worden aan lesplanningen en
mesotaken besteed. Twee LIO's functioneren voor het eerst in het speciaal basisonderwijs.
Naast het LIO-traject wordt een ALO-programma uitgevoerd. Er worden drie vakdo-
meinen 6n vrij e ruimte activiteiten naar keuze gevolgd. Beide met een omvang van drie
-studiepunten (120 studiebelastingsuren of sbu).
Er zijn drie opleiders in het traject actief. Er is een opleider voor de speciaal onderwijs-
groep aangetrokken. De overige twee opleiders participeren al vier jaar in het traject en
continueren hun inzet.Voor de 22 werkplekken zijn 27 coaches beschikbaar. In VO (17), in
BO (6) en SO (4).
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Tabel 6.2. Acbtergrondgegevens van de tweede groep

Groep 2: '00-'01. Totaal  32 LIO's. Gem. leeftiid per  I  september: 22_ jaar.

Mannen:  17. Gem. leeftijd:  23 jaar. Vrouwen:  15. Gem. leeftiid: 20 jaar.

Vooropleiding. VWO: 2. HAVO:  12. MBO/ Vooropleiding. VWO:  1,  HAVO:  1 1, MBO/
CIOS: 1. Anders:  I met afgeronde universitaire CIOS: 3. Anders: geen.

opleiding en I met buitenlandse niet afgeronde
universitaire opleiding

SO (3 studenten) en  BO (7): 2 LIO-secties. VO/MBO: 22, waarvan  19 met betaalde baan: 5 secties.

Totaal 7 secties.

De tweede groep (zie tabel 6.2) heeft geen optimaal voortraject gehad. Voor hen is de
omschakeling naar meer probleemgestuurd onderwijs in het tweede studiejaar gerealiseerd.
Uitvoering van het programma heeft grote problemen opgeleverd. Ook zij moesten voor
het eerst meer in studieteams werken. De programmaherordening zorgde voor veel lacu-
nes en organisatorisch ging er veel mis. De groep begon sterk gedemotiveerd aan het derde
studiejaan In dat jaar ging er meer naar wens.
De LIO kan op basis van het reguliere programma 126 punten verzamelen. Door pro-
grammawijzigingen in de loop van de jaren zijn ook bonuspunten verstrekt. Bij 120 pun-
ten en hoger is het bijwerken goed haalbaar. Bij minder dan 120 punten zijn knelpunten te
verwachten. Van deze groep hebben op 1 september '00 15 (46%) > 120 punten en 17< 120
punten. Er is in verband met tijdgebrek geen intakegesprek gehouden en de tutoren zijn
niet bevraagd naar de lesgeefcompetenties van de potentiBle LIO's. Wel zijn de mentorbe-
oordelingen van de eerste en derde periode in het derde studiejaar geraadpleegd.
De LIO's in het voortgezet onderwijs en de noordelijke regio (Groningen, Drente en
Friesland) krijgen nu voor het eerst een betaalde stageplaats aangeboden. Dat geldt niet
voor het BO en SO. In een convenant met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
(NHL), de Rijksuniversiteit Groningen (UCLO) en de Hanzehogeschool werden vacatu-
res door directies centraal gemeld. E6n VO-school in Overijssel sloot zich vrijwillig bij 'de
betaalde LIO-stage'aan. Formeel werd het aantal lesuren op acht vastgesteld en verdeeld
over drie dagen. De resterende uren werden aan lesplanningen en mesotaken besteed. Ons
advies blijft 10 tot 14 uren lesgeven. In het BO en SO wordt dat meestal gerealiseerd. Voor
het eerst wordt er door twee studenten op het MBO lesgegeven. De vorig jaar gestarte pilot
met een SO-groep wordt voortgezet. Naast het LIO-traject wordt weer een ALO-pro-
gramma uitgevoerd bestaande uit een vakdomein of praktijkvak naar keuze in een omvang
van drie sbu 6n vrife ruimte activiteiten.
Er zijn in dit cursusjaar 31 coaches verdeeld over 27 werkplekken beschikbaar. In het VO:
21 coaches, in het BO: 5 coaches, BO/SO: 1 coach en SO 4 coaches. Van deze 31 coaches
zijn er 9 coaches met 66n of meerdere  aren begeleidingservaring van LIO's. Er zijn drie
opleiders en een onderzoeker (student onderwijskunde) bij het LIO-traject betrokken. Ze
dekken samen de gehele breedte aan SO, BO en VO-ervaring. Twee van de vier continu-
eerden hun inzet in dit traject met respectievelilk vijf en 66n jaar ervaring. E6n eerstejaars
opleider stopt in december wegens onverenigbaarheid van taken . De onderzoeker verlaat
na ongeveer twee maanden het traject in verband met het knigen van een andere functie in
de organisatie. Vanaf januari wordt een nieuwe opleider aangetrokken. Vanaf maart ont-
staat een meer evenredige taakverdeling tussen de opleiders. De feitelijke inzetbaarheid en
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personele wisselingen maken dat met name het reflecteren sober en meer beperkt dan in de
vorig cursus wordt uitgevoerd.

Tabel 6.3. Acbtergrondgegevens van de derde groep

Groep 3. Totaal 28 LIO's. Gem. leeftiid per  I  september: 21_ jaar.
Mannen: 9. Gem. leeftijd: 22 iaar. Vrouwen:  19. Gem. leeftild: 2 I  jaar.

Vooropleiding. VWO:  1, HAVO: 8, MBO en Vooropleiding. VWO: 4, HAVO: 9, MBO: 6.
anders: geen. Anders: MBO plus een afgeronde driejarige

veterinaire opleiding.
In SO (4 swtudenten) en  BO (3):  1 LIO-sectie. VO/MBO (21;  1 8 met betaalde baan): 5 LIO-secties

Deze derde groep (zie tabel 6.3) heeft een optimaal voortraject gehad. Vanaf het eerste  aar
hebben ze met het gewijzigde meer probleemgestuurde onderwijsprogramma kennisge-
maakt. Het werken in studieteams is vanaf het begin voor hen gebruikelijk. De sterke orga-
nisatorische veranderingen en met name de omschakeling naar meer zelfstudie en minder
contacturen is niet optimaal verlopen. De omvang aan praktijkuren is te beperkt geweest
en wordt als een tekort ervaren. De groep bezit volgens de derdejaars tutoren en docenten
veel kwaliteit en is erg gemotiveerd voor de studie en het beroep. Aantal studiepunten per
1  september:  71%  meer dan 120 studiepunten en 29% heeft  110  tot 119 studiepunten.  Bij
minder dan 120 punten zijn knelpunten te verwachten. Er zijn dit cursusjaar op dit punt
vrijwel geen knelpunten voor LIO's opgetreden. Voor zover dat wel gebeurt, ligt het aan
de planning van de toetsen. Ook dit jaar zijn er betaalde banen in het VO. Het aantal lesu-
ren is formeel weer 8 uur. Er zijn drie dagen voor de school beschikbaar. De resterende tijd
is beschikbaar voor lesplanningen en mesotaken. Ons advies blijft nog steeds: geef 10 tot
14 lesuren. Besteed aan mesotaken 4 tot 6 uur. Drie studenten geven dit jaar les in het
MBO.
Er is vooraf een sollicitatiegesprek gevoerd en de tutor (de begeleider van de aanstaande
LIO in het derde studiejaar) gaf advies over de potentifle kwaliteiten van de student voor
dit traject. Naast het LIO-traject zijn nu alleen vrije ruimte activiteiten ingeroosterd. De
omvang hiervan bedraagt drie studiepunten.
De LIO's worden begeleid door 16 'senior'-coaches (met al 66n of meerdere  aren ervaring
in het begeleiden van LIO's) en 14 'junior'-coaches (met een eerste ervaring in het begelei-
den van LIO's). Vanaf het begin zijn twee opleiders en in de loop van het tweede jaar is een
derde opleider bij het LIO-traject betrokken. Hun werkervaring is respectievelijk een half
jaar, twee jaar en zes jaar. De opleiders besteden meer tijd (circa 0.1 fte of 66n dagdeel per
week) aan de begeleiding van dit traject dan formeel in de baanopbouw is opgenomen.
Deze overinzet hangt samen met de behoefte aan teamteaching. Het is gelijktijdig een vorm
van interne scholing. Optimaal gewerkt hebben wil dan ook zeggen: gegeven de rand-
voorwaarden als tijd en middelen.

Conclusie.
De groepen verschillen in hun voorafgaande opleidingservaring. Die verschillen zijn in de
LIO-trajecten niet merkbaar. Er vindt bij alle groepen een snelle aanpassing plaats aan de
werkwijze en het niveau van werken. De activiteiten van het reguliere ALO-traject (vrije
ruimte activiteiten, vakdomeinen bij de eerste en tweede groep en nog af te ronden tenta-
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mens) werken storend, maar de invloed op het leerwerkgedrag in het LIO-traject is niet
aan te geven. Er blijkt hiervoor voldoende tijd gecre8erd te kunnen worden, omdat niet
altijd van een veertigurige studieweek sprake is 6n keuzes mogelijk zijn in de mate van
inspanning voor de uitvoering van taken.

6.1.2 Het opleidingsmodel aan bet beginvan bet onderzoek.

Aan het begin van het onderzoek in 1999, voldoet het opleidingsmodel al in enige mate aan
meerdere kenmerken van een 'krachtige' leerwerkomgeving. Deze beginsituatie is het
resultaat van een ontwikkeling die drie jaar eerder is begonnen. Het ontwerpen van leer-
werkomgevingen is immers een continu veranderingsproces.

Overzicbt van werkpormen in bet opleidingsmodel.
De werkvormen aan het begin en einde van het onderzoek ziin in enige mate veranderd. In
tabel 6.4 zijn de veranderingen ten opzichte van de beginsituatie aangegeven.
Aantal betrokken opleiders: drie. In het eerste onderzoeksjaar hebben twee opleiders een
VO-achtergrond. E6n opleider heeft een SO/BO-achtergrond. In het tweede en derde
onderzoeksjaar had 66n opleider een VO-achtergrond en twee een SO/BO-achtergrond.

Tabel 6.4. Overzicbt werk·uormen per periode van bet opleidingsmodel waarmee bet onderzoek is
gestart en is befindigd

Periode  I  (13 weken) Periode  2  (13 weken) Periode  3  (13  weken)

ALO-deel op twee dagen. Twee vakdomeinen (2x 3u) uit
Twee vakdomeinen (2x 3u) regulier ALO-programma.
uit regulier ALO-programma Vervalt bij groet) 3
Wordt bij groep 3 vervangen door:
methodisch practicum (2u)

Communicatiepracticum (2u)

Didactisch practicum (2u) Didactisch practicum
(lu gedurende zes weken)
vanof groet) 2

Managementpracticum: Managementpracticum:
teammanagement ( I u) wordt Zu praktijkgericht onderzoek
vena,f groep 2. ( I u/6 weken)

LIO-sectieoverleg LIO-sectie/projectgroepoverleg LIO-sectie/projectgroepoverleg

Werkoverleg (lu) vanaf groet) 3 Werkoverleg (2u) vanaf groet) 3 Werkoverleg op verzoek van het
team/projectgroep vanaf groep  3

Onderwiistaken en zelfstudie Onderwilstaken inclusief Onderwijstaken inclusief
project (2) en zelfstudie project (2) en zelfstudie

Toetsen worden assessments in Toetsen worden assessments in Assessments
de loop van eerste par/groep I de loop van eerste jaar/groep 1

Individuele begeleiding weI/niet Individuele begeleiding weI/niet Individuele begeleiding weI/niet
op verzoek op verzoek op verzoek

Schooldeel op drie dagen.

Stage Stage Stage
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6.1.3 Onderzoeksresultaten inzake toepassing indicatoren en specificaties.

Lopende het onderzoek zijn jaarlijks veranderingen in het opleidingsmodel toegepast. Het
opleidingsmodel wordt elk cursusiaar in een 'studiehandleiding' nader gedetailleerd.
Veranderingen in de organisatie, aanpak, inhoud en toetsing van het opleidingsmodel vin-
den plaats op basis van een concrete ervaring met een activiteit, de reactie van studenten
en/of opleiders en coaches daarop en/of de assessmentresultaten. Veel veranderingen leiden
niet (direct) tot verbetering van leerresultaten, maar leveren wel een aantoonbare bijdrage
aan een beter, sneller en/of plezieriger leren.
Het verminderen van de omvang aan taken nd het eerste onderzoeksiaar heeft bijvoorbeeld
weI tot meer 'rust' bij studenten geleid, maar niet tot een merkbaar betere uitvoering van
taken. Veranderingen vinden aan het einde van een  aartrafect plaats of in de loop daarvan.
'In de loop' betekent: op basis van (systematische) formatieve evaluaties zijn direct veran-
deringen nodig. 'Aan het begin' betekent, dat op basis van (systematische) summatieve eva-
luaties aan het einde van een LIO-traject veranderingen voor een volgend traject worden
doorgevoerd. De indicatoren fungeren als aandachtspunten voor de evaluatiesystematiek.
De periodiek te beoordelen leerervaringen of maatregelen worden per indicator besproken.
Bij elke verandering is per indicator en specificatie in onderstaande tabellen aangegeven of
de bil de evaluatie betrokken groep het resultaat achteraf gezien als 'voldoende' (+), als
'onvoldoende' (-) of als 'een beperkt merkbaar resultaat' (0) heeft waargenomen. Deze
controles werden op wisselende momenten ni invoering van een verandering uitgevoerd.
De effecten van veranderingen op de lange termiln ziin, indien programmatisch relevant,
bij latere evaluaties betrokken. De waardering van de resultaten is gebaseerd op 'de infor-
matie wordt er beter door begrepen of een vaardigheid wordt er beter door beheerst' 6f'de
toepassing van kennis en vaardigheden lukt er beter door'.
Per indicator wordt naar paragraaf of hoofdstuk verwezen, waarin de achtergrondinfor-
matie is beschreven. Verwijzingen naar redenen zi in in elke rechter kolom met kleine let-
ters aangeduid. Een eventuele toelichting is met een cijfer aangegeven en onder de tabel te
vinden.
Algemene opmerkingen zijn aangeduid met de letter A gevolgcl door een volgnummer.
Bij de toelichtende tekst onder een tabel wordt steeds begonnen met een korte beschrijving
van het opleidingsmodel in relatie tot de betreffende indicator (en de specificatie daarvan),
waarmee dit onderzoek is begonnen. In de tekst is de betreffende indicator toegevoegd en
wordt ook naar de specificaties van een indicator verwezen. Zie daarvoor hoofdstuk 3.
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Tabel 6.5. Resultaten indicator  1.

Zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door probleemgestuurd
projectonderwijs  (deel 2, paragraaf 8.1).
In de loop Acn einde Reden

- onderwijstaken worden in - onderwijstaken worden in a. studiebelasting wordt als erg
omvang gereduceerd (a; +) omvang beperkt, gedoseerd naar hoog ervaren; diepgang per
- bewust maken van individu en team en meer taak wordt daardoor minder;
zelfstandige keuzes (b; 2; +) genuanceerd. Er wordt te veel teamtaken ontnemen

gedifferentieerd naar SO/BO het zicht op het individueel
presteren (3) b. het zich bewust ziin is

6n VO (a; +) onvoldoende
- systematisch integreren van - SWB-plan-taken worden in het a. oriantatie in de school en
leerervaringen in de opleiding begin en in de laatste periode project kosten veel tijd; om
an de school krijgt aandacht aanzienlijk verminderd; diepgang te krijgen is een
(d; 4; 0) practicumtaken worden in SWB- taakherordening nodig en moet
- variatie in leerroutes plan opgenomen (a; +) om goed te kunnen plannen
benadrukken en vooral - spreiding in afronding van duidelijkheid over de taken
verdieping stimuleren (e; 0) taken wordt aan tild gebonden bestaan

(b; 3; +) b. te veel op het laatst laten
- toelating LIO-traject wordt aankomen leidt tot
bijgesteld (c;  1 ; +) studievertraging
- start projectopzet in begin c. problemen bil inzet van LIO's
van oktober (b; 0) in de school

d. te veel indrukken, die
onverwerkt bliiven
e. oppervlakkige uitwerking
overheerst; keuzes ziin beperkt

- er is een balans nodig tussen - toelating LIO-traject wordt a. eis van MinOCW
'sturen en zelf sturen'; 'sturen' biigesteld (a; 1) b. mesotaken zijn op school te
krijgt meer accent om het niveau - mesotaken in principe door beperkt in omvang en diepgang
van denken en handelen te de school en anders door de c. planning levert problemen op
verhogen (d; 5; 0) ALO (b) d. vrije keuzes worden niet of
- planning taken op korte en - balans in sturen en zelf sturen minimaal gemaakt; de
lange termijn afwisselen en is afhankelijk van de gemakkelilkste of eenvoudigste
afstemmen (c; 0) mogeliikheden van de nieuwe weg wordt steeds gekozen
- variatie in leerroutes groep; zelf de mate van
benadrukken (+) en verdieping gewenste begeleiding laten
stimuleren (-) aangeven (6)

Het beginmodel. Werken aan taken met vakgebonden kernproblemen staan centraal. Er
zijn individuele en teamtaken 6n taken in de opleiding en in de school (micro- en mesota-
ken). De taken zijn geclusterd in twee projecten. De diepgang in uitwerking van de taken
varieert. Het onderwijs is thematisch, probleemgericht en probleemsturend. Alle specifi-
caties ziJn in enige mate van toepassing.

A. Algemene opmerkingen. In de eerste maanden is de aandacht van de LIO vooral op de
activiteiten in de school gericht. Ori8ntatie op het zelfstandig functioneren dn her greep
willen krijgen op de groepen waaraan wordt lesgegeven overheersen.
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Mesotaken kunnen liggen het gebied van begeleiding, programmaontwikkeling en on-
derzoek 6n management. De wens is dat op elk mesogebied naar keuze minimaal 66n taak
wordt uitgevoerd. Begeleidingstaken (mentoraat) blijven erg beperkt (indicator  1.2).
Het kritisch reflecteren op het eigen functioneren kost de nodige tijd. Het verwerven van
een onderzoekende, kritisch reflexieve en probleemoplossende houding is in het gehele tra-

ject van belang en wordt bevorderd door het maken van een logboek, leertaken, leerver-

slagen en plannen van aanpak (indicator  1.4).

1 (tabel 6.5). De LIO moet voor toelating aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.  Er wordt een sollicitatie- c.q.intakegesprek gehouden om na te gaan hoe gemotiveerd

de lerende voor het onderwijs is, hoe goed het vermogen tot reflecteren is en hoe hoog
het conceptueel niveau is. Op basis van dit gesprek wordt een advies gegeven.

b.  Advies van de (derdejaars) tutor over niveau van functioneren in het algemeen (in team,
in de studie).

c.  Advies van stagementoren en tutor inzake het niveau van het lesgeven (minimaal ruim
voldoende).

d.  Een minimum van 110 (bij groep 1) of 116 (bij groep 2 en 3) studiepunten is nood-zake-
lijk, maar 120 studiepunten wordt geadviseerd.

Met name de aandachtspunten c en d zijn van belang vanwege de taxatie of een potentiBle
LIO als een 'zelfstandig vakdocent kan functioneren'. Alleen het minimum aantal studie-

punten is formeel bindend.
De adviezen zijn vrijblijvend, maar de enkele keer dat het een negatief advies betrof, is daar
de gewenste consequentie aan verbonden.

2. Er kunnen zelfstandig keuzes worden gemaakt ten aanzien van diepgang of breedte van
taakuitwerkingen en de daarbi j uit te voeren rollen. De taakonderwerpen kunnen aan de
werksituatie in het speciaal en middelbaar beroepsonderwijs worden aangepast. Er zijn (in
het derde jaar van onderzoek) meerdere keuzemodules beschikbaar. Uit de zes mogelijk-
he :len moeten er drie worden gekozen.
Gemeenschappelijk en individuele keuzemogelijkheden worden elk jaar nadrukkelijk aan-
gegeven. Aan taken ten behoeve van de school wordt altijd de eerste prioriteit gegeven, ver-
volgens gaat alle aandacht uit naar de LIO-sectietaken en tenslotte krijgen de individuele
taken de aandacht. De LIO kiest om diepgang in de uitwerking van taken te beperken of

 uist optimaal na te streven. Tot dat eerste neigen de meeste LIO's en het vereist 'druk' van
de kant van de LIO-sectie en/of de opleiders om voldoende metacognitieve en vooral con-
ceptuele diepgang te realiseren (indicatoren 1.1,  1.2 en 1.4).

3. De werkdruk wordt in de tweede en derde groepen steeds als 'hoog' maar 'beheersbaar'

aangeduid. In de eerste groep werd die werkdruk als 'te hoog' benoemd. De LIO heeft zijn
aandacht verspreid over de LIO-activiteiten, de achterstallige rental'nens van het reguliere

ALO-programma, de vri<e ruimte activiteiten (geldt voor circa vijftig procent van de LIO's),
de eigen sportactiviteiten, het geven van trainingen, het uitvoeren van een bijbaantie en
sociale activiteiten. Er zijn veel concurrerende activiteiten. De LIO's zijn voortdurend op
meerdere terreinen tegelijk actief. De keuzevrijheid leidt bij circa de helft van de LIO's tot
een bewust niet optimaal benutten van alle leermogelijkheden in het LIO-traject. De tijd-
besteding van de LIO's en LIO-groepen is als volgt. Zie tabel 6.6.
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Tabel 6.6. Tijdbesteding van LIO's in de drie groepen.

Groep I Groep 2 Groep 3
In opleiding  16 uur waarvan: In opleiding  16 uur waarvan: In opleiding  16 uur waarvan:
-periode  1:4 uren practicum, -periode  1:4 uren practicum, -periode  1:7 uren practicum,
periode 2: 2 uren periode 2: 2 uren periode 2: 2 uren
- SWB-plan: onderwijstaken -SWB-plan: onderwijstaken en -SWB-plan: onderwijstaken
en zelfstudie gem. 7 uur zelfstudie gem. 6 uur p/week en zelfstudie gem. 6 uur p/week
p/week (25%=8 uur of meer ( 15%=8 uur of meer en  10%=4     (42%=8 uur of meer en 8%=
en 5%=4 uur of minder uur of minder p/week. 4 uur of minder p/week)
p/week.
-LIO-sectieoverleg: 2-4 uren -LIO-sectieoverleg: 2-4 uren -LIO-sectieoverleg: 2-4 uren
-assessments gem. I uur -assessments gem. I uur p/week -assessments gem. I uur
p/week p/week
-ALO-Vrije ruimte voor 50% -ALO-Vrije ruimte voor 50% -ALO-Vrije ruimte voor  10%
van de LIO's:  1 -3 uur p/week van de LIO's:  1 -3 uur p/week van de LIO's:  1 -3 uur p/week
-ALO-periode I en 2: 6 uur -ALO-periode  1:6 uur voor
voor praktijk van twee praktiik van twee vakdomeinen
vakdomeinen
-Voor 85% van deze LIO- -Voor 75% van deze LIO-groep   -Voor 50% van deze LIO-groep
groep extra ALO-tentamens: extra ALO-tentamens: extra ALO-tentamens:
gem.  I uur p/week (1) gem.  I uur p/week (1) gem.  I uur p/week (1)
In school 24 uur waarvan: In school 24 uur waarvan: In school 24 uur waarvan:
-lesuren 10-14 -lesuren 8 (VO-betaald) en 10- -lesuren 8 (VO-betaald) en
-mesotaken VO: 2 uur p/week 14 (SO/BO-onbetaald 10- 14  (SO/BO-onbetaald)
en SO/BO: I uur p/week -mesotaken VO/MBO: 3 uur -mesotaken VO/MBO: 3 uur

p/week en SO/BO: I uur p/week en SO/BO: I uur
p/week p/week

Buiten de opleiding (2): Buiten de opleiding (2): gem 8 Buiten de opleiding (2): gem. 7
gem.  10 uur p/week (variatie uur p/week (variatie van 2-25 uur p/week (variatie van 0- 14
van 0-23 uur p/week) uur p/week) uur p/week)

Het nog moeten afteggen van ALO-tentamens zorgt in elk traject voor verstoringen en
onrust, maar blijkt geen effect te hebben op de professionele ontwikkeling. Zie daarvoor
paragraaf 6.2. Vrijwel alle LIO's doen zelf aan 66n of meerdere sporten, geven trainingen,
hebben een bijbaan (enkelen zeggen die ook absoluut nodig te hebben om financieel rond
te komen) en/of claimen tijd voor een eigen 'sociaal leven'(inclusief de studentenvereni-
ging). Een deel vermindert in de loop van het cursusjaar de eigen activiteiten naast het
LIO-traject. Twee studenten (in groep 2) doen aan 'topsport' en zijn frequent voor trai-
ningen en wedstrijden afwezig. ALO/LIO-studenten zijn actief en pakken veel tegelijk
aan. Ze proberen die samenhang voor zichzelf zo optimaal mogelijk te maken. Dat spoort
niet altijd met de mogelijkheden en belangen van de opleiding en/of de school. Het over-
nemen van lessen van collega's in verband met ziekte en dergelijke komt regelmatig voon
Het geven van sporttrainingen of het doen aan sport sluiten aan bij de te verwerven oplei-
dingscompetenties. Het werkt verbredend en kan de werkdruk verhogen.
De omvang aan taken verminderen leidt dus niet zonder meer tot een meer optimaal
gebruik van de beschikbare studietijd. Gemiddeld heeft de LIO ten aanzien van 'voor de
opleiding bedoelde tijd' een niet gebruikte marge van zeven tot negen uur per week. De
maximaal beschikbare opleidingstijd van veertig uur per week wordt door een kwart van
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de LIO's niet volledig benut. De overigen komen dicht in de buurt van die veertig uur of
gaan er ruim overheen. In de eerste periode van dertien weken wordt gemiddeld 32 tot 35
uur aan de opleiding besteed. In de tweede periode is dat 27 uur en in de derde periode
komt het op 23 uur per week uit. Dat is voor het grootste deel van de groep gemiddeld op
jaarbasis 27  uur per week.  Op jaarbasis varieert de studiebelasting van  1080  tot  1400  uur.
Het blijft dan nog steeds onder de formeel aangegeven 1680 uur studiebelasting. De werk-
druk wordt desondanks als 'hoog' en het gehele traject als 'zwaar maar leerzaam' ervaren.
Ruim de helft van elke LIO-groep geeft aan weinig tijd te hebben voor andere sociale en/of
vrijetijdsactiviteiten. De feitelijke studiebelasting blijkt bij de eerste groep niet, maar bij de
tweede en derde groep wel meer gelijkmatig verdeeld. Toch wordt de studiebelasting in de
eerste (met de ori8ntatie op school) en de laatste periode (vanwege het project) als
'zwaarder' ervaren (indicatoren  1.1  en  1.2).

4. De leerervaringen in opleiding en school zijn volgens de LIO's gevarieerd en talrilk. Ze
zi in soms doelbewust in leertaken of plannen nagestreefd en soms toevallig. Het aandeel

eigen leertaken is in vrijwel elke periode hoog, maar daarvan wordt maar een klein deel
(schriftelijk) vermeld. Het betreft ervaren problemen, waarvoor oplossingen worden
gezocht. Het varieert per LIO van drie tot twaalf taken per periode, waarvan er twee
onderwerp van gesprek in het team of in het werkoverleg met de opleider worden.
Halverwege het jaar rapporteert van elke LIO-groep 75% 'redelijk veel leerervaringen',
20% czeer veel leerervaringen' en 5% 'weinig leerervaringen'. De aard en omvang van leer-
ervaringen zijn sterk verschillend. Ze zijn praktisch en/of theoretisch van aard, vinden op
verschillende niveaus van concreetheid plaats en richten zich op organisatorische, inhou-
delijke of aanpakervaringen. De LIO moet zelf tot een integratie van die ervaringen
komen. De mate waarin dat in de loop van een LIO-traject lukt, bepaalt hun mate van ont-
wikkeling. De activiteiten die voor meer geintegreerde ervaringen kunnen zorgen zijn het
maken van werkplannen, het periodiek formuleren van leertaken, het op basis van reflec-
ties maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het maken van evaluatie- en leerver-

slagen (indicatoren 1.3 en 1.5).

5. Het gaat in dit LIO-traject vooral om het verbeteren van het reflecteren, het didactisch
handelen op praktisch en methodeniveau en het handelen als manager. Een LIO kan keu-
zes maken in wat als leertaak wordt gekozen en wordt toegepast. Daar gaat begrijpen en
integreren van kennis aan vooraf, terwijl bij de uitvoering al ontwikkelde vaardigheden aan
'nieuwe' vaardigheden gekoppeld moeten worden of deze moeten vervangen. Dat kost tijd
en om die reden zijn leertaken van de lerende, voor de eerste twee perioden, dan ook voor-

al gericht op orientatie en/of het praktisch handelen zoals het kiezen van (uitdagende) acti-
viteiten, het samenstellen van groepen of het geven van korte en duidelijke opdrachten. De
vrijheid in de planning van onderwijstaken is aan grenzen gebonden. In de loop van het
jaar zoeken de meeste LIO's en teams die grenzen op. Het goed plannen en de verdieping
in de uitwerking komen onder tijddruk te staan.
De neiging om diepgang achterwege te laten (zie bij punt 2) sluit aan bij de ervaring van het

al drie jaar lang opgeleid zijn in de zekerheid dat 'een 5.5 al voldoende is en een studiepunt
oplevert'. Er wordt bewust afgezien van een streven naar een '10: Aan de andere kant ver-
eist een veelheid aan taken soms ook pragmatische keuzes. De omvang aan taken is vrijwel
jaarlijks beperkt en de'druk' om te presteren bij de tweede en derde groep is verhoogd door:
-   een meer intensieve begeleiding door de opleiders onder andere door de invoering van

het tweewekelijkse werkoverleg;
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-   een beoordeling van SWB/onderwijstaken door twee opleiders;
-    de uitbreiding van het aantal ASs inclusief de herhalingen en gekoppeld aan plannen van

aanpak door de LIO en de LIO-sectie;
-   verbetering in de beschrijving van ASniveaus en de afstemming van de ASs op het op te

lossen praktijkprobleem;
-   een meer frequente rapportage van de projectvoortgang.

Het 'verhogen van druk' stimuleert met name de verdieping van het leren, maar niet het
zelfstandig en zelfverantwoordelijk handelen (indicatoren 1.1 en 1.4).

6. Voor zelfstandigheid kan gekozen worden. Taken zijn als problemen geformuleerd.
Zoekgedrag is wenselijk. Er kan voor 'niet zelf willen zoeken' worden gekozen. Er is
immers op meerdere en vele gebieden ook nog zoekgedrag nodig. Studenten kunnen de
mate van gewenste begeleiding aangeven of reductie van zoekgedrag vragen. Leidraden bij
taken zijn beschikbaar (indicatoren  1.1  en 1.2).

(Tabel 6.7 zie pagina 66)

Het beginmodel.Het actief zelf ontwikkelen (indicator 2.2) wordt op de volgende manie-
ren gestimuleerd:
-    Werken met onderwijsprogramma's die exemplarisch zijn voor de praktijk, op basis van

geExpliciteerde opvattingen ziin samengesteld en die met behulp van meerdere onder-
wijsmethoden kunnen worden toegepast.

-   Het in de opleiding en/of de school toepassen van modules die relatief 'nieuwe' com-
petenties vereisen.

-   Het verwerven van inzicht in hoe competenties geleerd en verder ontwikkeld kunnen
worden door zelfscholing.

-   Een confrontatie van een opleidingsconcept (de 'krachtige' leerwerkomgeving dn het
model-vakconcept) met het persoonlijke zich ontwikkelende vakconcept.

-   Het bewust worden en benutten van discrepanties tussen het gewenste en het feitelijke
persoonlijke vakconcept als aanjager voor verdere didactische ontwikkeling.

De opleidingstheorie is een praktijktheorie waaraan praktische handelingsaanbevelingen,
overzichtsschema's, modellen, werkpatronen en didactische vuistregels kunnen worden
ontleend en toegepast. Leren reflecteren en kritisch evalueren bevorderen een actief leren
en werken en gebeurt door het formuleren van leertaken, maken van leerverslagen op basis
van logboekevaluaties, oplossen van problemen of uitdagingen, ontwerpen en toepassen
van plannen. In de loop van het jaar neemt mede hierdoor de didactische durf om te experi-
menteren toe. Het opleidingsonderwijs fungeert hierbij als 'model' voor het onderwijs in
de school. Vakconceptontwikkeling vindt plaats door het systematisch en doordacht ont-
werpen van plannen en middelen die in het eigen onderwijs worden toegepast. Achteraf
vindt reflectie op de ontwikkeling en de uitvoering plaats. De plannen zijn onderdeel van
de onderwijstaken in de periodieke StudieWerkBeleidsplannen. Zie bijlage 2. Conceptuele
ontwikkeling en de ontwikkeling van het didactisch handelen, plus de reflectie daarop,
beinvloeden elkaar. Managementvaardigheden worden ontwikkeld door het maken van
beleidsplannen, samen aan taken werken en taken verdelen 6n het systematisch regelen van
het overleg (indicatoren 2.1 en 2.2).
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Tabel 6.7. Resultaten indicator 2.

Actief en constructief leren van waardegebieden door procesgericht en activerend onderwiis
(paragraaf 8.2).

In de loop Aan einde Reden

- meer nadruk op actief - (gewenste) werkwijze van de a. een deel van de secties
toepassen van werkpatronen LIO-sectie wordt nadrukkelilk opereert op een 'losse' manier;
(a; 0) aangegeven (a; +) tijddruk levert problemen op
- accent op teamplanning; - aangeven van bijdrage school b. de opvatting 'je hebt twee
detailleringen van opdracht en 'opleiding' aan gehele parttime banen' wordt niet
vanaf 2e periode aangegeven opleiding (b; +) gedeeld; de school krijgt veruit
(a; +). - werkpatronen bil oplossen van de meeste aandacht

problemen moet nadrukkelijker c. toepassing in lessen is

gebeuren (0) beperkt
- opzet van het model
vakconcept wordt bijgesteld;
voorbeelduitwerkingen worden
uitgebreid; interventies worden
verbreed en verdiept (c; +)

- accentueren van beschikbare - meer bewust maken van a. als hoofdliinen bekend ziin

modellen/schema's, vuistregels relatie opleidingsonderwils en bliift een verdere verdieping
en werkpatronen en bronnen het onderwils in de school achterwege (1)
(a; -) (opleiding als model) (b; 0) b. de modelfunctie van het

- meer nadruk op reflecteren en - accentueren van beschikbare opleidingsonderwils wordt
'leren te leren' (a; 2; 0) modellen/schema's, vuistregels onvoldoende herkend  (1)
- meer nadruk op zelfstudie (1) en werkpatronen en bronnen
(-)                                     (a; 0)

- toepassing werkpatronen bij - benoemen en toepassen van
het oplossen van problemen (+) waardegebieden in het

onderwils(wat is pedagogischi)
(b; 0)
- conceptuele voorbeeld
uitwerkingen worden uitgebreid;
ook in didactische practica.
(a; +)

-vervolg van meer nadruk op - bewust maken relatie a. zoekgedrag blijft beperkt
reflecteren en 'leren te leren' opleidingsonderwils en b. er wordt te weinig in de
(2; +) onderwils in de school (het plannen mee gedaan
- meer nadruk op zelfstudie fungeren als model)
(1;+)
- accentueren van beschikbare
modellen/schema's, vuistregels
en werkpatronen en bronnen
(a; +)
- benoemen en toepassen
van waardegebieden in het
onderwijs (b; +)
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1. (tabel 6.7). Het benoemen en vertalen van waardegebieden (ensceneringsthema's) naar
het onderwijs vindt steeds explicieter plaats. Parallel hieraan ontwikkelt zich het eigen vak-
concept. De bewustwording van het 'waarom z6 handelen' neemt toe.
Het vertalen van de krachtige leerwerkomgeving vanuit de opleiding naar de school
gebeurt door de LIO's altijd in enige maar wel verschillende mate. Alle LIO's onderschril-
ven het belang van de indicatoren En de opvattingen vanuit de gegeven modellen. Er vindt
voldoende herkenning en erkenning plaats. In de loop van het onderzoek worden de ver-
talingen van de modellen naar de praktijk beter geexpliciteerd. Feitelijke en bewuste toe-
passingen vinden in groep 1 bij 14% in enige (beperkte) mate plaats, in groep 2 bi j 23% en
in groep 3 bij 47% (indicator 2.1).
LIO's opereren pragmatisch en ziln op hoofdliinen ingesteld. Theoretische verdieping
vindt in enige mate plaats. Uitvoering van taken zorgt voor verbreding en krijgt voldoen-
de aandacht. Zelfstudie beperkt zich tot het analyseren van hoofdlijnen. Praktische, maar
relatief oppervlakkige toepassingen overheersen. Het coachen op meer 'zelfstudie' En
'diepgang' krijgt meer nadruk (indicator 2.2).

2. Verbeteren van de opzet van leertaken, logboek, leerverslag en portfoliomateriaal. Er is
veel aandacht voor het bewust gebruik maken van (schema's/modellen, werkpatronen en
(didactische) vuistregels). Bij de derde groep is clat ook onderwerp van gesprek in het regu-
liere werkoverleg en bij de teamevaluaties (indicator 2.2).

Al. Algemene opmerking. In de practica en door de onderwijstaken wordt het'actief leren-
activerend onderwijzen' nadrukkelijk gestimuleerd. Het is confronterend opleiden (van
bovenaf gedropte 'theorie') in de zin van het inleiden in of verdiepen van aanpakken die
nieuw' zijn, nog niet voldoende worden beheerst om ze direct in de praktijk toe te passen.

Praktische vertalingen worden aangegeven, maar zijn nog niet 6cht eigen gemaakt. Training
daarin vindt beperkt plaats. Het is de eigen keuze om daar als team of als individu in meer
of minder mate actief iets mee te gaan doen.
Taken zijn geformuleerd als problemen. De beschikbare informatiebronnen bevatten de
tennis en de vaardigheden om de problemen op te lossen. Er moet actief naar gezocht wor-
den. Dat voortdurend moeten zoeken roept bij een deel van de LIO's weerstand op. Er
wordt naar kortere wegen gezocht bijvoorbeeld door oplossingen aan de opleiders te vra-
gen. Hierbij speelt ook het zoeken naar zekerheden een rol (indicator 2.1).

A2. Functioneren van practica. Het communicatiepracticum en didactisch practicum fun-
geren bij de eerste groep als losse onderdelen. De integratiepoging is bij de tWeede groep
te beperkt gebleven. Het reflecteren komt nog onvoldoende aan bod. Bij de derde groep is
die integratie meer optimaal. Practica, onderwijstaken, (werk)begeleiding en het functio-
neren als LIO-sectie vormen nu een eenheid. LIO's zijn in het algemeen tevreden tot zeer

tevreden over het aanbod aan practice. Bij groep 1 is die verhouding: 53%-37%, bij groep
2: 54%-41% en bij groep 3: 51%-44%. Er wordt veel van geleerd. Per practicum is wel ver-
schil in de mate waarin dat het geval is En in het effect op het feitelijk individueel handelen
en handelen als LIO-sectie. Het methodisch practicum dat voor het eerst bij de derde

groep is ingevoerd, wordt het meest gewaardeerd. Daarna volgt het didactisch practicum
en het managementpracticum. Beide zijn bij alle groepen toegepast.
Effecten van het methodisch practicum zijn het grootst in de praktijk van het lesgeven.
LIO-koppels krilgen op basis van hun deskundigheden de opdracht twee maal twee uur te
verzorgen en daarbij gebruik te maken van ondersteunende leermiddelen. Effecten van het
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didactisch practicum zijn aantoonbaar in het maken van plannen, leertaken en in de prak-
tijk van het lesgeven. Het vertalen van de 'theorie'naar de praktijk wordt door BO/SO-
LIO's zowel in het didactisch als management- practicum, als onvoldoende gezien. Er is
wel nadrukkelijk aandacht voor die vertaalslagen naar BO/SO en de praktische voorbeel-
den vanuit BO/SO 6n VO zijn gelijk verdeeld. In practica vindt onderwijstraining plaats
en worden de vertalingsmogelijkheden ervaren van het model-vakconcept en het model-
'krachtige' leeromgeving van de opleiding naar de school. Die modelfunctie wordt door
BO/SO-gerichte LIO's veel minder herkent dan door VO/MBO-gerichte LIO's.
Het managementpracticum richt zich vooral op het verbeteren van het teamfunctioneren,
beleid maken en onderzoek doen. Effecten van dit practicum zijn het grootst op het func-
tioneren van de LIO-sectie en de individuele en teamevaluaties.
Aan de practica zijn onderwijstaken en zelfstudieactiviteiten gekoppeld. De taken worden
naar tevredenheid van de LIO's en de opleiders gemaakt. De diepgang in uitwerking vari-
eert individueel en per team. De zelfstudie beperkt zich tot hoofdlijnen en wordt niet door
de programma-aanwijzingen maar door de taken gestuurd. Er wordt pragmatisch gewerkt
dat wil zeggen dat de inspanningen worden gedoseerd naar het (te verwachten) minimaal
geaccepteerde niveau.
Begeleiding van leerlingen blijft voor de LIO's beperkt tot het begeleiden in de lessen en

het begeleiden van collega's vindt vrijwel uitsluitend plaats binnen de LIO-sectie in de
vorm van collegiale consultatie en intervisie. In enkele gevallen worden jongerejaars ALO
c.q. PABO-studenten bij hun stage begeleid of worden workshops aan vakcollega's gege-

Tabel 6.8. Resultaten  mdicator  3.

Gedoseerd individueel en samenwerkend leren door gedifferentieerd en coaperatief onderwils
(paragraaf 8.3).

In de loop Aan einde Reden

- meer onderscheid in - samenstelling van teams wordt  a. de kwaliteit van de
individuele en teamtaken aan regels gebonden (a;  1; +) (samenwerking) in teams laat te

en teamtaken meer het - maken van een drietal wensen over
'samenwerkend leren' individuele keuzemodules van b. er is behoefte aan
laten bevorderen (a; b; +) ieder 40 sbu (b; -) interessedifferentiatie 6n ook
- aangeven van leerinfra- - leerinfrastructuur accentueren meer individuele acties

structuurmogelijkheden (c; 0) (C; +) c. mogelilkheden worden niet
voldoende benut

- tips voor effectief samen- -invoeren werkbegeleiding LIO- a. aansluiten bij werkervaringen
werken in teams; vormen van sectie en een opleider (a; +) van LIO's en meer verdieping
samenwerking varieren (+) - invoeren van teamfunctio- van het elkaar begeleiden
- wi zen op individuele neringschecklist (b; +) b. kwaliteit van de
keuzemodules (2; 0) -onderlinge begeleidingsvormen samenwerking in teams laat
- elI<aar scholen benadrukken trainen; invoering twee- soms te wensen over

(b; 0) wekeliikse werkbegeleiding

(b; +)
- SWB-plan-taken bieden meer a. er is behoefte aan een
ruimte voor differentiatie naar meer op-maat werken
niveau 6n interesse (a; 2; 0)
- toepassen van het elkaar
scholen benadrukken (3; +)
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ven. Ontwikkelen van plannen En het lesgeven krijgen op school de meeste aandacht.
Mesotaken in de vorm van leerprojecten komen 66n keer per cursusiaar in het kader van
het afstudeerproject voor en alleen als de projectgroep voor een actieonderzoek kiest. Dat
gebeurt in 92% van de gevallen (indicator 2.2).

Het beginmodel. De LIO's zijn verdeeld in secties van vier tot zes deelnemers. De bedoe-
ling is dat ze functioneren als professioneel werkende en lerende teams.

Modellen van werk- en beleidsplannen worden naar eigen plannen vertaald. De daarvoor
benodigde competenties worden in practica en in de school verworven. Zelfscholing en
elkaar scholen zijn manieren om dit te realiseren. Het elkaar scholen vindt plaats door vor-
men van intervisie, collegiate consultatie, coachen 6n begeleiden op afstand van coach en
opleider. De coach heeft meestal een keer per week een gesprek met de LIO. De opleiders
hebben per LIO 66n of twee gesprekken per jaar en gebeurt op verzoek. Twee keer per jaar
worden op school functioneringsgesprekken gevoerd. De coach wordt door de opleiders
getraind in het geven van begeleiding op afstand (indicatoren 3.1 tot en met 3.5).

Al. Algemene opmerking. De onderwijstaken zijn deels individuele en deels teamtaken.
Mesotaken in scholen zijn meestal individuele taken. De verhouding in omvang is veertig
procent individuele taken en zestig procent teamtaken. Het project is in principe een keuze
(individueel of team), hoewel wordt aanbevolen het als team te gaan uitvoeren. De af-
studeerproject op de werkplek vereist een individuele uitwerking. Het kan worden
beschouwd als een leerproject. In de school worden verdere geen leerprojecten als meso-
taken uitgevoerd (indicator 3.5).
Het maken van de teamtaken veronderstelt een taakverdeling binnen de LIO-sectie. Dat
gebeurt in het algemeen in voldoende mate. Het koppelen van de taakuitvoeringen aan het
gemeenschappelijke vakconcept of het tot consensus over de uitwerking komen verschilt
per groep van 'doe maar' tot en met heftige verschillen van mening (indicator 3.3).

1. (tabel 6.8). Criteria voor samenstelling van de LIO-secties zijn: het type onderwijs waar-
in de LIO werkzaam is, dominante kwaliteiten op test (visie hebben, communiceren/-
begeleiden, ontwikkelen, lesgeven/ organiseren), persoonlifke affiniteit met medestuden-
ten. Er wordt gezocht naar een ideale teamsamenstelling. De LIO's doen een voorstel aan
de opleiders die de definitieve samenstelling van de teams bevestigen. De teams krijgen de
opdracht te streven naar een 'professioneel werkend en lerend team'. Vanaf de derde groep
is tweewekelijks werkoverleg tussen een opleider en het team ingepland (indicator 3.3).

2. Het meer op-maat werken door individuele taken te geven die 'op niveau' kunnen wor-
den uitgevoerd en het aanbieden van keuzemodules maakt differentiatie mogelijk. LIO's
verschillen in hun inzet en vermogen om veel taken tegelijk op meerdere niveaus van diep-
gang uit te voeren. Variabele taakuitvoeringen en leerroutekeuzes zijn mogelijk.
Metacognitieve inclusief conceptuele verdieping is in het algemeen onder enige 'druk' van
LIO-sectie en/of opleiders mogelijk. Het op-maat bedienen is geen probleem, maar wel de
controle op de afstemming tussen die keuze en de eigen mogelijkheden. De wenselijkheid
staat niet ter discussie, maar het blijkt (nog) moeilijk uitvoerbaar. Voor de uitvoering van
taken kan over een uitgebreide leerinfrastructuur worden beschikt die in enige, maar in
beperkte mate tijd- en plaatsgebonden is (indicatoren 3.1,3.2 en 3.3).
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3. Het trainen van het elkaar scholen gebeurt expliciet en is onderdeel van de sectietaak.
Vormen zijn: intervisie, collegiale consultatie en coachen. In de tweede projectopdracht
wordt actieonderzoek aanbevolen. Het leren scholen van de coach is daarvan dan vaak
onderdeel (indicator 3.5).

Tabel 6.9. Restiltaten indicator 4.

Wendbaar en ervaringsgericht leren op basis van transfer door gantegreerd duaal onderwils
(paragraaf 8.4 en hoofdstuk 9).
In de loop Aan einde Reden

- poging tot inhoudelijke - beschrijving inhoudeliike a. traditioneel ligt de nadruk
afstemming met coaches (a; -) aandachtspunten van op het lesgeven en het

coachprogramma (+) praktisch handelingsniveau

- meer nadruk op het zoeken -voorstellen voor a. transfer vanuit practica naar
naar bronnen voor modellen, kwaliteitsverbetering van praktilk iS te beperkt (2)
werkpatronen en vuistregels op werkplekken en aangeven van
didactisch an managementgebied gewenste leeraccenten (1;0)
(a; 0)

- meer nadruk op de bronnen - voorstellen voor a. wendbaar functioneren
van modellen, werkpatronen en kwaliteitsverbetering van vereist een meer bewuste

vuistregels op didactisch en werkplekken (1) inzet van schema s,

managementgebied (a; +) - expliciteren van 'hoge' werkpatronen en vuistregels
transfereffecten (a) op zowel didactisch als

managementgebied

Het beginmodel. De ontwikkeling richt zich op het verwerven van competenties om prak-
tijkproblemen op een geintegreerde manier (kennis en vaardigheden) aan te pakken (indi-
cator 4.1). Dat gebeurt individueel 6n door samenwerking binnen (vooral) de LIO dn
schoolsectie. In de LIO-sectie wordt het functioneren als een 'lerend team' nagestreefd en
wordt individueel en samen een vakconcept ontwikkeld. Het praktisch leren werken met
modellen/schema's, vuistregels en werkpatronen krijgt veel nadruk (indicatoren 4.1 tot en
met 4.5).

1. (tabel 6.9). Over de kwaliteit van een werkplek (zie voor de kenmerken vanuit het
perspectief van de LIO: deel 2, paragraaf 8.4.5) kan het volgende worden opgemerkt (indi-
cator 4.1 tot en met 4.5).
- Er zijn veel mogelijkheden tot leerervaringen op het gebied van lesgeven (microniveau).
De mate waarin LIO's met groepen leerlingen durven te experimenteren. In het algemeen
is van een optimale situatie sprake. In het algemeen kan door de LIO's bil driekwart van
de groepen leerlingen didactisch worden geExperimenteerd. Alle LIO's experimenteren in
enige mate.
- Er zijn beperkte mogelijkheden tot leerervaringen op mesoniveau (begeleiden, managen,
programme's en middelen maken). Bij circa 40% van de scholen zijn mesotaken in beperk-

te mate mogelijk. In VO/MBO wel meer dan in BO/SO. Bij 10% van de scholen zijn
studiedagen of cursussen waaraan LIO's deelnemen. Een kwart van de LIO's krijgt bege-
leiding bij de uitvoering van deze taken. De evaluaties van de mesotaken zijn voor 85%
oppervlakkig. Leerwerkprojecten worden alleen uitgevoerd in het kader van het tWeede
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LIO-project. De toepassing van leerprojecten c.q. projectmatig werken is op scholen onbe-
kend of wordt niet toegepast.
- Er is regelmatig collegiaal overleg tussen LIO en coach. Gemiddeld is dat 66n uur per
week. In het BO is dat vaak minder en gebeurt het onregelmatigen Daarnaast is er vaak nog
informeel overleg. In het VO bestaat ook veel informeel overleg met vooral andere vak-
collega's. In het algemeen is sprake van'goed' overleg (80% ervaart het overleg als 'nuttig'),
collegiale samenwerking en met voldoende diepgang. Vrijwel alle LIO's krijgen twee func-
tioneringsgesprekken. Soms met een lid van de directie, sectievoorzitter of coach. In drie-
kwart van de gevallen vertonen deze gesprekken een hiervoor kenmerkende structuur en
verslaggeving.
- De coach begeleidt vooral het 'lesgeven' van de LIO. Didactische verdieping vindt zeer
beperkt plaats. Managementscholing door de coach ontbreekt vrijwel. De door de ALO
gewenste rol van (mede)opleider is dus (nog) niet voldoende gerealiseerd. Ongeveer 24%
van de coaches krijgt tijd voor het begeleiden van de LIO. Dat omvat dan gemiddeld 80
uur op jaarbasis. Geen enkele coach krijgt de ingeschatte optimale begeleidingstild van 155
uur op jaarbasis.
- In de drie LIO-trajecten is op 75 werkplekken leerwerkervaring opgedaan. Zie tabel 6.10.
De coaches typeren op basis van de kenmerken van een 'professioneel werkend en lerend
team' (deel 3, paragraaf 12.4 tot en met 12.6) het functioneren van de eigen sectie voor 37%
als onvoldoende, 49% als voldoende en 14% als goed. Gekoppeld aan het oordeel van de
betrokken LIO's dekt hun beeld voor een deel het beeld van de coaches. De LIO's type-
ren de verschillende secties voor 47% als onvoldoende, 42% als voldoende en 11% als
goed. Het functioneren van de LIO-secties wordt in paragraaf 6.2 beschreven.

Tabel 6.10. Beoordelingen van werkplekken in de scbolen.

Cursus '99-'00 Cursus '00-'01 Cursus '01 - '02

27 coaches op 22 werkplekken:   3 I  coaches op 27 werkplekken: 30 coaches op 28 werkplekken:
17 iunior en 10 seniorcoaches 14 junior en 17 seniorcoaches 16 junior en 14 senior-coaches

In VO  ( 17). BO (6) en SO (4) In VO  (1 9 ), MBO (2 ),  BO (6) In  VO ( 19),  MBO  (3),  BO (4)
en SO (4) en SO (4)

Zelfbeoordeling werkplek: 21 Zelfbeoordeling werkplek: 17 Zelfbeoordeling werkplek: 22
(77%) coaches: 'redelijk-goed' (62%) coaches: 'redelijk-goed' (73%) coaches: 'redelijk-goed'

LIO-beoordeling werkplek: LIO-beoordeling werkplek: LIO-beoordeling werkplek:
6 goed, I onvoldoende en 4 goed, 7 matig, rest voldoende.  3 goed, 5 matig, 3 onvoldoende
rest voldoende en rest voldoende.

Beoordeling werkplek door Beoordeling werkplek door Beoordeling werkplek door
opleiders: 2 goed, 2 matig, opleiders: 3 goed, 8 matig rest opleiders: 5 goed, 3 matig,
2 onvoldoende. voldoende. I onvoldoende

Een matige of onvoldoende kwaliteit van de werkplek hangt af van de feitelijke situatie,
moeilijke groepen leerlingen df de onderlinge relatie met de coach. Ondanks zo'n situatie
functioneren de LIO's in de meeste gevallen relatief optimaal. Een voorbeeld is de LIO die
zijn coach gaat coachen en daarmee 'bijzondere' leerwerkervaring opdoet. Het aanbod aan
VO-werkplekken is vanaf '00 afhankelijk van de zich aanbiedende scholen. Veel keuze van
VO-werkplekken vanuit LIO en/of ALO is er niet. De kwaliteit van de werkplek zal dus
blijven varieren. De BO/SO-werkplekken kunnen door de LIO zelf worden gekozen. Aan
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de toewijzing van respectievelijk instemming met werkplekken wordt relatief wel veel zorg
besteed. Het gaat om een plaatsing van 'de juiste man op de juiste plaats'. Veel hangt af van
het aanbod aan werkplekken. Van een structurele honorering voor de begeleidingstaak is bij
ruim tachtig procent van de coaches geen sprake. In meerderheid zijn de LIO's zeer tevre-
den over hun coach. In hun samenwerken overheerst het collegiaal handelen. De coaches

zijn in het algemeen ook zeer tevreden over het functioneren van de LIO in hun school. Op
de werkplekken in de school krijgt een LIO geen of nauwelijks mogelijkheden voor:
-  het maken en systematisch uitvoeren van beleid en van taken op het (meso)niveau

gericht op het begeleiden van leerlingen (mentoraat) en het ontwikkelen van plannen en
middelen op basis van evaluatieonderzoeken;

-   het elkaar begeleiden en/of scholen;
- innovatieve activiteiten en
-   het creeren van netwerken.
Binnen scholen is 'lerend teamgedrag' bij 11% (volgens de LIO's) tot 14% (volgens de coa-
ches zelf) van alle deelnemende vaksecties constateerbaar (indicatoren 4.1,4.3 en 4.5).

2. Wendbaar functioneren betekent dat van transfer gebruik wordt gemaakt. Het werken
met modellen/schema's, werkpatronen en didactische vuistregels in verschillende en van
elkaar afwijkende situaties bevordert die transfer. De opzet en uitvoering van het pro-
gramma (practica, onderwijstaken, assessments, lesgeefervaringen in de school en het
reflecteren daarop) is daar nadrukkelijk op gericht.
Uit het verslag van de leerervaringen op het gebied van lesgeven, het functioneren (in de
sectie) op de ALO en in de school, de onderwijstaken en de practica blijkt bij meer dan
84% van de LIO's tevredenheid over de aard en omvang hiervan. Ook negatieve ervarin-
gen worden positief geinterpreteerd in de zin van 'het gaat niet goed, maar hoe kan ik dat
nu in positieve zin beinvloeden?'. Het werken aan en met praktijkproblemen staat voort-
durend centraal. Het stellen van waaromvragen komt beperkt voor. In de veelheid aan
ervaren problemen, waar adequate oplossingen voor moeten worden bedacht, worden
keuzes gemaakt en prioriteiten gelegd. De problemen die in de school worden ervaren zijn
dominant ten opzichte van het leren in de opleiding (indicatoren 4.2,4.3 en 4.4).

Het beginmodel. Modellen, werkpatronen en vuistregels worden in gevarieerde situaties
zowel in de opleiding als de school toegepast. Opvattingen die aan plannen ten grondslag

liggen zijn of worden ge8xpliciteerd. Het curriculum is gebaseerd op het verwerven van
competenties. Opleiden vindt in zowel de opleiding als op de werkplek in de school plaats.
Praktijkproblemen worden systematisch aangepakt. Het onderwijssysteem is een vast
gegeven en niet afhankelijk van de mogelijkheden van de groep. Er vinden geen groepsge-
richte aanpassingen plaats. De leerinfrastructuur biedt meerdere mogelijkheden. Aan rand-
voorwaarden voor een 'veilige' leerwerkomgeving wordt vrijwel steeds voldaan (indicato-
ren 5.1 tot en met 5.4).
1. (tabel 6.11).De coach richt zich in zijn begeleiding van de LIO vooral op het praktisch
lesgeven. Didactische verdieping vindt beperkt plaats. In de opleiding ligt veel nadruk op
het didactisch verdiepend handelen (met name in de didactische en methodische practica)
en hoe te functioneren in de school als 'manager' (in managementpractica). Het afwisselend
theoretisch-praktisch kijken naar vakaspecten wordt door reflectie bevorderd en zorgt
voor een meer geintegreerde benadering. De koppeling theorie-praktijk wordt versterkt
door het tweewekelijks 'werkoverleg' waarbii op basis van werkervaringen koppelingen
met de 'theorie' worden gemaakt (indicatoren 5.1 en 5.2).
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Tabel 6.11. Reswitaten indicator 5.

Beroepsgerichte leerinfrastructuur leren gebruiken binnen een hybride onderwilssysteem
(hoofdstuk 9).

In de tool Aan einde Reden

- de rol van de coach wordt -communiceren/reflecteren a. coaches zoeken naar betere
nader gespecificeerd  (a;   1 /3; 0) geYntegreerd  in een practicum invulling van hun rol
- functie en aard van mesotaken realiseren (b; -) b. bij het oplossen van praktiik
wordt nader voorbeeldmatig - managementpracticum: beleid -problemen ontbreekt een
gespecificeerd (a; 2; 0) maken en praktijkgericht geintegreerde toepassing

onderzoeken komen nd elI(aar c. het afwisselend aan bod laten

aan bod (c; 0) komen wordt als verwarrend
- invoering didactische practica ervaren
(b; +) d. studiebelasting meer
- mesotaken en SWB-plan-taken individueel doseren
worden in onderling overleg e. vraag: werken ze voldoende

gedoseerd (d; +) ondersteunend voor elkaar.i

- afstemming van indicatoren f. is er voldoende afstemming
en specificaties (4; e; 0) tussen groep en
- groepskenmerken en invulling opleidingsmode12
opleidingsmodel (5; f; 0)

- keuzemogelijkheden in het
curriculum vergroten (5; -)

- LIO's krijgen informatie over - praktiikdomeinen uit het a. het naast elI<aar verschillende

de coachbijeenkomsten (b; 0) reguliere programma worden als taken moeten uitvoeren komt
- groepskenmerken en invulling 'methodisch practicum' in het de integratie en de
opleidingsmodel (4; -) LIO-programma opgenomen studiebelasting niet ten goede
- accentueren van het oplossen   (a; +) b. LIO's willen informatie over
van kernproblemen met - LIO's worden ingezet bil de wat er bij de coaches speelt

didactische en management- coachbijeenkomsten (b; +) c. transfereffecten lijken ;

modellen (c; -) - de opleidersrol van de coach afwezig modellen worden
krijgt meer inhoud (2/3; -) onvoldoende wendbaar
- afstemming van indicatoren gebruikt
en specificaties (4; +)
- groepskenmerken en invulling
opleidingsmodel (5; 0)
- keuzemogelijkheden in het
curriculum vergroten (6; +)

- mesotaken: leerprojecten (2; -) de opleidersrol van de coach

- groepskenmerken en invulling wordt nader gespecificeerd ( 1/3)
opleidingsmodel (4; +) - afstemming van indicatoren en

- accentueren van het oplossen specificaties (4)
van kernproblemen met - groepskenmerken en invulling
didactische en management- opleidingsmodel (5)
modellen (c; +) - keuzemogelilkheden in het

curriculum vergroten (6)
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2. Het aanbod aan mesotaken is bij alle schooltypen, maar vooral in BO en SO, relatief
gering in omvang. Voor de school zijn drie dagen of 24 uur beschikbaar inclusief de voor-
bereiding op lessen, ruimte voor zelfstudie en individueel werken aan taken. Het lessen-
aandeel is dertig procent. Als de school geen voldoende mesotaken aanbiedt worden spe-
cifiek op de school toegespitste taken vanuit de ALO gegeven. Er wordt aangedrongen op
leerprojecten binnen de school waarbij coach 6n LIO samen iets ontwikkelen of uitvoeren.
Deze blijven in toepassing beperkt tot het tweede ALO-sectie/projectgroepproject (indi-
catoren 5.2 en 5.3).

3. Er zijn vier bijeenkomsten voor junior' of eerstejaars coaches en twee voor senior'-coa-
ches. Zie voor de inhoud in deel 3 (hoofdstuk 4). Bij de derde groep wordt een beoorde-
ling van de competenties met behulp van een assessment uitgevoerd. De coaches begelei-
den op afstand en op-maat. De uitvoering varieert. De aandacht is vooral gericht op het
functioneren van de LIO als lesgever. Deelname aan de bijeenkomsten is wisselend. Bij de
eerste groep volgt gemiddeld 70% van de juniorcoaches en 90% van de seniorcoaches de
bijeenkomsten. Bij de tweede en derde groep is dat voor juniorcoaches 60% en seniorcoa-
ches 90%. Bij de eerste groep hebben de coaches al of niet op verzoek van de LIO zelf om
een LIO-plaats verzocht. Bij de andere twee groepen bieden directies van VO-scholen
LIO-plaatsen aan. Dit gebeurt niet altijd in goed overleg met de vakcollega('s). In enkele
gevallen zijn LIO's aangetrokken om het disfunctioneren van vakcollega en/of vaksectie te
komen verhelpen. De coaches zijn in het algemeen tevreden tot erg tevreden over de
kwaliteit van de coachbijeenkomsten (indicator 5.3).

4. Analyses zijn in trajectevaluaties opgenomen. Opleiders en LIO's hebben hierover in
een evaluatiegesprek oordelen gegeven. Centrale vragen waren: heb je optimaal van de
leermogelijkheden in dit LIO-traject kunnen profiteren? Wat waren bevorderende en
belemmerende factoren ? De omvang aan onderwijstaken heeft een sterk effect op andere
indicatoren. Deze omvang is regelmatig aangepast (indicatoren 5.3 en 5.4).

5. Nagegaan is welke indicatoren per groep sterk kunnen variaren. De verwachting op basis
van de ervaring met de eerste groep was, dat indicator 1 (zelfstandigheid), indicator 3
(samenwerkend leren), indicator 4 (leermogelijkheden in de school) en indicator 6 (het dia-
gnostisch toetsen) per groep sterk kunnen variaren. Die verwachting werd op basis van
evaluaties door opleiders en LIO's bij de andere twee groepen bevestigd. Deze indicatoren
krijgen daarom meer aandacht in de volgende trajecten. In het algemeen is afstemming per
groep gewenst op de verhouding theorie-praktijk en aansluitend-confronterend leren En de
mate van 'het zelfstandig willen werken aan taken' (indicator 5.1).

6. De ontwikkeling van het curriculum (zie deel 2, paragraaf 9.4) begint bij een geinte-
greerd, thematisch geordend curriculum. Ontwikkeling vindt plaats door veel onderling

overleg, gezamenlijke bijstelling op basis van reguliere evaluaties en ontwikkeling van
onderwijskundige kennis binnen de organisatie. De ontwikkeling van een curriculum ein-
digt bij een curriculum-op-maat, een flexibel gestructureerd geheel met ingebouwde feed-
backprocedures. Aan het begin van het onderzoek is deze laatste situatie voor tien procent
gerealiseerd. In het derde onderzoeksiaar is dat voor dertig procent realiteit en voor de
betrokken opleiders optimaal (indicatoren 5.3 en 5.4).
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Tabel 6.12. Resultaten indicator 6.

Competentiegericht leren en opleiden op basis van niveautoetsende en op ontwikkeling gerichte
evaluaties (hoofdstuk  10).

In de loop Aan einde Reden

- ontwikkeling van assesment- - meer systematische a. systematiek ontbrak
vormen en aanduidingen van informatie aan LIO's over b. systematisch evalueren van

niveaus (1; +) beoordelingen per assessment het teamfunctioneren kan beter
('membercheck') (a; +) c. invulling leverde door
- ontwikkeling teamevaluaties onbekendheid problemen op
(b; +)
- opzet portfolio(-beoordeling)
(C; 0)
- beoordelingen van de LIO ook
door coaches als een vorm van
assessment (3; 0)

- specificatie van assessment- - assessmentresultaten met a. assessmentresultaten hebben
niveaus en aanduidingen van LIO's en teams valideren en geen direct effect op het verder

niveaus (2; +) bespreken (a; +) functioneren
- opzet portfolio(-beoordeling)
(+)

- vervolg specificatie van -assessments worden door een a. sommige assessment-
assessmentniveaus en individueel en teamgericht 'plan resultaten hebben geen of

aanduidingen van niveaus (2; +) van aanpak' gevolgd (a) weinig effect op het verder
- bevorderen van trekken van functioneren van LIO's of teams

consequenties uit assessment-

resultaten (4; a; 0)

Het beginmodel. Er worden regelmatig toetsen gemaakt waarin praktijkproblemen de kern
vormen. Ze worden in cijfers gewaardeerd. Elke toetS wordt eenmaal herkanst. Het eind-
profiel van het functioneren van een LIO wordt op niveaus aangegeven. Het is gebaseerd
op een interpretatie van toetsresultaten en functioneren binnen de sectie en de LIO-groep
(voor een deel: indicator 6.2).

1. (tabel 6.12). Lopende het eerste traject zijn de assessmentvormen nader gepreciseerd en
op basis van evaluaties bijgesteld. De diagnostische functie krijgt meer nadruk. Bij de eer-
ste groep zijn in het eerste half jaar nog tentamens afgenomen en assessments (ASs) pas in
het tweede half jaar toegepast. In totaal gaat het om tien ASs die 66nmaal werden afgeno-
men. Bij de tweede en de derde groep zijn dertig ASs verspreid over het cursuslaar afge-
nomen. De meeste ASs tweemaal en enkele ASs overlappen elkaar. Met terugwerkende
kracht zijn in dat tweede jaar de tentamens van de eerste groep alsnog op niveau be-
oordeeld (indicatoren 6.1 tot en met 6.3).

2. Voor de ASs op didactisch en managementgebied wordt een onderscheid gemaakt in een
basismodel en afgeleide vormen hiervan. Zie deel 3, paragraaf 16.2. De niveauaanduidingen
6n de hierop gebaseerde normen ziin preciezer geformuleerd en geconcretiseerd. Per
assessment (AS) krijgt de LIO een beoordeling ter instemming voorgelegd. Bij verschil van
mening overlegt de LIO hiervoor ondersteunend portfoliomateriaal. De frequent uitge-
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voerde ASs zijn momentopnames van professionele ontwikkelingen. Er worden zeventien
ASs uitgevoerd, waarvan het merendeel twee keer voor een begin- en eindmeting en voor
zover het eenmalig gebeurt, overlappen ze elkaar. In totaal gaat het dus om 30 ASs. De
opleiders rouleren bij de afname. Alle beoordelingen zijn door twee opleiders uitgevoerd.
Hoewel de niveauaanduidingen op zich duidelijke onderscheidbaar zijn en er vooroverleg
over de beoordelingswijze heeft plaatsgevonden, lag het vervolgens aan de interpretatie van
de beoordelaars hoe de beoordeling uitviel. Die verschilden per AS nogal eens en dat werd
ook door de LIO's geconstateerd. In de loop van de drie jaar, zijn die onderlinge verschil-
len minder geworden. De toonzetting waarin de opleiders hun beoordelingen geven ver-
schilt per opleider. De 66n is direct en noemt vooral de minpunten, een ander geeft indirect
commentaar en na vermelding van de pluspunten werden kanttekeningen bij de mindere
uitvoeringen geplaatst. Deze verschillen in beoordelingen maken duidelijk dat 'normen
niet absoluut ziln. In de periodieke evaluaties en in de gesprekken over eindprofielen ble-
ken de opleiders overigens in hun beoordelingen van de LIO's zeer eensgezind (indicato-

ren 6.1 tot en met 6.3).

3. Van de coaches (bij de tweede en derde groep) geeft zeventig procent een beoordeling
van de LIO. In het algemeen waren hun beoordelingen aanzienlijk hoger dan de gemiddel-
de ASresultaten. Met recht kan alleen de coach oordelen over het lesgeven, het begeleiden
van leerlingen en functioneren als teamlid en (vak)collega in de sectie/school. De overige
competentiebeoordelingen zijn minder direct waarneembaar. De beoordelingen van coa-
ches zijn als 66n mogelijke indicatie van competenties door de opleiders in de profielbe-
oordeling meegenomen. De coaches zijn erg tevreden over het functioneren van de LIO's.
In de tweede groep waren drie coaches (BO en 2 x VO) en in de derde groep 66n coach
(VO) ontevreden en zou geen contractverlenging hebben plaatsgevonden (indicator 6.3).

4. ASs zijn gebruikt om het ontwikkelingsniveau van competenties vast te stellen door te
toetsen hoe LIO's praktijkproblemen, de inhouden van 'taken', oplossen. LIO's zijn dui-
delijker meer taak- dan competentiegericht. Taken en taakuitvoeringen zijn het meest con-
creet en hebben hun sterkste interesse. De beoordelingen van het niveau van competenties
worden meegenomen en leiden deels tot zelf gekozen leertaken in de 'plannen van aanpak'.
Bij de eerste groep geeft 23%, bij de tweede groep 41% en bij de derde groep 57% van de
LIO's aan consequenties te verbinden aan de resultaten van de ASs. Alle teams zeggen dat
ook te doen. Die acties ontbreken in de persoonlilke ontwikkelingsplannen, maar ziin wel
terug te vinden in teamevaluaties. Het opnemen van acties in de vorm van leertaken ver-
dient van de LIO meer expliciete aandacht.
Bij de beschrijving van de resultaten is aangegeven dat maatregelen een negatief, geen of een
positief effect op het handelen van LIO's heeft. Die positieve effecten zijn: een inhoud of
bedoeling wordt duidelijker, het leren verloopt prettiger (effectiever en/of efficiEnter)
en/of het niveau van een competentie word verbeterd. Bij de periodieke evaluaties zijn sub-
jectieve oordelen van direct betrokkenen (LIO's, opleiders en coaches) 6n - als ze op dat
moment bekend waren - ook ASresultaten betrokken. Veel geconstateerde positieve effec-
ten van maatregelen liggen op het gebied van 'een inhoud of bedoeling wordt duidelijker'
en 'het leren verloopt prettiger (effectiever en/of efficiEnter)' (indicatoren 6.1,6.3 en 6.4).

Samenvatting
Er zijn in de loop van het onderzoek negentig maatregelen genomen ter verbetering van
het opleidingsprogramma. Indien een maatregel een onvoldoende (-) of een beperkt (0)
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effect heeft, is deze in het algemeen gevolgd door vervolg maatregel in de loop van of aan
her einde van een onderzoekslaar. Zie tabel 6.13.

Tabel 6.13. Overzicbt aantal maatregelen per indicator en bet effect daarvan.

Indicator              +                        - 0 Effect nog af
te wachten

1 7 maatregelen I maatregel 5 maatregelen 3 maatregelen

2                10               2                6                 1

3                    8                      1                      3                     -

4                2                  1                  2                 2

5                  8                    6                    7                    4

6                 7                  -                   3                   1

Totaal 42 (47%) 11 (12%) 26 (29%) 11 (12%)

De effecten van de maatregelen leiden bij een positieve waardering tot'de informatie wordt
er beter door begrepen of een vaardigheid wordt er beter door beheerst' 6f 'de toepassing
van kennis en vaardigheden lukt er beter door'. In dat laatste geval is er sprake van een
effect op competenties en kan het door assessments worden vastgesteld. Het directe ver-
band tussen een maatregel en het effect op een assessmentscore van een LIO is feitelijk
moeilijk vast te stellen. Op 'indruk' kan geconstateerd worden dat ongeveer 66n kwart van
de maatregelen competentieverbeterend hebben gewerkt, 66n kwart een negatief of nog
onbekend effect hebben en de helft van de maatregelen tot een beter inhoudelijk begrip of
beheersing van een vaardigheid hebben geleid, maar waarvan het effect op een competen-

tie (nog) niet direct duidelijk is.

6.1.4 Het beeldvan een 'kracbtige' leerwerkomge•uing vanitit bet perspectiefvan de LIO's.

Vanwege het belang van het perspectief van de LIO's op hun leerwerkomgeving, is voort-
durend geprobeerd hen van het potentieel 'krachtige' bewust te maken. Bij de derde
onderzoeksvraag inzake conceptuele ontwikkeling (zie paragraaf 6.3) wordt daarop terug-
gekomen. Halverwege en aan het einde van een jaar is de vraag gesteld of de indicatoren
samen met hun specificaties worden herkend. Deze zijn uitvoerig besproken. Er is
gescoord op een driepuntsschaal per indicator inclusief de specificatie. De waarderingen
zijn: (1) weinig herkenbaar, (2) voldoende herkenbaar en (3) goed herkenbaar.

De resultaten op de tweede waardering zijn hier opgenomen. De hoogste percentages per

groep zijn vet gedrukt. Zie tabel 6.14. De indicatorenbeschrijving is hiervoor aan de orde

gekomen.
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Tabel 6.14. Mate van berkenning van indicatoren in de opleiding door de LIO's. Waarderingen in
procenten.

Groep '99-'00 Groep '00-'01 Groep '01 -'02
Indicator I (1)5%  (2)45% (3)50%  (1)5%  (2)35% (3)60%   (1)0% (2)20% (3)80%
Indicator 2 (1)1 2%  (2)74%   (3) 1 4%     (1 )8%    (2)68%   (3)24%      (1 )5%  (2)40% (3)55%

Indicator 3 ( 1)0%    (2)54%   (3)46%     ( 1)0%    (2)49%   (3)51%      ( 1)0%  (2)24% (3)76%
Indicator 4 ( 1)0%    (2)24%   (3)76%     ( 1)0%    (2) 12%   (3)88%      ( 1)0%  (2)5%    (3)95%

Indicator 5 ( 1)0%    (2)5%     (3)95%     ( 1)0%    (2)0%  (3)100%      ( 1)0%  (2)5%    (3)95%

Indicator 6 (1)0%  (2)12% (3)88%  (1)0%  (2)15% (3)85%   (1)0% (2)0% (3)100%

Van een voldoende berkenning is sprake als 70% van de LIO's van 'voldoende herkenbaar'
of meer spreken. Dat is bij alle indicatoren het geval. De indicatoren zijn voldoende
'krachtig'. De tweede en derde indicator zijn het minst 'krachtig'. In de loop van het onder-
zoek wordt elke indicator steeds meer als daadwerkelijk 'krachtig' herkend.
De vraag naar de erkenning van het belang van een indicator (inclusief een specificatie)
voor de eigen opleiding 6n het onderwijs in het algemeen, levert met waarderingen als (1)
niet zo belangrijk, (2) belangrijk en (3) zeer belangrijk het volgende beeld op. De hoogste
percentages per groep zijn vet gedrukt. Het is een indicatie in welke mate de 'krachtige'
leer(werk)omgeving als model voor de schoolpraktijk wordt gezien. Zie tabel 6.15.

Tabel 6.15. Erkenning ·van bet belang van indicatoren voor bet onderwijs door de LIO's.
Waarderingen in procenten.

Groep '99-'00 Groep '00-'01 Groep '01 -'02
Indicator I (1)0% (2)19% (3)81%   (1)0%  (2)16% (3)84% (1)0% (2)11%(3)89%
Indicator 2 ( 1)0%  (2) 17%  (3)73%      ( 1)0%    (2) 16%   (3)74%     ( 1)0%  (2)9%   (3)91%

Indicator 3 ( 1)5%  (2)31 %  (3)64%      ( 1)4%    (2) 19%   (3)77%     ( 1)0%  (2) 12% (3)88%

Indicator 4 ( 1)0%  (2) 13%  (3)87%      ( 1)0%    (2)9%     (3)91%     ( 1)0%  (2)4%    (3)96%

Indicator 5 (1)17%(2)22% (3)61%  (1)7%  (2)21% (3)72% (1)2% (2)14%(3)84%
Indicator 6 ( 1)23%(2)34%  (3)43%      ( 1)5%    (2) 18%   (3)77%     ( 1)0%  (2)7%   (3)93%

Alle indicatoren worden als 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk erkend'. De herkenning 6n
erkenning neemt in de loop van het onderzoek toe. In paragraaf 6.3 wordt 'het belang van

vakconceptuele opvattingen' gekoppeld aan 'het belang van deze indicatoren'.

De eindversie van het opleidingsmodel inclusief de 'krachtige leerwerkomgeving is
beschreven in:
-     Deel 2 (hoofdstuk  8 tot en met 10): organisatie en aanpak  van het opleidingsonderwijs

c.q. de indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving.
-   Decl 3 (hoofdstuk 12 tot en met 16): inhouden en competenties c.q. de indicatoren van

professionele ontwikkeling in het LIO-traject.
-      Bijlage  1: de practicaprogrammas.
-   Bijlage 2: onderwiistaken ten behoeve van project 1 en 2.
-   Bijlage 9: assessments of niveautoetsen.
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6.1.5 Conclusie inzake 'bet ont·werpen van een 'kracbtige' leerwerkomge·uing'.

De meest opvallende constateringen in de leerwerkomgeving van het opleidingsmodel zijn
de volgende:
Indicator  1:
Onderwijstaken worden meer gespreid en gedoseerd (+). Er worden korte en lange ter-
mijntaken ingevoerd (+). Er worden keuzes naar interesse (+) of niveau (-) geboden.
Studenten kunnen de mate van gewenste begeleiding aangeven (0).
Indicator 2:
Bevorderen van het toepassen van werkpatronen, schema's en vuistregels bij het oplossen
van problemen (+). Planning en verdeling van taken knigen meer accent (+). Manieren van
reflecteren en leren te leren worden meer getraind (+), reflectie krijgt meer aandacht (+).
Benoemen en toepassen van waardegebieden in opleiding en onderwijs.
Indicator 3:
Invoeren keuzemodules (-) en werkbegeleiding (+). Samenwerkend leren bevorderen door
aanbieden van complexe taken (+). Trainen in het begeleiden van elkaar (+).
Indicator 4:
Verdeling rollen tussen coaches en opleiders (0). Afstemmen tussen en verbeteren van leer-
infrastructuren van werkplekken (0). Bevorderen zoekgedrag naar oplossingen van pro-
blemen (+). Aangeven van transfermogelijkheden (-).
Indicator 5:
Verruimen aanbod mesotaken door de school (0). Ontwikkelen praktijktheorie en deze
koppelen aan eigen ervaringen (+). Leeraccenten per LIO-groep variEren (+). Bewust
maken en verwoorden van leerervaringen (0).
Indicator 6:
Assessments (ASs) of niveautoetsen zijn dekkend voor alle te waarderen competenties in
dit vierdejaars traject (+). Ze worden op de aard van het probleem afgestemd (+). Plan van

aanpak als vervolg op een assessment (AS) (-). Het verzamelen van ontwikkelingsrelevant
portfoliomateriaal (0).

De indicatoren van de 'krachtige' leerwerkomgeving zijn optimaal ontwikkeld en door de
LIO's herkend als van 'invloed op hun functioneren'. De continue evaluaties van opleiders
samen met vertegenwoordigers van de LIO-groepen is van grote invloed op de ontwikke-
ling van de leerwerkomgeving. Vele maatregelen (47%) blijken direct of na enige tild een
positief leereffect te hebben. De leerwerkomgeving is in de loop van het onderzoek duide-
lijk beter geworden.

De effecten van de maatregelen per indicator leiden bij een positieve waardering tot 'de
informatie wordt er beter door begrepen c.q. een vaardigheid wordt er beter door beheerst'
6f 'de toepassing van kennis en vaardigheden lukt er beter door'. In dat laatste geval is er
sprake van een effect op competenties en kan het door ASs worden vastgesteld. Het direc-
te verband tussen een maatregel en het effect op een ASscore van een LIO is feitelijk moei-
lijk vast te stellen. Op 'indruk' kan geconstateerd worden dat ongeveer 66n kwart van de
maatregelen competentieverbeterend hebben gewerkt, 66n kwart een negatief of nog onbe-
kend effect hebben en de helft van de maatregelen tot een beter inhoudelijk begrip of
beheersing van een vaardigheid hebben geleid, maar waarvan het effect op een competen-
tie (nog) niet direct duidelijk is.
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In de loop van een cursusjaar neemt door de lijfelijke ervaring van wat de leerwerkomge-
ving krachtig maakt ook het inzicht bij LIO's toe, op welke wijze deze indicatoren in het
eigen onderwijs zijn te gebruiken. LIO's worden zich sterk bewust dat het op zo'n
'krachtige' wijze werken, ook leerlingen tot veel, gevarieerd en diepgaand leren kan moti-
veren. De bewustwording op dit punt wordt in de loop van het onderzoek verbeterd door
het nadrukkelijker leggen van een verband met de vakconceptontwikkeling. Het theore-
tisch niveau van de groepen is sterk van invloed op het benutten c.q. gebruik maken van de
leerwerkomgeving. Hoe hoger, hoe beter. Bij de meeste LIO's vereist verdieping van leer-
ervaringen 'druk' van de kant van de LIO-sectie en/of opleiders.

Werkplekken en opleiding vullen elkaar aan. Werkplekken, die als 'onvoldoende voor
potentiBle leerervaringen' zijn getypeerd, leveren door eigen praktische en theoretische
inspanning van een LIO vaak verrassend veel leerervaringen op.
De competentie 'begeleidend scholen van elkaar' (vorm: intervisie, collegiale consultatie of
coachen) vindt onderling in het LIO-sectie- en werkoverleg met een opleider plaats.
Opleider en coach begeleiden op afstand Zn afroep van de LIO. Dat geldt later ook voor
het werk- c.q. projectoverleg. Het wordt beperkt toegepast en veelal in de vorm van het
vertellen van eigen ervaringen en het daarop commentaar leveren van de rest van de groep.
Het begeleidend scholen van collega's in de school vindt met het tWeede project plaats.
Actieonderzoek is daarbil de meest toegepaste vorm.
Veel LIO's hebben 'rijke' leerwerkcontacten buiten de opleiding en de school om. Die
omvang kan aanzienlijk zijn. In 65% van deze gevallen vullen die activiteiten de opleiding
aan. Het leidt tot verbreding van de opleiding. In 7% van deze gevallen is (ook) sprake van
verdieping van de opleiding.
De verwachting dat de omgevingseffecten in de loop van het onderzoek in toenemende
mate van invloed zullen zijn op de professionele ontwikkeling van de drie LIO-groepen
blijkt niet uit de resultaten. Het aanbod aan onderwijs-op-maat is breed en gevarieerd en
heeft zich in de loop van het onderzoek ontwikkeld. Het goed leren gebruiken van
modellen, werkpatronen en vuistregels, vertaalvoorbeelden en eigen ervaring leidt tot ver-
dieping. Continue stimulering hiervan is gewenst.

De tevredenheid van de LIO's over het traject en hun eigen functioneren daarin is sterk
positief. Ook de tevredenheid van de coaches over het functioneren van de LIO is op een
enkele uitzondering na erg positief.

6.2 Professionele ontwikkeling van LIO's

6.2.1 De professionele ontwilekeling.

De variabelen en scoringswijze die bij de professionele ontwikkeling een rol spelen zijn
opgenomen in tabel 6.16.
Hierna volgt de uitvoering van een cross-case-display op basis van Kruskal Wallis-nonpa-
rametrische toetsing bij drie groepsscores. Onderzocht is of de groepen verschillen in
begin- en eindniveau op didactisch 6n managementgebied. Zie tabel 6.17. De conclusie is
dat groep 1 op zowel begin- als eindniveau lager scoort dan de andere twee groepen. De
verschillen zijn echter niet significant. Alle groepen verbeteren hun competenties op didac-
tisch en managementgebied.
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Tabel 6.16. Variabelen en scoringswijze bij bet vaststellen van de professionele ontwilekeling van
LIO's.

Professionele ontwikkeling op didactisch gebied Professionele ontwikkeling op managementgebied
D I: visie-competentie M I: visie-competenties
D2: ontwikkelingscompetentie M2: ontwikkelingscompetentie
D3: begeleidingscompetentie M3: coachingscompetentie
D4: lesgeef-of praktijkcompetentie M4: organisatorische of praktijkcompetentie
DT: totaal score didactische competentie MT: totaal score managementcompetentie
A= eerste assessment, 8- tweede assessment A= eerste assessment, B=tweede assessment
DTA= totaal score eerste assessment, DTB= MTA= totaal score eerste assessment, MTB=
totaal score tweede assessment totaal score tweede assessment

FTA= totaal score eerste assessments op DTA+MTA en PTB= totaal score tweede assessments

op DTB+MTB.

Niveauaanduiding assessments (zie bijlage  10)
(1)  niveau  0+=  I  punt; (2) niveau 1=2 punten, (3) niveau I+ =3 punten, (4) niveau  2= 4 punten,
(5) niveau 2+= 5 punten, (6) niveau 3= 6 punten

Tabel 6.17. Verscbillen tussen drie groepen van begin- en eindniveau op didactiscb (DTB-DTA),
managementgebied (MTB-MTA) en in de somscore (PTB-PTA).

Groep              N                  Mean Rank Asymp.sig.
DTA                             1                                      22 31,84 0,082

2                           32                         44,88
3                           28                         45,23
Totaal                    82                         33,34

DTB                     1                            22 44,42 0,170
2                           32                         44,57
3                 28

Vooruitgang op     1                       22 42,95 0.818
didactisch gebied   2                       32                     39,55

3                         28                       42,59
MTA                     1                            22 33,95 0,189

2                           32                         45,77
3                         28                       42,55

MTB                   1                         22 38,64 0,802
2                         32                       42,39
3                           28                         42,73

Vooruitgang op      1                         22 49,73 0,064
management-            2                                      32                                   34,91
gebied                 3                         28                       42,57
PTA                          1                                  22 32,11 0,094

2                           32                         45,58
3                                      28                                   44,21

PTB                    1                         22 34,95 0,318
2                         32                       43,53
3                  28                44,32
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Onderzocht is in welke mate de LIO's zich op didactisch en managementgebied tussen
twee assessmentmomenten in ontwikkelen. Zie tabel 6.18. De conclusie is dat alle LIO's
hun didactische competentie verbeteren. De managementcompetentie wordt bij 79 van de
82 LIO's verbeterd.

Tabel 6.18. Vooruitgang binnen dn traject op didactiscb (DTB-DTA) in managementgebied (MTB-
MTA) alsmede bet verscbil in de somscore (PTB-PTA).

DTB-DTA Negative Ranks* 0(DTB<DTA) Asymp. 0,000

Positive Ranks 82 (DTB>DTA)
Ties 0 (DTA=DTB)

Total                                   82

MTB-MTA Negative Ranks 0(MTB<MTA) Asymp. 0,000

Positive Ranks 79(MTB>MTA)

Ties 3 (MTA=MTB)

Total                                   82

PTB-PTA Negative Ranks 0 (PTB>PTA) Asymp. 0,000
Positive Ranks 82 (PTB>PTA)
Ties 0 (PTA=PTB)

Total                                   82

Hierna volgt een within-case-display. Als case of groep is er een significante vooruitgang
op beide competentiegebieden (2 x p= 0,000). Zie tabellen 6.19 en 6.20. De conclusie is dat
de LIO's in elk cursusjaar zowel op didactisch als managementgebied in ongeveer gelijke
mate vooruitgaan. De vooruitgang varieert individueel in het aantal competenties per
gebied (de verbreding) en in de mate waarin per competentie een ontwikkeling plaatsvindt
(de vet-dieping).

Tabel 6.19. Vooruitgang op didactiscb gebied in de loop van een LIO-traject en in climulatieve
percentages.

Mate van vooruitgang Groep I Groep 2 Groep 3
1 9.4 3.6

2 18.2 21.9              -

3 36.4 34.4 17.9

4 63.6 78.1 85.7

5 86.4 81.3 96.4

6 95.5 93.8 100.0

7 100.0 100.0

Per persoon wordt een functioneringsprofiel vastgesteld waarin de professionele ontwik-
kelingen op reflectief, didactisch en managementgebied zijn benoemd. Voor een voorbeeld:
zie bijlage 11. Zowel het begin- als eindniveau varieert per individu en per groep.



Onderzoeksresultaten / 83

Tabel 6.20. Vooruitgang op managementgebied in de loop 'van een LIO-traject en in cumulatieve
percentages.

Mate van vooruitgang Groep I Groep 2 Groep 3
1 4.5 15.6                                     7.1

2 18.2 34.4 25.0

3 22.7 59.4 32.1

4 68.2 81.3 82.1

5 86.4 93.8 96.4

6 90.9 100.0 100.0

7                                        95.5

8                     -

9                                         100.0

Een groot deel van de LIO's (76%) bezit ook grote potentiEle doorgroeimogelijkheden
door het voldoende beschikken over competenties als: kritisch reflecteren en een onder-
zoekende op innovatie gerichte houding.
Trekken we ten aanzien van de variabele PT (de somscore van de afzonderlijke competen-
tieniveaus) een grens bij 20 of hoger (meer dan startbekwaam) en 40 of hoger (aanzienlijk
meer dan startbekwaam) dan zijn de percentages per groep als volgt. Zie figuur 6.1.
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Figuur 6.1. Resultaten inzake niveaus van startbekwaambeid in procenten.



84 / Onderzoeksresultaten

De conclusie is dat binnen de groepen de te onderscheiden subgroep (van meer dan 20 pun-
ten) een steeds hoger niveau van professionele ontwikkeling aan het begin van hun loop-
baan bereiken, hoewel de groepen onderling geen significante verschillen vertonen.
Onderzocht is of achtergrondvariabelen als (1) 'leeftijd per 1 september', (2)'aantal behaal-
de studiepunten tot en met het derde studiejaar', (3) 'vooropleiding (HAVO, VWO, MBO,
Anders)' en (4) 'geslacht' van invloed zijn op de professionele ontwikkeling. De conclusie
is dat de groepen ten aanzien van deze variabelen niet significant verschillen en de variabe-
len zijn niet van invloed op de professionele ontwikkeling. De respectievelijke p-waarden
zi<n: (1) 0,62, (2) 0,02, (3) 0,90 en (4) 0,23. Een uitzondering hierop is het 'aantal studie-
punten per 1 september' van groep 2. Deze groep heeft significant minder studiepunten aan
het begin van hun LIO-traject dan de groepen 1 en 3. Dat heeft overigens geen invloed op
het 'niveau' van hun professionele ontwikkeling dat vergelijkbaar is met het niveau van
groep 3. Het betekent dat de invloed van achterstallige studiepunten en het voortdurend
moeten afleggen van ALO-tentamens geen invloed heeft op het functioneren in het LIO-
tra)ect.

6.2.2 Teuredenbeid met bet LIO-traject en de eigen ontwikleeling.

Aan de LIO's is gevraagd hun mate van tevredenheid over het LIO-traject op een
Likertschaal  (van  1 -  niet,  tot  en  met 5- zeer tevreden) aan te geven. Het betreft hun (A)
'tevredenheid met de mate waarin ze in dit traject leerervaringen' hebben opgedaan dn (B)
'de mate waarin ze vinden, dat ze, gegeven hun mogelijkheden alles uit het LIO-traject
hebben gehaald'. Zie figwur 6.2 en 6.3.

70

6I

60

50
50

c                                                       44

40  36                    34-                                          32

30   i
22

20 i.

I.,     0
7

0-        '9 0 0 1. 210   0
[31

2                          3

Groep

  zeer tevredem   ontevreden

0  tevreden                           El zeer ontevreden

  neutrul

Figuur 6.2. Waarderingen inzake de te'uredenbeid met bet LIO-traject in procenten.
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Figuur 6.3. Waarderingen inzake de benwtting van bet LIO-traject in procenten.

De mate van tevredenheid over beide aspecten per groep neemt toe en is relatief erg
positief.  Bij het 'waardoor vooral ?' worden vooral genoemd: het zelfstandig functioneren
als vakleraar op een school (100%), de werkwijze in dit traject (71%x) en de wijze van
beoordelen c.q.nadruk op de eigen ontwikkeling (62%).
De antwoorden op de vraag of ze alles uit hun LIO-traject hebben gehaald (zie figuur 6.3)
komt niet altijd overeen met de verwachtingen van de opleiders en het door hen waarge-
nomen functioneren in het traject in combinatie met de assessmentresultaten. Bij groep 1
(22 LIO's) was de inschatting naar het oordeel van de opleiders bij 4 personen te hoog. Bij
groep 2 (32 LIO's) bij 7 te hoog en bij groep 3 (28 LIO's) 2 te hoog. Dat'niet optimaal (wil-
len) benutten' is een eigen keuze om een bepaald aspect in het LIO-traject te benadrukken
met gelijktijdig minder aandacht voor andere aspecten. Andere redenen kunnen zijn:

-   Binnen een competentiegericht curriculum is een sterke gerichtheid op het efficient en
effectief toepassen van kennis en vaardigheden. Dat wordt door de assessments
getoetst. In het algemeen gaat daar begrijpen en integreren aan vooraf. Een deel van de
leerervaringen resulteert daarom niet direct en aantoonbaar in gedragsverandering.

-  Kwaliteiten en interesses van LIO's liggen in het algemeen meer aan de kant van de
praktijk dan de theorie.

-  Er bestaat een brede interesse met name ook voor activiteiten buiten het opleidings-
programma zoals zelf sporten, sporttrainingen geven of werken

-    Het besef dat een minimale voldoende (de '5 th') al 'voldoende' is. Een dergelijke studie-
gerichtheid is na drie jaar opleiding niet ineens anders in een vierde studiejaar.
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De meeste LIO's tonen echter een grote motivatie voor het traject en het vak. Een
'krachtige' leeromgeving motiveert LIO's voor het lerend werken. Die leer(werk)motiva-
tie neemt in de loop van het onderzoek toe.
De verwachting dat de professionele ontwikkeling van de drie verschillende LIO-groepen
in het algemeen op een meer dan startbekwaam niveau ligt, is juist gebleken. Dat neemt in
de loop van het onderzoek niet toe ondanks de veranderingen in de organisatie, aanpak,
inhoud en/of toetsing.

6.2.3 Resultaten teamontwikkeling

De kenmerken van professioneel werkende en lerende teams (deel 3, paragraaf 12.4 tot en
met 12.6) zijn het beoordelingskader voor de LIO-secties. Zie tabel 6.21.

Tabel 6.21. Functioneren als team en assessmentnrueau.

*Teamniveaus zijn ontleend aan de assessmentniveaus zoals bescbreven in boofdstwk 6
'-*Teamontwikkeling kan worden aangeduid met ++sterk, +verbeterd, 0 geen ontwilekeling,

- slecbter gaan functioneren

Groep '99-'00 Groep '00-'01 Groep '01 -'02
Teamniveaus*: Teamniveaus*: Teamniveaus*:
Niveau  I:  I sectie Niveau  I:  I sectie Niveau  I:  I  sectie
Niveau  1 +: 2 secties Niveau  1 +: 5 secties Niveau  1 +:  I  sectie
Niveau 2+: 2 secties Niveau 2: I sectie Niveau 2+: 2 secties

Niveau 3: 2 secties

Teamontwikkeling**: Teamontwikkeling**: Teamontwikkeling**:
Edn sectie: 0 Zes secties: + Drie secties:+
Twee secties: + Edn sectie: ++ Drie secties: ++
Twee secties: ++

Ruim 82% van alle LIO-secties functioneert aan het einde van hun traject op een 'meer dan
startbekwaam'-niveau. In de loop van het onderzoek werden vooral intervisie 6n werkpa-
tronen voor het oplossen van vakproblemen verbeterd of meer toegepast. Het elkaar bege-
leidend scholen gebeurt impliciet in de zin van het toelichten aan elkaar en of geven van
voorbeelden van 'good practice'. Het tweewekelijks werkoverleg per team en opleider sti-
muleert het elkaar onderling coachen dn de individuele reflectie op de eigen praktijk. Dit
overleg werd in het derde LIO-traject ingevoerd.
De conclusie is dat in elk jaar van onderzoek vrijwel elke LIO-sectie 'redelijk tot zeer

goed' werkt als een 'professioneel werkend en lerend team'. De kenmerken zijn beschre-
ven in deel 3, paragraaf 12.4 tot en met 12.6.

6.2.4 Conclusie inzake 'professionele ontwikkeling'.

Een 'krachtige' leerwerkomgeving heeft aantoonbare en meerdere effecten op de didacti-
sche en managementontwikkeling c.q. competentieontwikkeling, van LIO's. Op beide
gebieden vindt bij elke groep (voldoende) ontwikkeling plaats. Het professionele ontwik-
kelingsniveau van de drie groepen is onderling niet significant verschillend. De verwach-
ting dat de omgevingseffecten in toenemende mate van invloed zullen zijn op de professi-
onele ontwikkeling van de LIO's, is dus niet gerealiseerd. Dit ondanks de zekerheid dat
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aspecten van de 'krachtige' leerwerkomgeving in de loop van deze drie jaar zijn verbeterd
(zie de resultaten bij paragraaf 6.1).

Het bieden van meer onderwijs-op-maat leidt tot meer positieve leerervaringen (zie LIO-
groep  3 ten opzichte van groep 1) omdat het aansluit op de eigen leerbehoeften  en/of inte-
resses.

De 'krachtige' leerwerkomgeving is lopende het onderzoek op meerdere punten veranderd
en in 47% van de genomen maatregelen is dat effect positief of verbeterend geweest (zie
paragraaf 6.1). Omdat de groepen onderling niet verschillend in niveau presteren en de
tevredenheid met het traject wel is toegenomen, kan worden geconstateerd dat de leermo-
tivatie in de loop van het onderzoek w61 is toegenomen. De leermogelijkheden zijn aan-
zienlijk verruimd. De 'druk' om voldoende diepgang in de studie te krijgen kan wel wor-
den verhoogd maar het is de vraag of dat voldoende effect heeft, gezien de brede interesse
en de hoge belastingsgraad van de LIO.

De LIO's zijn niet alleen erg tevreden over de mate van leerervaringen in het tra ect, maar
ook over de mate van het optimaal benutten van het LIO-traject. Naar het oordeel van de
opleiders overschatten enkele LIO's zich in dat optimaal benutten.
Er zijn sterke individuele verschillen in de ontwikkeling van het aantal competenties (de
verbreding) en de mate van ontwikkeling per competentie (de verdieping). De invloed van
de omgeving op de professionele ontwikkeling verschilt per LIO. De 66n profiteert er meer
van dan de ander of profiteert bij het ene onderdeel meer dan bij een ander onderdeel. Alle
LIO's benutten hun leerwerkomgeving overigens in ruim voldoende mate. De meeste
LIO's functioneren aan het einde van de opleiding op een 'meer tot veel meer (niveau twee
of drie)'-niveau van startbekwaamheid.

Assessments toetsen toepassingen. Leereffecten op 'begrijpen' en integreren' zijn niet
direct in een 66n op 66n situatie na te gaan. LIO's maken ook keuzes voor bepaalde aspec-
ten van verbreding of verdieping. Het niveau van startbekwaamheid is gevarieerd. Vrijwel
elke LIO-sectie, in elk onderzoeksjaar, werkt redelijk tot zeer goed als een 'professioneel
werkend en lerend team'.

6.3 Vakconceptuele c.q. didactische ontwikkeling van LIO's

6.3.1 De vakconceptuele c.q. didactiscbe ont'wikkeling.

De bij de analyse aangegeven ordening van opvattingen in omvang, naar aard, breedte en
samenhang is getalsmatig beoordeeld. Voor verklaring van de variabelen: zie tabel 6.22.

Bij de uitvoering van een cross-case-display is met behulp van de Kruskal Wallis Test
onderzocht in hoeverre de drie groepen verschillend op de variabelen AT, BT en ABT sco-
ren. De conclusie is (zie tabel 6.23) dat op de AT-variabele groep 1 lager scoort dan de
andere groepen. Het verschil is echter niet significant (p= 0,385). Op de variabele BT wordt
echter wel significant verschillend gescoord (p= 0,02). Groep 1 scoort hierop het slechtst
en groep 3 het beste.
De totaalscore op '(vak)conceptuele ontwikkeling' (ABT) verschilt wel per groep, maar
deze zijn niet significant (p= 0,08). Groep 1 scoort hier het minst hoog (Mean Rank= 33)
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Tabel 6.22. Verklaring variabelen vakdidactiscbe ontwikkeling

AOm= omvang aan of aantal opvattingen, waarbii  I = drie of minder leidende opvattingen,
2= vier tot acht leidende opvattingen, 3= negen of meer leidende opvattingen.
AA= aard of breedte aan opvattingen, waarbi i  1 - 6Zn of twee categorieen en 2- drie of meer
categorieen.
AOr= ordening of samenhang van opvattingen, waarbii I = rangorde en relatering binnen 66n
categorie,
2= idem binnen/ tussen twee of drie categorieen en 3- idem binnen/ tussen vier of meer categoriean.
AT= totaalscore van Aom, AA en Aor.
BD= diepgang in uitwerking van 66n of enkele opvattingen, waarbi j  I = 66n tot drie opvatting(en)
op hoofdlijnen, 2= dan tot drie opvatting(en), deels in samenhang, tot op handelingsniveau in de les
en 3= vier of meer opvattingen in samenhang tot op handelingsniveau in de les.
BP= mate van realisering van opvattingen in de les of breedte van realisering, waarbij  I = 30% of
minder, 2= 60% of minder en 3= meer dan 60%.
BT= totaalscore van BD en BP.

ABT= totale vakconceptscore. De diepgang in uitwerking en de mate van realisering van
opvattingen in de praktiik is met deze totaalscore aangegeven. Hoe hoger hoe beter.

en groep 3 het hoogst (Mean Rank= 48). In het algemeen is zowel in uitwerking van opvat-
tingen als praktische realisering van het vakconcept groep 3 het sterkst.

Tabel 6.23. Vakconceptontwikkeling ten aanzien ·uan structuur (AT), de mate van toepassing in de
praktijk (BT) en de totale vakconceptitele ont·wikkeling (ABT

Variabele Groep             N                  Mean Rank Asymp.sig.
AT                     1                         22 35,86 0.385

2                         32                       43,72
3                         28                       43,39
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BT                      1                         22 32,80 0.020
2                       32                      39,41
3                         28                       50,73

ABT                   1                         22 33,32 0,080
2                                     32                                   41,06
3                         28                       48,43

Op basis van interviews kan geconstateerd worden dat de onderwijsontwikkeling van
LIO's in fasen verloopt (Fuller & Brown, 1975). Die fasen variEren in duur. In een eerste
fase is sprake van oriEntatie. Het persoonlijke functioneren en het organiseren krijgt de
meeste aandacht. In een tweede fase richtte de aandacht zich meer op de wijze waarop het
bewegen van leerlingen kan worden beinvloed. Het belang van de keuze en volgorde van
bewegingsactiviteiten overheerst. Er is een begin van vakconceptuele overwegingen bij
keuzes en volgordes van activiteiten. In een derde fase richt de aandacht zich sterk op de
effecten van de bewegingsbeinvloeding en krijgt het relationele aspect meer aandacht. De
effecten van het eigen onderwijs op wat leerlingen ervan leren krijgt de meeste aandacht.
Het aandeel van vakconceptuele overwegingen bij praktische keuzes (vooral ten aanzien
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van aanpak(volgordes)) neemt in de loop van een traject dn in de loop van het onderzoek
bij de verschillende groepen toe. Taken en rollen worden door de opleiders, coaches en de
LIO op een fase afgestemd. Op basis van zelfrapportages, video-opnames, plannen en leer-
taken kan worden geconstateerd dat aan het einde van het LIO-traject van de eerste LIO-
groep 53% in fase 3 functioneert, van de tweede groep: 61% en van de derde groep: 86%.
De rest functioneert in fase 2.

In een uitvoering van een within-case-display is onderzocht of er verband bestaat tussen AT
en  BT. De vraag hierbij is: levert een hoge AT-score  ook  een hoge BT-score op ? De conclu-
sie is dat er een redelijk verband tussen beide variabelen bestaat (r= 0,62; p= 0,00). LIO's met
hoge AT-scores die een goed gestructureerd vakconcept hebben, hebben meestal ook een
hoge BT-score of diepgang en daarmee een goede praktische vertaling van opvattingen.

Onderzocht is verder of er een relatie bestaat tussen het didactisch competentieniveau en
de totaal score op 'vakconceptuele ontwikkeling'. Er bestaat een relevant en significant ver-
band tussen beide variabelen (r= 0,73; p= 0,00). LIO's die hoog scoren op didactische com-
petentie (DTB) scoren ook relatief hoog als het gaat om het praktisch realiseren van hun
vakconcept  (ABT). De verklaarde variantie  is  52.6%.
Bij de ABT-score is de 'voldoende/goed' grens gelegd bij 9 punten of meer. De score van
groep 1 hierop is: 55% voldoende, van groep 2: 69% voldoende en groep 3: 71% voldoen-
de. Er is van 'voldoende' verdieping sprake.
Gemeenschappelijke (=LIO-sectie) vakconcepten ziln in het algemeen van 'voldoende tot
goed' niveau. Bij elke LIO-groep functioneert steeds 66n sectie op een 'matig' niveau.
Op basis van gesprekken en documentanalyse wordt geconstateerd dat het vertalen van de
krachtige leerwerkomgeving vanuit de opleiding naar de school in enige mate plaatsvindt.
Alle LIO's herkennen en erkennen het belang van zo'n omgeving voor opleiding en school.
Zie paragraaf 6.1. De mate waarin dit wordt onderschreven neemt per LIO-groep toe. Het
creEren van beelden voor LIO's, hoe deze omgeving in de praktijk kan functioneren, wordt
in de loop van het onderzoek verbeterd.
Feitelijke en bewuste toepassingen van het indicatorenmodel van een 'krachtige' leer-
werkomgeving vindt in groep 1 bij 14% in enige mate plaats, in groep 2 bij 23% en in groep
3  bij  47%.

Leeftijd, geslacht en vooropleiding hebben geen invloed op het totale vakconceptresultaat
(ABT-score). Alleen tussen het 'aantal studiepunten per 1 september' en de ABT-score is
een significante relatie te vinden die overigens erg zwak is (r= 0,42; p= 0,00).

6.3.2 Erkenning'van bet belang'van een model vakconcept.

In deel 3, paragraaf 15.5, is een model van een vakconcept beschreven dat in dit onderzoek
als referentiemodel model functioneerde. Hoewel ontwikkelingen en achterliggende theo-
rieBn deels verschillen is er toch sprake van een sterke overeenkomst in opvattingen en
indicatoren. Het model van een vakconcept in dit onderzoek 6n de indicatoren van de
'krachtige' leerwerkomgeving dekken elkaar in sterke mate. Zie figuur 15.4. Hoe belang-
rijk vinden LIO's die opvattingen? Die vraag is halverwege het jaar en aan het einde
gesteld. De waarderingen voor de opvattingen uit de rechter rij kunnen zijn: (1) zeer
belangrijk, (2) belangrijk en (3) niet zo belangrijk. Alternatieve opvattingen met bijbeho-
rende waarderingen kunnen worden toegevoegd.
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Indicatoren van een 'krachtige' Vakconceptmodel voor het
leerwerkomgeving bewegings-onderwijs

1. Zelfstandig leren oplossen van ervaren en P2. Individueel en samen zelfstandig bewegen
aangeboden praktijkproblemen door probleem- 01.Meer thematisch dan vaardigheidsgericht
gestuurd projectonderwils 03.Meer probleemsturend dan sturend

2. Actief en constructief leren van waardegebie- 01.Meer thematisch dan vaardigheidsgericht
den door procesgericht en activerend onder- 82. Procesgericht en actief leren centraal.
Wijs P]. Meervoudige bewegingsbekwaamheid

3. Gedoseerd individueel en samenwerkend leren 04.Meer gedifferentieerd dan klassikaal

door gedifferentieerd en coaperatief onderwijs 05.Meer coaperatief dan docentgericht
4. Wendbaar en ervaringsgericht leren op basis P4. Veelzijdige bewegingservaringen: breed maar

van transfer door geintegreerd duaal onderwijs met voldoende diepgang
5. Competentiegericht leren en opleiden op basis 03.Meer probleemsturend dan sturend

van niveautoetsende en op ontwikkeling gerich- F I. Samen ontwikkelen en innoveren.
te evaluaties P I. Sportgerichte bewegingseducatie

6. Beroepsgerichte leerinfrastructuur leren B I.  Bewegen is handelen
gebruiken binnen een hybride onderwls- 02.Meer planmatig en een gevarieerd aanbod aan
systeem leermogelijkheden op korte dn lange termiln

P: pedagogiscbe op·uatting. 0: onderfeijsop·uatting en B: bevvegingsop·vatting
Figwur  15.4 (pag 227) (deel 3, paragraaf 15.5).  Vergelijking indicatoren en een model vakconcept

LIO's waarderen alle opvattingen als 'belangrilk' en hiervan worden 54% als 'zeer belang-
rijk' benoemd. Van de 82 bij het onderzoek betrokken LIO's noemt 27% daarnaast 66n of
twee andere en verschillende opvattingen. De conclusie is dat het belang van een'krachtige'
leerwerkomgeving (de indicatoren; zie paragraaf 6.1) dn het belang van een doordacht vak-
concept door de LIO's worden herkend en erkend.

6.3.3 Conclitsie inzake 'vakconceptitele c.q. didactiscbe ontwilekeling:

Didactische verdieping en vertaling van opvattingen in onderwijsmethoden naar de prak-
tijk ontstaat bij de meeste LIO's in het tweede halfjaar van het LIO-traject. Op dat
moment is 94% van de LIO's nadrukkelijk bezig met conceptontwikkeling en vertaling in
onderwilsmethoden. Van deze groep heeft 71% het praktisch realiseren van opvattingen in
onderwijsmethoden als leertaak opgenomen. In de keuzes van die leertaken overheerst het
streven naar meer activerend en probleemgestuurd onderwiizen, zelfstandigheid voor leer-
lingen en meer gedifferentieerd en thematisch onderwijzen. Er wordt veel op aspecten van
opvattingen ingegaan zoals 'het meer vragenderwijs lesgeven' bij 'probleemgestuurd
onderwijzen' 6n 'het werken in groepen' of'samenwerkend leren' bij het 'ontwikkelen van
zelfstandigheid'.

Vrijwel elke LIO rapporteert in een traject een toenemende diepgang in het denken over
het vak. In het algemeen modificeert de LIO het vakconcept-referentiemodel. Van de daar-
in genoemde opvattingen wordt het grootste deel (54%) door hen 'zeer belangrijk'
genoemd.
In de loop van het onderzoek is door opleiders en LIO's een steeds betere manier gevon-
den om zowel de structuur van het eigen vakconcept als dat van het team te verbeteren en
praktisch in didactisch handelen (plannen maken en/of lesgeven) te vertalen. De relatieve
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volledigheid van een individueel vakconcept is toegenomen evenals de mate waarin het in
praktijk wordt gebracht. De aandacht van de LIO is hierop in eerste instantie het meeste
gericht. De ontwikkeling van een 'krachtige' leeromgeving voor leerlingen krijgt pas in
tweede instantie meer aandacht.

Er vindt in de loop van het onderzoek een toename in herkenning van de indicatoren van
een 'krachtige' leerwerkomgeving in de opleiding plaats dn erkenning van het belang van
elke indicator inclusief de samenhang. Steeds meer LIO's (van 14% bij groep 1 naar 47%
bij groep 3) realiseren in enige (van geringe tot uitgebreide) mate een 'krachtige' leeromge-
ving in de school.
Tussen de groepen wordt in de loop van het onderzoek op het gebied van onderwijsontwik-
keling, vakconceptuele ontwikkeling en ontwikkeling in het realiseren van 'krachtige' leer-
omgevingen substanti2le vooruitgang geconstateerd. De door assessments vastgestelde ont-
wikkelingsniveaus van de groepen ziin niet significant verschillend. Een verklaring hiervoor
is dat een 'niveau' van een assessment een brede categorie van kenmerken en gedragsvariatie
omvat, waardoor ontwikkelingen op een globale manier worden vastgesteld.

De verwachting is dat de volgende aspecten in samenhang van belang zijn:
-    De ervaring met een 'krachtige' leerwerkomgeving in het LIO-traject door het herken-

nen van indicatoren 6n het erkennen van het belang daarvan. Zie paragraaf 6.1.
-   Het leren van ontwerpregels om zo'n omgeving in het eigen onderwijs vorm en inhoud

te geven. Zie paragraaf 6.3.
-    De ontwikkeling van een op die'krachtige' leerwerkomgeving aansluitend 'model' vak-

concept door het erkennen van het belang van opvattingen uit dat model; zie paragraaf
6.3.

-   Het intensief reflecteren op leer- en werkervaringen. Zie paragraaf 6.2.

Deze aspecten zijn in samenhang van invloed op:
-   Het optimaal benutten van de leerwerkomgeving in de opleiding. Zie paragraaf 6.1.
-   De professionele ontwikkeling in het LIO-traject. Zie paragraaf 6.2.

De verwachting over samenhang en invloed is volgens de LIO's, opleiders en coaches in
ruim voldoende mate gerealiseerd.

6.4 Innovatie in een opleiding

6.4.1 Professioneel werkend en lerend team.

Opleiding en school leiden samen de LIO's op. In paragraaf 6.1 is de vraag beantwoord of
de vakdocent/vaksectie samen met de LIO als een 'professioneel werkend en lerend team'
functioneerde en of dat ook het geval is met de LIO-secties. Hier gaat het om de vraag of
het team van opleiders optimaal geinnoveerd en gefunctioneerd heeft.
De werksituatie van de drie opleiders voldoet in een bepaalde mate aan de kenmerken van
een professioneel werkend en lerend team. De kenmerken daarvan zijn beschreven in deel
3, paragraaf 12.4 tot en met 12.6. De opleiders geven in de drie opeenvolgende jaren en op
basis van deze kenmerken een mate aan van respectievelijk 75,50 en 95%. Ook de LIO-
groepen herkennen dit functioneren en waarderen dat met een gemiddelde mate van res-
pectievelijk 65,60 en 85%.
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6.4.2 Ont'Wikkeling 'uan een 'kracbtige' werkleeromge'uing.

Naast de op basis van de regelmatige formatieve evaluaties verkregen aandachtspunten (zie
paragraaf 6.1), is door het team bewust aandacht geschonken aan de volgende innovaties.
Zie tabel 6.24.

Tabel 6.24. Actiepunten van bet team van opleiders in de onderzoeksperiode.

Onderzoeksjaar I Onderzoeksiaar 2 Onderzoeksjaar 3

Indicator I. Ontwikkelen Indicator  I. Het zoeken
van het aansluitend/realis- naar balans tussen een aan-
tisch en confronterend sluitend of realistisch en
opleiden. confronterend opleiden (+).
Het inhoud en vorm geven
aan abductief leren (0).

Indicator I. Verbeteren van Indicator I. Verbeteren van Indicator I. Verbeteren van
het reflecteren van studen- het reflecteren van studen- het reflecteren van studen-
ten op basis van leertaken. ten inclusief aan de hand ten inclusief aan de hand
logboek en leerverslag (0) van portfoliomateriaal (0) van portfoliomateriaal (+)
Indicator 2. Vormgeven aan Indicator 2. Ontwikketen Indicator 2. Verdere

meer procesgericht onderwij- van  'actiefleren' van studen- ontwikkeling en onder#nge
zen en actief leren-activerend ten op basis van 'schema's, scho,ing  van  'cctiefieren-

onderwijzen in het bijzonder. werkpatronen en didactische activerend onderwijzen' (+)
Een orientatie op aspeaen en vuistregels' en ons 'activerend
try outs CO) onderwijzen'(0)
Indicator 3. Bevorderen van Indicator 3. Bevorderen van Indicator 3. Bevorderen van
het samenwerkend leren het samenwerkend leren het samenwerkend leren
van studenten door taken van studenten door: (1) van studenten  door: (1)
en het toepassen van werk- taken en toepassen van taken en toepassen van
patronen (0). werkpatronen (+) en (2) de werkpatronen (+) en (2) de

teams te leren werken als teams te leren werken als
'professioneel werkend en 'professioneel werkend en
lerend' (0) lerend' (+)
Indicator 4. Ontwikkelen Indicator 4. Ontwikkelen
van competenties door van competenties door
practica (+). practica en toepassing van
Indicator 5. Ontwikkelen onderwiistaken (+)
van assessmentvormen/- Indicator 5. Ontwikkelen
normen (0) van assessmentvormen/-

normen (0)
Indicator 4. Ontwikkelen Indicator 4. Ontwikkelen
van het model-rolgedrag en van het model-rolgedrag en
het meer bewust maken van het meer bewust maken van
de opleidingservaringen de opleidingservaringen
voor toepassing in het eigen voor toepassing in het eigen
onderwils (0) onderwils (+M
Het afstemmen van werken Het afstemmen van werken
en leren in instituut en en leren in instituut en
school (-) school (0)



Onderzoeksresultaten / 93

Tussen haakies staat de indicator van een 'krachtige' leerwerkomgeving die accent krijgt en
waarvan het effect van de aanpak is toegevoegd. Heeft een inspanning tot tevredenheid van
alle opleiders geleid c.q. is deze voldoende effectief gebleken (+). Tevredenheid drukt uit
dat het effect optimaal is in relatie met de omstandigheden. Wanneer de opleiders ontevre-
den met de effecten zijn c.q. de actie onvoldoende effectief bleek, is dat aangegeven met
(-). De aanduiding (0) geeft aan: 'enig, maar nog niet voldoende merkbaar resultaat'.

De inzet van de opleiders is gebaseerd op een baanopbouw en verschillend verdeeld. De
inzet varieert van 0.1 (66n dagdeel per week) tot en met 0.3 (anderhalve dag per week) fte
(formatie-eenheid). De gemiddelde overinvestering aan tijd is 120 uur per persoon per Jaar.
De opleiders hebben veranderd met: visie, beheersbaar, in samenhang en met het oplei-
dingsonderwijs als model. Het beheersbaar veranderen in de betekenis van: systematisch,
doordacht, binnen de mogelijkheden van het team van opleiders, praktisch en goed lettend
op de effecten en het waarderen daarvan, binnen de context van een terende (LIO-)organi-
satie, is uitgevoerd. Het is belangrijk geweest dat alle opleiders aan het gehele onderzoek
of minimaal gedurende anderhalf jaar hebben meegedaan.

6.4.3 Ontruikkeling'van modelgedrag.

De LIO's hebben in paragraaf 6.1 het modelkarakter van de opleiding geconstateerd en als
belangrijk c.q. positief gewaardeerd. In paragraaf 6.3 is het modelkarakter van het vak-
concept geconstateerd en als belangrijk c.q. positief gewaardeerd.
Op basis van de persoonlijke sterkte-zwakte analyse en in relatie met de beoogde
veranderingsacties zijn scholingsaspecten benoemd en uitgevoerd. De bovengenoemde en
gecursiveerde kernactiviteit is: het bevorderen van een meer actief leren door LIO's door
meer activerend onderwijs van de opleiders (zie deel 2, hoofdstuk 8.2). Veel aandacht heeft
hierbij de dosering van sturend en probleemsturend onderwijs gekregen en het werken met
schema's/modellen, werkpatronen en vuistregels. Voor deze kernactiviteit is gekozen van-
wege de veronderstelde sleutelfunctie binnen een 'krachtige' leerwerkomgeving in de
opleiding, maar ook binnen het onderwijs op de scholen. Deze accentuering van een indi-
cator wordt door de LIO's niet als zodanig herkend.

In de drie LIO-trajecten hebben alle opleiders voortdurend aandacht geschonken aan het
meer gewenste model docentgedrag dat bij het functioneren in een 'krachtige' leerwerkom-
geving hoort. Door teamteaching, collegiale consultaties, intervisie en het elkaar coachen is
dat meer modelmatig functioneren ontwikkeld. Het'teach what you preach and preach what
you teach' heeft zich bij alle opleiders in voldoende mate ontwikkeld. Het heeft de nodige
inspanning gekost. De ontwikkeling is geleidelijk gegaan en waar de een procesmatig sterk
functioneerde was de ander inhoudelijk sterker. Door in koppels te functioneren is gepro-
beerd studenten 'duo's' als het beste 'model' voor te houden. De mate van innovatie, de ont-
wikkeling van een 'krachtige' leerwerkomgeving als model voor het onderwijs in de school,
hangt sterk van opleiders, hun mogelijkheden en ontwikkeling af. Het zelf gaan beheersen
van 'ander' onderwijsgedrag kost tijd en leidt niet direct toI verandering van het gedrag bij
LIO's. Bij de derde groep was het 'modelgedrag' van de opleiders het sterkst aanwezig.
De groepen zijn aan het einde van hun traject bevraagd op 'herkenning van het modelge-
drag van opleiders en coaches' dat toegespitst is op het model-zijn als: (1) gevarieerd
onderwijsgever en (2) ontwerper (onderzoeker, ontwikkelaar, implementeerder) van geva-
rieerde en geintegreerde leerinfrastructuren. De herkenning van dit modelgedrag van de
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opleiders kan op drie niveaus worden gescoord: (1) een beperkte overeenstemming met het
model van de 'krachtige' leerwerkomgeving, (2) een voldoende overeenkomstig gedrag en
(3) een zeer duidelijk herkenbaar en gevarieerd 'modelgedrag: Dezelfde vraag is ook over

de coaches gesteld. Zie figitur  6.4  en  6.5.

In de ogen van de LIO's wordt het modelgedrag van opleiders in de loop van het onder-
zoek steeds duidelijker en steeds meer passend bij dat van een 'krachtige' leerwerkomge-
ving. Dat modelgedrag wordt in beperkte mate bij de coaches gezien die dat gedrag ook
zeer waarschijnlijk niet bewust hebben geprobeerd te ontwikkelen.

6.4.4 Bijzonderbeden per traject.

In het eerste LIO-traject is 66n opleider gedurende een deel van het traject vanwege per-
soonlijke omstandigheden afwezig geweest. Het aandeel van een derde opleider is gezien
de omvang van de inzet beperkt. Gegeven deze omstandigheden is de verdere ontwikke-
ling overeenkomstig de wensen en verwachtingen van betrokkenen optimaal geweest.
In het tweede LIO-traject levert de wisseling van 66n opleider problemen op. Vanaf janu-
ari stabiliseert de inzet. Een 'nieuwe' collega in het traject werkt zich dan optimaal in. De
inbreng in de ontwikkeling blijft beperkt. De werkomgeving wordt als 'niet optimaal'
ervaren. De wisseling in bemensing is een belemmerende factor geweest voor een geza-
menlijke ontwikkeling, hoewel er wel voldoende (het topic) ontwikkeld is. Etn opleider
heeft meer tijd gebruikt dan formeel voor dit traject werd toegekend. De LIO-groep ont-
wikkelt zich desondanks in vergelijking met de eerste en laatste groep optimaal.
In het derde LIO-traject wordt vanaf het begin door de drie opleiders in de vorm van

teamteaching gewerkt. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de hele programmaopzet en
wordt gestreefd naar verbetering van de onderlinge afstemming. Alle opleiders besteden
meer tijd aan dit traject dan formeel iS toegekend. Dat gebeurt op vrijwillige basis en vari-
eert wekelijks van twee tot vijf uur. De werkomgeving wordt door alle opleiders als opti-
maal ervaren. De individuele en teambegeleiding verloopt naar wens. De begeleiding van
de LIO's en LIO-teams wordt in de loop van het jaar bewust verminderd.
Het team van opleiders opereert als een collectief en is zelflerend. Onderling is sprake van
collegiale consultaties. De opleiders hebben verschillen in opvattingen over hun vak, maar
blijken op hoofdlijnen overeenkomstig te denken. Over de inhoud en vormgeving van de
'krachtige' leerwerkomgeving is volledige overeenstemming. Er bestaan hoge verwachtin-
gen van de mogelijkheden van de LIO-groep.

6.4.5 Conclusie inzake 'innovatie in een opleiding'.

Het team van opleiders heeft, gegeven de randvoorwaarden, optimaal als een professioneel
werkend en lerend team gefunctioneerd. In de ogen van de LIO's is ook de modelrol van
de opleiders voldoende duidelijk geweest. Het accentueren van een indicator ('actief leren-
activerend onderwijzen') is door de LIO's niet als zodanig herkend. Het opleidingspro-
gramma en -onderwijs is conform de jaarlijks geplande opzet uitgevoerd en bijgesteld. De
effecten zijn redelijk overeenkomstig de eigen verwachtingen. De inhoudelijke ontwikke-
ling is steeds doorgegaan, de opleiders die op deze 'rijdende trein' sprongen hebben zich
goed en snel aangepast en zijn direct mee gaan ontwikkelen. Het is voor de continuiteit van
belang geweest dat enkele opleiders aan het gehele onderzoek hebben meegedaan.
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DEEL 2
Indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving

In dit deel worden de aspecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving beschreven. In
hoofdstuk 7 worden de dimensies en indicatoren benoemd. In hoofdstuk 8 wordt een
theoretische analyse uitgevoerd en de keuze van de indicatoren onderbouwd. In hoofdstuk
9 wordt het raamwerk van competentiegericht opleidingsonderwijs beschreven. In hoofd-
stuk 10 komt het beoordelen in de context van de 'krachtige' leerwerkomgeving aan bod.
De toepassingen (indicatoren en specficaties) in de LIO-trajecten zijn in deel 1, paragraaf
3.1, opgenomen of worden in de tekst vermeld.

HOOFDSTUK 7

ONTWERPEN VAN EEN OPLEIDINGSMODEL

In paragraaf 7.1 geven dimensies een eerste ordening van aandachtspunten. In 7.2 gaat het
over veranderende inzichten die tot trends in het opleidingsonderwijs leiden op basis waar-
van indicatoren (7.3) kunnen worden benoemd. Dat is een tweede ordening van aan-
dachtspunten.

7.1 Dimensies van een *krachtige' leerwerkomgeving

Het opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs vindt plaats in een opleidingsinstituut,
de school en mogelijk op andere leerwerkplekken zoals bijvoorbeeld een sportvereniging.
Er zijn meerdere leerwerkomgevingen beschikbaar die bijdragen aan het verwerven van
didactische en managementcompetenties om rollen en taken in het onderwijs op micro-,
meso- en later ook macroniveau te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van die taken zijn:
organiseren, omgaan met leerlingen, omgaan met collega's en maken van plannen. Alle
taken samen vormen de oppervlaktestructuur van professioneel handelen.
Leerwerkomgevingen in de opleiding en in de school bieden leerinfrastructuren die uit de
volgende drie dimensies bestaan: (1) het onderwils- of scholingssysteem (de organisatie en
de aanpak), (2) dc inhouden of het programma en (3) de toetsen of de wijze van be-

oordelen. Bij elke dimensie gaat het om structurele aspecten (de oppervlaktestructuur) dn
de opvattingen achter keuzes (de dieptestructuur) (Nijhof et al., 1995; Wang et al., 1993).
De indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving vormen de dieptestructuur van pro-
fessioneel handelen. Het zijn opvattingen over wenselijk geacht opleidingsonderwijs.

7.2 Veranderende inzichten die dominant worden

Politiek-maatschappelijke veranderingen leiden tot ontwikkelingen in het onderwijs. Het
zijn inzichten die al of niet nadrukkelijk uitgesproken in de samenleving een draagvlak
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hebben of krilgen. Als 'leren doe le een leven lang' draagvlak krijgt, is de consequentie dat
opleidingen ook centra voor volwasseneneducatie willen en kunnen worden. 'Draagvlak'
hebben betekent dat op een bepaald gebied bij betrokkenen voldoende belangstelling voor
een verandering bestaat. Dat gebied kan het opleidingsonderwijs zijn. Betrokkenen zijn
dan managers, docenten, studenten en ouders. Rondom en in het onderwijs vinden meer-
dere, hierna te noemen ontwikkelingen plaats, die draagvlak hebben of krijgen (Bolhuis &
Simons, 1999; Van den Bosch & Gerritsen, 1995; Prick, 2000).
In het bedrijfsleven en in het onderwijs bestaat in toenemende mate behoefte aan afgestu-
deerden die zelfstandig kunnen werken 6n samenwerken, die praktijkproblemen project-
matig en effectief kunnen aanpakken, die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen, die
beschikken over zowel beroepsvaardigheden als over communicatieve en sociale vaardig-
heden en zich snel nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden eigen kunnen maken. Om op
de arbeidsmarkt wendbaar te kunnen functioneren moet een werknemer over meerdere
kwaliteiten beschikken. Het zich bli ivend snel kunnen aanpassen aan werkomstandig-
heden en -situaties vraagt om een leven lang willen en moeten leren. Relatief kortdurende
scholingstrajecten voldoen vaak niet meer. Met name economische en technologische ver-
anderingen vragen om een steeds bijblijven en om het leveren van bijdragen aan de
productie van nieuwe kennis. Het toenemend multiculturele en wereldwijde karakter van
de samenleving, confronteert ons met andere opvattingen en gewoonten. Dit vraagt om een
goed herkennen, inleven of accepteren, maar ook een positiekeuze en de bereidheid om
eigen opvattingen ter discussie te stellen. Een open en democratische samenleving vraagt
bovendien om zelfstandig denkende, kritische en zich verantwoordelijk gedragende
burgers.
De overheid wil doelmatiger met het onderwijsbudget omgaan. Opleidingen worden daar-
om op output gefinancierd en de studiebeurzen krimpen. Het leidt tot een streven naar een
nominale studieduur en de toepassing van werk- en toetsvormen die een hoog rendement
garanderen. Ook de student kieststeeds meer voor opleidingen met een hoge slaagkans.
Effici8ntie en effectiviteit van het onderwils worden daarom steeds belangrijker gevonden.
Het studeren moet als plezierig worden ervaren en lerenden meer kunnen motiveren,
anders hou je het geen leven lang vol.
Doordat lerenden leren hoe ze moeten leren, kunnen ze op elk moment zelfstandig kennis
en vaardigheden verwerven. De vraag naar leerinfrastructuren die waar dan ook, op welk
moment dan ook en door wie dan ook kunnen worden gebruikt, neemt toe. Het verwer-
ven van beroepsvaardigheden is straks niet meer alleen voorbehouden aan opleidingen
maar wordt ook een taak van het bedrijf of de school zelf. Duaal opleiden, het afwisselend
werken en leren, komt meer in de belangstelling.

Trends die tot veranderingen leiden.
Inzichten die draagvlak hebben of krijgen leiden tot behoeftes aan veranderingen. Als deze
erg dominant worden kan van trends worden gesproken. Een trend heeft consequenties
voor de inhoud, de aanpak, de organisatie van en/of het beoordelen in het onderwijs. De
trend tot schaalvergroting in het HBO in de tachtiger jaren had bijvoorbeeld vooral een
organisatorisch effect, de competentiegerichte programmaontwikkeling beinvloedt de
keuze van inhouden On het probleemgestuurde onderwijs beinvloedt meer de didactische
werkwijze of aanpak in het onderwijs.
Sommige ontwikkelingen verzanden als het draagvlak blijkt te ontbreken. De ontwikke-
ling van de middenschool in de  aren zeventig is daarvan een voorbeeld. Jaren later zien we
bij de invoering van het studiehuis in de tweede fase van het voortgezet onderwils een her-



Ontwerpen van een opleidingsmodel / 99

nieuwde poging op basis van vergelijkbare opvattingen. Deze poging werd nii wel breed
gedragen. Edn van de basisopvattingen achter het 'studiehuis' luidt: 'het geeft een betere
voorbereiding op het tertiair onderwijs door een grotere aandacht voor studiestrategieEn
en een meer actief en zelfstandig leren' (Van den Akker & Bergen, 2000). Dezelfde opvat-
ting leidt op ongeveer hetzelfde moment in het HBO tot de invoering van meer pro-
bleemgestuurd en/of projectonderwijs en later tot het combineren van leren en werken in
duaal onderwijs. De opvattingen spreken aan. Er is een breed draagvlak gecre8erd.
Als de kwaliteit van het onderwijs niet meer overeenkomt met wat maatschappelijk gezien
belangrijk wordt gevonden of als in het onderwijs zelf de kwaliteit ter discussie staat, is
verandering in de zin van (meer ingrijpende) vernieuwing of verbetering gewenst. Die
noodzaak tot veranderen verdient wel kritische aandacht. Veranderingen kunnen ook die-
nen om wensen te legitimeren (Wesselingh, 2002). In het HBO zijn lange tijd vele ontwik-
kelingen als 'kansen' verkocht, terwill tegelijk sprake was van vergaande pogingen tot
bezuiniging. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn geweest: extensiveren, modularise-
ren of lerenden (uit oogpunt van zelfstandigheid) hun eigen leerervaringen laten crefren.
De trends in het hoger beroepsonderwijs vanaf 1995, zijn beschreven in deel 1, paragraaf
3.1. De vijf gesignaleerde trends komen sterk overeen met trends die ook op andere onder-
wijsniveaus dominant zijn (Willems et al., 1999). Zo geldt bijvoorbeeld voor het 'nieuwe
VMBO als 66n van de uitgangspunten: 'het actief en zelfstandig leren alsmede een integra-
tie van praktijk en theorie, als basis voor krachtige leeromgevingen waarin competentiege-
richt opleiden, leren op de werkplek en leren met behulp van werkpleksimulaties centraal
staan' (Fanchamps & Van der Sanden, 2002, p. 13). Het is alsof hier over het HBO wordt
gesproken. Overeenkomstige trends leiden op die verschillende niveaus wel tot andere,
voor dat niveau relevante en aangepaste, toepassingen. Die sterke overeenkomstige trends
geven opleidingen de mogelijkheid als 'model' te functioneren voor het onderwijs op ande-
re niveaus. De vertaling naar die verschillende onderwijsniveaus en -typen is een probleem
voor de opleiding En de student.

7.3 Indicatoren van een  krachtige' leerwerkomgeving

De strategie van de gefundeerde theoriebenadering maakt het mogelijk om, op basis van
een theoretische analyse en resultaten van onderzoek, de indicatoren van de 'krachtige'
leerwerkomgeving te benoemen. Dit proces van analyseren, toepassen en evalueren vindt
continu in de loop van dit driejarige onderzoekstraject plaats. Elke indicator wordt nader
gespecificeerd. Indicatoren en specificaties samen vormen een 'krachtige' leerwerk-
omgeving en dat is onderdeel van het opleidingsmodel voor het LIO-traject. De indicato-
ren worden ontleend aan trends of dominante c.q. breed gedragen ontwikkelingen in het
(opleidings)onderwijs die al een redelijk lange tijd in de belangstelling staan en wellicht lan-
ger die aandacht blijven trekken. Aan een trend zijn verschillende aspecten te onderschei-
den die een logisch samenhangend geheel vormen. Een trend En bijbehorende aspecten
samen kunnen worden getypeerd door een indicator met een meer concrete specificatie.
Een 'indicator' is: 'a-policy relevant statistic designed to provide information about the
condition, the stability or change, the functioning or the performance of an education
system or a part there of' (Tuijnman & Postlethwaite, 1994, p. 53). Indicatoren vormen een
raamwerk voor opleidingsonderwijs en zijn aandachtspunten voor onderwijsbeleid
(Scheerens et al., 1988).
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In de hierna uitgevoerde theoretische analyse wordt nagegaan of alle voor een mogelijk
'krachtige' leerwerkomgeving relevante aspecten met de benoemde indicatoren (en de spe-
cificaties) zijn aangegeven. De analyse richt zich per indicator steeds eerst op leeraspecten
en vervolgens op onderwijsaspecten en wordt in hoofdstuk 8 tot en met 10 beschreven.
Een indicator duidt in een kernzin het typerende van leren 6n onderwijzen aan. Elke kern-
zin is gebaseerd op een specifiek en samenhangend geheel van opvattingen. Een voorbeeld.
Met 'zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door pro-
bleemgestuurd projectonderwijs' hangen opvattingen samen als 'zelfsturend leren, leren
van praktijkproblemen of thematisch onderwijzen'. De indicatoren zijn in deel 1, paragraaf
3.1, aangegeven.

Indicatoren hangen sterk met elkaar samen 6n kunnen elkaar bij toepassing versterken. Om
zelfstandig te kunnen handelen moet je namelijk als lerende kennis en vaardigheden op een
actieve manier zien te verwerven. Het werken in teams kan dat actieve en op ontwikkeling
gerichte leren versterken. Discussie en samen ontwikkelen scherpt bijvoorbeeld het den-
ken en vaardigheden. Het leren werken aan concrete, praktische en relatief complexe pro-
blemen of uitdagingen maakt het leren interessanter en uitdagender. Het leeraanbod is bij
voorkeur veelvormig en veelzijdig maar zorgt ook voor veel diepgang in het leren en benut
transfermogelijkheden. Leren hoe te leren is een fase die in principe nd een leerfase komt.
Je leert eerst turnvaardigheden Uit te voeren en daarna pas turnsituaties zelf te ontwerpen.
Met behulp van rollen en taken wordt het mogelijk om meer zelfstandig te handelen. Leren
vindt het meest optimaal plaats binnen zinvolle en realistische contexten. Daarin wordt
kennis toegepast en buitenschoolse ervaringen aan schoolse gerelateerd. Een flexibel en op
maat werkend onderwijssysteem dat zich in een redelijke mate aan de mogelijkheden en
interesses van lerenden aanpast is het 'beste' systeem mits het voor voldoende leerervarin-
gen zorgt.
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HOOFDSTUK 8

ONTWERPEN VAN OPLEIDINGSONDERWIJS:

ORGANISATIE EN AANPAK

In dit onderzoek wordt veranderd m6t visie  (deel 1, paragraaf  1.4).
Opleidingsonderwijs biedt lerenden een'kracbtige' leer(werk)omgeving, die ben potentieel
de meest optimale leermogelijkbeden biedt. De opleider, de coach en de student geven ze4
vorm in inboud aan bet'leracbtig' maken van bet onderwijs. De student maalet daar ten
beboeve van de eigen professionele ont ilekeling vervolgens zo goed mogelijk gebruik 'van.
De leer(werk)omgeving staat model voor bet onderwijs in de school, maar verscbilt daarin
ten aanzien van niveaw en afstemming op de mogelijkbeden van de doelgroep waaraan
wordt lesgegeven. Deze omgeving moet (nog) door de student naar de school worden ver-
taald.

Voor het ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving wordt gezocht naar een cohe-
rente invulling waarin individuele versus sociale leerprocessen, denken versus handelen en
cognitief versus situatief een plaats krijgt (Anderson et al., 1996; 2000; Dochy et al., 2000;
Entwistle, 1999; Greeno, 1997). Schelfhout, Dochy en Janssens (2002, p. 269) hebben daar-
voor een lijst van aandachtspunten ontworpen, waarmee volgens hen een 'krachtige' leer-
omgeving geconstrueerd kan worden. Daarin wordt het belang van het verwerven van een
conceptueel kader, het leren in theorie 6n praktijk en het leren door transfer benadrukt. De
kenmerken zijn gericht op inhoud, aanpak en beoordeling.
Savery en Duffy (1995, p. 32) beschrijven acht kenmerken voor een constructivistische
leeromgeving die grotendeels met die van Schelfhout c.s. overeenkomen. Het reflecteren,
experimenteren met de uitvoering van authentieke taken krijgt hierbij veel aandacht.
Geldens, Popeijus en Bergen (2003, p. 19) benoemen kenmerken van een krachtige leer-
werkomgeving voor aanstaande leraren in de basisschool. Die kenmerken komen deels met
de indicatoren in dit hoofdstuk overeen. Ze zijn vooral abstract en ideaaltypisch geformu-
leerd en gericht op aanpak en organisatie.
Korthagen et al. (2002b) benoemt kenmerken van lerarenopleidingen die als krachtig kun-
nen worden aangemerkt. Ook deze kenmerken komen deels met de indicatoren in dit
hoofdstuk overeen, maar ziJn eveneens vrij algemeen geformuleerd en vooral gericht op
aanpak en organisatie.
De in dit onderzoek en in dit deel beschreven indicatoren 6n specificaties zijn grotendeels
overeenkomstig, maar bestrijken een breder gebied en zijn samen completer. Ze richten
zich op de onderwijsinhoud, aanpak/organisatie 6n beoordeling binnen een systeem van
opleidingsonderwils.

Het ontwerpen van onderwijs richt zich op drie dimensies (zie paragraaf 7.2). F.6n van die
dimensies is het onderwijssysteem, waarin de opvattingen over de organisatie en de aanpak
van het onderwijs centraal staan. Elk onderwijssysteem heeft, afhankelijk van keuzes,
bepaalde dominante kenmerken. Bij de beschrijving van een indicator is het volgende nage-
streefd. De keuze van de indicator past bij de beschreven trend. De indicator kan in elke
leer(werk)omgeving op enige wi ze en in enige mate functioneel zijn. De indicatoren vul-
len elkaar aan en tonen samenhang.
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Cognitief psychologisch onderzoek en de verschillende stromingen daarbinnen, zoals het
(sociaal) constructivisme, situated learning en cognitive aprenticeship, ondersteunen het
zoekproces naar indicatoren voor de ontwikkeling van 'krachtige' leeromgevingen.
Opvattingen daarover en onderzoeksresultaten komen in dit hoofdstuk aan bod (Dochey
et al., 2000, p. 18-20). Van elke in dit decl beschreven paragraaf (8.1 tot en met 8.4) en
hoofdstuk  (9  en 10) worden de indicator  en zijn specificaties als samenvatting  in  deel  1,
paragraaf 3.1, opgenomen.

8.1 Een trend: naar zelfsturing met een sterke ontwikkeling van denk-
en handelings- bekwaamheid en een onderhandelingscultuur
In deze paragraaf wordt een eerste trend geanalyseerd en worden onderscheidende ken-
merken en aspecten benoemd. Zelfstandig kunnen handelen wordt in onze maatschappij
als een belangrijke bekwaamheid gezien. Het betekent dat in een (opleidings)onderwijs-
context een lerende de eigen leerwerkervaringen in een bepaalde mate en steeds meer zelf
kan beinvloeden en richting geven. Het gaat hierbij om een strategische aanpak van het
eigen leerproces zoals bijvoorbeeld het plannen van de studie, vaststellen van leerdoelen,
onderscheiden van hoofd- en bijzaken, structuur aanbrengen en stellen van kritische vra-
gen. Het zijn de vaardigheden die een lerende al doende moet vet-werven om tot enige mate
van zelfsturing te komen (Waytens et al. 2002a). Om zelfstandigheid te ontwikkelen is
experimenteerruimte nodig. Het onderwijs moet meer 'banend' worden gemaakt (Van
Parreren, 1988). Het geeft ruime grenzen aan, waarbinnen de lerende een bepaalde vrilheid
krijgt om problemen steeds meer alleen (of samen) aan te pakken en op te lossen.
Onderwijs beoogt leerervaringen op een bepaald gebied zo breed mogelijk en voldoende
diepgaand te maken. Denken en handelen moeten zo optimaal mogelijk worden ontwik-
keld. Dat betekent dat het zelfstandiger worden binnen een onderwijssituatie samengaat
met het streven lerenden op een steeds hoger niveau van denk- 6n handelingsbekwaamheid
te brengen. Het ontwikkelen van zelfstandigheid is geen doel op zich, maar een nevendoel
dat in dienst staat van leren en ontwikkelen. Meestal werkt het zelfstandig kunnen hande-
len motiverend voor het leren. Het is dus belangrijk om daarvoor in leerwerkomgevingen
veel mogelijkheden in te bouwen.
Zelfstandig handelen kan worden gerealiseerd door alle ruimte te geven voor zelfsturing,
maar ook door gedoseerde externe sturing. Afwisseling 6n dosering gebeurt door de
docent op basis van een taxatie van de behoeften en mogelijkheden van lerenden. De leren-
de kan dat ook zelf aangeven. Leidende vragen hierbij zijn: worden er vorderingen gemaakt
en zijn de leerresultaten van voldoende niveau?
Op elk onderwilsniveau en binnen elk type onderwijs herhaalt zich dat proces van ge-
leidelijk steeds zelfstandiger jezelf leren sturen. Die herhaling ontstaat doordat de condi-
ties van en de eisen binnen elke leerwerkomgeving anders zijn. Een herhaling op elk onder-
wijsniveau zorgt ervoor, dat het niveau van zelfstandig handelen in een min of meer
cyclisch en spiraalsgewijs verlopend proces steeds hoger kan komen te liggen. De samen-
hang wordt in figuur 8.1 aangegeven.
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Niveau van denk- en veel sturing, weinig sturing,
handelingsvaardigheid weinig zelfsturing veel zelfsturing

Laag                            A                               B

Hoog C                     D

Figuur 8.1. Samenbang tussen bandelingsniveau en mate van zelfsturing

Onderwijs brengt lerenden op elke niveau, in enige mate van categorie A, B, C naar D. De
docent stuurt afwisselend veel en weinig. Probleemgestuurd onderwijs zoals dat met name
in het MBO en HBO in verschillende varianten vorm krijgt, is een voorbeeld van een
onderwijssysteem, dat de ontwikkeling naar D bevordert (Van den Bosch & Gerritsen,
1995). Ook de aanpak in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, het 'studiehuis',
beoogt dit. Zelfstandig willen leren vereist echter de nodig motivatie om voldoende leren
te kunnen realiseren. In categorie A zullen veel leerlingen zitten die daar onvoldoende voor
gemotiveerd zijn. Voor hen is probleemgestuurd onderwijs dus minder geschikt en hun
deelname belemmert de leerlingen van de B-categorie. Voor hen is meer sturing (blijvend)
gewenst. De motivatie tot verdiepend leren kan hoog zijn met een gelijktijdig aanwezige
geringe motivatie om het allemaal zelf te moeten regelen. Leeromgevingen moeten er voor

zorgen dat zowel de BD, de AC als de ABC-categorie lerenden optimale leerresultaten
boeken (Boekaerts & Simons, 1995; Cornelis, 1998; Vermunt, 1992). Sturing 6n zelfsturing
vergen maatwerk op het gebied van 'hoe zelfstandig wil een lerende leren?'.
Deze opvatting over maatwerk wordt gedeeld in de kennistheorie (Cornelis, 1998), de
onderwijspsychologie (Boekaerts & Simons, 1995; Vermunt, 1992) en de organisatietheorie
(Morgan, 1990; Senge, 1992; Senge et al., 1994; 1999).
Met deze trend en de gewenste afwisseling en dosering van gegeven en gevraagde
zelfstandigheid hangen meerdere aspecten samen. De indicator wordt getypeerd als:
'Zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door
probleemgestiturd projectonderwijs:

De specificatie is als samenvatting van deze paragraaf in deel 1, paragraaf 3.1 opgenomen.
In paragraaf 8.1.1 wordt aangegeven hoe zelfstandig leren in fasen kan verlopen en door
het uitvoeren van rollen wordt gerealiseerd. In 8.1.2 wordt aangegeven dat de organisatie
bepalend is voor de mate waarin lerenden voor zelfstandigheid kunnen kiezen. In 8.1.3
wordt aangegeven dat praktijkproblemen van lerenden en opleiders de kern van het onder-
wijs zijn. Door het adequaat leren oplossen van praktijkproblemen worden competenties
ontwikkeld. In 8.1.4 is beschreven hoe aansluitend en confronterend leren kan plaats-
vinden. In 8.1.5 worcit gepleit voor maatwerk om een meer zelfstandig experimenteren
mogelijk te maken. In 8.1.6 wordt beschreven hoe de probleemgerichtheid van leren in
probleemgestuurd projectonderwijs vorm en inhoud kan worden gegeven. Het biedt leren-
den de mogelijkheid om in enige mate zelfstandig te kunnen handelen. In 8.1.7 komen
middelen als rollen en vooral taken ter sprake, waarmee de mate van zelfstandigheid vorm
en inhoud kan worden gegeven.
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8.1.1 De 'aanpak' 'van zelfstandig leren in fasen.

Zelfstandig handelen betekent dat een lerende in enige mate zelf kan bepalen, wat, in welke
volgorde, wanneer, hoe en waarom wordt geleerd. Het gaat daarbij om het in enige mate
zelfstandig kunnen uitvoeren, regelen, kiezen of ontwerpen (Timmers, 2001). In deze volg-
orde toegepast faseert het de zelfstandigheid. Bij zelfstandig leren gaat om: een werkvorm
(zelfstandig werken), een werkhouding van lerenden (leren op basis van eigen leerbehoef-
ten) of een proces van kennis- en vaardigheidsverwerving (zelfstandig leren te leren) (Nuy
& Vroonhoven, 1995).
Zelfstandig leren vereist op zich vaardigheden als: studerend lezen, leren van het doen,
schrijvend leren, structureren en schematiseren, kritisch analyseren, jezelf vragen stellen en
controleren of beoordelen. Deze vaardigheden moeten bij voorkeur in een betekenisvolle
context wor :len verworven (Janssen et al., 2002, p. 105; Waytens et al., 2002a).
Voor het zelf (beter) leren ontwikkelen van denk- en doe-handelingen, van 'laag naar
hoog', is naast het leren ook het leren hoe te leren nodig. Dat kan min of meer gestuurd (de
AC-ontwikkeling in figuur 8.1) of zelf gestuurd plaatsvinden (de BD-ontwikkeling).
Zelfstandigheid ontwikkelen vereist enige fasering, bijvoorbeeld in fasen als zelfstandig
werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren. Dat betekent voor de docent: 'ik
stuur', 'we sturen samen' of 'ik begeleid de lerende op afstand' (Zuylen, 1995). Die fasen
moeten inhoudelijk concreet worden gemaakt en kunnen op elk niveau en binnen elk type
onderwils worden toegepast. Voor LIO's en leerlingen betekent het ontwikkelen van zelf-
standigheid bijvoorbeeld het volgende:
1.  a.  LIO's krijgen een les(senreeks)opdracht en voeren die in enige mate zelfstandig uit,

waarbij ze rollen toepassen als organisator, spelleider en/of lesgever en ze bewe-

gingsdidactische problemen zelfstandig oplossen.
b. Leerlingen krijgen een opdracht en voeren die in enige mate zelfstandig uit d.w. z. ze

brengen en houden de bewegingsactiviteit op gang, voeren daarbij zelf meerdere rol-
len uit (helper, observator, spelverdeler, aanvoerder of scheidsrechter) en lossen pro-
blemen of conflicten in principe zelfstandig op.

2. a. LIO's organiseren een sportief evenement en voeren daarbij rollen uit als even-
ementleider of coach en lossen rolproblemen zelfstandig op.

b. Leerlingen organiseren de eigen bewegingssituatie waarbij rollen worden uitgevoerd
als organisator, wedstrijdleider en/of jurylid.

3. a. LIO's kiezen op basis van hun vakconcept inhouden, didactische werkwijzen 6n
volgordes daarbij, waarbij ze de rol spelen van lesgever en/of coach.

b. Leerlingen kiezen doordacht (en verantwoord) hun activiteiten of volgordes van

bewegings- vormen, waarbij het van coachen van anderen belangrijk wordt.
4.  a. LIO's ontwerpen op basis van hun vakconcept onderling samenhangende plannen

op korte en lange termijn in de rol van ontwerpen
b. Leerlingen ontwerpen een bewegingsactiviteit of bewegingssituatie en treden op als

coach. Een voorbeeld is het ontwerpen van een trainingsplan voor enkele lessen.

Leeractiviteiten als 'opdracht uitvoeren of ontwerpen' 6n het uitvoeren van rollen als 'hel-
per of ontwerper' worden aanvankelijk na elkaar benut. Later, in een vierdejaars LIO-tra-
ject, gaat het om de afwisseling. Van het uitvoeren van rollen kan worden geleerd hoe je
jezelf en anderen iets kunt leren. Daarvoor is metacognitieve kennis nodig (Flavell, 1976).
De uitvoering per fase kan steeds complexer worden. Ook de verantwoordelijkheid van
leerlingen neemt stap voor stap toe.
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Een collegiale relatie tussen de lerende en de opleider/coach of tussen leerling en docent
werkt bevorderend op het zelfstandig handelen. Er is acceptatie voor een nog-niet-lukken
en de zekerheid dat ondersteuning kan worden geboden. Het uitvoeren, regelen, kiezen of
ontwerpen wordt door het zelf kiezen van taken en rollen in enige en zelf gekozen mate
van zelfstandigheid uitgevoerd.

8.1.2 De 'organisatie' 'van zelfstandig leren in fasen.

De ontwikkeling van een meer zelfstandig leren kan ook organisatorisch gezien in fasen

verlopen. Dat kan in drie scenario's worden beschreven (Andriessen & Sandberg, 1999):
1. Een transmissiescenario bestaat uit klassikaal onderwijs met lessen of colleges. De

opdrachten worden gegeven en ook de beoordelingscriteria zijn vaststaand.
Kennistoename wordt gemeten aan de hand van toetsen over feitenkennis. Media die-
nen voor het presenteren, demonstreren en oefenen. 'Zelfstandigheid' is gekoppeld aan
het uitvoeren van opdrachten.

2.  Bij een studioscenario ligt de verantwoordelijkheid voor het leerproces meer bij de stu-
dent. Een actieve leerhouding wordt gestimuleerd. Onderwijsleereffecten worden vast-
gesteld door procesmetingen of portfolio's. Media zijn een middel tot reflectie en voor
ondersteuning van het samenwerkend leren. 'Zelfstandigheid' omvat het uitvoeren van
opdrachten, het zelf regelen van onderwijsleersituaties en opgelegde keuzes in wat en
hoe geleerd kan worden.
De ontwikkeling van een transmissie naar een studioscenario vereist het 'kantelen' van
de school (Delhoofen, 1998), het opnieuw uitvinden ervan 6f het ontwerpen van een
interactiemodel in de zin van een dialoog tussen de lerende en het onderwijsprogram-
ma (Versloot, 1997).

3.  Bij een onderhandelingsscenario werken meerdere lerenden samen in een project. Het
onderwerp is zelf bedacht. Er worden meerdere bronnen benut en leidt tot concrete

producten. Het gaat om een actief en constructief leren ontwerpen en introductie in een
meer professionele denkwijze. Het onderhandelen staat in dienst van het verantwoor-
den (Baker, 1994) en leidt tot onderwijssituaties waarin kennisonderhandeling en ver-
diepende argumentatie wordt gestimuleerd en ondersteund. (Wegerif et al., 1998).
Vereist is dat het onderwerp in voldoende mate bekend is, er een vorm van samenwer-
king is en een gemeenschappelijk referentiekader bestaat wat betreft kennis en opvat-
tingen. 'Zelfstandigheid' biedt ruimte voor het zelf bedenken van opdrachten, het zelf
regelen van onderwijsleersituaties, het zelf maken van keuzes in hoe breed of diepgaand
er geleerd wordt en het ontwerpen van de eigen leerervaringen en -ontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van een studio- naar een onderhandelingsscenario is transformatie
nodig. Het gaat immers om het ontwikkelen van een totaal 'nieuwe' persoonlijke kijk op
een bepaald beroep (Versloot, 1997). Daarvoor moet de lerende tonen dat over enige mate
van zelfsturing en een onderzoekende en zelfontwikkelende houding wordt beschikt. Ook
het op basis van zelf gekozen leerdoelen kunnen kiezen van en uit programma's 6n voor
individueel 6f samenwerkend leren, is dit nodig. De afwezigheid van docenten stimuleert
de zelfsturing. Lerenden nemen dan meer initiatief en zijn meer op resultaat gericht
(Claassen, 1998). Het pleit voor het bieden van voldoende keuzemomenten en zelf in te
vullen experimenteerruimte en -tijd.
De tevredenheid van studenten over het beschikken over zelf sturende mogelijkheden vari-
eert. Een deel van de studenten wil altijd meer structuur en feedback hebben en een deel
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kan zonder dat voldoende leren (Goodfellow & Manning, 1999). De conclusie is dat het
leren gebaat is bij onderwijs, waarin ruimte is voor zelf gekozen momenten van een zelf
bepaalde mate van zelfsturing.

8.1.3 Leren 'van praktijkproblemen

Zelfstandig leren betekent zelf problemen leren oplossen. Problemen die als probleem
binnen de school zijn beleefd, problemen die direct aansluiten op praktijkervaringen of
problemen, waarvoor oplossingen nog naar de praktijk moeten worden vertaald.
Authentieke of dchte praktijkproblemen bieden motiverende leermomenten. Problemen
zijn actueel (zelf ervaren) of potentieel (kunnen nog worden ervaren) en kunnen thema of
onderwerp van onderwijs zijn. Ze worden als (leer)taak door de lerende gekozen of als taak
aangeboden.
Het thematiseren bevordert dat dezelfde inhoud of probleem vanuit meerdere perspectie-
ven wordt bekeken. Op te lossen problemen voor een LIO zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik
leerlingen beter leren turnen of spelen? Hoe kan ik leerlingen turn- en spelsituaties leren
regelen zoals het organiseren van een toernooi? Hoe kan ik hen bewust maken dat sportief
spelen het leren spelen bevordert.
Een'goed' probleem is (1) een voor deze lerende(n) redelijk complex of moeilijk probleem,
(2) ontleent aan de beroepspraktijk, (3) wordt door de lerende als uitdagend ervaren, (4)
vereist bij uitvoering meerdere rollen en competenties, (5) is gebaseerd op les- en leererva-
ringen die moeten worden toegepast en (6) moet alleen en/of samen met anderen worden
opgelost En ge8valueerd (Johnson & Johnson, 1999).
Probleemgericht leren betekent de beschikbare kennis en vaardigheden verwerven en toe-

passen bil het oplossen van een probleem. Bij hoogspringen is h6t probleem: hoe kom ik
zo hoog mogelijk? Voor de oplossing van dat probleem zijn meerdere vaardigheden moge-
lilk. Het kan dus een schotse sprong, buikrol of flop worden. Of een probleem ook door
betrokkenen als probleem wordt ervaren kan per individu of groep verschillend zijn en pas
achteraf worden vastgesteld. Probleemgestuurd leren gaat een stap verder dan probleem-
gericht leren. Het leren vindt plaats door problemen in een bepaalde volgorde aan bod te
laten komen. Er is een opklimming in moeilijkheidsgraad en/of complexiteit. Door prak-
tisch te handelen worden problemen opgelost. Het gaat hierbij vooral om het toepassen
van principes en regels. Door deze ervaringen te koppelen aan theorie of opvattingen vindt
conceptuele ontwikkeling plaats. Het gaat hierbil om de vraag 'waarom' iets zd moet
plaatsvinden. Reflectie over dat handelen 6n dat koppelen zorgt voor (her)structurering
van leerwerkervaringen (Korthagen et al., 2002a). Wat als een probleem wordt ervaren kan
mede afhankelijk zijn van de fase in de eigen onderwijsloopbaan (Ten Dam et al., 2000, p.
311). Zie figuur 8.2.

Zelfstandig leren betekent zelf zoeken naar problemen voor relevante leerervaringen, zelf
oplossen van steeds moeilijker problemen 6n leren een probleem op verschillende manie-
ren op te lossen. In dat laatste geval gaat het om het vinden van eigen leerroutes (Ten Dam
et al., 2000). Problemen maken deel uit van taken die zelf gekozen zijn of door de opleiding
worden aangeboden.
Het zelf kiezen van taken krijgt in bet LIO-traject uorm in: de periodieke leertaken en
mesotaken voor uitvoering in de school en de inbreng van persoonlijke en valeproblemen in
de ALO-sectie. De aangeboden taken zijn opgenomen in bet Studie-, Werk- en Beleidsplan
(SWB-plan) en bet (afstudeer)project. Zie daarvoor bijlage 1.
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Positie docent Concerns Vragen over kennis Vragen over
vaardigheden

Beginner vakinhoud en je Leerinhouden en omgaan met
staande houden survivalkit studenten/ leerlingen;

leren van collega's

Gevorderd beginner onderwijzen van Structureren ontwerpen van
inhouden onderwils

Beginnend gevorderde bevorderen van leren didactisch leerprocessen regie van
leerprocessen en
functioneren in teams

Gevorderde Arrangeren van een integratie van factoren ontwerpen van
'krachtige' onderwils- die leerprocessen programma's,
omgeving beinvloeden leerklimaat; leiding

geven aan teams

Figuur 8.2. Relatie tussen p·robleem en loopbaanfase.

8.1.4 Aansluitend dn confronterend leren.

Zelfstandig leren begint vaak met een directe hier-en-nu-ervaring. Die ervaring behoort tot
het referentiekader van de lerende die zich daar bewust van is of daarvan bewust wordt
(gemaakt). Wat nieuw of anders is wordt verbonden met wat al bekend is. Onderwijs dat
zich richt op ervaringen die door de lerende als belangrijk worden ervaren, is 'concern-
orientated' (Korthagen, 2001). Het sluit aan op de leerwensen en de leermogelijkheden van
de lerende. In het hierop volgend leerproces wordt die ervaring in een ruimere theoretische
context geplaatst en gekoppeld aan een handelingsmodel dat eerder getoond gedrag onder-

steunt of gedragsalternatieven biedt. Vaardigheden worden op basis van die ervaringen in
practica en liefst in re8le onderwijssituaties toegepast en geleerd of verbeterd. Daarbij is het
coachen van jezelf of door anderen belangrijk. Het leren wordt op deze manier beleefd als
aansluitend. Voorkennis of eerdere ervaringen kunnen ook ontbreken, onvolledig zijn, niet
van toepassing worden gevonden of onbewust zijn. In dat geval kan informatie of prakti-
sche demonstratie worden ervaren als onbekend of zelfs 'in strijd' met eerdere ervaringen
(Dolk, 1997). Tussen het eigen referentiekader 6n het aanbod bestaat (nog) een discrepan-
tie. Het leren wordt op deze manier beleefd als confronterend. Er ontstaat constructieve
frictie en dat is een goede reden om de eigen leerstrategie te veranderen (Vermetten et al.,
2002; Vermunt & Verloop, 1999). Een confronterende benadering leidt tot het volgende:
-  Er ontstaat een behoefte om het 'nieuwe' te assimileren en in overeenstemming te

brengen met de eigen (eerdere) ervaringen.
-    Er wordt relevante aanvullende of nieuwe informatie verzameld en onderzocht of nage-

dacht over de conflicterende ervaringen. Het is een valideren van ervaringen en op-
vattingen daarover (Hermans, 1981).

- Eigen idee8n en verwachtingen worden geformuleerd, waardoor het probleem beter kan
worden begrepen en 'nieuwe' kennis en vaardigheden kunnen worden geintegreerd.

-   Het eigen gedrag wordt aangepast in de richting van de nieuwe opgedane ervaringen.
Nagegaan wordt of de eigen kennis en vaardigheden in de praktijk voldoende functio-
neren (Bergenhenegouwen et al., 1998).
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Het is een proces dat door doen of actief experimenteren, reflecteren, plannen maken 6n
theoretiseren of conceptualiseren tot indringende leerervaringen leidt. Hoe ouder de leren-
de, hoe breder, diepgaander en dominanter het eigen referentiekader is en hoe meer het bij
het leren een rol gaat spelen (Bolhuis, 1995; Mezirow, 1991). Het leren van (jong)volwas-
senen wordt sterk bepaald door het leren in aansluiting op de belevingswereld, de indivi-
duele behoeften en de doelen van betrokkenen. Elke nieuwe situatie, activiteit of ervaring
wordt vanuit het eigen referentiekader benaderd, geselecteerd en gewaardeerd (Bolhuis,
1995). Dat bepaalt ook de manier waarop problemen worden opgelost of aan normen ver-
bonden doelen worden nagestreefd. Zo blijken opvattingen van ALO-studenten over wat
belangrijk is in het bewegingsonderwijs maar moeilijk te veranderen. De eigen bewegings-
ervaringen domineren sterk en filteren de aangeboden informatie of (de als betere gedach-
te) 'good practice'-ervaringen. Er vindt een confrontatie plaats tussen wat 'is' met wat 'zou
moeten' (Crum, 1998).
Kenmerkend voor het leren van (jong-)volwassenen is verder het actief willen leren, het
van elkaar willen leren, een direct willen toepassen en een meer zelfsturend willen leren
(Bergenhenegouwen et al., 1998; Boekaerts & Simons, 1995; Difkman, 1993). Dit bevordert
het ontstaan van nieuwe inzichten die op hun beurt het referentiekader beinvloeden en tot
een herziening van uitgangspunten, regels en werkwijzen leidt (Kwakman, 1999).
Ontwikkeling vindt plaatst door routines in andere verbanden te leren gebruiken. Het
leren kan in dit verband worden opgevat als een proces, dat leidt tot een relatief stabiele
verandering in gedrag of gedragsdisposities, als gevolg van leeractiviteiten die een zekere
mate van wendbaarheid hebben. Die wendbaarheid wordt vergroot door het voortdurend
verschuiven of anders richten van de aandacht (de Munnik & Vreugdenhil, 1995). Dezelfde
inhouden worden op verschillende manieren tot onderwerp of thema van leren en onder-
wijs gemaakt.
Aan aansluitend of confronterend leren ligt een verschillende aanpak ten grondslag. Er kan
door lerenden voor een deductieve, inductieve of abductieve aanpak worden gekozen. Alle
drie hebben hun waarde, maar de ontwikkeling verloopt bij voorkeur van meer inductief
6f deductief naar meer abductief.

De deductieve aanpak.
Bij deze aanpak wordt vanuit een algemeen en abstract kader toegewerkt naar praktische
toepassing van kennis en vaardigheden om een bepaalde categorie van praktijkproblemen
op te kunnen lossen. Handelingsschema's/modellen, werkpatronen en didactische vuistre-
gels ondersteunen die praktische vertaling. Het past bij een meer confronterende benade-
ring die metacognitief en procedureel is gericht. Als het door de lerende als functioneel en
relevant wordt gezien ontstaat een actieve betrokkenheid en een actief leren. Daarbij speelt
het achtereenvolgens begrijpen, integreren en toepassen (BIT-principe) een belangnike rol
(Boekaerts & Simons, 1995, p. 237). Adequaat toepassen van kennis tijdens het onderwij-
zen is niet vanzelfsprekend. Tijdens dat onderwijzen heb je vaak weinig tijd om na te den-
ken (Korthagen, 1998; Korthagen et al., 200Ob). Je hebt onmiddellijke kennis nodig in de
vorm van situatiespecifieke en handelingsleidende principes. Reflectie-in-actie vindt tij-
dens het lesgeven plaats. Beslissingen moeten dan snel worden genomen en het handelen is
deels bewust en deels intuitief. Veel onderwijsgedrag is geautomatiseerd in routinegedrag
en komt vooral op basis van reflectie-in-actie tot stand (Eraut, 1995a; Kessels &
Korthagen, 1996). Het hebben van preconcepten over onderwijs gebaseerd op eigen onder-
wijservaringen zijn andere reden die belemmerend op het toepassen van kennis kunnen
werken. Deze concepten blijken moeilijk te veranderen en botsen vaak met de aangeboden
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didactische theorieEn (Wubbels, 1992). Van gewoonten op school gaat bovendien een sterk
socialiserende invloed uit.
Om de vertaling van theorie naar praktijk te vergemakkelijken moet de lerende/docent een
praktijktheorie ontwikkelen die op twee niveaus kan functioneren. Er is behoefte aan een
praktijktheorie van de eerste 6n tweede orde. Praktijktheorie van de tweede orde is de meer
didactisch conceptuele of methodische theorie en dient een basale verantwoording van het
handelen als professionele vakdocent. Het is een vertaling van meer fundamentele theorie-
En dn een bezinning op 'good practice'-ervaringen. Reflectie-op-de-actie vindt op bewust
niveau ni het lesgeven plaats en is van invloed op het (veranderen) van het handelen.
Praktijktheorie van de eerste orde is de meer didactische handelingstheorie die het directe
handelen in praktijksituaties ondersteunt. Het gaat daarbij om situatiespecifieke principes,
die contextafhankelijk ziin en die de docent helpen om snel te beslissen en praktische pro-
blemen onmiddellijk op te lossen.

De theorie op de ALO-Groningen is een al ontwikkelde praktijktheorie van eerste 6n
tweede orde. Ook al wordt deze theorie niet direct toegepast, dan nog is het zinvol deze te
kennen. Ze is potentieel bruikbaar. De situatie of de eigen mogelijkheden kunnen het
gebruik (nog) beperken. Toepassing vindt mogelijk later in de beroepsloopbaan plaats.
In bet LIO-traject domineert de praktijktbeorie van de tweede orde.

De inductieve aanpak.
Deze aanpak sluit aan bij de 'concerns' opgevat als opvattingen, kennis, vaardigheden,
behoeften of leerwensen van lerenden. De lerenden construeren hun eigen betekenisverle-
ning op basis van subjectief beleefde situatiekenmerken (Brown et al., 1991). Er vindt daar-
om een bewuste confrontatie plaats met 'echte' problemen in een zo authentiek mogelijke
context. Concerns zijn afhankelijk van eerder ervaren problemen En van de eigen interes-
ses (Boekaerts & Simons, 1995). Ze filteren leerervaringen en doen voorkeuren ontstaan.
Theorie wordt ontwikkeld door reflectie op praktische ervaringen (voelen, denken, doen
van zichzelf en anderen in die situatie, zoals leerlingen) en het maken van koppelingen met
daarvoor relevante theorie. Het is specifieke theorie die het ervaren probleem kan oplos-
sen. Dit aansluiten bij praktijkervaringen en daarop vervolgens reflecteren en theoretiseren
wordt ook wel realistisch opleidingsonderwijs genoemd (Korthagen, 1998; 2000). Dat
onderwijs heeft de volgende kenmerken:
- Concrete praktijkproblemen en 'concerns', zoals ervaren door de (aanstaande) leraar in

reele contexten, zijn het startpunt voor het leren.
- Systematische reflectie van de docent op het willen, voelen, denken en doen van zich-

zelf en van de leerling, alsmede op de verbanden tussen deze aspecten is erg belangrijk.
-   Er wordt rekening gehouden met de drie eerder beschreven leerniveaus En de conse-

quenties daarvan voor de aard van de aan te bieden theorie.
-   Er wordt rekening gehouden met de eigen identiteit van student/docent en leerlingen,

het bevordert het begrijpen van zichzelf en stimuleert het zelf sturen van de eigen ont-
wikkeling.

De nadruk ligt hierbij dus op het werken vanuit reele praktijkproblemen, in hun context,
en op het bevorderen van reflectie, als middel om studenten te leren hun eigen praktijker-
varingen te analyseren (Desforges, 1995; Schiln, 1987; Wubbels et al., 2000). Het leren
wordt gezien als een meer op de behoeften van lerenden aansluitend leren. Het begeleiden
wordt belangrijker als de lerende meer zelfstandig en meer zelfverantwoordelijk leert han-
delen. Opleiders moeten daarbij als 'model' kunnen dienen en congruent gedrag vertonen,
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opdat studenten ervaren hoe dit onderwijs is te vertalen naar hun onderwijs aan leerlingen
(Cruickshank & Metcalff, 1990; Day, 1999; Korthagen, 1998). De aanpak op hoofdlijnen
verloopt als volgt. (1) accentueren van actuele ervaringen, (2) structureren van die ervarin-
gen, (3) selecteren van enkele (kern)ervaringen, (4) zoeken naar bij die ervaringen aanslui-
tencle theorie.

De abductieve aanpak.
Deze aanpak is probleemgericht en benadrukt het leren oplossen van praktijkproblemen
op basis van theoriedn. De deductieve en inductieve aanpak worden gecombineerd
(Chong-Ho, 1994). De lerende leert praktische conclusies te trekken uit algemene princi-
pes, leidt uit concrete situaties algemene richtlijnen voor effectief handelen af 6n combin-
cert beide (Onstenk, 1997). Op basis van een praktijkprobleem wordt naar specifieke 6n
algemene (praktijk)theorie gezocht, waardoor een oplossing voor het specifieke probleem
Ln voor een categorie van vergelijkbare problemen wordt verkregen. Dat gebeurt in een
doorlopende cyclus van doen-reflecteren-conceptualiseren (met behulp van theorie tot
begripsvorming komen)-experimenteren (theorie in de praktijk uitproberen) (Poikela &
Poikela, 1998).
Het leren vindt dan ook Zowel Op theoretisch als praktisch niveau plaats. Tussen beide
niveaus wordt door reflectie continue koppelingen gemaakt. Bij een abductieve aanpak
wisselen de aansluitende 6n confronterende leerervaringen elkaar af. Praktijkproblemen
vormen daarbij steeds het startpunt voor het leren. Naast de directe, probleemgeleide, situ-
atieve instructie is er ook sprake van meer op conceptuele verandering gerichte coaching.
Er wordt voortdurend naar integratie van theorie en praktijk gestreefd (Winitzky &
Kauchak, 1997). In de school gaat het vooral om het direct oplossen van praktijkpro-
blemen. De lerende en coach moeten vervolgens koppelingen maken met (didactische)
theoriein. Pas dan resulteert deze inductieve aanpak in een meer geintegreerd leren
(Tillema, 1995).
In bet LI 0-traject staat de abdtictieve aanpak centraal. Door tbeorie-praktijle koppelingen
wordt een meer gezntegreerd leren bevordert.

8.1.5 Zelfstandigbeid op maat mogelijk maken.

Als het opleidingsonderwijs voldoende rendement wil bieden, is dosering van sturing en
zelfsturing nodig. Het aanbod aan en de uitvoering van taken maken een bepaalde mate van
zelfstandig handelen mogelijk. Dat gebeurt deels op basis van een inschatting van de
docent. Hoe zelfstandig kan een lerende een taak naar verwachting uitvoeren? De moge-
lijkheden voor meer zelfstandig handelen nemen in het algemeen in de loop van een oplei-
ding toe. De lerende kan steeds meer zijn of haar gewenste mate van zelfstandig en zelf-
verantwoordelijk leren kiezen (Ferguson, 1993; Versloot, 1997). In plaats van het
onderwijzen van de docent, de vakken en het lesrooster wordt het leren van de student, de
thema's en het studierooster belangrijker. Het is gewenst dat een school of opleiding
'(om)kantelt' en het leren en werken meer rond het primaire proces gaat organiseren
(Delhoofen, 1998, p. 30). De leeromgeving wordt voor de lerende veelvormiger en rijker
aan keuzemogelijkheden. De omgeving bestaat uit extern gestuurd leren (door docent of
leerinfrastructuur), zelf gestuurd leren En ervaringsleren, waarin leren een spontaan en
impliciet bijverschijnsel van het opdoen van et,varingen is (Lodewijks, 1993; Simons, 2000).
Het levert verschillende uitkomsten op en vereist verschillende leervaardigheden. In deze
samenhang ontstaat een basis voor een potentieel levenslang leren. Het bevordert immers
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leeractiviteiten als nieuwsgierig zijn, begrijpen, een mening vormen, gemeenschappelijke
betekenis verlenen, leggen van verbanden, reflecteren, vaardigheden verwerven 6n toepas-
sen. Zelf ervaren en gepresenteerde problemen bevorderen het leren. Om de zelfstandig-
heid van lerenden te bevorderen is meer onderwijs op maat of adaptief onderwijs nodig
(Terwel et al., 1996). Het onderwijs biedt dan keuzes uit: rollen en taken, verschillende
leerroutes en aansluitende of confronterende leerervaringen.

Kiezen van rollen en taken.
Simons (1993), Shuell (1996) en Vermunt (1998) onderscheiden leeractiviteiten en functies.
Deze functies kunnen worden verbonden aan rollen die een docent in een onderwijsleersi-
tuatie uitvoert. Bil een meer zelfstandig handelen nemen lerenden rollen (inclusief functies)
van de docent in enige mate over, zoals observator (observeren), coach (begeleiden),
instructeur (lesgeven), pedagoog (waarden en normen thematiseren) of ontwerper (plannen
maken). Hoe meer rollen kunnen worden uitgevoerd, hoe zelfstandiger de lerende. In een
opleidingssituatie moet de student elke onderwijsrol kunnen uitvoeren. Dat geldt niet voor
leerlingen. Niet elke leerling moet elke rol op elk moment kunnen uitvoeren, maar de
groepsleden samen moeten wel de gewenste rollen in bijvoorbeeld een bewegingssituatie
kunnen uitvoeren.
Naast kiezen uit rollen is kiezen uit taken of binnen een taak van belang. Ik kan een taak
kiezen die mij, gezien de aard van die taak, het beste ligt of die mij mogelijkheden tot
gewenste 'verbreding' of 'verdieping' geeft. Zo'n taak kan wel/niet volledig zijn beschre-
ven en daarmee wordt de ruimte voor eigen zoekprocessen niet/wel gestuurd.

Kiezen ·uan verscbillende leerroutes.
Leerroutes bestaan uit achtereenvolgende leeractiviteiten bij het uitvoeren van een taak.
Een studieroute heeft betrekking op keuze van volgordes in onderwijsblokken of modules
binnen een onderwijsprogramma. Deze routes bieden mogelijkheden voor variatie in volg-
orde, tempo, tijdstip, plaats, inhoud en didactiek. Hier gaat het vooral over de taakgebon-
den leer- en studieroutes.
In leerroutes worden algemene of vakgebonden werkpatronen toegepast, waarbij model-
len of schema's en vuistregels ondersteuning kunnen bieden (Boekaerts & Simons, 1995;
Timmers, 2001). De lerende krijgt de ruimte om een taak op verschillende manieren naar
keuze uit te voeren. Het is hierbij van belang of de lerende een interne of externe leerori-
entatie heeft (Korthagen, 1993b, p. 227). Een interne ori ntatie betekent dat iemand in staat
is onafhankelijk van anderen te leren en een externe orientatie betekent juist dat er behoef-
te bestaat aan feedback van anderen. Het geeft aan hoe zelfstandig iemand wil werken
(Koster, 2002, p. 181).

Oosterheert (2001) geeft de samenhang tussen denken, sturing van het leren en het waarde-
ren aan door onderscheid te maken tussen een viertal onderwijsstijlen: overlevingsgericht
en inactief, gesloten reproductiegericht, gesloten betekenisgericht en open betekenisge-
richt. Het onderscheid tussen open versus gesloten betekenisgericht is: minder behoefte
aan feedback, meer eigen kennis- en conceptuele ontwikkeling, grotere betrokkenheid bij
leerlingen en een positiever omgaan met lesproblemen. Het komt overeen met profes-
sioneel docentgedrag. Van belang is het doel te kennen en de informatie die daarvoor nodig
is. Sommigen verwachten externe sturing op maat op gebieden die vallen binnen hun eigen
doelen en verwachtingen. Sommigen willen dat niet, maar hebben het wel nodig, regelen
het zelf of hebben moeite hun vragen of problemen te expliciteren. Een HBO-opgeleide
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moet bij voorkeur beschikken over een meer open betekenisgerichte onderwijsstijl
(Oosterheert, 2002).
Het ontwikkelen van een meer gewenste 'leerstijl op niveau' verdient alle aandacht. In het
hoger (beroeps)onderwijs is het beschikken over een open betekenisgerichte of een meer
toepassings- 6n betekenisgerichte leerstijl noodzakelijk (Kolb, 1984; Vermunt, 1998). Bij de
toepassingsgerichte leerstijl wordt een concrete verwerkingsstrategie gebruikt, is afwisse-
lend sprake van interne en externe sturing, bestaat een beroepsgerichte leeroriEntatie en
wordt leren vooral gezien als het gebruiken van nieuwe kennis. Bij de betekenisgerichte
leerstijl wordt bij de verwerking van de leerstof relaties gelegd, wordt een kritische ver-
werkingsstrategie gebruikt, wordt het verloop en de resultaten van het eigen leerproces in
de gaten gehouden en bestaat interesse in de leerstof.
Het aan de student overlaten in welke mate zelfstandig handelen gewenst is 6n het tegelijk
aanbieden van leermogelijkheden die zelfstandigheid bevorderen, kunnen aan de ontwik-
keling van deze meer gewenste leerstijl(en) bijdragen. Taken kunnen namelijk op zulke
leerstijlen een nadrukkelijk beroep doen. De onderliggende leerprocessen vereisen een
cyclisch verloop van: doen of toepassen, reflecteren, bezinnen en een plan maken. Het
startpunt kan de praktijk of de theorie zijn. Ook een keuze is mogelijk. In alle gevallen gaat
het om het bevorderen van een actieve verwerving en verwerking van leerinhouden door
het leren oplossen van praktijkproblemen. Zo'n 80% van de variatie in leerwinst is toe te
schrijven aan die actieve verwerving en verwerking (Delhoofen, 1996; Shulman, 1986). In
paragraaf 8.2 wordt hierop ingegaan.

Kiezen wit aansluitende of confronterende leerervaringen. .
Het begin van een leerproces kan bij een actueel ervaren of een ingebracht concreet vak-
probleem liggen. In beide gevallen wordt het probleem gethematiseerd en daarmee tot
onderwerp van leren en onderwijs gemaakt. Aandacht voor beide type problemen kan het
theorie-praktijkdilemma oplossen. Zoals bij elk dilemma, is elke oplossing onvoldoende.
Het blijft voor betrokkenen een probleem. Tussen het leren van studenten in de opleiding
6n het leren handelen in de school blijft vaak 6n (te) lang een discrepantie bestaan. Theorie
naar de praktijk vertalen en praktijk theoretisch onderbouwen vereist de nodige praktische
ervaring en kost dus tijd. Theorie wordt dan wel in practica gedemonstreerd en toegepast,
maar dat leidt niet altijd direct tot praktische toepassingen bij het lesgeven. Van potentieel
leren (begrijpen en integreren) kan wel sprake zijn. Kennis en vaardigheden worden (nog)
niet toegepast, maar zijn wel beschikbaar.
Een   verklaring  voor het theorie-praktijkdilemma  is   dat lerenden verschillende soorten
kennis (moeten) verwerven, zoals praktijkkennis 6n theoretische of wetenschappelilke
kennis (Kessels & Korthagen, 1996; Wubbels & Korthagen, 2000). Deze verwerving van
kennis, maar ook van gedrag (van Parreren, 1988), vindt op verschillende niveaus plaats. Er
bestaat een intuitief niveau zonder enig relatienet (het nulniveau), een niveau waarin een
relatienet aanwezig is (eerste niveau) en een niveau waarin de innerlijke structuur van het
relatienet aan de orde is (tweede niveau) (Korthagen & Lagerwerf, 1996). Het leidt tot
onmiddellijk of weloverwogen gedrag. In een leerproces zijn hierbij drie fasen of niveaus
te onderscheiden: (1) Gestaltniveau of het leren van directe ervaringen, (2) Schemaniveau
of het leren door het ontwerpen van praktijkmodellen en (3) Theorieniveau of het leren
toepassen van theoriemodellen.

Gestaltniveati. leren van directe ervaringen.
Gestaltvorming (Dolk, 1997; Fenstermacher, 1994) is het proces, waarin lerenden uit een
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veelheid aan ervaringen met en reacties op een gebeurtenis, voorwerp of persoon in een
bepaalde situatie een voor hen zinvol geheel, een Gestalt construeren. Het is onmiddellijk
gedrag. Het omvat deels onbewuste behoeften, gevoelens, waarden, gedachten, betekenis-
sen, kennis en handelingstendensen van een persoon samengevoegd tot een niet te scheiden
geheel, die door een situatie wordt opgeroepen. Bronnen voor de vorming van een Gestalt
zijn ervaringen van een bepaald moment en bevredigende ervaringen die eerder in verge-
lijkbare situaties zijn opgedaan. 'Er vindt herhaling van behoeftebevredigend gedrag uit het
verleden plaats' (Lagerwerf & Korthagen, 2003, p. 14). Een Gestalt heeft een handelings-
karakter.

Scbemaniveau: leren door bet ont'werpen van praktijkmodellen.
Door reflectie kan een lerende zich bewust worden van essentiEle aspecten van gedrag en
de situatie waarin dat plaatsvond 6n de relaties tussen die aspecten. Het op basis van reflec-
tie analyseren van een Gestalt wordt schematiseren genoemd. Schema's vormen een
samenhangend geheel aan bewuste kennis en handelingen. Een schema fungeert als een
relatienetwerk waarin elementen worden benoemd en relaties worden aangegeven. Het
heeft een beschrijvend karakter. Het is overwogen gedrag, komt voort uit cognitieve en
handelingsschema's en wordt beinvloed door reflectie. Omdat de persoon iets of iemand
van belang vindt is zo'n Gestalt ook op te vatten als een waardegebied (Hermans, 1981).
Op basis van schema's kunnen lerenden tot een meer gewenst overwogen gedrag komen en
op termijn, door behoeftebevredigende ervaringen, wordt dat onmiddellijk gedrag op
Gestaltniveau. Er is sprake van niveaureductie. Een subjectieve onderwijstheorie kan wor-
den opgevat als een overkoepelend schema.

Tbeorieniveau: leren toepassen van tbeoriemodellen.
Bij theoretiseren worden de relaties uit het schema onderzocht en wordt kennis verder uit-
gebouwd. Er wordt een logische structuur van de elementen en relaties uit het schema ont-
wikkeld. Er ontstaat een systeem van logische verbanden. Het voorgaande kan in figuur 8.3
worden samengevat.

reflectie reflectie
Gestalt c , Schema c Theorie

reductie reductie

Figuur 8.3. Ontwikkeling van een leerproces.

'Een Gestalt is voortdurend in ontwikkeling en verandert door gunstige ervaringen met
nieuw' gedrag. Het is een sturingsmechanisme dat hier en nu actief is' (Lagerwerf &
Korthagen, 2003, p. 15). Door niveaureductie wordt over een maximale hoeveelheid kennis
met een minimale hoeveelheid cognitieve inspanning beschikt. Het vergroot de efficientie
van het handelen en biedt de mogelijkheid tijdens het handelen de aandacht op andere
zaken te richten. Gestalts fungeren als routines (Dolk, 1997). Veel gedrag wordt niet alleen
bepaald door omgevingsfactoren, maar ook door de wilze waarop de onderwijsgevende
deze factoren interpreteert en begrijpt. In de beleving van lerenden moet tussen de oefen-
en lessituatie een sterke overeenkomst bestaan, willen Gestalts in die lessituatie gaan ver-
anderen. 'Een goede opleider creBert dus niet alleen nieuwe concerns door het kiezen van
geschikte praktijkervaringen (concernsturend opleiden), maar heeft vooral oog voor de
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aanwezige concerns van de student en sluit in zijn begeleiding aan bij die concerns (con-
cerngestuurd opleiden)' (Korthagen et al., 2001; Lagerwerf & Korthagen, 2003, p. 22).
Het begrip praktijktheorie kan, zoals hiervoor beschreven, betrekking hebben op de theo-
rie die de lerende mede op basis van praktijk-theorie et-varingen en in eigen woorden ont-
wikkelt. Het kan ook betrekking hebben op de theorie die in de opleiding en mede op basis

van praktijkervaringen door anderen in handelingsaanbevelingen wordt geformuleerd. Dit
laatste is op de ALO-Groningen het geval. Het vergemakkelijkt naar verwachting het
'theoretiseren' van de praktijk.

8.1.6   Probleemgestutird (en) projectonderwijs

Probleemgestuurd onderwijs is een samenhangend geheel van onderwijsmethoden zoals
onder andere coi)peratief, probleemgestuurd onderwijzen en thematisch werken. De stu-
ring vindt door authentieke problemen plaats. Deze problemen worden door studenten in
kleine groepen besproken en vormen de basis voor een deels zelf gestuurd, actief en flexi-
bel leerproces dat leidt tot het verwerven van kennis, kunnen toepassen van vaardigheden
en het ontwikkelen van competenties (Dochy et al, 2000, p. 25). Het leren oplossen van
problemen is hierbij de meest dominante activiteit.
De mate waarin zelfstandig iets te regelen, kiezen en/of ontwerpen is, varieert. In de hierna
te bespreken onderwijsvormen zijn die mogelijkheden voor zelfstandig handelen aanwe-
zig. De onderwijsvormen zijn niet uitsluitend op zelfstandig handelen gericht. De aanpak
stimuleert bijvoorbeeld ook 'actief en samenwerkend leren' dat in de volgende paragraaf
wordt besproken. Kenmerkend is echter dat een praktijkprobleem systematisch wordt
geanalyseerd, een eigen zoektocht naar informatiebronnen moet worden ondernomen
(blokboek, docent, inhoudsdeskundige, studielandschap) en de uitkomsten van die zoek-
tocht met elkaar moet worden gedeeld. Zelfstandig ontwerpen, regelen en kiezen is hier
onderdeel van.

Probleemgestuurd onder·u,ijs.
Probleemgestuurd onderwijs (PGO) en de varianten daarvan (Dochy et al., 2000) passen
in de lange traditie van het zelfontdekkend leren. Leerprocessen beginnen bij het activeren
van voorkennis en eerdere ervaringen, waarna koppeling plaatsvindt met 'nieuwe' kennis
of ervaringen. Dat gebeurt door taken waarin (oorzaken van) praktische problemen moe-
ten worden geanalyseerd en/of opgelost. Het uitvoeren van taken vereist een systematische
aanpak en bepalen daarmee de leerroutes (Boshuizen & Schmidt, 1995). Samenwerken in
een studieteam kan het oplossen van problemen bevorderen. Het groepsleerproces wordt
door een docent (de tutor) begeleid. Voor het zoeken naar oplossingen in zelf- en collec-
tieve studie kan van meerdere bronnen gebruik worden gemaakt. Een uitgebreid 'studie-
landschap' is beschikbaar (Barrows, 1986; Dolmans & Schmidt, 1996; Regehr & Norman,
1996; Simons, 1998b; Van der Vleuten et al., 1996).
Er vindt een actieve constructie van kennis en vaardigheden plaats binnen de context van
een concrete en herkenbare praktijksituatie (Dekkers & Kluitmans, 1999; Segers, 1998).
Authentieke problemen worden op dezelfde wijze als in het beroep aangepakt. Lerenden
leren de eigen betekenisvolle contexten crefren die het toepassen van kennis en vaardig-
heden uit vergelijkbare praktijksituaties mogelijk maakt (Savery & Duffy, 1995; Van der
Vleuten & Driessen, 2000). De lerende bepaalt welke leeractiviteiten nuttig, gewenst dn
uitvoerbaar zijn. De leeractiviteiten zijn uitnodigend en gevarieerd. Het leren richt zich op
het oplossen van problemen en verloopt in een cyclus van ervaren-reflecteren- conceptua-
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liseren 6n experimenteren (Poikela & Poikela, 1998). Het leren en werken binnen een
variEteit aan probleemsituaties waarin dezelfde concepten kunnen worden toegepast en het
aanbieden van overeenkomstige probleemsituaties, die andere kennisinhouden vereisen,
zorgen dat lerenden problemen systematisch leren oplossen.
Probleemgericht onderwijs is thematisch. Inhouden worden vanuit verschillende perspec-
tieven bestudeerd. In een module komen meerdere thema's aan bod, die zijn ontleend aan
problemen uit het beroepsveld. Thema's vereisen kennis, vaardigheden en attitudes, ver-
onderstellen een leren begrijpen, integreren en toepassen dn kunnen voor koppelingen zor-
gen tussen theorie en praktijk. Thema's hebben in dat geval een geintegreerd en, gegeven
de theorie-praktijktijkverhouding, een evenwichtig karakter, maar het accent kan ook meer
theoretisch of praktisch zijn.
In het PGO functioneren lerenden in studieteams of onderwilsgroepen van circa tien
studenten en bespreken wekelijks gezamenlijk de taken uit een blokboek. De bespreking
gebeurt, afhankelijk van het probleemtype, systematisch met hulp van een werkpatroon.
Het studieteam wordt begeleid door een tutor. Het is zijn taak om het team te begeleiden
door discussie stimulerende vragen te stellen, aan te moedigen het geleerde aan elkaar te
relateren en toe te passen. De rol van de tutor is vooral procesgericht en begeleidend
(Dolmans et al., 1991). De inhoudelijke begeleiding vindt door vakdocenten plaats. Dat kan
theorieondersteunend zijn in de vorm van bijvoorbeeld colleges of vaardigheidsgericht in de
vorm van practica. Er wordt naar variatie in werkvormen gestreefd. Het belangrijkste is de
zelfwerkzaamheid die vanuit het studieteam wordt gestimuleerd. Het samenwerkend leren
krijgt veel nadruk bij het actief construeren van kennis. De planning van de leeractiviteiten
vindt plaats in blokboeken met daarin de taken en aanvullende docenthandleidingen. PGO
zorgt voor een strak indirect gestuurd leerproces, waarin studenten significant hoger scoren
op kennistoetsen dan studenten die geen PGO hebben gehad. Centraal staat dan ook het
verwerven van kennis en vaardigheden. Het toepassen van kennis levert echter geen sta-
tistisch significante resultaten op (Van den Bossche et al., 2001).
De problemen worden voornamelijk door de opleiding ingebracht en daarmee ligt de
nadruk op het confronterend leren. Voor inbreng van eigen problemen is geen tot weinig
ruimte. Het uitvoeren van taken is verplicht. Er zijn zeer beperkte eigen programmakeuzes
mogelijk. Hoewel leerroutes door de systematische aanpak worden bepaald is daar in prin-
Cipe een vrije keuze in mogelijk.
De ervaringen met PGO zijn redelijk positief en met name is vooruitgang te constateren

op het gebied van sociale vaardigheden (luisteren en vergaderen), het zelfstandig studeren
aan de hand van problemen en het samenwerken in kleine groepen. Het bevordert een
meer geintegreerde professionele ontwikkeling en wordt door de lerenden zelf in het alge-
meen als motiverend ervaren (Schmidt, 2001). Er is geen effect van PGO op het beter ont-
wikkelen van algemene domeinonafhankelijke probleemoplossende vaardigheden.
Discussie vooraf bevordert wel transfer van kennis naar nieuwe gelijksoortige problemen
(Gijselaers, 1999).
Een nadeel is dat door de strakke indirecte sturing op basis van een blokboek met de ont-
wikkeling van zelfstandigheid weinig rekening kan worden gehouden. Keuzes beperken
zich tot de keuze van leerroutes. De eigen inbreng van problemen is gering. De manier van
werken inclusief het verplichte gebruik van werkpatronen wordt op de lange termijn als
een keurslijf ervaren. De begeleidingstijd van docenten is omvangrijk, ondanks de vaak
sterke afname in contacttild (Van den Bosch, 2001; Moust, 2000; Timmermans, 2001).
Naast integraal toegepaste concepten van PGO en projectonderwijs in MBO en H(B)0,
zijn daarvan ook varianten bekend (Van den Bosch, 2001; Dochy et al., 2000; De Jongh &
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Goedendorp, 2001; Moust, 2001). Verbeteringen en variaties liggen op het gebied van het
bewust mixen van taken die verschillende leeractiviteiten stimuleren en de verwerkings-
procedure van 'problemen' ook individueel zelfstandig te laten uitvoeren (Gijselaers,
1999).

Projectonderwijs.
Projectonderwijs (PO) vereist van lerenden meer zelfstandig (samen) handelen dan PGO.
De taak is in principe een eigen keuze, omvangrijker, complexer en bij een project wordt
meer eigen verantwoordelijkheid verlangd (Dekeyser & Baert, 1999). Projectonderwijs
vereist groepswerk, waarbij op basis van een probleem en een taak een product wordt gele-
verd. Centraal staat hier meer het toepassen van kennis en vaardigheden. Een project is
tijdgebonden maar kost vaak meer tijd. Er kunnen zich gemakkelijk onvoorspelbare
gebeurtenissen voordoen. Een project kost veel inzet en vooral initiatiefvolle lerenden heb-
ben hier voordeel bij (Delhoofen, 1996; 2000; Zuylen, 1995). Het projectonderwerp is een
praktijkprobleem en vereist eenzelfde (systematische) aanpak als in de beroepspraktijk.
Het is een relatief complex beroepsprobleem, waarvoor kennis en vaardigheden uit meer-
dere bronnen geintegreerd in onderzoek, ontwikkeling en implementatie moeten worden

toegepast. Individueel of als groep wordt zo zelfstandig mogelifk aan het oplossen van het
probleem gewerkt. De docent functioneert daarbil als model, coacht ook inhoudelijk en
heeft een actief volgende rol. Het projectresultaat voldoet aan door de groep zelf vastge-
stelde en toetsbare criteria. Een project heeft structuur, gebeurt op basis van afspraken, en

verloopt in fasen die worden afgerond met peilingen waarin proces en product worden
geevalueerd. Projectgroepen verschillen in de mate waarin ze zelf tot een probleemstelling
en een plan van aanpak komen. De toetsnormen zifn bepalend voor de waardering van de
projectopbrengst. De opdrachtgever en de projectgroep moeten het daarover met elkaar
eens zijn. PO kan vari8ren (Dekeyser & Baert, 1999, p. 34 en 100) in werk- of onderwijs-
vorm, virtueel (praktijksimulatie) of reEel, vastgelegd of open, van buitenaf (inhoudelijk en
methodisch) gestuurd of zelf gestuurd, 66n vak of interdisciplinaire en geintegreerde bena-
dering, voor een groep of een individu (mate van samenwerking).

Probleemgestiturd projectonderwijs.
In bet LIO-traject is voor een combinatie van PGO en PO gekozen: probleemgest:*wrd
projectonderwijs (PGPO).Her oplossen van praktijkproblemen overheerst. Aansluitend En
confronterend leren blijft mogelijk. De aanpak is vooral abductief en bestaat uit een samen-

hangend geheel van werkvormen gebaseerd op studie- 6n begeleidingsactiviteiten. De
begeleiding vindt door opleiders, coach en LIO's zelf plaats. Het is gericht op de ontwik-
keling en waardering van processen zoals de wijze waarop overleg plaatsvindt en in een
team wordt gefunctioneerd. Ook de inhoudelijke ontwikkeling krijgt de aandacht door het
bespreken van de ervaren problemen met het onderwerp en de waardering van producten.
De mate waarin wordt begeleid is deels een eigen keuze. Hoewel begeleidingstijd wordt
ingeroosterd blijft het een keuze van de LIO in welke mate er gebruik van wordt gemaakt.
Opleiders begeleiden de keuze en uitvoering van taken en houden rekening met de mate
van zelfstandig kunnen en willen werken. De leeromgeving biedt veel mogelijkheden om
zowel in de breedte als met diepgang informatie te verwerven. De bronnen zijn: het
studielandschap of uitgebreide mediatheek, opleiders, coaches en andere collega's in de
school en medestudenten. Het gaat om geintegreerde toepassing van kennis en vaardighe-
den door het uitvoeren van taken op korte en lange termijn, individuele en teamtaken, die
ook in omvang kunnen variaren. De aanpak is probleemsturend. Naast het werken in een
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team/LIO-sectie wordt aan meerdere practica deelgenomen. Op basis van onderwijstaken,
komt de lerende door zelfstudie, eigen praktische ervaring, overleg in de LIO-sectie
(bestaande uit vier tot zes deelnemers) tot nieuwe kennis en kunde. Practica ondersteunen
de toepassing van kennis en vaardigheden, die vooral in de schoolsituatie verder ontwik-
keld moeten worden. Onderwijstaken omvatten meerdere thema's en zijn geclusterd in een
tweetal projecten. Taken en problemen worden systematisch (door toepassing van werk-
patronen) aangepakt. Individuele problemen worden ad hoc en in intervisievorm aan de
orde gesteld. Er zijn twee projecten. Het eerste project is het 'studie-, werk- en beleidsplan

(SWB-plan)', dat in drie versies in de loop van cursusjaar wordt gemaakt. Het bestaat uit
zowel individuele als teamtaken met mogelijkheden voor keuzes op het gebied van: rollen,
leeractiviteiten en leerroutes, mate van zelfstandige uitvoering, mate van verbreding of ver-
dieping.
Het tweede pro ect is een innovatie- en conceptgerichte mesotaak voor toepassing in de
eigen school. Het pro ect is een teamtaak (LIO-sectie of nieuw te vormen projectgroep) 6n
een individuele taak (uitwerking voor eigen schoolsituatie). Een takenverdeling is moge-
lijk. Door teamwerk en zelfstudie vindt kennisverwerving En toepassing van kennis plaats.
De opleider en een LIO-sectie hebben tweewekelijks werkoverleg. De rol van de opleiders
is zowel procesbegeleidend als inhoudelijk. De opleider functioneert hierbij als model. In
het traject worden (directe/indirecte) sturing en zelfsturing afgewisseld en gedoseerd. Ook
het leren en werken vinden afwisselend plaats. Onderwijstaken bestaan uit praktijkproble-
men en vereisen een geintegreerde theorie-praktijktoepassing. De coach (de begeleider in
de school) fungeert als begeleider-op-afstand en is daarin zowel procesmatig als inhoude-
lijk actief. Zo mogelijk wordt op de werkplek ruimte geboden voor het zelf kiezen van
inhoud, aanpak van het onderwijs 6n mesotaken. In de bovenste rij van figuur 8.4 worden
de verschillende werkvormen aangegeven.

De hierin genoemde werkvormen stimuleren het leren van rollen, het uitvoeren van taken
en het oplossen van (kern)problemen. In het werkoverleg (zie kolom C in figuur 8.4) en
het individuele overleg (D) wordt aangesloten bij de leerwerkervaringen van lerenden. Op
basis daarvan worden koppelingen met de theorie gemaakt: het aansluitend leren. Thema's
geven structuur en theorie wordt in praktisch handelen vertaald. In het teamoverleg wordt
aan onderwijstaken (A) gewerkt en worden werkervaringen gedeeld en aan 'theorie'
gekoppeld. In de practica (E) wordt didactische theorie vertaald en gepraktiseerd. Door A
en E wordt actief, constructief en confronterend leren gestimuleerd. De theorie wordt
gepresenteerd in combinatie met praktijkdemonstraties. Het is een inleiden in of verdiepen

van aanpakken die relatief nieuw zijn en nog niet direct (volledig) in de praktijk kunnen
worden toegepast. Op termijn zal dat in de school gaan plaatsvinden. Modellen en werk-
patronen worden aangeboden en kunnen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt. De
beschikbare informatiebronnen bevatten alle kennis om de taken te kunnen uitvoeren. In
practica en in de lessen op de LIO-school kunnen toepassingen worden uitgeprobeerd en
getraind. Er moet actief naar probleemoplossingen worden gezocht. Niveaubeoordelingen
of assessments vinden plaats op basis van authentieke vakgebonden problemen. Gewenste
leerervaringen worden in plannen en taken periodiek voorbereid, uitgevoerd en geEvalu-
eerd. Leren op de werkplek in de school is vooral autonoom, zelfstandig en zelf gestuurd
leren en kent meerdere dimensies (Onstenk, 1997). De aspecten van dat leren op de werk-
plek wordt beschreven in paragraaf 8.4.5 (duaal onderwijzen).
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Vormgeving A. Team- 8. Overleg C Werk- D. Individueel E Practica

overleg in sectie (in VO), overleg overleg
UO-sectie team van vak-

met onderwils-      leroren  of vak-
taken leraar (in BO/SO)

Doe/ In enige mate Op basis van Overleg over Overleg over Ge,ntegreerde
zelfstandig afspraken taken leerwerkvoort- leerwerkvoort- toepassing van
vakproblemen verdelen en gang en knel- gang en knel- theorie en
op basis van uitvoeren op punten daarin. punten daarin. praktijk op
taken indivi- micro- en Theorie koppel- Theorie koppel- didactische en
dueel en samen mesoniveau en aan praktijk- en aan praktijk- management-
oplossen ervaringen ervaringen problemen

(zie bijlage  I )

Betrokkenen LIO-sectie van Coach als lid LIO-sectie an LIO an opleider LIO's en
4-6 studenten van 6n een team opleider LIO an coach opleiders

van vakleraren
binnen 66n
school (VO) of
samenwerking
tussen meerdere

scholen (BO/SO)

Docentrol Proces- en in- Collegiale Collegiale Raadpleger, Informerend
houdelijk bege- consultant of consultant of collegiale con- en coachend
leider coach coach sultant of coach

Studentrot Conceptuele Praktiserende Reflecterende Reflecterende Conceptuele
ontwikkelaar collega ontwikkelaar ontwikkelaar ontwikkelaar

en uitvoerder

tnhoud Problemen ziin Problemen ziln Er wordt samen LIO brengt Praktijkpro-
gegeven of soms gegeven een agenda onderwerpen in blemen en
ervaren. Pro- of kunnen zelf opgesteld. Een concepten

ject I. vakwerk- worden inge- format fungeert praktisch
plan. project 2: bracht: uitvoer als leidraad leren vertalen
innovatieve ing lestaken an (zie bijlcge  9.1)
mesotaak 'andere' of
(zie billage 2) mesotaken

Werkwi)ze Takenverdeling; Functioneren Systematisch Functionerings- Demonstratie,
projectmatig als professio- bespreken van en beoordelings- zelf ontwerpen
werken, ge- nele vaksectie persoonlijke gesprek en uitvoeren,

structureerd met verdeling (intervisievorm) delen van
overleg, syste- van taken en en vak- meningen en
matisch pro- gestructureerd problemen waarderen

blemen oplossen overleg op basis voor eigen
van beleidsplan gebruik

Toetsing Niveautoetsen Waardering Waardering Waardering Niveautoetsen
of assessments bildragen bijdrage aan bildrage aan of assessments

leerwerk- persoonliike
voortgang en vakgebonden

leerwerk-
voortgang

Figuur 8.4. Relatie rollen  n werkgormen.
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8.1.7 Middelen: rollen en taken.

Rollen en taken zijn de middelen om meer zelfstandig (en competentiegericht) opleidings-
onderwijs te realiseren. Er kan eerst een rol worden gekozen en vervolgens de taken, maar
taken kunnen ook verschillende roluitvoeringen vereisen. Relevante rollen in het oplei-
dingsonderwijs ziln onder andere: de rol van doener/lesgever/organisator/manager, de rol
van coach/begeleider/onderhandelaar, de rol van onderzoeker/ontwikkelaar en de rol van
didacticus/pedagoog/beleidsbepalen Bil teamtaken zullen teamleden samen de gewenste
rollen moeten kunnen uitvoeren. Het is dus mogelijk om bij een taak een rol te kiezen.
Een taak omvat een of meerdere praktijkproblemen van meer theoretische of praktische
aard. De context is bij voorkeur authentiek. Een authentieke context kan de werkplek, een
practicum of een virtuele situatie zijn (Lkoundi & Van Woerden, 1997). Een taak is een
opdracht van een docent of is door de lerende zelf gekozen en doet een beroep op ver-
schillende leeractiviteiten, zoals actief experimenteren, ervaren, observeren/reflecteren en
conceptualiseren (De Bie & Gerritse, 1999). Het probleem dat in een taak wordt vormge-
geven kan vaak vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. De taakuitvoering stimu-
leert tot een gezamenlijke constructie van kennis En reflectie (Gulikers, 2001). Taken vari-
eren in de mate waarin ze wel of niet volledig zijn beschreven c.q. de lerende ruimte voor
een eigen invulling laat. Er zijn verschillen in de mate van informatieve volledigheid (De
Bie & Gerritse, 1999). Het 'ruimte laten' kan op het volgende betrekking hebben:
1.  Vaststellen van doelen, resultaten en beoordelingscriteria.
2.  Kiezen van uitvoeringsactiviteiten.
3.  Kiezen van volgorde van de activiteiten en de werkwijze.
4.  Een tijdplan maken (binnen een gegeven tijdbestek).
5.  Kiezen en maken van (leer)middelen.
6.  Bepalen van tussentijdse controles, rapportages en eindcontrole.

Taken moeten voorkennis activeren, uitnodigen tot het stellen van vragen, nieuwe kennis-
verwerving stimuleren, uitnodigen tot het aanboren van kennis uit verschillende bronnen,
het bevorderen van samenhangende beschrijvingen 6n het toepassen van schema's, werk-
patronen en vuistregels stimuleren (Dekkers & Cluitmans, 1999, p. 17). Taken doen een
sterk beroep op de aanwezige capaciteiten zodat lerenden alles moeten geven, niet ont-
moedigd worden en uiteindelijk succes hebben. Taken worden in de loop van een studie-
traject moeilijker en complexer.
Een taak bevordert het leren van nieuwe conceptuele schema's omdat de lerende wordt
geconfronteerd met informatie die aanvankelijk deels kan worden begrepen (Chinn &
Brewer, 1993).
Een taak beschrijft het probleem, de bedoeling, de kennis en vaardigheden die nodig ziin en hoe
deze moeten worden verkregen (de studieaanwijzingen), de verwachte duur, welke leermidde-
len of informatiebronnen beschikbaar zijn en hoe er begeleid en beoordeeld (criteria) wordt.
Er zijn meerdere soorten taken die corresponderen met bepaalde soorten problemen zoals
probleem- of zoektaken (verklaringsproblemen), discussietaken (problemen bij vormen
van mening), studie- of actietaken (begrips- en vaardigheidsproblemen), strategie- of ont-
werptaken (problemen bij maken van plannen), organisatie- en toepassingstaken (toepas-

singsproblemen) en combinatietaken (samenhangend geheel aan problemen) (Dekkers &
Cluitmans, 1999). Elke soort taak vereist een bepaald werkpatroon dat een algemeen of een
vakspecifiek karakter kan hebben. Een algemene strategietaak is die taak waarbij een pro-
bleem in fasen wordt aanpakt:
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1.  Benoem het probleem. Wat is het meest belangrijke probleem op dit moment? Vinden
we dat allemaal het meest belangrijke probleem?

2. Voer een systematische analyse van mogeliike probleemoorzaken uit. Wat zijn de
mogelijke oorzaken van het probleem? Welke oorzaken zijn heel belangrijk? Kunnen
we die meest belangnike oorzaken op korte (en welke op lange) termijn oplossen? Wat
moeten we daarvoor dan doen (zelf en/of als team)?

3. Zoek systematisch naar mogelijke probleemoplossingen. Kies de meest waarschijnlijk
oplossing van een probleem waarover vrijwel iedereen het eens is. Welke alternatieven
voor probleemoplossingen moeten we even parkeren? Hebben we meer informatie of
training van vaardigheden nodig om de oplossing te realiseren? Welke afspraken maken
we daarover en voor wanneer?

4.  Uitvoeren van een probleemoplossing. Zijn we tevreden over de oplossing? Ja? Ga zo
door! Zijn we ontevreden over de oplossing van het probleem of constateren we een
ander probleem? Fase 1 begint opnieuw.

Taken verschillen verder in duur/omvang en vorm. Wat het eerste betreft bestaan korte ter-
mijn- (voor 66n of enkele les(sen) of weken) en lange termijntaken (meerdere weken of een
(school)periode). Daarmee hangt meestal ook de complexiteit of moeilijkheidsgraad van
een taak samen. Die neemt toe bij een lange termijntaak. Wat de vorm betreft worden korte
termijntaken 'cases' genoemd en lange termijntaken 'projecten'. Zowel een case als een
project beschrijft of omvat een probleem met meer en minder relevante details of te inter-
preteren gegevens. Deze moeten worden herkend. Bij taken voor een of enkele lessen over-
heerst vaak het verwerven van kennis dn vaardigheden. Bij taken voor een langere termijn
overheerst het toepassen van kennis en vaardigheden.
Een taak kan individueel of als team uitgevoerd moeten worden. Voor het uitvoeren van
taken moeten meerdere bronnen (kunnen) worden geraadpleegd (Boekaerts & Simons,
1995). Informatiebronnen zijn: eigen kennis en ervaring, die van een medestudent, de
docent of van door hem beschikbaar gestelde leermiddelen, literatuur of internet.
Authentieke toetsing kan de vorm van een assessment of niveautoets krijgen. Dat is ook
een taak maar nu in het kader van een toetsing, waarbij moet worden getoond hoe goed een
praktijkprobleem kan worden opgelost. Taken die gericht zijn op het oplossen van prak-
tijkproblemen bevorderen de integratie van theorie 6n praktijk. Thematisch onderwijs
ondersteunt deze integratie (Janssen-Noordman et al., 2000).
In bet LIO-traject·worden t·wee projecten witgevoerd. Het eerste project bestaat Mit bet ont-
weypen ·uan een st:idie-, foerk- en beleidsplan (SWB-plan) dat uit meerdere taken bestaat
die op korte en lange termijn in bet traject moeten Yeorden uitgevoerd. Het tvoeede project
(bet 'afstudeerproject') is een mesotaak ten beboeve van de school. Het is een conceptueel
probleem, waarbij onderzoeken, ont·wikkelen en implementeren nodig noodzakelijke acties
zijn

De  specificatie 'van  de  bier  bescbreven indicator  is  opgenomen in  deel  1,  paragraaf 3.1.

8.2 Een trend: streven naar meer pedagogisch of vormend onderwijs

In deze paragraaf wordt een tweede trend benoemd en nader geanalyseerd. Het pedagogi-
sche (voor jeugd) of vormende (voor jongvolwassenen) aspect krijgt binnen het onderwijs
in het algemeen (Ten Dam & Volman, 1999; Dietvorst & Verhaeghe, 1995; Heyting &
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Meijnen, 1997; Veugelers & De Kat, 1998; Wesselingh, 1998) en binnen lerarenopleidingen
in het bijzonder (De Bekker-Ketelaars et al., 1998) (weer) meer aandacht. Tegenover de

gedachte dat de school er primair is voor overdracht van kennis en vaardigheden (Dodde,
1992; Hofstee, 1992) staat de gedachte dat de school primair een opvoedende taak heeft, in
de zin van het ontwikkelen van een persoonlijke en sociale identiteit van lerenden. Het bie-
den van een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming aan elke leerling is op dit
moment bilvoorbeeld 66n van de belangrijkste kenmerken van het voortgezet onderwils
(PMVO, 1998). De kern van die opvoeding/vorming is: het bieden van brede en diepgaan-
de leerervaringen en 'krachtige' leersituaties, waarin lerenden actief en zo zelfstandig
mogelijk leren. Niveau- en interesseverschillen tussen lerenden kunnen daarbij ten dienste
van elkaar worden benut. Het gaat niet alleen om de overdracht of de transmissie van de
leerinhoud maar ook om de transformatie ervan (Wardekker et al., 1998). Het is een zich
eigen maken van inhouden en daaraan zelf betekenis geven. De school speelt in dit proces
een sleutelrol en zorgt dat leerlingen een eigen perspectief ontwikkelen en tot eigen
waardeoordelen komen. Waarden zijn met leerinhouden verbonden en worden daarom
nadrukkelijk geExpliciteerd. Kennis als vorming dus. Zo kan 'aan sport doen' betekenen:
willen presteren, maar ook 'bewegen om het bewegen' of 'bewegen om te showen'. Het
herkennen van die betekenissen en daar ook voor zichzelf een invulling aan leren geven is
een thema van onderwijs.
De rol van elke lerende is die van een actieve participant (De Winter, 1998). Deze moet
actief worden betrokken bij het gesprek over de opvoedende taak van de school, over leer-
en vormingsdoelen en over de manier waarop deze worden gerealiseerd. Het vereist van de
lerende een actief participeren bij de vormgeving van de eigen leef- en leeromgeving.
Voor een opleiding geldt dat het onderwijs in sterke mate een afspiegeling behoort te zijn
van het gewenste onderwijs op school. Ook studenten moeten leren wat belangrijk is of
moet zijn en leren hoe ze dat hun leerlingen bewust kunnen maken.
Het verbreden van het perspectief, ervaringen met een andere cultuur inclusief waarden en
normen krijgt binnen hogescholen vorm in de gerichtheid op internationalisering.
Buitenlandse stages kunnen op dit punt persoonsvormend en beroepsmatig ontwikkelend
zijn. Voor vakclocenten bewegingsonderwijs is de beroepsmatige ontwikkeling door inter-
nationale stages echter zeer beperkt. Verruiming van didactische perspectieven is niet of
nauwelijks te verwachten. Binnen opleidingen is een sterke beroeps-, persoonlijke en inter-
disciplinaire integratie gewenst (Wielenga, 1998). Meerdere ontwikkelingslijnen lopen
daarbij naast elkaan In een takenlijn wordt gewerkt aan relatief complexe productietaken
met nut voor anderen. In een onderzoekslijn wordt zelfstandig onderzoek gedaan, wordt
informatie verzameld en worden theoriedn bestudeerd. Tenslotte is er de reflectie- (of
meta)lijn met een methodisch reflecteren op ervaringen (Vreugdenhil, 1998). In paragraaf
9.4.2 wordt onder andere op basis van deze ontwikkelingslijnen het opleidingsonderwijs
vorm en inhoud gegeven. Met de beschreven trend hangen meerdere aspecten samen. De
indicator wordt getypeerd als:
'Actief en construaief leren van waardegebieden door procesgericbt en activerend onder-
wijs'. De specificatie is als samenvatting van deze paragraaf in deel 1, paragraaf 3.1 opge-
nomen.
In paragraaf 8.2.1 komen vier dimensies van onderwijskwaliteit aan de orde: ontwikkelend,
lerend, opvoedend en zelfvormend. Het zijn waardegebieden en ook pedagogische of vor-
mende opvattingen. In 8.2.2 komt het actief of ontwikkelend leren en, als aspect daarvan,
het leren te leren aan de orde. Actief leren is een aspect van constructief leren en beide

geven indicaties over de manier van leren (8.2.3). 'Hoe' lerenden leren staat in meer pro-
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cesgericht onderwijs centraal (8.2.4). In 8.2.5 wordt ingegaan op de relaisering van meer
activerend onderwijzen.

8.2.1 Leren van zvaardegebieden.

Kwaliteit van onderwijs is met alleen wat maatschappelijk gewenst wordt, maar is ook
afhankelijk van de kwaliteit van een docent, van de relatie docent en lerende En van het
leervermogen van de lerende. Persoonlijke ontwikkeling van lerenden is inherent aan
kwalitatief goed onderwijs. Daarvan is sprake als onderwijs: (1) ontwikkelend, (2) lerend,
(3) opvoedend en (4) zelfvormend is (Van Achter, 1998, p. 18).
1.  Van ontwikkelend onderwijs is sprake als de lerende een inhoud, bijvoorbeeld didac-

tiek, begrijpt en kan verwerken, bewust en verantwoord kan kiezen, weet hoe met acti-
viteiten kan worden omgegaan en kan aangeven hoe hij daarbij gecoacht wil worden.
Typerend is het zichzelf verder voortdurend willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is
het dialogisch denken en handelen tussen docenten onderling en tussen docenten en
lerenden, het zich eigen maken van waarden en daarmee leren omgaan. Docenten moe-
ten durven vertrouwen dat leerlingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn.

2. Lerend onderwijs betekent dat gedrag van lerenden zinvol veranderd moet worden. De
lerende kan er een eigen betekenis aan geven doordat principes worden herkend en met
inzicht wordt geleerd. Leren wordt een constructief proces als over probleemoplos-
singsvaardigheden wordt beschikt waardoor de lerende steeds meer verantwoordelijk
voor het eigen leerproces wordt. Cornelis (1998, p. 292) benoemt deze geleidelijke ont-
wikkeling als verlopend van individuele sturing, via sociale sturing naar communicatie-
ve zelfsturing. Leren moet als onderzoekend en constructief worden ervaren en samen-
gaan met spanning, uitdaging en daardoor plezierig zijn. Leren vereist oefenen en
herhalen.

3.   Opvoedend en vormend onderwijs veronderstelt een leren van en door waardegebieden
(Hermans, 1981). Een waardegebied is iets of iemand dat of die belangrijk of van
waarde wordt gevonden en het eigen denken en handelen beinvloedt. Waarden zijn daar
onderdeel van. Waardegebieden geven verantwoordelijkheid aan anderen, stimuleren
tot zelfvertrouwen en bevorderen zelfkennis (Van Achter, 1998, p. 90). Waardegebieden
voor het bewegingsonderwijs zijn bijvoorbeeld sport- en bewegingsgericht educatief
handelen, zelfstandig alleen en samen handelen in bewegings- situaties, meervoudig
bewegingsbekwaam handelen en veelzijdige bewegingservaringen verwerven.

4. Zelfvormend onderwijs betekent zichzelf ontwikkelen, individueel 6n samen met ande-
ren. Het gaat om persoonlijkheidsvorming en zelfsturing. Maar ook om het partner in
een team zi in en het elkaar respecteren en waarderen. Het leidt tot individueel en sociaal
verantwoord handelen. De beschreven aspecten 'ontwikkeling' en 'leren' zijn de voor-
waarden voor 'opvoedend' en 'zelfvormend' onderwijs. De kern, hlt uiteindeliike doel
van kwalitatief hoogstaand onderwijs, is echter de zelfvorming of zelfontwikkeling. In
deel 3 (hoofdstuk 3 en 4) komen de professionele aspecten van zelfontwikkeling in het
opleidingsonderwijs aan de orde bij (zelf)reflectie en (zelf)scholing. In dit hoofdstuk
gaat het om het pedagogisch belang (voor de school) of vormingsbelang (voor de oplei-
ding) van zelfontwikkeling.

Waardegebieden in bet opleidingsonderwijs.
Coonen (1987) ziet als de taak van lerarenopleidingen dat ze een professionele beroepsat-
titude, brede inzetbaarheid, procesgericht handelen, theoretische 6n praktische scholing,
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functioneren als model, het managen dn een innoverende interesse bij lerenden ontwikke-
len. Om deze taak optimaal te kunnen uitvoeren zijn paradigma's van belang (Coonen,
1987, p. 120). Paradigma's zijn samenhangende gehelen van dominante opvattingen, werk-
patronen en kennisbestanden en kan als een waardegebied worden beschouwd:
1. Vaardigheidsgerichtheid (performance based) waarbij op basis van taakanalyses didac-

tische vaardigheden in een gerichte training worden aangeleerd.
2. Leermeester-gezel-verhouding (apprenticeship) waarbij in de leer wordt gegaan bij een

ervaren beroepsbeoefenaar (coach, opleider) en al meewerkend door de observatie van
het modelgedrag, door conversatie en door participatie aan het werk wordt geleerd. Het
leren is hier beroepsgericht, geintegreerd, dynamisch en interactief.

3. Ervaringsleren (experiential) waarbij wordt geleerd door een voortdurend cyclisch pro-
ces van plannen van het handelen, uitvoeren en er achteraf op reflecteren. Het leren is
praktijkgericht, probleemgericht, systeemgericht, dienstbaar, ontwikkelingsgericht en
interactief.

4. Op exploratie gericht handelen (inquiry/action research) waarbij wordt geleerd van
systematische evaluaties van het onderwijs en voortdurende pogingen om het onderwijs
te verbeteren in relatie tot doelen, normen en opvattingen die worden onderschreven.
Het leren is: zelfsturend, gericht op waardegebieden en gedifferentieerd.

Alle paradigma's hebben voor opleidingen een zekere waarde. Een realisering in samen-
hang is wenselijk. Paradigma's geven inhoud aan vormend (opleidings)onderwijs. In para-
graaf 3.4.2 worden ze in de ontwerpregels voor het opleidingsonderwijs opgenomen.

8.2.2 Actief leren.

In vormend onderwijs worden lerenden tot een actief leren gestimuleerd. Actief leren richt
zich op een actieve verwerving, verwerking en toepassing van informatie. Er is sprake van

doelgericht herordenen, stellen en zelf beantwoorden van waaromvragen, kritisch reflecte-
ren op standpunten, theorieEn en onderzoek, ter discussie stellen van eigen meningen, zoe-
ken naar oplossingen van problemen en zelfstandig plannen van het leren (Smit et al.,
1994). Actief leren En leren met diepgang, gaan samen (Vos, 1998). 'Verdiepend' betekent
hier het verhogen van het eigen niveau van kennis en vaardigheden en het kunnen verant-
woorden van het eigen handelen. De lerende probeert een leerinhoud op een actieve manier
te begrijpen, in zijn kennis- of vaardigheidsbestand te integreren en in de praktijk toe te
passen, het zogenaamde BIT-prinicpe (Boekaerts & Simons, 1995; Ebbens & Ettekoven,
2000; Dekeyser et al., 2000). Het gaat om het zelf nadrukkelijk willen experimenteren en
ontwikkelen (Bakx et al., 2002; Entwistle, 1991; Lodewijks, 1993; Van der Sanden et al.,
2000). Aanvaarde en zelf opgelegde taken geven hier vorm en inhoud aan. Een leerklimaat,
waarin het werken-met-elkaar als gezamenlijke verantwoordelijkheid domineert, bevor-
dert het actief leren (Caine & Caine, 1997).
Hoe wordt bij actief leren met kennis omgegaan? Van den Bosch (2001) beschrijft in een
matrix horizontaal de dimensie 'van weinig tot veel operaties rtlet kennis' en verticaal de
dimensie van 'weinig tot veel operaties op kennis'. Rechtsonder staat het ideale plaatje. Zie
fig:tur 8.5.
Kennisverwerving vindt plaats in een cyclisch en in fasen verlopend leerproces dat begint
met het opdoen van praktijkervaring (concreet leren) dat tot nadenken leidt. Vervolgens
wordt ervaring overdacht (reflectief leren) en dat leidt tot bedenken. Er volgen nieuwe
kennis, methoden of praktijktheoriein op basis van uitleg of demonstratie (abstract leren)
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Lerenden tonen theoretische kennis te Lerenden kunnen theorie in praktilk toepassen.
begrijpen. Uitvoeren van reproductietaken. Uitvoeren van toepassingstaken.
Lerenden ontwerpen op basis van kennis een Lerenden kunnen pralaijkproblemen
eigen theorie(model). Uitvoering van theorie- conceptualiseren door het op een verant-
taken. woorde wijze ontwikkelen van een

theorie(model). Uitvoering van projecten.

Figuur 8.5. Relatie operaties met in op kennis.

en dat leidt tot kiezen. Tenslotte worden vaardigheden uitgeprobeerd, kennis en methoden
toegepast en praktijktheorieEn gepraktiseerd (actief leren). Voortdurend actief verbredend
en/of verdiepend leren wordt ook wel 'ontwikkelend leren' genoemd (Elshout-Mohr &
Van Hout-Wolters, 1995; Van Parreren, 1988). Het veronderstelt een (kritisch) reflexief,
onderzoekend, probleemoplossend en op verandering gericht handelen dat sterk op een
vak betrokken is. Tegenover actief en ontwikkelend leren staat 'volgend' leren: het afwach-
ten van wat aangeboden wordt en daar dan relatief passief mee omgaan.

Scbrijvend leren.
Actief leren kan door een bewust expliciteren worden bevorderd. Schrijvend leren biedt
daarvoor een mogelijkheid (Van der Peet, 2001). Voor de meeste taken, maar ook voor ver-
slagen van ervaringen, is een schriftelijke neerslag gewenst. Drie vormen van taalgebruik
zijn mogelijk. Het meest basale is expressief schrijven, waarbij nieuwe ideeEn kunnen wor-
den ge8xploreerd zonder rekening te hoeven houden met beoordelingscriteria die wel bij
transactioneel en poatisch taalgebruik gelden. Na een expressieve fase kunnen idedn beter
in een meer uitgewerkte vorm (transactioneel schrijven) of een min of meer literaire vorm
(poEtisch schrijven) op papier worden gezet. De twee eerste en voor het opleidingsonder-
wijs relevante vormen worden hierna kort geschetst. Door schrijven krijgt de lerende ken-
nis 6n leert zich de taal en het denken in het vak eigen te maken. Bij expressief taalgebruik
vindt schriftelijk leren plaats. De student reconstrueert de werkelijkheid in eigen woorden.
Zie figuur 8.6.

Expressief taalgebruik
De lezer is vooral gernteresseerd in de schrijver zelf. De schrijver voelt zich vril om gedachten en
gevoelens de vrije loop te laten. Er hoeft niet aan bepaalde vormeisen te worden voldaan. Het taal-
gebruik is informeel. Er is geen bepaalde opbouw en de ik-vorm is toegestaan. De schrijver zelf
moet de tekst snappen. Het is een hulpmiddel om over iets na te denken, nieuwe ideean te
ontwikkelen of een gedachte-experiment uit te voeren.

Transactioneet taalgebruik

De schrijver mag worden aangesproken op de feitelijke juistheid en de logische consistentie van zijn
tekst. Het taalgebruik wordt aan gangbare vormeisen aangepast. Er is een vast opbouw en de ik-
vorm wordt vermeden. Het streven is duidelijk onder woorden te brengen wat wordt bedoeld. De
taal is op de lezer gericht. Het taalgebruik is geschikt voor werkstukken. verslagen en dergelijke

Figuur 8.6. Tieee vormen van taalgebritik.
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Het schrijven van een journaal (Bean, 1998) is 66n vorm van het actief kennis verwerven en
verwerken. Daarmee legt de lerende de gang door de leerstof in een module of cursus vast.
In een leesjournaal worden door vragen als: 'wat vind je belangrijk in dit hoofdstuk, wat
vind je onduidelijk, welke verbanden heb je gevonden, vind je de inhoud praktisch bruik-
baar?' inhouden actief verwerkt. In een lesjournaal richten vragen zich op het samenvatten
van een les, de ori8ntatie op het thema van de les, een stimuleren tot het stellen van vragen.
In een reflectiejournaal gaat het om antwoorden op vragen als: wat had ik in deze situatie
(beter) moeten doen, waarom heb ik deze situatie als een probleem ervaren, wat verwacht-
te ik, wat gebeurde er en wat zou er gebeurd zijn als...?
Het reflectiejoilrnaal, logboele en leerverslag worden in bet LIO-traject gebruilet.

Leren te leren.
Leren te leren is een verbijzondering van actief leren in de zin van een meer verdiepend wil-
len en kunnen leren. Het gaat hierbij om te leren hoe je jezelf en anderen iets kunt
(aan)leren. Het leren oplossen van praktijkproblemen hangt met het 'leren te leren' samen
en maakt een meer zelf gestuurd leren mogelijk. Leren te leren kan 'beperkt en 'ruim' wor-
den opgevat (Waytens et al., 2002a, p. 308). In een 'beperkte' opvatting gaat het om het
verwerven en toepassen van leerstrategieEn als studieplanning, kiezen van leerdoelen en
structureren. Deze maken zelfsturing mogelijk. In een 'ruime' opvatting gaat het om het
verwerven en toepassen van hogere or :le vaardigheden bij het oplossen van complexe
problemen. Om die problemen op te lossen of uitdagingen in te vullen zijn
schema's/modellen, werkpatronen en vuistregels bij het uitvoeren van rollen (zoals bij-
voorbeeld die van lesgever of scheidsrechter) van belang. Een schema of model beschrijft
een samenhangend geheel van relevante vaardigheden of (leer-/onderwijs)activiteiten,
waaruit de lerende een te oefenen vaardigheid uit kiest. Een werkpatroon beschrijft wat
achtereenvolgens moet worden gedaan. Bijvoorbeeld het systematisch en in stappen oplos-
sen van een probleem. Een didactische vuistregel beschrijft de typerende acties die beho-
ren bij een bepaalde opvatting zoals 'al spelend leren spelen'.
Leren te leren kan drie functies hebben (Waytens et al., 2002a): ondersteunend en gericht
op het verbeteren van resultaten, remedierend en gericht op het oplossen van problemen
tijdens het leerproces 6n ontwikkelend gericht op het verwerven van 'nieuwe' informatie
of vaardigheden. Die laatste functie hoort bij de 'ruime' betekenis en richt zich op: (1)
inzichtelijk leren of een leren op basis van principes, (2) het teren oplossen van problemen,
(3) het onderzoekend en reflecterend leren (Kaldeway, 1999). Daarvoor ziin vaardigheden
als het zelf organiseren of ontwerpen van (bewegings)situaties nodig. De daarvoor beno-
digde kennis en vaardigheden zijn domeinspecifiek (Boekaerts & Simons, 1995). Maar ook
algemene heuristieken of probleemoplossingsstrategiein kunnen in aanvulling daarop
worden gebruikt. Leren te leren moet bewust worden ontwikkeld (Elshout-Mohr & Van
Hout-Wolters, 1995; Leat & Nichols, 2000). Het stimuleren van een meer actief leren voor
studenten in een opleiding en leerlingen in een school hangt van een toepassing van de vol-
gende met elkaar samenhangende aspecten samen (,zie figuwr 8.7 pag. 126).

In elke les of lessenreeks vindt begrijpen, integreren en toepassen van kennis en vaardighe-
den plaats (eerste rij). Om te begrijpen is inzichtelijk leren door het leren van principes aan
te bevelen. Integreren kan worden bevorderd door een individueel waarderen en samen-
werkend leren. Toepassen gebeurt door vaardigheden te gebruiken, rollen uit te voeren dn
schema's, werkpatronen of vuistregels toe te passen waardoor een 'leren te leren' mogelijk
wordt (tweede rii). Het meer zelfsturend problemen leren oplossen maakt het voorgaande
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Van begriipen...................... via integreren.................... naar toepassen

Inzichtelijk leren door het leren I. Individueel verantwoorden Beschikken over (1) voldoende
van principes. of waarderen en koppelen aan bewegings(onderwijs)vaar-

vergelijkbare kennis en digheden, (2) uitvoeren van
vaardigheden*. meerdere rollen** 6n (3)
2. Samenwerkend leren. omgaan met schema's, werk-

patronen en vuistregels

Van (docent) afhankeliik leren naar meer zelfsturend leren oplossen van problemen c.q.
leren invullen van uitdagingen

*Het aangeven 'van verbanden  tussen  leergebieden. "*Rollen als  didacticus,  lesgever,  begeleider,

maar ook observator, scbeidsrecbter, spelleider of coach.
Figuur 8.7, Aspecten van actief leren.

daadwerkelijk operationeel (derde ril). In het opleidingsonderwils richt de toepassing met
dit model zich op didactische en managementprincipes, vaardigheden en rollen. Datzelfde
geldt voor de schema's of modellen, werkpatronen en vuistregels.

8.2.3 Constructief leren.

Het constructivitisch perspectief (Richardson, 1997; Salomon, 1998; Tynjdld, 1997) be-
schouwt leren als een proces, waarin de lerende in een situatie actief eigen betekenissen
ontwikkelt en persoonlijke kennis van de werkelijkheid opbouwt op basis van een eigen

begrippenkader. Het komt overeen met het begrip 'authentiek leren' dat wordt omschre-
ven als: doelgericht inzichtelijk leren, samenwerkend leren, leren dat direct bij de eigen
beleving aansluit en leren in een open en dynamisch systeem (een 'ri j ke' context)(Franssen
et al., 1995). Het begrip 'constructief leren' verruimt het begrip 'actief leren' tot een actief

opbouwen van een eigen werkelijkheid op een bepaald gebied. Voor constructief leren, een
leren met diepgang, zijn hogere cognitieve activiteiten zoals organiseren, structureren en

verbanden leggen nodig. Om die diepgang te bereiken geven leren te leren en manieren van

oplossen van problemen de nodige ondersteuning.
Leren vindt het meest optimaal plaats in authentieke en tot reflectie stimulerende omge-

vingen. Een dergelijke leeromgeving is '...team-based, often interdisciplinary, oriented
towards the solutions of complex, real life problems and utilising a variety of teChnologo-
cal means' (Salomon, 1998, p. 4). Deze leeromgeving bevordert dat de lerende eigen bete-
kenisvolle activiteiten en situaties zelf leert construeren (DeCorte, 1998; De Jong &
Biermans, 1998; Loving, 1997). Een betekenisvolle werkelijkheid construeren vereist het
toepassen van kennis, ontdekken van relevante verbanden, kritisch bekijken van de relatie
tussen inhouden en de sociale realiteit. Er is sprake van een gesitueerd leren. Leren is con-
strueren dn reconstrueren. Een voortdurend afleren van niet meer geldige opvattingen of
gewoonten (Bolhuis, 1995).
Over het (re)construeren wordt verschillend gedacht, waardoor stromingen zi n ontstaan.

Otting (2000) en Schelfhout (2002) geven daarvan een uitgebreid overzicht. Ze varieren van
'sterke zelfbepaling en zwakke context' naar 'zwakke zelfbepaling en sterke context'. De
verschillende posities op dit continuom kunnen als volgt worden beschreven:
1.  De individuele kennisconstructie staat centraal. De omgeving is zoals we die zelf willen
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zien en wat we er van maken. Ware en zekere kennis bestaat niet. Structuren en inhou-
den worden kritisch geanalyseerd en ter discussie gesteld.

2.  De omgeving beinvloedt her leren. Het is een actief transformatieproces. Kennis wordt
geconstrueerd en is dynamisch, veranderlijk, meerdimensionaal en contextgebonden.
Grenzen moeten steeds worden verlegd. Het is 'the distance between the level of actu-
al development and the more advanced level of potential development that comes into
existence in interaction between more or less participants (Cole & Wertsch, 1996, p.
254). Leren is een al doende ontwikkelen van kennis. Bij het betekenis geven spelen
opvattingen een belangrijke rol. Ze worden getoetst op realiseerbaarheid.

3.  Kennis is een product van en reflectie op een discussie in de relevante wetenschappe-
lijke gemeenschap. Alle kennis is sociaal en wordt geconstrueerd binnen de context van
continue uitwisseling van opvattingen en standpunten. Belangrijk hierbij is dat: 'the
central issue in learning is becoming a practioner not learning about practice' (Brown
& Duguid, 1991, p. 48). Nadrukkelijk moet in relevante leerwerkomgevingen worden
geparticipeerd. Het gaat hierbij vooral om een indruk te krijgen van de sociale en
culturele aspecten van het werk en de waarden en normen, die door de ervaren beroeps-
beoefenaren in de praktijk gehanteerd en gerespecteerd worden.

In het laatste geval zijn twee benaderingen belangrijk. Op de eerste plaats het meester-gezel
leren of'cognitive apprenticeship'. De verwerving van kennis en vaardigheden wordt inge-
bed in een sociale en functionele context. Het gaat om relle taken binnen reEle praktijkge-
richte contexten waarbij ervaren beroepsbeoefenaren als model kunnen dienen. Het levert
inzicht op in de aard en structuur van werkzaamheden, maar ook in de gehanteerde kwa-
liteitsnormen. De school(situatie) fungeert hier als model (Van der Sanden et al., 2000).
Op de tweede plaats het leren in (toekomstige) werksituaties of 'situated learning'. Kennis
wordt geconstrueerd in interacties met de omgeving. Een proces van toenemende partici-
patie in de sociaal-culturele praktijk van een werkgemeenschap maakt lerenden daar pas
echt lid van. Kennis kan niet gescheiden worden van de situatie waarbinnen en de acti-
viteiten waardoor kennis wordt geconstrueerd (Richardson, 2001).
Schelfhout (2002, p. 110-114) beschrijft een 'evenwichtsmodel' dat kan worden gezien als
een voorlopige (en nog beperkte) 'krachtige' leerwerkomgeving vanuit een constructi-
vistisch perspectief. Hij zoekt daarin naar een balans rond dilemma's als: het werken van-
uit authentieke contexten, het inbouwen van couperatieve werkvormen als aspect van
authentieke leeromgevingen, het gericht trachten op te wekken van intrinsieke leermotiva-
tie, het activeren van studenten door middel van een probleemoplossende wilze van wer-
ken, het geven van individuele, activerende feedback (formatieve evaluatie) en het gericht
werken aan een goed georganiseerd kennisgeheel. Het zijn aspecten die voor een groot deel
in de indicatoren (en specificeringen) van dit onderzoek zijn opgenomen.

8.2.4 Procesgericbt onderwijzen.

Actief en constructief leren zeggen iets over de manier waarop wordt geleerd. In proces-
gericht onderwils staat centraal: 'hoe leert de lerende, welke leerstrategie wordt toepast en
hoe kan het onderwijs daarop het beste worden afgestemd?'. Toepassingen van en onder-
zoek naar procesgericht onderwijs in het hoger onderwijs zijn gedaan door Lonka & Ahola
(1995), Prosser en Trigwell (1999), Schatteman et al. (1997), Theophilides (1997),Vermunt
(1992) en Volet (1995). Diverse auteurs hebben daarvoor principes en richtlijnen geformu-
leerd (Bolhuis, 2000; Van der Hoeven et al., 1994; Vermunt, 1994; Zimmerman et al., 1996).
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Onderwijs dat aansluit bij op de wijze en ontwikkeling van het leren, bevordert het actie-
ve en constructieve leren. Overigens is onze kennis over hoe lerenden kennis en vaardig-
heden verwerven nog steeds beperkt (De Corte, 1998). Bolhuis en Kluvers (1996; 1998),
Murphy en Rh6aume (1997) en Simons (1989) noemen meerdere didactische principes die
bij procesgericht onderwijs van belang zijn:
1.  Leeromgevingen als zinvolle, realistische contexten stimuleren lerenden tot spontane en

gevarieerde kenniservaringen. Kennis moet in authentieke taaksituaties worden toege-
past en stimuleert lerenden om in eigen tempo deze te gebruiken en ervaringen op te
doen in het actief verwerven van inzicht. Buitenschoolse ervaringen worden gerelateerd
aan schoolse leerervaringen. Systematisch zoeken naar oplossingen voor gepresenteer-
de problemen staat hierbij centraal. Fouten maken mag. Verschillende rollen uitvoeren
bevordert een gevarieerd leren. Laat lerenden veel reflecteren, diagnosticeren of evalu-
eren.

2.  Stel de manier van doen en denken in het vakgebied centraal en verbindt steeds de vak-
inhoudelijke kennis en vaardigheden met de manier waarop deze worden geleerd.
Thematiseer het leren en neem daarvoor de tijd. Leren moet een veelzijdig leren zijn,
zowel in de breedte als met diepgang.

3.  Leer ook veel van en aan elkaan Zorg voor volledige leerprocessen: samen leerdoelen
stellen, zich orienteren, plannen, leeractiviteiten kiezen en leerresultaten diagnostice-
ren. In een goed leerklimaat zorgt een 'leergemeenschap' voor positieve individuele
leerervaringen.

4. Leer te leren. Het gaat om het leren van principes. Kennis en vaardigheden worden
daardoor meer wendbaar c.q. zijn in meerdere overeenkomstige situaties toe te passen.
Een lerende moet kennis kunnen toepassen, aanpassen of gebruiken, afhankelijk van
een specifieke taak- of probleemsituatie (Biemans, 1997). Het wendbaar kunnen toe-
passen van kennis is afhankelijk van de mogelijkheden van de omgeving (Frederiksen &
White, 1997).

5.  Bevorder een leer- en taakgerichte motivatie, een positieve toeschrijving van resultaten,
zelfvertrouwen en onzekerheidstolerantie. Beleven gaat v66r leren. lets moet uitnodi-
gend zijn voordat je doelgericht wilt gaan leren. Laat het leren aansluiten bij de aanpak
van de lerende. Laat nieuwe leerervaringen vaak op eerdere ervaringen en concepten
aansluiten.

Procesgericht onderwijzen kan geleidelijk ontwikkeld worden van een overdrachtgericht
lesgeven, via activerend lesgeven met procesgerichte elementen naar procesgericht lesge-
ven. Dit verloopt parallel met transformaties van kennis in een leerproces (Witteman, 2001,
p. 24). In een eerste fase neemt de lerende kennis op. In een tweede fase wordt kennis in
het kennisbestand geintegreerd. In de derde fase wordt procedurele kennis gegenereerd en
past de lerende kennis toe. In een vierde fase wordt kennis een gereed product. Staat in het
begin 'kennis als doel' centraal, later gaat het vooral om 'kennis als gereedschap: Zie figitur
8.8.

Bii de relatie kennisstroom en taak dient de studietaak om kenniselementen binnen te
halen. De discussietaak is heel geschikt om kennis expliciet te maken, misconcepties weg te
werken en inzicht te verkrijgen. In deze fase ontstaat declaratieve kennis (feitenkennis). Bij
de toepassings- of strategietaak wordt geoefend met de nieuwe kennis. Hierdoor ontstaat

procedurele kennis (wat kan met de inhoud worden gedaan?). Als er voldoende procedu-
rele kennis is opgedaan, kan in een cont:extrijke omgeving (probleem) de kennis worden
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Kennis als doel Kennis als gereedschap
1.

Absorptiefase Diffusiefase Generatiefase Exploitatiefase

De fasen van de kennisstroom in relatie tot de taak
Studietaak Discussietaak Toepassings-/ Probleemtaak

strategietaak

De fasen van de kennisstroom in relatie tot de toets

Vragen naar feiten Vragen naar inzicht Toepassingsvragen Probleemstellingen
(de 'wat'vragen) (de 'waarom'vragen) (de 'hoe'vragen) (algehele toepassings-

vragen)

Figuur 8.8. Transformaties van kennis in een leerproces.

toegepast. Bij de relatie kennisstroom en toets schept de docent een veilige leeromgeving
als de toetsen toegesneden zijn op het kennisniveau van de leerlingen. Leren is het proces
waarbinnen de lerende actief, individueel 6n samen met anderen, kennis construeert en
vaardigheden verwerft, gebaseerd op persoonlijke ervaring (Philips, 1995). Procesgericht
onderwijs komt in het voortgezet onderwijs nog zeer beperkt voor (Bolhuis, 2000).

8.2.5 Acti'verend onderwijzen.

Onderwijs dat lerenden keuzemogelijkheden binnen een curriculum biedt, stimuleert tot
het geven van verantwoordingen en het stellen van waaromvragen, werkt activerencl. Het
bieden van keuzes past bij wat eerder (in paragraaf 8.1.1) het onderhandelingsscenario is
genoemd. Het curriculum wordt dan (deels) een 'idea-based'-curriculum. Een deel is
onderhandelbaar en een deel voldoet aan wensen van opleiders over wat lerenden moeten
zien te verwerven. Er ontstaat een kern- naast een keuzeprogramma, waarbij ook Uit the-
ma's kan worden gekozen. Thematisch onderwijs kan gericht zijn op het zelf beter leren
basketballen, beter leren coachen of als scheidsrechter de spelregels beter leren kennen en
toepassen. Er moet naar een balans worden gezocht tussen de mate van het voorschrijvend
willen zijn 6n ruimte willen geven aan opvattingen van betrokkenen.
De beroepspraktijk staat centraal in de leeromgeving en krijgt vorm in onderwijswerk-
plaatsen of practica waar onderwijs wordt geconstrueerd, vaksectieoverleg plaatsvindt en
het lesgeven wordt gepraktiseerd (Richardson & Placier, 2001). Het programma is op-
gebouwd uit modulen. Kern- en keuzemodules kunnen worden gestapeld, gekoppeld en
na of naast elkaar worden aangeboden. Te realiseren competenties van de student zijn hier-
bij voor de opleiding richtinggevend. Voor de student zijn de taken richtinggevend.
Activerend onderwijzen dat leidt tot een actief leren kan als een sleutelindicator worden
opgevat. Om onderwijs op deze manier te kunnen realiseren zal ten aanzien van elke ande-
re indicator acties moeten worden ondernomen. Om die reden speelt het ook in dit onder-
zoek een cruciale rol. De opleiders functioneren met het opleidingsonderwijs als model.
Accenten daarin kunnen aangeven bevordert de bereidheid om de betreffende onderwifs-
vaardigheden te willen verwerven.
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Acti'verende practica en colleges.
Van studenten is bekend dat zij zelden practica of colleges voorbereiden (Van Dijk, 2000).
Aan het begin van een cursus is zelfstudie gering, terwijl daar vlak voor tentamens veel tijd
aan wordt besteed. Effectiviteit en doelmatigheid van leerprocessen schieten dan tekort. De
verworven kennis wordt op deze manier slecht onthouden en nauwelijks toegepast (Vos &
Van der Molen, 1996). Het eerder gericht zijn op de toets, verhoogt de neiging tot een meer

actief leren (Hogan, 1999).
Docentsturing in bijvoorbeeld hoorcolleges heeft voordelen. Het is efficifnt om de inhoud
in een keer systematisch geordend te presenteren en te verwerven. Een boeiende presenta-
tie motiveert. Alle relevante inhouden komen aan bod, hoewel de inhoud niet altijd aan-
sluit op de behoeften of interesses van lerenden. Instructie kan overigens nog zo goed zijn,
het is de student zelf die zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen moet willen maken:
actief en constructief (Philips, 1995). Het resulteert in oppervlakkig leren of leren met diep-
gang en geeft daarmee de intentie van de lerende aan En de gekozen strategie (Biggs, 1999;
Trigwell et al., 1999). Actief leren En diepgang gaan samen (Vos, 1998).
Hoorcolleges zijn activerend als er afwisseling is tussen luisteren, kijken, vragen stellen,
aan een opdracht werken, er met een ander over praten, rollenspelen, discussie, brainstor-
men en/of stemmen. Wat een docent kiest hangt af van zijn risicobereidheid en in welke
mate hij zelf het proces wil plannen, structureren en controleren. Voorwaarden voor acti-
verende lessen, colleges en practica zijn in het algemeen: voldoende uitleg, duidelijke struc-
tuur, positieve sfeer en de uitgesproken verwachting van een actief en constructief mee-
werken. Wat dat laatste betreft verdient het aanbeveling colleges en practica in
competentiegericht onderwijs nadrukkelijk te richten op het toelichten, het verantwoor-
den, de uitvoeringsmanieren en het evalueren van taken (De Bie & Gerritse, 1999). Zij vor-
men de kern en de rode draad door practica en colleges. Activerende lessen en de koppe-
ling aan taken blijken veel effect te hebben op de diepgang van het studeren 6n van de
resultaten (Van Dijk, 2000; Lonka et al., 1997; Vermetten et al., 1999). Betrokkenheid leidt
bij lerenden overigens alleen tot succesvolle kennisconstructie als deze over voldoende
metacognitieve kennis beschikken en er sprake is van op verdieping gerichte leerstrategie-
En (Anthony, 1996). Lamberigts et al. (1999) bepleit een meer integraal concept van active-
rend onderwijzen. Hierbij is sprake van een bewuste afwisseling tussen individueel leren,
samenwerkend leren en docentgestuurde instructie op strategisch (metacognitief) hande-
len. Het wordt ook in bet LIO-traject gepraletiseerd.

Effecten van activerende leeromge·vingen.
Activerende leeromgevingen leiden niet autoniatisch tot actief leren (Chalmers & Fuller,
1996). Dat effect is afhankelijk van de perceptie van de lerende (Prosser & Trigwell, 1999,
p. 12). Het gaat hierbij om het resultaat van de interactie tussen de onderwijscontext en het
interpretatieve kader van een lerende (Biggs, 1999). Dat kader kan oppervlakkig en repro-
ductief (opnemen en opslaan van kennis) of diepgaand en constructief (begrijpen en toe-
passen van kennis) zijn en is afhankelijk van wat op een bepaald moment in een bepaalde
context door de lerende wenselijk wordt geacht (Entwistle, 1993; Lonka, 1998). In het
voortgezet onderwijs blilkt activerend onderwijs, via perceptie van de leerlingen, tot een
grotere vakspecifieke motivatie te kunnen leiden (Lamberigts et al., 1999).
Activerend onderwifs wordt bevorderd door een voortdurend verschuiven van aandacht
van de decent 6n, door zijn/haar aanpak, ook van de lerenden. Op de eerste plaats (eerste
regel in figuur 8.9) is sprake van een regelmatige afwisseling tussen sturend 6n probleem-
sturend onderwilzen. Op de tweede plaats wordt bij het lesgeven in het bewegingsonder-
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wijs op vier leergebieden tegelijk gewerkt en vinden er per gebied in elke les of lessenreeks
regelmatige aandachtverschuivingen plaats. In beide gevallen kan worden gesproken van
een (didactisch) pendelen (De Munnik & Vreugdenhil, 1995). Het leren begint bilvoor-
beeld met het ervaren van een bewegingsactiviteit in een eindvorm (beleven) en voordat
daarmee iets geleerd moet worden (leren) of duidelijk wordt gemaakt hoe le jezelf daarin
kunt verbeteren (leren te leren). Tijdens de les wordt een plaatje van een eindvorm gege-
ven: 'als je dit uiteindelijk wilt doen, hoe zou je dan kunnen beginnen of moet je daarvoor
eerst leren?' Er worden enkele tipS gegeven (informeren). Vervolgens vindt er een koppe-
ling plaatst met elders opgedane of eerdere vergelijkbare ervaringen (verwerken en waarde-
ren) en dan volgt de toepassing (doen!). De aandacht richt zich ook op het leren bewegen
(leren van een handstand), op sociale (het elkaar daarbij helpen) en/of cognitieve aspecten
(principes als 'kijk naar je handen' en 'maak je zo lang mogelijk'). De aandacht kan eerst
worden gericht op 'hoe moet ik springen?' en vervolgens op 'hoe kan ik daar bil helpen?'
(Timmers, 2001). In het opleidingsonderwils richt de toepassing zich op het handelen in
didactische en managementsituaties en wordt de toepassing van het model de lerenden
bewust gemaakt.

Afwisselend sturend en productgericht an probleemsturend en procesgericht onderwilzen
1. Stimuleren van het Stimuleren van het Stimuleren van het sociale
motorisch leren cognitieve leren leren

2. Informeren Verwerken (een plaats geven) Praktisch doen
en waarderen

3. Beleven Leren Leren te leren

4. Oplossen van bewegings- Oplossen van bewegings- Rol(uitvoerings)problemen
problemen c.q. thema ('s) an rol(uitvoerings)problemen en thema's centraal s:ellen
centraal stellen 6n thema('s) centraal stellen

Figuur 8.9. Model voor activerend onderwijzen.

De specificatie van de bier bescbreven indicator is opgenomen in deel 1, paragraaf 3.1.

8.3 Een trend: naar het realiseren van leerinfrastructuren die indi-
vidueel en samenwerkend leren bevorderen en flexibel kunnen worden
gebruikt

In deze paragraaf wordt een derde trend benoemd en geanalyseerd: het realiseren van een
brede leerinfrastructuur. Veranderingen op het gebied van kennisverwerving gaan snel. De
noodzaak om voortdurend bij te scholen is groot. Leren moet steecis meer een leven lang
plaatsvinden. Het betekent tijd en geld willen investeren in de eigen ontwikkeling.
Organisaties zullen voor dat continu leren de nodige condities moeten scheppen, zoals het
beschikbaar stellen van gegevens, informatie, kennis en expertise 6n van de mogelijkheid
tot een leren van elkaar (Buskermolen et al., 1999). Door deze ontwikkeling verschuift het
belangrijk zijn van opleiden naar het realiseren van leerinfrastructuren die het jezelf oplei-
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den bevorderen. Van restricties van plaats, tijd, leerdoelen, en leerwegen naar een eigen
keuze daarvan. Veranderende arbeidssituaties en arbeidsverhoudingen zoals de toename
van flexibiliteit in werktijd en werkplek door deeltijdarbeid, arbeidscluurverkorting en
telewerken, toepassingen van informatie- en communicatietechnologie en toename in
belang van werken in teamverband, stimuleren deze ontwikkeling. Hiervoor is onderwijs
nodig dat meer gericht is op het in samenhang onderwijzen van vakinhoudelijke kennis en
kunde En leer- en denkstrategieifn. Ontwikkelend onderwijs sluit hierop aan (Van Parreren,
1988). De lerende wordt voortdurend gestimuleerd om grensverleggend te functioneren.
Bij de ontwikkeling van leerinfrastructuren, die de zelfstandigheid 6n het leren stimuleren
is met name de dosering van individueel 6n samenwerkend leren (leren van elkaar) van
groot belang (De Bie & De Kleijn, 2001).
De hier beschreven trend leidt tot de indicator: 'Gedoseerd individueel en samenwerkend
leren door gedifferentieerd en codperatief onderwijs'. Inclusief de specificatie is deze
beschreven in deel 1, paragraaf 3.1.

In paragraaf 8.3.1 hierna wordt ingegaan op de noodzaak van individuele leerervaringen en
de te onderscheiden leerlijnen. Er wordt gepleit voor een brede, deels een van plaats en tijd
onafhankelijke leerinfrastructuur. Individueel 6n samenwerkend leren vullen elkaar aan
(8.3.2). Gedifferentieerd onderwijzen naar interesse en niveau is het antwoord op indivi-
duele behoeftes en pogingen het individuele leren te optimaliseren en komt in 8.3.3 ter
sprake. Co8peratief onderwijs organiseert het samenwerkend leren en moet, wil het vol-
doende effect hebben, aan bepaaide condities voldoen (8.3.4). De aspecten van een brede
leerinfrastructuur die het lerend werken bevorderen komt in 8.3.5 ter sprake.

8.3.1   Individueel leren en werken.

Er wordt in het onderwijs veel belang gehecht aan individuele leerroutes voor leerlingen
op basis van verschillen. Uniforme leerwegen voor grote groepen leerlingen past niet meer
in deze tijd. Dit op maat onderwijzen van leerlingen wordt adaptief onderwijs genoemd en
is een vorm van 'leerling-respecterend onderwijs'(Van den Berg & Vandenberghe, 1999,
p. 68). Dit gaat uit van een ononderbroken ontwikkeling, waarin zelfvertrouwen en com-
petentieontwikkeling een belangrijke spelen. Individueel 6n samenwerkend leren passen
hier prima bij. Het is een ideale combinatie dat elkaar door verschillen in leerervaringen
aanvult. Individueel leren betekent tot op zekere hoogte eigen inhoudeli ke keuzes kunnen
maken en eigen interesses kunnen volgen, in eigen tempo en op eigen niveau, op zelf geko-
zen tijdstippen en plaatsen kunnen leren. 'Tot op zekere hoogte' geeft aan dat de opleiding
wenselijke leerervaringen bij individuen actief wil bevorderen, maar tegelijk individuele
keuzemogelijkheden wil beperken. Er zijn immers kernervaringen nodig voor de uitvoe-
ring van een beroep dievoor iedere student van belang ziin. De vraag die moet worden
beantwoord is: Wat zi in kernervaringen?
Een opleiding is flexibel of hybride (zie paragraaf 9.3.1) als deze in redelilke mate op wen-
sen en mogelijkheden van individuele lerenden kan worden afgestemd en tegelijk een zeke-
re balans vindt tussen keuze en kernervaringen. Ook binnen een plaats- en tijdgebonden
opleiding verruimt een brede leerinfrastructuur de leermogelijkheden. Het biedt een
variatie aan mogelijke leeractiviteiten en sluit aan op de verschillende manieren, waarop
individueel kan worden geleerd.
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Naam leerproces Leren is gericht op

Leren van kennis of conceptueel leren. Kennen en gebruiken van theoriean in de
vorm van werkmodellen: het kennis- en
vaardigheids-bestand van een vak.
Leerdynamiek professioneel oefenen met de
systematiek van theorieen en het omzetten van
theoriean in werkmodellen.

Leren van vaardigheden. Oefenen van vaardigheden in practica en in
de school.
Leerdynamiek: merkbaar handiger worden.

Integraal leren van beroepsvaardigheden Ontwerpen of maken van een product in een
in de opleiding gesimuleerde of achte praktilk.

Leerdynamiek: maken en verantwoorden van
een nuttig en nodig product, leveren van een
gevraagde en gewaardeerde dienst

Leren van werkervaringen en het reflecteren Reflecteren op de dagelilkse praktilk, gericht
daarop. op het expliciteren van praktijkwerkmodellen

Leerdynamiek: beter willen uitvoeren van
werkzaamheden.

Leren van ervaringen in de studieloopbaan. Reflecteren op het dagelilks handelen in de
leer- werksituatie, gericht op het expliciteren
van leerervaringen

Leerdynamiek: greep krijgen op het eigen
studie- en werkproces en realiseren van
succeservaringen.

Figuur 8.10. Leerprocessen en taken.

Individuele leerprocessen.
Er zijn verschillende soorten leerprocessen die door taken operationeel gemaakt kunnen
worden. Zie figuur 8.10; (De Bie & De Kleijn, 2001).

Een leerwerkmethodiek hierbij kan als volgt verlopen:
1.  Het formuleren van methoden en aanwijzingen voor het concrete handelen in de vorm

van schema's/modellen, werkpatronen en vuistregels 6n het expliciteren van de theorie
ter verantwoording van het handelen.

2. Het relateren van ervaringen aan opvattingen door te reflecteren. Dit veronderstelt
achtereenvolgens een interpreteren van de ervaringen in relatie met het geleerde werk-
model, conclusies trekken over de bruikbaarheid van het werkmodel en de eventueel
achterliggende theorie, benoemen van verbeterpunten en zonodig opnieuw oefenen.
Deze ervaringsreflectie-lijn vertoont een ABC-karakter: wat was voor jou Aan de
orde? wat is daar Belangrijk aan voor jou en voor een professional? welke Conclusies
of voornemens trek je daaruit?
De reflectielijn zorgt in de stage voor leerresultaten en in de opleiding voor studie-
loopbaan- ontwikkeling. De student leert betekenis geven aan studie en toekomstig
beroep door regelmatig studieplannen te maken (ook wel persoonlijk ontwikkelings-
plan of plan van aanpak genoenid), hierop terug te blikken zonder en met hulp van
docenten in functionerings- en beoordelingsgesprekken en weer nieuwe plannen te
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maken. Een plan geeft inzicht in de ontwikkeling van competenties, in interesses, capa-
citeiten en motieven en in de discrepanties tussen waI het beroep veronderstelt en wat
de student in huis heeft.

3.  In het conceptuele leerproces gaat het om een netwerk van theorieEn van uiteenlopen-
de soort. Het doel is dat de afgestudeerde het werk kan uitvoeren conform de daarvoor
geldende kwaliteitsnormen. Niet het hebben van de kennis staat voorop, maar het er
correct mee kunnen werken.

4. Vaardigheden leveren de lerende ervaringen en kundigheden op en zijn onderdeel van
het leren van competenties. Het ervaringsgericht leren ontstaat in de cyclus: doen,
reflectie (analyseren), theorie (conceptualiseren), plan van aanpak of werkmodel (zie
8.4.1).

Voor het ontwerpen van taken is het belangrijk de leerdynamiek in te schatten, die wordt
bepaald door de inhoud van de taak, de eigen dynamiek van leerprocessen en de mate van
zelfstandigheid van de student. Het taakresultaat is een product of dienst, die door betrok-
kenen (LIO, mede-LIO('s), opleider en coach) als praktisch erg relevant wordt gezien.
Taken zijn helder en eenduidig geformuleerd, maken zelfstandig handelen en betekenisvol
leren mogelijk, sluiten aan op kennis en kunde, vereisen bepaalde (combinaties van) com-
petenties, omvatten reele praktijkproblemen, vereisen een varieteit aan activiteiten terwiJ1
daarvoor leermiddelen beschikbaar zijn (De Bie & De Kleiln, 2001).

Leren op niveaus.
Leren gebeurt op meerdere niveaus en kan worden onderscheiden in 'enkel-, dubbel- en
drieslag-' leren (Swierenga & Wierdsma, 1990). Het komt overeen met de aanduiding van
eerste, tweede en derde ordeleren (Argyris, 1982). In een situatie waarin weinig verandert,
gaat het om het goed doen van wat je moet doen. De bestaande regels dus goed kennen en
toepassen. De werkwijze en het resultaat worden met de regels vergeleken. Het gaat om
'hoe' iets moet plaatsvinden. Veranderen is hier verbeteren. Omdat er sprake is van een
enkelvoudige terugkoppeling kan worden gesproken van 'enkelslag leren'. In een lerend
team moeten ook vragen worden gesteld als: doen we nog wel de goede dingen en doen we
ze wei goed genoeg? Het gaat om 'waarom' iets moet plaatsvinden. De achterliggende
opvattingen over de werkwijze en de taak van een team worden ter discussie gesteld. De
terugkoppeling wordt meervoudig en komt op een ander niveau te liggen, vandaar: 'dub-
belslag leren'. Veranderen is nu vernieuwen. Er kan ook nog van 'drieslag leren' sprake zijn
als opvattingen ter discussie worden gesteld of andere opvattingen worden gekozen. Het
gaat in dat geval om het waarom van het waarom. Veranderen is hier ontwikkelen (zie
figuur 8.11).

Gedrag / werkwilze Werkresultaten

Verbeterend of enkelslag leren Regels/normen: wati hoei Regels/normen: wati hoe2
Vernieuwend of dubbelslag leren Principes: waaromi Principes: waarom i

Ontwikkelend of drieslag leren Formuleren van principes: Formuleren van principes:
waarom van het waaromi waarom van het waaromi

Figuur 8.11. Enkel-, dubbel- en drieslag leren.
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Het ter discussie stellen en kritisch analyseren van de dagelilkse praktijk bevorderen de
professionele ontwikkeling. Een meer geintegreerde benadering van theorie- 6n
praktiikervaringen wordt abductief leren genoemd (zie paragraaf 8.1.5). Een goede reflec-
tie op die praktijkervaringen (inductief) 6n koppeling aan didactische informatie plus
(zelf)training van didactische vaardigheden (deductief) levert veel rendement op. Een feit
blijft dat in een opleiding veel problemen, knelpunten en uitdagingen aan de orde komen,
die later in de beroepsuitoefening pas als belangrijk worden ervaren. Het 'op het juiste
moment het juiste leren' is bij het opleiden maar voor een deel te realiseren. Het belang van
bijvoorbeeld plannen maken gaat vooraf aan de praktische ervaring. Het theoretiseren over
problemen blijft, voor of na praktische ervaringen, wenselijk. Een belangrijke voorwaarde
om van ervaringen te kunnen leren, zijn de gevoelens van 'uitdaging en veiligheid' bij de
student en het vermogen om (kritisch) op ervaringen te reflecteren. Wanneer een opleider
wil bijdragen aan het scheppen van een veilige leeromgeving is empathie of een invoelend
vermogen daarbij, een belangrijke voorwaarde. Afwisseling van reflectie en directe hulp of
coaching zorgt voor geleidelijkheid in het leren reflecteren. Het kunnen oplossen van 6chte
praktijkproblemen bevordert een meer geintegreerd leren (De Jongh et al., 1996).
Opleiders kunnen daarbij weer als model fungeren. Hun didactisch handelen moet verge-
lijkbaar zijn met het handelen van vakcollega's in een beroepspraktijk. De meeste opleiders
van een ALO zijn zelf vakdocent geweest of zijn het nog in een parttime functie en
beschikken in veel gevallen over een (zeer) ruime praktijkervaring in het onderwijs.
Denken vanuit de praktijk is daarom in het algemeen voor hen geen probleem.
Vakproblemen moeten wel passen bij de mate van onderwijservaring van studenten. Om
voldoende van ervaringen te kunnen leren is inleven en er kritisch op kunnen reflecteren
belangrijk.

Voorkeuren ·voor leeractiviteiten of 'rollen:
Die verschillende leeractiviteiten kunnen door 'rollen' worden getypeerd (Kaldeway,
1999). Deze 'rollen' zijn van een ander type dan de rollen die aan een taakuitvoering zijn
gebonden en gekozen kunnen worden (zie paragraaf 8.1.1). Een practicus handelt gevoels-
matig en wil leren door doen. De denker is beschouwend en handelt bij voorkeur op basis
van persoonlijke overwegingen en wil leren door reflecteren. De onderzoeker is rationeel,
handelt bij voorkeur op basis van logische overwegingen en wil leren door experimente-
rend onderzoeken. De vakman is doelgericht, handek bij voorkeur op basis van modellen
en wil leren door toepassen. Een professional beheerst al deze 'rollen' in voldoende mate
of moet ze leren. Het gaat niet om een of-of maar en-en keuze met een prioriteit.
Zo'n mogeliike prioriteitskeuze voor een bepaalde leeractiviteit of 'rol' kan bij met name
complexe teamtaken rekening worden gehouden. Een team kan op deze basis taken onder-
ling verdelen. Individuele taken bieden mogelijkheden voor verdieping of verbreding. De
taakuitvoering kan aan regels zijn gebonden en/of wordt aan de lerende overgelaten.
Binnen of buiten een opleiding kunnen modules als keuzeplicht of echte vrije keuze wor-
den aangeboden. Het biedt mogelijkheden voor het volgen van variabele studieroutes
inclusief keuze van rollen en/of keuze van 'rollen' in de zin van leeractiviteiten. Het aan-
bod aan keuzemodules varieert in een opleiding van 80 tot 600 studiebelastingsuren.
Modulair onderwijs biedt mogelijkheden voor het kiezen van individuele (digitale)
zelfstudieprogramma's. Een module wordt in het algemeen opgevat als een onderwijsblok,
waarin organisatie, aanpak of studiewijze, thema's, inhouden en toetsing een eenheid
vormen (Van Eijl et al., 1988). Het gaat om eenheden van 40 sbu of meervouden daarvan,
waarvoor bij een voldoende afronding 66n of meerdere studiepunten kan worden ver-
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kregen. E6n studiepunt staat voor 40 uur studiebelasting (sbu)'. Voor het behalen van een
studiepunt is een voldoende resultaat of een '5 ?' nodig. Compensatie met andere modules
ontbreekt meestal. Dit bevordert in sterke mate een studeren voor een minimaal effect: 'als
het maar voldoende is....'. Een vrij grote categorie lerenden probeert met een gedoseerde,
maar relatief minimale inspanning het meest maximale effect (het studiepunt): te behalen.
Het biedt Studenten ruimte om zich naast een opleiding bezig te houden met bijvoorbeeld
betaald werk, eigen sporttraining of training geven. De alternatieven zijn talrijk en con-
currerend voor het maximaal benutten van een opleiding. Aan de andere kant zijn die erva-
ringen soms verbredend of verdiepend ten opzichte van de ervaringen in de opleiding.
Opleidingsonderwijs met keuzemodules die naar interesse en/of niveau gekozen kunnen
worden, is voor studenten aantrekkelijk. Beroepsgroepen hebben echter behoefte aan een
duidelijk beroeps- en vakgericht programma-aanbod. Opleidingen op eenzelfde beroeps-
of vakgebied bieden daarom voor 70% van hun curriculum onderdelen aan die aansluiten
bij landelijk vastgestelde opleidings- kwalificaties. Bij een vierjarige beroepsopleiding blijft
een omvang van 2016 sbu dus relatief 'vrij' om te besteden.
Studenten op een ALO hebben een sterke voorkeur voor praktisch gerichte taken of
modules. Voor theoretisch gerichte taken en modules bestaat veel minder belangstelling. In
het LIO-traject is individueel leren mogelijk door de eigen keuze van leertaken op het
gebied van het lesgeven en mesotaken in de school en individuele taken binnen projectuit-
voeringen.
Het aanbieden van modules en taken op niveau met mogelijkheden van vrijstelling voor
andere modules en taken blijkt vooral organisatorisch moeilijk haalbaan Het sneller door
een opleiding heengaan, bie :it financi8le voordelen, maakt het eerder vinden van werk of

het beginnen aan een vervolgopleiding mogelijk. Een studie versnellen benadrukt het indi-
viduele leren. Voor samenwerkend leren is dan minder plaats.
Financieel is het voor een opleiding van groot belang dat studenten in maximaal vier en een
half jaar tijd door een opleiding heen stromen. In dat geval levert het een maximale bekosti-
ging op. Studenten die langer over hun opleiding doen leveren de opleiding'verlies' op. Dit
gegeven legt een druk op het programma-aanbod, de vrijheid in keuzes 6n het niveau van
de opleiding. Een te omvangrijk programma in breedte of diepgang en 'te hoge' eisen kan
tot studievertraging leiden.

8.3.2 Samenfeerkend leren.

Leren samenwerken in een team is belangrijk. In veel situaties is nu en later teamwerk
nodig. Samenwerkend leren gaat een stap verder. Van samenwerkend leren is sprake, wan-
neer een lerende in interactie met anderen (teamleden) in een onderwijsleersituatie, onder
gedeelde verantwoordelijkheid (individuele aanspreekbaarheid) een leertaak uitvoert met
een gemeenschappelijk doel of product dat door iedere deelnemer in de groep wordt nage-
streefd (Albanese, 2000). Het is een van elkaar leren door intervisie, uitwisselen van erva-
ringen, elkaar collegiaal consulteren of coachen. Een voorwaarde daarvoor is het ervaren
van een veilig en stimulerend leerklimaat (Woolfolk, 2001). De kwaliteit van de interactie
en de motivatie blijkt direct van invloed te zijn op de mate waarin lerenden een leergroep
als productief of succesvol ervaren. De mate van cohesie en de mate waarin kennisverwer-
ving plaatsvinden, blijken indirect van invloed te zijn (Dolmans et al., 1998). Belangrijk zijn
interacties waarbij de groepsleden elkaar aanmoedigen om de leerstof kritisch te bespreken
en verkeerde opvattingen over de leerstof recht te zetten. Uit een overzicht van onderzoek
naar 'samenwerkend leren' blijkt dir rot betere leerprestaties, een positiever beeld van leren,
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meer volharding in het leren en betere relaties tussen lerenden te leiden (Springer et al.,
1999). Nadelen kunnen zijn: vergrote kans op statusverschillen, 'meeliften' met anderen en
het tekortschieten van samenwerkingsvaardigheden. Samenwerken en samenwerkend
leren in teams lukt bovendien alleen optimaal als per periode maar van 66n team deel wordt
uitgemaakt.
Door samenwerkend leren worden al doende sociale vaardigheden geleerd, neemt de zelf-
waardering toe en worden zelfstandigheid 6n zelfregulatie bevordert (Webb & Palincsar,
1996). Uit een onderzoek van Ros (1994) blijken studenten meer te leren van het geven van
uitleg aan een ander dan het ontvangen daarvan. Om de op samenwerken gerichte leerpro-
cessen te laten optreden, is het belangrijk dat wordt gelet op de aard van de taak, de onder-
linge taakverdeling en de wiize waarop de taakuitwerking wordt besproken, naast condi-
ties als sfeer in de groep, samenstelling en grootte van de groep en de onderlinge niveau- of
interesseverschillen. Bij relatief open taken waar hogere denkvaardigheden worden aange-
sproken, lijkt samenwerkend leren meer op te leveren dan bij routinetaken (Van der Linden
& Haenen, 1999). Bij relatief kleine groepen van drie a vier studenten wordt effectiever
gewerkt dan in grotere groepen (Lou et al., 1996).
Samenwerkend leren bevordert door het samen ontwerpen en doen van activiteiten een
gedeeld denken en handelen. Dat vereist wederzijds begrip en afstemming (Crook, 1998).
De activiteiten om tot een gedeeld begrip te komen, worden als minstens zo waardevol
gezien als het krijgen van een gedeeld begrip op zich (Schwarz, 1999; Zeichner, 1993). De
deelnemers moeten dan wel met onzekerheden kunnen omgaan. Leren vloeit immers vaak
voort uit problemen, verwarring of de constatering dat bestaande kennis en vaardigheden
ontoereikend zijn. Het betekent veranderen en risico's nemen en onzekerheid tolereren.
Zelfstandig leren verhoogt de onzekerheid (Bolhuis, 2000; Huber & Roth, 1999). Her
belang van samenwerkend leren kan op twee manieren worden aangegeven (Van Boxtel,
2000):
1.   Het elaboratieperspectief. Lerenden leren verbanden te leggen tussen wat ze al weten of

kunnen en wat ze proberen te leren. Het ver(ant)woorden van aanpak en keuzes van
oplossingen is noodzakelijk voor meer bewustwording en het verkrijgen van kennis.
Het 'waarom' van keuzes wordt duidelijk of leidt tot vragen. Er vindt een meer
gemeenschappelijk ontwikkelen van betekenissen plaats en bevordert een meer inzich-
telijk en actief leren. Er ontstaat een afwisselend de- en contextualiseren dat kan wor-
den opgevat als een toepassen van kennis en kunde in verschillende situaties, waarbij
nadrukkelijk het 'waarom' moet worden verwoord (DeCorte, 1996). Dit bevordert
transfer.

2.  Het co-constructieperspectief. Kennis wordt gezamenlijk geconstrueerd en betekenis-
sen warden gedeeld (Crook, 1998). Om tot een gedeeld referentiekader te komen, is
afstemming nodig en het nagaan of een ander jouw opvattingen deelt of orn de opvat-
tingen van de ander beter te begrijpen (Schwarz, 1999).

Leren van praktijkeruaringen 'van anderen.
Aansluiten op eigen praktijkervaring en confronteren met 'nieuwe of andere' ervaringen
vindt plaats als praktijkervaringen worden gedeeld. Dat kan op school plaatsvinden in de
context van een lerend team (vaksectie) of lerende organisatie (Staes, 2000). Zo'n lerende
organisatie biedt optimale mogelijkheden tot veranderen. Naast het van elkaar willen leren
is het continu productief of toepassingsgericht willen leren belangrijk. Uitwisselen van
'goede' praktijkervaringen wordt wel 'action learning (AL)' genoemd (Argyris, 1982;
Argyris & SchBn, 1978; Revans, 1998). Al werkend wordt geleerd en vinden gesprekken
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plaats tussen meer en minder ervaringsdeskundigen. De vorm van een leerproject binnen
een werksituatie geeft de nodige doelgerichtheid voor een bepaalde periode. AL kent drie
varianten (O'Neill, 2000): (1) een meer wetenschappelijke, waarin veel nadruk wordt
gelegd op het methodisch (her)formuleren van een probleem en de daarbij passende aan-
pak, (2) een meer empirische, waarin wordt veel aandacht wordt besteed aan het organise-
ren van concrete doe-activiteiten en het trekken van conclusies daaruit en (3) een meer kri-
tisch reflectieve, waarin het accent ligt op het expliciteren van onderliggende aannames of
opvattingen van lerenden door het stellen van kritische vragen. AL bestaat uit een 'com-
munity of learners' waarin het leren het gezamenlijk belang van het netwerk is. Van een
'community of practice' is sprake als een gezamenlijk product wordt nagestreefd en daar-
bij al doende wordt geleerd. Het leren van werkervaringen van elkaar staat centraal en kan
zo een combinatie van 'communities' zijn (Senge et al., 1999; Tiesenga, 1998).
In bet traject functioneren de LIO-secties zo mogelijk als 'community of learners'. In dit
onderzoele sluit de wijze van werken van bet team 'van opleiders aan op de gedacbte ·van
community of practicie: Dat kan zicb ook voordoen bij  de vaksecties op de scbolen.

8.3.3 Gedifferentieerd onderwijzen.

Bevorderen dat lerenden hun mogelijkheden optimaal blijven ontwikkelen, vereist dat
meer rekening wordt gehouden met individuele niveau- en interesseverschillen tussen
lerenden. Het wordt adpatief onderwijs genoemd en biedt mogelijkheden om zowel ver-
dieping als verbreding van het onderwijs na te streven (Van den Berg & Vandenberghe,
1999). Voor het bewegingsonderwijs is vooral de differentiatie binnen een klas of groep van
belang. Leerlingen worden in het reguliere onderwijs op cognitief niveau gegroepeerd en
niet op motorisch niveau. Niveaudifferentiatie per vak (setting) komt nauwelijks voor.
In het opleidingsonderwijs zijn de groepen op basis van toeval samengesteld. Het cogni-
tieve niveau van de instroom is gevarieerd. De vooropleiding kan HAVO (overheerst sterk)
of VWO zijn. Maar ook via het MBO en op basis van werkervaring via 'zij-instroom
komen studenten de opleiding binnen. (Curriculum)differentiatie is de tegenhanger van het
klassikale en groepsonderwijs waarbij alle lerenden op hetzelfde moment ook hetzelfde
doen. 'Klassikaal' en 'gedifferentieerd' zijn te zien als twee polen van een continuum. Beide
zijn afwisselend van waarde. Het BHV- en projectmodel maken het onderwijsaanbod in de
school gevarieerder. Het BHV- of'basisstof-herhalingsstof-verrilkings- of verdiepingsstof-
model' is praktisch in elk type onderwijs toepasbaar gebleken (Rijkers, 1991). Na len of
enkele klassikale lessen of lesdelen gaan sommige lerenden een activiteit (gevarieerd) her-
halen, anderen kiezen voor verdieping, het moeilijker maken en weer anderen, die de ver-
diepingsstappen hebben doorlopen, combineren het met een andere activiteit. Na een les-
senreeks start een volgende reeks met een andere activiteit, die ook weer met 'basisstof'
begint. Het projectmodel combineert niveau- en interesseverschillen. Voorbeelden hiervan
zi in: het opvoeren van een bewegen en muziekshow of het werken aan een afstudeer-
project. Lerenden kiezen hierbij een eigen activiteit en niveau van uitvoering. Bij beide
differentiatievormen kan uit rollen worden gekozen of worden meerdere rollen uit-
gevoerd. Ook een keuze uit 'rollen' in de zin van leeractiviteiten zijn mogelijk (denker,
doenen ontwikkelaar/onderzoeker, begeleider).
Differentiatie als aspect van een krachtige leeromgeving blijkt op zich onvoldoende effec-
tief en efficient te zijn (Blok & Breetvelt, 2002). Leerlingen profiteren alleen van onderlin-
ge verschillen als hun voorkennis en -kunde toereikend, hun zoekgedrag voldoende ont-
wikkeld 6n het gemiddelde niveau van de klas relatief hoog is. 'In een goede klas geven
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leerlingen elkaar kwalitatief betere hulp, dan in vergelijking met hulp door medeleerlingen
in een zwakke klas' (Terwel, 2002, p. 196). Alle leerlingen kunnen op hun niveau leren met
inzicht en binnen contexten die voor hen betekenisvol zijn. Als daarbij sprake is van bege-
leid modelleren, het aansluiten op leerervaringen van leerlingen en de wijze waarop ze pro-
blemen oplossen om vervolgens de verbinding te leggen met het meer abstracte en gesyste-
matiseerde kennis, kunnen leerlingen samen met de docent hun eigen leeromgeving leren
ontwerpen (Terwel, 2002). De verwachting is daarom dat differentiatie in combinatie met
andere omgevingsfactoren wel effectief en efficiEnt kan zijn.

8.3.4 Coaperatief onderwijzen.

Codperatief onderwijzen richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van onderwijstaken,
waarbij een lerende in interactie met een andere of anderen en onder gedeelde verant-
woordelijkheid een gemeenschappelijk doel of product nastreeft. Het bevordert een van 6n
aan elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid. Er is sprake van 'horizontaal leren'. Van
'verticaal leren' is sprake is als de docent de deskundige en de lerende de verwerker van de
informatie is. In het PGO en PO (zie paragraaf 2.1) is het studie- of projectteam een voor
beeld van een aan elkaar lerend team (Peschar & Meijer, 1997). Samenwerkend leren bevor-
dert cognitieve en de sociale ontwikkeling en een meer actief leren. Leren omgaan met en
het benutten van onderlinge verschillen tussen lerenden is hierbij belangrijk. Het leren en
werken in naar niveau heterogeen samengestelde groepen heeft daarom de voorkeur
(Slavin, 1995; Peschar & Wesseling, 1995). De aanpak verbetert de leerprestaties, bevordert
een positiever zelfbeeld, verbetert de relaties tussen leerlingen, bevordert de integratie van
leerlingen met leermoeilijkheden (Nath et al., 1996).
Samenwerkend leren kan als een pedagogische opdracht van de school worden beschouwd.
E6n aspect daarvan is immers het 'leren in het sociale domein' of het verwerven van een
sociale competentie. Het is op alle niveaus en bij alle vakken of thema's van belang (Ten
Dam & Volman, 1999). Leren in het sociale domein omvat kennis, vaardigheden en hou-
dingen met betrekking tot het eigen sociale en sociaal-emotionele (inter- en intrapersoon-
lijk) functioneren, de interacties tussen mensen en de invloed daarop van de inrichting van
de samenleving en de waarden die daarin een rol spelen. Onderzoek naar de effecten van
en de condities voor samenwerkend leren is positief en eenduidig, maar geeft nog onvolle-
dig zicht op alle effecten en condities (Bryck et al., 1999; Peschar & Wesselingh, 1995).
Co8peratieve onderwijsleersituaties worden gekenmerkt door de noodzaak voor lerenden
om samen aan onderwijstaken te werken. Daarbij gelden vijf voorwaarden (Johnson &
Johnson, 1999):
1. Positieve onderlinge afhankelijkheid: nastreven van een gemeenschappelijk groepsdoel,
2. Individuele verantwoordelijkheid: elk groepslid draagt aan het gemeenschappelijke

doel bij,
3. Directe interactie: benutten van complementariteit van expertise; leren in bij voorkeur

heterogene groepen,
4. Aandacht voor samenwerkingsverbanden: groepsprocessen, sociale vaardigheden en

samenwerkende betrokkenheid,
5. Gelijkwaardige bijdrage en evaluatie van proces en product inclusief de individuele

inbreng daarbij.

Om al samenwerkend het denk- en handelingsniveau te verhogen moet een taak, gegeven
het niveau van de deelnemers en de leertijd: (1) complex en realistisch (praktijkgericht) zijn,
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(2) uitdagend zijn, (3) meerdere rollen en competenties vereisen in aanvulling op elkaar, (4)
meerdere les- of leerervaringen benutten en (5) tot een gezamenlijk product leiden, waar-
voor een ieder in gelijke mate verantwoordelijk is. Resultaten van individuele uitwerkin-
gen worden aan elkaar getoond, er worden vragen over gesteld en commentaar gegeven, er
wordt om een verantwoording gevraagd er worden suggesties voor bijstellingen gegeven
en alle bijdragen worden in een samenhangend model van een probleemoplossing ver-
werkt. Samenwerken stimuleert op deze manier het metacognitieve handelen. Bij gedach-
tewisselingen in samenwerkingssituaties moeten lerenden leren ingaan op de inbreng van
henzelf en anderen. Het is een onderzoekend uitwisselen van gedachten, waarmee ze tot
een verdere uitwerking van ideeen of acties komen en nieuwe inzichten ontwikkelen. Een
vorm van communiceren die ook wel 'collective argumentation or action' wordt genoemd
(Renshaw & Brown, 1997). Het type taak en het beoogde doel bepalen dus de wi ze van
omgaan met en het leren van elkaan Bij routinevragende taken blijft onderlinge interactie
achterwege, terwi j 1 conceptuele of complexe handelingstaken juist veel interactie en hoge-
re denk- en handelingsvaardigheden vereisen. Er moet een gedeelde mening ontstaan over
wat het probleem is, hoe het aangepakt zou kunnen worden, welke wi ze van uitvoering
gewenst is hoe zonodig dit alles moet worden herzien als het gewenste resultaat uitblijft.
Tussen de deelnemers is sprake van gelijkwaardigheid en het leren is een individuele en hier
vooral een sociale activiteit. Het streven is om samen tot een gedeeld begrip te komen 6n
een gedeeld denken en handelen. Beoordelen en evalueren van individuele bijdragen past
hierbij.
Rolwisselend leren en onderwijzen is een opvallende werkvorm binnen couperatief onder-
wifzen (Arragea-Mayer et al., 1998; Janssen et al., 2002; Timmers, 2001; Verschaffel, 1995)
waarbij in duo's of in teams van ongeveer vier lerenden wordt samengewerkt bij de oplos-
sing van een probleem. Teamleden vervullen om de beurt de rol van instructeur of coach.
Er wordt probleemsturend gewerkt door vragen te stellen als: wat is het probleem, hoe
probeer je het op te lossen, wat zijn de oorzaken, wat zijn de mogelijkheden om het op te
lossen, is de oplossing bij andere problemen ook te gebruiken? In een 66n op 66n situatie
is bij lerenden sprake van tutorleren. Wanneer LIO's of docenten elkaar instrueren wordt
gesproken van collegiale consultatie, intervisie of coaching. De 66n kan daarbij meer des-
kundig zijn op een bepaald gebied df meer ervaring met een bepaald probleem hebben
gekregen dan de ander. Als de cultuur in een organisatie is 'van elkaar helpen word je wij-
zer' bevordert dat het rolwisselend onderwijzen. Wanneer docenten als een lerend team
functioneren werkt dat als model voor lerenden om samenwerkend leren te praktiseren en
cok;peratief onderwijzen in de eigen lessen te gaan praktiseren (Scheerens & Bosker, 1997).

8.3.5  Leerinfrastructuren.

Cooperatieve, op samenwerkend leren gerichte, En individuele leeromgevingen vormen
een leerinfrastructuur met de volgende kenmerken (Ten Dam et al., 2000, p. 50; Salomon
& Perkins, 1990):
1.  De lerende construeert zelf actief kennis door nieuwe kenniselementen te relateren aan

reeds bestaande cognitieve structuren, door zelf te doen, te onderzoeken en actief te

ervaren. Omgevingen zijn zelfinstructief, er is schriftelijk materiaal beschikbaar of
informatietechnologie (De Jong & Biemans, 1998).

2. Samenwerkend leren in een groep stimuleert het leren van het individu. Cooperatieve
leeromgevingen bevorderen het met elkaar aan een taak werken in onderwijs- en/of
pro ectgroepen (Bolhuis & Kluvers, 1998; Schmidt & Moust, 1998).



Ontwerpen van opleidingsonderwijs: organisatie en aanpak / 141

3.  Leren is zinvol als er geintegreerde en relatief (afhankelijk van de mogelijkheden van de

lerende) complexe taken kunnen worden uitgevoerd, waaraan meerdere kennis- en
vaardigheidsaspecten zijn te onderscheiden.

4. Er is ruimte voor voldoende en gevarieerde zelfstudie, waarvoor meerdere bronnen
beschikbaar zijn en gebruik kan worden gemaakt van informatie- en communicatie-
technologie, keuzemodules en zelf gekozen toetsvormen en -momenten.

5.  Er zijn mogelijkheden voor het geven van prioriteit aan: (a) leren door doen (al wer-
kend leren; zie paragraaf 8.4), (b) leren door informatie verwerven en verwerken (stu-
derend lezen, schrijvend leren; zie paragraaf 8.2.2), (c) leren door verwerken, reflecte-
ren op en waarderen van ervaringen en (d) leren door experimenterend onderzoeken.
Het afwisselend gebruik hiervan maken, maakt variabele leer- en studieroutekeuzes

mogelijk.
6.  Keuze voor onderwijs op maat (zie paragraaf 8.1.5) op basis van te kiezen taken, lee-

ractiviteiten of rollen en aansluitende of confronterende leermogelijkheden door het
inbrengen van eigen problemen als leertaken of gebruik te maken van de aangeboden
taken op niveau. Er is ruimte om te kiezen en te experimenteren.

7.  In docentgestuurde leeromgevingen geven lessen, colleges en practica structuur aan het
leren.

Ook de rollen van de docent worden bij het toepassen van deze leeromgeving en een brede
leerinfrastructuur gevarieerder (Vermunt & Verloop, 1999; Ten Dam et al., 2000). De vol-
gende rollen worden belangrijker: diagnosticus (nagaan hoe het leerproces van de lerende
verloopt), uitdager (hem uitdagen tot het gebruik van leer-,denk- en (didactische) hande-

lingsstrategie8n), model (voorbeeldgever), activator, coach en evaluator.

Samenwerkend leren van docenten krijgt ook in de school meer aandacht (Kwakman &
Poell, 1999). Het ontwerpen van meer zelfstandigheid vragend en activerend onderwijs
vereist van docenten een nauwe samenwerking en een geintegreerde aanpak. Er moeten
meer rollen worden uitgevoerd. Het elkaar daarin helpen en aanvullen versterkt het effect
en het belang van het functioneren als team. Van elkaar (kunnen en willen) leren, het al
lerend werken, wordt noodzakelijk. Er zijn hierbij immers vele niet-routinematige acti-
viteiten gedurende een bepaalde tijd nodig (Wijnen et al., 1998). Een projectmatige aanpak
is hierbij aan te bevelen. Een (leer)project wordt hier opgevat als een samenhangend geheel

aan activiteiten rond een arbeidsrelevant thema met de intentie van een groep werknemers
om het werk op bepaalde punten te verbeteren of vernieuwen en al samenwerkend te leren.

Leerprojecten kunnen meerdere vormen hebben (Poell, 2000):
1.  Een liberaal leerproject. De gezamenlijke reflectie staat daarin centraal. De samenwer-

king richt zich op het uitwisselen van ervaringen, het discussiEren over problemen en
het evalueren van individuele experimenten. Er is geen vaste structuur.

2.   Een verticaal leerproject. De (leer)activiteiten worden gestructureerd en aangevuld met
transferbevorderende maatregelen. Er wordt deelgenomen aan programma's die speci-
aal en in overleg zijn samengesteld en de werkplek zo veranderen dat van een optimale
toepassing in het werk kan worden gesproken. Deelnemers hebben een leidinggevende,
een begeleider en hun collega's nodig om de vertaalslag van trainingssituatie naar werk-
praktijk te kunnen maken.

3.   Een horizontaal leerproject waarin de groep zich richt op het gezamenlijk oplossen van

complexe problemen, waarvoor geen standaardoplossingen bestaan. De groep reflec-
teert voortdurend op de acties die zij onderneemt om het probleem in kaart te brengen,
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te definiBren, aan te pakken en op te lossen. De planning is sterk verweven met het pro-
gramma en de uitvoering van andere (leer)activiteiten. Samenwerking is essentieel om
steeds vanuit verschillende perspectieven naar het thema te kijken.

4.  Een extern leerpro1ect. Beroepsbeoefenaren vertalen nieuwe inzichten of methoden uit
het beroepsdomein naar hun eigen werksituatie. Ze laten zich inspireren door innova-
tieve methoden die binnen de beroepsgroep zijn ontwikkeld en passen de eigen werk-
zaamheden hierop aan. Er wordt gezocht naar contacten met andere professionals
waardoor de leeractiviteiten een organisatie- overstijgend karakter krijgen. Het gaat
vooral om het bijblijven bij relevante ontwikkelingen in het beroep.

De verschillende projectvormen sluiten elkaar niet uit en worden in de praktijk vaal· 
gecombineerd toI op de situatie afgestemde of hybride (leer)projecten.
In bet LIO-traject kwnnen mesotaken in de school in de uorm 'van leerprojecten worden
aangepakt en uitgevoerd. De vormen beperken zicb tot liberate en borizontale leerprojec-
ten.

De specificatie van de bier bescbreven indicator is opgenomen in deel 1, paragraaf 3.1.

8.4 Een trend: naar denken in competenties en het praktisch leren
toepassen van kennis

Deze paragraaf richt zich op een vierde geconstateerde trend. Zich richten op het ontwik-
kelen van competenties versterkt de gerichtheid op de praktijk, de rollen, de taken en de
problemen die daarin van belang zijn. Duaal onderwils versterkt die praktijkgerichtheid.
Een deel van de tijd wordt in de 6chte praktijk in de vorm van een (on)betaalde stage door-
gebracht. In het LIO-traject is die omvang drie dagen per week gedurende een cursusJaar.
In deze paragraaf komt het duale aspect ter sprake. De gerichtheid op competenties staat
in hoofdstuk 9 centraal.
De trend wordt getypeerd door de indicator: 'Wendbaar en ervaringsgericbt leren op basis
van transfer door geintegreerd duaal onderzeijs: Indicator en specificatie zijn beschreven
in deel 1, paragraaf 3.1.

In paragraaf 8.4.1 hierna wordt benadrukt dat het beschikken over competenties een meer
wendbaar functioneren binnen een beroep en op een arbeidsmarkt bevorderen. In 8.4.2
wordt benadrukt dat daarbij transfer van belang is. In 8.4.3 wordt ervaringsgericht in
combinatie met reflectie beschreven als een middel om de eigen praktijktheorie optimaal te
ontwikkelen. In 8.4.4 wordt benadrukt dat duaal onderwifs de ALO's als stagevorm
bekend is. Het functioneren als zelfstandig functionerende docent in de school, maakt het
LIO-traject interessant en leerzaam. In 8.4.5 wordt aangegeven dat het werken met leren-
de teams op de opleidings- 6n werkplek in alle opzichten ideaal is. Opleidingen lopen hier-
in vaak voorop.

8.4.1 Wendbaar leren fanctioneyen.

Kennis wordt zinvol als het aan een context of situatie is gebonden. In de vele werkvelden
waarin HBO-afgestudeerden terecht kunnen komen, overheerst in toenemende mate de
behoefte aan een denker-doener-type. Iemand die zelfstandig kan werken, ook in teamver-
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band, sociaal-communicatief is ingesteld, snel en doelgericht werkt, creatief problemen
oplost, beroepsmatig (zoals: commercieel, wetenschappelijk, praktisch) en flexibel denkt,
die problemen snel vanuit meerdere invalshoeken beziet, met werkzame oplossingen komt
en een goed gevoel heeft voor wat haalbaar is. Iemand die geschoold is in het werken met
realistische problemen. Kritisch en innovatief word je niet zomaar. Leeromgevingen, die
gericht zijn op het verwerven van competenties spelen in op de verschuiving van het vroe-
gere input-denken naar het nu meer actuele output-denken. Weisfeld (1998) typeert dit als

Volgt (zie figitur 8.12).

input Output

Kennis plus ervaring Competenties
Disciplinegerichte verwerving van kennis Geintegreerde toepassing van kennis in de

praktijk
Algemene theoriean Begrip voor specifieke situaties
Standaard- en routinesituaties Realistische problemen
Docentgericht Student- of studiegericht

Figuur 8.12. Verscbuiving van denken in 'input naar output'

Kennis staat steeds meer in dienst van probleemoplossend wendbaar functioneren in ver-
schillende situaties. 'Inerte' kennis, kennis die niet in andere contexten kan worden toege-

past dan waarin ze werd verworven, moet worden vermeden (Tynjali 1999). Omdat werk-
omgevingen voortdurend, snel en sterk veranderen, moeten competenties steeds worden
aangepast en vernieuwd. Een leven lang willen en kunnen leren vereist continue na- en bij-
scholing. De actualiteitswaarde van kwalificaties wordt steeds korter (Klarus, 1998). Een
relatief brede opleiding maakt in combinatie met het vermogen problemen op te lossen een
lerende wendbaar op de arbeidsmarkt. Door toename van de arbeidsmobiliteit zal transfer

van competenties naar andere werkgebieden belangrijker worden (Kessels, 1996; Simons,
1992). Een onderzoekende leerhouding bevordert een wendbaar gebruik van competenties.
In een meer disciplinair opgezet curriculum zorgt de vakkenstructuur voor overeen-

komstige, los van elkaar staande kennisstructuren. De aanpak van problemen die een
combinatie van elementen uit deze structuren vereist kan moeilijkheden opleveren,
waardoor lerenden terugvallen op ervaringskennis (Boshuizen & Schmidt, 1995). Het is
gewenst om kennisstructuren te integreren op basis van domeinspecifieke realistische
problemen uit wetenschap, samenleving en beroep en het aanpakken hiervan met vak-
specifieke kennis. Kennis wordt op deze wijze meer als gereedschap gezien (Perkins 80
Salomon, 1989). Operaties op kennis bevorderen het leggen van relaties tussen

verschillende kennisaspecten, het reflecteren En de transfermogelijkheden van modellen,
werkpatronen of vuistregels. Het draagt bij aan die grotere wendbaarheid op de arbeids-
markt.

8.4.2 Tbeorie praktiseren.

De overgang van opleicling naar beroep verloopt vaak niet optimaal. Typeringen als 'prak-
tijkschok' (Veenman, 1984), 'drempelperiode' (Vonk, 1982) of 'kloof tussen de theorie in
de opleiding en de praktijk van de school' (Wubbels, 1992) geven dat aan. Het nut-
tigheidskarakter of het ideale beeld dat de opleiding presenteert wordt door studenten
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nogal eens betwijfeld of niet als de Echte werkelijkheid ervaren. Training van bijvoorbeeld
didactische vaardigheden in de opleiding en de aanvullende of voortgezette (zelf)training
in de praktijk blijken niet altijd voldoende. Hiervoor zijn volgens Korthagen (1993b) viermogelijke oorzaken aan te geven:
1.  De 'droogtraining' van deze vaardigheden in relatie met de toepassing in de praktifk-

situatie is vaak problematisch.
1.  De al diepgewortelde opvattingen over wat goed onderwijzen is waarmee aan de oplei-ding wordt begonnen. Er wordt voortdurend gewerkt aan persoonlijke theorie8n of

opvattingen, die betekenis geven aan de omgeving en tot beslissingen leiden over
toekomstig gedrag. Aanstaande leraren komen de opleiding binnen met kennis, attitu-
des en opvattingen die diepgeworteld zijn in eerdere ervaringen. De constatering dat
beginnende leraren snel hun vanuit de opleiding meegekregen progressieve ideeEn ver-
liezen, zou verklaard kunnen worden door de sterke invloed van de premature (vak- of
beroeps)concepten waarmee studenten de opleiding binnenkomen. De theorie in de
opleiding levert geen integratie op met de premature concepten van de studenten. Ze
blijken tijdens de opleiding erg stabiel en moeilijk te veranderen.

3.  In de ervaring van studenten en beginnende leraren zijn er in het lesgeven vaak situaties
waarin een leraar snel en intuitief moet reageren, zodat er weinig rationele, analytische
informatieverwerking plaatsvindt. De gedachte dat het toch allemaal wel vanzelf gaat,
dat het allemaal niet zo moeilijk gemaakt moet worden, dat lesgeven vooral een kunst
is en minder een kunde, kan dan gaan overheersen.

4.  De opleiding brengt studenten die kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen bij,
die slechts in fasen of later in de schoolpraktijk gerealiseerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld het maken van werkplannen en het begeleiden van collega's.

Hoewel studenten weten dat 'krachtige' leeromgevingen effectief kunnen ziin voor hetleren, zijn ze in het begin van hun loopbaan vooral bezig om zich staande te houden en
stoeien ze vooral met de vakinhouden en de vraag: wat moet ik de leerlingen in welke volg-
orde en wanneer aanbieden? Die interesse in wat (mogelijk) belangrijk is loopt parallel met
de ontwikkeling en ervaringen als docent in een loopbaan. Het is in paragraaf 8.1.4
beschreven. Soms duurt het even voor een theorie voldoende van belang wordt geacht om
bewust te worden toegepast. Praktijkervaringen zijn, zeker als ze als 'moeilijk' worden
ervaren, dominant. Die dominantie overheerst in het begin van een loopbaan en wordt nog
versterkt door de aanpassing van lerenden aan wat in de schoolpraktijk vaak op routineni-
veau gebruikelijk is. Dat kan de professionele ontwikkeling vertragen.

8.4.3 Eruaringsgericbt leren.

Leren kan al doende op basis van werkervaring plaatsvinden. Leerervaringen kunnen
onbedoeld zijn en niet systematisch beoogt. Er is dan sprake van incidenteel, toevallig,
immanent, informeel of al doende leren (Marsick & Watkins, 1990). De kans op informeel
leren is het meest in de school aanwezig. In de opleiding is meer sprake van bewust na te
streven leerervaringen. Het gaat hier meer om het formele leren. Integratie van formeel en
informeel leren in duale tra ecten vindt plaats door regelmatige en bewuste reflecties op
acties en door bewuste keuzes van (periodieke) leertaken (Klarus, 1998). Inzicht verwer-
ven vindt dan vooral plaats door abductief leren (Chong-Ho, 1994; zie paragraaf 8.1.5).
Het is een geintegreerd leren denken 6n handelen. Conclusies worden uit algemene princi-
pes getrokken voor toepassing in de praktijk of algemene richtlijnen voor effectief hande-
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len worclen afgeleid uit concrete situaties. Kritische of probleemsituaties worden direct
onderkend (Onstenk, 1997). Geintegreerd, probleemgericht 6n onderzoekend leren passen
goed bij elkaar. Een vorm daarvan is het producerend leren in het beroepsonderwijs. Deze
staat tussen het leren op de werkplek en het leren in de opleiding in (Van Zutven &
Lommen, 2002). De lerende bedenkt en ontwerpt op de werkplek een product op basis van
een opdracht vanuit de opleiding. Effectieve ervaringsgerichte leerprocessen maken deel uit
van een cyclus, die begint met concreet leren en vervolgens een reflectie daarop door te
overdenken wat goed en fout ging. De volgende stap is abstract leren door essenties van
ervaringen in 'theorie' of praktische beslissingen te vertalen en vervolgens actief experi-
menteren van nieuwe idee61. Kennis resulteert uit de combinatie van ervaringen, waarne-
men en transformeren.
In bet LIO-traject vindt meer gest:turd producerend leren plaats naast bet leren op de
tverkplek in leren in de opleiding.

Ervaringsleren op basis van schoolervaringen is vooral concreet leren en leren in de oplei-
ding is vooral abstract en generaliserend leren (Bolhuis, 2000; Resnick, 1987). Resultaten
van ervaringsleren kunnen zo impliciet en vanzelfsprekend zijn dat ze ook stilzwijgend
worden getransfereerd en het moeilijk is om ze ter discussie te stellen. In het bewegings-
onderwijs is bovendien de aandacht van de mentor/coach vooral op het lesgeven en een
beperkt aantal concrete mesotaken gericht. In de opleiding gaat het meer om handelings-
concepten en antwoorden op het 'waarom' van het handelen. Er is tussen opleiding en
school een verschil in niveau van handelen en denken. Het verdient aanbeveling theoretisch
en praktisch leren te combineren en transfer en methodisch handelen te bevorderen
(Bolhuis & Simons, 1999). Praktisch leren ontstaat als er binding is met een werkcontext
of een confrontatie met authentieke problemen. Bij duaal leren is de kans Op transfer van
opleiding naar praktijk en omgekeerd onder bepaalde condities het grootst.

8.4.4 Duaal onderivijzen.

Wanneer zowel in een opleiding als in een school wordt opgeleid, is er sprake van duaal
onderwijs. Ervaringsgericht leren en leren oplossen van praktijkproblemen staan centraal.
In de opleiding zijn praktijkproblemen het aangrijpingspunt voor (theoretische) verdie-
ping en in de school ziin dat de werkervaringen. In beide situaties is de authenticiteit hoog.
ALO's kennen vanaf het eerste studiejaar stages. In die leerfase wordt dat nog niet als duaal
onderwijs gezien. Daarvan is pas sprake als de student formeel of informeel functioneert
als parttime werknemer met of zonder arbeidscontract. Bovendien wordt de student door
de ontvangende school en zijn of haar collega's als een zelfstandig functionerende vakcol-
lega aanvaard. In het LIO-traject is sprake van een jaarcontract, waarbij wekelijks drie
dagen in de school wordt geleerd en gewerkt en twee dagen in het opleidingsinstituut
wordt geleerd. Stages of leren op de werkplek is niet vanzelfsprekend een krachtige leer-
werkplek. Gebleken is dat coaches (begeleiders-op-afstand van LIO's in de school) vooral
feedback geven op concrete situatiegebonden ervaringen en minder gericht ziln op het
reflecteren en conceptueel ontwikkelen van de LIO (Geldens et al., 2003). Voor de LIO
domineert ter plekke het praktisch ervaren, het lesgeven, en als het meezit ook de ervaring
met begeleiden van leerlingen binnen 6n buiten de vaklessen (als mentor). Mesotaken spe-
len in een sectie LO een beperkte rol. Een leerproject als sectietaak komt alleen voor in de
vorm van een afstudeerproject samen met 66n of meerdere collega's.
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Leren en opleiden op de werleplek.
Er is toenemende belangstelling voor het leren buiten de formele opleidingen en op de
werkplek.
De ervaring met problemen als (1) de 'praktijkschok' (de confrontatie met een andere wer-
kelijkheid in de praktijk dan het geleerde in de opleiding), (2) de lage 'return-on-invest-
ment' (de constatering dat aanvankelijk weinig van het geleerde in de praktijk wordt
gebruikt) en (3) de 'feed-forward'-problematiek (te veel dat in de opleiding is geleerd is
onvoldoende direct in de praktijk iS te gebruiken omdat de interesse daarvoor nog ont-
breekt), is aanleiding om meer aandacht te besteden aan het leren op de werkplek in de
school. Tot nu toe lag de prioriteit van het opleiden bij het formele opleidingsonderwijs
(Wolf, 1995). Arbeidsorganisaties, en ook scholen gaan steeds meer aandacht besteden aan
competentieontwikkeling binnen de eigen organisatie (Onstenk, 1994). Ook de waarde van
het al doende leren op de werkplek wordt steeds meer erkend. Bolhuis & Simons (1999)
beschouwen dit 'werkleren' als het tot stand brengen van relatief duurzame veranderingen
in kennis, houdingen en vaardigheden op het gebied van werk en in het vermogen om te
leren dn leren te leren op het werkgebied. Dat leren op de werkplek is een autonoom, zelf-
standig en zelf gestuurd leren dat een multidimensionaal karakter heeft (Onstenk, 1997, p.
168, p. 176). Dat karakter is te omschniven als:
(1) het verwerven van een beroepsgericht handelingsrepertoire (competenties), waarbij (2)
de problemen uit de beroepspraktijk het leerobject vormen en (3) de re8le arbeidssituatie
de leeromgeving is. Leren op de werkplek kent vele vormen die gerangschikt kunnen wor-
den op een continuiim dat loopt van 'in het werk geintegreerd leren' waarbij het leren
wordt gestuurd door (4) het werk (inhoud, verloop en structurering van arbeidsactivitei-
ten), (5) de sociale werkomgeving (collega, coach, directie) en/of (6) de lerende zelf, tot
'opleiden op de werkplek', waarbij leren (ook) wordt gestuurd door (7) didactisch ingre-
pen in leerinhoud en leeromgeving en (8) begeleiding of coaching op de werkplek. Leren
op de werkplek vindt plaats door spontane leerprocessen (impliciet en onbewust), begelei-
de leerprocessen op de werkplek (leren door doen) en daar buiten in de vorm van bijvoor-
beeld nascholingen (Gaud6,1997).
Veel expertise is impliciet door ervaring verworven kennis of vaardigheden en functioneert
ook weer impliciet. Het zijn directe ervaringen of 'tacit knowledge and skills' (Nonaka &
Takeuchi, 1997). Expliciteren van deze ervaringskennis is mogelijk door het bevragen van
een expert, het bespreken van een taak met anderen 6f door reflecteren op ervaringen.
Leren en opleiden op de werkplek is pas effectief en efficidnt' als wordt voldaan aan con-
dities als: het beschikken over faciliteiten, het inpassen of aansluiten bij de eigen werk-
zaamheden en een cultuur van het 'van elkaar willen leren' (Kessels, 1996). Werkvormen
hiervoor zijn: imiteren van collega's, werkbegeleiding, collegiale consultatie, samenwerken
in lerende teams, leerprojecten en gestructureerd opleiden (on-the-job-training) (De Jong,
1995). Deze werkvormen bestrijken een continuum van in werk geintegreerd leren via lee-
ractiviteiten  op de werkplek tot gestructureerd opleiden  op de werkplek (Onstenk  1997).
De effecten van leren op de werkplek bij het uitvoeren van relatief complexe taken zoals in
het onderwijs zijn niet met zekerheid aan te geven (Van der Klink, 1999; Garrick, 1998).
Ook opleiden buiten de werkplek heeft relatief weinig effect door het ontbreken van bege-
leiding bij het leren toepassen van de verworven bekwaamheden in de eigen werksituatie.
De vroegere nascholingen door opleidingen zijn daar voorbeelden van.
Het is onvoldoende waneer een werkplek voldoende leermogelijkheden biedt 6n werkne-
mers vanuit hun werkomgeving tot leren worden gestimuleerd. Er ontstaat namelijk niet
vanzelf leererevaringen En het gaat met name om de kwaliteit van het leren (Baars-van
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Moorsel, 2003, p. 163). Zo kan diepgang (dubbel- of drieslag leren) gewenst zijn, terwijl het
leren een meer van hetzelfde is (enkelslag leren). Een gunstig leerklimaat wordt door de
persoon zelf en zijn/haar positie in de organisatie bepaald (Van der Krogt, 1995). Dat ligt
ergens op een continuum van 'realisering organisatiedoelen' versus 'persoonlijke ontwik-
keling'. Leerklimaat wordt niet alleen bepaald door de wilze waarop medewerkers hun
organisatie waarnemen. Er is sprake van het volgende cyclische verloop. Het leerklimaat
beinvloedt de leeropvattingen van medewerkers. Dat is mede bepalend voor de wilze
waarop het leer- en opleidingsaanbod op de werkplek door hen wordt waargenomen. Er
vindt daardoor een benutten, maar ook een creeren van het leer- en opleidingsaanbod
plaats, dat weer van invloed is op een (veranderend) leerklimaat (Baars-van Moorsel, 2003,
p. 179-180).
De afstemming tussen theorie en praktijk is een probleem, omdat op de werkplek sprake
is van vooral informeel leren. Dat veronderstelt episodische kennis of kennis van regels en
gewoontes. In de opleiding is sprake van formeel leren en vereist gecodificeerde kennis van
theorie8n en principes. Het leggen van verbindingen is noodzakelijk om tot integratie te
komen. Opleiders moeten de al verworven episodische kennis op basis van praktijkerva-
ringen verbinden met gecodificeerde kennis. Voor coaches geldt het omgekeerde. Voor hen
is het didactisch kunnen vertalen van theoretische opvattingen van belang. Opleiders en
coaches moeten zo mogelijk hun kennisbasis delen.
In leerprojecten met een LIO is een coach mede-opleiderals deze in staat is bij de LIO
praletiscb-tbeoretiscbe koppelingen te bevorderen (Hopkins, 1997).

Leren en opleiden 'van docenten in de school.
De belangstelling voor het leren van docenten is groeiende, omdat veel onderwijsvernieu-
wingen gericht zijn op rolveranderingen van de docent (Van den Akker et al., 2000;
Bolhuis, 2000; Bransford et al., 1999; Derksen et al., 1999; Kwakman, 1999; Leithwood,
1992). In opleidingen functioneert de opleiders steeds meer als 'model'. De student moet
worden getraind in toepassingen van veranderingen binnen het eigen huidige en toekom-
stige onderwijs. Opleidingsdocenten kunnen daarin het voorbeeld geven (Van Baalen,
1999; Kwakman, 1999; McLaughlin, 1997). Het betekent dat docenten zichzelf en elkaar
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, leren hoe ze deze ontwik-
kelingen zelf in hun onderwijs kunnen toepassen, voortdurend op het eigen functioneren
reflecteren en samenwerken bij beleids- en praktijkvraagstukken (Bransford et al., 1999;
Lieberman, 1996; Scribner, 1999). Docenten worden geacht integraal geschoold te zijn op
het gebied van lesgeven, ontwikkelen van onderwijsprogramma's en leermiddelen, samen-
werken, collegiaal ondersteunen, visie hebben op het (vak)onderwijs, (team)beleid kunnen
maken, binnen wisselende contexten kunnen functioneren en op veranderingen kunnen
inspelen (Buskermolen et al., 1999). Een verwachting, die nogal relatief is. Met name de
bekwaamheid om te ontwikkelen tot Op de werkvloer blijkt vaak beperkt. Docenten zijn
op de eerste plaats lesgevers en niet direct ontwikkelaars. Ook de werkomgeving stimuleert
het ontwikkelgedrag niet. In de jaren zeventig en tachtig werd veel waarde gehecht aan
schoolgebonden vakwerkplanontwikkeling. In het bewegingsonderwijs is dat nooit goed
van de grond gekomen, omdat docenten op dat punt werden overvraagd. Ze waren niet
gewend om zelf ¢n samen met anderen onderwijs te ontwikkelen en begeleiding of onder-
steuning vanuit literatuur, was niet of nauwelijks aanwezig. Bij de huidige rolverandering
van sturende docent naar meer begeleider van leerprocessen en ontwerper van 'krachtige'
leerwerkomgevingen dreigt dezelfde overvraging. Bovendien is het elkaar begeleiden in
veel scholen niet gebruikelijk en wordt het ook nauwelijks ontwikkeld.
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Een professionele docent wil leren (Kwakman, 1999). Dat blijkt uit gedrag als: (1) houdt
zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het vak 6n het onderwijs, (2)
zoekt praktische toepassingen en voert deze uit, (3) reflecteert frequent op het eigen func-
tioneren en (4) werkt samen in het kader van beleid en praktijk.
Afstemming tussen het leren en opleiden van aanstaande docenten in school en opleiding
is onvoldoende. De samenwerking is vaak gebrekkig (Kwakman, 1999). Toch is opleiden
in een opleiding en in de school, vanwege het motiverende karakter, zeer aantrekkelijk.

Ondersteunende regelgeving, zoals op het gebied van studiefinanciering in relatie met
werknemerscontracten, is dan wel gewenst. Leren en opleiden worden bovendien steeds
minder gebonden aan leeftijd gezien en steeds meer als een levenslang proces. Opleidingen
komen dan terecht op de markt van de volwasseneneducatie. Als het onderwijs meer
bedrijfsmatig wil gaan werken, ligt het cre8ren van 'lerende organisaties' voor de hand.
Daarbij worden criteria voor efficiEntie, effectiviteit en satisfactie steeds explicieter gefor-
muleerd en gehanteerd als criteria waarop beslissingen en beleid moeten zijn afgestemd.
Ook de inzet van informatie en communicatie-technologie zal steeds prominenter worden
(Bos et al., 2000).
Personeelsmobiliteit of 'employability' zorgt ervoor dat werknemers in staat ziln om een
diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat te kunnen vervullen. Het kan een
organisatie meer flexibel en aantrekkelijk maken mits er voldoende en meerdere functies
op verschillende niveaus bestaan. Opleiders in de school halen is zo'n voorbeeld.

Leren en opleiden van de LIO in een ditaal traject.
De overgang van de opleiding naar de schoolpraktijk kan worden gezien als een
transformatieproces, omdat zowel de situatie als het perspectief van de beginnende leraar
op het eigen handelen verandert. Het exemplarische vanuit de opleiding moet worden afge-
stemd, vertaald, gespecificeerd naar een realiteit. Duaal onderwijs confronteert een LIO
eerder met die overgang en voorkomt daarmee een praktijkschok. Er is immers nog bege-
leiding beschikbaar om hulp te bieden bi j het onderkennen 6n het ermee omgaan (Resnick,
1987; Buitink, 1998).
Duaal opleiden integreert ervaren dn denken, praktijk dn theorie (Zeichner, 1992) maar het
verruimen van ervaring blijkt bij studenten vaak niet hun leerproces te verbeteren
(Totterdell et al., 1998). De constatering dat we leren van ervaring is iets anders dan wat we
erdoor leren. Persoonlijke ervaringen moeten worden omgezet in bewuste en systemati-
sche leerprocessen. Door frequente reflectie, het toepassen van modellen en werkpatronen
en praktijkgerichte onderzoeken is aan dit complexe proces ondersteuning te bieden.
Blijven hangen in theorie is funest voor een leerproces, maar praktijkervaringen zonder
verbinding met theorie zijn even zinloos. Tussen opleiders en coaches is uitwisseling van
ervaringen en informatie nodig. De opleiders de school in en de coaches de opleiding in
laten gaan is (nog) niet realiseerbaar. Ook het (theoretisch) scholen van coaches is beperkt
mogelijk. Ervaringen delen is in ieder geval een mogelijkheid. De consequentie is wel dat
opleiding en school een eigen bijdrage aan het opleiden leveren. De lerende zelf moet in
staat zijn de verbindingen tussen beide ervaringswerelden te leggen.

Ontwikkeling van duaal opleiden.
Sinds 1998 kan een hogeschool elke opleiding aanbieden in een voltijd-, deeltijd- dn duale
vorm. Duaal leren wint steeds meer terrein' (Daale, 2000) De ontwikkelmogelijkheden op
een werkplek variBren sterk. E6n van de kritiekpunten is dan ook dat stagiaires vaak direct
volledig en met nauwelijks enige begeleiding voor te eenvoudige werkzaamheclen worden
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ingezet. Met name langdurige werktrajecten kunnen in dat geval de breedte en diepgang
van een studie erg beperken.
Duale tra ecten vereisen daarom op enkele punten speciale aandacht (Daale, 2000). De
herkenbaarheid van 'theorie' wordt door actuele ervaringen wel vergroot, maar alleen bij
studenten die de theorie in enige mate hebben geintegreerd en kunnen toepassen. Bij ande-
ren is de kans groot dat de didactiek van de coach de maatstaf wordt. Er wordt dan te veel
nagebootst en niet zelf bewust ontwikkeld. Het gevaar van een middelmatige didactiek-
ontwikkeling is aanwezig. De kwaliteit van de coach bepaalt of dat probleem ontstaat.
De dosering van studie- en werkbelasting en het systematisch opleiden vereisen in duale
trajecten de nodige aandacht. Afstemming is een continu probleem. Zowel de omvang als
aard van de activiteiten op de werkplek komen niet altijd overeen met die in de opleiding.
Ook tussen werkplekken onderling bestaan op dit punt grote verschillen en vereisen
bovendien een persoonlijke afstemming. In het LIO-traject reguleren de kern- en keuzeta-
ken die afstemming. Verschillen in leerervaringen tussen de LIO's onderling worden geac-

cepteerd. Met behulp van assessments worden de competentieniveaus vastgesteld, waarmee
de LIO's inzicht krijgen in hun functioneringsniveau. Er worden meerdere niveaus van
(start)bekwaamheid gerealiseerd. Het vervullen van twee feitelijke parttime banen blijkt
een behoorlijke belasting. Een week wordt redelijk optimaal gebruikt en kunnen werken
onder tijddruk zal varieren.
Duaal onderwijs is spannend vanwege de gevarieerdheid en onvoorspelbaarheid in werk-
situaties. Een goede begeleiding zal eventueel enige gevoelsmatige onveiligheid scheppen
om het leren te stimuleren. De begeleiding van zowel de coach in de school als de opleider
is een 'begeleiding op afstand'. Overleg en afstemming tussen opleiding en school ten aan-
zien van inhoud 6n aanpak van het onderwijs is noodzakelijk maar blijkt moeilijk. Er
bestaan grote verschillen. Vakleraren denken en handelen vaak sterk verschillend.
Authentieke contexten bieden lerenden realistische en relevante inzichten, binnen een
zekere complexiteit en kunnen motiverend zijn. Daarentegen kost het oplossen van
authentieke problemen relatief veel tijd. Een afweging van de belangrijkheid van inhouden
is dus nodig. De complexiteit van een taak is wet een uitdaging, maar kan de lerende ook
overvragen. Er moeten voldoende mogelijkheden tot toepassen of oefenen zijn.
De voordelen van duaal onderwijs voor de student zijn (Buskermolen et al., 1999, p.108-
109): een betere aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt, een betere start- en uitgangspo-
sitie, inkomsten krijgen, begeleiding krijgen en omgaan met de praktijkschok. Voor de
school. een oplossing voor een dreigend personeelstekort, belastingfaciliteiten, gemotiveer-
de werknemers die bewust voor beroep en/of school hebben gekozen.
Voor de opleiding betekent dit meer gemotiveerde studenten, opleiders die worden
gescherpt in hun denken en handelen, dat het leren en denken in competenties wordt
bevorderd, dat de inhoudelijke afstemming op de praktijk wordt vergroot, er meer aan-
dacht ontstaat voor kwaliteitszorg en grotere gerichtheid op externe relaties.

8.4.5  Lerende  teams  op  leer-  6n 'Werkplek.

Professionalisering kan zowel formeel als informeel gebeuren. Formeel vindt dat plaats
door deelname aan cursussen, reflectie en het zich laten coachen (Kerkhoff et al., 1997;
Kwakman, 1999). Informeel vindt het plaats is door het al doende ontwikkelen door over-
leg met collega's, het lezen van vakliteratuur, het bezoeken van lessen van elkaar en het
samen maken van plannen (Tillema & Imants, 1995). Het bewust worden van discrepan-
ties tussen feitelijke en gewenste onderwijssituatie is de beste motivatie om het onderwijs
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te verbeteren. Het zien van andere onderwijsbenaderingen en het samenwerken met colle-
ga's kan die bewustwording op gang brengen (Eraut, 1995b). Professionele ontwikkeling
blijkt dan ook sterk te worden bevorderd door 'gesitueerd leren in communities of practi-
ce' (Lave & Wenger, 1990; Wenger, 1998). Daarin ontstaan al snel vormen van actief en con-
structief leren. Dat biedt weer mogelijkheden voor zelfstandig handelen, tonen van ver-
antwoordelijkheid, uitkomen voor een eigen mening, samenwerken met collega's,
ontwikkelen van een beroepsbeeld dn een leren werken onder druk. Als daarbil complexe
of functieoverstijgende kennis en vaardigheden nodig zijn, vergroot dat de diepgang in
ervaring
Formele 6n informele mogelijkheden voor professionalisering moeten worden georgani-
seerd, gestimuleerd en beloond. Het kan uiteindelijk leiden tot het functioneren als een
lerend team. Het is de beste garantie voor onderwijsontwikkeling. Zo'n team bestaat uit
collega's die hetzelfde werk doen en een gelijke positie in de organisatie innemen.
Kenmerkende waarden die daarbinnen belangrijk worden gevonden zijn: ruimte om te
experimenteren, te leren En te (re)organiseren, tolerantie voor fouten, openheid en dialoog,
interactie en samenwerking (Baars-van Moorsel, 2003, p. 25). De organisatie geeft hen
speelruimte En de doelen, bevoegdheden en regelmogelijkheden (Delhoofen, 1998). Het
team is verantwoordelijk voor een afgerond onderwijsgeheel (een vak, een leergebied, een
blok of traject). De interesse is gericht op het leren En op vakinhouden. De onderlinge
samenwerking is intensief. De eigen praktijk is onderwerp van onderzoek en er vindt col-
lectieve ontwikkeling 6n reflectie plaats. Die ontwikkeling gaat zowel in de breedte als
diepte. Onderwijs geven, elkaar begeleiden of scholen, onderzoeken en ontwikkelen, toet-
sen En reflecteren vinden in zo'n team plaats. Docenten krijgen zowel individueel als
binnen een team voortdurend mogelijkheden om leerervaringen op te doen, ervaringen met
elkaar te delen en productief te maken (Bull & Buechler, 1996; Joyce & Showers, 1995).
Door het werken in een team met een goede onderlinge verstandhouding, dat intensief met
elkaar samenwerkt, inhoudelijk veel ontwikkelt, ruimte biedt voor het zelf 'beter' worden
en van elkaar wil leren, ontstaat een optimale cultuur of werksfeer.
Uit een onderzoek in '95 naar de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in de tweede fase
van het voortgezet onderwijs (Kamphorst & Tuinenga, 1995) bleek dat ongeveer tien pro-
cent van de vaksecties voor een groot deel aan dit beeld voldeden. Samenwerkend leren
krijgt binnen een team dat autonoom functioneert, zelf planningen maakt, de procesvoort-
gang bewaakt, dagelijkse problemen zelf oplost en processen en werkmethoden verbetert,
alle ruimte (Bolhuis & Simons, 1999). De teamleider in een lerend team vervult de rol van
meewerkend voorman (Bereiter & Scardamalia., 1993). Het team heeft bi j voorkeur een
omvang van drie tot zes collega's. Een groter team kan zich beter opdelen in locatie- of
(onder-/boven)bouwteams. De teams houden rekening met wat elders in de school aan
ontwikkelingsactiviteiten plaatsvindt. Als een team iets verandert is dat niet in strijd is met
de hoofdlijnen van ontwikkeling in de school. Die hoofdlijnen fungeren hier als 'negatie-
ve afgrenzingscriteria' in de zin van: alles wat wordt veranderd is goed, als het maar niet in
strijd is met die hoofdlijnen. Om goed te kunnen functioneren is wekelijks werkoverleg
nodig. Daarvoor wordt 66n tot twee uur uitgetrokken. Het vindt plaats op een dagdeel,
waarop het hele team beschikbaar is. De resterende tijd kan dan worden besteed aan bij-
voorbeeld het schrijven van plannen, het elkaar scholen, externe contacten leggen. Van een
duo of trio binnen het team geeft er 66n les en zijn de anderen beschikbaar om bijvoorbeeld
te experimenteren met 'meer activerend onderwijzen en leren' of 'het uitproberen van ver-
schillende methodieken'. Dat gebeurt op een ander dagdeel. Tijd voor overleg 6n ontwik-
keling zijn absoluut noodzakeliike voorwaarden. Onderwijsverandering wordt op deze
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wilze een voor docenten beheersbaar en geleidelijk verlopend proces, dat vooral praktisch
samen wordt ingevuld. Een al werkend En al lerend Jezelf en anderen ontwikkelen
(Onstenk, 1997; Den Ouden et al., 2001).

Een lerende organisatie bestaat in overwegende mate uit lerende teams (Lagerweij & Haak,
1996; Tjepkema & Wognum, 1996; Franke et al., 2001). De aandacht is vooral gericht op
het primaire proces en het leren van individuen, teams en de organisatie als geheel is op een

zodanige wijze met elkaar verbonden, dat op alle niveaus continu verandering optreedt in
de richting van door betrokkenen gewenste opbrengsten van de organisatie (Hargreaves,
1994; Simons, 1997). Het is een streven naar collectief leren en daardoor vernieuwen en
verbeteren (Bolhuis & Simons, 1999, p. 56; Senge et al., 1999). Binnen scholen zijn lerend
teams nog maar in zeer beperkte mate te vinden (Mulder, 2000a).
Lerende teams kunnen binnen een school maar ook tussen scholen bestaan. Vakdocenten
van meerdere scholen (zoals bijvoorbeeld in het primair onderwijs) kunnen de competen-
ties van elkaar proberen te benutten. Programma's, leermiddelen of specifieke deskundig-
heden, die van 'buiten' worden betrokken kunnen vervolgens aan de eigen situatie en wen-
sen worden aangepast. (Giesbertz et al., 2001). Ook samenwerking tussen opleiding 6n
school op het gebied van opleiden 6n op deze wijze is mogelijk (Kwakman, 1999; Thijssen,
1997).
Een lerend team is een professioneel werkend team. Om professioneel te werken is de
omvang aan activiteiten en de wi ze van uitvoering van belang. In deel 3 (paragraaf 12.4 tot
en met 12.6) wordt daar op ingegaan. In meer specifieke zin, en op basis van gesprekken
met LIO's en coaches en door hen ingevulde checklists, is de kwaliteit van een leerwerk-
plek in het LIO-traject op de volgende punten te beoordelen:
1. Het maken en systematisch uitvoeren van beleid en van meerdere taken op het

(micro)niveau van het lesgeven of het (meso)niveau van ontwikkelen, begeleiden en
managen in de school.

2. Er is ruimte voor het (verder) ontwikkelen van competenties, van het zelfstandig en
zelfverantwoordelijk functioneren en het tonen van inzet en betrokkenheid.

3.  Er zijn vele voor het vak representatieve leerwerkervaringen mogelijk; deze ervaringen
vertonen voldoende breedte, variatie en diepgang.

4.  Het elkaar begeleiden varieert: modelling, coachen, collegiaal consulteren en werkbe-
geleiding/intervisie. Kritische reflectie wordt belangrijk gevonden en er wordt tijd voor
genomen.

5.  De mogelijke confrontatie met vele en gevarieerde kernproblemen en (kritische) situa-
ties op een voor het beroep geldend niveau van complexiteit.

6.  Mogelijkheden tot participeren aan innovatieve activiteiten.
7.  Mogelijkheden voor het ontwikkelen van netwerken.

De specificatie van de bier bescbreven indicator is opgenomen in deel 1, paragraaf 3.1.

Noten
1 Veel hogescholen schakelen over van het studiepuntensysteem, waarbi j 1 studiepunt gelijk staat aan 40 studie-
belastingsuren (sbu) naar het European Credit Transfer System (ECTS), waarbil 1 credit gelilk staat aan 28 sbu.

2 Bii bijvoorbeeld tentamens bewegingsdidactiek, een kernonclerdeel in een ALO-opleiding, wordt in alle stu-
diejaren bil verschillende docenten en bij drie toetskansen gemiddeld een 6.1 gescoord. Het nastreven van diep-
gang op het niveau van een '10' is nier aan de orde.

3 Effectief betekent doelgericht werken. Efficient betekent met minimale inspanning het maximale effect bereiken.
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4 Binnen het HBO bestaan verschillende duale varianten. Het afwisselend werken en leren varieert evenals de
totale studieduur. De stage is soms beraald en soms niet. Er zijn varianten met om het half jaar wisseling van stu-
die naar stage, drie jaar studie gevolgd door 66n jaar stage 6n wekelijks al of niet in blokken 66n, twee of drie dagen

stage respectievelijk studie. Met het LIO-traject zijn de ALO's in 1996 begonnen. Het gaat om vierdejaars stu-
denten die, aanvankelijk als onbetaalde werknemer, in een school worden aangesteld. Vanaf 2000 is de LIO in het
VO in de noordelijke regio betaald werknemen In het basis- en speciaal onderwijs blijft het (nog) een onbetaal-
de baan. Een jaarstage heeft als voordeel dat meer optimaal en als volwaardig deeltijd vakdocent in een school kan
worden geparticipeerd. Een school heft een gedeelde verantwoordelijkheid voor de opleiding van de LIO. De
ALO is eindverantwoordelijk. In het algemeen is een ALO een sterk praktijkgerichte opkiding Vanaf het eerste

studiejaar wordt er in de verschillende werkvelden in periodes en wekelilks Un of twee dagen stage gelopen. Tot
en met het derde studiejaar betekent dat in totaal ongeveer 1200 stage-uren. De verwachting  is dat met de invoe-

ring van het bachelor-masterstelsel studenten na het behalen van een bachelor-diploma eerst een periode zullen

gaan werken en vervolgens weer verder voor hun masterdiploma zullen gaan studeren.
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HOOFDSTUK 9

ONTWERPEN VAN OPLEIDINGSONDERWIJS:

DE INHOUD

In dit onderzoek wordt veranderd m6t visie (deel 1, paragraaf 1.4).

In dit boofdstuk gaat bet om de·uisie op bet beroep. Het beroep omvat bet functioneren als
vakdocent bewegingsonderwijs in de school en/of sporttrainer/-coach in een sportorganisa-
tie.   De   benodigde   competenties  ·vooy   startbelefeame  vakdocent   op   HBO-niveart   ruorden

door een ALO-opleiding verkregen. Voor een startbekwame sportdocent (sporttrainer/-
coach) op HBO-niveaa gebeurt dat deels in een ALO-opleiding dn, afbankelijle van bet
gewenste ni'ueau van functioneren, door praktijkervaring die in een aanvullende opleiding
bij een sportbond zoordt verkregen.

Het ontwerpen van opleidingsonderwijs richt zich op drie dimensies (zie paragraaf 7.2). De
tweede dimensie, de inhoud, is vooral het onderwerp in dit hoofdstuk. De trend, waar het
in deze paragraaf om gaat, is de aandacht voor het ontwerpen van hybride onderwijssyste-
men (Van den Bosch & Gerritsen, 1995). Een hybride systeem is nodig om:
-  de vari8teit aan startcompetenties van lerenden En de verschillen in ontwikkeling van

deze competenties te kunnen realiseren;
-  de doelgroepen varieren in interesses en mogelijkheden en een meer op-rnaat aanpak

vergroot de kans op het werkelijk 'krachtig' maken van een leeromgeving.

De indicator is hiermee verwant en kan worden getypeerd als: 'Beroepsgericbte leerinfra-
structitur leren gebritiken binnen een bybride onderwijssysteem. Met de aanvullende speci-
ficatie is de indicator opgenomen in deel 1, paragraaf 3.1.
De hierna volgende paragraaf 9.1 beschnift de kenmerken van een hybride systeem. In
paragraaf 9.2 wordt ingegaan op het begrip competentie in relatie met het begrip kwalifi-
catie en wordt vervolgens naar een ordening gezocht. In 9.3 is de relatie beroeps- en op-
leidingsprofiel de opmaat voor het competentiegerichte curriculum en het opleidingson-
derwijs in het vierdejaars LIO-traject, waarvan de ontwerpregels in paragraaf 9.4 worden
beschreven. In 9.5 wordt nader ingegaan op de organisatorische randvoorwaarden van
meer competentiegericht opleidingsonderwijs.

9.1 Ontwerpen van een hybri(ie onderwijssysteem

In een meer competentiegerichte samenleving zal de rol van HBO-opleidingen als dd kwa-
lificerende instelling verschuiven naar 66n van de schakels in een kwalificatieketen. Daarop
anticiperen HBO-instellingen. Op basis van hun beleidsplannen (zie hoofdstuk 7) groeit
de behoefte aan afstemming op een heterogene instroom en startcompetenties van afgestu-
deerden van HAVO, VWO en MBO, zi instromers, afgestudeerden van andere HBO-
opleidingen en buitenlandse studenten. Het gaat meestal samen met de wens her 'leren van
de individuele student meer centraal te plaatsen'. Het opleidingsonderwijs zal dus meer op
maat van de deelnemers moeten worden gemaakt. Deze trend vereist het ontwerpen van
een hybride onderwijssysteem (Van den Bosch & Gerritsen, 1995). De onderwijsorganisa-
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tie binnen een hybride systeem zorgt voor een flexibele en variabele toepassing van werk-
vormen en onderwijsmethoden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de doel-
groep. De onderwijsinhoud binnen zo'n hybride systeem wordt meer op de al verkregen
competenties en competentieniveaus van de student afgestemd. Onlosmakelijk is hiermee
de vraag verbonden: hoe breed of diepgaand moet de opleiding (op onderdelen) zijn om
gewenste competentieontwikkeling mogelijk te maken? Het benutten van transfer in de
opleiding kan dit dilemma overbruggen en de aanstaande docent wendbaarder in zijn func-
tioneren maken.
Een hybricle onderwijssysteem zorgt dus voor meer flexibel georganiseerd onderwijs,
waarin meer dan nu sprake is van op het juiste of gewenste moment, op de juiste plaats en
op een gevarieerde en/of zelf gekozen manier, kan worden geleerd. Dit past meer bij die
toekomstige werknemer die een beroepsleven lang snel en adequaat kennis, vaardigheden
en attitudes moet zien te verwerven en deze in dynamisch zich ontwikkelende en minder
gestructureerde omgevingen moet kunnen toepassen (Kessels, 1996). Variatie in leerwerk-
et-varingen bevordert een flexibele opstelling. Te verwachten is dat door het tempo waarin
zich nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en op kennisgebieden aandienen, de bin-
ding aan een vak verdwijnt, opleidingen voor clusters van vakken ontstaan (bijvoorbeeld
die van bewegingsbeinvloeder) en meer mobiliteit en flexibiliteit wordt gewenst (Forum,
1995). De toekomstige werknemer zal naar verwachting meer'werkondernemer' zijn en de
eigen marktwaarde (employability) voortdurend op peil moeten zien te houden (Eringa et
al., 2000). Van een opleidingssysteem wordt verwacht dat het op meerdere ontwikkelingen
inhaakt en rekening houdt met de specifieke eisen van de arbeidsmarkt. Docenten zullen
flexibel moeten zijn in een meer gevarieerd onderwiizen, ontwerpen en ontwikkelen van
onderwijs. Het voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen is gewenst. Aan het
begin van een beroepsloopbaan zijn de eerder en elders verworven competenties steeds

belangrijker. Meer individuele leertrajecten en een beter afstemmen van de formele leer-
trajecten op de meer informele zijn wenselijk. In een lerende samenleving en organisaties
worden competenties immers op vele verschillende manieren ontwikkeld.

9.2 Competenties benoemen

Ontwikkelingen op het gebied van human resource management leiden tot een verschui-
ving van het denken in functies, inclusief beloning van input (opleiding, gewerkte uren)
naar het denken in competenties, inclusief beloning van prestaties (Bergenhenegouwen et
al., 1998, p. 12; Koster, 2002, p. 23). Het begrip competentie kent vele definities (Bos, 1998;
Kessels, 1997; Klarus, 1998; Onstenk, 1997; Thijssen, 1998; Vervoorn, 2001). Het bindend
element in de meeste definities is de betrokkenheid van de persoon, het vakgebied en de
omgeving (Procee, 2001).
Een persoon beschikt over een competentie, het aangeleerde vermogen of de potentiEle
bekwaamheid om professioneel vakmatig te handelen. Potentieel duidt op de beschikbaar-
heid van een bepaalde competentie, waar (nog) geen beroep op wordt gedaan. Het is een
'programma' dat leidt tot effectief en efficient handelen binnen een belangrijk geacht
cluster van taken binnen een functie of beroep.
Het vakgebied wordt opgevat als een praktijk. Praktijken zijn algemeen erkende vormen
van gemeenschappelijke menselijke activiteiten. Voorbeelden van 'praktijken' zijn: sporten
(voetbal, tennis), wetenschappen (bewegingswetenschappen, onderwijskunde) of land-
bouw. Binnen deze praktijken worden activiteiten uitgevoerd, zoals het nemen van straf-
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schoppen of het schrijven van artikelen. De activiteiten krijgen binnen die praktijken hun
betekenis en waarde, zoals de waarde van veel geciteerde onderwilskundige artikelen. Dat
laatste heeft binnen het voetbal geen betekenis. Praktijken hebben eigen waarden, regels en
een sterk socialiserend karakter. De deelnemers aan een praktijk zijn 'practioners'.
Activiteiten hebben voor hen intrinsieke waarde en ze aanvaarden standaarden, waarden,
uitgangspunten en gewenste kundigheden, hoewel deze vaak wel veranderbaar zijn. Het
zich eigen maken en het verder ontwikkelen vereist het leren van de impliciete criteria om
de kwaliteit (van elkaar) te bepalen. Er moet worden nagegaan wat de basisinteresse van
een vakgebied is, welke opvattingen daarbij horen of belangrijk worden gevonden, welke
methodologische aspecten en soorten van reflectie in het geding zijn, welke inhouden hier-
bij aansluiten en welke kwaliteiten bij (toekomstige) beoefenaars gewaardeerd worden. De
'praktijk voor de vakleraar bewegingsonderwijs' is: de lichamelijke opvoeding (de wette-
lijke term) of het bewegingsonderwijs op school dn de (on)georganiseerde sport.
De omgeving is de actuele context waarbinnen adequaat moet worden gehandeld. Hier
vindt de afstemming plaats tussen leren en werken en het optimaliseren daarvan (Ellstr8m,
1996; Straetmans, 1994). De definitie van Parry (1996) sluit op het voorgaande aan.

Competentie wordt in dit onderzoek opgevat als een persoonlijk geintegreerd gebeel of
cluster van verroante kennis, paardigbeden en boridingen, dat ·uan invioed is op een belang-
rijk deel van iemands taak (flinctie, Tol, verantwoordelijkbeid) in een bepaalde omgeving.
Het resultaat kan worden vastgesteld op basis van aan'vaarde yelatieve normen 6n kan
worden verbeterd.

Over competenties beschikken biedt de mogelijkheid om adequaat te kunnen handelen.
Dat betekent het kunnen uitvoeren van rollen en taken en het kunnen oplossen van pro-
blemen binnen een beroepscontext. Of het handelen adequaat is wordt door de beroeps-
groep bepaald. Met het leveren van prestaties in de vorm van beroepsproducten wordt dui-
delijk gemaakt dat competenties worden beheerst. Beroepsproducten zijn materifle en
immaterifle zaken in de vorm van goederen of diensten die een beroepsbeoefenaar levert
aan interne of externe afnemers en die, zowel ten aanzien van het product en/of het pro-
ces, voldoen aan kwaliteitseisen met een directe of indirecte toegevoegde waarde
(Cluitmans, 2002, p. 8). Beroepsproducten vereisen redelijk omvangrijke activiteiten die op
een adequate wi ze en doelgericht worden uitgevoerd (De Bie & Mostert, 2000; MacLagan,
1997). De in de definitie aangegeven houdingen of attitudes zeggen iets over de persoon-
lijke instelling op het werk, de rol of taak. Het kan worden opgevat als een resultante van
persoonskenmerken. In concrete situaties blijkt uit de wijze waarop bepaalde taken wor-
den uitgevoerd hoe gemotiveerd iemand is en daarmee een attitude. Een attitude wordt in
het gedrag getoond c.q. is een interpretatie van gedrag. Een positieve bewegingsattitude is
bijvoorbeeld herkenbaar in het elke dag een half uur gaan hardlopen, frequent naar voet-
ballen op tv gaan kijken of kinderen voortdurend stimuleren om meer aan sport te gaan
doen. Een attitude bij een competentie zegt iets over wat iemand, met het oog op het
beroep, meer of minder belangrijk vindt.
Bij het begrip 'competentie' speelt de context een belangrijke rol en is daarom te verkiezen
boven het begrip 'bekwaamheid' (Koster, 2002). Competentie is met name afhankelijk van een

juiste inschatting en beoordeling van situaties om kennis en vaardigheden op het goede
moment en op een goede manier te hanteren (Mroseck, 1996). Dat veronderstelt ook het kun-
nen oplossen van nieuwe problemen of het flexibel kunnen omgaan met onbekende situaties.
In elk beroep zijn er belangrijke en minder belangrijke rollen, taken en problemen. De
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belangrijke worden aangeduid met kernrollen, kerntaken en kernproblemen. Voor het vol-
doende kunnen uitvoeren daarvan zijn kerncompetenties nodig. Ze ziin onderdeel van
clusters van competenties of competentiegebieden.
De kwaliteit van een competentie kan op basis van kwantitatieve of kwalitatieve criteria uit het
feitelilke gedrag worden afgeleid (Buskermolen et al., 1999; Rozema, 2001). De geleverde presta-
tie (de 'performance') wordt dan achteraf beoordeeld en gewaardeerd (Meyer Viol, 1989).

Organisatie en kerncompetenties.
Competenties beschrijven wat iemand voor een bepaald beroep en functies aan mogelijk-
heden bezit. Een organisatie zoals een school kan dus ook aangeven over welke kerncom-
petenties de medewerkers (zouden) moeten beschikken (Hamel & Prahalad, 1995; Van der
Heyden, 2000; Mulder, 2000a). Het vereist in dat geval een integraal personeelsbeleid.
Kennis en bekwaamheden van het personeel worden afgestemd op geformuleerde inhou-
den en organisatiedoelen van de school. Integraal personeelsbeleid is een samenhangend
geheel van werving en selectie, scholing en begeleiding, taakverdeling, loopbaanontwikke-
ling, beoordeling 6n beloning' (Twisk et al., 1999, p. 14). Naast het aangeven van kern-
competenties en een integraal personeelsbeleid moet de school over een 'krachtige' leer-
werkomgeving beschikken om de professionele ontwikkeling van medewerkers te
stimuleren. De werksituatie stimuleert tot een actieve en ontwikkelende rol, het delen van
persoonlilke en gemeenschappelilke ervaringen 6n het werken en leren in dialoog met
anderen, waardoor nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Er ontstaat op deze manier een
win-win situatie voor organisatie 6n individu. Organisatiedoelen en ontwikkelingsmoge-
lijkheden van mensen worden zo goed mogelilk op elkaar afgestemd (Thijssen, 1998). De
competence-based-education in Australi8 is een goed voorbeeld van een landelijk geaccep-
teerd en in het beroepsleven geintegreerde competentieontwikkeling (Bowden & Masten
1993). In de Nederlandse scholen en ook in opleidingen worden kerncompetenties niet per
organisatie geformuleerd, maar wel per beroepsgroep.

In dit onderzoek gaat bet vooral over individitele kerncompetenties.

Beroepscompetenties.
Competenties hebben betrekking op het kunnen uitvoeren van relatief complexe rollen en
taken (HobEon, 1998; Verreck & de Vries, 2000). Kernrollen en kerntaken ziin typerend
voor wat als kern van een beroep of vak wordt gezien (Ten Dam et al., 2000). Een vakdo-
cent vervult meerdere rollen en taken waardoor beroeps- c.q. vakproblemen kunnen wor-
den opgelost Gansma, 2001). Een taak kan 66n of meer problemen omvatten en een pro-
bleem kan bij meerdere taken een rol spelen. Een taak als lesgeven omvat 'problemen' als
'organiseren van bewegingssituaties' dn 'beinvloeden van het bewegingsgedrag'. Coachen
is een probleem bij de lesgeeftaak en bi j de begeleidingstaak van college's.
Beroepsproblemen als leidraad voor een opleiding nemen vereist een meer holistische kijk
op het beroep. Aan belangrijke en complexe problemen zijn immers meerdere aspecten te
onderscheiden. Het oplossen van die voor een beroep representatieve problemen vereist
verschillende kennis en vaardigheden. Thematisch opleidingsonderwijs zorgt dat deze pro-
blemen systematisch aan bod kunnen komen. Eenzelfde inhoud of 'probleem' (blvoor
beeld lesgeven) kan op verschillende manieren, uit verschillende perspectieven tot onder-
werp van onderwiis worden gemaakt. Thematisch werken is onderdeel van een
competentiegericht curriculum.
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In dit onderzoek,wordt een competentie omscbreven in ·waarneembaar gedrag bij bet oplos-
sen van (kern)problemen uit een beroep. Die problemen zijn ontleend aan rollen en taken
die binnen een beroep of vale functioneel zijn. Het zijn omuangrijke en complexe proble-
men, die vanwit meerdere perspectieven op een verscbillend niveaw van diepgang ktinnen
worden bekeken en in autbentieke situaties binnen de opleiding, de school of een sportor-
ganisatie worden aangepakt.

9.3 Van beroepsprofiel naar een competentiegericht curriculum

Een beroepsprofiel bestaat uit een taak- en competentieprofiel (Koster, 2002). Het taak-
profiel beschrijft op een geordende wijze de feitelijke en toekomstige taken van een
beroepsbeoefenaan Het competentieprofiel beschrijft op een geordende wijze de compe-
tenties, die voor het uitvoeren van taken nodig zijn. Op basis van beschikbare competen-
ties wordt een kwalificatie toegekend. De normen voor het uitoefenen van het beroep van
leraar zijn door de overheid, werkgevers en de beroeps- beoefenaren zelf overeengekomen.
Er is sprake van externe legitimering of bevoegdheidserkenning. In de sport bepalen sport-
bonden de normen voor het uitoefenen van het beroep van trainer/coach in een sportor-
ganisatie en verstrekken kwalificaties in de vorm van licenties. Door het demonstreren van
de gewenste competenties kan de kwalificatie van vakdocent en trainer/coach worden ver-
kregen. Een kwalificatie omvat de formele beroepsvereisten in de vorm van een beschreven
geheel aan vaardigheden, kennis en houding dat voor de uitoefening van een beroep
(beroepskwalificatie), verdere studie (doorstroomkwalificatie) of maatschappelijk functio-
neren (maatschappelijk culturele kwalificatie) is vereist (Klarus, 1998; Nieuwenhuis &
Onstenk, 1994; Onstenk, 1997). Kwalificaties kunnen worden verworven door het volgen
van opleidingen, maar ook door het opdoen van werkervaring. Kwalificaties worden toe-
gekend (Bom et al., 1997; Klarus, 1998).
In paragraaf 3.3.1 wordt naar de inhoud van het beroeps- en opleidingsprofiel gekeken. In
3.3.2 komen de inhouden van een competentiegericht curriculum aan bod. Hoe breed en
met welke diepgang? Transfer biedt mogelijkheden om de breedte in aanbod te beperken.

9.3.1 Van beroepsprofiel naar opleidingsmodel.

Beroepsprofiel 6n beroepskwalificaties samen moeten worden omgezet in een opleidings-
profiel met een aanduiding van de te verwerven competenties. De beroepsvereniging van
vakleraren lichamelijke opvoeding (KVLO) ontwikkelde samen met de ALO's en het
werkveld (afdelingen van vakdocenten bewegingsonderwijs) een beroepsprofiel in de vorm
van een beschrijving van taken op micro-, meso- en macroniveau 6n een beroepscode (Van
der Gugten & Loopstra, 1996). Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen kerntaken en
enigszins noodzakelijke taken (Koster, 2000, p. 138-139). In het beroepsprofiel worden
tevens de belangrilkste karakteristieken van het beroep, de plaats binnen de samenleving en
her onderwijs, de aanduiding van de werkvelden waarbinnen het beroep wordt uitgeoefend
en de meest voorkomende functies aangegeven (Boon et al., 2000; Verreck & De Vries,
2000). Aan de eis van externe validatie van de HBO-Raad (1999) is door overleg met het
werkveld voldaan.
In een competentieprofiel worden opleidingskwalificaties als competenties geformuleerd
(Hanzehogeschool, 2001). Het opleidingsmodel bestaat, naast een beschrijving van de te
verwerven competenties in de loop van een opleiding, uit programmeringsregels voor de
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constuctie van taken, de ordening en opbouw van het onderwijsprogramma c.q. curricu-
lum inclusief een aanduiding van de taken, begeleidings- en beoordelingsvormen
(Brandsma, 1993; Moerkamp, 1991). Het curriculum wordt ook wel 'leerplanschema'
genoemd (De Bie, 2003). Studiehandleidingen geven een concretisering van het opleidings-
onderwijs per periode en per leerjaar.

Competenties van een bewegingsbein·uloeder.
Competenties zijn geen eenduidige en wetenschappelijk gefundeerde constructen. Op een
pragmatische wijze, in een bepaalde mate van consensus, worden op een logische en
betrouwbare wi ze beroepscompetenties geclassificeerd. (Eringa et al., 2000, p. 22).
Competenties hebben betrekking op het kunnen uitvoeren van relatief complexe rollen,
taken en problemen (Hoblon, 1998; Verreck & De Vries, 2000). Een volledig dekkende en
onderling zoveel mogelijk uitsluitende gedragstaxonomie voor 'bewegingsbeinvloeder'
ontbreekt. Onderzoek naar welke gedragingen met elkaar een competentie vormen,
clusteranalyse en het bepalen van constructvaliditeit door factoranalyse is (nog) niet
gewenst. Binnen het vak bewegingsonderwijs is of lijkt voldoende overeenstemming over
wat (kern)rollen, (kern)taken, (kern)problemen en dus ook (kern)competenties zijn (Van
der Gugten & Loopstra, 1996; Timmers & Stegeman, 1999). De formulering van de hier-
voor noodzakelijke competenties is abstract en algemeen (Bakx, 2001). Bij het ontwerpen
van een curriculum op hoofdliinen is zo'n globale aanduiding voldoende, maar op het
niveau van modules zijn nadere specificaties gewenst. Een specificatie kan bestaan uit een
werkomschrijving (beroepsdomein, gebruikscontext, betrokkenen, taken, resultaten en
hulpmiddelen), het startniveau dat moet worden bereikt en de gedrags- en prestatie-indi-
catoren (Cluitmans, 2002).

Voor een bewegingsbeinvloeder is het didactisch handelen binnen bewegingssituaties en
het handelen als manager de kern van het beroep: Competentiegericht leren is dan ook het
verwerven en ontwikkelen van competenties die aan deze twee gebieden zijn gerelateerd.
Handelen vindt plaats op microniveau (het leiding geven in lessen of trainingen, het bege-
leiden van leerlingen en organiseren van evenementen), mesoniveau (het ontwerpen van
programma's en middelen, het begeleiden van collega's, het samenwerkend leren en het
maken van beleid) en macroniveau (het functioneren in netwerken of beroepsverbanden).
Om   toI een overzichtelijk en beperkt aantal   (van   10   tot  25)  competenties te komen
(Cluitmans, 2002; Kessels, 1997) is de ordening van Van Delden (1995) het meest bruik-
baar. Deze biedt een relatief eenvoudig basisstramien dat in vele andere ordeningen voor
lerarencompetenties is te herkennen. Professionele kwaliteiten of kerncompetenties van
beroepen in het algemeen zijn:
- visie hebben/strategie bepalen,
-   ontwikkelen van programma's en middelen,
-   communiceren/begeleiden/samenwerken En
- leidinggeven/organiseren (Quinn, 1988, p. 86; 1997).

Deze ordening is de basis voor het LIO-competentieprofiel en wordt in deel 3 (paragraaf
16.1) verder vakgericht uitgewerkt. Bij de uitwerking van thema's in modules kan binnen
een opleiding eventueel een nadere specificatie en concretisering worden toegepast.
Competenties ziin bij voorkeur beroeps- of vakgebonden geformuleerd, ook al zijn ze
algemener van toepassing (Matthijsen, 2000). Een competentie als 'visie hebben' komt bij
vele beroepen voor en binnen een beroep ook vaak op verschillende niveaus. Zo gelden
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voor docenten in zowel primair als voortgezet onderwijs dezelfde pedagogische,
(vak)didactische, interpersoonlijke, organisatorische, op samenwerken gerichte, op reflec-
tie en op ontwikkeling ingestelde competenties (Forum, 1995; SBL, 2002; Van Tartwijk et
al., 2002; Twisk et al.,1999; VSLPC, 1994,1996). Voor opleiders geldt het zorgdragen voor
de eigen ontwikkeling en die van collega's, verzorgen van onderwijs, participeren in
beleids- en onderwijsontwikkeling (Koster, 2002, p. 138).

Uit de in 2002 verschenen zelfevaluatierapporten van de vijf ALO's' ten behoeve van een
tweede visitatie, blijken de beschreven competenties sterk overenkomstig te zijn. Hoewel
op onderzoek gebaseerde valideringen ontbreken, zijn het wel uitingen van een gemeen-
schappelijke kijk op het 'vak' en zijn ze in dit onderzoek bruikbaar vergelijkingsmateriaal
voor het ontwerpen van competenties. Het maken van een opleidingsprofiel is een zaak
van overeenkomstige opleidingen en gebeurt op basis van een beroepsprofiel, waarvan de
kwalificaties voor zeventig procent gemeenschappelijk zijn (HBO-Raad, 1999).
Opleidingsdoelen, eindtermen of competenties geven aan welke beroepsproblemen ont-
leend aan rollen en taken uit het beroepsprofiel op het niveau van een beginnend beroeps-
beoefenaar 6n op HBO-niveau moeten worden uitgevoerd. Het gemeenschappelijk kern-
curriculum van ALO's is op (zeer) algemene hoofdlijnen geformuleerd en ook het
HBO-niveau wordt in tien kernkwalificaties zeer algemeen aangeduid' (HBO-Raad, 2001).
Normen worden hierbij niet gegeven. Het op basis van deze hoofdlilnen of kernkwalifica-
ties afleiden van opleidingsinhouden en competenties biedt erg veel keuzevrijheid.

In dit onderzoek is de keuze 'uan competenties gebaseerd op bet adequaat kannen oplossen
1van beroepsproblemen reaaruoor een beperlet aantal specifieke vale- of beroepscompetenties
nodig zijn.

9.3.2 Inbouden van een competentiegericbt clirric,#ltim.

Een curriculum is een beschrijving van een, in tijd begrensde, onderwijsinhoud. Vanaf 1996
worden curriculua of programma's in opleidingen meer competentiegericht gemaakt
(Bowden & Master, 1993; Kwalificatiestructuur Commissie HBO-V, 1996; Mathijssen,
2000). Kenmerkend is het werken aan bekwaamheid om in verschillende werk- of prak-
tijksituaties professioneel te kunnen handelen. Daarvoor is een meer geintegreerd geheel
van kennis, vaardigheden en houdingen nodig en een sterke binding met het beroepsveld
waarvoor wordt opgeleid (Schlusmans et al., 1999). Kernproblemen vormen de spil van een
competentiegericht programma en liggen op het gebied van sport en bewegingsonderwijs.
De professionele bewegingsbeinvloeders, waarvoor het programma wordt gemaakt, zijn
immers vakdocenten bewegingsonderwijs en sporttrainers/-coaches.
Een combinatie van domeinspecifieke kennis, probleemoplossende vaardigheden en leer-
strategie8n is voldoende om de transfer van het geleerde naar veranderende arbeidssituaties
te garanderen (Bolhuis & Simons, 1999). Het opleidingsaanbod is breed en bezit vele
mogelijkheden tot diepgang. Dat verbreden en verdiepen vindt plaats door een aanbod van
modules en mastertrajecten binnen en in aanvulling op het reguliere onderwils. De ver-
onderstelling hierbij is, dat de school tot meer functiedifferentiatie zal overgaan (meer
functies op meer niveaus) en de beroepsmobiliteit zal gaan toenemen. Dat betekent voor
de organisatie van het opleidingsonderwijs meer flexibilitiet en een meer persoonlijk(e)
aanbod en aanpak (HBO-Raad, 2002). Het onderwifs wordt dan meer hybride.
Hogescholen zijn of worden partner in educatie door het aanbieden van een breed geinte-
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greerd dienstenpakket voor het opleiden van docenten en het professionaliseren van een
schoolteam. Lerarenopleidingen zullen zich dan meer gaan ontwikkelen tot regionale cen-
tra voor de ontwikkeling van competenties voor educatieve beroepen (HBO-Raad, 2002).
Het beroep van bewegingsbeinvloeder (vakdocent en trainer/coach) op het gebied van
onderwijs en sport past in het beleid van de vakvereniging (KVLO, 2002). Als ontwikke-
lingen worden genoemd:
1. Taakdifferentiatie: naast lesgever lijken er collega's te komen die zich meer gaan bezig-

houden met organisatie en afstemming van het bewegingsonderwijs op het grensvlak
van school en sport zoals bijvoorbeeld bewegingsmanagers en sportconsulenten.

2. Functiedifferentiatie: om de taak van de vakdocent te verlichten en vanwege capaci-
teitsproblemen komen er onderwijsassistenten en bewegingsinstructeurs (CIOS-afge-
studeerden) in de school.

3. Aandachtsverbreding: de vermaatschappelijking van de lichamelijke opvoeding zorgt
voor nadruk op de relatie buurt, onderwijs en sport.

Primair is er gerichtheid op het onderwijs en secundair op de sport. Mede afhankelijk van
ook buiten de ALO-opleiding ontwikkelde competenties en verkregen kwalificaties werkt
anno 2001 overigens al naar schatting ongeveer 63% van de vakdocenten ook of uitsluitend
in de sport' . Tot de eerste opleidingsvisitatie in 1997 richten vier van de vijf ALO's zich op
het opleiden voor onderwijs 6n sport. Nd de kritiek van de visitatiecommissie op dit gein-
tegreerde karakter, werd de aandacht aanvankelijk meer op het onderwijs gericht. Op dit
moment maken sportgerichte (keuze)modules' al weer deel uit van een oplei :ling en/of zijn
meerdere verwante opleidingsrichtingen mogelijk. Een principi8le en formele keuze voor
de erkenning, dat wordt opgeleid voor een breed beroeps- en werkgebied blifft nog achter-
wege. Over omvang en diepgang van het curriculum wordt binnen en buiten een opleiding
verschillend gedacht. De inhoud is relatief breed en richt zich op het verwerven van be-
wegingservaring op voor de school relevante domeinen als spel, turnen, judo en dergelijke,
didactische ervaring (bewegingsdidactiek inclusief methodiek en stages) en ondersteunen-
de ervaring (vanuit inspanningsfysiologie, sportgezondheidskunde, kinesiologie 6n sociale
wetenschappen). In het vierdejaars LIO-traject ligt de nadruk op vakdidactische verdie-
ping (ontwikkelen van vakconcept, programma's en leermiddelen) en verbreding op het
gebied van management- en onderzoeksvaardigheden. De inhouden daarvoor worden
beschreven in deel 3 (hoofdstuk 12 tot en met 15). Daarmee wordt een professionele ont-
wikkeling beoogt die zich op vergelijkbare competenties richt. Deze worden aangegeven
in paragraaf 9.4.2. Het leidt tot een veelzijdig en gevarieerd programma, waarbij voortdu-
rend wordt gezocht naar een balans tussen breedte en diepgang. Breed en gevarieerd heeft
de voorkeur van de studenten. Het is de vraag of breed opleiden ook tot een grotere flexi-
biliteit op meerdere werkvelden leidt (Klarus, 1998). De breedte van een opleiding in de
betekenis van meer vakken, thema's, onderdelen of gerichtheid op algemene vaardigheden
zijn minder belangrijk dan het verkrijgen van diepgang door transfer. Het vermogen tot
transfer verhoogt de flexibiliteit en wendbaarheid in een beroep en overbrugt het dilemma
'breed of diep' (Klarus, 1998; van Parreren, 1988). Bij transfer heeft eerder geleerde kennis
en vaardigheden invloed op het gebruiken of toepassen van die kennis en vaardigheden in
nieuwe situaties. Het gebruik kunnen maken van transfer vereist het leren van vaardighe-
den in een specifieke context met een hoge transferwaarde, aan te duiden als transferabele
vaardigheden (Klarus, 1998).
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Opleidingsaanbod verdiepen door transfer.
Transferabele vaardigheden bestaan uit drie categorie8n (Moerkamp & Onstenk, 1991;
Onstenk, 1997; Simons & Verschaffel, 1992):
1. Algemene begrippen, regels en algoritmen die deel uitmaken van een bepaald inhouds-

gebied of beroepsdomein maar ook in aanverwante domeinen toepasbaar ziin, zoals ont-
werp- en diagnoseregels, onderzoeksregels, omgangsregels, regels voor probleemoplos-
singen. Het gaat om het leren toepassen van schema's of modellen. Onderwijsmethoden
en didactische modellen in het algemeen zijn daarvan een voorbeeld.

2.  Heuristische of zoekstrategieEn, die de kans op het vinden van een oplossing voor een
probleem aanzienlijk verhogen en strategieEn voor controle en zelfregulatie, die iemand
in staat stellen om een keuze te maken uit verschillende oplossingsmethoden. Het gaat
om het leren toepassen van werkpatronen.

3. LeerstrategieEn waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het verwerven van 66n van de
voorgaande soorten kennis en vaardigheden. De aandacht wordt gericht op het leren
van principes. Het gaat om het leren toepassen van (didactische) vuistregels.

Het beschikken over deze vaardigheden maakt een meer wendbaar functioneren mogelijk
(zie paragraaf 8.4.2). Transfer kan 'laag '('low road') of 'hoog (' high road') zijn (Salomon
& Perkins, 1990). Bij lage transfer vindt automatische en onbewuste transfer van kennis,
vaardigheden en houdingen plaats. Dat speelt een rol bij het intensief leren en oefenen, tot-
dat een vaardigheid is geautomatiseerd en routine is geworden. Bij hoge transfer worden
kennis en vaardigheden bewust gelxpliciteerd en geabstraheerd uit een bepaalde context,
zodat deze bewust ter beschikking komt voor de benadering van nieuwe problemen, taken
en situaties. Er is sprake van metacognitieve sturing door het afwisselend contextualiseren
en decontextualiseren. Hoge transfer zorgt voor een flexibele en productieve aanpak.
Leren in een context wordt afgewisseld met het loskoppelen uit een context, waarbij prin-
cipes in de vorm van modellen/schema's, werkpatronen en vuistregels in andere situaties
kunnen worden toegepast. De eerder genoemde transferabele vaardigheden passen bij die

hoge transfer. Taken op een hoog metacognitief vaardigheidsniveau vereisen 'high road'-
leersituaties, waarin met informatie wordt gewerkt die los staat van de context en waarbij
principes worden herkend en leerstrategieEn in sterk verschillende situaties worden toege-
past (Kuhn et al., 1995).
Een H(B)0-student beschikt over de bekwaamheid om vakspecifieke kennis toe te passen,
maar ook over de bekwaamheid om kennisgebieden te integreren, praktijksituaties kritisch
te evalueren op oude, bekende en op nieuwe verrassende kenmerken, te reflecteren op situ-
aties waarin aangeleerde routines tekort schieten en nieuwe kennis en vaardigheden te
ontwikkelen wanneer de situatie daartoe uitnodigt. Om in dynamische en complexe
arbeidsomgevingen zoals de school te kunnen functioneren, zijn algemene (probleem-
oplossings)vaardigheden en reflectieve vaardigheden als competenties nodig die naar vak-
gebonden activiteiten kunnen worden vertaald.
De condities voor het ontwikkelen van transferabele vaardigheden zijn het beschikken
over wendbare cognitieve handelingsstructuren (zoals schema's, werkpatronen en vuistre-
gels) en situatiegebonden variatie in ervaringen (Klarus, 1998, p. 138). Transfer wordt
bevorderd door het maken van specifieke en relatief concrete voornemens, een daarvoor
ondersteunende leerwerkomgeving en eerdere ervaring met of training van het nieuwe
gedrag. Als je wilt weten wat iemand gaat doen, kijk dan naar wat hij heeft gedaan. Het is
de belangrijkste voorspeller van het latere gedrag (Den Ouden, 1995, p. 30; Perkins &
Salomon, 1989).
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9.4 Ontwerpen van een competentiegericht opleidingsprogramma

In een competentiegericht opleidingsprogramma staan (kern)problemen, (kern)taken en
(kern)rollen uit de beroepspraktijk centraal (Cluitmans, 2002, p. 70). De taken vormen een
eerste rode draad in de programma-opzet. Het gehele onderwils staat in dienst van het toe-
lichten, verantwoorden en uitvoeren van taken 6n het bespreken van taakuitvoeringen.
Binnen een periode bestaat afstemming tussen taken (De Bie & Gerritse, 1999). Taken wor-
den bij voorkeur thematisch (naar het type probleem(gebied)) en concentrisch (herhalend
en verdiepend) geordend. Thema's vormen een tweede rode draad in de programma-opzet.
Juist in een vierde studiejaar is een meer competentiegericht opleidingsprogramma aan te
bevelen. Het onderwijs in de hoofdfase staat immers dichter bij de beroepspraktijk en gaat
vooral om het oplossen van praktilkproblemen. De opbouw van het curriculum verloopt
concentrisch, waarbij de complexiteit van de taken in de loop van de leerjaren geleidelijk
toeneemt. Taken zijn echter altijd relatief moeilijk en complex, sluiten voor een deel op
eerdere ervaringen aan, maar voor een deel ook niet. In een gegeven opleidingstijd ver-
schillen de niveaus per competentie en per lerende en tussen de lerenden onderling.
In paragraaf 9.4.1 wordt de opbouw van een curriculum beschreven en in 9.4.2 gaat het om
de ontwerpregels voor het opleidingsonderwils inclusief het curriculum.

9.4.1 Opboww 'van een curricullim.

De curriculumbeschrijving beperkt zich hier toi het LIO-traject en is een beschrijving van
opvattingen (opleidingsconcept), organisatie, kern- en keuze-inhouden, didactische werk-
wi izen en toets- of evaluatievormen (HBO-Raad, 1999). Het programma bestaat uit een
geordend geheel van kernproblemen die zijn benoemd als tbema's. De thema's in dit tra-
 ect zi n'. reflecteren, begeleiden, visie ontwikkelen, samenwerken in een team, didactisch
handelen op twee niveaus, ontwerpen van plannen en middelen op micro en mesoniveau
en (praktijkgericht) onderzoeken, ontwikkelen 6n implementeren. Ze worden in deel 3
(hoofdstuk 2 tot en met 5) beschreven.
Deze thema's zijn uitgewerkt in modules en worden praktisch vorm gegeven in didacti-
sche, methodische en managementpractica. Opzet en inhoud van de practica worden ver-
der beschreven in bijlage 1. Modules en practica leveren de kennis en vaardigheden voor de
toepassing in taken. Dat is de primaire gerichtheid. De taken zijn sterk overeenkomstig
met de in het beroep voorkomende taken.
Thema's zijn ook onderdeel van het StudieWerkBeleidsplan (project 1). Dat bestaat uit
meerdere individuele en teamtaken dn kern- en keuzemodules. Een omvangrijke mesotaak
c.q. didactisch innovatief project (project 2) omvat een zelf gekozen thema. De taken zijn
in bijlage 2 beschreven. Het geheel fungeert als een geintegreerd programma, waarm ver-
der nog teamoverleg, zelfstudie en begeleiding plaatsvindt (Van Eijl et al., 1998). Binnen de
verschillende modules zijn niveau- en interessekeuzes mogelijk. Het curriculum biedt
lerenden mogelijkheden om, binnen nader aangegeven condities, zelfstandig en individu-
cel/als team leer- en studieroutes te kiezen (Elshout-Mohr & Oostdam, 2001). De beschik-
bare tiid en de kwalificatie-eisen stellen grenzen aan die speelruimte voor lerenden.
Een bijzonder soort problemen vormen de kritische incidenten of gebeurtenissen. Dat
kunnen indringende praktijkervaringen van LIO's zi in, maar ook ingebrachte 'bijzondere
problemen' die nogal eens in het beroep kunnen voorkomen. Het incident fungeert als een
case en wordt door de groep besproken. Het bevordert het situatief leren denken en het
analyseren van het feitelijke (door hem/haar 6n van mij) versus gewenste handelen in de
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praktijk. Incidenten zi in kortdurende verschiinselen. Gebeurtenissen bestrijken een lange-
re periode.
De te verwerven competenties in dit LIO-traject zijn beschreven in decl 3 (hoofdstuk 6).
Op enig moment leveren de LIO's bewijzen voor hun competentieniveau door het uitvoe-
ren van assessments c.q. niveautoetsen op basis van een 'taak' in de vorm van een authen-
tiek praktijkprobleem. Competentieontwikkeling vindt door contextsturing plaats en niet
door een strakke regie in de zin van 'plan-do-check-react' of'Wat willen we bereiken? Hoe
en wanneer gaan we het aanpakken? Hebben we bereikt wat we willen? Wat en hoe kan of
moet het beter?
Bij het ontwerpen van een competentiegericht curriculum zijn het perspectief van de leren-
de 6n het inhoudelijk perspectief in samenhang van belang. Het gaat dan om de volgende
vragen. Zie figilitr 9.1.

Perspectief van  de lerende lnhoude#jk perspectief

Wat wil de lerende weteni Welke inhoud is belangrijkl
Wat weet de lerende a12 Wat is zinvol aan de inhoudi
Welke condities beTnvloeden het leren) Wat is de beste plaats van de inhoud in het
Hoe wordt het leereffect bepaald2 curriculumi

Figuur 9.1. Samenbangen in perspectieven op inbouden.

Het programma is vraag- dn aanbodgericht. Binnen thema's staan afwisselend de eigen

ervaringen van
de LIO's en de kerntopics van het vak centraal. Het ontwerpen van een curriculum is
behalve een complex ook een interactief proces dat door dialogen of discours de best pas-
sende alternatieven op grond van redelijk rationele beslissingen oplevert (Nijhof et
al.,1995).
In dit LIO-traject stellen de opleiders bet raammerle vast. Opleiders en LIO's voeren
samen bet programma uit. Continue evalitaties zorgen voor bijstellingen.

9.4.2 Ontwerpregels ·voor een opleidingsmodel.

(Opleidings)onderwijs biedt lerenden een omgeving waarin ze worden uitgedaagd om
individueel en samen met elkaar actief te leren, met een duidelijk zicht op de functionaliteit
van het leren en het geleerde (toepassingsperspectief), waarin het leren wordt gesitueerd in
een concrete (beroeps)context en waarin de authenticiteit van die context zo hoog moge-
lijk is. Daarvoor is een samenhangend geheel aan ontwerpregels nodig (Dochy et al., 2000).
Een systeembenadering als ontwerpmethodologie past bij dit proces van oplossen van
(opleidings)problemen (Plomp et al., 1992; Kessels, 1996b).Een opleidingsmodel omvat
het competentiegerichte opleidingsprofiel, de uitgangspunten voor de programmaopzet en
de onderwijsaanpak (De Bie et al., 2003, p. 96). Het model wordt vervolgens verder uit-
gewerkt in een werkplan c.q. studiehandleiding voor een bepaalde periode of een geheel
leerjaan
De ontwerpregels 'worden toegepast op  bet opleidingsmodel voor bet vierdejaars LIO-traject.
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Deze ontwerpregels zijn:
1.   Het ontwerpen van een 'krachtige' leeromgeving, die vooral resulteert in actief leren en

ontwikkelend onderwilzen. Zie decl 1, paragraaf 3.1, voor indicatoren en specificaties.
2.  In de leerwerkomgeving staan beroepsprocessen en -problemen centraal. Het gaat hier

om essentiEle rollen, kerntaken en kernproblemen die representatief zijn voor de werk-
velden bewegingsonderwijs en sport. Welke producten levert het op en welke compe-
tenties zijn hiervoor nodig?

3.  In de leeromgeving worden vakmodellen gebruikt om reele of virtuele problemen of
uitdagingen:
-   te herkennen en de relevante aspecten te selecteren,
-  te analyseren door verbanden te leggen tussen de verschillende aspecten in een

probleem,
-   creatief op te lossen Of te inspireren tot interventies, adviezen, ontwerpen of plan-

nen,
-    te evalueren met behulp van criteria, die aan deze vakmodellen en de uitgangspunten

daarvoor kunnen warden ontleend.
De kennis die hiervoor nodig is, is verschillend van aard. Het betreft kennis over
beroepssituaties inclusief een repertoire aan opgeloste problemen, begrippen, princi-
pes, modellen en theorieEn en manieren waarop in het vakgebied problemen worden
aangepakt, strategiefn voor het oplossen van moeilijke specifieke, algemene problemen
en strategieBn voor verder leren (verwerven van metacognitieve kennis). De student zal
deze kennis al doende zelf moeten verwerven.

4. In een leeromgeving zijn meerdere leerlijnen operationeel (De Bie & Gerritse, 1999).
Leerlilnen worden ontworpen vanuit het perspectief van de student en zijn inhoudelijk
en wat verwerving van vaardigheden betreft verschillend. Leerlijnen verschillen in leer-

Noom leerlijn Leergerichtheed Dynomiek van het leren Volgorde von de
leerelementen

Ervarings- en Dagelijks praktijk Morgen moet het beter Praktijkervaringen
reflectiellin uitwisselen, vergelijken meer conceptueel

en bespreken bespreken

Studieloopbaan- Studie-, stage- en Betekenis geven aan Reflectie op
begeleidingslijn beroepservaringen leren en werken ervaringen
Practica- en Oefenen van Beter worden in X Vaardigheid steeds
vaardigheidslijn doe- vaardigheden meer plaatsen in

ervaringscontext en
conceptueel domein

Theoretische en Oefenen met de Concepten systematisch Meer relateren
conceptuele onder- systematiek van leren kennen aan de praktijk
zoekslijn concepten

G€integreerde Er moet iets opgelost, Ontwikkelen van Steeds meer
probleemgestuurde gemaakt, ontworpen beroepsproducten praktische en

taken- of proiectlijn worden in achte of theoretische verant-

gesimuleerde praktijken woording en inte-
gratie van vaardigheden

Figuur 9.2. Studeren langs verscbillende leerlijnen.
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dynamiek, worden steeds minder sturend, omvatten elk een volwaardig leerproces
(ervaren, nadenken, opdoen van concepten, uitvoeren van interventies) met een eigen
volgorde en gaan in toenemende mate samenhangen. Er ontstaat differentiatie naar
niveau en interesse, waardoor persoonlijke leerlijnen mogelijk worden (zie figuitr 9.2).
Het startniveau van een leerlijn wordt individueel bepaald. Er is een breed aanbod aan
taken en leerwerkactiviteiten. De begeleiding van de docent is op de individuele student
of het team gericht. De leerwerksituaties zijn gevarieerd. Er is sprake van een individu-
eel en een collectief leertraject.

5.  Voor de professionele ontwikkeling op hoofdlijnen zijn vilf indicatoren op twee gebie-
den maatgevend. Ze zijn beschreven in deel 3, paragraaf 10.3.

6. Aan rollen, kerntaken en kernproblemen worden thema's ontleend en deze worden
naar toenemende moeilijkheidsgraad of complexiteit in practicaonderwerpen en onder-
wijstaken geordend. Er is sprake van een concentrische opbouw (herhalend en verdie-
pend, steeds moeilijker en complexer) 6n thematisch waarbij kernhandelingen van acti-
viteiten of taken direct al aan bod komen. De taakaanpak is interdisciplinair, te typeren
als een totaalaanpak en gebaseerd op de aanpak van een vakexpert. Het toetsen van de
bekwaamheid om competent te kunnen handelen gebeurt in de vorm van assessments.
In de practica wordt de essentie van een probleem direct aan de orde gesteld. Het leren
en onderwijzen staat model voor een mogelijke toepassing in de praktijk. Hierop wordt
regelmatig gereflecteerd. Er wordt onderscheid gemaakt in didactische, methodische en
managementpractica. In didactische practica worden opvattingen in onderwijs-
methoden praktisch vertaald en wordt de samenhang van opvattingen getoond en
gepraktiseerd. In de methodische practica geven de LIO's zelf les op een voorkeurs-
gebied en tonen ze hoe onderdelen van bewegingsgebieden aan leerlingen kunnen wor-
den geleerd. In de managementpractica komen aspecten van het professioneel handelen
aan bod, zoals vergaderen, verdelen van taken, gesprekken voeren, beleid maken, bege-
leiden en scholen, reflecteren. Voor de practice gelden de volgende ontwerpregels (zie
figittir 9.3, pag. 166).
De practica zijn meer gedetailleerd in bijlage 1 beschreven. Het is het resultaat van drie
jaar ontwikkelend onderzoeken. De onderwijstaken zijn beschreven in billage 2.

7.  Het opleidingsonderwijs is een integraal en consistent geheel. Het bevordert de effecti-
viteit en effici2ntie van het leren. Theorie wordt beter en gemakkelijker toegepast en
praktijkervaringen worden beter aan theoriein of modellen gekoppeld. De integratie
heeft betrekking op organisatie, inhoud, aanpak en de toetsing van een module in de
opleiding en wordt op de volgende manieren ontwikkeld.
a. Horizontale inhoudelijke integratie binnen 66n leerjaar tussen meerdere domeinen

en docenten. Eenheid is een 'thema' waarin drie tot vier docenten participeren.
b. Verticale inhoudelijke integratie in opeenvolgende leeriaren van 66n domein. Ook

hierin participeren drie tot vier 'vak'docenten.
c.  Een optimaal logisch samenhangend programma op basis van leidende opvattingen

(het opleidingsconcept) en benoemde competenties: het kunnen oplossen van kern-
problemen in het vak.

d.  Een overeenkomende werkwijze, dus ook met verschillende vormen van activeren-
de didactiek. De opleiding fungeert als 'model', waarbij het opleidingsonderwijs
overeenkomt met het aanbevolen en door studenten te praktiseren onderwijs in de
school.

e. Geintegreerde praktijktheorie toetsing van competenties, waarbij de cyclus van
begrifpen, integreren en toepassen wordt uitgevoerd. Toetsvormen zijn: een
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Didactische en methodische practica Managementpractica

1. Het praktisch voorbeeld geeft de kern aan 1. Koppeling theorie-praktiik.
waar het om gaat goed aan. De theoretische De context van het thema of onderwerp

achtergronden worden opgespoord of er wordt aangegeven of moet zelf worden opge-
wordt naar verwezen. spoord.

2. De opvattingen die in het gegeven voorbeeld 2. Idem.
een rol spelen worden nadrukkelijk geexplici-
teerd.

3. Concepten hebben invloed op het didactisch 3. Concepten hebben invloed op het
handelen. Er wordt onderscheid gemaakt tus- professioneel handelen. Aspecten van professi-
sen de invloed op het niveau van praktische oneel handelen worden praktisch vertaald en in
uitvoering en van methodische keuzes. Een een context geplaatst.
handelen op twee niveaus.

4. In taken wordt het raadplegen van bronnen 4. Idem.

aangegeven of verondersteld dat de LIO's ze
zelf opsporen en gebruiken. Het expliciteren
van opvattingen, het waarom, speelt in elke
taak een belangriike rol.
Het construeren van plannen voor lessenreek- Het leren te leren speelt een belangrijke rol bij

sen gebeurt op basis van ontwerpstappen die het oplossen van problemen of het invullen van
het 'werken op twee niveaus' nastreven. uitdagingen. Het gaat hier om werkpatronen

van algemene of specifiek inhoudelijke en vak-
gebonden aard.

5. In de practica worden individueel en 5. De praktische toepassing vindt plaats in

gezamenlilk voorbereide demonstraties gege- taken en in het functioneren als LIO-sectie.
ven. De rest van de LIO-groep heeft zich voor- Assessments toetsen niveau en vorderingen.

bereid op een kritische evaluatie.

6. Interactieve en communicatieve aspecten 6. Idem.
van het practicum, het proces of het verloop,
zijn nadrukkelilk aandachtspunt en onderwerp
voor leerervaringen.

Figuur 9.3. Ontwerpregels voor practica.

casustoets, een praktijktoets, een studieteamtaak en/of een lesgeefassessment op de

stageschool.
f. De ontwikkeling naar een meer geintegreerde opleiding begint met het samen

maken van toetsen. Maak vervolgens binnen een themagroep een programma en
bepaal de werkwijze. Wissel ervaringen uit met andere teams binnen een bepaald
blok dat immers uit meerdere modules bestaat.

Bij het ontwerpen van een competentiegericht curriculum worden LIO's, coaches en oplei-
ders betrokken. De kwaliteit van een opleiding is hoog wanneer het feitelijke en gewenste

curriculum congruent en consistent zijn. Van interne consistentie is sprake als de samen-
stellende delen van het programma een evenwichtig en logisch samenhangend geheel vor-
men (Kessels, 1996b). Van externe consistentie is sprake als er congruentie bestaat tussen

de visies en waarderingen van betrokkenen over het programma.
8. Opleidingsonderwijs wordt continu en al doende ontwikkeld.
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9.5 Organisatorische randvoorwaarden

De mogelijkheden van een onderwijsorganisatie worden beperkt door de beschikbaarheid
van personeel, accommodatie, materi8le voorzieningen en financi8le mogelijkheden, die op
hun beurt afhankelijk zijn van het aantal studenten in een opleiding en hun doorstroom-
snelheid. De tijd die voor het onderwijs en de begeleiding van studenten beschikbaar is,
hangt af van de formatieomvang waarover een opleiding afhankelijk van de onderwijs-
vraagfactor beschikt. Hoe sneller de student door een opleiding gaat, hoe hoger de
omvang. Verhogen van het rendement en in het bijzonder de onderwijsvraagfactor hangt
van drie factoren af.

Effectiviteit en efficientie.
Formeel is de jaarlijkse studielast 1680 uur, opgedeeld in eenheden van 40 uur. Per eenheid
is 66n studiepunt te verdienen. Toetsen zijn meestal gekoppeld aan een eenheid of veel-
vouden daarvan. De formele studielast voor studenten komt niet overeen met de werke-
lijke.  Van der Drift & Vos (1987) schatten dat  1300  uur een meer reEle inschatting van  de
studielast is. Dat correspondeert met een maatschappelijk normaal niveau van besteding
van werktijd. Wordt toegegeven aan de behoefte van studenten om hun studie meer naar
eigen inzicht te kunnen indelen, dan vermindert bij een onveranderende inrichting van het
onderwijs de intensiteit van begeleiding die in het studieprogramma is ingebouwd. De con-
sequentie is dat er concurrentie ontstaat tussen studieonderdelen onderling en tussen alter-
natieve tijdbestedingsmogelijkheden, zoals vrije tijdsactiviteiten of werk. Voor ALO-stu-
denten in een meer op PGO georiEnteerd onderwijssysteem is de inschatting dat  1100 uur
dichter bij de werkelijkheid is. Op basis van tijdschrijven door LIO's wordt in dit onder-
zoek deze inschatting bevestigd (zie deel 1, hoofdstuk 6).
Een weekrooster is van invloed op de studie-inspanning. Minder contacttijd leidt niet tot
enige vermeerdering van zelfstudietijd. Die tijd gaat meer in de richting van ontspanning
of (ander) werk. Meer contacttijd bevordert de deelname aan de lessen en er ontstaat een
vaste dagindeling waarin ook zelfstudie (circa een uur) een plaats krijgt. Veel contacttijd
per dag gaat ten koste van de zelfstudietijd tenzij er tijd en ruimte op het instituut beschik-
baar is. Bij te veel programma-eisen neemt niet de bestedingstijd voor de studie toe, maar
wordt er per thema minder tijd besteed. Een gebroken of onvolledig weekprogramma
bevordert een sterke toename van de vrije tijdsbesteding of het werk, terwijl de variatie in
dagindeling tussen studenten groter wordt. Wanneer studieactiviteiten thuis kunnen wor-
den uitgevoerd nemen vrijetijdsbezigheden en werkzaamheden toe.
Verbeteren van een opleidingsprogramma kan door (a) het vergroten van het resultaat van
het instructieproces en/of (b) de mate waarin studenten aan het werk worden gezet en de
daarbij te gebruiken middelen. De veronderstelling is dat wanneer de studietijd van een
groep studenten toeneemt, ook de leerresultaten toenemen. Een maat voor de effectiviteit
van de studieomgeving is het vergroten van de inspanning van studenten door roosterver-

betering (meer inspanning van studenten), roosteruitbreiding en parttime leren en werken.
In het LIO-traject wordt geprobeerd studie-inspanningen te reguleren. De practica in de
eerste en tweede periode vergen veel tijd. Het overleg in combinatie met het werken aan
onderwijstaken en assessments zorgen voor een constante druk.
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Inzet van docenten.
Vaste kosten zijn onafhankelilk van het aantal st:udenten. Het gaat hier om kosten in ver-
band met het ontwikkelen van cursussen, het drukklaar maken van schriftelijk materiaal,
het maken van digitaal en audiovisueel materiaal en het maken van leermiddelen. Daarnaast
zijn er variabele kosten, die afnemen met het aantal studenten dat er van kan profiteren.
Het meer docentonafhankelijk maken van het onderwifs is financieel verantwoord als de
variabele kosten worden verlaagd en de vaste kosten over een groter aantal studenten wor-
den gespreid. Dat is in het LIO-traject niet het geval. De groep is relatief klein in verhou-
ding tot de inzet van de opleiders. De kosten zijn gebaseerd op de hoeveelheid instructie,
die nodig is om studenten gemiddeld 66n uur aan het werk te houden. Onderwijs dat veel
begeleiding vraagt, bijvoorbeeld van een docent op vijf studenten, is (te) kostbaan Bil
kostenbeheersing ligt de nadruk vooral op het spreiden van de vaste kosten door een lang-
durig gebruik van lesmateriaal (drie tot vijf jaar) en door een groot bereik per jaar. Het
LIO-traject blijkt veel tijd van docenten te kosten en is dus relatief duut.

Het leenendement.
Het is gewenst dat gegeven een bepaalde studietijd de meest optimale leeropbrengst wordt
gerealiseerd. Het niveau van startbekwaamheid is het minimumniveau, maar er ziin ver-
schillen in afstudeerniveau en niveau per competentiegebied. Sneller afstuderen is in de
opleiding niet mogelijk, tenzij via anders verworven kwalificaties de opleiding wordt
begonnen. Het kan de diepgang (op onderdelen) bevorderen, maar het kan ook zijn dat de
overgebleven tijd aan werk of vrijetijdsactiviteiten wordt besteed (Van der Drift & Vos,
1987).

De  specificatie van  de  bier  bescbre'ven  indicator is  opgenomen in  deel  1,  paragraaf 3.1.

Noten
1 Binnen opleidingen voor leraren lichamelilke opvoeding (ALO's) wordt het beroep van bewegingsbeinvioeder

steeds breder en gelijktijdig meer gedifferentieerd opgevat. Binnen bijvoorbeeld het Hanze Instituut voor
Sportstudies (HIS) in Groningen worden per 1 september 2003 de studierichtingen sportontwikkeling (met daar-
in twee stromen: docent lichamelilke opvoeding en sportdocent of trainer/coach), sportmanagement en sportthe-

rapie aangeboden. Het beinvloeden van het bewegen van de gezonde mens wordt verbreed met het managen van

organisaties die het bewegen van gezonde en revaliderende mensen regelen en het beinvloeden van het bewegen
van de revaliderende mens. In clit onderzoek wordr van een meer beperkte beroepsopvatting uitgegaan: het
beroep van bewegingsbeinvloeder van de gezonde jongere en oudere mens.

2 De vijf ALO's zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Tilburg en Zwolle. Het betreft de eind 2002
verschenen zelfevaluatierapporten van de vijf ALO's ter voorbereiding van hun tweede visitatie in het eerste

kwartaal van 2003.
3 HBO-kernkwalificaties worden aangeduid met begrippen als: brede professionalisering, multidisciplinaire inte-
gratie, wetenschappeliike toepassing, transfer en brede inzetbaarheid, creativiteit en complexiteit in handelen,

probleemgericht werken, methodisch en reflectief denken en handelen, sociaal-communicatieve bekwaamheid,
basiskwalificering voor managementfuncties en besef van maatschappelilke verantwoordelijkheid (HBO-Raad,
2001).

4 De schatting is gebaseerd op een at random telefonische enquhe onder 422 vakleraren in basis- en voortgezet
onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ze opereren daarin als trainer-coach, begeleider van

individuele of teamsporters en/of binnen het bestuurlilk kader. Het is een werkveld dat veel overeenkomst heeft

met het bewegingsonderwijs
5 In de ALO-opleiding worden alleen in de beperkte vrii e ruimte formeel praktische leerervaringen en kwalifi-
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ceringen op sportgebied geboden. Op didactisch en managementgebied ziin de noodzakelijke competenties over-
eenkomstig. De competentie 'eigen (demonstratie) vaardigheid' ligt in de sport vaak op een hoger niveau en zal
grotendeels buiten een ALO om moeten zi n of worden verkregen.

6 In het LIO-traject zijn drie opleiders werkzaam met de volgende inzet: contacturen inclusief voorbereiding (370
uur), assessments inclusief voorbereiding (320 uur), ontwikkeltijd (50 uur), organisatie inclusief cursus voor coa-

ches (60 uur). In totaal: 800 uur per 28 studenten = 29 docenturen per student. In een vergelijkbaar vierdejaars

regulier traject is de omvang 800 uur per 40 studenten = 20 docenturen per student.
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HOOFDSTUK 10

ONTWERPEN VAN OPLEIDINGSONDERWIJS:

BEOORDELEN OF TOETSEN

Ontwerpen van opleidingsonderwijs richt zich op drie dimensies (zie paragraaf 7.2). De
derde dimensie is het beoordelen of toetsen. Het competentiegerichte karakter (zie para-

graaf 9.2) en de noodzaak daarvoor een hybride onderwijssysteem te ontwerpen heeft con-
sequenties voor de manier van toetsen. Die consequentie is dat het gebruik van assessments
of niveautoetsen een logische keuze is. Het toetsen staat in dienst van professionele ont-
wikkeling en krijgt een meer diagnostisch karakter. De indicator kan dan ook worden
getypeerd  als: ' Competentiegericbt  leren  en  opleiden  op  basis  van  niveautoetsende  en  op
ontwibleeling gericbte evalticities: Indicator en specificatie zijn opgenomen in deel 1, para-
graaf 3.1.

Achtereenvolgens beschrijven we in dit hoofdstuk: het toetskader (10.1), het beoordelen
van competenties door assessments of niveautoetsen (10.2) en de gevolgen van een andere
manier van toetsen (10.3).

10.1 Beschrijving van een toetskader

In een 'krachtige' leerwerkomgeving waarin het ontwikkelen van competenties doel van
onderwijs is, wordt het toetsen van de wilze waarop praktijkproblemen worden opgelost
en de kwaliteit van de producten de belangrijkste aandachtspunten. Dat geldt zowel voor
de startende professional als de opleiding en de school. Het niveau van de afgestudeerde
kan eenvoudig worden vastgesteld. Niet alleen de opleiding of de school bepaalt de aan-
dachtspunten bij het toetsen van de competenties. De lerende zelf kan op dat punt ook
wensen hebben. Naast kerntoetsen ontstaan zo ook keuzetoetsen op niveau. Een integrale

toetsing heeft hierbij veruit de voorkeur.
De manieren dn momenten van toetsen bepalen in zeer sterke mate het studiegedrag van
lerenden. (Van Berkel, 1999; Birenbaum & Dochy, 1995; Cluitmans, 2000; Van der Drift,
1987; Moerkerke, 1996; Van der Vleuten & Driessen, 2000; Waeytens et al., 2002b).
Lerenden doen wat het toetsprogramma van ze vraagt en meestal doen ze niet wat het
toetsprogramma niet van ze vraagt. Als er niets op het spel staat zal er niet of nauwelijks
voor een toets worden geleerd. Door een pragmatische instelling worden kansen op succes

gemaximaliseerd en doen lerenden dat bij voorkeur met de minste inspanning. Het is een
voor de lerende noodzakelijke en optimale strategie om binnen alle concurrerende acti-
viteiten maximaal resultaat te behalen. Het type en tijdstip van toetsen spelen daarom een
beslissende rol in het studiegedrag. Congruentie tussen toets- en onderwijsdoelen is om
deze reden een absoluut noodzakelijke voorwaarde om elke vorm van innovatie in het
onderwils te doen slagen (Van der Vleuten & Driessen, 2000). Beoordelen levert een
belangrilke extrinsieke prikkel om het onderwijs voor de lerende op bepaalde momenten
prioriteit te geven. Feitelijk is het functioneren als vakdocent in de school 66n groot toet-
smoment. Datzelfde zou in de opleiding ook moeten kunnen, maar onderwijs zonder
beoordeling werkt niet (Hofstee, 1999, p.22).
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In paragraaf 10.1.1 wordt het toetSkader beschreven. De toetsvormen komen in 10.2.2 ter
sprake, inclusief de eisen die aan toetsen gesteld kunnen worden.

10.1.1 Diagnostiscbe flinctie.

Een toetskader dat aansluit op innovatief opleidingsonderwijs zorgt voor toetsen op hoofd-
lijnen die bovendien gdntegreerd en holistisch van aard zijn. Ze ondersteunen het leerpro-
ces door frequent voor te komen, competentieniveaus en vorderingen te beoordelen. De
diagnostische evaluatiefunctie staat centraal en is vooral gericht op authentiek gedrag in
authentieke situaties (Simons, 2000). De toetsvormen sluiten aan op het niveau van zelf-
standigheid en betrokkenheid 6n worden door lerenden benut voor het leerproces. Toetsen
omvatten het gehele scala aan geformaliseerde evaluatieactiviteiten die te maken hebben met
het meten, waarderen en beoordelen van en over competenties van studenten in een onder-
wijssituatie. Het heeft als feedbackmiddel consequenties voor de studievoortgang.
In paragraaf 9.4.2 zijn de ontwerpregels van een opleidingsprogramma beschreven. Daarin
worden een vijftal leerlijnen benoemd: (1) de ervarings- en reflectielijn, (2) de studieloop-
baan- en begeleidingslijn, (3) de practica- en vaardigheidsliin, (4) de theoretische en
conceptuele onderzoekslijn en tenslotte (5) de gezntegreerde probleemgestuurde taken- of
projectlijn. De leervorderingen op deze lijnen moeten getoetst worden. Het geheel aan
leerlijnen vormt het toetskader en richt zich daarbij vooral op het toetsen van kernrollen,
-taken en -problemen en de kern van het 'kennisbestand' van een vak of beroep in het
algemeen.

10.1.2 Toets'uormen en -eisen.

Het toetsen van kennis, hogere cognitieve vaardigheden, beroepsspecifieke vaardigheden
en leervaardigheden zijn alle en ook in samenhang met taken te toetsen (Van der Vleuten
& Driessen, 2000). Authentiek toetsen, het toetsen hoe praktijkproblemen worden opge-
lost, vindt plaats door assessments. Omdat deze vaak samenvallen met het aangeven van
beheersingsniveaus kunnen ze ook niveautoetsen worden genoemd. Het toetsen van de
wiize waarop studenten problemen leren oplossen of uitdagingen vorm en inhoud geven,
kan op de volgende manieren:

1.  Een 'overalltoets' is een toets, waarmee een complex probleem moet worden opgelost.
Het probleem dekt een behoorlijk deel van de onderwijsinhoud die onderwezen is. De
uitkomst maakt duidelijk in welke mate lerenden in staat zijn problemen te identifice-
ren, formuleren, analyseren en bij te dragen aan de oplossing ervan. De complexiteit van
het scoren blijkt een probleem te zijn en de uitkomsten van simulaties zijn een slechte

voorspeller voor de uitkomst op een andere simulatie (Segers, 1998). De mate waarin
iemand vaardig is in het oplossen van het ene complexe probleem, blijkt geen goede
voorspeller voor de vaardigheid bil een ander probleem. Dit is bij alle vormen van com-
petentiemeting het geval (Van der Vleuten & Driessen, 2000; Shavelson et al., 1993). Het
probleem kan verminderd worden door met betekenisvolle authentieke opdrachten te
werken, eenvoudige formuleringen van (kern)problemen aan te bieden en te zorgen
voor een grote steekproef aan probleemtaken.

2. Projecten worden door medestudenten en opleiders op basis van 'beargumenteerd
bezwaar' in de vorm van een projectbeoordelingskring begeleid en beoordeeld. De
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beoordeling gebeurt door een groep van maximaal zeven personen die bestaat uit mini-
maal een docent en studenten. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bege-
leiding en beoordeling van de projectverslagen. Een afstudeerkring komt regelmatig
bijeen om de voortgang te bespreken. Voorwaarde is een goede en verantwoorde orga-
nisatie van de interactie tussen studenten onderling en de docent. De consentbeslisregel
'iets wordt beslist als geen deelnemer een beargumenteerd bezwaar heeft', maakt beoor-
delen door docent en medestudenten mogelijk. Uit onderzoek blijkt (Rompe &
Romme, 2001) dat deze vorm zowel effectiviteitbevorderende als belemmerende inter-
acties blijkt op te leveren en dat de leerprestaties (eindciffers en doorlooptiiden) niet
significant verschillen van meer traditionele begeleidingsvormen. Er wordt wel effec-
tiever samengewerkt.

3.  Bij de werkproef (hands-on-toets of worksample) gaat het om het uitvoeren van enke-
le taken in de schoolsituatie. Het is een vorm van 6cht authentiek toetsen (Elsen et al.,
2001). De betrouwbaarheid van deze toetsvorm is zwak en de standaardiseringsmoge-
lijkheden zijn beperkt als je het bekijkt in het perspectief van 'voorspellende waarde'.
De toets neemt veel tijd in beslag en er zijn veel reile werksituaties nodig. De toetS
werkt activerend en biedt mogelijkheden voor (zelf)diagnose. Diagnostisch evalueren
gekoppeld aan consequenties voor het verder functioneren in de opleiding is belangrijk.
Gestandaardiseerd observeren van dagelijks handelen met behulp van uitgebreide crite-
rialijsten blijkt geen grote verschillen in betrouwbaarheid Op te leveren met meer
holistische, globale oordelen van waargenomen gedrag. Het zo eenvoudig mogelijk
houden door een persoon in meerdere situaties te observeren of door meer observaties
van dezelfde persoon in dezelfde situatie uit te voeren, is aan te bevelen. De gesimu-
leerde situatie is daarbij zo authentiek mogelijk.

Toetsvormen kunnen in het LIO-traject naar een viertal scenario's worden geordend
(Altheide & Johnson,  1994)  (zie figuur 10.1).

Opieiding geeft betekenis Student geeft betekenis

Competentiegericht Scenario 3: demonstreren en Scenario 4: verantwoorden van
verantwoorden van zelfontwikkelde kwaliteitscriteria
opleidingscompetenties

Korte term4n leerdoelen Scenario  I: toepassen Scenario 2: leerervaringen
toelichten

Figuur  10.1. Vier toetsscenario's.

In scenario 1 zijn de toetsvormen taken in de vorm van 'overall' toetsen en werkproeven
of practica-toetsen. De lerende toont inzicht in de mate waarin basiskennis en -kunde is
verworven. In scenario 2: logboeken, leerverslagen, portfolio, video-opnames van lesfrag-
menten gevolgd door een 'stimulated-recall'-gesprekken 6n gesprekken waarmee wordt
aangetoond in welke mate een lerende erin is geslaagd een productieve betrokkenheid te
reguleren (zelfregulatie commitment). In scenario 3: taken waaronder projecten in de vorm
van assessments en gesprekken waarmee de student laat zien in welke mate hij erin slaagt



Ontwerpen van opleidingsonderwijs: beoordelen of toetsen / 173

zijn ontwikkeling als professional te reguleren (zelfregulatie professionele ontwikkeling)
en het onbekende met het bekende aan te pakken (beschikken over probleemoplossings-
vaardigheden). In scenario 4 vinden gemeenschappelijke taken, referaten, projecttaken en
presentaties een plaats waarmee de lerende laat zien in welke mate het eigen handelen effec-
tief is in relaties (netwerkvaardigheden) en standaardkennis en -kunde is verworven (mate-
riedeskundigheid). De toetsvormen zijn individueel 6n gemeenschappelijk, proces- en pro-
ductgericht. Toetsen moeten betrouwbaar zijn in de zin van constructvalide (dekkend voor
de beroepscompetenties), bruikbaar zijn bij het toetsen van competenties, acceptabel zijn
(voldoende informatie vooraf geven), een startpunt zijn voor verdere leeractiviteiten, rede-
lijk in belasting zijn voor zowel de lerende als de docent (Cluitmans, 2000).

Toetskader, toetsvormen en criteria zijn in een samenhangend geheel, een toetsplan,
beschreven. Het toetsplan en de uitvoering zijn onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem,
waarin (1) criteria en afspraken voorkomen die een gewenste kwaliteit definiEren, (2)
voortdurend informatie over relevant geachte kwaliteitsaspecten wordt verzameld, (3)
wordt nagegaan of het kwaliteitsniveau voldoet en afwijkingen op tijd worden gesignaleerd

en (4) acties gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit. Het is een aspect van de in veel
opleidingen gebruikte EFQM-systematiek (European Foundation of Quality
Management, 1995), een totaalevaluatie van het functioneren van een organisatie met als
centrale vraag: hoe effectief en efficidnt probeert iedereen de doelen van een organisatie te
realiseren? Ook een opleidingsconcept is richtinggevend voor het toetsen als onderdeel van
dit systeem. De EFQM-systematiek is in de ALO formeel wel operationeel, maar feitelijk
nog in ontwikkeling. Een opleidingsconcept is formeel niet beschikbaar maar kan worden
afgeleid uit documenten als studiegids, periodeboeken, studiehandleidingen afdelingsacti-
viteitenplan of ongeschreven regels of afspraken. Het LIO-traject heeft een opleidingscon-
cept dat binnen het eerder genoemde kader past, een specifiek toetsbeleid en eigen kwali-

teitszorg. Het toetsbeleid is deels geformaliseerd (er is een examencommissie en de wijze
van toetsing worden in de studiegids, blokboeken en studiehandleidingen beschreven). De
vormgeving van toetsen en de kwaliteit daarvan wordt aan docenten overgelaten. De
assessments in het LIO-traject worden door betrokken opleiders jaarlijks geiivalueerd. De
toetsing is frequent en continu volgens een plan (Van der Drift, 1987). Er is een integraal
toetsprogramma in de vorm van diagnostische assessments (Van der Vleuten & Driessen,
2000). Met deze assessments worden niveauaanduidingen gegeven. Ze hebben een dia-
gnostische en geen voorspellende functie. Assessments vinden herhaald plaats, waardoor
vorderingen constateerbaar zijn. Beoordelingen worden toegelicht, de LIO bevestigt de
waardering en maakt op basis hiervan een plan van aanpak in de vorm van periodieke leer-
taken, die achteraf worden ge8valueerd. Om piekbelastingen te voorkomen worden de
assessments gespreid afgenomen. Toetsen concurreren niet met elkaar en andere onder-
wijsactiviteiten.  Er zijn 17 verschillende assessments  en 30 verspreide toetsmomenten per
cursusjaan De assessments zijn onderwijstaken, waarin relatief complexe vakproblemen
moeten worden opgelost.

10.2 Toetsen van competenties door assessments of niveautoetsen

Assessment is authentiek toetsen binnen 'krachtige' leerwerkomgevingen om niveau en
vorderingen van competenties vast te stellen. Een Cniveautoets' is daarvan een goede ver-
taling. In de meeste gevallen wordt hier het meer gangbare begrip assessment (AS) of
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assessments (ASs) gebruikt. Kern van het toetsen is het belang van de diagnostische func-
tie (10.2.1). Daarin is het op niveau beoordelen van competenties de kern (10.2.2). Vormen
en beoordelaars van de ASs komen in paragraaf 10.2.3 ter sprake. Hoe deze ASs te ont-
werpen zijn is in 10.2.4 beschreven. E6n vorm van AS is het portfolio (10.2.5).

10.2.1 Diagnostiscb toetsen.

Toetsen die op het leren van invloed zijn en een beeld geven van niveau en vorderingen,
zijn diagnostisch van aard. De student krijgt door tussentijdse c.q. formatieve evaluaties
een beeld van ziin ontwikkeling en van wat er geleerd is. Op basis van die constatering
kunnen nieuwe leertaken worden gepland en kan warden bepaald wat de volgende stap in
een leerproces moet zijn. AS en met name een 'performance' c.q. ontwikkelingsgericht AS
(Birenbaum & Dochy, 1995), sluit goed aan op dat meer diagnostisch beoordelen
(Sluysmans & Dochy, 1998). Voor het beoordelen van ASs zijn normen nodig. Normen
kunnen vergelijkend zijn, waarbij de score van de individuele student wordt vergeleken
met het groepsresultaat. Normen kunnen ook criteriumgericht of gekoppeld zijn aan een
vergelijking van latere met eerder geleverde persoonlijke prestaties (Dochy et al.,2002). In
het LIO-traject zijn de normen een mix van deze laatste twee. Absolute criteria zijn moei-
lijk te vinden. Consensus is alleen op onderdelen te vinden. Het herhaald toetsen van
dezelfde competenties zorgt voor indicaties over de mate van ontwikkeling.
Aanvankelijk waren ASs alleen bi j het bedrijfsleven in gebruik en ging het vooral om het
voorspellen van toekomstig gedrag. Voorspellingen die bij selectie van personeel worden
gebruikt (Segers, 1998). In het onderwijs is het belangrijker om het niveau van docent of
lerende vast te stellen. Dat kan door het niveau van competenties aan het begin en einde
van een leerwerkperiode vast te stellen. Het bepaalt de gemaakte vorderingen. Het AS
moet hier feedback opleveren voor verdere leer- en ontwikkelingsstappen binnen een
doorlopend leerproces. Het minimumniveau in het LIO-traject is de startbekwame vakle-
raar. Als een (kern)competentie of competentiegebied tot het startniveau ontwikkeld is,
kan de lerende besluiten om dat niet verder te ontwikkelen, maar de aandacht op andere
competenties te richten. Wanneer een startbekwaamheidsniveau kan worden beschreven is
een beoordeling los van de initiBle opleiding gemakkelijker (Klarus, 1998). Het vereist tus-
sen lerarenopleidingen en vakvereniging consensus over zo'n niveauaanduiding. Deze
niveauaanduiding bestaat echter niet. Elke opleiding hanteert daarvoor eigen normen, die
overigens zelden expliciet beschreven worden. Competentiegericht beoordelen biedt een
mogelijkheid die niveaus beter aan te duiden en aan 'normen' te verbinden (Fletcher, 1992,
p. 21: zie figilliT 10.2).

Het gemeenschappelijk benoemen van beroepscompetenties (via welke weg die ook
bereikt zouden zijn) moet te realiseren zijn (Klarus, 1998). Ook de werkplek kan zich dan
tot een leer- en opleidingsplek ontwikkelen. Het minimumniveau van startbekwaamheid
kan afgeleid worden uit 'Startbekwaamheden leraar secundair onderwijs' (VSLPC, 1999)
en 'Startbekwaamheden leraar primair onderwijs' (SLO/VSLPC, 1997). Beide documenten
zijn door het onderwilsveld erkend.

10.2.2 Beoordelen van competentieniveaws.

Van beoordelen is sprake als 66n of meerdere beoordelaars, op gezag van anderen, de kwa-
liteit(en) van iets (prestatie, product, aspect) of iemand (een persoon of groep) vaststellen,
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Tradmoneel Op competenties gebaseerd

Concept Beoordeling van Beoordeling van het

leervaardigheden of van actuele handelen in een
leerresultaten op basis van werkrol op basis van
'vaste' curricula relatieve standaarden van

gewenst gedrag of taken
die door de beroepsgroep
worden onderschreven.

Beoordelingseisen Beoordeling is integraal deel van Beoordeling is onafhankelijk
onderwilsprogramma's. Evidentie   van welk programma dan ook.
wordt ontleend aan cursus- Evidentie wordt ontleend aan
inhouden. actueel gedrag in de

werksituatie.

Type bewijs Programma-inhouden. Regels t.a.v. de kwaliteit van
de bewijzen (betrouwbaar,
relevant, representatief).

Type beoordefing Absolute standaard: Relatieve standaard: criterium-

normgerelateerd. Normen gerelateerd aan op verschillende
worden vooraf vastgesteld. niveaus beschreven gedrag.

Figuur 10.2. Competentiegericbt beoordelen.

dat/die consequenties voor een persoon of groep hebben (Hofstee, 1999, p. 14). Een beoor-

deling is impliciet waarderend van aard en vindt plaats vanuit een institutioneel gezichts-
punt. Een beoordeling kan diagnostisch zijn en staat dan in dienst van een persoon 6n een
instituut. De kwaliteit van beoordelen neemt toe als velen een ander beoordelen en deze
beoordeling dus z6 intersubjectief mogelijk wordt. De kern van een AS is het beoordelen
van gesimuleerde of refle problemen waarvoor men tijdens de daadwerkelijke beroepsuit-
oefening zou kunnen komen te staan respectievelijk heeft gestaan. Het is vergelijkbaar met
een test waarvan de bedoeling is een 'actuele niveauaanduiding te geven' op meerdere

aspecten of dimensies van handelen (Elshout-Mohr & Oostdam, 2001). Diagnostisch (hoe
presteer ik in de praktijk?) en enigszins voorspellend (wat en hoe moet ik (mij) verder ont-
wikkelen?). Een competentiegericht curriculum maakt gebruik van ASs (Hofstee, 1999, p.

155). Het vereist duidelijke, globaal omschreven competenties met bilbehorende niveaus.
Deze moeten voldoende dekkend zijn voor het functioneren van een professional binnen
een vak- of beroepsgebied. Omdat verschillende competente personen over een verschil-
lend cluster van kennis en vaardigheden kunnen beschikken, maar wel even competent
zijn, volstaat een globale omschrijving van competenties en niveaus.
Lesgeven is een voorbeeld van een complexe en geintegreerde taak waarbij meerdere com-

petenties belangrijk zijn. Het is een holistische, sterk door de context (type leerlingen, type
school) bepaalde, inhoudgebonden en doelgerichte activiteit. Het beoordelen vindt hier in
reele werksituaties plaats. Er wordt met verschillende instrumenten beoordeeld en de aan-
dacht wordt daarbil op meerdere competenties gericht. De gekozen criteria moeten accep-
tabel handelen doen onderscheiden van onacceptabel handelen. Het beoordelen vindt
plaats in de context van het 'vak' (Uhlenbeck et al., 1998). Een AS richt zich op het beoor-
delen van beroepsrelevante, realistische situaties, waarbij wordt geobserveerd, geanaly-
seerd en gewaardeerd hoe de student individueel en in een groep handelt. Het gaat vooral
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over waarneembaar of geleefd en gesproken gedrag dat typerend is voor gedrag binnen de
verschillende functies van het beroep. Er wordt regelmatig en systematisch nagegaan op
welk competentieniveau een lerende presteert. Onderwijsleereffecten worden daarin mee-
genomen.
De beoordelaars zijn opleiders, coaches, medestudenten en de beoordeelde zelf. Er wordt
gestreefd naar een hoge mate van intersubjectiviteit door het beoordelen van meerdere
competenties van een persoon in verschillende situaties door verschillende beoordelaars
zoals opleiders, coach, vakcollega's, medestudenten dn de LIO zelf. Het levert een 360
graden feedback op. Ook de kwaliteit van visie of opvattingen, het besproken gedrag,
hoort hier bij. Een beoordeling van 'waarom' er zo gehandeld wordt of zou willen hande-
len. Beleid en vakconcept zijn hier voorbeelden van. De kwaliteit kan met hulp van
verschillende technieken worden vastgesteld, zoals interview, test, documentanalyse of
observatie. Competenties 6n assessments in het LIO-traject worden beschreven in deel 3
(hoofdstuk 16).

In dit onderzoek worden jaarlijks een groot aantal ASs of niveawtoetsen afgenomen die
samen een dekking geven van de professionele ontroilekeling van LIO's. Een AS beoordeelt
bet resultaat en bet proces van een probleemoplossing. De toetsen worden per LIO door
meerdere assessoren afgenomen.

10.2.3 Vormen van nivealitoetsen en ket#ze van beoordelaars.

Op basis van 'wie wie' beoordeelt wordt onderscheid gernaakt in: zelf-, peer-, co- en
docent-AS. Het gaat bij (performance-)AS om het om het vaststellen van de 'performan-
ce', het gedrag of de toepassingsvaardigheid in een authentieke of gesimuleerde situatie.
Het gaat om het vaststellen van de competenties van de student. Een AS-traject bestaat uit:
een zelf-AS, een AS door derden en het in overleg opstellen van een plan van aanpak c.q.
persoonlijk ontwikkelingsplan. Kenmerkend voor een AS is de dialoog bij het vaststellen
van het niveau. Het speelt zowel een rol in het beoordelingsproces als in het uiteindelijk
resultaat. Een bevestiging of instemming met een beoordeling door de lerende is dus van-
zelfsprekend (Dochy et al., 2002, p. 34).
Self-AS is zichzelf toetsen op niveau en vorderingen, een formatief of tussentijds toetsmo-
ment om reflectie te stimuleren dat kan leiden tot veranderingen in houding, doen en/of
denken. Bij peer-AS beoordelen medestudenten elkaan Het elkaar beoordelen kan proble-
men opleveren en vereist training. Als de nadruk bij het werken in een team ligt op het
samenwerkend leren en onderlinge interactie wordt het elkaar beoordelen vanzelfspreken-
der (Sluijsmans, 2002). Bij co-AS beoordelen de docent(en) en de student(en) samen. Het
uiteindelijke oordeel is aan de docent. Co-AS maakt het mogelijk dat de student: (1) inzicht
verwerft in het beoordelingsproces waardoor hij beter in staat is om anderen te beoorde-
len, (2) de rol van de docent overneemt (rolwisselend onderwijs) en (3) vaardiger wordt in
het zichzelf beoordelen. De evaluatie kan formatief of summatief van aard zijn.
Beoordelingscriteria kunnen vooraf zijn vastgelegd of door studenten en docent samen
worden vastgesteld. Bij docent-AS beoordeelt alleen de docent.
Zelf-AS levert een zelfbeeld op. AS door derden levert een geinterpreteerd beeld van
kwaliteiten op en in een plan van aanpak wordt op basis van een vergelijking van het zelf-
AS en het AS door derden een individueel leerwerktraject vastgelegd. Zo mogelijk worden
alle AS-vormen toegepast. Het levert dan een 360 graden feedback op, een brede beoorde-
ling door meerdere beoordelaars inclusief door de beoordeelde zelf.
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De assessoren trainen elkaar of worden getraind in het observeren, registreren en classifice-
ren. Een rapportage gevolgd door een plan van aanpak, persoonlijk ontwikkelingsplan of
een individueel studiecontract sluit een AS af. Een beoordeling komt tot stand door acties
te herkennen, te benoemen en uiteindelijk in samenhang op niveau te waarderen. Zo moge-
lijk wordt gezocht naar een relatie tussen de mate waarin gewenst gedrag wordt getoond
(de kwantiteit) en het niveau van het gewenste gedrag (de kwaliteit) (Dochy & Moerkerke,
1997). Om het toetsen betrouwbaar te maken is het belangrijk om het beoordelen door
verschillende beoordelaars te laten uitvoeren (Delandshere & Petrovsky, 1994; Verheul,
2000). Frequente toepassing van AS stelt een student in staat individueel en zelfsturend,
over langere perioden en gericht op inzicht in eigen leerervaringen, diagnostisch vast te
stellen welke taken en leerinhouden bijdragen aan de eigen competentieontwikkeling
(Swanson et al., 1995; Tillema, 1996). Het ligt voor de hand dat ook gezamenlijk het AS-
gebruik wordt geavalueerd.
Op basis van rollen en taken uit het beroepsprofiel 6n vakgebonden kernproblemen wor-
den, verdeeld over een periode, meerdere taken als AS ontworpen. Representatieve prak-
tijkproblemen worden in een authentieke of gesimuleerde praktijksituatie uitgevoerd
(Moerkerke, 1996; Wiggings, 1992). Het verdient aanbeveling de beoordelingscriteria per
niveau vast te stellen en vooraf door de assessoren te laten bespreken. Achteraf worden de
ervaringen geevalueerd, worden beoordelingssteekproeven bij elkaar afgenomen of vinden
duobeoordelingen plaats (Eringa et al., 2000). Ook achteraf vindt 'instemming' met de
beoordeling door de student zelf plaats. Bestaat er verschil van mening, dan kan portfoli-
omateriaal van de student de doorslag geven.
In bet LIO-traject worden een leerverslag (memorandumrapport), een didactiscb rverkst:*k
in bet kader van bet metbodiscb practic:*m (cowrse readers), een artikel (jorirnalism), prac-
tica of praktijksimulaties, een logboek (reflective journal) en voortgangstoetsen (perfor-
mance-ASs) gebruikt.

10.2.4 Een vorm van een niveautoets: bet portfolio.

Een portfolio (PF) is een vorm van een geintegreerd AS en zowel ontwikkelings- als reflec-
tieinstrument. Evaluatie is onderdeel van het onderwijsleerproces en een PF is een combi-
natie van formatieve (tussentijdse) en summatieve (eind)evaluatie: een longitudinaal AS
waarin zowel proces- als productaspecten aan bod komen. Te onderscheiden zijn het ont-
wikkelingsgerichte PF en het showcase PF voor gebruik bij bijvoorbeeld sollicitaties. De
eerstgenoemde vorm wordt in deze paragraaf besproken.

Kenmerken
Het verzamelen, ordenen en bundelen van bewijzen voor verworven competenties en kwa-
lificaties wordt aangeduid met begrippen als dossiervorming, profiling, learner report en
portfolio of 'record of achievement' (Crossland, 1991; Simosko, 1993). Een PF bestaat uit
een beschrijving van ervaringen, die relevant zijn voor het beroep waarvoor erkenning van
competenties wordt gezocht. De relevantie van de ervaringen wordt afgeleid van
kwalificatiecriteria, respectievelijk van de in beroepsprofielen en eindtermen beschreven
vereisten. Een PF geeft een beeld van het eigen competentieniveau, het ontwik-
kelingsproces of vorderingen in een bepaald leertraject en de cruciale momenten of punten
binnen een ontwikkeling. Op basis van illustratief materiaal vindt een eigen reflectie plaats
die schriftelijk en/of mondeling wordt gepresenteerd. Een PF kan bestaan uit (Bom et al.,
1997; Van Tartwijk et al., 1996) schriftelijke reflecties zoals evaluaties en zelfbeoordelingen
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waarin het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling wordt geanalyseerd dn materiaal
dat de concrete neerslag vormt van het feitelijk functioneren, zoals lesvoorbereidingen en
andere plannen, video-opnames, leermiddelen of producten van leerlingen en verslagen van
bijeenkomsten, referenties van anderen, zoals coach, begeleiders, medestudenten/collega's
en/of leerlingen.
De cyclus verzamelen, selecteren, reflecteren, presenteren wordt steeds doorlopen.
Reflecteren is hierbij de kernactiviteit (Wade & Yarbough, 1996) en omvat: expliciteren van
werkpatronen, verantwoording van keuzes, verantwoording van de leeropbrengst, onder-
zoeken en herdefinieren van situaties.

Functies en doelen.
Het PF heeft meerdere functies. Monitoren van eigen leerprocessen is er 66n van. Het PF
is bewijsmateriaal voor de verworven competenties en de ontwikkeling daarvan. Bil
groepswerk is het aangeven van de eigen inbreng van belang. Het PF illustreert de voort-
gang in een leertraject en wordt omschreven in termen van competenties, waarvoor bewij-
zen zi in verzameld (Tillema, 1998; 200Ob). Het is een hulpmiddel bij het reflecteren en
geeft iemand meer inzicht in de eigen kwalificaties. Het stimuleert tot actief construeren en
denken vanuit reEle of gesimuleerde leerwerksituaties en bevordert daarmee het verder
leren in het beroep. Het PF veronderstelt leeractiviteiten als herinneren, evalueren, analy-
seren, kritisch verwerken, diagnosticeren 6n reflecteren (Mansvelder-Longayroux et al.,
2002). De toepassing leidt tot een (her)structureren van ervaringen en het begrijpen van
onderliggende processen die aan het onderwijzen ten grondslag liggen. Lerenden vatten

ontwikkelen meestal op als 'een beter kunnen' en minder als 'een mening over iets vormen
of bewust worden van opvattingen'. Er is meer aandacht voor 'waarin' iets verandert is en
minder voor 'hoe' het leerproces is verlopen of de verandering zich heeft voltrokken. Het
stellen van waaromvragen en het bespreken van het PF met anderen bevordert de kwaliteit.
Ontwikkelingsgerichte PF zegt iets over de ontwikkeling van competenties (Tillema,
2000a) en over wat de lerende in het vakmatig functioneren belangrijk vindt Het vereist
actieve exploratie en weloverwogen selectie van informatie over prestaties. Een zekere vrij-
heid in het kiezen van eigen (leer)elementen is nodig 6n het kennen van de na te streven

competenties en ASniveaus. Duidelijk moet zijn welk bewijsmateriaal voor niveau-aan-

duidingen van competenties en vorderingen nodig is.

Opbrengst en vormgeving.
PFmateriaal krijgt de vorm van een persoonlijk dossier en levert LIO's in de opleiding een
eerste ervaring op met hoe het PF straks door leerlingen in de tweede fase van het voort-

gezet onderwijs kan worden gebruikt (Krause, 1996). De inhoud van PF kan worden geor-
dend naar de context waarbinnen de ervaring wordt opgedaan zoals micro- of mesoniveau,
of naar de soorten competentiebewijzen, zoals ervarings- of evaluatieverslagen, producten,
certificaten, interviews of praktijkbeoordelingen.
Maar zonder een toelichting van betrokkene waarom deze dit materiaal relevant vindt en
welke informatie daarbij 'waarom' belangrijk is, is het voor een lezer niet begrifpelijk.
Portfolio kan uit de volgende onderdelen bestaan (Van Tartwijk et al., 2002):
1. Persoonlijke gegevens en inventarisatie van werk- en opleidingservaringen in een cur-

riculum vitae.
2.  Een samenvatting van de meest relevante werk- en opleidingservaringen en bekwaam-

heden op verschillende voor het beroep relevante gebieden c.q. binnen de verschillende
werksituaties.
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3. Competentiebewijzen zoals directe bewijzen in de zin van diploma's/certificaten op
basis van kwalificatiestructuur en/of van diplomavergelijking of indirecte bewijzen in
de zin van bewijzen van deelname aan cursussen, toetsresultaten, werkstukken en der-
gelijke met een toelichting.

4.  Een competentieprofiel en een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van compe-
tenties binnen het kader van opleiding en werk.

Beoordelen 'van bet portfolio in bet LIO-traject.
O'Grady (1991) noemt de volgende beoordelingspunten van portfoliomateriaal:
1.  Authenticiteit. De aanname dat het bewijs ook werkelijk een accurate representatie is

van eigen ervaring en deskundigheid.
2.  Actualiteitswaarde. De aanname dat de bewijzen het huidige competentieniveau weer-

spiegelen.
3.  Relevantie. De mate waarin de bewijzen de meest belangrijke elementen van compe-

tentie dekken. Hoe specifieker hoe relevanter.
4.  Kwantiteit. De omvang aan ervaringstild in een bepaald competentiedomein of impli-

ciete en expliciete scholingstijd.
5. Variatie. De omvang aan contexten waarin ervaring en/of scholing is opgedaan. Hoe

groter de variatie in opleidingscontexten hoe groter de kans dat er (transfer)competen-
ties ontwikkeld zijn.

Een professionele vakleraar kan verschillende rollen uitvoeren. Om die verschillende rol-
len bekwaam te kunnen uitvoeren is een competentieontwikkeling nodig op het gebied van
didactiek en management. Elk gebied is nader te specificeren in visie, ontwikkelings-, bege-
leidings-/coachings- en organisatorische/ondernemerscompetentie (zie verder in deel 3,
hoofdstuk 16). PFmateriaal heeft betrekking op elk gebied (didactiek en management)  en
competenties. Het materiaal bestaat uit zelf of samen (binnen de Lio-sectie/projectgroep of
schoolsectie) ontwikkeld materiaal. Het beoordelen van portfolio vindt plaats op basis van

algemene criteria (zie bijlage 10) (Ryan & Kuhs, 1993; Geerligs, 1993).

10.3 Gevolgen van een andere manier van toetsen: naar een edumetrie

In deze laatste paragraaf wordt gepleit voor een andere benadering bij het bepalen van vali-
diteit en betrouwbaarheid van toetsen.  In 10.3.1 wordt naar kwaliteisindicatoren  gezocht
en in 10.3.2 naar edumetrische toetsindicatoren.

Op basis van het competentiegericht toetsen met behulp van ASs komen Dierick, Dochy
& Van de Watering (2001) tot de conclusie dat de traditionele teSttheoretische betekenis
van validiteit en betrouwbaarheid niet langer hanteerbaar is. Het moet minstens worden
uitgebreid en eigenlijk worden vervangen. Het kennis- of reproductiegericht toetsen past
nia bij het meer constructiegerichte onderwijs (Dochy, 1999). Verandert de wijze van toet-
sen niet, dan verdwijnt de meerwaarde van een innovatie. Het AS is een instrument voor
potentieelmeting, een diagnosemiddel voor het in kaart brengen van persoonlijke ontwik-
kelingsdoelen en -plannen. AS beoordeelt het toepassen van kennis en vaardigheden in
authentieke situaties in de vorm van casussen of onderwijstaken. Lerenden demonstreren
daarmee hun competenties op verschillende niveaus en kunnen actief betrokken worden
bij ontwerp en uitvoering van toetsprocedures. De toetsresultaten spelen een rol in het ver-
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dere onderwijsleerproces. Gegeven deze gewijzigde opvatting over en invulling van AS
zijn de traditionele concepten van validiteit en betrouwbaarheid aan herziening toe. AS
houdt in dat de competenties van lerenden op verschillende momenten en manieren en
door verschillende beoordelaars worden beoordeeld. Het AS is meer een 'brede' beoorde-
ling die iets zegt over de betrouwbaarheid van het geheel. Het is in dit verband zinvol om
te onderzoeken in hoeverre het vertoonde gedrag te generaliseren is naar bijvoorbeeld de
beroepswerkelijkheid en hoeveel taken daarvoor nodig zijn (Dierick et al., 2002, p. 99).

In dit onderzoek wordt bij de keuze van ASs en de vaststelling van validiteit en betrouw-
baarbeid op deze visie aangesloten.

10.3.1 Kwaliteitsindicatoren.

Betrouwbaarheid en validiteit worden gebruikt als kwaliteitsindicatoren voor toetsen. Bij
validiteit gaat het om de vraag of de toets meet wat deze pretendeert te meten en in hoe-
verre de toets overeenstemt met de onderwijsdoelen. Bij betrouwbaarheid is de vraag in
welke mate de toets betrouwbaar is. Meet de toets consistent? Consistentie in toetsresulta-
ten betekent objectiviteit bij het scoren, waarbij dezelfde resultaten worden verkregen als
de toets door anderen wordt beoordeeld of de persoon zelf nog eens op een ander moment
toetst. De toetS heeft dan vooral een selecterende functie en moet om die reden gestan-
daardiseerd worden. Het gebruiken van kennis om reele problemen of authentieke repre-
sentaties van problemen in de werkelijkheid op te kunnen lossen, vereist andere vormen
van toetsen om de kwaliteit ervan vast te stellen. Interpretatie van antwoorden of gedrag is
niet nodig. Het AS is een directe uiting van een competentie. Vanwege dit authentieke, niet
gestandaardiseerde karakter scoren deze toetsen ongunstig op een conventionele betrouw-
baarheidsmeting. Het uitgangspunt is immers niet meer hetzelfde. Het is gewenst om daar-
om te zoeken naar een verruiming van de traditionele criteria of naar andere, meer gepaste
kwaliteitscriteria. Verschillende auteurs hebben hiervoor voorstellen gedaan: Cronbach,
1989; Haertel, 1991; Kane, 1992; Messick, 1994. Het meest aannemelijk is het begrip
'constructvaliditeit' als alomvattend criterium voor het beoordelen van de kwaliteit van het
AS (Messick, 1994) . Het begrip omvat zes aspecten die samen iets over de kwaliteit zeggen:
(1) inhoudelijk: vormen de reeks en het type taken een adequate reflectie van het con-
structdomein? (2) substantieel: zijn de denkprocessen bij het oplossen van taken overeen-
komstig die van experts? (3) structureel: ziin de criteria, de relaties daar tussen en het
gewicht dat eraan wordt gegeven consistent met de structuur? (4) generaliserend: wordt de
score op 66n taak ook naar andere domeinspecifieke taken veralgemeniseerd (betrouw-
baarheid!)? (5) externe validiteit: is er een hoge correlatie tussen domeinverwante taken en
een lage met niet- domeinverwante taken? (6) consequenties: welke invloed heeft het AS
op het onderwifs?
Een streven naar een hoge betrouwbaarheid op het gebied van wat studenten moeten ken-
nen en kunnen, leidde tot vermindering van de inhoudsvaliditeit, terwijl dat juist de kern
is. Betrouwbaarheid kan binnen het hiervoor beschreven denkkader beter worden opgevat
als de mate waarin een toetsresultaat kan worden gegeneraliseerd naar een breder compe-
tentiedomein. Studenten moeten een eerlijke kans krijgen om te tonen wat ze 6cht kennen
en kunnen en daarom moeten alle vaardigheden en kennis die relevant worden geacht ook
worden getoetst.
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In dit onderzoek worden meerdere en verscbillende toets'uormen gebruilet om tot niveaw-
aanduidingen te komen. De ASs zijn gelijktijdig onderzoeksmetboden voor bet vaststellen
van de verscbillende competentieniveaus. Het AS moet als un gebeel van toetsen worden
bescbouted, waarin op verscbillende momenten, op een verscbillende wijze en door ver-
scbillende beoordelaars de competenties van studenten worden vastgesteld.

De vraag is in hoeverre het vertoonde gedrag te generaliseren is naar een beroep en hoeveel
taken, toetsmomenten en beoordelaars daarvoor dan nodig zijn. Hoe nauwkeurig staat het
getoetste toe het gedrag van een student te generaliseren naar een goed gedefinieerd uni-
versum? De betrouwbaarheid van het geheel is interessant en niet meer de betrouwbaar-
heid van de afzonderlijke delen. Diverse onderzoekers ondersteunen de voordelen van
deze generaliseerbaarheidstheorie (Brennan & Johnson, 1995; Fan & Chen, 2000;
Shavelson et al., 1989).

10.3.2 Edumetriscbe toetsindicatoren.

Nieuwe toetsvormen en Messick's aspecten van constructvaliditeit sluiten op elkaar aan
(Dierick et al., 2001). De conclusie is dat validiteit edumetrisch in plaats van psychome-
trisch moet worden vastgesteld. Een AS is een toetsvorm die het leren en onderwijzen
positief beinvloedt. Een kwaliteitsanalyse op edumetrische basis gaat van het volgende uit:
1.  Validiteit van de taken. De taken moeten een adequate reflectie zijn van het construct

of de competentie die gemeten wordt. De gebruikte problemen moeten authentiek zijn.
Hun cognitief niveau moet voldoende complex zijn.

2. Validiteit van de beoordeling. Het gaat hier om eerlijkheid. De criteria die worden
gebruikt zijn gepast en juist gebruikt. Ze zijn een juiste reflectie van de criteria die
experts gebruiken en van het gewicht van de beoordeling van een competentie (intern
structureel validiteitsaspect). Studenten hebben een eerlijke kans te tonen wat ze echt
kennen en kunnen als ze op meerdere competenties regelmatig beoordeeld worden.

3. Generaliseerbaarheid van het AS. In welke mate kan een AS van toepassing zijn op
andere taken die hetzelfde construct meten? Vele taken vergroten generaliseerbaarheid
als die taken een representatief geheel vormen van het domein dat gemeten wordt. Het
is een indicatie van betrouwbaarheid en levert het bewijs dat het AS ook werkelijk het
bedoelde construct meet. Problemen hierbij kunnen zijn (1) constructondervertegen-
woordiging (belangrijke constructdimensies worden niet gemeten) en (2) constructirre-
levante variantie gaat uit van een te brede AS en bevat daardoor systematische irrele-
vante variantie (Dochy & Moerkerke, 1997)

4. ConsequentiEle validiteit van een AS. Wat zijn de gevolgen van een gebruikte toetsvorm
voor het onderwijsleerproces van studenten? Zijn de werkelijke consequenties conform
de bedoelde? Ze kunnen in uitspraken aan studenten worden voorgelegd of in halfge-
structureerde (sleutel)groep- interviews worden nagegaan. Het gaat hierbij om aspec-
ten als: wat zien ze als eisen voor een AS, hoe hebben ze zich voorbereid, hoe is er
geleerd, worden kennis en vaardigheden nu in authentieke situaties toegepast, zijn er
ook lange termijneffecten te verwachten, worden breedte en diepte in het leren bevor-
derd of worden er consequenties aan de resultaten verbonden?

Bij dit alles gaat het dus om de vraag: wat verhoogt de constructvaliditeit van nieuwe toets-
vormen? AS-kwaliteit betekent: transparantie van de procedure, eerlijkheid, cognitieve
complexiteit, authentieke taken en invloed op het onderwijs. Een manier om tot con-
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sistentie te komen in de wijze waarop ASs worden uitgevoerd, is moderatie. Het organise-
ren van structureel overleg (Dierick et al., 2002). Het vindt voor en na ASs plaats. Het doel
is na te gaan of het proces van AS consistent verloopt. Docenten en studenten zijn er samen
bij betrokken en er wordt naar consensus in het oordeel en aanbevelingen voor wijzigin-
gen gestreefd. Zo uitgevoerd kan het ook een bijdrage leveren aan de professionele ont-
wikkeling van docenten.
Het beoordelen van nieuwe toetsvormen op basis van een edumetrische benadering levert
een hogere constructvaliditeit op dan gestandaardiseerde toetsen (Dierick et al., 2002, p.
122). De redenen hiervan zijn: hun authentiek en complex probleemkarakter, het meten
van een 'brede' competentie (meerdere competenties op meerdere momenten door ver-
schillende beoordelaars) is nauwkeuriger dan het gestandaardiseerd toetsen (66n beoorde-
ling op 66n moment), het toetsen van hogere ordevaardigheden komt meer tot zijn recht
dan bij gestandaardiseerde toetsen die het leren daarvan negatief beinvloeden.

De  specificatie van  de  bier  bescbreven indicator  is  opgenomen  in  deel  1, paragraaf 3.1.
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DEEL 3
Indicatoren van de professionele ontwikkeling van LIO's

HOOFDSTUK 11

OPLEIDEN TOT COMPETENT HANDELEN

In dit onderzoek wordt veranderd met visie (deel 1, paragraaf 1.4).

Opleidingsonderwijs met een 'bracbtige' leerwerhomge·uing lean een brede en diepgaande
ontwikleeling van bet professioneel bandelen van st:*denten bevorderen. Het opleidingson-
derwils inclusief bet gedrag van opleiders en coaches fungeert bierbij als model voor bet
ondertuijs dat LIO's in de school kwnnen realiseren. De (teer)taken en projectonderwerpen
passen bij dit model. Het didactiscb vertalen van de eruaren 'kracbtige' leerwerbomgeving
naar toepassing in de school in combinatie met bet ontwikkelenvan een daarop aansluitend
eigen vabconcept, zijn belangrijke competenties van bet professioneel bandelen.
Opleiden is praktijkgericbt, realistiscb En geintegreerd. Tbeorie 6n praktijle en opvattingen
in concrete acties ·worden uoortditrend op elkaar afgestemd. Het belangnjkste is bet ont-
mikkelen van een eigen praktijktbeorie.

In dit deel worden de inhouden beschreven die in het LIO-traject als onderwijsthema's aan
bod komen en waardoor professionele competenties worden ontwikkeld. De nadruk ligt
op het ontwikkelen van het lesgeven in de schoolsituatie, het functioneren als LIO-sectie,
het begeleiden van collega's (de mede-LIO's, de coach en de vakcollega's in de school), het
maken van beleid, het ontwikkelen van het eigen vakconcept en dat van het team.

In deel 2 (paragraaf 9.2) is het begrip competentie omschreven als een persoonlijk geinte-
greerd geheel van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed is op een
belangrijk deel van iemands taak in een bepaalde omgeving. Het resultaat kan worden vast-
gesteld op basis van aanvaarde relatieve normen 6n kan worden verbeterd. Om professio-
neel te kunnen handelen zijn competenties nodig. Door assessments wordt nagegaan in

welke mate en op welk niveau de competenties zijn ontwikkeld.
Professionele ontwikkeling van de LIO's wordt door indicatoren getypeerd. Het begrip
indicator heeft dezelfde betekenis als eerder in deel 2, paragraaf 7.3, is omschreven.
Indicatoren van professionele ontwikkeling zijn gelijktijdig de competenties van het pro-
fessioneel handelen. De indicatoren worden in dit deel inhoudelijk beschreven. Zie figuur
11.1

Met de 'krachtige' leerwerkomgeving in deel 2 zijn de contextindicatoren van een oplei-
dingssysteem aangegeven. De indicatoren van professionele ontwikkeling (deel 3) zijn aan-
duidingen van 'wat er toe doet', de procesindicatoren. De gerealiseerde competentienive-
aus zijn de aanduidingen van het niveau van start- en mogelijke doorgroeibekwaamheid,
de output van het opleidingsonderwijs.
Professie, professioneel en professional krijgen in elk beroep een specifieke invulling. In
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Op didactisch gebied Op managementgebied
a. reflecteren (hoofdstuk 3) a. reflecteren (hoofdstuk 3)
b. begeleiden van leerlingen (hoofdstuk 4) b. begeleiden(d scholen) van iezelf en collega's

(hoofdstuk 4)
c. conceptueel handelen en visie hebben c. beleid maken en visie hebben (hoofdstuk 5)
(hoofdstuk 5) d. organiseren, samenwerken in een team en
d. lesgeven of didactisch handelen (hoofd- samen ontwikkelen van een professionele cul-
stuk 5) tuur (hoofdstuk  I)
e. ontwerpen van plannen en middelen op e. ontwerpen van plannen en middelen op
microniveau (hoofdstuk 5) mesoniveau (hoofdstuk 5)

Figuur 11.1. Indicatoren van professionele ontwikkeling.

hoofdstuk 2 wordt nagegaan wat dit voor het opleiden van bewegingsbeinvloeders bete-
kent. Met name wordt ingegaan op de betekenis van het'veranderen' in het LIO-traject. In
hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat kritisch reflecteren op het eigen gedrag een kerncom-
petentie is en van groot belang voor de eigen professionele ontwikkeling. Nauw met reflec-
teren verbonden is het leren te leren, het verkrijgen van strategieen om beroepsproblemen
zelf te kunnen oplossen en het maken van aanpakplannen. In hoofdstuk 4 komt het bege-
leidend scholen in opleiding 6n school ter sprake. Op het gebied van professioneel ont-
wikkelen kun je veel zelf, maar het is ook professioneel om collega's al begeleidend te scho-
len of open te staan voor hulp van anderen bij de eigen ontwikkeling. In hoofdstuk 5 staat
het conceptueel ontwikkelen centraal en het vertalen daarvan in didactisch handelen in les-
sen bewegingsonderwijs. Dat handelen wordt geleid door een vakconcept dat ook een aan-
jager kan zijn voor een verdere professionele ontwikkeling. Een model van een vakconcept
fungeert in dit onderzoek als een referentiemodel. Het lesgeven komt niet expliciet ter
sprake. Alle aandacht richt zich op de ontwikkeling van het vakconcept. Het biedt moge-
lijkheden voor verdieping van het lesgeven. De vraag is levert een 'goed' vakconcept ook
beter onderwijs op? In hoofdstuk 6 zijn de competenties en assessments beschreven, die in
het LIO-traject centraal staan. Opmerkingen over toepassingen in het LIO-traject worden
aan het einde van een paragraaf of hoofdstuk opgenomen of zijn in de tekst vermeld.
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HOOFDSTUK 12

PROFESSIONEEL HANDELEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 'wat' professioneel handelen als bewegingsbeinvloe-
der in het algemeen inhoudt en als vakdocent bewegingsonderwijs c.q. als sectie of team
van vakdocenten in het bijzonder. In paragraaf 12.1 krijgt de semi-professionele status van

de leraar aandacht. De noodzaak zich meer te gaan professionaliseren komt in 12.2 ter
sprake. De individuele en omgevingsfactoren, die daarbij een rol spelen worden in 12.3
geanalyseerd. In paragraaf 12.4 wordt ingegaan op de kenmerken van een professioneel
team. Als professional of professioneel team is werken binnen een professionele cultuur
stimulerend . In 12.5 wordt ingegaan op de aspecten van 'veranderen' door een lerend team

en in 12.6 gaat het om de aspecten binnen een opleiding die voor 'veranderen' van belang
kunnen zijn.

12.1 Het beroep van leraar: een semi-professie

Een professie is een bepaald beroep met kenmerken als:
-  een geheel van systematische geordende en overdraagbare theoretische kennis en/of

hoge graad van deskundigheid (Hoyle & John, 1995, p. 4);
-   een autoriteit om taken die op het gebied van het beroep liggen zelfstandig uit te voe-

ren en daarop gebaseerde beslissingen te nemen (Mok, 1996, p. 179);
-   een door de gemeenschap gesanctioneerd prestige (Knoers, 1987, p. 6);
-   een gerichte beroepsopleiding (Mok, 1996, p. 179);
-   verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling, die zowel ligt bij de indivi-

duele beroepsbeoefenaar als bij de beroepsgroep als geheel en dat blijkt uit: continue
reflectie op het eigen handelen, cursussen om 'bij' te blijven, bezoek aan congressen en

dergelilke, consultatie van college's en open staan voor feedback en een abonnement op
een vakblad (Leuven & Vink, 1988, p. 11);

-  een fundamentele ori8ntatie op dienstverlening (Knoers, 1987, p. 6), veelal geformali-
seerd in een ethische beroepscode (Leuven & Vink, 1988, p. 11);

- een bepaalde beroepscultuur, die gehandhaafd wordt door formele organisaties
(beroepsvereniging) en informele collegiale contacten (Knoers, 1987,p. 6), alsmede door

bepaalde institutionele verbanden (Mok, 1996, p. 188-189).

Een professie is volgroeid als differentiatie, institutionalisering en legitimering zijn vol-
tooid en het beroep wettelijke bescherming kent in de vorm van titelbescherming of wet-
telijk tuchtrecht. Er is dan sprake van een duidelijk taakveld, een beroepsaanduiding, een

beroepsvereniging en een formele opleiding. Professionalisering verbetert de kwaliteit van
de dienstverlening door beroepsbeoefenaren (Kwakman, 1999). Passen we de kenmerken
toe op het beroep van (vak)docent, dan constateren we dat het beroep niet aan alle ken-
merken voldoet. Het is (nog) een semi-professie. In de omgeving waarin (vak)docenten
werken wordt de autonomie beperkt door schoolleiding, schoolbestuur en overheidsrege-
lingen. Docenten maken in beperkte mate plannen en leermiddelen. Veel materiaal wordt
door collega vakdidactici ontworpen. Er is weinig invloed van de beroepsgroep op de
inhoud van en de toetreding tot de beroepsopleidingen. Vakdocenten bewegingsonderwijs
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hebben een beroepscode maar geen toezicht en invloed op de kwalificering en toetreding
van nieuwe beroepsgenoten' en zijn niet onderworpen aan controle en disciplinaire maat-
regelen van beroepsgenoten. Er bestaat beperkte eenstemmigheid over de bij het vak
horende werkprocedures en standaardoplossingen. De theoretische en praktische kennis-
basis wordt gezien als onvolledig en als niet geheel voldragen. Wat overblijft zijn de eisen
van expertise en de ori8ntatie op dienstverlening. De professionele ontwikkeling van vak-
docenten richt zich op het verbeteren van die kennisbasis (Sikkes, 2000).

12.2 Professionaliseren

Professionaliseren is het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en deze steeds
meer laten voldoen aan de criteria van een volledige professie. Het is een streven naar opti-
malisering van kennis, vaardigheden en attitudes van beroepsbeoefenaren door een al
doende leren (Clement, 1995; Fullan, 1991; Hoyle & John, 1995; Huberman, 1995; Peters,
1997; Pouwels & Bergen, 1997; Rosenberg & King-Sears, 1993; Smylie, 1995;
Vandenberghe & Van den Berg, 1997). Een onderzoekende, kritisch reflectieve beroeps-
houding ondersteunt en bevordert dit proces van bijblijven, jezelf scholen en het opbou-
wen van een eigen beroepsidentiteit. Dat laatste betekent een bewust ziln of worden van de
eigen sterke punten, de persoonliike waardegebieden en het inhoud en vorm geven daar-
van in het beroep (Kelchtermans, 1994).
Professioneel handelen is toepassen van competenties bij de oplossing van (kern)proble-
men en de aanpak van (kern)taken in een beroep. Een werkomgeving als het team, de
school of het onderwijs is van invloed op de mate van professioneel handelen van een vak-
docent. Uit onderzoek (Van Huizen et al., 2002) blijkt dat docenten in opleiding vooral
leerling- en minder vakgericht zijn, zelfstandig werken belangrijker vinden dan samen-
werken, meer belang hechten aan ontwikkelingen van leerlingen dan ontwikkelingen in de
samenleving en aan lesgeven de voorkeur geven boven het functioneren in de school. De
betrokken opleidingen willen model zijn voor het onderwijs in de school, maar studenten
vinden de schoolpraktilk belangrilker voor de ontwikkeling van hun beroepsbeeld. Een
onderzoekende houding krijgt van hen geen al te hoge prioriteit. Er is nadrukkelijk bege-
leiding en sturing vanuit de opleiding nodig om tot een anders gerichte instelling te komen.

Scholen en opleidingen streven er steeds meer naar om de verantwoordelijkhe :len zo 'laag'
mogelijk in de organisatie te leggen. Docenten worden hierdoor steeds meer aangesproken
op hun resultaatverplichting, terwijl het voorheen vooral om een inspanningsverplichting
ging (Lagerwey, 1998). Deze nieuwe verplichting bevordert de professionalisering (Van
Boekel & Zuylen, 1997). Een ideale werkomgeving ontstaat als het veranderen onderdeel
van schoolbeleid is dat:
-   op verbetering van de effectiviteit is gericht;
- voortdurend plaatsvindt;
- prioriteit geeft aan veranderingen in het onderwijs en het leren;
- docenten en lerenden als het belangrijkste werkkapitaal van de organisatie ziet

(Verbeeten, 1999).

Bij deze beschrijving wordt ook wel van een lerende organisatie gesproken. Zie daarvoor
deel 2, paragraaf 8.4.5.
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Visits op professionaliteit.
Hoyle & John (1995) onderscheiden een beperkte en een uitgebreide professionaliteit.
Grofweg geeft dat een beeld van de vakdocent tegenover de schooldocent. Zo'n 6f-6f-
typering is niet echt realistisch. Als je dit vervangt door meer positief geformuleerde ken-
merken heb je beide opvattingen van professionaliteit nodig (Auer, 1998; Buskernolen &
Slotman, 1999; Deckers et al., 1996; Kwakman, 1999; Simons, 19982; Verbiest, 2002;
Weggeman, 1997). Een professional zal elk kenmerk in enige mate uitvoeren en daarbij het
juiste doen op het juiste moment. De kenmerken houden verband met aspecten als con-
trole, verantwoording en flexibiliteit (Clement, 1995; zie figutty 12.1).

Vakdocent Schooldocent

Heeft vertrouwen in eigen onderwijservaring Stelt belang in professionele samenwerking
en aanpak ('lesgeven centraal'). en een elkaar begeleiden(d scholen). het willen
BeYnvloedt het (samen) bewegen (over bewe- vormen van een lerend team.

gen) van leerlingen op een effectieve en effici- Toont grote interesse voor nieuwe ontwikke-
ante manier en gaat goed met leerlingen om. lingen ('onderwijs is veranderbaar'), probeert
Bouwt didactische routines binnen lesgeeftaken deze toe te passen, stelt gangbare praktijk ter
OP. discussie en reflecteert frequent.
Is inhoudelilk en praktisch gericht, ook in Heeft belangstelling voor vakoverstijgende
nascholing. zaken, schoolbeleid. mesotaken en is wendbaar
Reflecteert frequent en richt zich daarbij vooral in de school.
op verbeteren van het eigen onderwils. Is ook gericht op theorie en resultaten van

onderzoek.
Houdt vakliteratuur bii, doet aan nascholing en

is sterk bij het vak betrokken.

Figuur 12.1. Typering van een vale- in scbooldocent.

In algemene zin typeert Kaldeway (1999, p. 25) een professional als volgt. Zie figwur  12.2.

Ondernemend Praktijkgericht Onderzoekend Communicatief Reflectief Deskundig

Leren zelf- leren creatief leren leren leren het leren het

verant- om te gaan met systematisch samenwerken/ eigen val(gebied bil

woordelijk praktijk informatie te teamleren; handelen te te houden

te leren problemen verzamelen en leren doel- analyseren en verder

te presenteren groepgericht en bij te te ontwik-
te werken sturen kelen

Figuur 12.2. Kenmerken ·uan een professional.

Kenmerkend voor een professional is het voortdurend willen ontwikkelen en verbeteren
van het beroepsmatig handelen. Het is het resultaat van leerervaringen 6n het resultaat van
de wijze waarop betekenis aan de eigen werksituatie wordt gegeven (Van den Berg &
Vandenberghe, 1999). Professionaliteit en professionele ontwikkeling zijn identiek (Eraut,
1993; 1995; Kwakman, 1999). De hier genoemde kenmerken van een vak-/schooldocent 6n
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de typering van een professional sluiten aan op kwaliteiten, waarover elke professional
moet beschikken (Van Delden, 1995):
1. Conceptuele ontwikkeling, ontwikkeling van visie voor een vak of een team: de strate-

gische bekwaamheid.
2. Ontwikkeling van reflectieve, communicatieve, samenwerkings- en begeleidingsbe-

kwaamheid.
3. Ontwikkeling van beleidsplannen, programma's en onderwijsleermiddelen: de plan-

ningsbekwaamheid.
4.   Ontwikkeling van 'krachtige' bewegings- of werksituaties en het stimulerend beinvloe-

den van leerlingen en collega's: de didactische en managementbekwaamheid.

In dit onderzoek worden de vier professionele kwaliteiten benoemd als kerncompetenties
van professioneel bandelen. Ze zijn tegelijk op te patten als indicatoren van professionele
ontwikkeling.

In  hoofdstuk 16 wordt de toepassing in het LIO-traject beschreven.

12.3 Invloeden op professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling hangt af van een mix van persoonlijke factoren (bijvoorbeeld
interesse en opvattingen), omgevingfactoren (bijvoorbeeld taken en samenwerking), het
belang van elke factor (ten opzichte van elkaar) 6n is een gevolg van de interactie tussen

persoon dn omgeving (Little, 1999). Wat de 66n in een werksituatie uitdagend vindt, hoeft
dat voor een ander niet zo te zijn. Zo leidt samenwerking niet vanzelf tot leren, want te veel
nadruk op collegialiteit kan ook tot gevolg hebben dat er weinig waardering is voor afwij-
kende meningen van een individuele docent. Het onder druk van de groep moeten aanpas-
sen aan bestaande normen of praktijken kan diepgang in de samenwerking verhinderen
(Clement, 1995; Hans6n, 1998).

12.3.1  Individuele factoren  die professionele ontwikkeling beinvioeden.

Docenten hebben voor hun Ontwikkeling naast 'knowledge-for-practice' of formele kennis,
ook 'knowledge-in-practice' of ervaringskennis nodig (Vandenberghe & Keichtermans,
2002). Onderzoek naar het denken van leraren onderscheidt cognities tijdens het lesgeven en
cognities, die betrekking hebben op opvattingen van docenten (Verloop, 1995). Dat laatste
wordt, gezien de effecten op het onderwijsgedrag, het meest belangrijk gevonden.
Onderzoek richt zich op het in kaart brengen van deze cognities, achterhalen van de oor-
sprong en de functies ervan (Beijaard, 1995; Clement, 1995; Kelchtermans & Vandenberghe,
1995). Ze zijn te typeren als opvattingen of waardegebieden (Hermans, 1981; Pearn et al.,
1998). Ze zijn sterk van invloed op het gedrag van mensen in organisaties dn bij het veran-
deren daarvan (Hofstede, 2001). 'Waardegebieden' zijn alle zaken die cen persoon belangrijk
vindt en omvatten dus ook waarden en normen. 'Waarden' zijn (deels) impliciete opvattin-
gen ten aanzien van wenselijke gedragsuitkomsten en verwant met onderliggende idealen en
wenselijk geachte situaties. Ze zijn duurzaam, generalistisch, voorschrijvend en vaak bipolair
(hebben twee uitersten die als een continuum zi n op te vatten). 'Normen' verwilzen naar
richtliinen betreffende de wi ze waarop mensen zich in bepaalde contexten dienen te gedra-
gen en zi n daarmee sterk verwant met gedrag (Rousseau, 1990).
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De wijze waarop individuen hun omgeving waarnemen en interpreteren is bepalend voor
hun gedrag (Baars-van Moorsel, 2003). Dat kan ook een gezamenlijke perceptie zijn. Op
basis van voor hen betekenisvolle (loopbaan)ervaringen ontwikkelen docenten een geheel
van cognities, dat ze hanteren om situaties in hun dagelijkse beroepspraktijk vanuit hun
persoonlijk referentiekader te interpreteren, te handelen en te verantwoorden. Dit per-
soonlijk interpretatiekader omvat twee verschillende domeinen die empirisch zijn gere-
construeerd op basis van loopbaanverhalen:
1.   Het professionele zelfverstaan, bestaande uit opvattingen van een persoon over zichzelf

als (vak)docent)
2.  De subjectieve onderwijstheorie, bestaande uit een geheel aan kennis en opvattingen dat

wordt gebruikt om het professioneel handelen vorm te geven.

Dit vorrnt samen een beroeps- of vakconcept (Beattie, 1995; Verloop, 1995; Verloop &
Wubbels, 1994).

Docenten ontwikkelen op basis van hun ervaringen bij het lesgeven allerlei impliciete ken-
nis en opvattingen over leerlingen, leerinhouden, lesgeven en effectiviteit van hun eigen
gedrag (Lieberman, 1996). Omdat ervaringen op zich niet voldoende zijn om groei te sti-
muleren, wordt voor het ontwikkelen en verbeteren van de praktijkkennis reflectie op
eigen ervaringen noodzakelijk geacht. Het belang van opvattingen voor het (bijvoorbeeld
didactisch) handelen speelt bij onderwijsverandering in de betekenis van vernieuwing, een
belangrijke rol (Fullan, 1991; Van den Berg & Vandenberghe, 1999). Het socialisatieproces
van een docent in een team (sectie en school) leidt tot de kans op problemen bij de over-
gang van opleiding naar werk, vanwege sterke verschillen in de kijk op het vak en het zich
moeten aanpassen aan de bestaande normen en waarden in het nieuwe team (Clement,
1995). Deze 'praktijkschok' kan zich manifesteren als werkdruk, stress, psychische en
fysieke klachten (Muller-Fohrbrodt et al., 1978). De externe druk kan tot het veranderen
van onderwijsgedrag leiden. Maar ook tot verandering van opvattingen over wat 'goed'
onderwijs is of behoort te zijn en zelfs tot verandering in het gevoel van aantasting van
eigenwaarde. Een beginnende docent staat het sterkst als deze beschikt over een genuan-
ceerd en meer doordacht vakconcept, een laag angstniveau, relativering, intrinsieke
beroepsgemotiveerdheid, een bereidheid om risico's te nemen en voldoende zelfvertrou-
wen. Deze factoren bufferen de effecten van een praktijkschok. Het LIO-traject kan een
praktijkschok voorkomen of verminderen. Coach en opleiders bieden mogelijkheden voor
begeleiding op afstand. Een voorbeeld van begeleiding is het samen met de coach uitvoe-
ren van een mesotaak als (leer)project en het implementeren van deze 'vernieuwing' in de
school.

In dit onderzoek ligt veel nadruk op bet ontwerpen ·uan een sitbjectieve onderwijstbeorie of
valeconcept en bet op u aarde toetsen van op'uattingen in de praletijle door te experimente-

ren met onderwijsmetboden. Het begeleidend scbolen van elkaar en door opleiders en coach
in combinatie met bet leren systematiscb te reflecteren kwnnen een bijdrage leveren aan de
professionele ont-vikkeling.

12.3.2 Omgevingsfactoren die professionele ontwikkeling bein·uloeden.

Een strategic van institutionele ontwikkeling zorgt voor een permanente interactie tussen

individu en organisatie (Fullan, 1992; Fullan & Hargreaves, 1992; Hargreaves, 1994). Vanaf



190 / Professioneel handelen

begin  aren negentig is de school verantwoordelijk voor nascholingen van het personeel.
Team- en schoolgerichte nascholing, afgestemd op problemen en behoeften binnen de
school, zijn nu realiseerbaar. Daarbij wordt de kans op succesvolle implementatie van
innovaties groter omdat nieuwe kennis en vaardigheden direct in de werksituatie kunnen
worden toegepast en collega's elkaar daarbij kunnen helpen (Bergen, 1996; Clement, 1995;
Eraut, 1995; Wubbels, 1996). Het gebeurt in werkvormen als cursussen, begeleiding (col-
legiale consultatie, intervisie, coachen), zelfscholing, leerprojecten en netwerken. De effec-
ten van deze werkvormen zijn overigens nog onvoldoende onderzocht (Kwakman, 1999).
Er wordt veel belang gehecht aan schoolontwikkeling als basis voor de professionele ont-
wikkeling van docenten (Van den Berg & Vandenberghe, 1999; Lagerweij & Haak, 1996)
Kern daarvan is het bevorderen van het kritisch-reflectief leren door docenten binnen een
school en het zoeken naar een goede balans tussen autonoom en collegiaal handelen.
De condities, waaronder op school leerprocessen plaatsvinden voor het veranderen van
opvattingen en gedrag, zijn vaak matig tot slecht. Binnen een schoolorganisatie vindt over
veranderingen vaak te weinig interactie plaats (Fullan, 1993). Volgens Little (1993) vereist
veranderen in het onderwijs een ontwikkeling waarbij docenten actief betrokken zijn, meer
zelfstandig en samen problemen oplossen en kennis genereren (Osterman & Kottkamp,
1993). Docenten leren van elkaar en zorgen voor enthousiasme en ondersteuning. Het met
elkaar delen van ervaringen en opvattingen kan het praktisch handelen positief beinvloe-
den (Hans6n, 1998; Reezigt, 1997; Tillema, 1995). Kwakman komt in haar onderzoek
(1999, p. 182) in dit verband tot de volgende conclusies:

1. Docenten leren op de werkplek sterk impliciet. Het leren wordt niet bewust gezocht,
maar vloeit voort uit activiteiten of situaties. Leren en werken zijn zo geintegreerd dat
dezelfde activiteit zowel leerdoel als object van leren kan worden gezien. Onbewust
leren speelt in professionele ontwikkeling een belangrijke rol. Taak- en werkomge-
vingskenmerken zijn subjectief en warden sterk verschillend waargenomen. Het bevor-
deren van het leren van docenten moet meer op maat plaatsvinden, rekening houden
met voorkeuren en interesses En aansluiten bij voorervaringen. Ook de verdeling van
taken moet meer aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de docent. Niet-lesge-
vencle taken kunnen een functie vervullen bij het bestrilden van routinegedrag, het sti-
muleren van de professionele ontwikkeling en het verminderen van de taakbelasting.

2. Reflectie ontstaat eerder in situaties waarin het geven of ontvangen van feedback geor-
ganiseerd is. Docenten gaan niet actief op zoek naar feedback over het eigen functione-
ren. Een aantal bronnen van leren zoals lerenden, ouders of collega's worclt niet opti-
maal gebruikt (Bolhuis & Kluvers, 1996; Reezigt, 1997). Reflectie 6n samenwerking k:in
leiden tot specifieke leereffecten of een verandering in referentiekader (Clement, 1995;
Eraut,1995; Imants, 1998).

3. Docenten handelen vooral op basis van routines. Het veranderen van een eigen refe-
rentiekader moet dus gedoseerd en bewust plaatsvinden. Onderwijskundige en/of vak-
didactische literatuur wordt weinig gelezen. Vernieuwende activiteiten komen beperkt
aan bod. Het leren in scholen is vaak niet georganiseerd. Samenwerking gericht op het
uitwisselen van ervaringen, ideeen, opvattingen over lesgeven is vaak te beperkt aan-
wezig.

Bij het al of niet op innovatie ingesteld zijn, speelt de perceptie van de eigen competentie
voor het kunnen realiseren van onderwijsvernieuwingen een belangrijke rol (Kwakman,
1999, p. 189). Die perceptie houdt in dat de docent van onderwijsbeleid op de hoogte is en
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wil zijn. Daarnaast worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en inzichten 6n het verwerven
van 'nieuwe'didactische vaardigheden nadrukkelijk nagestreefd. Het kunnen onderzoeken
6n implementeren is hiervoor voorwaarde. De verwachting is dat met name bij modellen
van begeleiding, scholing en coaching, die reflectie en feedback op het dagelijks handelen
in de opleicling, school, klas en groep mogelijk maken, groei in onderwijscompetenties
plaatsvinden. Dit sluit aan bij een kernprincipe van een lerende organisatie c.q. lerend team:
het feedbackprincipe (Van den Berg & Vandenberghe, 1999, p. 173).

12.4 Een professioneel werkend en lerend team

Een 'krachtige' werkleeromgeving van vakdocenten biedt hun mogelijkheden om te func-
tioneren als een professioneel werkend en lerend team (zie deel 2, paragraaf 8.4.5). Het is
een vertaling van de indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving op het subsysteem
team van opleiders of vaksectie. De mate van professionaliteit kan per team variEren en
wordt bepaald door de omvang aan activiteiten en de wijze van uitvoering daarvan. Het
gaat vooral om de volgende activiteiten:

1. Er is een meerjarig beleidsplan, een jaarlijks ontwikkelingsplan en een actieplan per
onderwerp, waarin wordt aangegeven 'wat' in en bepaald cursusjaar verbeterd of ver-
nieuwd moet worden. Op basis van praktijkgericht onderzoek worden ontwikkelingen
in concrete acties vertaald en ingevoerd. Er is samenhang tussen onderzoeken, ontwik-
kelen en implementeren. Het beleid past binnen de ontwikkelingen in de opleiding.

2.  Er wordt meegedacht en ontwikkeld ten aanzien van het schoolbeleid. Er is sprake van
een sterke betrokkenheid bij school 6n vak.

3.  Er is een werkplan bestaande uit deelplannen en modules, die door alle leden van het
team worden uitgevoerd. Jaarlijks worden 66n of meer onderdelen bijgesteld of ont-
wikkeld. Individuele afwijkingen in het gebruik zijn bekend en beargumenteerd.

4.  Er is intern een verdeling van taken (Van der Gugten & Loopstra, 1996). Van de kwa-
liteiten van elkaar en deskundigheden wordt bij de inzet van taken bewust gebruik
gemaakt. Voor LIO's zijn de volgende taken in het voortgezet, het speciaal en het pri-
mair onderwijs (de laatste twee aangegeven met een *) mogelijk.
Op het taakgebied 'begeleiden van leerlingen': het begeleiden van een schoolsportcom-
missie (bestaande uit leerlingen) of leerlingenraad, mentor van een kleine groep of
assistent van een mentor, assistent van een schooldecaan, councellor, remedial teacher::-,
docent studielessen, huiswerkbegeleider.
Op het taakgebied 'ontwikkelen van programma's': ontwerper van modules, thema-
plannen en/of leermiddelen*, ontwerper van toetsmaterialen*, presentatie van work-
shops op bepaalde bewegingsgebieden zoals bommen, turnen, atletiek, spel, boksen en
judo*, bijsteller en/of ontwerper van vakwerkplannen of delen daarvan, programma
van toetsen en afsluitingen».
Op het taakgebied 'managen, samenwerken, organiseren': deelnemer aan sectie-, perso-
neels-/team-*, rapportenvergaderingen, ouderavonden*, deelnemen aan studiedagen
van de school, vakvereniging of onderwijsorganisaties, (mede-)beheerder van materia-
len:>, organiseren van sportdagen'-, (sport)kampen, clinics", instuiven*, deelnemer aan
(school- of) sectie- of teamprojecten' , ontwerper van een beleidsplan(onderdeel) zoals
een PR-plan ontwerpen" ,

5. Er is periodiek (zo mogelijk wekelijks) een goed georganiseerd overleg waarin organisa-
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torische, inhoudelijke zaken 6n de aanpak van het onderwifs regelmatig en systematisch
aan bod komen. Met enige regelmaat is er gedurende een dagdeel een themabespreking.
De onderwerpen worden systematisch besproken. Ze zijn voorbereid en er worden
afspraken gemaakt over het vervolg.

6. Er is een gemeenschappelijk vakconcept uitgeschreven inclusief individuele daarvan
afwijkende opvattingen. Jaarlijks warden aspecten van dat concept in concrete acti-
viteiten vertaald. Er worden bijvoorbeeld gezamenlijk periodeplannen en modules
gemaakt.

7.  Sectieleden zijn voortdurend bezig hun kwaliteiten en deskundigheden op onderwijs-
en vakgebied door vormen van scholing verder te ontwikkelen. Ook hierbij wordt van
de kwaliteiten van elkaar gebruik gemaakt.

8. Het delen van (leer)ervaringen en deze productief maken is gewoonte.
Intervisiegesprekken komen veelvuldig voon Het elkaar onderling informeren, helpen,
consulteren en coachen wordt regelmatig toegepast. Er is een goede interne (met bij-
voorbeeld directie, andere secties en in het eigen team) en externe communicatie. Er
worden netwerken ontwikkeld met sportorganisaties, gemeentelijke diensten, andere
scholen of beroepsverbanden.

9.  Het team is verantwoordelijk voor de besteding van een eigen budget, schaft materiaal
aan en regelt onderhoud van materiaal en accommodatie.

10. Er wordt ook een eigen personeelsbeleid gevoerd. Het team is betrokken bij aanstellin-
gen. Maakt het onderling coachen c.q. collegiale consultatie tot systeem. Er is sprake
van (enige) roulatie bij het uitvoeren van taken. De sectieleider heeft een codrdineren-
de rol: de 'playing captain'.

11. De sectie ontwikkelt netwerken met ouders, collega's, andere secties, directie, sportor-
ganisaties, overheden, vakorganisatie en buurtverenigingen om tot afstemming of geza-
menlijke activiteiten te komen.

12. Aan randvoorwaarden voor een optimaal functioneren van de sectie wordt door de sec-
tie zelf en de schoolleiding voortdurend zorg besteed. Het gaat om faciliteiten als tijd
voor overleg of scholing en administratieve ondersteuning.

Uit onderzoek (Kuhlemeier & Van den Berg, 1999) blijkt, dat secties in elk type onderwijs
vrijwel geen directe invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. Veel secties functi-
oneren als een 'eiland' in de school en intern als 'los zand'. Dat beeld geldt ook voor sec-
ties bewegingsonderwijs. Ongeveer tien procent functioneert 'professioneel', twintig pro-
cent 'collegiaal' en zeventig procent 'vrijblilvend' (Kamphorst & Tuinenga, 1995). Het vak
bewegingsonderwijs heeft niet de beschikking over uitgewerkte en volledige methodes.
Een consistent programma moet door de docent zelf of samen met collega's worden ont-
wikkeld. Professionele vaksecties bewegingsonderwijs hebben hierdoor, naar verwachting,
wal invloed op de kwaliteit van het onderwijs.
In bet LIO-traject worden in team- en werkbijeenkomsten eruarmgen met actitele prak-
tijkproblemen besproken en vinden confrontaties met visies of tbeoriein plaats. In dit
onderzoele functioneren een LIO-sectie En bet team van opleiders beide zo mogelijle als pro-
fessioneel werkende en lerende teams. De scboolsectie levert een bijdrage door bet aanbie-
den van mesotaken of bet participeren in leerprojecten op scbolen en bet Keven van bege-
leiding daarbij

Een professionele cultltUr.
Een organisatie bezit een bepaalde cultuur, 'klimaat' of werksfeer. Een door waarden en
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normen bepaalde wijze waarop professionals met hun vak en met elkaar omgaan (Van
Ernst, 1998). Klimaat of werksfeer is een manifestatie van de cultuur (Baars-van Moorsel,
2003, p. 15). De wil om zichzelf en anderen te ontwikkelen, het op peil houden en verbe-
teren van de eigen deskundigheid, is een belangrijke sfeerbepalen Met name teams binnen
een organisatie kunnen dan het vermogen krijgen om continu te innoveren. Het voortdu-
rend innoveren past in een cultuur waarin het elkaar kritisch bevragen, het ter discussie
stellen van opvattingen, het bereid zijn om te experimenteren en elkaar daarbij te willen
helpen, gebruikelijk is (Boonstra, 2002). Een onderzoekende en reflecterende houding is
daarvoor onontbeerlijk. Aan dat voortdurend willen ontwikkelen zijn drie aspecten te
onderscheiden:
-   Het voortdurend willen (door)ontwikkelen van het onderwijs- c.q.opleidingsprogram-

ma inclusief de onderwijsleermiddelen. Dat ontwikkelen gebeurt systematisch en op
basis van een sterk overeenkomstig en gezamenlijk opleidings- en vakconcept.

-   Het volgen van ontwikkelingen in het (bewegings)onderwiis, de sport, de samenleving
en manier van leven inclusief het bewegingsgedrag, het waarderen daarvan op kans of
bedreiging en het daaraan verbinden van consequenties voor het eigen handelen.

-  Het zich willen scholen in het toepassen van nieuwe didactische vaardigheden als de
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

De schoolorganisatie biedt een werknemer en een team kansen en stelt eisen aan de
opbrengst. Een professioneel werkend en lerend team biedt een ideale werksfeer om con-
tinu te ontwikkelen (Van Ernst, 1998). Een lerend team is hierbij gezamenlijk verantwoor-
delijk voor een afgeronde onderwijseenheid en heeft speelruimte om dat onderwijs zelf te
onderzoeken en te ontwikkelen. De nadruk ligt op ontwikkelend leren en het elkaar bege-
leidend scholen. De kwaliteiten van elkaar worden zo goed mogelijk benut. Er vindt voort-
durend individuele en gezamenlijke reflectie plaats en de ervaringen worden gedeeld opdat
allen daarvan kunnen leren. Er is frequent en gestructureerd overleg.
Een professionele werksfeer erkent onderlinge ongelijkheid doordat van de verschillende
kwaliteiten en affiniteiten van mensen gebruik wordt gemaakt. Ook hoeft niet iedereen
overal over mee te praten mits de onderlinge communicatie goed is. De individuele pro-
fessional wil het steeds beter doen en stelt eigen leerdoelen. De school geeft hem daarvoor
ruimte, stimuleert het, maar stelt ook eisen. Er is durf om te experimenteren en de daarmee
gepaard gaande onzekerheid wordt geaccepteerd. Een kritische onderzoekende en reflec-
terende houding overheerst. Er is een sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie.
Expliciet benoemde en impliciet heersende standaarden bepalen het handelen en zijn aan-
leiding elkaar op dat 'gewenste' handelen aan te spreken. Werkoverleg, collegiale consulta-
ties, intervisie en het elkaar coachen krijgt veel aandacht. Er is behoefte aan het samen ont-
wikkelen. Dat kan in de vorm van (leer)projecten en in kwaliteitskringen, waarin
professionals, die een bepaald aspect van hun professie kwalitatief willen verbeteren, elkaar
binnen of buiten de school ontmoeten. Volgens van Ernst (1998) vertoont vijftien procent
van de scholen in het voortgezet onderwijs in enige mate een meer professionele cultuur of
werksfeer.
In bet LIO-traject wordt gestimtileerd dat alle betrokkenen een bijdrage leveren aan bet
ontstaan van een professionele cultuur.
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12.5 Veranderen door een professioneel werkend en lerend team

Veranderen van onderwijs betekent het veranderen van docentgedrag in een meer gewen-
ste richting. Om gedrag te veranderen moeten er beelden bestaan van het eigen functione-
ren, beelden van ander meer gewenst gedrag en beelden hoe dat andere gedrag geleidelijk
is te verwerven. In dit proces van het bewust worden van die beelden kunnen collega's een

belangriike rol spelen. Waaromvragen geven inzicht in opvattingen die het eigen gedrag
beinvloeden En gewenst gedrag reguleren. Gedrag tonen en veranderen is alleen mogelijk
binnen een als veilig ervaren situatie. Pas dan ontstaat de situatie om van en met elkaar te
willen leren (De Caluw6 & Vermaak, 2002, p. 21). Veranderen is een sociaal proces
gestuurd door interesses, wensen, aspiraties, verwachtingen en opties van teamleden. Die
zullen onderling verschillen. Het proces van veranderen wordt bevorderd als het team de
competenties van elkaar optimaal wil benutten en alle voor een bepaalde ontwikkeling rele-
vante competenties, met name een ontwikkelings- en een onderzoekcompetentie, aanwe-

zig ziin. Een sterkte-zwakte analyse maakt dan ook onderdeel uit van zo'n veranderings-
proces en bepaalt de scholingskeuzes. Verder moet elk teamlid de ontwikkelingen kunnen
en willen volgen. Afstemming op verschillen in ontwikkelingssnelheid van teamleden, is
nodig.
Voor het veranderen is een plan nodig. Het in zo'n startdocument aangeven van hoofdlijnen
is voldoende. Al ontwikkelend ontstaan vanzelf de gewenste detailleringen. De afstemming
tussen veranderingen op verschillende niveaus binnen een organisatie bepaalt uiteindelijk de
effici8ntie, effectiviteit 6n het gevoel van tevredenheid bij betrokkenen. De veranderingen

op teamniveau mogen niet in strijd zijn met de veranderingen op school- of afdelingsniveau.
De hoofdlijnen van veranderingen op schoolniveau fungeren in dat geval als 'negatieve

afgrenzingscriteria'. Alles is 'goed', als het maar niet in strijd  is met....
Een veranderingsproces is meestal een combinatie van rationeel tn intuitief ontwikkelen.
Het blijkt uit het bestaan van op z'n minst vijf varianten van 'waarom en hoe mensen ver-
anderen' (De Caluwl & Vermaak, 2002, p. 41-56):
1.  Veranderen is een machtsspel gericht op haalbare oplossingen en ontstaat als rekening

wordt gehouden met de (eigen) belangen van mensen of als ze tot bepaalde opvattingen
kunnen worden verleid of gedwongen.

2. Veranderen is een rationeel proces gericht op de 'beste'oplossing en een precieze

beschrijving van de weg waarlangs dat gerealiseerd kan worden.
3. Veranderen ontstaat door het prikkelen van mensen. Het zo aantrekkelijk mogelijk

maken om zich in te zetten. Hen belonen (meer salaris of goede beoordeling geven) of
'straffen' (demotie of slechte beoordeling geven).

4. Veranderen door motiveren om te leren. Leersituaties en -infrastructuren worden
bewust gecreBerd. Andere manieren van handelen worden geleerd en zijn afhankelijk
van het vermogen tot leren en het willen gebruiken van de leerervaringen.

5. Alles verandert vanzelf. Verandering is een permanent proces. Drempels voor vernieu-
wend en creatief handelen worden weggenomen.

Een veranderingstraject verloopt voor een deel planmatig en kan bestaan uit een combina-
tie van de hier beschreven benaderingen. Duidelijke analyses, een duidelijk visie op de rich-
ting van de verandering en nauwe samenwerking van betrokkenen bevorderen het veran-
deren (Pelkmans & Smit, 2000). Het veranderingsproces faseren en het kiezen van
ontwikkelingsprioriteiten werkt eveneens bevorderend (Fullan, 1982,1993,1998; Fullan &
Stiegelbauer, 1991). Het is het rationeel-lineaire deel van veranderen. Dat deel kan niet los



Professioneel handelen / 195

worden gezien van het interactieve-dynamische deel, dat een meer flexibel ageren en rea-
geren op veranderingen veronderstelt. Daarin is sprake van een zich herhalend cylisch pro-
ces van spiraalsgewijze voortgang binnen flexibele netwerken. Het veranderen gebeurt
binnen algemene kaders. Een resultaat wordt geschetst maar dat kan niet worden gegaran-
deerd en is verder afhankelijk van het lerend vermogen van individuen en het collectief
leren (Van den Berg & Vandenberghe, 1999).
De percepties van de betrokken docenten en schoolleiders en hun organisatiecultuur met
de gedeelde waardegebieden spelen een doorslaggevende rol bij het wel of niet slagen van
veranderingen. Een verandering is geslaagd als het onderwijsgedrag van docenten is veran-
derd en lerenden meer, betere of andere gewenste leerervaringen opdoen. De condities
daarvoor zijn:
1. De veranderingen moeten in voldoende mate aansluiten bij de opvattingen en de

behoeften van docenten.
2.  Als docenten ze bruikbaar vinden voor directe toepassing.
3. Als scholen de complexiteit van veel vernieuwingen kunnen reduceren tot haalbare

werkwiJzen.
4.  Als docenten het inzicht en het gevoel hebben dat ze de 'macht' over de veranderingen

houden (Van den Berg & Vandenberghe, 1999, p. 52). Het belang van 'kleinschalige'
verandcringen wordt hiermee benadrukt.

Werken in het onderwijs betekent dat de docent bereid is voortdurend te willen verande-
ren. De docent moet betrokken willen zijn en blijven. 'Onderwijzen is een uitdaging waar
ie je leven lang voor moet leren' (Van den Berg & Vandenberghe, 1999, p. 236). 'Veranderen
betekent investeren in mensen en dat vraagt zorg, energie, inzet en tijd. Het juiste kader
daarvoor is een fundamentele, langdurige en consistente innovatiestrategie' (p. 240-241).

12.6 Onderwijsontwikkeling en onderzoek in een opleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van het veranderen of innoveren
binnen een lerarenopleiding.

Eerste kenmerk. Verander met visie.
Het onderwijs is een dynamisch gebeuren en vrijwel altijd op verschillende niveaus in ont-
wikkeling. Soms ziin veranderingen ingrijpende vernieuwingen en soms bijstellingen. Op
macroniveau is van ontwikkeling sprake als een onderwijssysteern wordt gewijzigd. Op
mesoniveau kan een school leerlingen meer 6n anders willen gaan begeleiclen. Op microni-
veau sternt een docent inhoud en aanpak af op de veranderende interesses en mogelijk-
heden van leerlingen. Dynamisch in beweging zijn, is een uitdaging maar kan ook toI een
voortijdig afhaken van direct betrokkenen leiden. Over de mate waarin het onderwijs uit-
eindelijk verandert wordt verschillend gedacht (Bates, 1995). Constateerbaar is echter dat
onderwijs toch verandert. De impulsen voor veranderingen zijn talrijk en de weerstand
daar tegen, is voorspelbaar. Het belang van veranderen wordt verschillend waargenomen
en is mede afhankelijk van de positie van waaruit het onderwijs wordt bekeken. Ben je
manager, docent, administratief medewerker, student, ouder of onderwi s- ontwikkelaar?
Het is belangriik voor de ontwikkeling van onderwijs dat alle betrokkenen vanuit een
gemeenschappelijk gedragen visie op korte 6n lange termijn willen veranderen.
Betrokkenen in dit onderzoek ziin LIO's of vierdejaars studenten, coaches in de school en
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opleiders. Een voorbeeld van een lange termijnvisie is 'de student centraal'-gedachte van de
Hanzehogeschool in Groningen, waarmee sinds 1999 binnen opleidingen bewust wordt
geBxperimenteerd. Vaak ontbreken die visies en geven uitsluitend pragmatische motieven
de doorslag. De invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs (1993) en het
'studiehuis' in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (1998) zijn daar voorbeelden
van. In het hoger onderwijs zijn in de laatste decennia veel veranderingen samengegaan met
gelijktijdig ingezette bezuinigingsmaatregelen. Het gevolg was dat met minder mensen of
faciliteiten meer kwaliteit en inzet moest worden gerealiseerd. Het veranderen zonder
visie, uitsluitend op basis van pragmatische motieven of onder bezuinigingscondities,
levert een minimale slaagkans op.

Het veranderen in dit onderzoek gebeltrt daarom wel mit visie. Er is een geexpliciteerde
'uisie op:
-   De opzet van bet opleidingsonderwijs (deel 2, boofdstitk 8).
-    Het opleiden nw en straks (deel 3, boofdsttik 12)
-   Het professioneel bandelen als bewegingsbeingloeder in de school (vakdocent) en in de

sport (trainer/coach) (deel 2, boofdstilk 9),
-    Het bewegingsonderwijs (deel 3, boofdst:ik  15),
-    Het veranderen zelf (deel 1, paragraaf 1.4) .

De visie op veranderen luidt: 'Het ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving voor
studenten staat model voor het onderwijs in de school. Veranderen in het
(opleidings)onderwijs is verder veranderen binnen een samenhang. Een verandering moet
altijd in relatie met andere aspecten worden geanalyseerd en gewaardeerd. Het resulterend
effect is hier bepalend. Veranderen is voor betrokkenen een beheersbaar proces en wanneer
dat plaatsvindt in de context van een professioneel werkend en lerend team is de meest ide-
ale ontwikkelingssituatie gerealiseerd'.

Opleidingsonderzeijs als model.
Opvattingen over wat in een bepaalde tijd 'goed' onderwijs is, zijn op elk niveau in enige
mate functioneel. Het zelf ervaren van dat 'goede' onderwijs functioneert als een indrin-
gend model. Opleidingsonderwijs kan die modelrol vervullen, moet open staan voor ver-
anderingen in het onderwils en functioneert als aaniager van vernieuwende ideeEn. Het
kost vervolgens altijd enige tijd om vernieuwingen praktisch en in het onderwijsgedrag van
de afgestudeerden te vertalen. Wordt bijvoorbeeld een meer 'actief leren' van leerlingen

belangrijk gevonden, dan zal in de opleiding geleerd moeten worden hoe meer 'activerend
kan worden onderwezen' om dat op enig moment in de praktijk toe te kunnen passen. Een
student wordt op die zich (mogelijk) veranderende praktijk voorbereid. Het opleidings-
onderwijs moet zich inhoudelijk en in aanpak voortdurend willen veranderen. Relevante

ontwikkelingen moeten direct worden gesignaleerd of worden geinitieerd. Een opleiding
kan in vergelijking met de praktijk in de school voor of achter lopen. Studenten zullen dat
in de stages ervaren. Als de afstemming tussen werkveld en opleiding ontbreekt, worden
inhoud en aanpak ter discussie gesteld of onvoldoende verantwoord. Er ontstaat een span-

ningsverhouding die de student bewust moet worden gemaakt. Een opleiding leert stu-
denten onderwijs voor nu en in de toekomst te ontwerpen, laat hen dat ervaren En prak-
tisch toepassen. De praktische bruikbaarheid zal zich vervolgens moeten bewijzen.
Opleiders hebben als ontwerpers van toekomstige onderwijs de praktische vertaling daar-
van zelf niet ervaren. Dat zet de acceptatie van het aanbod en de wi ze van werken in een
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opleiding onder druk. Studenten, opleiders onderling en vakcollega's kunnen vraagtekens
bil keuzes plaatsen.

Opleidingen, die bet eigen onderwijs als een 'model' bescbow·wen (bet eigen opleidings-
onderwijs zien als een abpiegeling van bet te geven onderwijs in de school) werken bewust
in een spanningsveld tussen aanpassing en kritiek. In dit onderzoek wordt van zo'n oplei-
ding uitgegaan.

Bebeersbaar veranderen.
In het LIO-traject geeft een klein team van opleiders vorm en inhoud aan het onderwijs en
verandert het systematisch. Elkaar collegiaal consulteren en teamteaching (het samen

onderwijzen of begeleiden van een groep) spelen een belangrijke rol. Gemeenschappelijke
uitgangspunten worden gedeeld en er is veel ruimte voor eigen en teamontwikkeling.
Organisatorische afstemming wordt door onderhandelen voor een belangrijk deel gereali-
seerd.

Bebeersbaar veranderen betekent in dit onderzoek: systematiscb, doordacbt, binnen de
mogelijkbedenvan LIO-teams en bet team van opleiders, doelgericbt, goed lettend op de
effecten en bet waarderen daarvan. Dit alles in de context van een lerende (LIO-)organi-
satie.

Veel veranderingen of plannen krijgen in het onderwijs niet de tijd om voldoende te wor-
den geimplementeerd. In de laatste jaren zijn ideein over wat 'goed' (opleidings)onderwijs
is redelijk consistent. De trends die in hoofdstuk zijn genoemd gelden daarvoor als kern.
Er wordt naar een optimale mix van maatregelen gezocht. Daarbij vindt een integratie
plaats tussen wat goed bleek en behouden moet blilven en het 'nieuwe'. Betrokkenen, stu-
denten en opleiders, moeten dat als een beheersbaar proces beleven. Al studerend, al wer-
kend en samenwerkend wordt bewust en systematisch veranderd. Een systeembenadering
biedt hiervoor goede mogelijkheden (Plomp et al., 1992; Kessels, 1996b).
Ontwikkelen van onderwijs 6n de eigen professionele ontwikkeling biedt de meeste kans
binnen een 'lerende organisatie' of het subsysteem 'lerend team' (De Caluwa & Vermaak,
2002). LIO's 6n opleiders streven in een LIO-traject naar het functioneren als een '(pro-
fessioneel werkend en) lerend team'. Van vaksecties op een school wordt datzelfde streven
verwacht.

Een veranderingsproces verloopt cyclisch in de zin van antwoorden vinden op uitdagingen
en problemen waarvan je kunt leren om latere nieuwe uitdagingen en problemen het hoofd
te kunnen beiden. De omgeving 6n de ontwikkelaar zelf veranderen. Er is sprake van
transformatie. Het veranderen vindt continu en autonoom plaats (Franke et al., 2001;
Lagerweij & Haak, 1996). Het is ervaringsleren en omvat een leren van eerste-, tweede- 6n
derdeorde dat eerder ook enkel-, dubbel- en drieslagleren is genoemd (zie deel 2, paragraaf
8.4.2). Bij eerste ordeleren wordt geleerd door het toetsen van handelingsregels op hun
effectiviteit en het aanpassen van het handelen. Het tweede ordeleren is reflecteren op het
handelen zelf door een interactief proces van vragen stellen, uitproberen en bijsturen. Bij
derde ordeleren gaat het om reflecties op het eigen denken, handelen, leren en op de achter-
liggende opvattingen. Dit laatste speelt bij veranderen een belangrijke rol. Het gaat om een
proces van lerend vernieuwen in onderwijsprocessen en samenwerking (Boonstra, 2002).
Tijdens het veranderen moet veel aandacht worden besteed aan randvoorwaarden, de aard
van de gewenste producten, het onderhandelen met groepen die belangen bij het verande-
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ren hebben en het samenwerken (Mastenbroek, 1996; Morgan & Zohar, 1997). De school
zorgt voor middelen om de capaciteiten van docenten en organisatie te versterken. De
teams zorgen zelf voor dosering van de veranderingen (Dalin, 1989; Lagerwij & Voogt,
997; Simons, 1997).
In dit proces van beheersen functioneren ontwerpregels als handvat. Ze zijn in deel 2, para-
graaf 9.4.2 beschreven.

Veranderen en samenbang.
Het vergroten van de effectiviteit, efficilntie en het plezier van en in het onderwijs gebeurt
door een samenhangend geheel aan maatregelen. Bepalend is de resultante van elke maat-
regeleffect afzonderlijk. Het veranderen van 6en aspect leidt ook tot veranderingen van
andere aspecten.  In deel L paragraaf 1.4, ziin de volgende effectresultanten genoemd:
1.  Opleicling On school vormen in een duaal onderwijstraject een leerwerkeenheid.
2. Onderwijssysteem (organisatie en aanpak), programma dn toetsen als een samenhan-

gend geheel van onderwijsdimensies.
3.  Manieren van leren 6n manieren van onderwijzen ziin van elkaar afhankelijk.
4.  Theorie En praktijk vereisen integratie.
5. Toepassing van de samenhang: onderzoeken, ontwikkelen, implementeren (het prak-

tisch realiseren of. in een opleiding invoeren).
6. De samenhang in het veranderingsproces zelf tussen: de innovatie-inhoud, de uit te

voeren interventies, de regulering van het proces, de betrokkenheid en de ontwikkeling
van de docent en de verandermogelijkheden van de organisatie (Van den Berg &
Vandenberghe, 1999, p. 214).

Al deze effectresultantes zijn aspecten van onderzoeksvraag 4. In deel 2 (paragraaf 8.4.2)
zijn de ontwerpregels voor het opleidingsonderwijs beschreven die bij toepassing de ver-
schillende samenhangen kunnen bevorderen. De vraag naar effecten van een samenhan-
gend geheel aan maatregelen wordt beantwoord door docenten en lerenden samen in for-
matieve en summatieve evaluaties (Van den Berg & Vandenberghe, 1981). Betrokkenheid
en een onderzoekende, reflectieve, op ontwikkelen gerichte houding, bevordert dat analy-
seproces (Fullan, 1998).
De organisatie bepaalt de wi ze van samenwerken van docenten en leerlingen. Fonderie-
Tierie en Hendriksen (1998, p. 31) maken een onderscheid in drie organisatiemodellen. In
een segmentaal model wordt de individuele autonomie van de docent sterk benadrukt, is
er weinig werkoverleg en bestaat er een sterke scheiding tussen de docentgerichte vakin-
houdelijke kant en de beheerskant, waarvoor de schoolleiding vooral verantwoordelijk is.
De samenwerking is erg beperkt. In een leerstofgericht collegiaal model wordt de indivi-
duele autonomie van de docent begrenst door de afspraken die tot stand komen in het
werkoverleg binnen vakgroepen. De schoolleiding streeft procesgericht naar beleid. Er is
meer samenwerking. In het meest aan te bevelen doelgroepgerichte en collegiale model ligt
de nadruk op het maken van afspraken in werkoverleg in vakgroepen en andere verbanden
zoals klassen-, jaar- en afdelingsteams. Deze bepalen in sterke mate het beleid van de
school. Het management is inhoudelijk en procesgericht. Team- of afdelingsleiders zorgen
voor differentiatie of diversificatie van het beleid. Teamvorming en samenwerking krijgt
veel aandacht.
Als een docententeam een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitstraalt heeft dat een ver-
gelijkbaar effect op lerenden. Het is een appal rot samenwerking en zo'n cultuur bevordert
de ontwikkeling naar meer studentgecentreerd en op zelfsturing gericht onderwijs
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(Delhoofen, 1998). Autonomie wordt ingeleverd ten behoeve van een grotere betrokken-
heid en meer bevoegdheden binnen zelfsturende taakteams van docenten en lerenden.

Onderzoeken, ontwikkelen, implementeren.
Kenmerkend voor onderwijsonderzoek is het al doende ontwikkelen en experimenteren en
gelijktijdig onderzoek doen naar verloop van onderwijsleerprocessen en -resultaten. Zie
bovengenoemd punt vijf. Deze aanpak is verwant met de zogenaamde 'design and teaching
experiments' (Greeno et al., 1996). In Nederland is het onder andere toegepast bij de ont-
wikkeling van het realistisch wiskundeonderwijs van Freudenthal en zi in groep (1991).
Onderwijsontwikkeling verloopt van model 6n theorieontwikkeling via vormgeving in
plannen, methoden en middelen naar concrete toepassing in onderwijsactiviteiten. De
combinatie van model- dn theorieontwikkeling wordt als ontwikkelingsonderzoek aange-
duid. De ontwikkeling verloopt vaak sprongsgewijs en cyclisch. Theorieontwikkeling
vindt geleidelijk en in een iteratief en cumulatief proces plaats (Gravemeijer, 1999). Een
globale theorie wordt in een proces van doordenken en beproeven uitgewerkt, verfiind en
aangepast en achteraf ge8xpliciteerd. De theoretische ingredi8nten worden ontleend aan
onderwijservaringen programma's, methoden of middelen en het gebruik van modellen.
Het onderzoek is praktijkgericht (Doets, 1990). De ontwikkeling is exemplarisch en wend-
baar. 'Exemplarisch' betekent dat een ontwikkeling kenmerkend is voor een bepaald toe-
passingsgebied en 'wendbaar' geeft aan dat de OntWikkeling in een breder en vergelijkbaar
toepassingsgebied kan worden gebruik, dan waarin het ontwikkeld is. Veranderen vereist
een voortdurend toetsen of het naar wens verloopt en of het resultaat naar voldoening van
betrokkenen is (Cevat, 2000).

De samenbang'van functionele gebieden.
De samenhang in het veranderingsproces van de bij bovengenoemd punt zes genoemde
functionele gebieden is inherent aan het werken als een professioneel werkend en lerend
team. De interventies in het kader van veranderen richten zich zowel op de inhoud, het
proces, de betrokken docenten en de organisatie van team en instituut. Frequente reflecties
inclusief de evaluaties zorgen voor het bekijken van de samenhang. Is er sprake van een
harmonieus veranderingsproces.

Het team van opleiders wil in bet LIO-traject bet 'gezamenlijk verantwoordelijk zijn' in
alle opzicbten tonen. Het bescbreven doelgroepgericbte collegiate model is op bet team van
opleiders van toepassing. Model Zn tbeorieontwilekeling verloopt via plannen, metboden en
middelen naar concrete toepassing in onderivijsactiviteiten. Een bolistiscbe aanpak toont de
zorg goor de verscbillende bier genoemde samenbangen.

Noot
1 Medio 2003 worcit binnen cle vakvereniging KVLO gesproken over een mogeliike invoering van een beroeps-

register, waarin vakcollega's zich op vrijwillige basis kunnen inschrijven. Daarvoor worden kwaliteitscriteria vast-

gesteld.
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REFLECTEREN IN LEERWERKSITUATIES

Reflecteren is een kerncompetentie van professioneel handelen. Van reflectie is sprake als
wordt geprobeerd een ervaring, probleem of bestaande kennis of inzichten te structureren
of herstructureren (Korthagen et al., 2002a). Reflectie vereist een systematische, kritische
analyse van problemen met betrekking tot het eigen functioneren, het gedrag van anderen
en de context of situatie waarin wordt gefunctioneerd. Het bevordert een zoeken naar
mogelijke oorzaken van problemen dn oplossingen. De kwaliteit van reflectie neemt toe als
geleerd is hoe te leren en hoe problemen kunnen worden aangepakt (B8rger, 1996). Het
open staan voor nieuwe ontwikkelingen, het hebben van een houding om zichzelf en ande-
ren te willen scholen is ideaal in combinatie met reflecteren.
In paragraaf 13.1 wordt het belang van reflectie onderschreven voor een levenslang ont-
wikkelen. Reflecteren is een systematisch gebeuren en kan op verschillende niveaus plaats-
vinden (13.2). Leren te leren bevordert de reflectiekwaliteit (13.3) en datzelfde vindt plaats
bil het onderzoekend handelen in opleiding en school (13.4).

13.1 Reflecteren in samenhang

Reflectie is een kritisch terugkijken op eigen ervaringen op een bepaald gebied en het daar-
aan verbinden van consequenties zoals herzien van keuzes, uitproberen van een andere
aanpak of juist bewust een bepaalde aanpak continueren. Reflecteren bevordert een voort-
durend zich (willen) verbeteren, een verder doorgroeien in het beroep en een streven naar
voortdurend veranderen. De kwaliteit van reflectie wordt bepaald door het reflectieonder-
werp en de aard van de relaties. Zo zal bij het leggen van verbanden tussen onderwijs en
maatschappelijke ontwikkelingen de reflectie van een hogere kwaliteit zijn dan bij reflectie
over het in een bepaalde situatie wel of niet gebruiken van een minitrampoline.
Reflecteren omvat evalueren. Beide beoordelen en waarderen ervaringen en richten zich
daarbij op processen dn producten. Reflecteren verbindt daar altijd consequenties aan en
interpreteert handelen en gevoelens van anderen daarbij. Het leren reflecteren heeft in de
opleiding drie betekenissen:
1.  Het is exemplarisch voor hoe bij het opleiden, het onderwijzen en het leren voortdu-

rend naar verbetering wordt gestreefd.
2.  Het maakt inzichtelijk hoe de daarbij gehanteerde systematiek continue ontwikkeling,

een doelgericht leren, bij de opleider, de (aanstaande) docent en de leerling mogelijk
maakt.

3.  Het stimuleert de vakconceptontwikkeling.

Reflectie is een aspect van exploratie. Een verzamelen en interpreteren van gegevens met
het oog op het genereren of modificeren van handelingsleidende mentale structuren (De
jong, 1988). Ontwikkeling van het leren te leren, het leren oplossen van problemen of het
vinden van antwoorden op uitdagingen dn het leren waarderen, verhogen de kwaliteit van
het reflecteren. Voor het oplossen van problemen kunnen vuistregels, schema's/modellen
en werkpatronen worden gebruikt (Vos, 2001; Timmers, 2001). Ze kunnen een algemeen
toepasbaar karakter hebben, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de 'zevensprong' bij het



Reflecteren in leerwerksituaties / 201

oplossen van probleemtaken, of een meer specifiek en vakgebonden karakter hebben, zoals
het toepassen van een 'totaal-deel-totaal methode' bij het bepalen van inhoudelijke vol-
gordes. Leren (hoe) te leren, in de zin van het toepassen van hogere ordevaardigheden, ver-
diept het reflecteren. Kritisch leren en afleren ('conceptual change') is onderdeel van dat
leren te leren.

13.1.1 Het reflectiemodel.

Sinds het begin van de jaren taChtig (Korthagen, 1982) is er binnen lerarenopleidingen spra-
ke van een toenemende belangstelling voor het leren reflecteren. Reflecteren wordt gezien
als een cirkelproces. Het reflectiemodel en het begeleiden daarbij door een opleider of
coach bestaat uit de volgende fasen of stappen (Korthagen, 1982; et al., 2002a):

1. Student: inventariseren van leerwensen, plan maken, handelen, ervaring opdoen.
Coach: helpen bij het creEren van een geschikte ervaring.

2. Student: herinneren, terugblikken, problemen benoemen: wat is er gebeurd?
Coach: accepteren, invoelen, echt en concreet reageren op ervaringen van de student.
Er worden antwoorden gegeven op vragen  als: wat wilde  ik, wat wilde de leerlingen ?
Wat voelde ik, wat voelde de leerlingen? Wat dacht ik, wat dachten de leerlingen? Wat
deed ik, wat deden de leerlingen?

3. Student: waarderen, systematisch analyseren, formuleren van essentiBle aspecten,
kritisch verwerken: wat vond ik waarom belangrijk en wat waarom niet?.
Coach: plus confronteren, generaliseren, hier- en- nu ervaringen gebruiken en helpen
expliciteren.
Dit is de belangrijkste stap, waarbij antwoorden worden gezocht op vragen als: hoe
hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen? Wat is de invloed van de
context (de school)? Wat betekent dat nu voor mij? Wat is het probleem of uitdaging?

4. Student: diagnosticeren, alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen (tot welke voor-
nemens of leertaken leidt dat? Welke alternatieven zie ik? Welke voor- en nadelen heb-
ben die?).
Coach: plus helpen bedenken van oplossingen en helpen bij het maken van keuzes.

5. Student: uitproberen (wat wil ik bereiken? Waar wil ik op letten? Wat wil ik uitprobe-
ren?) en er ontstaat leren op een hoger niveau!
Coach: zorgen voor continuering van het leerproces.

Hierna volgt weer stap  1. Het handelen vindt in fase 1  en 5 plaats en het reflecteren (inclu-
sief het leren te leren) in fase 2,3 en 4. Het leren handelen gebeurt direct in een situatie
(Korthagen, 1982, p. 28 e.v.) en vindt op mentaal niveau plaats. Handelen op dat mentale
niveau stuurt het praktisch handelen aan. Begeleiden bij het reflecteren betekent de eigen
idee8n over onderwijs even opzij kunnen zetten en open kunnen staan voor wat een ander
bezighoudt. In dat begeleiden is bewustwording bil stap 2 en 3 belangrijk.
In bet LIO-traject wordt dit reflectiemodel als basis voor bet reflecteren gebruikt.
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13.1.2 Reflecteren voor levenslang ontwilekelen.

SchBn (1983; 1987) maakt een onderscheid in 'reflectie-in-actie' en 'reflectie op of over de
actie'. De eerste is gebonden aan de actuele handeling en gericht op het handelen zelf. De
tweede vindt na de handeling plaats en kan ook tijdens het handelen optreden, als routine-
matig handelen niet volstaat en er een denkpauze nodig is Om tot een andere aanpak te
komen. 'Reflectie op of over de actie' beinvloedt het toekomstig handelen. Het is een
middel voor meer zelfsturend leren binnen het beroep, een doorgaande ontwikkeling of
een doorgroeien. De reflectiekwaliteit wordt verhoogd door het regelmatig beantwoorden
van vragen zoals: Wat wilde ik leren? Hoe heb ik dat geprobeerd? Welke leermomenten
waren  er?  Hoe  heb  ik toen geleerd? Hoe voelde  ik me daarbij? Wat hielp daarbij,  wat
belemmerde mijn leren? Welke rol spelen anderen in het bevorderen van mijn leren? Welke
sterke en zwakke punten heeft mijn manier van leren? Welke alternatieven zie ik voor mijn
manier van leren? Tot welke voornemens leidt dat voor de volgende periode? (Fonderie-
Tierie, 1998, p. 53).
Een onderzoekende houding bevordert een actief leren van de eigen leerwerkervaringen.
Zo'n houding gaat samen met reflectie. Het bevordert het verbreden en verdiepen van het
leren En het inzicht in de eigen leerweg (Kelchtermans, 2001). Al doende wordt een eigen
vakconcept ontwikkeld. Daarmee wordt een eigen beroepsidentiteit ontwikkeld
(Kelchtermans, 1994).
Docenten blijken vooral te reflecteren op wat ze doen en veel minder op wat ze bereiken.
Het is, gezien het voorgaande, belangrijk dat het laatste meer aandacht krijgt (King, 2002;
Little, 1999; Marks & Louis, 1999; Smylie & Weaver Hart, 1999).
In bet LIO-traject vindt reflectie plaats door bet witvoeren van periodieke leeruerslagen,
individ:tele en teame·ualitaties, sterkte-ztualete analyses, bescbrijuingen van de eigen pro-
fessionele ont·wikkeling in de vorm ·uan een referaat en portfoliomateriaal.

13.1.3 Effecten van reflecterende docenten op lerenden.

Lerenden, die les krijgen van goed reflecterende docenten hebben meerdere voordelen
(Vreugdenhil, 1995, p. 107). Om lerenden te leren denken moet je als docent greep hebben

op je eigen denken en dat denken hardop kunnen verwoorden. Maatschappelijk gezien zijn
in de toekomst mensen nodig die het leren boeiend vinden, creatief zijn, flexibel kunnen
inspelen op nieuwe informatie en veranderende omstandigheden, die initiatief kunnen
nemen en weten wat ze willen in een veelheid van informatieve prikkels. Onderwijs dat
zich richt op behoeften van lerenden, de aard van de leerstof en de context waarin het
onderwijs plaatsvindt, vraagt van de docent dat deze zich regelmatig bezint op de vraag hoe
die interactie zich voltrekt tussen lerende, leerinhouden, leeromgeving en docent. Het is
hierbij belangrijk om los te raken van je eigen eerste, spontane keuzes en te leren bewust
uit alternatieven te kiezen. Wie bij lerenden een kritische instelling wil ontwikkelen om de
eigen plaats in het maatschappelijk veld te kunnen bepalen en daarin eventueel verandering
te brengen, dient zich regelmatig af te vragen wat de effecten van het handelen als docent
zijn op die ontwikkeling van lerenden. Om zelfsturing over het eigen leerproces te ver-
werven is het zich bewust worden van de aard en doel van leerinhouden alsmede de ver-

werving ervan op de eigen professionele ontwikkeling noodzakelijk. Om als docent met
gevoelens van leerlingen te kunnen omgaan en te kunnen voldoen aan hun behoefte een
model te hebben om zicht te ontwikkelen, is het nodig dat lerenden empathie, begrip en
medeleven ontwikkelen, maar ook zelfkennis over de eigen gevoelens, de acceptatie ervan
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en het omgaan ermee in het werk als docent'. Een docent, die het zelfstandig bewegen van
leerlingen propageert zal meer probleemsturend proberen te werken, veel vragenderwijs
lesgeven, thematisch willen werken en veel nadruk leggen op het ontwikkelen van werk-
concepten van leerlingen. Er ontstaat een reflectie bevorderende leeromgeving. Reflectief
ingestelde docenten hebben een goede persoonlijke relatie met leerlingen, zijn meer tevre-
den met hun werk, bevorderen een meer actief, constructief, onderzoekend en zelfstandig
leren, richten zich op gedrag en leren van lerenden, hebben een meer begeleidende instel-
ling en kunnen gemakkelijker gedachten en gevoelens expliciteren (Korthagen & Wubbels,
2000c).

13.2 Systematisch op niveau leren reflecteren

Reflecteren wordt bevorderd door het regelmatig uitwisselen van positieve en negatieve
ervaringen met anderen, het delen van opvattingen, het vanuit meerdere perspectieven ver-
schijnselen leren bekiiken en daarover discussi8ren, het bewust worden of beoordelen van
reflectief handelen van anderen, het koppelen van praktijkervaringen aan theorieen of
modellen en het verklaren van praktijkproblemen (B8rger, 1996). Daarbij biedt het reflec-
tiemodel door het cyclisch verlopend proces, aangrijpingspunten voor reflectie. De bege-
leiding daarbij stimuleert een meer systematisch verloop.
Reflecteren wordt bevorderd door het doelbewust problematiseren van het eigen hande-
len, het voeren van een expliciet op reflectie gerichte dialoog, bewuste acties ter verbete-
ring van de eigen praktijk en de behoefte om verkregen inzichten met anderen te delen. Het
'wat, hoe en waarom' worden dan steeds duidelijker. Essenti8le aspecten van het eigen han-
delen worden meer bewust en er ontstaan handelingsalternatieven (het cognitieve aspect).
Er wordt nagedacht over eigen vooronderstellingen, verwachtingen en bedoelingen (het
persoonlijke/ maatschappelijk aspect) 6n over de eigen leerprocessen, de wijze van reflec-
teren (het metacognitieve aspect). Middelen bij deze bewustwording zijn: logboek, leer- en
evaluatieverslagen en functioneringsgesprekken. Het schrijven of vertellen zijn manieren
om latente ervaringen bewust te worden. Herstructureren van ervaringen en/of kennis
wordt niet alleen in taal geuit maar vaak ook via niet-talige beelden, die een meer analoog
dan digitaal karakter hebben (Wubbels, 1992). Kennis is immers meer dan wat alleen
gezegd kan worden en leren is meer dan een proces waarin regels worclen gebruikt om
beslissingen te nemen. Door tekenen, schilderen, fotograferen, werken met illustraties en
verhalen schrijven is ook het niet-rationele deel van het handelen te herkennen (Korthagen,
1993a).
'Reflective teaching' (Korthagen et al., 2002b) verloopt van het leren van eigen ervaringen
en die van anderen, via het expliciteren van verbanden tussen praktijk en theorie tot een
collegiaal consulteren. In zo'n reflectie vindt een integratie van 'persoon, praktijk en theo-
rie' plaats.

Reflecteren kan resulteren in handelingsroutines, waarbij de achterliggende opvattingen
niet ter discussie worden gesteld. De reflectie is oppervlakkig op het niveau van hande-
lingsregels. Er ontstaar diepgang als reflectie zich richt op het 'waarom' van regels, het
niveau van opvattingen, en het'waarom' van opvattingen (Kelchtermans, 2001). Het reflec-
teren op niveaus kan van 'buiten' naar 'binnen' worden benoemd als omgeving, gedrag,
bekwaamheden, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid (Korthagen 2001; Korthagen
& Vasalos, 2002). Op het niveau van betrokkenheid gaat het om bewustwording van de
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betekenis van het eigen bestaan in deze samenleving en de rol tot de medemens. Op het
niveau van identiteit gaat het om het ervaren van de persoonlijke eigenheid. Reflecties op
deze niveaus worden kernreflecties genoemd. Het gaat daarbij over persoonlijke kernkwa-
liteiten, die altild potentieel aanwezig ziin (Korthagen, 2001). Het meer begeleidend
docentgedrag in het studiehuis moet kernkwaliteiten bij leerlingen stimuleren zoals

nieuwsgierigheid, betrokkenheid en zelfvertrouwen.
In bet LIO-traject beperkt bet reflecteren zicb tot en met bet niveau van 'overtiligingen:
Meey diepgang realiseren vereist meer begeleidingstijd. 'Reflective teaching' vindt in bet
LIO-tralea plaats in de didactiscbe, metbodiscbe en managementpractica met nadrule op
bet leggen van verband tussen tbeorie en praktijk en bet collegiaal consulteren

13.3 Reflecteren en onderzoekend handelen

De eigen praktijk kunnen onderzoeken is een professionele competentie van elke leraar
(Prick, 2000, p. 128-131). Het gaat om het systematisch kunnen analyseren en oplossen van

praktijkproblemen. Deze gerichtheid bevordert een onderzoeksattitude die ook het signa-
leren van ontwikkelingen stimuleert. Actieonderzoek is de daarvoor meest geschikte vorm.
Er kan hierbij sprake zijn van 'interactieve research, ontwikkeling en verspreiding' met een
intensieve interactie tussen wetenschappers en docenten en nadruk op theorievorming en
schoolverbetering (McKernan, 1998). Maar ook als 'zelfonderzoek' waarbij systematische
curriculumontwikkeling en zelfevaluatie door docenten centraal staat (Verkroost, 1999).
Op reflectie gericht en onderzoekend handelen sluit het meest aan op de benadering van
actieonderzoek in de vorm van zelfonderzoek. (Carr & Kemmis, 1997). Systematisch en
kritisch reflecteren vindt plaats op het handelen, de situatie waarin dat plaatsvindt 6n de
beslissingen die worden genomen. Het is hierbil van belang antwoord te vinden op de
vraag: 'Hoe worden onderwijsdoelen in de praktilk gerealiseerd' (Ponte et al., 2002).
Actieonderzoek is bij voorkeur een teamactiviteit, waarbij collega's als klankbord funge-
ren, het onderzoek ondersteunen of samen uitvoeren. Het kan tot dialoog tussen collega's
leiden en tot samenwerkend leren (Elliott, 1993; Kemmis & Wilkinson, 1998). Praktisch
inzicht wordt gebruikt om situaties te verbeteren en deze verbeteringen worden geinter-
preteerd en verklaard in het licht van theorie8n 6n hun onderwijskundige en pedagogische
doelen (Grundy, 1998). Bij actieonderzoek kunnen antwoorden op de volgende vragen van
belang zijn: Is het onderwijs er effectiever en effici8nter door geworden? Zijn pedagogische

doelen op de beste manier gerealiseerd? Heeft het onderwijs bilgedragen aan meer gelijk-
heid en rechtvaardigheid in de samenleving?
In bet LIO-traject vindt reflecterend onderzoeken plaats in de vorm van regelmatige zelf-
onderzoeken En krijgt actieonderzoek expliciet ing:*Hing in de witvoering van twee projec-
ten  waarin de samenbang twssen onderzoek doen, ontwikkelen en implementeren alle aan-
dacbt krijgt.
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HOOFDSTUK 14

BEGELEIDEN EN SCHOLEN VAN COLLEGA'S

In dit hoofdstuk gaat het om de kerncompetentie 'begeleidend docentgedrag'. Dat is van
belang voor het begeleiden van leerlingen als vakdocent en mentor, maar ook van collega-
's. Het gaat hier vooral over het collegiaal begeleiden door opleiders, coaches en lerenden
(paragraaf 14.1). Doel van het begeleidend scholen is elkaar beter te maken en er zelf beter
van te worden Over de condities voor het z6 ontwikkelen gaat het in 14.1.1. Het begelei-
den om te veranderen staat in 14.1.2 centraal. De vormen van begeleiding komen in 14.2 ter
sprake. Over de wijze waarop het begeleiden in opleiding en school kan verlopen wordt in
14.3 besproken. Ook opleiders begeleiden elkaar en coachen opleiders de coaches (14.4).

14.1 Ontwikkelen van meer begeleidend docentgedrag

Aanstaande vakdocenten leren leerlingen te begeleiden, leren elkaar te begeleiden, oplei-
ders begeleiden studenten en ook weer elkaar. De wi ze van begeleiden van LIO's door de
opleiders staat model. Het begeleidend elkaar scholen, direct of indirect, bevordert een
beter leren omgaan met veranderingen, vergroot de persoonlijke en didactische bagage van
de docent, leidt tot een al doende leren en het elkaar leren begeleiden en hoe gezamenlijk

aan veranderingen kan worden gewerkt of hoe 'nieuw' onderwijsgedrag kan worden
geleerd (Achterberg & Koster, 1999). Dat laatste begint bij het praktisch handelen of een
confrontatie met 'andere' theorie. Die theorie wordt in handelingsmodellen vertaald en
nieuw' onderwijsgedrag wordt geobserveerd. Vaardigheden worden in practica en/of in de
praktijk geoefend en daarbij wordt feedback gegeven in de vorm van collegiale consultatie
of coaching. Het doel is 'nieuw' handelen in bestaand handelen te integreren. Opvattingen
over wat 'goed' onderwijs is of zou moeten zijn (het vakconcept), bepalen uiteindelijk in
welke mate wordt veranderd (Zuylen, 1999). Een veranderingsproces heeft veel tijd nodig
(Engelen et al., 1997; Showers & Joyce, 1996).
In bet LIO-traject begeleiden de LIO's elkaar evenals de opleiders en vindt directe of indi-
recte scboling plaats.

14.1.1 Al ontwikkelend jezelf en anderen scbolen

Een goed georganiseerd begeleiden van elkaar binnen een school heeft meer effect dan
nascholing. Nascholing schiet tekort in het voldoende veranderen van het gedrag van docen-
ten (Bergen & Derksen, 1995; Showers & Joyce, 1996). Inzet van externe begeleiders kan een

alternatief zijn, maar is kostbaar en de effecten van hun werk verdwijnen na hun vertrek vrij
snel. Inzet van interne begeleiders is op de langere termijn effectiever en efficiBnter, mits ze
over voldoende begeleidings- en reflectiecompetentie beschikken 6n met dezelfde (didacti-
sche) problemen als de docenten ervaring hebben opgedaan. Een professional neemt alleen
iets van een andere professional aan, als vergelijkbare werkervaring is opgedaan. Scholingen
zijn succesvol als ze school- en praktijknabij zijn (Ball & Cohen, 1999). Ze bieden dan meest-
al een veilige leeromgeving, experimenteerruimte, continue aanleiding en mogelijkheden tot
reflectie en maken het elkaar coachen mogelijk (Showers & Joyce, 1996; Sprinthall et al.,
1996). Leren elkaar begeleidend te scholen kan samengaan met het leren ontwikkelen en
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onderzoeken van het onderwijs. Ze bevorderen een levenslang leren, een doorgroeien in het
beroep en vergroten de kans op 'employability'. Het beschikken over deze competenties ver-
betert immers de inzetbaarheid binnen en buiten een beroep (Blankert, 1998). Bij dit bege-
leidend scholen past het uitvoeren van onderwijsontwikkelingsonderzoek, waarin onder-
zoeken, ontwikkelen, implementeren en uitproberen van nieuwe vormen van onderwiJs al
doende mogelijk is (Gravemeijer, 1999; Greeno et al., 1996). In een iteratief en cumulatief
proces van ontwerpen, experimenteren, reflecteren en reviseren wordt geprobeerd tot een
doordachte, empirisch gefundeerde'lokale' onderwijstheorie te komen. Docenten denken en
doen 'mee' en geven samen vorm aan 'nieuw' onderwijs. Het vereist een al eerder genoemde
onderzoekende en op veranderen gerichte houding.
In bet LIO-traject wordt door de opleiders een onderzoijsontwikkelingsonderzoek uitge-
uoerd en Yuordt dooy LIO-teams een evalliatie- dn actieonderzoek :titge'uoerd.

14.1.2 Begeleiden om te veranderen.

Veranderen van het eigen onderwijsgedrag betekent dat je durft en wilt experimenteren
met nieuw (gewenst) gedrag. Dat maakt een expliciteren, een ter discussie stellen en soms
inruilen van opvattingen die aan oud gedrag ten grondslag liggen nodig en vereist reflectie.
Een terugkijken naar wat gedaan is, wat daarbij werd ervaren en beleefd dn een bewust
worden van of expliciteren van opvattingen achter keuzes en beslissingen. Het kan sche-
matisch (figuur 14.1) in een reflectiedriehoek (Fonderie-Tierie et al., 1999, p. 21) worden
weergegeven.

Opvattingen en doelen
Satisfactie                b          <             Competentle

  Congruentie

Beleving van het Feitelijk waarneembaar
eigen handelen beroepsmatig handelen

Figuur 14.1 De reflectiedrieboek.

In deze reflectiedriehoek zegt 'congruentie' iets over de afstand tussen het feitelijke gedrag
en de wijze waarop dat gedrag door de betrokkene zelf wordt ervaren en beleefd.
'Competentie' zegt iets over de afstand tussen het daadwerkelijk vertoonde gedrag en het
door de persoon en de organisatie gewenste gedrag. 'Satisfactie' zegt iets over de afstand
tussen dat wat iemand goed en waardevol vindt en dat wat hij voelt en beleeft bij het eigen
beroepsmatig functioneren. Bij reflectie spelen al deze aspecten een rol. De vertrekpunten
kunnen verschillen. Het vertrekpunt kan het feitelijk handelen zijn bij een gesprek naar
aanleiding van een lesbezoek (congruentie). Het kan ook gaan om de wi<ze waarop iemand
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het eigen functioneren ervaart (satisfactie) of om het beleid van de school en de idee8n van
de docent zelf over'hoe' onderwils behoort te zijn (competentie). Bij coachen is het boven-
ste hoekpunt het vertrekpunt. Coachen is resultaargericht en maakt een ander meer bewust
van zijn handelen en bevordert zijn zelfsturend vermogen. Bij collegiale consultatie en
werkbegeleiding is de rechter hoekpunt het startpunt. Het gaat om het oplossen van werk-
problemen die niet met een tip kunnen worden afgedaan. Er worden ideeEn uitgewisseld
en afspraken gemaakt. Bij intervisie en supervisie is de linker hoekpunt het startpunt. Het
gaat om het problematiseren en het zetten van vraagtekens bij de vanzelfsprekendheden die
je bewegen. Het gaat om het meer zicht krijgen op het persoonlijk functioneren, met name
in de interactie met anderen en om het bewust worden van je gevoelens daarbij. Er is een
wil om te veranderen. Motieven daarvoor zijn: het geeft een meerwaarcle, het voorkomt
vastroesten, de leerlingen kunnen meer leren en/of het veranderen als positief ervaren.

Begeleidend scholen bevordert een al doende leren handelen, reflecteren op dat handelen
en experimenteren met nieuw gedrag. De reflectie is steeds ook zelfreflectie.
Begeleiden om te veranderen is bedoeld voor zozoel de LIO als de opleiders.

14.2 Vormen van begeleiding

Op basis van de in paragraaf 14.1.2 beschreven reflectiedriehoek wordt het begeleidend
scholen geordend. Wat de inhoud betreft verschillen de werkwijzen in het accent dat bij de
reflectie wordt gelegd op 66n van de drie hoekpunten: (1) het achterliggende waarde-
systeem (vakconcept), (2) het feitelijk handelen, (3) het beleven van het handelen. In het ene
geval wordt er dus in de begeleiding veel aandacht besteed aan bewustwording, explicite-
ring en problematisering van wat iemand met het onderwijs wil bereiken. In een ander
geval concentreert de begeleiding zich op het verbeteren van het beroepsmatig handelen of
op het leren verwerken van persoonlijke gevoelens en ervaringen. Met de inhoud hangt
ook het doel van de begeleiding samen. Het kan gaan om:
-    het oplossen van concrete problemen uit de praktijk, waarbij werkbegeleiding en colle-

giale consultatie (beide met een collegiaal karakter) of coachen (met expertkarakter) de
juiste begeleidingsvormen zijn;

-   het problematiseren en analyseren van het functioneren, waarbij sprake is van intervi-
sie, begeleiden op afstand of supervisie.

Kenmerkend voor alle begeleidingsvormen is het samenwerken, waarbij de persoon zelf
altijd voldoende autonomie behoudt. Een mix van praktische begeleidingsvormen is aan te
bevelen (Stevens et al., 1998). De volgende begeleidingsvormen worden onderscheiden.

1. Werkbegeleiding.
Er worden werkafspraken gemaakt over acties en er worden adviezen gegeven over hoe
problemen kunnen worden aangepakt. Het overleg vindt regelmatig en frequent plaats.
Het elkaar helpen is taakgebonden en daarbil wordt maximaal van de deskundigheden van
elkaar gebruik gemaakt. De adviezen zijn concreet en direct toepasbaar (Stevens et al.,
1998). In het LIO-traject wordt per periode de hierna volgende agenda-checklist gebruikt.

Aandachtspunten werkoverleg in periode tot december:
- Rondje 'stomen' : 66n positieve en 66n minder positieve ervaring in de afgelopen week/

weken; eventueel op 6dn case ingaan en bespreken op een intervisiemanier.
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- Bespreken notulen: wijze van uitvoering, inhoudelijke aandachtspunten, wijze van pro-
fessioneel functioneren.

-   Bespreken van vakknelpunt of -uitdaging met 66n van de toe te passen werkpatronen.
- Voorbespreken assessments & teamevaluaties van gegeven workshops in practica.
- Evaluatie methodisch practicum als leden van het team bil een uitvoering zijn betrok-

ken.

-  Keuze van een projectonderwerp (onderzoeken, ontwikkelen en implementeren) en
wat verder ter tafel komt.

Aandachtspunten werkoverleg vanaf december tot april:
-   Rondje 'stomen' : 66n positieve en 66n minder positieve ervaring in de afgelopen week/

weken; eventueel op 66n case ingaan en bespreken op een intervisiemanier.
-   Bespreken van vakknelpunt of -uitdaging met 66n van de toe te passen werkpatronen.
-    Voorbespreken en evalueren van assessments & teamevaluaties van gegeven workshops

in de practica.
- Projectopzet (onderzoeken, ontwikkelen en implementeren).
-   'Logboekervaringen' met elkaar delen.
- Planning: taken en assessmenttips voor invulling of aanpak.
-   Wat verder ter tafel komt.

Aandachtspunten werkoverleg van april tot de diplomering:
- Rondje 'stomen' over 66n positieve en een minder positieve ervaring in de afgelopen

week/ weken; eventueel op 66n case ingaan en bespreken op een intervisiemanier.
-   Evalueren van assessments en teamevaluaties.
-   Projectverloop en -verslag (onderzoeken, ontwikkelen en implementeren).
-   Leerverslagen met elkaar delen.
- Planning: projecttaken en assessmenttips voor invulling of aanpak.
-   Wat verder ter tafel komt.

2. Inter·uisie.
Dit is een op leren gerichte vorm van systematische uitwisseling van werkervaring en van
gezamenlijke reflectie daarop door collega's met het oog op een beter functioneren in de
beroepsrol (Van Agten et al., 1998). Systematisch wordt geprobeerd om meer inzicht in het
persoonlijk functioneren van een collega te krijgen. Doel van intervisie is het problemati-
seren en analyseren van het eigen functioneren, waardoor meer inzicht daarop en/of een
andere kijk mogelijk wordt. Door het stellen van vragen worden verbindingen gelegd tus-
sen het beroepsmatige handelen, het persoonlijk beleven, eerdere ervaringen en de achter-
liggende opvattingen. Collega's fungeren als spiegel voor degene die over zijn eigen func-
tioneren wil nadenken. De deelnemers aan een intervisiegesprek bepalen zelf wie welk
onderwerp inbrengt en de eigen leervragen formuleert. Intervisie komt pas tot zijn recht,
wanneer persoonlijke betrokkenheid wordt getoond. Het vindt plaats in een groep van
gelijkwaardige deelnemers, die vooral gericht is op het ontwikkelen van handelingsalter-
natieven en het verdiepen van ervaringen vanuit het perspectief van de probleeminbrenger.
De werkwijze bij intervisie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten (Fonderie-Tierie,
1998, p. 135).
Bij professionaliseren hoort bewustwording van de eigen vakopvattingen. Anderen kun-
nen helpen bij het bewust maken en expliciteren van deze opvattingen. Bij dit proces van
bewustwording en ontwikkeling is iedereen zijn 'eigen leider'. De deelnemers bepalen wat
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ze wel of niet naar voren brengen, hoe ze dat doen en wanneer ze dat doen. Het gaat daar-
bij niet zozeer om wat een deelnemer daadwerkelijk heeft gedaan, maar om hoe en wat hij
daarover wil vertellen. Ze fungeren bij toerbeurt als gespreksleider. Dat is iemand die het
proces, de spelregels en de tijd bewaakt. Kenmerkend voor de structuur van alle intervis-
ievormen is de themagecentreerde interactie. Iemand (ik) brengt een onderwerp (het) in.
Het proces verloopt verder in de volgende stappen: (1) introductie van het onderwerp, (2)
korte schets van ervaringen, (3) stellen van informatieve vragen ter verheldering, (4) analy-
se van de situatie, waarbij de deelnemers bespreken hoe zij tegen de situatie aankijken en
welke oorzaken voor het 'probleem' zijn te vinden; de inbrenger van het onderwerp houdt
zich buiten dit gesprek, (5) standpuntbepaling van elke deelnemer: hoe zou je het 'pro-
bleem' nu gaan aanpakken? (6) wat heeft de inbrenger van het onderwerp zelf gedaan of
gaat hii doen? (6) discussie over de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken, (7) de

inbrenger geeft eerst aan wat ervan geleerd is en daarna geven de andere deelnemers aan het
gesprek dat aan, (8) de gespreksleider evalueert het verloop en resultaat van het gesprek
(Fonderie-Tierie, 1998, p. 144).

3. Collegiate consultatie.
Dit is een vorm van overleg waarbij een actueel werkprobleem op basis van de uitge-
wisselde kennis en ervaring tot een eigen gekozen oplossing leidt (Fonderie-Tierie &
Hendriksen, 1998). De partners aan dit overleg kunnen daarin de rol van hulpvrager en
-bieder spelen, maar ook beide de rol van ontwikkelaar in de zin van het wederzijds uit-
wisselen van ideeEn over oplossingen. Bij collegiale consultatie willen collega's met een
ongeveer gelijke status en beroepsdeskundigheid doelgericht van de onderwijskundige en
praktische ervaringen van elkaar leren. Het elkaar op maat begeleiden kan plaatsvinden
door gesprekken over beroepsproblemen, discussie of het geven van workshops aan elkaan

4. Coacben.
Dit richt zich op het verbeteren van het functioneren van het eigen onderwijsgedrag en in
het verlengde daarvan, de leerresultaten van leerlingen. Coachen is een proces waarbij op
basis van vertrouwen twee of meer collega's samenwerken, reflecteren op de praktijk en die
reflecties met elkaar delen, nieuwe didactische vaardigheden proberen op te bouwen, uit te
breiden en te verfijnen, ideeBn uit te wisselen, naar het lesgeven van elkaar te kijken, onder-
zoek doen in de klas en problemen proberen op te lossen (Bergen, 1996). Het gaat meest-
al om de samenwerking tussen een meer ervaring bezittende collega, die een minder erva-
ring bezittende collega gedurende een bepaalde vooraf afgesproken periode begeleidt. Er
vinden wederzijdse observaties in de les plaats (Showers et al., 1987; Showers & Joyce,
1996). Coachen bevordert 'nieuw' onderwijsgedrag door het bestuderen van theorie, het
geven van inhoudelijke feedback op geobserveerd gedrag en het daarop afstemmen van
nieuw' te leren onderwijsgedrag en de afstemming op het gedrag van leerlingen (Den

Ouden et al., 2001). Coachen richt zich op het vergroten van het (zelf)bewustzijn door het
leerperspectief te benadrukken, het zich meer bewust van de eigen kwaliteiten en moge-
lijkheden en van de effecten van het eigen handelen op het gedrag van anderen (Bergen &
De Jong, 1996; Engelen & Bergen, 2002; Zuylen, 1999). Gedragsverandering kost tijd en
zal ook niet direct tot aantoonbaar betere leerprestaties van leerlingen leiden (Glickman &
Bey, 1990). Kinlaw (1998) onderscheidt bij coachen de volgende functies:

1. Counseling resulteert in een nauwkeurige beschrijving van problemen, hun oorzaken
en geeft inzicht in achtergronden, invloeden van de organisatie, gevoelens en menings-
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veranderingen. Het kan resulteren in een groter zelfvertrouwen en meer persoonlijk
inzicht.

2. Mentoring resulteert in strategisch inzicht, gevoeligheid voor culturele aspecten van een
organisatie, persoonlijke netwerken, grotere in vloed op de eigen loopbaan, inzet voor
organisatiedoelen een grotere gevoeligheid voor wensen en irritaties in de omgeving.

3. Tutoring resulteert  in een toename en verbreding van technisch inzicht, vergroting van
bekwaamheden, een hoog leertempo en de instelling om voortdurend te willen leren.

4. Confronting resulteert in verduidelijking van verwachtingen, het vaststellen van presta-
tietekorten, de acceptatie van moeilijker taken, strategiefn om prestaties te verbeteren
en de wens om zich voortdurend te verbeteren.

Coachen kan tot verschillende ervaringen leiden (Kolb, 1984). Bij ontwikkelingsgericht
coachen is sprake van concreet leren door het opdoen van ervaringen en het bezinnen bij
het oplossen van problemen. De coach helpt bij het onderzoeken van problemen en laat al
vragend en spiegelend problemen formuleren, analyseren en van verschillende kanten
bekijken (Baert & Dekeyser, 1999). Bij oplossingsgericht coachen is sprake van reflectief
leren door waar te nemen en te overdenken wat goed en fout ging bij die concrete ervaring.
De coach maakt gebruik van eigen deskundigheid in het oplossen van problemen. Hij geeft
richtlijnen en informatie die nodig zijn voor het bedenken van oplossingen en stimuleert
de ander om zelf met ideeen en voorstellen te komen. Bij participatiegericht coachen is
sprake van abstract leren door waarnemingen en overdenkingen in nieuwe geordende
begrippen te vertalen. Door samenwerking gaat de ander na, weegt af en beslist welke
oplossingen de beste zijn. De coach adviseert, geeft aanwi zingen en geeft waar nodig feed-
back over het gedrag en het leren van de ander. Bij toepassingsgericht coachen tenslotte is
sprake van actief laten leren door het uitproberen en toetsen van nieuwe begrippen in de
praktijk door actie of doen, helpen bij het zelfsturend leren en werken, al vragend stimu-
leren om het ontdekte en het geleerde in het werk toe te passen.

5. Begeleiden op afstand.
Het doel hiervan is: meer inzicht te krijgen in het eigen functioneren en dat van anderen
door het functioneren te problematiseren, te analyseren en daardoor te verbeteren.
Werkwijze. Een deskundige of meer ervaring bezittende collega overlegt regelmatig met
een minder deskundige of minder ervaring bezittende collega in een 66n op 66n relatie.De
begeleide brengt onderwerpen in het gesprek in. Niet met de bedoeling direct oplossingen
voor de eigen problemen te horen, maar te vernemen hoe je dergelijke problemen zelf kunt
oplossen. De nadruk ligt op de probleemverheldering. Een beter reflecteren en een beter
leren te leren staan centraal.

6. Super'uisie.
Supervisie is gericht op de ontwikkeling van de individuele professional met als doel het
verhelderen van persoonlijke interactie- en communicatiepatronen binnen het beroepsma-
tig functioneren en op het ontwikkelen van een zo effectief mogelijk gedragsrepertoire
vanuit de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Het reflecteren op het eigen beroepsmatig
handelen of dat van het team staat centraal.

De keuze voor een begeleidingsvorm is afhankelijk van het vertrekpunt in de reflectie maar
ook van de fase van professionele ontwikkeling (Vonk, 1989). In een beginfase ben je eerst
vooral met iezelf bezig tijdens het ingroeien in het werk en het verwerven van een eigen
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plek in de organisatie. Wat domineert is: kan ik dit werk aan? Accepteren anderen mil? De
te kiezen werkvorm is intervisie. In een latere fase verschuift je aandacht naar de kerntaak.
De aandacht richt zich op zakelijke 6n persoonlijke aspecten. De te kiezen vormen zijn
werkbegeleiding en collegiale consultatie. Een volgende stap is de integratie van de ver-
schillende facetten van het werk en de eigen wensen, mogelijkheden en beperkingen. De te
kiezen werkvormen zijn collegiale consultatie en coachen. Tenslotte komt de fase van de
veranderingsbereidheid en herori8ntatie binnen de eigen werkzaamheden, de school of
daar buiten. De te kiezen werkvorm is supervisie. In aanvulling hierop bieden studiedagen,
cursussen, workshops, clinics, langlopende en netwerkondersteuning eveneens begelei-
dingsmogelijkheden. Een gevarieerd gebruik van gespreksvormen en technieken spelen bij

begeleiding een belangrijke rol (Achterberg & Koster, 1999; DOZ, 2000).
In bet LIO-traject ligt de nadrule op loopbaanbegeleiding en komen alle begeleidings·uor-
menuoor, met witzondering van superuisie. Daaruoor ontbreekt de tijd en worden de ande-
re begeleidings- vormen als uoldoende gezien.

14.3 Begeleiden in de opleiding en de school

Begeleiden tijdens de opleiding en daarna kan worden opgevat als loopbaanbegeleiding in
de zin van een adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar een optimale invulling van
een beroep. Een LIO functioneert als een beginnende docent in de school met een tijdelijk
contract voor een jaar. Begeleiding vindt in de school en in de opleiding plaats en vereist
enige afstemming door een omschrijving van de Uit te voeren rollen van de LIO zelf, de
coach en de opleider En in de loop van het LIO-traject. Zie figwur 14.2.

De begeleidingsrol van de LIO's ten opzichte van elkaar, de coach en de opleider richt zich
dus in het algemeen op:
-   Begeleiding van leerwerkprocessen met nadrukkelijke aandacht voor de wi ze waarop

het lerend werken plaatsvindt.
- Inhoudelijke begeleiding met nadrukkelijke aandacht voor de ontwikkeling van theorie

en praktijk.
Individuele studieloopbaanbegeleiding.

Een opleider vervult in dat proces van begeleiding meerdere rollen. Een opleiding die naar
integratie streeft zal over opleiders moeten beschikken die ook meerdere rollen kunnen
uitvoeren.
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Periode  I:  rot van de UO Rol van de coach: Rol van de opleider
Een eerste en brede oriantatie Ondersteuning bieden bij de Coachen van het team bij het
in de school. Het uitvoeren eerste orientatie in de school. verwerken van individuele
van micro- en mesotaken. Het Dagelijks informeel en weke- praktijkervaringen (reflecteren;
zich handhaven bil de verschil- lijks op een vast moment begeleiden op afstand), het
lende groepen waaraan wordt functioneren als klankbord: koppelen van praktilkervaring-
lesgegeven. Aandacht kri gen werkbegeleiding. begeleiding op   en aan theoretische oplossin-
voor opvattingen, die het afstand/collegiale gen (leren te leren), het maken
functioneren als (vak)leraar consultatie van een plan van aanpak
kunnen sturen. Vertrouwen (oplossen van problemen). Het
scheppen en krijgen binnen het scholen van het managen van
team op de ALO en in de en in een team, het begeleiden
school. Kritisch reflecteren op (intervisie en collegiale consul-
persoonlijke ervaringen tatie) of coachen van elkaar en
(intervisie) overleg voeren.

Periode 2: rol van de LIO Rol van de coach: Rol van de opleider
Het uitvoeren van micro- en Werkbegeleiding en Coachen van teams op basis
mesotaken. begeleiding op afstand. van individuele praktijkervarin-
Het omgaan met leerlingen. Samen met de LIO aan een gen (begeleiden op afstand).
Orde houden. leerproject (mesotaak) werken. Het scholen in onderzoeks- en
Opvattingen praktisch Uitwisselen van 'goede prak- intervisievaardigheden. Het pro-
(in fasen) vertalen. tijkervaringen'. blematiseren van persoonlijke-
Kritisch reflecteren op Wegwijs maken in het en beroeps- ervaringen. Bevor-
persoonlijke en didactische functioneren van de school deren van het elI<aar ondersteu-
ervaringen: intervisie en (organisatie en sfeer). nen (collegiale consultatie en
collegiale consultatie intervisie) of coachen. Confron-
Opzetten prolect. teren met 'andere' didactische

opvattingen
Periode 3: rol van de UO Rof van de coach: Rol van de opleider:
Het bewegen leren Werkbegeleiding, collegiale Inhoudelilk coachen bij de
onderwijzen. Aandacht voor consultatie/ begeleiden op projectwerkzaamheden, het
effecten van inhouden en afstand en coachen Samen met individueel en het team- functi-
aanpak. de LIO aan een leerproject oneren (begeleiden op afstand,
Kritisch reflecteren op (mesotaak) werken collegiale consultatie)
persoonlijke en beroeps- Uitwisselen van 'goede prak- De rol van de opleider in het
ervaringen: intervisie en tilk- ervaringen' algemeen is:
collegiale consult:atie De rol van de coach in het alge- - praktilktheoretische informa-
Proiectmatig werken. meen is: tie koppelen aan eigen ervarin-

- praktische adviezen geven gen of te verwachten ervarin-
- wijzen op taken en taakaspec- gen, problemen en uitdagingen
ten - verwijzen naar informatieve

- voorbeelden van 'goede erva- bronnen
ringen'geven met inhouden, - voorbeelden geven van pro-
aanpak en organisatie blemen en oplossingen alsmede
- vragen stellen, die de LIO tot de manieren waarop proble-
nadenken aanzet men kunnen worden opgelost
- de leeraspecten op de werk- - bevorderen van discussie en
plek optimaal proberen te kritisch nadenken over het
organiseren beroep

Figuur 14.2. Overzicbt van rollen in bet LIO-traject.
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14.4 Begeleidend scholen van opleiders

Opleiden vindt plaats in de opleiding en de school. Opleiders in de opleiding scholen
elkaar. In de school is de functie van lerarenopleider in opmars. Het is een interne begelei-
der van (beginnende) docenten en LIO's (Den Ouden et al., 2001) en deze vervult een
intermediaire rol tussen docenten, de schoolvakbegeleiders (de coaches), de schoolleiding
en het opleidingsinstituut. In dit traject ontbreekt zo'n vakoverstijgende begeleiding en is
de coach als vakdocent ook opleider van LIO's. De nadruk ligt op het begeleiden op
afstand. Het coachen van coaches vindt door de opleiders plaats. Deze scholing richt zich
voornamelijk op het verder ontwikkelen van een ontwikkelings- en een
begeleidingscompetentie. Het zelf leren ontwerpen van een 'krachtige' leerwerkomgeving
in de schoolsituatie staat centraal. Het is onder andere mogelijk in de vorm van projecten
en al of niet samen met (vak)collega's. E6n van die leerprojecten is het tweede LIO-project.
Bij het ontwikkelen is er veel aandacht voor de achterliggende opvattingen en het elkaar
scholen in de vorm van collegiale consultaties. Om achter de 'concerns' van LIO's of
collega's te komen zijn begeleidingsvaardigheden als empathisch reageren, concretiseren en
discrepanties kunnen benoemen nogal belangrijk.
In de cursus wordt het ervaren van een meer activerende opleidingsdidactiek afgewisseld

met toepassing in gesimuleerde of de eigen werksituaties. De scholingsduur voor begin-
nende LIO-coaches omvat vier dagdelen. Met de al wat meer ervaren coaches wordt jaar-
lijks twee keer een bijeenkomst georganiseerd. De werkwijze in de cursus is gericht op de
ontwikkeling van een conceptuele en een begeleidingslijn door interactieve werkvormen.
Er vindt reflectie plaats op het waarom van gemaakte keuzes. De coach-LIO relatie krijgt
veel nadruk zoals hoe een LIO op afstand kan worden begeleid. In het kader van het
verhelderen van hun vakconcept praten coaches over het probleem 'cijfers geven binnen
het bewegingsonderwijs'. Een discussiepatroon met aandachtspunten voor de gesprekslei-
der en de groep moet het overleg hierover structureren en sturen. Na afloop van de
discussie wordt nagegaan of de opvattingen, de concepten van de deelnemers helder zijn
geworden. Was de kwaliteit van de gespreksvaardigheden zoals actief luisteren, samenvat-
ten en dergelijke voldoende 6n hebben we dit probleem nu systematisch opgelost? Bij
begeleidingsgegsprekken tussen LIO en opleider of coach zijn de volgende aandachtspun-
ten van belang:
1.  Het openen van het gesprek:
-   Context van het gesprek;
- Vragen stelen: zo open mogelijk en vragen naar voelen, denken, doen of willen;
-   Herkennen en benoemen van het gevoel van de ander (empathisch reageren; gevoelens

spiegelen);
-    Benoemen van of vragen naar het positieve.
2.  Het voeren van een gesprek:
- Agenda vaststellen;
-   Doorvragen of concretiseren;
-   Aansluiten op wat wordt ingebracht: samenvatten/checken en letten op gevoelswoor-

den;
Benoemen van het positieve;

- Non-verbaal uitnodigend gedrag (zoals oogcontact, houding, gebaren,  ...).
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HOOFDSTUK 15

CONCEPTUEEL ONTWIKKELEN

In dit onderzoek wordt veranderd m6t visie (deel 1, paragraaf  1.4).
Het persoonlijk eruaren van een 'kracbtige' leerwerkomgeving Zn bet ontwikkelen van een
vakconcept dat daar in sterke mate mee overeenkomt, bevordert die eigen ervaring en bet
omzetten van leeromgeving in valeconcept in didactiscb bandelen in de klas.
Hierop aansluitend is bet algemene doel van bet vale: 'Het bewegingsondeneijs is erop
gericbt leerlingen bekwaam te maken in bet zelfstandig, slim en sportgericbt leren oplossen
van befuegings- en ensceneringsproblemen:
De LI 0 ontwerpt een 'kracbtige' leeromgeving in de school en past een vakconcept toe met
grotendeels overeenkomstige intenties  (zie paragraaf 15.5.2).

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 15.1 de relatie aangegeven tussen concept en gedrag.
In 15.2 wordt conceptueel opleiden nader bekeken. In 15.3 wordt ingegaan op de versmel-
ting van subjectieve en objectieve theorie8n. In 15.4 wordt een beschrijving gegeven van
functies en structuren van concepten. Een model van een vakconcept wordt in 15.5
beschreven. Het ontwerpen van plannen en middelen komt in  15.6 ter sprake.
Een voldoende doordacht eigen vakconcept heeft een belangrijke invloed op het didactisch
handelen van de vakdocent in de les of in de school. Met behulp van de strategieen van een
gefundeerde theorie- 6n gevalsbenadering wordt in de hierna volgende paragrafen het con-
ceptbegrip nader geanalyseerd.

15.1 Concepten sturen het handelen

Het handelen van mensen op een bepaald gebied, zoals op het gebied van het onderwijs,
wordt beinvloed door wit ze willen (intenties) en door het waarom ze iets willen (opvat-
tingen). Opvattingen beinvloeden intenties en uiteindelijk wordt het zichtbaar in het han-
delen in de school. De persoon zelf wil zijn gedrag laten beinvloeden door iets dat (door
iemand) belangrijk wordt gevonden. Reflectie op gedrag leidt omgekeerd tot het achteraf
geven van een verantwoording door het benoemen van leidende opvattingen, want gedrag
is niet altijd en direct een geheel bewust gebeuren. Het door de persoon belangrijk gevon-
den 'iets' is een opvatting of waardegebied en kan worden omschreven als een standpunt,
een mening of visie (Hermans, 1981; Hermans et al., 1985). Opvattingen beinvioeden het
handelen in een bepaalde mate. Ze functioneren als subjectieve beelden van feitelijk (de
redenen, waarom ik het z6 doe) of gewenst onderwijs (de redenen, waarom ik zou wensen
dat ik het kon doen). Opvattingen zijn gebaseerd op theorieEn (kennis van onderwijzen en
leren) 6n praktijkervaringen (ervaringskennis) en daaraan toegekende waarderingen of de
mate van het persoonlijk toegedachte belang. De theorie achter een 'krachtige' leerwerk-
omgeving levert een objectief beeld van onderwijs, waaraan de student vervolgens een
eigen subjectieve vertaling geeft. Opvattingen over onderwijzen en leren bestaan al voor-
dat een opleiding wordt begonnen en ontwikkelen zich door de voortdurende confronta-
tie met theorieEn, eigen praktijkervaringen 6n die van anderen plus de persoonlijke waarde-
ringen daarvan. Toenemende competentie verandert de waardering voor en vergroot de
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toepassingsmogelijkheden van opvattingen. In het begin van een opleiding wordt weinig
belang gehecht aan een concept dat later steeds belangrijker wordt gevonden.

15.1.1 Een vakconcept als werkconcept

Een kerncompetentie van professioneel handelen is het verwerven en (verder) ontwikkelen
van een eigen beroeps- of vakconcept. Dat gebeurt al of niet samen met een vaksectie of
team van vakleraren.
Een valeconcept wordt in bet LIO-traject en dit onderzoek opgevat als een samenbangend
gebeel van opoattingen en metboden over boe bewegingsonderivijs, bet eigen fwnctioneren
en dat van bet team van vakleraren praktiscb vorm en inboud krijgt of zoit moeten krij-
gen.

Een vakconcept is een werkconcept, omdat het leidraad is bij het dagelijks voorbereiden,
uitvoeren en evalueren van onderwils en het nooit echt 'af' is. Het is voortdurend in ont-
wikkeling. Een vakconcept zal deels beschreven zijn, deels in 'het hoofd' zitten en deels

nog onbewust kunnen zijn, terwijl het gedrag daar wel aanleiding toe geeft. Een concept is
een beeld van zoals het geleefd, gesproken en besproken wordt. Je ziet het, je hoort het en

je praat erover.
Naast het begrip beroeps- of vakconcept bestaan verwante begrippen met grotendeels
overeenkomende invullingen: (pre)concepties (Wubbels, 1992, Zellermayer & Hoz, 1995),
praktijkkennis (Verloop, 1995), craftknowledge (Meijer, 1999), concerns, concept maps
over lesgeven (Morine-Dershimer, 1993), pedagogical knowing (Cochran et al., 1993) sub-
jectief of werkconcept (Houtveen et al., 1993), werktheorie (Beijaard & Verloop, 1996;
Buitink, 1998). Er wordt ook wel gesproken over perspectieven (Van der Kleij & Felling,
1989), oriEntaties (Karsten et al., 1992) en ideologieEn (Bilig et al., 1988). De begrippen ver-
schillen per auteur in de mate van concreetheid en het zich er bewust van zijn (Beijaard &
Verloop, 1996). Een vakconcept kan worden opgevat als een theoretisch kennisconstruct
dn een handelingsmodel. Dat komt overeen met het onderscheid dat Argyris en Sch in

(1974) maken in 'theory-in-use' of praktisch vertaalde theorie en 'espoused theory' of bele-
den theorie (Buitink, 1998). Het is een interpretatie door een waarnemer van 'zoals in de
les wordt gehandeld. zoals docent en leerlingen met elkaar praten en zoals de docent zijn
onderwijs verantwoordt'. Tussen die beelden kan congruentie, maar ook discrepantie
bestaan. Er wordt naar een congruent beeld gestreefd.
Een vakconcept is voortdurend in ontwikkeling omdat steeds naar nog meer of beter ver-
antwoord handelen wordt gezocht en naar een logisch, consistent geheel van opvattingen
wordt gestreefd.

Soms kunnen indringende gebeurtenissen impulsen aan die ontwikkeling geven. Een voor-
beeld is de overgang van opleiding naar schoolpraktilk. Er vindt dan vaak een transforma-

tieproces plaats, waarin zowel de situatie als het perspectief van de beginnende leraar op
het eigen handelen sterk kan veranderen. Het exemplarische karakter van het meer objec-
tieve vakconcept, dat in de opleiding wordt verworven, moet dan worden afgestemd op de

schoolpraktijk. Die overgang kan een praktijkschok opleveren. Opvattingen vanuit de
opleiding blijken niet altijd (direct) in de school te worden onderschreven, te werken of
gerealiseerd te kunnen worden.
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15.1.2   Praktijktbeorie   in  opuattingen.

Een praktijktheorie omvat het geheel aan kennis, dat relevant is voor een beroep en vorm
krijgt in handelingsaanbevelingen voor een vakdocent. De theorie van de ALO-Groningen
in het algemeen en het LIO-traject in het bijzonder biedt zo'n (objectieve) praktijktheorie.
Deze omvat vertalingen van meer fundamentele theoriefn uit verschillende wetenschappe-
lijke bronnen naar handelingsaanbevelingen. Onderdeel van deze praktijktheorie vormen
Signaleringen van ontwikkelingen. Voor het bewegingsonderwijs relevante ontwikkelingen
zijn te vinden op het gebied van de bewegingscultuur en de sport, het bewegingsgedrag van
mensen en vooral van de jeugd en het onderwijs. Reflectie op persoonlijke ervaringen in
onderwijs-, sport- en bewegingsloopbaan geven eveneens invulling aan praktijktheorie.
Een praktijktheorie omvat verder toepassingen van gedeelde praktijkervaringen. Dit alles
resulteert in handelingsmodellen (Grimmett & MacKinnon, 1992; Meijer, 1999). Een prak-
tijktheorie die vanuit de praktijk en theorie wordt gevoed, is een geintegreerde theorie die
persoons- en beroepsgebonden is 6n zowel impliciet als expliciet voortdurend wordt
getoetst (Beijaard & Verloop, 1996; Feiman-Nemser & Remillard, 1996). Praktijktheorie
levert waarderingen op die vorm krijgen in opvattingen. Het is meer procedurele kennis en
functioneert op een metacognitief of meer beschouwend niveau. Er wordt dan ook wel van
'verhaltensferne Kognitionen' gesproken (Huber & Mandl, 1982). Cognities die op enige
afstand van het dagelijks handelen staan. Daar staan 'verhaltensnahe Kognitionen' of
'interactive cognitions' tegenover (Meijer, 1999). Deze kunnen vorm worden gegeven in
werkpatronen, vuistregels, (ordenings)schema's/modellen waarmee concrete problemen of
uitdagingen kunnen worden opgelost (zie paragraaf 2.2.2 over 'leren te leren').
Opvattingen leiden tot een verantwoord handelen bil het lesgeven en onderwijsmethoden
maken die vertaling van opvattingen naar de praktijk mogelijk. Opvattingen zijn relatief
algemeen en abstract geformuleerd. Een nadere concretisering en fasering is nodig om ze
in handelen te kunnen omzetten. Probleemgestuurd onderwijzen kan bijvoorbeeld niet
ineens en volledig worden gerealiseerd. Het moet (aan)geleerd worden en dat vereist enige
geleidelijkheid. Een onderwijsmethode biedt die concretisering en vertaling. Opvattingen
en onderwijsmethoden geven de praktijktheorie een raamwerk (Beijaard, 1998).
Professionele ontwikkeling zorgt voor een toenemende bewustheid en consistentie tussen
gedrag 6n opvattingen daarover. Begrijpen en integreren gaan hier vooraf aan het kunnen
toepassen of het zich voldoende 'eigen' maken (Bolhuis, 2000, p. 101).

15.2 Conceptgestuurd opleiden

Opvattingen of concepten leiden tot het oplossen van praktijkproblemen. E6n opvatting of
meerdere opvattingen in samenhang worden in onderwijsmethoden geconcretiseerd en in
fasen gerealiseerd. Het resulteert in een specifiek en samenhangend geheel aan maatregelen
die in het onderwijs worden toegepast. Die concretiseringen en faseringen kunnen tussen
docenten verschillen. Ze zijn terug te vinden in plannen, leermiddelen, didactische werk-
wilzen, inhoudelijke (volgorde) keuzes en organisatie van het onderwijs.
Opvattingen zijn disposities tot gedrag. Je kunt voorstander zijn van meer procesgericht
onderwijs en dat toch nauwelijks praktiseren. Dat (nog) niet functioneren van opvattingen
kan verband houden met:
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-    Het ermee eens zijn, maar andere opvattingen op een bepaald moment belangrijker vin-
den.

-   Het nog niet kunnen realiseren door het ontbreken van voldoende competenties.
-  De nieuwe vaardigheden en/of kennis wel bezitten, maar van het zinvolle (nog) niet

overtuigd zijn.
-   Over de competenties beschikken maar in deze situatie met deze groep niet in praktijk

kunnen brengen. Handelen uit gewoonte en zonder na te denken of te realiseren wat de

achterliggende opvattingen zi n.
-    Handelen uit gewoonte en zonder na te denken of te realiseren dat de huidige wijze van

handelen niet consistent is met meer gewenste opvattingen (Bolhuis, 2000).

Door te reflecteren op praktijkervaringen en doordacht (vervolg)acties te plannen ontstaat

een betere en meer geintegreerd geheel van theorie (opvattingen) en praktilk. Veel leererva-
ringen die in de opleiding zijn verworven worden echter pas (veel) later in gedrag omgezet.
Het 'wat' en 'hoe' willen en kunnen toepassen hangt sterk af van de fase in onderwijsont-
wikkeling, waarin de docent zich bevindt (Fuller & Brown, 1975). Die fasen zijn op te vat-
ten als bepaalde perioden in de beroepsloopbaan met voor elke periode bepaalde kenmer-
ken die in duur kunnen variBren.
In een eerste fase is sprake van oriEntatie. Het persoonlijke functioneren en het organise-
ren krijgt de meeste aandacht. De grootste problemen in deze periode zijn: het houden van

orde, het organiseren van de onderwijsleeractiviteiten, het motiveren van leerlingen, het
omgaan met verschillen tussen leerlingen en leerlingen die probleemgedrag vertonen en het

omgaan met ouders.
In een tweede fase richt de aandacht zich meer op de wiize waarop het bewegen van leer-

lingen kan worden beinvloed. Het belang van de keuze en volgorde van bewegings-
activiteiten overheerst. Daar kan aan worden toegevoegd dat er een begin ontstaat van vak-

conceptuele overwegingen bij keuzes en volgordes van activiteiten.
In een derde fase richt de aandacht zich sterk op de effecten van de bewegingsbeinvloeding
en krijgt het relationele aspect meer aandacht. De effecten van het eigen onderwijs op wat
leerlingen ervan leren krijgt de meeste aandacht. En ook hier kan worden toegevoegd dat
het aandeel van de vakconceptuele overwegingen toeneemt bij praktische keuzes vooral ten
aanzien van aanpak en volgordes daarbij.
Een LIO fwnctioneert meestal na enkele maanden al in een tweede fase en veel LIO's aan
bet einde van bet LIO-traject in de derde fase. Stimwlering van conceptweel bandelen en
bet venveruen van daarvoor noodzakelijke didactiscbe vaardigbeden kunnen in de practi-
ca in de opleiding plaatsvinden en veruolgens op de eigen school al deels worden Mitgevoerd.

Om gedrag in de opleiding te beinvloeden is het type gedrag van belang. Gedrag functio-
neert op een continuum van reflexmatig, via routines en door regels geleid naar wel-
overwogen handelen (Levering, 1999). Routinegedrag is aangeleerd gedrag waaraan geen
overweging meer te pas komt. Complexe handelingen worden automatisch verricht.
Routinegedrag kent vaste patronen en is daardoor adequaat. Het kan betrekking hebben op

instructiegedrag, managen of organiseren. Door het beschikken over routines komt ruimte

vrij voor 'reflecties-in-action'. Door regels geleid handelen is logisch gedrag voortkomend
uit regels. Kennis van regels is noodzakelijk maar het is niet onmogelijk de regels te nege-
ren. Er wordt overwogen of volgens de regels zal worden gehandeld of niet. Weloverwogen
handelen tenslotte is het op een doordachte en beargumenteerde manier het eigen handelen

richting geven. Er worden keuzes uit alternatieven gemaakt en beslissingen genomen.
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Opleiden richt zich vooral op het beinvloeden van door regels geleid En weloverwogen han-
delen en hoopt dat uiteindelijk routinegedrag in enige, maar zeer waarschijnlijk zeer

beperkte mate, gerealiseerd kan worden. Een confronterende of een sterk indringende bena-
dering kan hierbi  effectief zijn (Zeichner & Tabachik, 1981). De aanpak verloopt van
bewust maken van eigen opvattingen en handelen, via bereid zijn om eigen opvattingen en
handelen kritisch te bekijken, ervaren van aantrekkelijke alternatieve opvattingen en manie-
ren van handelen, naar leren van ander handelen en waarderen van andere kennis binnen een
'krachtige' omgeving om het voorgaande te kunnen realiseren (Bolhuis, 2000, p. 217).
Relatief 'nieuw' onderwijsgedrag kan dus ontstaan door het maken van specifieke en rela-
tief concrete voornemens, een daarvoor ondersteunende leerwerkomgeving en eerdere
ervaring met of training van het nieuwe gedrag (Den Ouden, 1995, p. 30; Perkins &
Salomon, 1989).

In dit onderzoek staan de 'kracbtige' teera erkomgeving en de ervaringen van de studen-
ten daarmee in bet LIO-traject tegelijk 'model' 1.,oor bet onderwijs, zoals dat in de school
kan worden toegepast.

15.3  Koppelen van subjectieve en objectieve theorieEn

In de opleiding is aandacht voor opvattingen of persoonlijke theorielin (vakconcept) van
(aanstaande) docenten belangrijk (Tillema, 2000a). Die subjectieve theorieBn zijn persoon-
lijke opvattingen, idee8n en beelden van aanstaande docenten. De aandacht bevordert een
actief, betekenisvol, constructief, gemotiveerd en doelgericht leren waarin lerenden nieuwe
kennis opbouwen (Pintrich et al., 1993; Shuell, 1996). De reeds aanwezige kennis en opvat-
tingen worden geconfronteerd en ge(de)construeerd ten gunste van een betere afstemming
met de opvattingen en inzichten vanuit de beroepspraktijk. Het is anticipatie op de latere
realiteit, waarin je langzaam groeit en leert door in de werksituatie een eigen kennisbasis te
construeren (Claxton,  1996). Het streven is om een samenhangend geheel aan kennis,
inzichten, vaardigheden en attitudes te verwerven die je bij de uitvoering van het beroep
nodig hebt. Daarvoor is een confrontatie met andere subjectieve theorie8n van andere
(aanstaande) docenten nodig en objectieve theoriefn vanuit de opleiding c.q. de school.
Het vereist van betrokkene een continue integratie van objectieve en subjectieve theorieBn
En van theorie en praktijk. Het is op te vatten als een transformatieproces, waarbij zowel
de situatie als het perspectief van betrokkene op die situatie veranderen. Daarvoor is een
'krachtige' leerwerkomgeving nodig waarin het volgende mogelijk is (Tillema & Imants,
1995):
1. Cognitieve flexibiliteit, waarbij lerenden met behulp van eigen leerstrategie8n hun leer-

route en kennisverwerving organiseren.
2. Conceptuele uitwisseling, waarin inzichten en opvattingen van de lerenden als

uitgangspunt worden genomen voor het introduceren van nieuwe manieren van onder-
wijzen of strategieen (Smith & Neale, 1989). Kennis en betekenisgeving worden gesti-
muleerd door perspectiefverbreding, toepassingen en het delen van ervaringen.

3. Zelfregulerend leren, waarin door zelfstudie en samenwerkend leren een eigen leer-
werkomgeving inhoud en vorm wordt gegeven (Tillema, 1997).

In de opleiding vindt al een confrontatie van opvattingen van opleiders, coaches en stu-
denten plaats (Vermetten et al., 1999). Andere opvattingen, de eigen en gedeelde praktijk-
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ervaringen worden door eigen opvattingen gefilterd waargenomen (Cooper & Mcintyre,
1994). Als bijvoorbeeld onderlinge contacten belangrijk worden gevonden wijzen lerenden
individuele leeromgevingen af vanwege dat gemis aan die sociale contacten (Clarebout et
al., 2000; Dowson & McInerney, 1997; Elen & Lowyck, 1999). Het zich al doende ont-
wikkelende vakconcept functioneert voor bijvoorbeeld de LIO als een sterk referentie-
kader voor de interpretatie van gebeurtenissen en nieuwe invloeden (Oosterheert, 1994).

Reflectie is belangrijk voor het ontwikkelen van een praktijktheorie en opvattingen
(Francis, 1995; Sch8n, 1987). Kennis en kunde worden bij reflectie-in-actie gecomprimeerd
in aan situatiegebonden routines, waardoor effectief en effici8nt kan worden gehandeld
(Borko & Putnam, 1996). De reflectie is hierbij minder diepgaand dan bij reflectie-over-de-
actie of het achteraf beschouwen van het handelen.
Bij reflectie is de interesse van de persoon bepalend. Het gaat om interesses voor de manier
van omgaan met lerenden, de waardering van gebeurtenissen in de les of het belang van
inhouden op een bepaald moment.

Vakconceptontwikkeling en ontwikkeling van het didactisch handelen gaan nauw samen.
Er vindt een gelijktijdige verdieping in denken en handelen plaats. Opvattingen worden
vollediger en nauwkeuriger benoemd. Ze worden ge(rang)ordend en aan elkaar gerela-
teerd. Het beter in fasen en praktisch kunnen vertalen van opvattingen in de vorm van
onderwijsmethoden leidt tot werkpatronen en keuzes.

De op reflectie gebaseerde en vaak vernieuwende opvattingen over onderwijs die in de
opleiding zijn opgedaan, dreigen in de eerste jaren van het leraarschap snel te verdwijnen.
De vaak harde confrontatie met een weerbarstige praktijk geeft weinig ruimte voor ver-
nieuwend opereren. Professionele ontwikkeling is een socialisatieproces. Een resultante
van de interactie tussen persoonlijke behoeften, mogelijkheden en institutionele beperkin-
gen, waarin een beginnend docent verschillende strategiein kan volgen:
- Geinternaliseerde aanpassing of het zich voegen naar de situatie en zich aanpassen.
- Strategische volgzaamheid door naar buiten toe zich naar de wensen van anderen te

schikken, maar naar binnen toe eigen en andere idee8n te huldigen.
- Strategische herdefiniEring door de situatie te wijzigen zonder daar de formele macht

toe te bezitten.

Afstemming tussen gangbare en eigen opvattingen verdient aanbeveling en daarmee hebben
de tweede en derde strategie vanaf het begin de voorkeur. De mate van doordenking van het
vakconcept bepaalt de strategiekeuze (Veenman, 1984). Als (aanstaande) docenten bijvoor-
beeld zelf het belang hebben ervaren van het leren als een sociaal proces en ze zelfstandig-
heid hebben leren zien als het effectief en codperatief gebruik maken van de sociale omge-
ving, dan is de kans groot dat het subjectief concept in de eigen schoolpraktijk
ontwikkelingsruimte krijgt (Zimmerman, 1998). Het in de werksituatie deel uitmaken van
een 'lerend team' waarin afspraken worden gemaakt over wat en hoe iets veranderd moet
worden, waarin collegiate consultaties en coaching plaatsvinden, waarin elkaar alternatieven
worden getoond, waarmee in de eigen lessen kan worden geExperimenteerd, ervaringen
worden gedeeld en nieuwe afspraken over concrete veranderdoelen worden gemaakt, sti-
muleren het individuele experimenteergedrag en daarmee ook de conceptuele ontwikkeling.
In bet LIO-traject begordert conceptgestuurd opleiden bet ontwikkelen van een eigen vak-
concept in bet didactiscb bandelen in de praktijk, doordat de LIO een sterk met bet vak-
concept verwante leeromgeving voor leerlingen leert te ontrverpen.
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In het LIO-traject vinden daarvoor de volgende interventies in samenhang plaats:

1. Er wordt bewuSte verbindingen gemaakt tussen het vakconcept-referentiemodel, de
zelf ervaren krachtige leerwerkomgeving in het LIO-traject dn mogelijke vertalingen
daarvan naar de (lessen op) school.

2. Het formuleren van een eigen en een team- of gemeenschappelijk vakconcept mede
gebaseerd op constructie-ervaringen in het derde studiejaan Het maken van een samen-
hangend geheel aan plannen op basis van dat vakconcept (Timmers & Stegeman, 1999;
Timmers, 2001). Het delen en ter discussie stellen van opvattingen in de ALO-sectie.
Het maken van leermiddelen voor het actief leren van leerlingen. Het ontwerpen van
practica/workshops voor vakcollega's en het delen van ervaringen met hen. Het inne-
men van standpunten inzake kernproblemen of het analyseren van praktijkervaringen.

3.  Het kritisch reflecteren op het eigen onderwijs. Het zoeken naar oplossingen voor kri-
tische incidenten (betekenis, beschrijven en aanpak). Het uitvoeren van discrepan-
tieanalyses van het gewenste en feitelijke vakconcept en het vergelijken met vakcon-
cepten van anderen. Het uitwisselen van praktijkervaringen in school en opleiding. Het
samenstellen van portfoliomateriaal om de eigen ontwikkeling in kaart te brengen en
het eigen niveau vast te stellen.

4.  Het kiezen van leertaken en het concretiseren c.q. faseren daarvan voor een bepaalde

onderwijsperiode en daarbij streven naar didactische verdieping. Er worden periodiek
leerverslagen gemaakt en 'nieuwe' leertaken geformuleerd.

Er bestaat een permanente discrepantie tussen het feitelijk gerealiseerde 6n het gewenste
vakconcept. Zelden wordt het gewenste volledig gerealiseerd. De eigen bekwaamheid
schiet (nog) tekort of de werkomstandigheden belemmeren een optimale realisering. Voor
continue ontwikkeling is het nodig dat het gewenste een permanente voorsprong op het
feitelijke houdt maar wel voortdurend wordt geprobeerd deze discrepantie te overbruggen.

15.4 Functies en structuren van concepten

Veel scholen hebben een schoolconcept. Een vakconcept is een nadere uitwerking en meer
concrete vakspecifieke inhoudelijke invulling van dit schoolconcept door een sectie of
team. Het vakconcept past bij of is niet in strijd met de inhoud van het schoolconcept. De
functies van een vakconcept voor het bewegingsonderwijs zijn (Crum, 1998):
1.  Een legitimeringsfunctie, een verantwoording van het bewegingsonderwifs zoals dat in

een school gegeven wordt.
2.   Een heuristische functie, een beschrijving van criteria en daarop gebaseerde keuzes voor

het plannen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs.
3.  Een innovatieve functie, het biedt de aanzet tot doordenking van het handelen in de

school: waarom doen we het zo? Zijn we nog bij de tijd? Wat gebeurt er in de bewe-
gingscultuur, de sport en in het bewegingsgedrag van de jeugd?

4. Een instrumentele functie, de concrete praktische inhoudelijke keuzes die gemaakt
worden.

Door die functiebreedte speelt het vakconcept een belangrijke rol in de relatie vakdidac-
tisch onderzoek, lerarenopleiding en bewegingsonderwijspraktijk. Het vormt het kern-
beeld waaraan 'goed' onderwijs is af te leiden en levert daarmee criteria ter vergelijking van
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'zo is het' met 'zo zou het moeten zijn: Voor de ALO's is daarmee een richtpunt voor
scholing gegeven en in de praktijk is het de motor voor de professionele ontwikkeling van
de vakleraar. De variatiebreedte aan mogelijke concepten is groot, maar er is wel een
gemeenschappelijke kern aan te geven. De functies van een vakconcept zijn mede afhanke-
lilk van de beroepsfase. Voor de aanstaande of de beginnende vakleraar zijn de heuristische
en instrumentele functies belangrijk. Voor de ervaren vakleraar zijn de legitimerings- en
innovatieve functies het belangrijkst.

15.4.1 Structutir van een valeconcept.

Het vakconcept omvat de opvattingen achter de concrete keuzes en beslissingen (Crum,
1998). Het gaat niet direct om de keuze 'ik werk in groepen' maar om de verantwoording,
waarom er nu bij deze activiteit en deze doelgroep in groepen wordt gewerkt. Een concept
geeft antwoord op een viertal didactische hoofdvragen, die in het verlengde liggen van de
zo uist genoemde functies: (1) waarom moet het bewegingsonderwijs deel van het school-
programma uitmaken? (2) welke doelen kunnen door het bewegingsonderwijs worden
nagestreefd? (3) hoe moet het programma en de lessen bewegingsonderwijs met het oog op
de doelstellingen worden ingericht? (4) hoe kan de kwaliteit van het gegeven onderwijs
worden vastgesteld ? Het streven  bij het opleiden  is  een meer expliciteren  van het bespro-
ken vakconcept. Door reflectie wordt het geleefde en gesproken vakconcept herkend.
Realistisch en confronterend opleiden ondersteunen dit proces van explicitering. Een vak-
concept is compleet als het de volgende componenten omvat:
-   Een overzicht van ontwikkelingen op relevante gebieden binnen en buiten het vak.
-   Opvattingen die op basis daarvan worden gekozen.
-   Onderwijsmethoden die opvattingen in praktische handelingsaanbevelingen omzetten

en in fasen doen realiseren.

Kennis- en maatschappelijke gebieden die voor een professionele bewegingsbeinvloeder
relevant zijn, vereisen waarderingen van zijn kant of aanduidingen van belangrijkheid. Dat
geldt ook voor de op die gebieden plaatsvindende ontwikkelingen die voor het bewe-
gingsonderwijs van belang zijn. In de betekenis van kansen of bedreigingen. Ontwik-
kelingen vinden plaats in:
-    De bewegingscultuur en de sport zoals: 'versporting van de samenleving en ontsporting

van de sport', het bewegingsgedrag en de kijk op lichamelijkheid en bewegen van de
jeugd of volwassenen zoals 'een eigen beweegruimte willen hebben (zie discodansen en
streetsporten)'.

-   Het onderwijs zoals: 'leerlingen willen zich meer zelfstandig ontwikkelen'.
-   Het bewegingsonderwijs zoals: 'het gaat vooral om het slim leren oplossen van bewe-

gings- en ensceneringsproblemen:

In het vakconcept worden uiteindelijk alleen die opvattingen opgenomen die een vakleraar
en/of vaksectie als voldoende belangrijk ziet.

Op'vattingen naar niveati, aard en gericbtbeid
Opvattingen kunnen worden onderscheiden naar niveau, aard en gerichtheid. Met niveaw
wordt bedoeld de mate waarin een opvatting algemeen 6f specifiek is en abstract of con-
creet is geformuleerd. Algemeen betekent: voor het gehele bewegingsonderwijs van toe-
passing en specifiek voor een bepaald domein zoals spel of turnen. Abstract is een vrij ruim
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geformuleerde opvatting als 'leerlingen moeten veelzijdig bewegingsonderwijs krijgen' en
concreet is het tegenovergestelde 'een leermethode is de totaal-deel-totaal aanpak'.
Algemeen/abstract kun je ook zien als hoofdlijnen en in het onderwijs is daarvoor het
begrip (onderwijs)methode bruikbaar. Algemeen richt zich op het methodeniveau en het
specifieke of concrete richt zich op het praktijkniveau.

Alles in het bewegingsonderwijs is gericht op het leerlingen wat te leren en hen zinvolle
bewegingservaringen te geven. Opvattingen zijn dus per definitie didactisch van aard.
Maar in die context krijgen opvattingen nog wel een speciale invulling en is een volgende
catgorisering mogelijk.
Onderwijzen betekent leerlingen waarden en normen laten praktiseren. Elke docent is
immers ook opvoeder en een vakleraar is dat op zijn vakdomein. 'Sportief leren spelen,
ontwikkelen van teamgeest, omgaan met verschillen of een gezonde leefstijl leren ontwik-
kelen" zijn voorbeelden van dergelijke opvattingen. We kunnen deze typeren als pedago-
gische opvattingen.
Bij de keuze hoe je het onderwijs vorm en inhoud geeft en hoe je pedagogische opvattin-
gen kunt realiseren zijn onderwijsopvattingen onontbeerlijk. Hoe denken we het be-
wegingsgedrag van leerlingen optimaal te kunnen beinvloeden? Bijvoorbeeld door intern
(binnen een klas) naar niveau te differentifren of leerlingen meer probleemgestuurd be-
wegingsproblemen te leren oplossen.
Parallel aan die keuze van onderwijsopvattingen spelen bewegingsopvattingen een rol.
Zien we het bewegen als een meer wetmatig door prikkels en reflexen bepaald gebeuren of
als handelen, een bewust gewilde en zinvol geachte activiteit? Gaat het vooral om het tech-
nisch goed uitvoeren van een bepaalde spelvaardigheid of (ook en vooral) om het oplossen
van een probleem als 'scoren' waarvoor verschillende vaardigheden gebruikt kunnen wor-
den en het resultaat telt? Die keuzes vereisen een positiebepaling.
Als laatste hebben we te maken met opvattingen over hoe professioneel het eigen functio-
neren als vakleraar in een school of als trainer/coach in een sportorganisatie zou moeten
zijn respectievelijk het functioneren van een vaksectie of het technisch kader. Het zijn
functioneringsopvattingen. Pedagogische, onderwijs-, bewegingsopvattingen en opvattin-
gen over het professioneel functioneren van jezelf als vakleraar en vaksectie of team van
vakleraren zijn de vier te onderscheiden categoriein van opvattingen (Timmers &
Stegeman, 1999; Timmers, 2001).

Opvattingen hebben een bepaalde gericbtbeid en consequenties voor de keuze van be-
wegingsactiviteiten en de volgorde daarbij en/of voor de didactische werkwijzen en de
volgordes daarin. Het gaat hier om variaties in didactische leerroutes. Als je meer met indi-
viduele verschillen tussen leerlingen rekening wilt houden zul je vast kiezen voor 'diffe-
rentiBren naar niveau' en daarmee zowel in de keuze van de activiteiten (meerdere stappen
in een opbouw) als in de keuze van de aanpak een bepaalde richting moeten aanhouden.
Opvattingen worden in concrete onderwijsleeractiviteiten vertaald en voor praktische
realisering gefaseerd toegepast. Ze kunnen in samenhang worden gerealiseerd. Zo gaat
'zelfstandig bewegen' vaak samen met een streven naar meer 'activerend onderwijs'.

15.4.2 Metbode- en praktijkniveau.

Het didactisch handelen van een vakdocent speelt zich op een methode- En een praktijkni-
veau af. Het functioneren op het praktijkniveau ontwikkelt zich aanvankelijk als eerste.
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Het kunnen instrueren, groeperen, opdrachten geven, leeractiviteiten ensceneren, wijze
van omgaan met leerlingen geven hieraan een concrete invulling. De basale keuze- en uit-
voeringsbeslissingen op dit praktilkniveau ontwikkelen zich al doende tOt een breder per-
spectief op het onderwijzend handelen. Er vindt een verdieping plaats naar het methode-
niveau. Dat geeft een antwoord op vragen als waarom geef ik deze instructies en waarom
groepeer ik de leerlingen op deze manier. Die waaromvragen doen een beroep op het
vakconcept. De ontwikkeling verloopt van een beperkt praktijkniveau naar een methode-
niveau. Het is een cyclisch proces dat soms geleidelijk en soms met horten en stoten ver-
loopt en waarin afwisselend van algemeen/abstract naar specifiek/concreet en terug wordt
gewerkt.
Het praktijkniveau vormt een oppervlaktestructuur en het methodeniveau zorgt voor een
dieptestructuur (Peters & Beijaard, 1983; Terwel et al., 1996). Ze bieden de docent geinte-
greerde handelingspatronen, in de vorm van werkpatronen, modellen en vuistregels, die bij
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van lessen kunnen worden toegepast. Door te
handelen worden opvattingen gevormd of bijgesteld. Hermans (1981; et al.,1985) spreekt
hier van valideren: het nagaan of opvattingen werkelijk zo belangrijk zijn als de persoon
zelf denkt. Keuzes of beslissingen op methodeniveau krijgen prioriteit boven keuzes op
praktijkniveau. Het denken in meerdere didactische niveaus is terug te vinden bij de
beschrijving en het gebruik van:
- Pedagogische opvattingen, die in het onderwijs gerealiseerd moeten worden (Veugelers

& De Kat, 1998;Vreugdenhil, 1995; Van der Werff , 1995). Crum (1978) maakt hierbij
een onderscheid in fundamenteel, plan- en praktisch niveau en bij Jank & Meyer (1991,
p. 70-73) worden deze drie niveaus getypeerd als 'Reflexion grundlegender
Strukturmomente von Unterricht', 'Analyse und Planung von Unterrichtsprozessen
und Rahmenbedingungen (Deskription und Preskription)'en 'Konkreter Vollzug von
Unterricht im gemeinsamen Handeln von Lehrer(innen) und Schuler(innen) in der
Unterrichtspraxis'.

-  Onderwijsopvattingen die tot bepaald concreet leergedrag moeten leiden. Korthagen
onderscheidt aan de kant van de docent twee stuursystemen (1982, p. 27 e.v.) en denkt
aan de kant van de lerende in termen van het verwerven van 'kleine en grote theorie'.
Het veronderstelt een denken en handelen op minimaal twee niveaus (Korthagen ,
19933,1996,1998,2000; Koster & Korthagen, 1997).

-   Onderwijsstiflen die in concrete acties worden geconcretiseerd (Mosston &.Ashworth,
1994).

15.4.3 Werken met modellen.

Theorie8n worden in modellen vorm en inhoud gegeven. Een model kan worden gezien als
een vereenvoudigde weergave van een theorie over het onderwijs en geeft een samenhan-
gend overzicht van de belangrijkste aspecten daarvan. Er ontstaat systeem in de voorberei-
ding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. De bewegingsonderwijstheorie is voorna-
melijk een praktijktheorie. Modellen zijn vooral handelingsmodellen (Timmers, 2001). Ze
bieden directe handvatten voor het praktisch didactisch handelen. Een voorbeeld daarvan
is het didactisch handelingsmodel, waarin antwoorden worden gegeven op vragen als: Wat
wil ik doen? Waarmee moet ik beginnen? Hoe kan ik het onderwijs geven? Hoe voer ik
mijn plan uit? Wat wil ik bereiken? Met welk resultaat heb ik mijn lessen of trainingen
gegeven? De componenten van dit model zijn: opvattingen, (algemene) doelen, onderwijs-
methoden, thema's, leerdoelen, evaluatievormen, beginsituatie, bewegings- of leeractivi-
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Methodeniveou
1. Pedagogische opvattingen

2. Onderwijsopvattingen 3. Bewegingsopvattingen.
4. Opvattingen over het functioneren

als professionele vakdocent en
vaksectie of team van vakdocenten.

Omzetten van opvattingen in handelingsaanbevelingen en uitvoeringsfasen op onderwilsmethoden
als realisering van 66n opvatting of van meerdere opvattingen in samenhang.

Praktilkniveau: kiezen van bewegingsactiviteiten, didactische werkwijze en volgordes.

Figuur 15.1. Een vakconceptmodel.

teiten en methodieken, didactische werkwijze of aanpak 6n materialen en media. Een twee-
de voorbeeld is het al eerder beschreven vakconceptmodel. Zie figuur 15.1.
Een derde voorbeeld is het pendelmodel waarmee in een les of reeks van samenhangende
lessen verschillende aspecten van wat belangrijk wordt gevonden afwisselend de aandacht
krijgen. Er wordt op vier aandachtsgebieden tegelijk onderwezen. Tijdens de les of reeks
van lessen verschuift de aandacht van de docent (van links naar rechts en terug) en probeert
deze ook de aandacht van de leerling op andere aspecten van het bewegen te richten. Zie
figuur 15.2,

Afwisselend sturend en productgericht 6n probleemsturend en procesgericht onderwijzen

1. Stimuleren van het Stimuleren van het Stimuleren van het sociale leren
motorisch leren cognitieve leren

2. Informeren Verwerken (een plaats geven) Praktisch doen
en waarderen

3. Beleven Leren Leren te leren

4. Oplossen van Oplossen van bewegings- Rol(uitvoerings)problemen en
bewegingsproblemen en rol(uitvoerings)problemen thema's centraal stellen

c.q. thema ('s) centraal stellen an thema('s) centraal stellen

Figuur 15.2. Het pendelmodel voor activerend onderwijzen.

Naast modellen (of schema's) bestaan didactische vuistregels, die een regulerende functie
hebben en bepaalde vaardigheden vereisen. Voorbeelden van die vuistregels zijn: 'loopt 't,
leert/leeft 't, lukt 't' als achtereenvolgende aandachtspunten bij het geven van instructie
(Oldeboom. 2002), 'sturend als het moet en probleemsturend als het kin' of 'al spelend
leren oefenen' om een bepaalde typering van een te kiezen spelvorm(volgorde) aan te
geven. Tenslotte bieden werkpatronen houvast bij het lesgeven. Een 'totaal-deel-totaal'
aanpak bij het kiezen van bewegingsvormen is daarvan een voorbeeld.
In bet LIO-traject passen st:*denten in bet kader van 'actief leren' bij bitn onderwijs model-
len, vuistregels en werkpatronen toe.
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15.5 Een vakconceptmodel

Didactiscbe modellen worden in de school toegepast. In aanvulling bierop komt in deze
paragraaf een model van een vakconcept (Timmers & Meertens, 1998; Timmers &
Stegeman, 1999; Timmers, 2001) aan bod dat in de opleiding als een exemplariscb model
wordt gepresenteerd en in dit onderzoek als een referentiemodel fitngeert. De vabconcep-
ten van de LIO's worden met dit modelvergeleken.

Dit model omvat een verzameling van relevant geachte opvattingen, die in hun samenhang
mede vorm en inhoud geven aan een'krachtige' leeromgeving. Ze bieden een fundamente-
le basis voor het onderwijzen en leren handelen in bewegingssituaties. De concretisering in
maatregelen levert per opvatting een onderwijsmethode op. De samenhang van deze
onderwijsmethoden leidt tot 'ontwikkelend onderwijs' (Van Parreren, 1981). Onderwijs
waarin lerenden naar verwachting actief en constructief optimaal kunnen leren.
Op basis van ontwikkelingen in de bewegingscultuur en met name de sport, in het bewe-
gingsgedrag van de jonge mens en de betekenis van de lichamelijkheid in zijn bestaan 6n in
het onderwijs en met name het bewegingsonderwijs zijn onderstaande opvattingen van
belang.

Pedagogiscbe opvattingen
1.  Keuze uit: sport-, bewegings- 6f sportgerichte bewegingseducatie.

Bij sporteducatie staat het leren van een peperkt aantal sporten centraal. De aanpak is
vooral sturend en vaardigheidsgericht. Bij bewegingseducatie staat het bewegend oplos-
sen van bewegingsproblemen centraal. De aanpak is vooral probleemsturend. Bij sport-
gerichte bewegingseducatie wordt de sport naar de school vertaald, staat het oplossen
van problemen centraal 6n wordt in enige mate een sport geleerd.

2. Zelfstandig alleen 6n samen bewegen in bewegingssituaties.
3. Meervoudige bewegingsbekwaamheid ontwikkelen: motorisch, sociaal en cognitief

leren in samenhang. Leren van meerdere rollen. Bewegings- 6n ensceneringsproblemen
leren oplossen.

4. Veelzildige bewegingservaringen verwerven: van een breed leren met voldoende diep-
gang. Leren van meerdere sporten, grondvormen van bewegen 6n bewegingservaringen.

Onderwijsop'uattingen.
1. Thematisch gericht versus vaardigheidsgericht onderwijzen
2.  Planmatig en gevarieerd aanbod aan leermogelijkheden op korte 6n lange termijn versus

(zeer) korte termijn en weinig gevarieerd aanbod aan leermogelijkheden.
3. Probleemsturend versus sturend onderwijzen
4. Gedifferentieerd versus klassikaal onderwijzen
5.  Co6peratief onderwijzen versus docentgericht onderwijzen

Onderwijsopvattingen liggen op een continuum: van meer naar minder. Afhankelijk van je
doelen, de inhouden, de doelgroep en je bekwaamheid als vakdocent kies je op bepaalde
momenten voor de ene of de andere benadering. Meer 'links' georiEnteerde onderwifs-
opvattingen zorgen dat de pedagogische opvattingen beter gerealiseerd kunnen worden.
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Bewegingsop*uattingen.
De bewegingsopvattingen in de linker kolom (zie figutir  15.3) sluiten het beste aan bij de
onderwijsopvattingen die in bovengenoemde opsomming ook links staan.

1. Bewegen is vooral handelen: een zelf gewild, 3. Bewegen is vooral een verplaatsen van
betekenisvol en doelgericht (beter) willen lichaamsdelen.
bewegen. Het standaardbeeld van 'goed' bewegen
Realiseren van bedoelingen domineert. domineert. Verplichtend handelen en conditio-
Imiteren en handelen staan centraal. neren staan centraal.

2. Het leren is vooral op ontwikkeling gericht. 4. Het leren  is een volgend proces.
Het procesgericht en actief leren staat centraal. Het productgericht leren staat centraal.

Figuur 15.3. Bewegingsopuattingen.

Opvattingen over bet functioneren als professional of professioneel team kunnen worden
aangeduid met een meer of minder ergens op gericht zijn:

1.  Beleidsontwikkeling: vak- En schoolgericht: verdeling van taken, georganiseerd en fre-
quent overleg, meerjarig beleidsplan en jaarlijkse ontwikkelingsplannen, (deels) eigen
personeelsbeleid, opbouw van netwerken binnen en buiten de school 6n actieve bijdra-
ge aan schoolbeleid.

2. Werkplanontwikkeling: systematische ontwikkeling van plannen en middelen, syste-
matische ontwikkeling van het gemeenschappelijke en individuele vakconcept in relatie
met ontwikkelingen.

3. Innoveren op didactisch en managementgebied: benutten van de bekwaamheden van
elkaar, continue ontwikkeling van eigen deskundigheid, onderling begeleidend scholen
En regelmatige individuele Zn sectie-evaluaties.

Theoriefn en ontwikkelingen achter actuele opvattingen die leiden tot een 'krachtige' leer-
werkomgeving En een vakconcept bewegingsonderwijs ziln voor een groot deel overeen-
komstig en voor een klein deel meer vakspecifiek. Bewegings- en pedagogische opvattin-
gen  (zie  1,  3  en 4) hebben  die meer vakspecifieke beinvloeding. Meerdere opvattingen
komen daarom overeen met de aspecten van de in deel 2 beschreven 'krachtige' leerwerk-
omgeving. P staat voor pedagogische opvatting, 0 voor onderwijsopvatting en B voor
bewegingsopvatting en F voor opvatting over functioneren. Zie fig:tur 15.4,

Het er·uaren ·uan een 'kracbtige' leermerkomge'uing 2n bet ontwikkelen van een valeconcept
dat daar in sterke mate mee overeenkomt stimuleert die eigen eruaring en bet omzetten uan
leeromgeving in vakconcept in didactiscb bandelen voor de klas. Het is onderzoerp van
onderzoele dat bierna wordt besproken.

Opuattingen concretisren en faseren.
Elke opvatting in een vakconcept wordt gedefinieerd (benoemd) en vervolgens geconcre-
tiseerd (in een onderwijsmethode vertaald) en bij de praktische uitvoering gefaseerd. Een
keuze wordt eventueel gelegitimeerd en tenslotte wordt aangegeven hoe de opvattingen
zich ten opzichte van elkaar verhouden (ge(rang)ordend).
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Indicatoren van een 'krachtige' leerwerk- Vokconceptmodel voor het bewegings-
omgeWng onderwijs

1. Zelfstandig leren oplossen van ervaren en P2. Individueel en samen zelfstandig bewegen
aangeboden praktilkproblemen door probleem- 01. Meer thematisch dan vaardigheidsgericht
gestuurd projectonderwils 03. Meer probleemsturend dan sturend

2. Actief en constructief leren van waarde- 01. Meer thematisch dan vaardigheidsgericht
gebieden door procesgericht en activerend 82. Procesgericht en actief leren centraal.

onderwijs
3. Gedoseerd individueel en samenwerkend P3. Meervoudige bewegingsbekwaamheid
leren door gedifferentieerd en coaperatief 04. Meer gedifferentieerd dan klassikaal

onderwijs 05. Meer coaperatief dan docentgericht
4. Wendbaar en ervaringsgericht leren op basis P4. Veelziidige bewegingservaringen: breed
van transfer door gerntegreerd duaal onderwils maar met voldoende diepgang

03. Meer probleemsturend dan sturend
F I. Samen ontwikkelen en innoveren.

5. Competentiegericht leren en opleiden op P I. Sportgerichte bewegingseducatie
basis van niveautoetsende en op ontwikkeling B I.  Bewegen is handelen

gerichte evaluaties

6. Beroepsgerichte leerinfrastructuur leren 02. Meer planmatig en een gevarieerd aanbod

gebruiken binnen een hybride onderwils- aan leermogelijkheden op korte dn lange ter-
systeem mijn

Figuur 15.4. Vergelijking indicatoren van een 'leracbtige' leerwerkomgeving en een model
vakconcept.

Het bijvoorbeeld meer naar niveau gedifferentieerd gaan werken (de als vierde genoemde
onderwijsopvatting) kan in de volgende fasen of onderwijsmethode worden gerealiseerd:

Fase 1: differentiatie in bewegingstaken binnen  een klas. Toepassen  bij  een  gemakkelijke
klas en een activiteit, waarbij veel niveauverschil voorkomt. Toepassing van het basisstof-
herhalingsstof-verrijkings-/verdiepingsstof (BHV-)model. Dat begint met een klassikale
introductie (B) en een gedifferentieerd vervolg (H en V).
Fase 2: differentiatie in bewegingstaken binnen een klas. Toepassen bij alle klassen en een
activiteit, waarbij veel niveauverschillen voorkomen. Toepassing van het BHV-model.
Fase 3: differentiatie in taken en rollen (observator, helper, organisator, scheidsrechter,
coach en ontwerper) binnen een klas. Toepassen bij alle klassen en activiteiten, waarbij veel
niveauveschillen voorkomen.
Fase 4: differentiatie in taken en rollen binnen een klas of tussen klassen. Leerlingen kie-
zen een eigen activiteit en rol op een eigen niveau (het projectmodel).

De leidraad bij deze fasering is de veronderstelling dat leerlingen kennis en vaardigheden
productief kunnen leren gebruiken en praktisch kunnen toepassen. Kennis en vaardighe-
den worden dan in toenemende mate meer wendbaar en kunnen in steeds meer situaties
worden gebruikt. Het leren reflecteren of kritisch terugblikken op ervaringen bevordert dit
doordacht handelen.



228 / Conceptueel ontwikkelen

Kernoppatting dn kerndoeL
Opvattingen kunnen worden geformuleerd als (algemene) doelen. Zelfstandigheid belang-
rijk vinden leidt tot het doel: 'leerlingen kunnen alleen of samen zelfstandig en zelfverant-
woordelijk in bewegingssituaties leren handelen'. Opvattingen en algemene doelen zijn
identiek. Net als opvattingen hebben doelen een rangorde in belangrijkheid. Zo formuleert
Stegeman (2000, p. 159) als kerndoel/kernopvatting van het bewegingsonderwijs: 'het
bewegingsonderwijs is erop gericht de leerlingen bekwaam te maken voor zelfstandig, ver-
antwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur'.
Het fungeert als een negatief afgrenzingscriteriurn in de zin van: andere en meer concrete

doelen zijn 'goed', als ze maar niet in strijd met het criterium zijn. Het kerndoel is erg alge-
meen en abstract geformuleerd. Er zal dus veel 'goed' zijn. De begrippen worden door
Stegeman als volgt omschreven. Bekwaamheid: wie aan de bewegingscultuur wil deelne-
men moet leren bewegen, samen leren bewegen en leren over bewegen. Zelfstandige deel-
name: zelfstandig individueel en samen leren bewegen vereist een meervoudige deelname-
bekwaamheid, het meerdere rollen in bewegingssituaties kunnen vervullen. Verantwoorde
deelname: het orienteren op waarden en deze kritisch bekijken. Perspectiefrijke deelname:
vraagt om gevarieerde, op de behoeften, mogelijkheden en interesses van de individuele
leerlingen afgestemde bewegingssituaties, om een nauwe aansluiting bij hun actuele bele-
vingswereld, om bewegingsonderwijs op maat. Blijvende deelname: het aanbieden van een
breed en wendbaar bewegingsrepertoire en wendbare kennis over bewegingssituaties. Het
gaat om het leren van grondprincipes, die in een reeks van overeenkomstige situaties toe-
pasbaar zijn. Het voorbereiden op een mondige en kritische deelname. Plezier hebben is
een voorwaarde voor blijvende deelname. De ervaring van het kunnen is bepalend voor het
plezier op de lange termiin.

In aansluiting op de  bieruoor genoemde mogelijke opvattingen en bet pleidooi in dit onder-
zoek voor bet creeren van'kracbtige' leer(werk)omgevingen in elle type onderwijs en op elle
onderwijsniveau lean bet kerndoel/de kernopvatting wat meer gentianceerd en gespecifi-
ceerd worden en als volgt tuorden geformuleerd:'Het bewegingsonderwijs is erop gericbt
leerlingen bekwaam te maken in bet zelfstandig, slim en sportgericbt leren oplossen van
bewegings- en ensceneringsproblemen'

'Slim' betekent actief willen leren Ln leren te leren. Met 'sportgericht' wordt een ori8ntatie
op sport in de brede betekenis van het woord bedoeld (fysieke activiteit binnen (on)geor-
ganiseerd en commercieel verband, in meerdere verschijningsvormen) die naar het onder-
wils c.q. de doelgroep wordt vertaald. Met 'probleemgericht' wordt de prioriteit bij het
oplossen van problemen gelegd en niet bij het leren van vaardigheden. Een bewegingspro-
bleem kan zijn: 'hoe spring ik hoog?'. Een ensceneringsprobleem kan zijn: 'hoe organiseer
ik een toernooi?'

Het kerndoel past bij een onderwijsmethode van 'ontwikkelend (bewegings)onderwijs'
(Van Parreren, 1981). Leerlingen spelen hierin een actieve rol spelen in het verwerven van
leerervaringen en de lesgever ontwerpt 'krachtige' leeromgevingen, die zorgen dat die leer-
lingen zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Het onderwijs is duidelijk niet vol-
gend. Het vorm en inhoud geven aan ontwikkelend bewegingsonderwijs vereist een
samenhang in keuzes van (volgordes van) activiteiten en didactische werkwijzen. Wanneer
ie het bijvoorbeeld belangrijk vindt dat niveau- en interesseverschillen (of differentiatie
naar niveau en interesse) ruime aandacht krijgen dan is het nodig dat je als lesgever meer
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individu- of groepsgericht kunt werken. Leerlingen moeten dan redelijk zelfstandig willen
en kunnen werken. Om dat te kunnen moeten ze meerdere rollen kunnen uitvoeren, taken
kunnen verdelen, weten hoe ze zelf kunnen oefenen en bewegingssituaties aan de eigen
mogelijkheden en behoeften kunnen aanpassen. Om daarin weer te kunnen slagen zijn
voorafgaande veelzijdige bewegingservaringen nodig.
Na het benoemen, ordenen en event:ueel legitimeren van (hier: pedagogische) opvattingen
volgt het rangordenen en relateren. Als meer specifieke opvatting en doelformulering en in
aansluiting op de gedachte achter een 'krachtige leeromgeving' pleit ik voor het funda-
mentele doel: 'leer leerlingen op een slimme manier sportgerichte bewegings(situatie)pro-
blemen op te lossen: De keuze voor sportgerichte bewegingseducatie omvat de opvatting
'zelfstandig individueel en samen bewegen', 'veelzijdige bewegingservaringen verwerven
dn 'ontwikkelen van een meervoudige bewegingsbekwaamheid: Deze drie ziin onderge-
schikt aan de 'sportgerichte bewegingseducatie', die als een overkoepelend begrip, samen-
valt met het zojuist beschreven en aanbevolen kerndoel.

15.6 Ontwerpen van plannen en middelen

Ontwikkelen van plannen is een professionele activiteit (Ax, 1985). Er zijn meerdere plan-
nen te onderscheiden, die in samenhang moeten worden ontwikkeld. Het begrip 'vak-
werkplan' omvat alle denkbare plannen. In een vakwerkplan komen de volgende onderde-
len aan bod:

1.  Beschrijving van een vakconcept in relatie met de uitgangspunten van het onderwijs in
een bepaalde school (het schoolconcept).

2.  Beschrijving van de afspraken inzake onderwijs-, begeleidings- en beheersysteem van
een school, die voor het functioneren van een docent 6n sectie van belang ziin.

3.  Overzicht van de domeinen (meestal bewegingsgebieden) over de verschillende leerja-
ren en periodeplannen per leerjaar.

4.  Een module beschrijft organisatie, aanpak, inhoud en toetsing van een bepaald domein
(bijvoorbeeld: atletiek, voetbal of bewegen en muziek) dat in Un of meerdere leerjaren
op een school aan bod komt. Modules maken vormen de spil van de (vak)werkplan-
ontwikkeling (Timmers, 2001). Het is niet te algemeen en niet te concreet en biedt daar-
om goede mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling.

5. Themaplannen bestaan uit geordende beschrijvingen van bewegings- en/of leeracti-
viteiten, opgebouwd van eenvoudig naar moeilijk, die afhankelijk van het leerniveau
van lerenden in plannen voor lessenreeksen en lesplannen worden opgenomen.

In een module wordt de organisatie, inhoud, aanpak en toetsing in hoofdlijnen beschreven.
Het vakconcept zorgt voor samenhang tussen de plannen door in elk plan opvattingen op
te nemen die uit of van het vakconcept zijn overgenomen of afgeleid. Om een optimale
samenhang daarin te krijgen en om keuzes bewust te maken is het wenselijk elk plan in
stappen te maken. Een vaksectie of team van vakleraren moeten cen vakconcept, organisa-
tieanalyse en modules samen (kunnen) ontwerpen. Themaplannen, plannen voor lessen-
reeksen en lessen kunnen beter individueel worden uitgewerkt.
In een module zitten alle aspecten, die verbindingen hebben met de rest van het werkplan 6n
met de persoonlijke concrete uitwerking in plannen voor lessenreeksen. Zijn eenmaal geza-
menlijk enkele modules ontworpen dan kan een werkplan verder eenvoudig worden ingevuld.
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In een module wordt de organisatie, aanpak/studiewijze, thema's, inhouden en toetsing in
samenhang beschreven. Het vormt een onderwijseenheid. In het bewegingsonderwijs is de
eenheid niet aan een vaste studiebelastingtijd gekoppeld, maar gaat het om de totale leer-
tijd van leerlingen bij een bepaald domein gedurende een schoolperiode. Dat begrip
domein is ontstaan bij de invoering van de kerndoelen en eindtermen en kan een bewe-
gings- of (tak-van-sport)gebied (voetbal, judo en dergelijke) omvatten, een grondvorm van
bewegen en dan vaak aangeduid als leerlijn (springen, zwaaien en dergelijke) of een
omvangrijk leerprobleemgebied naast het bewegen zoals 'bewegen en regelen' of 'veilig
bewegen'.

15.6.1 Een planningsontwikkelingsmodel.

Bij een meer sportgerichte insteek kies je in het voortgezet onderwijs voor 'domeinen' in
de zin van bewegingsgebieden als 'voetbal, judo, en dergelijke'. In het primair onderwijs
bij de eerste vier groepen voor 'grondvormen van bewegen' en voor bewegingsgebieden
vanaf groep 5. In een sectie of team van vakleraren vindt het maken van een module voor
bijvoorbeeld het domein 'spel' op de volgende manier plaats:

1.   Keuze van het te maken domeinplan. Vaststellen van het minimaal aantal lessen voetbal
per leerjaar en over de hele schoolperiode. Opnemen van de lessen in periodeplannen
per leerjaar

2.  Werk voor 66n leerjaar de module uit. Kies de spelvormen, die in de geplande lessen aan
bod kunnen komen. Onderscheid in eindspelen en basisspelen. Geef de bijbehorende
spelvaardigheden (technieken en tactieken) aan. Stel de spelthema's vast, die achtereen-
volgens accent kunnen krijgen.

3.  Geef de opvattingen aan op basis waarvan spelvormen en thema's worden gekozen 6n
de volgordes. Markeer de spelvormen, die beslist achtereenvolgens aan bod komen ter
onderscheiding van mogelijk aan bod komende spelvormen (afhankelijk van het spel-
niveau en -interesse). Ook de verschillen in opvattingen worden gemarkeerd.

4.  Beschrilf de onderwilsaanpak. Geef de opvattingen aan op basis waarvan keuzes in de
onderwilmanpak worden gemaakt. Geef eventueel ook alternatieve keuzes aan (wat
ook zou kunnen afhankelijk van de reacties van de groep). Verschillen in opvattingen
worden gemarkeerd.

5. Elke vakleraar maakt op basis van de gezamenlijke afspraken een eigen lessenreeks,
voert deze uit en rapporteert de ervaringen. De ervaringen worden gedeeld en kunnen
leiden tot bijstelling van het eerste decl van deze moduleopzet (stap 1 tot en met 4). De
leraar zelf stelt de eigen lessenreeks bil. Er kunnen bij sterke verschillen in opvattingen
nu meerdere modulevarianten ontstaan.

6. Vervolg module-uitwerking voor een volgend leerjaar. De stappen 2 tot en met 5 wor-
den herhaald.

Het op deze wijze maken van een module biedt steun aan het zelf maken van lessen en
werkt verduidelijkend naar elkaar toe. Het geeft inzicht in de opvattingen en de methoden
van elkaar.
In bet LIO-traject bestaat planont·wilekeling uit bet maken van een samenbangend gebeel
aan plannen die deels samen en deels alleen worden gemaakt. De plannen zijn nadere uit-
werkingen van bet beleidsplan van een LIO-sectie.
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15.6.2  Exemplariscbe  modelplannen.

In de opleiding en met name in het LIO-traject fungeren exemplarische modelplannen. De
plannen zijn gemaakt op basis van een nader aangegeven vakconcept. De plannen en het
gebruik daarvan zijn in de periode '95-'98 ontwikkeld in pro ecten waarin coaches, LIO's,
derdejaars studenten en opleiders hebben geparticipeerd. De doelen waren: (1) het ont-
werpen van een spelplan als model voor andere deelgebiedplannen, (2) het ontwerpen van
een handleiding 6n trainingsprogramma voor het toepassen van dat spelplan zoals bedoeld
en (3) het ontwerpen van een handleiding 6n trainingsprogramma voor het ontwerpen van
vergelijkbare domeinplannen als onderdeel van een compleet vakwerkplan en tenslotte (4)
het ontwerpen van een begeleidingsprogramma op basis van een elkaar coachen.
Het werken met de modelplannen vereist achtereenvolgens: een ori8ntatie op opvattingen
en constructiekenmerken van de verschillende plannen, toepassing van opvattingen op een
bewegingsgebied in practica en scholing van specifieke vaardigheden, toepassing in lessen
en verslag van de leerervaringen, toepassing op een volgend bewegingsgebied in practica en
scholing van specifieke vaardigheden.

15.6.3 Ontiverpen van leermiddelen.

Ook het ontwerpen van leermiddelen is een taak van een vakleraan Dit is voor het vak
bewegings-onderwijs van groot belang omdat geen uitgewerkte en complete schriftelijke
of digitale methoden bestaan. De volgende vormen ziin te onderscheiden. Lesbrieven
geven een toelichting op de belangrijkste punten uit een les of lessenreeks. De informatie
is lesafhankelijk en worden daarom in ons ontwerp niet uitgewerkt. Ze zijn naar hun aard
overeenkomstig met informatiebrieven. Informatiebrieven geven een nadere onderbou-
wing van of aanvulling op bepaalde bewegings- of ensceneringsactiviteiten. Ensceneren is
het organiseren of ontwerpen van bewegingsactiviteiten en
-situaties. Taakbrieven en organiseerwilzers worden voor, in of na de les(senreeks) gegeven.
Ze vereisen toepassing van kennis en vaardigheden. Te onderscheiden zijn: probleem-,
studie-, toepassings-, strategie- en uitvoeringstaken. Kijk-, zoek-, ontwerpwijzers zijn be-
doeld Om tijdens een les(senreeks) te worden gebruikt bii het leren van bewegingsactivi-
teiten, het uitvoeren van rollen of het leren hoe je anderen of jezelf iets kunt aanleren.
Werkboeken omvatten al het voorgaande en zijn bedoeld voor gebruik in een bepaalde
periode voor een bepaalde jaargroep. De samenstelling gebeurt door de docent. Vaak is een
studiewijzer toegevoegd waarin de hoofdliinen van de verschillende lesactiviteiten, de zelf-
studie, het maken van taken en de toetsing zijn beschreven. De leermiddelen zijn afgestemd
op het (bewegings- en/of enscenerings)niveau van leerlingen en worden ingepast in leer-
processen waarin leren bewegen en het leren van rollen centraal staan.

Met leermiddelen worden ordeningsschema's (bilvoorbeeld een overzicht van spelvormen
om het slaan van softbal te leren verbeteren), werkpatronen (bijvoorbeeld 'plaatje-praat-
je-daadje' als volgorde bij het coachen van elkaar) en didactische vuistregels (zoals 'leer
elkaar al spelend te spelen') toegepast.
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HOOFDSTUK  16

COMPETENTIES EN ASSESSMENTS

IN HET LIO-TRAJECT

In deel 2, paragraaf 9.2 en 9.3, is het begrip competentie, -ordenings- en formuleringsmo-
gelijkheden voor het onderwijs besproken. In dit hoofdstuk vindt de toepassing in het
LIO-traject plaats. In paragraaf 16.1 wordt op de keuze van competenties ingegaan. In 16.2
wordt ingegaan op de assessments of niveautoetsen, waarmee competentieniveaus in dit
tra ect worden vastgesteld.

16.1 Ordening van competenties

Voor het toetsen van de LIO-competenties worden in dit hoofdstuk de volgende stappen
doorlopen (Van der Heijden, 2000). Zie figuur 16.1 met toevoeging (tussen haakjes) van de
paragrafen.

1. De professio- 2. Zijn/haar 3. Beroepsrollen 4. Basisassess- 5. Samenvatten
nele bewegings- competenties, en kerntaken ment met in profielen op
bekvloeder kerncompeten- uitvoeren en niveau-aandui- onderdelen en
(paragraaf 6.1.1) ties, en compe- kernproblemen dingen vertalen deze combine-

tentiegebieden oplossen. in afgeleide ren tot een

(6.1.2 en 6.1.5) 'Taken' als assessments per eindprofiel op
beoordelingen 'taak' (6.1.4) didactisch en
van competen- managementge-
ties. (6.1.3) bied (6.1.4)

Figuur 16.1. Van beroep naar toetsing van competenties.

16.1.1 De professionele bewegingsbeinoloeder.

Het beroep van bewegingsbeinvloeder wordt uitgevoerd door vakdocenten bewegings-
onderwifs en sporttrainers/-coaches c.q. sportdocenten op HBO-niveau. Ook een combi-
natie is mogelijk, waarbij een docent zowel in de school als in de sport jeugd (beter) leert
bewegen. 'Sport' beperkt zich tot het gebied waarop fysieke activiteiten in het kader van
vrijetijdsbesteding of werk (beroepssport) in wel, niet of anders (commercieel) georgani-
seerd verband centraal staan (Van den Heuvel & Van der Poel, 1999).
Een ALO leidt formeel professionele bewegingsbeinvloeders op ten behoeve van onder-
wijs op alle niveaus en voor alle onderwijstypen. De wettelijke aanduiding is 'leraar licha-
melijke opvoeding'. In de praktijk is het onderwijs vooral toegespitst op de jeugd in de
leeftijd van 7 tot 21 jaar. Sportorganisaties zoals sportbonden of belangenverenigingen
leiden formeel trainer/coaches op. Om in het werkveld van de sport als professionele
bewegingsbeinvloeder te kunnen functioneren is voor ALO-studenten specifiek sport-
gerichte bewegingservaring en scholing nodig. Alle studenten hebben die achtergrond in
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66n of meerdere takken van sport. Voor de jeugdsport wordt dat ervarings- en scholings-
niveau in de opleiding (de ALO) voor meerdere takken van sport in voldoende mate
bereikt. De formele en directe kwalificering van vakdocenten door sportbonden ontbreekt
in het algemeen. Vakdocenten moeten specifieke trainerscursussen van bonden volgen om
zich te kwalificeren. Bonden hebben geen opleiding voor trainers/coaches op HBO-
niveau. Ontwikkeling en afstemming op dit punt zou wenselijk zijn.

16.1.2 Competenties, keyncompetenties en competentiegebieden.

Competenties zijn in het algemeen besproken in deel 2 (paragraaf 9.2 en 9.3). Een compe-
tentie is beroepsgebonden, geformuleerd op een gemiddeld abstractieniveau en in waar-
neembaar gedrag. Het aantal competenties is beperkt. Op basis van (kern)competenties
kunnen (kern)taken in het beroep worden aangepakt en (kern)problemen worden opge-
lost. Daarmee kunnen in een beroep rollen worden uitgevoerd (Van Delden, 1995; Quinn
et al., 1997). Een kerntaak is een kenmerkend en betekenisvol onderdeel van een beroeps-
uitoefening en omvat een geheel van inhoudelijk samenhangende activiteiten in een logi-
sche volgorde. In paragraaf 12.2 noemt Van Delden (1995) vier kerntaken (hij spreekt van
kernkwaliteiten) of kerncompetenties voor professionals. Ze zijn hier als raamwerk geko-
zen en corresponderen met rollen als: denker/strateeg, ontwikkelaar, begeleider/coach, les-
gever/organisaton Ze vormen de kern van een beroep, zijn eenvoudig, basaal, beperkt in
aantal en kunnen nog nader in (deel)competenties worden geconcretiseerd of gespecifi-
ceerd. Het zijn persoonlijke kwaliteiten die gericht zijn op jezelf 6n de ander. Zo is visie

gericht op jezelf bijvoorbeeld: 'de kijk op de eigen loopbaanontwikkeling' en de gericht-
heid op anderen bijvoorbeeld: 'het maken van sectiebeleid'. De kernkwaliteiten en rollen
komen sterk overeen met die door Quinn (1988, p. 86; 1997) worden onderscheiden voor
managers in het bedrijfsleven.
De kerncompetenties zijn aanduidingen van professioneel handelen, vormen elk een
cluster van nader gespecificeerde competenties 6n zijn gelijktijdig ook indicatoren van pro-
fessionele ontwikkeling. Voor een bewegingsbeinvloeder zijn de meest relevante compe-
tentiegebieden:
1.  Het didactisch gebied en het functioneren in de rol van didacticus.

2.  Het managementgebied en het functioneren in de rol van manager in de klas en in de
school.

Op elk van beide genoemde gebieden zijn vier eerder genoemde kerncompetenties (zie
paragraaf 9.3.1) van toepassing (Van Delden, 1995). Een kerncompetentie wordt nader in
competenties gedetailleerd. Zo is de kerncompetentie 'visie hebben' te specificeren in de

competenties: 'verantwoord lesgeven' en 'sectiebeleid maken'. De competentie 'reflecteren
behoort toi de kerncompetentie 'begeleiden: Het speelt bij de professionele ontwikkeling
een belangrijke rol en is zowel op didactisch- als managementgebied van toepassing. Het
reflecteren krijgt daarom een aparte plaats.
In dit onderzoek wordt bij veel 'taken' steeds bet reflectieniveati of -profiel vastgesteld.

De competenties van professioneel handelen ziln tegelilk ook de indicatoren van professi-

onele ontwikkeling. Zie figittir 16.2. Tussen haakjes staan de hoofdstukken waarin ze zijn
beschreven en is een aanduiding van de kerncompetentie toegevoegd. Die (kern)compe-
tenties worden in paragraaf 16.1.5 besproken.
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Ot) didactisch get)ied Op managementgebied

a. reflecteren (hs.3; D3) a. reflecteren (hs.3; M3)
b. begeleiden van leerlingen (hs.4; D3) b. begeleiden(d scholen) van lezelf en collega's

(hs.4; M3)
c. conceptueel handelen en visie hebben c. beleid maken en visie hebben  (hs.5; M I)
(hs.5;DI) d. organiseren, samenwerken in een team en
d. lesgeven of didactisch handelen (hs.5; D4) samen ontwikkelen van een professionele cul-

tuur (hs. 1; M3/4)
e. ontwerpen van plannen en middelen op e. ontwerpen van plannen en middelen op
microniveau (hs.5; D2) mesoniveau (hs.5; M2)

Figuur 16.2. Indicatoren van professionele ontwikkeling 6f competenties van professioneel bandelen.

16.1.3 Beroepsrollen, kerntaken en kernproblemen als basis Foor 'taken'

Een belangrijke bron voor de keuze van de LIO-competenties is het 'Beroepsprofiel en
beroepscode van de Leraar Lichamelijke Opvoeding' (Van der Gugren & Loopstra, 1996)1.
Het is een door de vakwereld gelegitimeerde beschrijving van taken en beroepscode. De
taken zijn hierin geordend op micro- of lesniveau, meso- of schoolniveau en macro of lan-
delijk/overheidsniveau. Kerntaken zijn taken die:
1.  tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een functie behoren;
2. regelmatig voorkomen;
3.  een belangrijk deel van de werkti id in beslag nemen (Koster, 2002, p. 23).

Per niveau worden taakgebieden onderscheiden. Een taakgebied geeft een algemene type-
ring van een aantal bij elkaar horende taken, die met een zekere regelmaat in het werk voor-
komen. Enkele voorbeelden van taken worden hierna beschreven (Van der Gugten &
Loopstra, 1996). Zie figlitir 16.3.

De taken kunnen aan rollen worden gekoppeld, die een vakdocent of trainer/coach in zijn
werkverband kan uitvoeren. Voorbeelden: rol van observator, lesgever/trainer, ontwerper.
Taken en rollen behoren bij functies. Er zijn functies op school als decaan, mentor, coor-
dinator, vakdocent en functies in de sport als bestuurder, (technisch) coilrdinator en trai-
ner/coach.

Kernproblemen zijn beschreven in deel 2 (hoofdstuk 3). Het zijn kenmerkende en centra-
le beroepssituaties waarin complexe handelingen moeten warden uitgevoerd en rekening
moet worden gehouden met de specificiteit van de situatie (Onstenk, 1997). Tot de kern-
problemen kunnen ook vakdilemma's worden gerekend. Dat zijn moeilijk (of niet) oplos-
bare problemen die, welke oplossing ook wordt gekozen, regelmatig terugkeren of voort-
durend een probleem bliiven. Het hoe om te gaan met niveau- en interesseverschillen is
daarvan een voorbeeld.
(Kern)taken, (kern)problemen, rollen 6n de te verwerven competenties hangen nauw
samen. In de validering van de competenties is die samenhang nagegaan. Zie paragraaf
16.1.6.

Voor het beoordelen van competenties zijn 'taken' of opdrachten (ter onderscheiding van
beroepstaken) nodig die zijn ontleend aan de beroepsrollen, kerntaken, kernproblemen.
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Microniveau Mesoniveau Macroniveou

Taakgebied onderwijsvoor- Beleid- of programma-ontwik- Beleidsvoorbereiding: voor-
bereiding: voorbeeld 'het keling: voorbeeld 'vanuit pro- beeld 'Inzicht hebben in maat-
kunnen hanteren van gramma's themaplannen. plan- schap-pelljke en onderwiis-ont-

modellen voor het ontwerpen nen voor lessen of lessenreek- wikkelingen en hun mogelijke
van lessen of lesreeksen' sen kunnen ontwerpen' invloed op het bewegings-

onderwijs'

Taakgebied lesuitvoering: Management en beheer: voor- Beleidsuitvoering: voorbeeld
voorbeeld 'het kunnen beeld 'het kunnen verzamelen 'een takenverdeling binnen het
omgaan met agressie en en doorgeven van vakkennis team kunnen doorvoeren'
conflicten in bewegingssituaties' ten behoeve van de vaksectie'

Taakgebied lesevaluatie: Leerlingbegeleiding: voorbeeld Beleidsevaluatie: voorbeeld
voorbeeld 'het kunnen 'alle activiteiten die gericht zijn 'kunnen opzetten van een eva-
waarderen van leerresultaten op het helpen van leerlingen bij luatieplan met betrekking tot
in verband met vak- bewegings-. school-, sport- extern beleid'

conceptuele gegevens' (keuze)- en eventueel persoon-
lijke problemen'

Taakgebied deskundigheids- Deskundigheidsontwikkeling: Deskundigheidsontwikkeling:
ontwikkeling: voorbeeld 'het voorbeeld 'het kunnen kiezen voorbeeld 'deskundigheid met
kunnen bijhouden en van een aan de eigen situatie betrekking tot beleidsvorming.
bestuderen van relevante aangepast nascholings-program- -uitvoering en -evaluatie kun-
vakliteratuur' ma' nen bilhouden en ontwikkelen'

Figuur 16.3. Enkele taken van een leraar licbamelijke oppoeding

Die rollen, taken en problemen zijn in het opleidingsprogramma als thema's opgenomen.
Deze 'taken' fungeren als niveautoetsen en beschrijven praktijkproblemen van een rede-
lijke complexiteit mede afhankelijk van de mogelijkheden van een lerende of een team. De
'taken' hebben een geintegreerd karakter dat wil zeggen ze bestaan uit motorische, sociale
en cognitieve vaardigheden die getoond moeten worden. Ze vereisen een holistische aan-
pak die is gebaseerd op de aanpak van een vakprofessional. Kerncompetenties kunnen
worden gespecificeerd tot en met het niveau van gedragsindicatoren in aanduidingen als
'dit  blijkt  uit...'  respectievelijk  'zodat...'. Deze specificaties worden in moduleboeken
opgenomen.

16.1.4 Van assessments naar profielen.

Assessments  ziin in het algemeen  in deel 2 (paragraaf 10.2) besproken. Ze geven per com-
petentie of competentiegebied een beoordeling naar niveau, waarop met behulp van een
'taak' een praktijkprobleem wordt aangepakt en opgelost. Aan een 'taak' wordt een assess-
ment of niveaubeoordeling gekoppeld. Een assessment wordt afgeleid van een
basis(model)assessment. Het levert waarderingen op die tussentijds of aan het einde van
een tra ect in een functioneringsprofiel worden samengevat. Een functioneringsprofiel
omvat per kerncompetentie een beoordeling naar niveau en een aanduiding van de mate
waarin  er  in de afgelopen periode 'ontwikkeling' heeft plaatsgevonden. In paragraaf  16.2
worden de LIO-competenties aangegeven en verantwoord en wordt de opzet van de
assessments beschreven.
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16.1.5 Overzicbt van competenties, kerncompetenties en competentiegebieden voor LIO's.

Op didactiscb gebied worden de volgende competenties onderscheiden:

D 1.  Visie-competentie.
1. Beschikt over kennis of theorieBn waarmee het didactisch handelen kan worden ver-
klaard, beinvloed of bijgesteld. Die kennis en theorieen worden in opvattingen geformu-
leerd of zijn uit de omgang met leerlingen en collega's en het didactisch handelen in de les
en in de school af te leiden.
2. Signaleert de voor het bewegingsonderwils relevante ontwikkelingen en vertaalt deze op
plan- en praktijkniveau in handelingsaanbevelingen voor of daadwerkelijk handelen in de
eigen leerwerksituatie. Staat open voor veranderingen (verbeteren en vernieuwen).
Toelichting. Met 'relevante ontwikkelingen' worden de ontwikkelingen bedoeld in de
bewegingscultuur inclusief de sport, het bewegingsgedrag van mensen en met name de
jeugd en het onderwils in het algemeen. Zie ook Mt.
3. Bezit een brede en samenhangend en consistent geheel aan opvattingen (een visie op...)
over het bewegingsonderwijs en vertaalt deze op methode- en praktijkniveau in
handelingsaanbevelingen voor of daadwerkelijk handelen in de eigen leerwerksituatie.
4. Die vertaling wordt gefaseerd en gebruikt als een ontwerpwijzer bij het plannen, uit-
voeren en evalueren van onderwijs.
Toelichting. Onder 'samenhangend en consistent geheel' verstaan we een samenhangend
geheel van pedagogische, onderwijs-, bewegingsopvattingen en opvattingen over het eigen
professioneel functioneren en dat van de vaksectie of team van vakleraren. De opvattingen
hangen met elkaar samen en hebben een rangorde in belangrijkheid.
Aantoonbaar in het ALO-decl (AS 1,2,3,4,6, 14,15) en SCHOOLdeel van het LIO-tra-
ject. De toevoeging AS 1 enzovoort heeft betrekking op de assessments waarmee het
niveau wordt vastgesteld. Zie daarvoor paragraaf 6.2.

DZ. Ontwikkelingscompetentie.
1. Past didactische theorieEn, modellen en ontwerpwilzers toe bij het plannen van bewe-
gingssituaties en bewegingsactiviteiten.
Toelichting. Onder 'theorieen' verstaan we alle relevante kennis voor een vakleraar bewe-
gings-onderwijs. Onder 'modellen' verstaan we: schematische weergaven van theorie8n,
structuurschema's van plannen en delen daarvan. Onder 'ontwerpwijzers' verstaan we een
checklist van aspecten die van invloed zijn op het ontwerp van een 'krachtige' leeromge-
vingen en die we gebruiken bij het plannen van lessenreeksen.
2. Ontwerpt een consistent en samenhangend geheel aan plannen en leermiddelen voor les-
senreeksen, thema's, modules, deelgebieden/domeinen in een vakwerkplan voor een
school.
3. Maakt projectopzetten voor praktijkgericht onderzoeken, ontwikkelen- en implemen-
teren van een organisatie, inhoud en/of aanpak- aspect in de eigen leer- werksituatie.
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 1,11, 12, 14, 15,16) van het LIO-traject.

D3. Begeleidingscompetentie.
1. Begeleidt leerlingen bij persoonlijke, school- en vakinhoudelijke problemen zowel als
vakleraar als mentor. Is gespreksvaardig. Houdt rekening met hun leefwereld en proble-
men. Bevordert een optimaal leerklimaat.
Aantoonbaar in het SCHOOLdeel van het LIO-traject.
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2. Reflecteert kritisch op het eigen handelen in onderwijs(ontwikkelings)situaties en ver-
betert op basis daarvan dat handelen door het zichzelf opleggen van taken, 'zelfscholing'
en/of scholing.
Zie ook M2.
Toelichting. Het reflecteren is zowel een bewust expliciet reflecteren na afloop van acti-
viteiten als reflectie-in-actie, een onmiddellijk taxeren van verloop en resultaat van de eigen
handelingen in relatie met die van leerlingen en het verbinden van conclusies daaraan.
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 2, 6, 7,9, 11, 12,13, 14, 15, 17) en SCHOOLdeel van
het LIO- traject.

D4. Lesgeefcompetentie.
1. Ontwerpt 'krachtige' leeromgevingen op basis van een vakconcept.
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 1,2 en 3) en SCHOOLdeel van het LIO-traject.
2. Beschikt over een eigen bewegingsbekwaamheid op meerdere bewegingsgebieden,
advies- en methodische kennis en vaardigheden om het bewegingsgedrag van leugdigen te
verbeteren.
Aantoonbaar in het ALO-deel (methodische practica) en SCHOOLdeel van het LIO-tra-
ject.

3. Ontwerpt variabele didactische leerroutes in lessen en lessenreeksen en voert ze uit.
Toelichting. Leerlingen gemotiveerd het bewegen laten leren vereist een volgorde van lee-
ractiviteiten waarin 'beleven-leren-leren te leren' in samenhang en in enige mate een
belangrijke rol speelt.
Informeren, praktisch doen en verwerken van ervaringen zijn dan alle drie in elke les(sen-
reeks) van belang. Variabele werkvormen en variatie in leerroutes maken optimale leerer-
varingen mogelijk.
4. Voert op een systematische manier proces- en productevaluaties van het eigen handelen
en dat van leerlingen uit. Reflecteert op het eigen handelen en dat van anderen, analyseert
oorzaken van problemen en kiest mogelijke oplossingen (wijzigingen in aanpak of inhou-
delijke keuzes).
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 1,2,3,6,7,11,14,17) van het LIO-traject.

Op managementgebied kunnen de volgende competenties worden onderscheiden:

M 1.Visie-competentie.
1. Signaleert kansen en bedreigingen van waardegebieden en ontwikkelingen op het gebied
van de bewegingscultuur/de sport, het bewegingsgedrag van mensen en met name de jeugd,
en het (bewegings)onderwijs  en kan prioriteitskeuzes maken (zie ook Dl).
2. Analyseert systematisch de structuren en culturen van organisaties zoals de stageschool,
een vaksectie of een team en kan op basis daarvan sterke en zwakke punten benoemen.
3. Waardeert kansen en bedreigingen van relevante ontwikkelingen  (bij  1) plus sterke  en
zwakke punten van de organisatie (bij 2) en relateert deze. Kiest op basis hiervan eigen
en/of gemeenschappelijke beleids- c.q. actiepunten
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 5,8,11,12,13,14) van het LIO-traject.

M2. Ontwikkelingscompetentie.
1. Ontwikkelt en schoolt (verbreedt en verdiept) zichzelf voortdurend op meerdere gebie-
den zowel persoonlijk als vakgebonden, op het gebied van managen, didactisch handelen
en eigen bewegen.
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Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 10,11, 12,13,14,15) en SCHOOLdeel van het LIO-
traject.
2. Ontwerpt een meerjarig beleids-, een jaarlilks (individueel en gemeenschappelijk) ont-
wikkelingsplan en concrete actieplannen voor eigen gebruik, een sectie of team van vakle-
raren.
Kiest hiervoor geschikte strategie8n en tactieken om veranderingen of ontwikkelingen
optimaal te stimuleren en weerstanden te vermijden of te verminderen.
3. Ontwikkelt een samenhangend geheel aan beleids- en werkplannen op meso- en micro-
niveau en ontwerpt daarbij horende ondersteunende onderwijsleermiddelen.
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 5, 8, 11,15,16) van het LIO-traject.

M3. Coacbingscompetentie.
1. Werkt actief en optimaal samen in een sectie/team, voert gestructureerd overleg en lost
vakproblemen of -uitdagingen op een systematische manier op.
2. Helpt collega's door het uitwisselen van ervaringen of het geven van informatie, prak-
tijktips en/of workshops. Past collegiate consultatie toe of coacht anderen.
3. Reflecteert kritisch op het eigen handelen en dat van anderen in situaties op micro- en
mesoniveau en is in staat het handelen na een analyse te verbeteren of adviezen daarvoor te
geven. Zie ook D3.
4. Bouwt een relevant netwerk aan werkcontacten op.
5. Is flexibel en wendbaar in (sterk) veranderende situaties.
6. Kan een eigen mening en (aspecten van het)sectiebeleid presenteren.
Aantoonbaar in ALO-deel (AS 4, 9,10,11,12,13,14,15,17) en SCHOOLdeel van het
LIO-traject.

M4. Organisatiecompetentie.
Realiseert een samenhangend geheel aan plannen op micro- en mesoniveau en leidt de uit-
voering daarvan.
Aantoonbaar in het ALO-deel (AS 2,14) en SCHOOLdeel van het LIO-traject.

Alle hier beschreven competenties behoren bij de professionele startbekwame vakleraan
Doorgroeibekwaamheid hangt af van de competentie toI reflecteren 6n de competentie om
te onderzoeken En te ontwikkelen (Kwakman, 1999). Een sterke ontwikkeling van en/of
een hoog niveau op beide competenties biedt potentieel de mogelijkheid om zich verder
professioneel te (blijven) ontwikkelen.

16.1.6 Valideren van competenties.

Het intern valideren van de voor de LIO geldende competenties is gebaseerd op literatuur-
onderzoek zoals dat in deel 2, hoofdstuk 9, en in dit hoofdstuk plaatsvindt. Externe validering
vindt plaats door de mate van instemming van zes collega-opleiders, vierenveertig coaches en
de tweeentachtig LIO's zelf. De instemming heeft betrekking op: de keuze en de formulering
van de competenties, de dekking van het professionele beroepsgedrag door de beschreven
competenties en de verwachte en gewenste beinvloedingsmate vanuit de de school.
De zes opleiders zijn ook betrokken bij het vaststellen van de basisassessments en assess-
mentniveaus aan het begin van het eerste onderzoeks jaar. De validering vindt plaats met
behulp van de Delphi-methode die in paragraaf 6.2.3 wordt beschreven (Linstone &
Turoff, 1975).
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Een eerste versie van de LIO-competenties is van commentaar voorzien door zes oplei-
ders, die bij de stagebegeleiding zijn betrokken en minimaal tien jaar onderwijservaring
hebben. Ze zijn verder niet bij het LIO-traject betrokken. Er is twee maal een versie van

de competenties aan hen voorgelegd. De laatste kreeg vrijwel de volledige instemming. Van
de zevenentwintig coaches van de eerste groep LIO's (1999-2000) hebben zestien coaches
commentaar geleverd op de tweede versie van de competentielijst. Er is op basis van hun
commentaar een derde versie van LIO-competenties gemaakt. In vergelijking met het refe-
rentiekader, het beroepsprofiel van de vakvereniging, is nuancering aangebracht. Er is ook
nauwkeuriger aangegeven welke competentie meer op de school en welke meer op de
opleiding vorm en inhoud kan worden gegeven. Hetzelfde verzoek om commentaar is her-
haald bij de tweede en derde groep LIO-coaches. Een reactie kwam respectievelijk van
zeventien en elf coaches. Er waren geen fundamentele wilzigingen nodig. Er zijn bijstel-
lingen uitgevoerd in de omschrijvingen van de afzonderlijke competenties. Aan het einde
van het elk traject is de LIO's gevraagd in hoeverre de competenties, door hun als praktijk-
en beroepsrelevant worden gezien. De instemming van hun kant is vrijwel volledig.

De ketize van competenties.
Als dertig procent van de coaches commentaar leveren of iets afwijzen nemen we dit in de
analyse mee. Geen enkele competentie staat ter discussie. De twee gebieden waarop ze
betrekking hebben (didactiek en management) worden onderschreven. De rubrieken visie-
competentie, ontwikkelingscompetentie, begeleidings- of coachcompetentie en de organi-
satorische of praktijkcompetentie worden eveneens onderschreven. Van enkele competen-
ties wordt aangegeven, dat dit voor hun LIO op school (nog) niet realiseerbaar is, maar wel
in de opleiding.

De formtilering van een competentie.
Er werden continu verbeteringen in formuleringen voorgesteld. De gegeven toelichtingen
bleken in enkele gevallen nog te summier. De suggestie werd gedaan om op enkele plaat-
sen toe te voegen hoe je een competentie kunt vaststellen. Er is op basis van ervaringen met
groep 1 een toevoeging gegeven welke competenties vooral of voornamelijk door de oplei-
ding kunnen worden vastgesteld en welke vooral door de coaches. De coaches van de twee-
de en derde groep hebben ook een mondelinge toelichting op de competenties gekregen.

De dekking van bet beroepsgedrag door de bescbreven competenties.
Alle opleiders en coaches zijn geconfronteerd met het takenprofiel (Van der Gugten &
Loopstra, 1996), kernproblemen in het vak (Timmers, 2001), een overzicht van uit te voe-
ren rollen in het vak in relatie met het overzicht aan competenties. Gevraagd is naar de
instemming van betrokkenen met de overzichten. Enkele (detail)aanvullingen of nuance-

ringen werden ingebracht. De relevantie van de competenties voor het beroepsgedrag werd
ondersteund. Elke groep coaches heeft na bijstelling steeds een tweede overzicht gekregen
met het verzoek om commentaar daarop. De opleiders hebben drie versies van commen-
taar voorzlen.

De verwacbte en gewenste bern·uloedingsmate vanwit de school of de opleiding.
Het vooraf niet aangeven waarin de school sterk beinvloedde en waarin de opleiding dat
vooral deed verraste in enkele opzichten. Zie daarover de hiervoor gemaakte opmerkingen
bg de 'keuze van competenties'.
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Zoals hierna ook bij de assessments zal worden aangegeven is de groep, waarmee de vali-
deringen zijn uitgevoerd een selecte groep van mensen met een sterke affiniteit met de
ALO-Groningen en met name het LIO-traject daarin. Hun opvattingen over (oplei-
dings)onderwijs zullen vrij sterk overeenkomen. Dit kan een beperking van de generalisa-
tiewaarde naar andere ALO's zijn.

16.2 Assessments

In deel 2 (hoofdstuk 10) zijn de redenen aangegeven, waarom competentiegericht onder-
wijs door middel van assessments of niveautoetsen moeten worden beoordeeld. Elke
beoordeling of'taak' resulteert in een profiel, waarmee een niveau kan worden aangeduid.
In deze paragraaf worden achtereenvolgens: het reflectieprofiel (16.2.1), het didactisch
profiel (16.2.2), het managementprofiel (16.2.3), een overzicht van de assessments (16.2.4),
het valideren van assessments (16.2.5) 6n van niveaus van assessments (16.2.6) beschreven.

Het anders toetsen vereist een 'edumetrie' waarbil betrouwbaarheid toeneemt bij verho-
ging van de constructvaliditeit. Dat betekent: veel en breed toetsen door meerdere beoor-
delaars En transparantie van de procedure, eerlijkheid, cognitieve complexiteit, authentie-
ke taken en invloed op het onderwijs.
Assessments (ASs) zijn beoordelingen van competenties op basis van de uitvoering en het
resultaat van 'taken' of praktijkopdrachten waarbil de LIO zelf, mede-LIO's, opleiders en
coaches een rol spelen. Het zijn proeven van bekwaamheid. Ze kunnen zowel in de oplei-
ding als in de werksituatie worden uitgevoerd.

16.2.1 Beoordelingsprocedure.

1.  In de loop van elk LIO-traject worden 17 ASs (zie figuur 16.4) in de opleiding uitge-
voerd. Meerdere ASs worden herhaald. In de school vinden twee ASs plaats inzake een
beoordeling van het 'lesgeven' en het 'functioneren als teamlid of collega'. Deze wor-
den in de eindbeoordeling opgenomen.

2.  Er zijn drie AS-profielen opgesteld: het reflectie-, het didactisch en het management-
profiel. Per profiel worden drie niveaus nader gedetailleerd. Deze drie profielen zijn
de basisprofielen, waarvan per AS een afgeleide wordt gemaakt die op de aard van
de taak is afgestemd. De drie profielen zijn opgenomen in b#lage 10. Het reflectie-
profiel wordt bij vrijwel alle Ass gebruikt en is om die reden als een apart profiel opge-
nomen. Ze geven in samenhang een beeld van de mate van professionalisering van een
vakdocent.

3. Het beoordelen gebeurt door meerdere personen (opleiders, coaches, mede-LIO's
en/of de LIO zelf) en op meerdere momenten. Achteraf vindt instemmingsoverleg met
de LIO plaats en maakt deze regelmatig op basis van die beoordeling een persoonlijk
ontwikkelingsplan of plan van aanpak voor een bepaalde periode. Bij verschil van
mening over de beoordeling dient portfoliomateriaal als middel voor vergelijking waar-
bij consensus wordt nagestreefd.

4.  De opleiders scholen elkaar in het beoordelen door voorbespreking van de ASs en het
uitvoeren van try-outs. Er vinden achteraf wederzijdse controles plaats. De LIO's wor-
den al beoordelend geschoold. Aan mogelijke valkuilen bij beoordelen is aandacht
besteed, zoals de neiging om op grond van 66n sterk punt te veronderstellen dat ande-
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re punten ook sterk zijn, het HALO-effect, of op basis van 66n slecht punt, alles als
slecht te waarderen, HORN-effect ('t Hart et al., 2001).

5. Per competentiegebied en kerncompetenties worden meerdere assessments uitgevoerd.
De eerste ASs zijn startASs die het relatieve beginniveau van de LIO vaststellen. Het
'relatieve' hangt samen met het moment van beoordelen. Soms ligt dat Echt aan het
begin van een cursusjaar (video-opname van lesfragmenten bijvoorbeeld) maar soms
ook later en als mogelijk al enig (verbeterend) leren heeft plaatsgevonden (oplossen van
beleidsproblemen bijvoorbeeld). Een doorstroomAS is het tweede AS en dat geeft het
niveau aan van de ontwikkeling van een bepaalde (kern)competentie of op een bepaald
moment. Alle tweede ASs samen vormen het eindAS per kerncompetentie en daarmee
wordt het eindniveau vastgesteld.

6.  Per AS worden drie niveaus onderscheiden en per niveau worden meerdere kenmerken
genoemd. Wordt meer dan vijftig procent van de kenmerken op een bepaald niveau
gerealiseerd, dan is dat niveau het functioneringsniveau. Wordt vijftig procent van de
kenmerken of minder op een volgend niveau gerealiseerd dan wordt dat met een + aan-
geduid. Een LIO met de aanduiding 1+ functioneert ten aanzien van een kerncompe-
tentie op niveau 1 en toont vijftig procent of minder kenmerken van niveau 2.

7.   Bij het eindprofiel wordt per kerncompetentie aangegeven of er een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Onder 'ontwikkeling' wordt verstaan: er worden meer kenmerken op
hetzelfde of hogere niveau uitgevoerd. Onder 'vordering' wordt verstaan: 66n of meer-
dere al getoonde kenrnerken worden beter c.q. op een hoger niveau uitgevoerd. Elk
niveau bestaat uit meerdere kenmerken die 'in enige mate' worden gesignaleerd .

Overzicbt 'van assessments in de loop van een LIO-traject.
ASs zijn individueel of teamgericht. Het team kan de ALO-sectie en/of de projectgroep
zijn. Alle ASs zijn onderzoeksmethoden voor de eerste en tweede onderzoeksvraag.
Wanneer dat ook voor de derde onderzoeksvraag geldt is dat aangegeven. Zie figultr  16.4.



242 / Competenties en assessments in het LIO-traject

Didaaische assessments gekoppeld aan didactische practica (D)
As l. Individueel en team. Ontwerpen van plannen voor lessenreeksen  met een schrifteliike en mon-
delinge toelichting. Uitvoering: november en april. Ook voor onderzoeksvraag (OV) 3.
As2. Individueel. Het maken en mondeling toelichten van een video-opname bestaande uit Zdn of
meerdere lesfragmenten met een maximale duur van circa 15 minuten op een bewegingsgebied en
met een klas naar keuze. Uitvoering: november en april. Ook voor OV 3.
As3. Team en individueel. Het geven van een workshop aan mede-LIO's aan het einde van de eer-
ste periode. Uitvoering: in oktober en december.

Managementassessments gekoppeld can managementpractica (M)
As4. Team en individueel. Opzet en uitvoering van een workshop aan derde 6n vierdejaars studen-
ten. Uitvoering in: november. As4 en 5 vullen richten zich op vergeliikbare competenties.
AsS. Team en individueel. Ontwerpen van een beleids-, ontwikkelingsplan en actieplannen voor res-
pectievelilk lange en korte termijn. SWB-plan versie 2 (zie voor de samenstelling bijlage 2)

Uitvoering: in januari. Zie As#.
As6. Als team een gegeven vakprobleem oplossen en daarop 'beleid maken'. Uitvoering: in december
en februari.

Oriantatie op didactisch gebied (D)
As7. Individueel gesprek. Onderwerp: conceptuele en didactische ontwikkeling. Uitvoering: in april
en juni. Ook voor OV 3.
As8. Individuele planning en reflectie op leertaken, micro- en meso-ervaringen in de school. Het
wordt opgenomen in leerverslagen van de SWB-plannen (het studieplandeel). Uitvoering in: januari,
april en  juni. Ook voor OV 3.

Oriantatie op managementgebied (M)
As9. Team. Begeleiders volgen een teamoverleg, brengen vakproblemen in en beoordelen de kwa-
liteit van het sectieoverleg. Uitvoering in: december en februari.
As 10. Individueel gesprek. Commentaar van  de  LIO op het eerste functioneringsprofiel,  dat door de
opleiders wordt gemaakt, toelichting geven op leerervaringen in de leerwerksituatie, de kwaliteit van
de werkplek, de professionele ontwikkeling tot nu toe en de eerste opzet van het portfoliomateriaal.
Uitvoering: in januari. As 10 en 14 richten zich op vergelijkbare competenties. Ook voor OV 3.
As 1 1. Team. Procesevaluatie van het functioneren als team en als individu binnen een team.
Uitvoering als 'sectie' in november en april en als projectgroep in iuni.
Oriantatie op didactisch €n management gebied (D/M).
As 12. Individueel. Een studie-, werk- en loopbaanbeschrijving inclusief een persoonlijke sterkte-zwak-
te analyse. Uitvoering in oktober. SZ-analyse aan einde in SWB-versie 4. As  12 en 13 richten zich op
vergeliikbare competenties.
As 13. Een individueel referaat waarin een verslag wordt gegeven van de professionele ontwikkeling in
dit traject. Uitvoering in  mei. Zie As 12.  Ook voor OV 3.
As 14. Een individueel eindgesprek met eventueel commentaar of toelichting op het tweede functio-
neringsprofiel, de trajectevaluatie. een tweede sterkte-zwakte analyse  (zie As 1 1) en een toelichting
op het portfoliomateriaal.  De vorm is een sollicitatiegesprek. Uitvoering:  in iuni. Zie As 10.
Ook voor OV 3.
As 15. Team en individueel. Uitvoering SWB-plannen: werkplan- en beleidsdeel. Uitvoering: in novem-
ber, januari, april. Afrondende evaluaties en bijstellingen in iuni. As 15 en 17 richten zich op vergelijk-
bare competenties. Ook voor OV 3.
As 16. Team. Innovatief proiect Acties zijn gericht op (praktijkgericht) onderzoeken, ontwikkelen en
implementeren. Verslag en enkele presentaties. Uitvoering: in juni. Daaraan vooraf een presentatie
van opzet in februari en tussenrapportage in begin mei.
As 17.  Individueel  of team. LIO-trajectevaluatie. Commentaar op mei-versie. Eindverslag in juni wordt
opgestuurd. Zie As 15.

Figuur 16.4. Overzicbt van assessments per competentiegebied.
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Indicatoren van professionele ontwikkeling op Indicatoren van professionele ontwikkeling op
didactisch gebied managementgebied
D I Visiecompetentie M I Visiecompetentie
02 Ontwikkelingscompetentie M2 Ontwikkelingscompetentie
D3 Begeleidingscompetentie M3 Coachingscompetentie
D4 Lesgeef- of praktijkcompetentie M4 Organisatorische of praktilkcompetentie

Figuur 16.5. Overzicbt competentiegebieden en kerncompetenties (zie paragraaf 6.1.5)

In figuur 16.6 wordt op de bovenste rij de ASs aangegeven zoals in figuur  16.4 is aangege-
ven. In de verticale kolom zijn de kerncompetenties van figuur 16.5 aangegeven.

1 2   3    4   5    6   7   8    9   10   11   12  13   14   15  16  17

D I X X X X X           X X

D2 X X X X X X X

D3       X              X  X      X      X  X  X  X  X     X

D4XXX X  X             X         X  X

MI                   X         X          X  X  X  X

M2  X X XXXXXXX
M3 X XXXXXXXX

M4       X                                            X

Figuur 16.6. Overzicbt aantal assessments per kerncompetentie.

Het onderzoek naar de kwaliteit van competenties vindt plaats doormiddel van observatie,
schriftelijke vragenlijst, interview en/of documentanalyse. De Ass zijn individuele acties (I)
en/of teamacties (T; zie figittir 16.7).

Profielen: Reflectief profiel Didactisch profiel Management profiel
Onderzoeksmethoden:

Observatie (T/1) As3 (T/1) As4, (T) As8

Enqu8te (1) As 11 (1) As 11

Interview (1) As2, As6, 00 (1) As2, As6. As9, Crl\) (1) As9, (T/l) As 10,
As 10,  (1) As 12, As 13, As 10, (1) As 12, As 1 3 (T/1) As 1 2, (1) As 1 3,

As 14

Plananalyse (1) As7, As 14, As 15, (1) As I ,  As7, (1)As 14, (T)  AsS,  (1)  As 14, (T l\')
As 17 (T/1)As 15 As 15

Figuur 16.7. Overzicbt onderzoeksmetboden En assessments.
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16.2.2 Valideren van assessments.

In paragraaf 14.3.1 en 14.3.2 is ingegaan op de noodzaak tot een meer edumetrische bena-
dering van het toetsen en assessments in het bijzonder. Het begrip 'constructvaliditeit' is
daarbij het alomvattend criterium voor het beoordelen van de kwaliteit van ASs (Messick,
1994).

Kenmerkend goor dit onderzoek is, dat bij bet vaststellen van de professionele ontzoikke-
ling van LIO's alle assessments als un gebeel zvorden bescbowted. Over de daarvoor beno-
digde competenties zijn opleiders en coaches unjwel eensgezind.

De zeventien assessments zijn exemplarische toetsen uit elk competentiecluster op didac-
tisch en managementgebied. De competentie D.3.1: 'Begeleidt leerlingen bij persoonlijke,
school- en vakinhoudelijke problemen zowel als vakleraar als mentor. Is gespreksvaardig.
Houdt rekening met hun leefwereld en problemen. Bevordert een optimaal leerklimaat', is
alleen indirect mogelijk door de LIO te bevragen en op basis van indrukken van de coach.
De toets per gebied is exemplarisch en niet dekkend voor alle mogelijke taken en proble-
men binnen 6en relevant beroepsgebied. Per kerncompetentie (zoals 'visie hebben') wor-
den twee tot vier toetsen uitgevoerd. Alle relevante gebieden worden exemplarisch
getoetst. De keuzes zijn gebaseerd op wat binnen het opleidingsprogramma van het LIO-
tra ect onderwerp van onderwijs is. Coaches onderschrijven deze aandachtspunten. Het
aantal toetsen is binnen de gegeven tild het maximaal haalbare. Er vinden na beoordelingen
'memberchecks' en eventueel portfolio-ondersteuningen plaats. Vervolgacties worden
door de LIO in plannen van aanpak aangegeven en zijn daarmee van invloed op leerpro-
cessen. In de twee afsluitende projecten kon worden geconstateerd dat eerdere ervaringen
met assessments deels verder werden uitgewerkt. Het geheel is een voldoende betrouwba-
re afspiegeling van het functioneren van een vakdocent. De taken voldoen aan de criteria,
die door Dierick et al. (2002) in paragraaf 14.3.2 zijn genoemd. De taken zijn authentiek,
complex, meten een 'brede' competentie (meerdere competenties op meerdere momenten
door verschillende beoordelaars) en conceptuele vaardigheden. Beoordelen van toetsvor-
men op basis van een edumetrische benadering levert een hogere constructvaliditeit op dan
gestandaardiseerde toetsen (Dierick et al., 2002, p. 122).
Assessments (of niveautoetsen) zijn beoordelingen om niveau en vorderingen van ALO-
secties en individuele LIO's op de verschillende competentiegebieden en competenties vast
te stellen. Beoordelings- en onderzoeksactiviteiten vallen samen. Deze zijn beschreven bij
de verschillende onderzoeksvragen. De assessments worden hierna en in bijlage vier tot en
met tien beschreven. Met behulp van de assessments worden de competentieniveaus van de
LIO op het gebied van reflecteren, didactisch functioneren en het functioneren als manager
vastgesteld en kan ontwikkeling worden vastgesteld. In de bijlagen komen achtereen-
volgens de volgende assessments voor.

B#lage 2. Het studie-, werk- en beleidsplan (SWB-plan) voor individuele 6n de gemeen-
schappelijke ALO-sectietaken. Uitwerking van taken in drie versies. Doel: vaststellen
reflectie-, didactisch en managementprofiel. De eerste versie is een vaststelling van de
(relatieve) beginsituatie.
De LIO's maken aan het einde van de tweede en vierde periode een samenvattend leer-
verslag van hun ervaringen op micro- en mesoniveau. Ze geven daarin aan wat ze in een
bepaalde periode geleerd hebben. Het format van het leerverslag of learnerreport (Van
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Kesteren, 1993) is alleen op onderwerp voorgeschreven. Van Kesteren geeft aan dat lear-
nerreports voldoende validiteit bezitten.
Op basis van de drie profielen wordt nagegaan of deze in de tekst van het SWB-plan her-
kenbaar zijn.
In alle gevallen geldt, dat de LIO zelf met de beoordeling moet instemmen. Er zijn dub-
bele controles uitgevoerd.

B#lage 3. 'Mijn studie-, werk- en bewegingsloopbaan in beeld: Het is een schriftelijk ver-
slag met als doel het vaststellen van het reflectie- en didactisch profiel.

Bijlage 4. Opzet stimulated recall op basis van een videoband van 66n of meerdere gegeven
lesdelen met een duur van maximaal een kwartier. Een lesplan of plan voor een lessenreeks
wordt voor nadere illustratie bijgeleverd. Doel: vaststellen beginsituatie reflectie- en didac-
tisch profiel. De lessen worden gegeven in een activiteit naar keuze en een klas of klassen
naar keuze. De LIO geeft een mondelinge toelichting in de vorm van 'stimulated recall'
(Mulder, 200Ob; Verloop, 1989; Wahl, 1991). Bij groep 2 en 3 is deze methode aan het begin
(A) en het einde (B) van het cursusjaar toegepast. Verantwoording van de procedure is in
de bijlage opgenomen. Per ronde zijn at random een drietal videobanden met notities van
besprekingskenmerken door een andere opleider/onderzoeker bekeken en beoordeeld. De
overeenstemming in niveauaanduiding was bij groep  1:,83. Bij groep 2:  ,88(A)  en  ,86  (B).
Bij groep 3: ,87 (A) en,91 (B) (p:0,00).

Bijlage 5. Gespreksleidraden: eerste (1), tweede (2) en derde ronde (3). Doel: respectieve-
lijk voor vaststellen van (1) feitelijke persoonlijke en werkplekgegevens plus reflectiepro-
fiel, (2) didactisch profiel en (3) reflectieprofiel. Er worden drie diepte-interviews afgeno-
men over de ontwikkeling in het functioneren als vakleraar binnen het LIO-traject. Doel
van de interviews: vaststellen van ontwikkelingen op het gebied van het reflecteren, man-
agen, het didactisch handelen en het leren kennen van enkele achtergrondgegevens. Het
zijn half gestructureerde 'membercheck'-interviews (Wahl, 1982; IJzendoorn, 1986) vol-
gens de 'general interview approach' (Patton, 1990, p. 277-368).
In het eerste gesprek wordt commentaar gegeven op het concept functioneringsprofiel,
worden de ervaringen in de school en in de opleiding geinventariseerd en wordt naar enke-
le achtergrondgegevens gevraagd. Naast registratie van feitelijke persoonlijke en werk-
plekgegevens gaat het om een beoordeling van het reflectieprofiel. In het tweede gesprek

gaat het vooral over het didactisch profiel: de conceptuele en didactische ontwikkeling van
de LIO en de door hem/haar geconstateerde ontwikkelingen in de omgeving van het be-
wegingsonderwijs, de kansen of bedreigingen daarvan voor het vak en zijn of haar opvat-
tingen over het vak. Er wordt naar het belang en de ordeningen van de persoonlijke en de
model- opvattingen gevraagd. In het derde gesprek wordt door de LIO commentaar ge-
geven op het concept functioneringsprofiel geillustreerd door portfoliomateriaal, wordt
commentaar op de trajectevaluatie gegeven, wordt in de vorm van een sollicitatiegesprek
een persoonlijk beeld van ontwikkelingen gegeven inclusief opnieuw een illustratie van
portfoliomateriaal en de mate van tevredenheid over aspecten van het LIO-traject aange-
geven en toegelicht. Elk gesprek is voorgestructureerd door de te bespreken topiCS alS
leidraad aan te geven. Er kan en wordt voortdurend doorgevraagd. Uitspraken worden als
conclusie per topic in het gesprek geprotocolleerd. De LIO krijgt dit overzicht aan con-
clusies later voorgelegd en geeft daar al of niet na bijstellingen instemming aan ('member-
check'). De topiclijsten en scoresleutels zijn in de bijlage opgenomen. De interpretaties van
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kwaliteiten of conclusies, die uit het gespreksprotocol zijn af te leiden, worden door twee
opleiders los van elkaar uitgevoerd en vergeleken. De overeenstemming varieerde van ,72
tot ,81. Als meningen sterk verschillen, wordt de mening van de opleider als doorslagge-
vend beschouwd.

Bijlage 6. Beoordeling eigen werkplek door coach. Er zijn aanvullende (telefonische) inter-
views gehouden. Op basis hiervan vindt vergelijking plaats met de beoordeling van de
werkplek door de LIO tijdens het individuele gesprek in  anuari.

Bijlage 7. Teamevaluaties over drie ronden. Het doel is het vaststellen van het gezamenlijke
en deels individuele reflectieprofiel. (7A) Aandachtspunten voor de opleider bij het werk-
overleg en per periode van ongeveer dertien weken. (7B) Aandachtspunten referaat over
persoonlijke ontwikkeling in het LIO-traject. Het doel is het vaststellen van het reflectie-
, didactisch- en managementprofiel (8C). Aandachtspunten beoordeling projectverslag.
Het doel is het vaststellen van het didactisch- en managementprofiel.

Bijlage 8. In bijlage 8.1 zijn de aandachtspunten voor het referaat en in 8.2 zijn de aan-
dachtspunten voor beoordeling van het projectverslag aangegeven. Op basis hiervan wordt
een assessments opgesteld.

Bijlage 9. Een beoordeling van het aangeleverde portfoliomateriaal. Dat materiaal wordt
getoond in januari en juni bil de individuele gesprekken 6n de SWB-plan-versies 2 en 3.
Doel: vaststellen van het reflectieprofiel.

Bijlage 10. Een overzicht van de opzet van profielen of assessmentniveaus. Per toets of
onderzoeksactie wordt een assessment-op-maat gemaakt ontleend aan een basisassessment
zoals in dit hoofdstuk is beschreven. Het is een samenvattende beoordeling, waarbij nive-
aus en vorderingen worden aangegeven. De assessments leiden tot respectievelijk een
reflectie-, een didactisch en een managementprofiel. De validering van assessments en
assessmentniveaus is in de paragrafen  16.2.2  en 16.2.3 aangegeven.

Bijlage 11. Twee voorbeelden van functioneringsprofielen, die in januari en juni worden
opgemaakt op basis van de uitgevoerde assessments. Er vindt een 'membercheck' door de
LIO plaats en vergelijking van de gegeven beoordeling met het eigen portfoliomateriaal.

16.2.3 Valideren van assessmentniveaus.

De assessments (ASs) beoordelen het resultaat op praktijktaken en de wijze van het oplos-
sen van praktijkproblemen. De coaches van alle LIO-groepen onderschrijven het reEle

praktijkgehalte van de ASs. Bij een AS vindt een observatie en/of een documentanalyse
plaats waarmee de competenties worden beoordeeld. De competenties zi n geclusterd in:
(1) reflectieve/communicatieve competentie, (2) didactische competentie en (3) manage-
mentcompetentie. De reflectieve/communicatieve competentie is hier afzonderlijk opge-
nomen omdat het een basale competentie voor elk competentiegebied is en een belangrij-
ke rol speelt in de ontwikkeling van een gebied.
Per cluster zijn drie niveaus beschreven, die uit meerdere kenmerken bestaan. Per AS
wordt op basis van het moedercluster een afgeleide en toegespitste niveaubeoordeling
gemaakt. Er worden meerdere ASs uitgevoerd, waarmee vrijwel alle competenties op
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niveau kunnen worden getoetst. Over de 'begeleiding van leerlingen' als mesotaak in de rol
van mentor kan weinig worden gezegd.

Toepassing van Delphi-metbode bij vaststelling basisassessments en assessmentni·uea:*s.
Met zes opleiders en zes coaches, is aan het begin van het eerste onderzoeksjaar een onder-
zoek met behulp van de Delphi-methode (Linstone & Turoff, 1975) uitgevoerd. De reden
hiervoor is het ontbreken van meer objectieve niveaubeoordelingen en normen per niveau
van vierdejaars ALO-studenten. Een relatief brede peiling van de gedachten daarover is

gewenst. De kenmerken van deze methode zijn:
1.  Er wordt om een oordeel op een voorstel gevraagd.
2.  De antwoorden zijn anoniem en er vindt geen directe onderlinge interactie tussen de

deskundigen plaats.
3.  Er vindt een terugkoppeling van individuele bijdragen plaats.
4.  Er is ruimte voor het herzien van standpunten.

In een viertal ronden is geprobeerd tot overeenstemming te komen over de niveauom-
schrijvingen per competentiegebied. Als inhoudelijke basis is de literatuur voor de LIO
gebruikt. Alle respondenten hebben een ALO-Groningen achtergrond, vari8ren in leeftijd,
staan bekend als degelijke vakgenoten en van de coaches is er een werkzaam in het speci-
aal onderwijs, twee zijn werkzaam in het primair- en drie in het voortgezet onderwijs
werkzaam. Kennis van de ALO-werkwijze en opvattingen over de kwaliteit van afgestu-
deerden is belangrijk voor de keuze van de respondenten. De ronden werden schriftelijk
uitgevoerd. Per ronde werden de versies bijgesteld op basis van het commentaar. Wanneer

wijzigingen niet werden opgenomen werd dat aangegeven. Met de eindversie konden allen
instemmen. Het didactisch profiel leverde de meeste problemen op. Wat is immers 'goed'
bewegingsonderwijs? De meningen daarover lopen vrij sterk uiteen. Bij dit onderdeel is

gebruik gemaakt van het resultaat van een eerder Delphi-onderzoek (Kamphorst &
Tuinenga, 1995).
De sterke samenhang tussen de indicatoren van een 'krachtige' leerwerkomgeving en het
model-vakconcept voor het bewegingsonderwijs dat in de opleiding en in dit LIO-traject
als referentiemodel heeft gefunctioneerd, is de invulling van 'goed' bewegingsonderwijs.
De keuze voor collega's die op enig moment zelf de opleiding in Groningen hebben

gevolgd en goed op de hoogte zijn van het opleidingsprogramma en met name in dit LIO-
traJect, heeft duidelijke voordelen. Het nadeel is dat het een selecte groep collega's betreft.
Ze zijn bewust gekozen en hebben een gedeelde mening over vak- en opleidingsopvattin-
gen. Het beperkt in enige mate de generalisatiewaarde van assessments (en de onderzoeks-
resultaten) naar andere ALO's.

Beoordelen op basis van assessments.
Een manier om tot consistentie te komen in de wilze waarop ASs worden uitgevoerd is
moderatie. Het organiseren van structureel overleg. Het heeft na de ASs plaatsgevonden.
Vraag: verloopt het proces van AS consistent? Hierbij zijn opleiders en studenten betrok-
ken. Er wordt naar consensus in het oordeel en aanbevelingen voor wijzigingen gestreefd.
De kenmerken per niveau laten ruimte voor interpretaties. Criteria ziln duidelijk, maar de
norm per criterium is moeilijk aan te geven. Het voor- en nabespreken van beoordelingen
en het deels samen beoordelen zorgde in een traject En over de drie jaren heen voor een toe-
nemende beoordelingsstabiliteit. De interpretaties of normering van de criteria zijn in de
loop van de drie jaar meer overeenkomstig geworden. De intracodering (stabiliteit in code-
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ring van de hoofdonderzoeker) is redelijk stabiel: 80 tot 90% overeenstemming. Dertig
procent van de assessments warden samen of na elkaar beoordeeld. Over de jaren heen
(met verschillende opleiders) bestaat er een intercoderingsovereenstemming van gemiddeld
,71. In het eerste jaar,65, tweede jaar,67 en derde jaar,91 (p: 0,00). Bij de eindbeoordeling
van het reflectie, didactisch en managementniveau is de mate van overeenstemming,87. Er
is dus sprake van een redelijk overeenkomstige beoordeling. Om toeval te verdisconteren
is gebruik gemaakt van de overeenstemmingsmaat Cohens Kappa (Van der Sande, 1986, p.
78) waarbij gecorrigeerd wordt voor de kans op overeenstemming tussen coderingen bij
toeval. Waarden groter dan,60 zijn voldoende. In het onderzoek is dat,71.
Bij alle assessments en de eindbeoordeling werden beoordelingen van de opleiders met de
instemming van studenten vergeleken. Zo nodig werden toelichtingen gegeven of door
portfoliomateriaal eigen niveau of vorderingen geYllustreerd. In enkele gevallen werden
beoordelingen bijgesteld. Alleen in de eindfase is sprake van verschil van mening: ,94. Met
de inbreng van portfoliomateriaal is het mogelijk tot vrijwel volledige consensus te komen.
Vanaf het tweede onderzoeksjaar is ook een beoordeling van coaches gevraagd. De over-
eenstemming tussen opleiders en coaches is laag: ,33 en ,27. Coaches scoren aanzienlilk
hoger dan opleiders bij de beoordeling van de LIO's. In het eindprofiel zijn hun beoorde-
lingen niet meegenomen. Er bestaat sterke twijfel over het bewijsmateriaal om tot een
niveaubeoordeling van de LIO te komen. Er wordt vrijwel volledig 'op indruk' beoor-
deeld.

Noot
1 Anno 2003 bestaat bij de KVLO het plan om de taken van de vakleraar Lichamelilke Opvoeding te herzien. De
taken en bevoegdheden worden ruimer. Er ontstaat een taakdifferentiatie. Naast leraren die les geven, zijn er
anderen die zich bezighouden met onderzoeken en ontwikkelen, zorgverbreding en de cokirdinatie van bewe-
gingsevenementen in de driehoek 'buurt, onderwijs, sport'. Ook kan hier worden gedacht aan een dubbelaan
stelling aan een school en een sportorganisatie. Taken als 'het elkaar begeleidend scholen' en 'onderzoeken en ont-
wikkelen' wordt op de ALO-Groningen overigens al tot her takenpakket van de docent LO gerekend. Er ontstaat
ook een functiedifferentiatie, waarbii naast de docent LO de functie van onderwijsassistent ontstaat.
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DEEL 4
Afsluiting van het onderzoek

HOOFDSTUK 17

SAMENVATTING, ONDERZOEKSCONCLUSIES

EN AANBEVELINGEN

17.1 Thema, achtergrond en opzet van het onderzoek

In dit onderzoek is nagegaan hoe een 'krachtige' leerwerkomgeving kan worden gemaakt
die de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding (LIO's) optimaal kan bein-
vloeden. Het betreft hier drie groepen vierdejaars studenten van de ALO/afdeling Sport en
Bewegen, Faculteit Gamma van de Hanzehogeschool Groningen.
De probleemstelling in dit onderzoek luidt: 'boe ontwerpen opleiders, coaches en LIO's een
'kracbtige' leerwerbomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO's in bet vierde
st:*diejaar van de ALO-Groningen, feitelijk constateerbaar en naar eigen inscbatting
be'vordert en boe crefren opleiders en coaches een 'leracbtige' ·werkleeromgeving ·uoor blin
ont„ikkelingswerlezaambedeni

Uitgangspunten voor het opleidingsonderwijs zijn:
-   Het wordt door lerenden ervaren als studeerbaar, activerend en motiverend.
-  Het zorgt dat afgestudeerden over competenties leren beschikken waarmee ze direct

optimaal in de praktijk kunnen functioneren.
-   Het bevordert dat studenten zich verder professioneel willen en kunnen ontwikkelen.

De praktijkrelevantie van een opleiding moet groot ziln.

Het onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat het inzicht probeert te geven in hoe
opleidingsonderwijs voor studenten en docenten aan bovengenoemde uitgangspunten kan
voldoen. Het onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het inzicht probeert te geven
in het verantwoord ontwerpen van een 'betere' opleidingsdidactiek. 'Beter' in de betekenis
van meer geYntegreerd, gevarieerder en prettiger onderwijs.
Bij het streven om de kwaliteit van het opleidingsonderwijs inclusief het rendement te ver-
beteren is een 'krachtige' leerwerkomgeving onmisbaan 'Krachtig' betekent dat de leerer-
varingen van LIO's zowel verbreding als verdieping opleveren en/of gevarieerder verlopen.
Er worden potentiele ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Wanneer een LIO hiervan
optimaal gebruik maakt en daar zelf actief vorm en inhoud aan geeft, is de leerwerkomge-
ving pas dcht krachtig.

In de beoogde professionele ontwikkeling wordt in dit vierde studiejaar de prioriteit
gelegd bij het didactisch handelen (in het bijzonder het conceptueel handelen) en het han-
delen als manager (in het bijzonder het onderzoekend en begeleidend handelen).
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De eerste verwachting van dit onderzoek is dat de volgende aspecten in samenhang van
belang zijn:
-    De ervaring met een 'krachtige' leerwerkomgeving in het LIO-traject door het herken-

nen van indicatoren 6n het erkennen van het belang daarvan.
-    Het leren van ontwerpregels om zo'n omgeving in het eigen onderwijs vorm en inhoud

te geven.
-    De ontwikkeling van een op die 'krachtige' leerwerkomgeving aansluitend model-vak-

concept door het erkennen van het belang van opvattingen uit dat model en op basis
van gerichte taken.

-   Het intensief reflecteren op leerwerkervaringen.

Al deze aspecten zijn in hun samenhang van invloed op:
-   Het optimaal gebruik van de leerwerkomgeving in de opleiding.
-   De professionele ontwikkeling in het LIO-traject.

Het opleidingsonderwijs inclusief het gedrag van opleiders fungeert hierbij als 'model'
voor het onderwijs in de school.

Een tweede verwachting is dat, wanneer het team van opleiders of een vaksectie als een
'professioneel werkend en lerend team' functioneert, dit het veranderen van onderwijs het
meest optimaal vorm en inhoud kan geven. De eigen tevredenheid over die ontwikkeling
in de gegeven omstandigheden, de tevredenheid van coaches en het opleidingsmanagement
zijn daarvoor de criteria. Van opleiders, coaches en hun organisaties mag worden verwacht,
dat ze daarvoor de mogelijkheden hebben en deze optimaal kunnen benutten. Veranderen
in het (opleidings)onderwijs vindt daarbij op hoofdlilnen en systematisch plaats, gebeurt
met visie, in samenhang van maatregelen 6n is een voor betrokkenen beheersbaar proces
binnen een bestaande en zich ook ontwikkelende context van een opleidingsinstituut.

De doelen van het onderzoek zijn:
1. Het beschrijven van een samenhangend geheel van ontwerpacties gericht op de dimen-
sies organisatie, inhoud, aanpak en toetsing en in samenhang met indicatoren van een
'krachtige' leerwerkomgeving.

2. Het beschrijven van de professionele ontwikkeling en het beoordelen van competenties
van professionele bewegingsbeinvloeders zoals vakdocenten bewegingsonderwils. Het
vaststellen van de niveaus van startbekwaamheid en potentifle doorgroeibekwaamheid op
micro- en mesoniveau.
Onder het microniveau wordt verstaan de onderwijs- en begeleidingstaken als lesgever en
onder mesoniveau de begeleidings-, beheers-, deskundigheidbevorderings- en ontwikke-
lingstaken als docent verbonclen aan een school.

3. Het beschrijven van opleidingsonderwijs dat model staat voor het (bewegings)onderwijs
in de school, de bewustmaking daarvan van de LIO, de ontwikkeling van een eigen vak-
concept dat gerelateerd is aan het concept van een 'krachtige' leeromgeving en de vertaling
daarvan in het didactisch handelen in de les.

4. Het benoemen van condities voor een 'opt:imaal innoveren' door opleiders. Hoe ziet hun
'krachtige' werkleeromgeving er uit?
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Op basis van de resultaten wordt geconstateerd dat deze doelen voldoende zijn gereali-
seerd.

17.2 Ontwerpen van een *krachtige' leerwerkomgeving

De leerwerkomgeving wordt beschreven met behulp van indicatoren en op basis van trends
in de ontwikkeling van het hoger (beroeps)onderwijs. Deze trends zijn ontleend aan
beleidsplannen van hogescholen  in de periode 1995-1999.  De te construeren omgeving
heeft invloed op het professioneel handelen van de LIO en is gericht op het verwerven en
ontwikkelen van competenties. De competenties vormen de indicatoren van professionele
ontwikkeling in dit vierdejaars LIO-traject.

Het onderzoek is een praktijkgericht beschrijvend ontwikkelingsonderzoek, waarbij de
ervaringen van betrokkenen (LIO's, coaches en opleiders) nadrukkelijk een rol spelen.
Hierdoor wordt inzicht verkregen in opvattingen, betekenistoekenningen en het ontstaan
ervan. Het onderzoek is ook gericht op het ontwerpen van een onderwijsmodel voor een
vierdejaars opleidingstraject.
In dit vooral kwalitatieve onderzoek, is de strategie van de gefundeerde theoriebenadering
toegepast. Met behulp van deze strategie wordt op basis van theoretische overwegingen
een raamwerk van indicatoren samengesteld en op bruikbaarheid getoetst. In zes versies is
informatie verzameld, bewerkt, verwerkt en gereduceerd tot kernnoties voor dit onder-
zoek. Het opleidingsmodel, waarvan de'krachtige' leerwerkomgeving onderdeel uitmaakt,
is voortdurend verbeterd of vernieuwd.
Een tweede strategie is de meervoudige gevalsstudie. Er zijn drie groepen LIO's bil het
onderzoek betrokken en elke groep is een case. De groepen blijken op basis van hun oplei-
dingservaringen in de eerste drie leerjaren, sterk van elkaar te verschillen. Dat heeft op hun
professionele ontwikkeling in het LIO-traject geen invloed.

De eerste onderzoeksvraag luidt: 'Welke aspecten vormen een 'kracbtige' leerwerkomge-
ving die bij bet opleiden van LIO's, Zowel feitelijle als in beleving, voor voldoende breed-

te en diepgang'van professionele ontfuikkeling kunnen zorgenf'

De indicatoren van de 'krachtige' leerwerkomgeving zijn afgeleid uit een trendanalyse en
een theoretische analyse van daaraan gekoppelde onderwijskundige literatuur. Keuzes ziin
gelegitimeerd en in praktische handelingsaanbevelingen omgezet die op de doelgroep van
LIO's worden afgestemd. De indicatoren zijn van toepassing op elk type onderwijs, maar
verschillen daarbij in belangrijkheid en worden per onderwijstype anders vertaald.
De indicatoren alsmede de specificaties daarvan, zijn vertaald in maatregelen die door de
LIO's zijn herkend als van 'invloed' op hun persoonlijke en teamontwikkeling en erkend
als 'van belang' voor gebruik in het eigen onderwils. De indicatoren zijn:
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1. Zelfstandig leren oplossen van ervaren en aangeboden praktijkproblemen door
probleemgestuurd projectonderwils.

2.  Actief en constructief leren van waardegebieden door procesgericht en activerend onderwgs.

3. Gedoseerd individueel en samenwerkend leren door gedifferentieerd en coaperatief onderwils.

4.  Wendbaar en ervaringsgericht leren op basis van transfer door geYntegreerd duaal onderwils.
5. Competentiegericht leren en opleiden op basis van niveautoetsende en op ontwikkeling

gerichte evaluaties.

6. Beroepsgerichte leerinfrastructuur leren gebruiken binnen een hybride onderwiissysteem.

Op basis van frequente systematische evaluaties van opleiders, coaches en LIO's 6n assess-
ments zifn effecten van het opleidingsmodel en de indicatoren daarvan nagegaan. De
beoordelingsresultaten zijn aan betrokkenen ter bevestiging voorgelegd. Vele maatregelen
(47%) blijken op korte of lange termijn een positief leereffect te hebben. De vaststelling
van een effect gebeurt op basis van een assessmentresultaat en vooral op basis van de bele-
ving van een beter c.q. gevarieerder leren.
In de loop van een traject krijgen de LIO's door de eigen ervaring met deze leerwerkom-
geving meer inzicht in de manien waarop indicatoren ten behoeve van de studie 6n het
eigen onderwijs zijn te gebruiken. De bewustwording dat, wanneer op deze wijze wordt
gewerkt en geleerd, leerlingen tot veel en diepgaand leren kunnen worden gemotiveerd,
wordt in de loop van het onderzoek sterker. In de loop van elk traject blijkt uit plannen,
leerverslagen of demonstraties dat het leidt het tot veranderingen in het onderwijzen.

Om een hoge opleidingskwaliteit en een hoog niveau van startbekwaamheid van afgestu-
deerden te krijgen zijn zowel brede, veelzijdige leerervaringen als ervaringen met diepgang
nodig. Dat is zowel op theoretisch als praktisch gebied gewenst. De uit te voeren taken
zorgen voor een voldoende verbreding van de opleiding. Door het leren gebruiken van
schema's/modellen, werkpatronen en vuistregels wordt transfer en verdieping nagestreefd.
De uitwerkingen van taken vari8ren in diepgang. Een continue aansturing op meer verdie-
ping is gewenst.
ALO-studenten ondernemen vaak activiteiten op meerdere gebieden tegelijk. Deels liggen
die ook buiten de opleiding. In die veelheid aan gegeven en zelfgekozen taken is het ver-
bredend karakter groot. 'Zelfstandig kunnen kiezen' betekent niet alleen 'hoe breed wil ik
mij ontwikkelen', maar ook 'in welke mate van diepgang wil ik mij ontwikkelen'. Van
opleiders wordt een doordacht doseren van sturend of begeleidend gedrag verlangt, terwijl
de LIO's voor een bepaalde mate van zelfstandigheid kunnen kiezen.

De aanpak van 'aansluitend En confronterend' opleiden, waarin vooral het abductief leren
centraal staat, is effectief gebleken. Kernpunt hierbij vormde de nadruk op het 'actief leren-
activerend onderwijzen: De aanpak bevordert door een goede reflectie, een actieve didac-
tische verwerking van informatie en praktijkervaringen 6n de toepassing daarna in de prak-
tijk. Er ontstaat daardoor al doende cen bruikbare praktijktheorie.
Leren En werken binnen de opleiding En de school is voor LIO's motiverend. Opleiding en
school vullen elkaar inhoudelijk aan. De waarde van een werkplekopleiding voor de LIO
varieert sterk. Zinvolle leerwerkervaringen worden toch ook op minder ideale leerwerk-
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plekken opgedaan. Bijvoorbeeld de LIO die het tot zijn taak tekent om zijn coach meer te
gaan coachen. Bij 66n op de tien LIO's is de werksituatie matig. Bij 66n op de vijf LION is
deze optimaal.

Opleidingsonderwijs dat model staat voor het onderwijs in de school en een vakconcept
dat zich richt op het 'leerlingen slim sportgericht problemen leren oplossen' sluiten goed
op elkaar aan. Het stimuleert de LIO om het model van een 'krachtige' leeromgeving dn
het vakconcept in het eigen didactisch handelen vorm en inhoud te geven.
Verduidelijkingen van die modelfunctie en praktische vertaalvoorbeelden voor verschillen-
de typen onderwijs, zijn voortdurend nodig.
Het aanbod van 'onderwijs-op-maat' is gevarieerd en optimaal. Controle op gebruik van
meer metacognitieve kennis inclusief uitgangspunten, blijkt moeilijk realiseerbaar. De aan-
dacht voor de praktische vertaling naar de eigen werksituatie c.q. doelgroepen in primair,
speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, kan nog nadrukkelijker worden
gemaakt 6n vereist dosering. De vraag is: 'Wat kan een LIO in de gegeven situatie en op dit
moment daadwerkelijk praktisch vertalen en realiseren?' LIO's zijn vooral taakgericht en
niet competentiegericht. De taken moeten voor LIO's uitdagend c.q. motiverend zijn.
De 'krachtige' leerwerkomgeving heeft de studeerbaarheid en het meer gemotiveerd leren
van de LIO's in de loop van het onderzoek verbeterd. De LIO's in elk traject ziln 'tevre-
den tot zeer tevreden' over de leerwerkmogelijkheden. De onderzoeksresultaten wijzen op
een voldoende geslaagd antwoord op de eerste onderzoeksvraag.

Het verdient aanbeveling verder onderzoek te doen naar de factoren die een bijdrage kun-
nen leveren aan een verder optimalisering van leerwerkomgevingen, waardoor leren en
werken tot veel en gevarieerde maar vooral tot verdiepende leerervaringen leiden.

17.3 Professionele ontwikkeling

De  twee onderzoeksvraag luidt: 'Welke professionele ontwikkelingen vinden plaats als
gevolgvan de leerwerkervaringenvan vierdejaars ALO-studenten binnen een LIO-traject
en in welke mate gebeurt dati'

Op basis van de resultaten kan worden geconstateerd dat bij elke onderzoeksgroep op
meerdere gebieden voldoende tot zeer sterke professionele ontwikkeling heeft plaatsge-
vonden. Professionele ontwikkeling wordt door van de volgende indicatoren aangeduid:

Op didactisch gebied Op managementgebied
a. refecteren a. reflecteren
b. begeleiden van leerlingen b. begeleiden(d scholen) van jezelf en collega's
c. conceptueel handelen en visie hebben c. beleid maken en visie hebben
d. lesgeven of didactisch handelen d. organiseren, samenwerken in een team en

samen ontwikkelen van een professionele cultuur
e. ontwerpen van plannen en middelen e. ontwerpen van plannen en middelen

op microniveau op mesoniveau
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In het onderzoek worden alle LIO-competenties door assessments beoordeeld. Dat
gebeurt met verschillende methoden. Zowel die methoden als de wijze van uitvoering is in
de loop van dit onderzoek steeds meer verbeterd. Resultaten van eerdere beoordelingen
zi in daarom regelmatig opnieuw geanalyseerd en gewaardeerd.
De coaches en opleiders zijn in het algemeen (zeer) tevreden over het functioneren van
LIO's en hun professionele ontwikkeling in het traject. Dat vinden de LIO's ook zelf. De
LIO's verbeteren in het traject vrijwel al hun competenties.
Hoewel de leerwerkomgeving in een LIO-traject objectief gezien soms optimaal is, wor-
den die mogelijkheden niet altijd en door iedere LIO benut. Omgekeerd blijkt de leer-
werkomgeving ook wel eens niet perfect en slagen de LIO's er toch in om vrijwel het maxi-
male aan leerervaringen er uit te halen. De wijze waarop mogelijkheden en situaties
worden benut, zegt iets over de professionaliteit van een LIO.
De 'krachtige' leerwerkomgeving heeft een variabel effect op groepen. De ene groep pro-
fiteert er op onderdelen meer van dan een andere groep. Het opleidingsonderwijs vereist
daarom een flexibele of 'hybride' aanpak om steeds goed op de mogelijkheden van een
groep te kunnen aansluiten.

De LIO's zijn in veel gevallen meer dan startbekwame professionals geworden. Een groot
deel bezit ook grote potentiEle doorgroeimogelijkheden door kenmerken als: kritisch kun-
nen reflecteren en een onderzoekende op innovatie gerichte houding.
Het functioneren als LIO-sectie gebeurt redelijk professioneel en vertoont bij de meeste

teams kenmerken van een professioneel werkend en lerend team.

De verwachting dat de professionele ontwikkeling van de drie verschillende LIO-groepen
op hoger niveau ligt dan 'minimaal startbekwaam' en in de loop van het onderzoek zal toe-
nemen, is op het eerste punt uitgekomen. Er lS geen significante toename in het algemeen
ontwikkelingsniveau van een groep in de loop van de drie jaren van onderzoek. De ver-
wachting dat de tevredenheid onder LIO's en opleiders over hun leerwerkervaringen in de
loop van het onderzoek toeneemt is wel gerealiseerd en daarmee de leermotivatie. De leer-
mogelijkheden zijn aanzienlijk verruimd.

Competenties en assessments.
Het omschriiven van competenties, het daaraan koppelen van praktijkopdrachten en het
naar niveau beoordelen door assessments heeft veel inspanning gekost. De kerncompeten-
ties in het LIO-traject worden zo mogelifk twee maal door assessments beoordeeld. Het
zi in diagnostische beoordelingen, waarvan de verwachting is dat ze in het verdere leerpro-
ces van een LIO een sturend rol spelen. De LIO maakt op basis van een assessment een

'persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)' en forrnuleert daarin leertaken voor een volgende
periode. Het aantal taken is beperkt en in het algemeen vrij algemeen geformuleerd. In de
periodieke leerverslagen worden reflecties op deze leertaken opgenomen. Ook deze
beschrijving van ervaringen blijft in het algemeen nogal oppervlakkig.

Toetsen van competentiegericht onderwijs vereist een edumetrie waarbij betrouwbaarheid
toeneemt bij verhoging van de constructvaliditeit. Dit betekent dat er onder andere veel en
breed wordt getoetst door meerdere beoordelaars, de beoordeling instemming vereist, er
cognitieve complexiteit bestaat binnen authentieke taken 6n invloed is op de vervolgleer-
processen. In dit LIO-tra<ect wordt met zeventien assessments de professionele ontwikke-
ling van de LIO vastgesteld. Over de gewenste vakgebonden competenties en de aard van

de assessments, ziin opleiders en coaches vrijwel eensgezind.
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De assessments zijn exemplarische toetsen uit elk competentiecluster op didactisch en
managementgebied. De constructvaliditeit wordt hiermee als 'hoog' ingeschat, passend bij
bepaalde opvattingen over opleidings- en bewegingsonderwijs.
Het maken van een basisassessment' en daarvan per opdracht of taak een afgeleide maken
is een lastige opgave gebleken. Een norm per beoordeling is op hoofdlijnen wel intersub-
jectief acceptabel, maar vaak niet in detail. Op het punt van normbepaling zijn, ondanks
intensieve uitwisseling van voorbeelden en duidelijke afspraken over interpretaties, vele
verschillen van mening geweest. Wanneer elk assessment steeds met intensief vooroverleg
gepaard gaat, ontstaat daarover op termijn vanzelf overeenstemming. De veronderstelling
is wel dat een team van opleiders dan meerdere jaren bij zo'n traject betrokken blijven.
Omdat LIO's in de gegeven opleidingstijd vaak meer dan startbekwaam worden is een eer-
dere start in het beroep al in de loop van het vierde studiejaar mogelijk. Ook een waarde-
ring van hun verschillend startniveau door bijvoorbeeld een aanduiding in: docent A (start-
bekwaam) en B (meer dan startbekwaam), in combinatie met een verschil in salarifring,
wordt toegejuicht maar is niet gebruikelijk.

Het verdient aanbeveling om na te gaan hoe een persoonlilk ontwikkelingsplan met zelf
gekozen leertaken tot een sterker sturingsinstrument kan worden omgevormd. Nu bepa-
len vooral de taken vanuit de opleiding het ontwikkelinsproces.
Daarnaast is ontwikkeling van en onderzoek naar de effecten van assessments (inclusief
portfolio) in het kader van diagnostisch evalueren, van belang.

17.4 Conceptuele c.q. didactische ontwikkeling

De derde onderzoeksvraag luidt: 'Aan wellee kenmerken moeten de inboud, de structuter
en bet gebruik van een valeconcept voldoen om zowel op metbodeniveaa als op prak-
tijkniveait bet didactiscb bandelen van LIO's te verbeterene'

In de loop van het onderzoek wordt een steeds betere manier gevonden om de ontwikke-
ling van het vakconcept te verbeteren en in het onderwijs te vertalen. De invloed van de
ontwikkeling van het gemeenschappelijke vakconcept in de ALO-sectie op het individue-
le denken, blijkt groot.
Het 'didactisch jojo'en' is een goede metafoor voor het vertalen van opvattingen naar de
praktijk en van praktische ervaringen weer terug naar opvattingen, het 'waarom'van het
op deze manier handelen. De vertaling van opvattingen in onderwilsmethoden ontstaat bil
de meeste LIO's in het tweede halfjaar van het LIO-traject. Didactische schema's of model-
len, vuistregels en werkpatronen stimuleren een meer doordachte toepassing en crefren
nieuw' onderwijsgedrag. De mate waarin dit vernieuwende gedrag in het onderzoek heeft

plaatsgevonden, verschilt per LIO.
In de loop van het LIO-traject worden leertaken steeds meer op conceptuele aspecten c.q.
op het maken van beleid gericht. Daarmee wordt verdieping in het leren gerealiseerd. De
werkbegeleiding, de voorbeelden in de practica en de confrontaties van de eigen mening
met die van anderen, hebben daar nadrukkelijk aan bijgedragen.
Vrijwel elke LIO rapporteert een toenemende diepgang in het denken over het vak. Het
vakconcept-referentiemodel fungeert voor de LIO als kapstok voor de eigen versie. De
relatieve volledigheid van het eigen vakconcept neemt toe evenals de mate waarin het in
praktijk wordt gebracht. De aandacht van de LIO is hierop in eerste instantie het meeste
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gericht. De ontwikkeling van een 'krachtige' leeromgeving voor leerlingen krijgt pas in
tweede instantie meer aandacht.

Er vindt in de loop van het onderzoek een toename in herkenning van de indicatoren van
een 'krachtige' leerwerkomgeving in de opleiding plaats 6n erkenning van het belang van
elke indicator inclusief de samenhang. Steeds meer LIO's (van 14% bij groep 1 naar 47%
bij groep 3) realiseren in enige (van geringe tot uitgebreide) mate een 'krachtige' leeromge-
ving in de school. Het is van belang om in situaties waarin een LIO zich 'zeker' voelt eer-
der met didactisch experimenteren te beginnen en dat ook te stimuleren.
In de loop van het onderzoek wordt tussen de groepen op het gebied van onderwijsont-
wikkeling, vakconceptuele ontwikkeling en ontwikkeling in het realiseren van 'krachtige'
leeromgevingen substantiele vooruitgang geconstateerd. De door assessments vastgestelde
ontwikkelingsniveaus van de groepen ziin echter niet significant verschillend. Een verkla-
ring hiervoor is dat een 'niveau' van een assessment een brede categorie van kenmerken en
gedragsvariatie omvat, waardoor ontwikkelingen op een (te) globale manier worden vast-
gesteld.
De eerste, in paragraaf 17.1, uitgesproken verwachting, is volgens de LIO's, opleiders en
coaches in ruim voldoende mate gerealiseerd.

Het verdient aanbeveling verder onderzoek te doen naar de betekenis van een vakconcept
voor de wijze waarop dat concept in een opleiding praktisch wordt vertaald en de relatie
met de ontwikkeling van het didactisch handelen in een werksituatie.

17.5 Innovatief opleiden

De vierde onderzoeksvraag luidt: 'Welke kenmerken beeft een 'kracbtige' werkleeromge-
ving voor opleiders in een LIO-traject waarin voortditrende innovatie mogelijk isi'

Het team van opleiders functioneert vooral in het eerste en derdejaar optimaal als een pro-
fessioneel werkend en lerend team. Een continue ontwikkeling in een vast team over meer-
dere jaren is moeilijk te realiseren. Het team van opleiders is enkele keren en in enige mate
van samenstelling gewijzigd. In het tweede onderzoeksjaar heeft dat geleid tot een meer
beperkte ontwikkeling.
Het opleidingsprogramma en -onderwijs is conform de jaarlijks geplande opzet uitgevoerd
en bijgesteld. De effecten zijn redelijk overeenkomstig de eigen verwachtingen.
Het functioneren als model blijkt voor een opleider geen eenvoudige opgave. Opleiders
ZlJn in staat om vrij lang beter te kunnen vertellen hoe het molt in plaats van het zelf ook
te doen. De innovatiesnelheid hangt van deze persoonlijke ontwikkeling van opleiders af.
Overigens herkennen de LIO's de modelrol van het team van opleiders vanaf het begin in
voldoende mate en is in de loop van het onderzoek van rolontwikkeling sprake. Het accen-
tueren van 66n indicator ('actief leren-activerend onderwijzen') is door de LIO's niet als
zodanig herkend.
Het innovatief werken in een organisatie waar tussen beleid en feitelijke realisatie van het
onderwils nogal eens verschillen bestaan, is haalbaar mits de ontwikkel- en onderzoeks-
competentie bij opleiders voldoende aanwezig is. De hoofdlijnen van het opleidingsonder-
wijs zijn zowel in de ALO als het LIO-traject overeenkomstig. Het team van opleiders
heeft ruimte voor eigen ontwikkeling en innovatieve activiteiten gekregen en benut.
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Het leren van de individuele student heeft in dit onderzoek veel aandacht gekregen en het
onderwijs is voor een deel meer op-maat gemaakt. De groepen LIO's verschillen in moge-
lijkheden en interesses. Een hybride onderwijssysteem moet daarom met nadruk ook flexi-
bel op een groep kunnen worden afgestemd. Dat betekent dat de organisatie, inhoud,
werkwijze en toetsing van het opleidingsonderwijs en in de werksituatie jaarlijks afge-
stemd moet worden op de mogelijkheden en interesses van de groep. Ook hier hangt de
haalbaarheid af van de ontwikkeling van de opleider en het team van opleiders zelf.
Het als team volledig verantwoordelijk zijn voor een vrijwel compleet jaarprogramma en
het onderwijs aan een groep, is zeer stimulerend en heeft de onderwijskwaliteit sterk
bevordert. Het stelt wel specifieke voowaarden aan betrokken docenten. Een verschillen-
de waardering van hun inzet is aan te bevelen.
Onderwijsinnovatie laten uitvoeren door een professioneel werkend en (klein) lerend team
heeft een zeer grote kans van slagen. Hoewel overinzet van het team van opleiders in deze
drie jaren gebruikelijk was, is het hoge werkplezier een voldoende genoegdoening. De toe-
passing in combinatie met onderwijsontwikkelingsonderzoek is aan te bevelen.

Het in dit onderzoek ontwikkelde opleidingsmodel is 'als kader' toepasbaar op en bruik-
baar voor andere ALO's. De collega's die betrokken zijn geweest bij de validering van
competenties, assessments en assessmentniveaus zijn allen van de ALO-Groningen afkom-
stig. Het is een selecte groep met sterk overeenkomstige opvattingen over het opleiden en
het vak. Alle methoden zijn gevalideerd waarbij 'hanteerbaarheid' binnen de normale
opleidingscontext een doorslaggevende rot heeft gespeeld. Het is aannemelijk dat ook de
studentenpopulaties van de verschillende ALO's in niveau en interesse overeenkomen. Dat
geldt eveneens voor het niveau en de interesse van opleiders en coaches. Er bestaan ver-
schillende visies op uitgangspunten en doelen van het vak bewegingsonderwijs die tot
inhoudelijke en qua aanpak andere keuzes kunnen leiden. Het ontwikkelde opleidingsmo-
del is dan beperkt generaliseerbaar voor andere opleidingen.
Een toepassing van LIO-ervaringen in andere vierdejaars tra ecten (A, B en D) en derde-
jaars blokken van de ALO-Groningen, is vanwege de aangetoonde effectiviteit en efficien-
cy een goede mogelijkheid.
De tweede, in paragraaf 17.1, uitgesproken verwachting is, gezien de eigen tevredenheid
daarover, die van coaches 6n het opleidingsmanagement, voldoende gerealiseerd.

Het verdient aanbeveh ng om verder onderzoek te doen naar de condities voor (verdere)
zelfontwikkeling van professioneel werkende en lerende teams ten behoeve van innovaties.
In dat kader is het eveneens gewenst na te gaan of kleinschalige innovaties door 'lerende
teams' (sectie, leerjaarteam of blokteam) grootschaliger innovaties (op afdelings-, facul-
reits- of hogeschoolniveau) het meest optimaal kunnen bevorderen.
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BIJLAGEN
1. Opzet practica.
2.  Studie-, werk- en beleidsplan voor individuele en gemeenschappelijke onderwijstaken.
3.  Een beschrijving van 'mijn studie-, werk- en bewegingsloopbaan en kijk op het vak'.
4. 'Stimulated recall' naar aanleiding van lessen op video.
5.  Topics van drie gespreksleidraden.
6.  Analyse van eigen werkplek door coach.
7. Teamevaluaties: eerste, tweede en derde ronde.
8.  Aandachtspunten bij twee assessments.

8.1. Aandachtspunten referaat over de persoonlijke ontwikkeling in het
LIO-traject..
8.2. Aandachtspunten beoordeling projectverslag.

9. Beoordeling portfoliomateriaal.
10. Assessmentprofielen.
11. Voorbeelden van twee functioneringsprofielen.
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Bijlage 1. Opzet practica

Opzet didactiscbe practica.
Studielast. De practicaomvang in de periode september-december is 80 sbu en bestaat uit 14 bijeen-
komsten van twee uur inclusief drie didactische assessments (28 sbu), zelfstudie en voorbereiding van
taken (52 sbu).
Leerdoelen. De LIO kan...
- opvattingen benoemen, ordenen, rangordenen en relateren tot een consistent (vak)conceptniveau,
- vakconceptuele opvattingen praktisch en in samenhang (didactisch geintegreerd) in lessen reali-

seren en evalueren,
-    op methodisch en praktisch uitvoeringsniveau functioneren,
- variabele didactische leerroutes ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
Literatuur. De basisliteratuur is 'Bewegingsdidactiek', 'Spelen(d) leren bewegen', 'Slim bewegen' en
SLO-basisdocument. Met enige regelmaat worden informatiebrieven verstrekt. Het zijn aanvullin-
gen op de (werk)boeken.
Voortgangstoetsen. Tussentijds en aan het einde van de periode worden didactische assessments uit-
gevoerd. Op basis van praktijkopdrachten wordt getoond op welk didactisch niveau wordt gefunc-
tioneerd. Het gaat om het ontwerpen van een plan voor een lessenreeks met een toelichting daarop,
het maken en van commentaar voorzien van een video-opname van een lesfragment met een maxi-
male duur van 15 minuten in een bewegingsgebied en een klas naar keuze en het geven van een work-
shop aan de eigen collega's.
Werkwijze.
-    Er wordt cursorisch, concentrisch en thematisch in samenhang gewerkt.
-     Er wordt sterk interactief gewerkt. Waarderingen als zin-/ onzin of voor- en nadelen worden fre-

quent uitgewisseld. Er is zowel aandacht voor het resultaat als het proces van uitvoering.
-    Na een demonstratie volgt een opdracht en een eigen invulling waarna een onderwijsleergesprek

het practicum besluit.
- Pedagogische, onderwijs- en bewegingsopvattingen worden afzonderlijk en in samenhang geana-

lyseerd en praktisch vertaald. De samenhang typeren we als 'ontwikkelend leren En begeleidend
onderwijzen'.

- Opvattingen kunnen op drie niveaus worden gepraktiseerd: het uitvoeringsniveau (lesgeven), her
methodeniveau (plannen) en het planniveau (het samenhangend geheel aan opvattingen: het vak-
concept uitgewerkt in een vakwerkplan). De drie niveaus komen vrijwel steeds in samenhang aan
bod.

-   De toepassingen zijn op Un onderwijstype gericht. Een toeliChting op toepassingen in andere
onderwijstypen wordt steeds gegeven.

-  Elk team krijgt bil toerbeurt een practicumopdracht in de vorm van een studie- en toepas-
singstaak. De taak wordt Iwee weken na ontvangst uitgevoerd. Een evalu#ken eventuele bij-
stelling wordt weer twee weken later bil de begeleidende opleider voor commentaar ingeleverd.

Assessments. Het didactisch assessment 'lesgeven' vindt plaats in de vorm van een workshop die
door een LIO-team wordt verzorgd. Centraal staat het didactische geintegreerd lesgeven waarin twee
niveaus (methode- dn praktijkniveau) worden aangegeven en 66n of meerdere opvattingen in samen-
hang praktisch worden geillustreerd. Elke workshop duurt 40 minuten waarna een nabespreking
volgt. Er wordt op twee zaalhelften of velden een workshop gegeven. De sectie die de workshop ver-
zorgt, zorgt voor leer- en evaluatiemiddelen.

Opzet metbodiscbe practica.
Doel. Methodieken op verschillende bewegingsgebieden ontwerpen. Met ge'interesseerden uitvoeren.
Beoordelen van het ontwerp- en presentatieniveau van de deelnemers.
Omvang. Elk blok bestaat uit twee lessen van twee uur. Er worden twee blokken naast elkaar aan-
geboden. De totale duur van het practicum is tien weken
Periode. Vanaf derde week in september tot en met medio december.
Bewegingsgebieden. Naar keuze en mede afhankelijk van de deskundigheden binnen de groep.
De practica worden uit het volgende aanbod samengesteld. Een voorstel is cursief aangegeven. Verder
zijn alle kernactiviteiten, die in de school aan bod (zouden) moeten komen, hier vermeld.
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Programma

Moment proktqknivecu concept-/ methode- reflectieaspea
niveau

VVeek I Leereenheden binnen Sturend of Beelden van praktische
lessen: toepassen van probleemsturend ervaringen
didactische vuistregels lesgeven

VVeek 2 Leereenheden: criteria Probleemsturend Mijn' inhoudelijke
voor keuzes lesgeven in fasen en keuzes voor

veelzijdigheid doelgroepen

VVeek 3 Vaststellen van Meervoudige Hoe sportgericht
volgordes: leerlilnen en bewegingsbekwaam- ben iki
(motorische) heid in praktijk:
methodieken principe van het

pendelen

VVeek 4 Vaststellen van Meervoudige Bewegen: doel of
volgordes: leerlijnen en bewegingsbekwaam- middeli
(sociale en cognitieve) heid in fasen
methodieken realiseren: principe van

het io-jo'en

VVeek 5 Orde houden en Zelfstandig alleen en Beleven- leren - leren

klassenmanagement samen leren bewegen in te leren: waarom2
praktiik

VVeek 6 Persoonlijke en Zelfstandig alleen en Beleven- leren - leren
taakgerichte feedback samen leren bewegen in te leren: waaromi

fasen realiseren: principe
van het pendelen

VVeek 7 Imiteren en handelen Vaardigheidsgericht of Samenhang in
thematisch onderwiizen  onderwijsmethoden
in praktilk

VVeek 8 Imiteren en handelen: Thematisch onderwilzen Samenhang in
ontwikkelend leren in fasen realiseren: onderwilsmethoden

principe van het pendelen De zin van variabele

Week 9 Omgaan met verschillen: Klassikaal of gediffe- didactische leerroutes
feedback geven op maatl rentieerd onderwilzen in ontwerpen: principe

praktilk van het pendelen

VVeek I O Gebruik maken van Differentiatie naar niveau Variabele didactische

verschillen bii en interesse in fasen leerroutes: hoe
samenwerkend leren realiseren variabep

VVeek 11 Leren te leren door Procesgericht onder- De docent als leider
schema's, werkpatronen wijzen en leren door of begeleider,
en didactische vuistregels samenwerken in fasen

realiseren

VVeek 12 Didactisch assessment

VVeek 13 Didactisch assessment

VVeek 14 Didactisch assessment
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Categorieen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs
Alles van groep I t/m 4 zijn Vanaf groep 5: sporten Alle
grondvormen van bewegen/ groepen van alle leerjaren
leerlijnen= gymnastiek sporten

1 Stoei- en vechtspelen Vechtspelen: judo, boksen,
schermen. karate

2 Zwemmen: zwemmeerkamp Zwemmen: zwemmeerkamp
en waterpolo

3 Atletiek: teammeerkamp: Atletiek: individuele/team-
sprinten, ver- en hoogspringen, meerkamp: sprinten, horden.
bal verwerpen duur, ver-, hoog-, hink- stap.

speer, discus, kogel
4 Turnen: klimmen/ klauteren, Turnen: springen, zwaaien/

springen, zwaaien/ draaien, draaien, balanceren
balanceren

5                                   Tik- en balspelen (zie hiernaast). - doelspelen: basketbal, korfbal,
Dutch- en easytennis. voetbal. rugby, (uni)hockey,

(beach)handbal
- slag- en loopspelen: softbal
en honkbal

- trefvlakspelen: (beach)-volley
bal, badminton, easytennis

6 Duursport: mini-triathlon, inline Duursporten: mini-triathlon,
skating run- bike-run, inline skating,

all-terrain biking
7 Duur-/zwerfsport: orientatieloop Duur-/zwerfsport: oriantatieloop

& hike/ survival

8 Sport(ieve)-kampen: land(sport)- Sport(ieve)-kampen: land(sport)-,
kamp water(sport)- of zwerf(sport)-

kamp
9 Schaatsen Schaatsen

Werkwijze.
Twee of drie LIO's bereiden twee blokuren voor. Demonstreer hoe je een bepaalde activiteit op
school (BO En VO) kunt aanbieden. Welke activiteiten kies je en waarom juist deze en wat doe je,
hoe en waarom in welke volgorde? Het 'hoe' is vooral primair gericht op het oplossen van proble-
men en minder op het leren van vaardigheden. De volgende acties worden door de organisatoren
ondernomen:
1. Ontwerpen van leerlijnen/methodieken binnen bewegingsthemaplannen op een bepaalde bewe-
gingsgebied voor (SO/)BO 6n VO.
2. Ontwerpen van leerlijnen/methodieken binnen ensceneringsthemaplannen (leren van rollen door
leerlingen)
3. Ontwikkelen van het ontwerp- en presentatieniveau van de deelnemers.
Leerlijnen en methodieken worden op basis van een handleiding samengesteld en ten behoeve van dit
practicum uitgewerkt. Zie het werkboek 'Ontwerpen van bewegingsonderwijsbeleid: Er wordt
steeds op twee locaties tegelijk gewerkt. Aantal deelnemers voor beide evenementen moet ongeveer
gelijk zijn. Een blokuur bestaat uit een deel beleven, een deelleren en een deel leren te leren. Beleven
betekent uitvoeren van een spel, een meerkamp, een combinatie- turn-/acrogymoefening of bewe-
gingsbaan, sparren. Leren betekent kernhandelingen/handelingen/bewegingen bij bewegingsvaardig-
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heden en tactische vaardigheden toetsen en verbeteren in afwisseling met leren te leren. Bij leren te
leren worden structuurschema's/modellen, werkpatronen en/of didactische vuistregels toegepast.
Er worden in de lessen leermiddelen gebruikt. Informatie-/lesbrieven, taakbrieven/organiseerwij-
zers, kilk-/zoek-/studeerwijzers en/of een werkboekie, waarin al alle leermiddelen ziin opgenomen.
In het tweede blokuur wordt een individueel ontwerp- en presentatieniveau vastgesteld door een
assessment op basis van.de uitvoering van een praktijkprobleem.
Opdracht.
1. Kies per LIO-sectie twee maal vijf activiteiten. Motiveer de keuze.
2. Verdeel de deskundigen in de sectie over de verschillende onderdelen (in principe koppels).
3. Laat een lid van de sectie overleggen met de vertegenwoordigers van de andere secties. Vergelijk
de opzet van die andere secties met die van jullie. Kom tot afspraken over een eindversie.
4. Maak met de vertegenwoordigers een roosten Locaties zi5n: turnzaal, spelhal 6n/of veld.
Kies uit jullie midden een 'eindredactie' van drie leden. Taak zie hierna.
5. Informeer je teamleden en de opleiders. De koppels maken vervolgens afspraken voor de voorbe-
reiding.
Een handleiding voor toepassing van de activiteit in de school (SO/BO 6n VO) wordt binnen vier
weken na afloop van het tweede blokuur bij drie LIO's ingeleverd die de eindredactie voeren en de uit-
werkingen toetsen aan de handleiding in het werkboek 'Ontwerpen van bewegingsonderwijsbeleid'.
De producten worden in twee versies gedrukt (via een opleider) en onder de deelnemers verspreid.

Opzet managementpractica
De teams streven er naar om te functioneren als professionele vaksecties en worden geconfronteerd
met meerdere sterk uiteenlopende taken c.q. praktijkproblemen. In de practica worden ze ingeleid,
in zelfstudie wordt de benodigde kennis verkregen en in de sectie wordt geprobeerd tot toepassin-
gen en probleemoplossingen te komen. Keuzes en standpunten worden opgenomen in notulen en
procesverslagen.
In deel 1 van de managementpractica gaat het om teammanagement en beleid maken. E6n van de
taken van een professioneel team is het ontwikkelen van beleid waardoor permanent verbeteren of
innoveren mogelijk wordt. Een middel daarbij is het maken van een meerjarig beleidsplan, een ont-
wikkelingsplan voor een cursusjaar en actieplannen per te ontwikkelen onderdeel. Op basis daarvan
wordt systematisch gewerkt aan het bijstellen of aanvullen van onderdelen van het vakwerkplan. Het
ZiJn mesotaken.
In deel 2 van de managementpractica gaat om het opzetten en het doen van praktijkgericht onder-
zoek binnen een prolect waarin ook iets (plannen en middelen) wordt ontwikkeld en in de school
wordt geimplementeerd. Het onderzoek staat in dienst van het maken van vernieuwend beleid.

Deel 1. Teammanagement en beleid maken.
Studielast deel 1. Totaal: 80 u waarvan contacttijd (10 x 2 u), teamoverleg (25 u), zelfstudie (20 u) en
opdrachten (15 u).
Leerdoelen. Een LIO kan op het gebied van teammanagement.
-    beschrijven hoe een professionele vakleraar en team van vakleraren werken,
- bijdragen leveren aan het professioneel functioneren van een team en ook zelf in ruime mate pro-

fessioneel kunnen functioneren, gestructureerd overleggen en vakproblemen systematisch oplos-
sen, op een systematische manier een samenhangend geheel van onderwijsleer programma's ont-
wikkelen, veranderingen op cen strategische en planmatige manier vorm en inhoud geven,een
scholing in de vorm van een workshop ontwerpen en uitvoeren.

Een LIO kan op het gebied van beleid maken...
-   het beleid en de ontwikkelingen in de sport, het bewegingsgedrag van de jeugd, het onderwils,

het bewegingsonderwijs in kaart brengen en waarderen op 'kans en bedreiging' voor het team-
beleid op een school,

-    een organisatieanalyse uitvoeren van een (stage)school, een vaksectie LO of een sportorganisatie
(SW-analyse) en de resultaten combineren met de eerder genoemde 'kans en bedreiging' (OT)-

analyse,
-    op basis van deze SWOT-analyse (strategisch) beleid in een lange termiinplan vorm geven en

actieplannen op onderwerp, werk- of trainingsplannen maken.
Literatuur. Naast 'Bewegingsdidactiek', 'Beleid in Bewegen', 'CHESS', 'Slim Bewegen' en 'Spelen(d)
leren Spelen' worden informatiebrieven verstrekt.
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Informeren waarderen octiveren en ondememen

VVeek I Professie, professioneel Delen van beelden en 360 graden-feedback
en professional competenties en testen van

competenties
VVeek 2 Ontwikkelen van een Slim sportgericht Actief leren-activerend

professioneel werkend problemen oplossen, onderwijzen op basis
en lerend team Anticiperen of reageren van schema's,

op ontwikkelingen werkpatronen en
rondom en in het vaki vuistregels in een

module.

Week 3&4 Een lerend team heeft Ontwikkelen van een Ontwerpen van een
zicht op ontwikkelingen vakconcept op basis van vakconcept waarin
en ontwikkelt een visie. ontwikkelingen in het actief leren prioriteit

onderwijs. krilgt.
VVeek 5 Een lerend team heeft Van opvattingen naar Een scholingsplan voor

zicht op ontwikkelingen onderwilsmethoden. activerende
en ontwikkelt een visie. onderwijzen met hulp

van collegiale
consultaties.

Vveek 6 Een lerend team Leren reflecteren voor Opzetten van een
begeleidt, schoolt elkaar continu ontwikkelen. workshop of clinic.
en reflecteert

VVeek 7 Een lerend team Veranderen als 'trekker Ontwerpen van een
begeleidt, schoolt elkaar of reiziger'l handleiding voor
en reflecteert. collega's.

Week 8&9 Een lerend team Een veilige school met Opzet van beleids-
ontwerpt samen plannen veilig bewegingsonderwils plannen: een PR-plan
en middelen en leert van als voorbeeld.
elkaar in een project

VVeek 10 Een lerend team Sport en leefst41 anno Verkopen van een
ontwerpt samen plannen 2003. Wat vind ik leugdsportplan.
en middelen en leert van daarvani
elkaar in een proiect

Per week worden studietaken aangegeven.

Werkwijze en assessments. Er wordt met gevarieerde didactische leerroutes gewerkt, waarin het
geven van informatie, het actief verwerken van en het kritisch reflecteren op ervaringen en het prak-
tisch doen worden afgewisseld.
De onderwijstaken ziin praktijkproblemen waarvoor meerdere goede oplossingen bestaan. Een actief
zoekproces is nodig. Aan het einde van dit blok worden twee teamassessments uitgevoerd in de vorm
van een workshop, een beleids- en aansluitende ontwikkelingsplan(nen) en een teamopdracht op het
gebied van 'beleid maken'.
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Deel 2. Opzet praktijkgericbt onderzoeken.
Studielast. Totale omvang (40 u), practica (12 u), zelfstudie (28 u) Onderzoek is onderdeel van een
project waarin ook iets ontwikkeld wordt en het ontwikkelde in de school door de coaches wordt
toegepast.
Leerdoelen. De LIO kan:
-   de plaats van praktijkgencht onderzoek aangeven in relatie met theoriegericht onderzoek 6n in

relatie met ontwikkelen, implementeren en innoveren,
-    kan een praktijkgericht onderzoek opzetten, uitvoeren en evalueren,
-    kan onderzoeksmatig interviewen, schriftelijk bevragen, observeren en testen,
-    kan een systematisch onderzoeksverslag maken,
-    kan de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het onderzoek nauwkeurig aangeven,
-   kan op basis van onderzoeksresultaten systematisch plannen, middelen of methoden ontwikke-

len,
-    kan een gerichte implementatie van veranderingen realiseren.
Werkwijze. Voor het onderzoekspracticum wordt in  anuari en februari elke week twee lesuren gege-
ven. Er worden twee onderzoeken uitgevoerd, waarvan 66n in het kader van het afstudeerproject. De
LIO kiest zo mogelijk met de rest van het team een projectonderwerp voor de laatste fase van het
traject. Dat onderwerp is een 'vraag' van de coach of de school. Een pro ect kan ook individueel, als
duo of in groepen worden uitgevoerd. Het project omvat een deel ontwikkeling, onderzoek en
implementatie. De onderzoeksopzet wordt gezamenlijk gemaakt. De uitvoering en verslaggeving van
het onderzoek moet een individuele taak zijn. Als de werksituaties te sterk verschillend ziin, is een
individuele opzct, uitvocring en verslaggeving gewenst. Het onderwerp moet didactisch relevant en
in de sit:uatie uitvoerbaar zijn. De coaches hebben met de keuze van het onderwerp ingestemd. De
onderzoeksopzet wordt in de projectopzet opgenomen. Kunnen onderzoeken en mate name prak-
tijkgericht onderzoek doen is een kwaliteit van een professionele vakleraar. Vandaar deze eerste

poging.

Literatuur. Naast het boek van 'Verra' en het werkboek 'Ontwikkelend onderzoeken' worden regel-
matig informatiebrieven verstrekt.
Organisatie, werkwijze en toetsing. Het projectonderwerp, de globale acties en gewenste producten
moeten bekend zijn. Het wordt dus een teamactiviteit. In week 2 tot en met week 7 wordt wekelijks
in twee groepen van drie secties een practicum gegeven waarin de hoofdlilnen van praktijkgericht
onderzoeken worden toegelicht en op her project toegepast. De practicuminformatie dn de literatuur
vormen samen de basis voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht.
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Programma-overzicht praktijkgencht onderzoeken.

Practicum inhoud Onderzoeks- en projeataak
1. Toetsen van een theorie of oplossen van een Taak: activerend onderwilzen-actief leren bij stap
probleem. Theorietoetsend of empirisch 1 & 2 van praktijkgericht onderzoeken.
analytisch onderzoek 6n praktijl<gericht Studietaak: bestudeer boek hs. 1 &2 e n
onderzoek werkboek hs. 1
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek Projecttaak: stap I (probleemanalyse)
2. Vormen van onderzoek en designs. Taak: activerend onderwijzen-actief leren bij st:ap
Beschrilvend (mijn lesgeefgedrag) en vergelilkend   3 & 4.
onderzoek (het vergelijken van onderwils- Studietaak: bestudeer boek hs.3 & 4 en
methoden) werkboek hs.2.

Projecttaak: stap 2 (probleemformulering)
3. Vorm van onderzoek. Actieonderzoek en het Taak: activerend onderwijzen bilstap I tot en
implementeren van een module softbal met met 5.
activerend onderwijs. Studietaak: bestudeer boek hs. 5&6 e n
Onderzoeksmethode: vragen stellen (enqu&te, en werkboek hs.3
interview) en zelfrapportage met scoresleutels Projecttaak: stap 2. Delen en van commentaar

voorzien.

4. Vorm van onderzoek. Vervolg actieonderzoek. Taak: actief leren bij stap I tot en met 5.
Onderzoeksmethode: documentanalyse met Studietaak: bestudeer boek hs. 7 t/rn 9
scoresleutels Projecttaak: stap 3 (contextanalyse). Delen en

van commentaar voorzien.

5. Vorm van onderzoek. Evaluatie- en effect- Taak: activerend onderwilzen bil stap I tot en
onderzoek. met 6.
Onderzoeksmethode: observeren en testen Studietaak: bestudeer boek hs.  10 t/m  12
met scoresleutels Proiecttaak: stap 4 en 5 (opzet en uitvoering).

Delen en van commentaar voorzien.

6 en 7. Betrouwbaar en valide onderzoeken Taak: actief leren bij st:ap I tot en met 6.
Projecttaak: st:ap 6 (evaluatie) van het
onderzoek. Delen en van commentaar voorzien.
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Bijlage 2. Studie-, Werk- en Beleidsplan (SWB-plan) voor individuele 6n
gemeenschappelijke onderwijstaken.
Doel: ontwikkelen van didactische en managementcompetenties. Er worden individuele En sectiege-
bonden onderwijstaken verstrekt. Bij die laatste kan bij een taakverdeling rekening worden gehou-
den met de individuele voorkeur voor 'leren door reflecteren, doen, experimenterend onderzoeken
of toepassen'. Taken bieden mogelijkheden tOt verbreden van kennis en vaardigheden en tot verdie-
pen. Soms is een keuze voor een van beide mogelijk. De taken zijn als 'een probleem' geformuleerd
en veronderstellen een zoekproces naar de benodigde informatieve bronnen. Er kan ook worden
gekozen voor het achterwege laten van dat zoekproces. Vraag dan naar de oplossingsmodellen of
overleg met de begeleider.
Naast de ALO-gebonden taken zal de LIO ook vanuit de schoolvaksectie aan mesotaken werken.
Een goede planning en afstemming van al die taken is zowel individueel als gemeenschappelijk wen-
selijk. Dat wordt zelf geregeld. Hier beschrijven we het aandeel aan ALO-onderwijstaken, die peri-
odiek in een SWB-plan, het studie-, werk en beleidsplan, wordt uitgevoerd. De te maken taken moe-
ten soms op korte termiin (binnen enkele weken) en soms op de lange termijn worden uitgevoerd (de
uitvoering omvat enkele maanden voordat het'af' moet zijn). In de practica komen nog ad hoc taken
aan bod. Deze worden in 66n of twee practicumbloku(u)r(en) afgehandeld.
Het SWB-plan bestaat uit:
S: een studieplan dat individueel wordt gemaakt,
W: een werkplan dat bestaat uit een ALO-sectiedeel en een individueel schooldeel,
B: een beleidsplan en een daarop gebaseerd ontwikkelingsplan dat eveneens bestaat uit een ALO-sec-
tiedeel en een individueel schooldeel.

De verschillende SWB-planversies vormen een uit drie delen bestaand project (project 1). Er worden
in de loop van dit traject drie versies van dit plan gemaakt. Een vierde versie is een evaluatie- en port-
folioversie. Een versie bestaat uit een uitbreiding of iets nieuws, een bijstelling en/ of een aanvulling.
Elke planversie heeft betrekking op een periode van schoolvakantie tot schoolvakantie, een periode
van ongeveer tien weken. Het loopt deels parallel met de periodisering in het LIO-traject van drie
perioden van dertien weken.
Pl: van zomer- tot herfstvakantie in SWB-versie 1. ALO-periode 1: september t/m medio november.
P2: van herfst- toI kerstvakantie in SWB-2. ALO-periode 2: medio november t/m medio maart.
P3: van kerst- tot paasvakantie in SWB-3. ALO-periode 3: medio maart t/m juni.
P4: vanaf pasen tot zomervakantie waarvan de planning in SWB-versie 3 wordt opgenomen en alle
evaluaties aan het einde van deze periode worden uitgevoerd: SWB-4. ALO-periode 3: van medio
maart t/m juni.

In het studieplandeel wordt het volgende opgenomen.
Sl.  Een tijdpad studieactiviteiten en toetsen in de ALO-perioden. Het omvat derde of vierde kans
toetsen van het nog af te werken reguliere ALO-programma, vrife ruimteactiviteiten en de individu-
ele assessments in het LIO-traject. Je kunt de planning per periode of voor een heel cursusiaar voor-
af maken en in die laatste vorm steeds bijstellen. Het verdient aanbeveling niet alleen de momenten
te noemen, waarop iets moet plaatsvinden maar ook het moment waarop de voorbereiding voor een
actie door jou moet beginnen. Een omschrijving van het onderdeel plus de daarmee te halen studie-
punten geven je een goed studieplanoverzicht. Per periode evalueer je de ervaringen en neemt daar-
uit de meest belangrijke in je leerverslag op. Het is een individuele actie.
Motivering. Een professional maakt altijd goede planningen. In 85 plan je alle acties, die samenhan-
gen met het traject. Je mag er ook 66n planningsgeheel van maken.
S2 (1). Op basis van je lesgeefervaringen tot nu toe maak le een eerste persoonlijke Sterkte-zwakte-
analyse. Je baseert je daarbij op de competenties die  e in dir tra ect in toenemende mate moet zien te
beheersen. Je treft ze aan in de informatiebrochure. Beschrijf het zo concreet mogelijk. Maak deze
analyse in de loop van de eerste periode.
S2 (2). Formuleer per periode je leertaken op het gebied van lesgeven (het microniveau) en het func-
tioneren in de school (het mesoniveau). Formuleer een leertaak zo concreet mogelijk en plaats deze
in een volgorde van belangrijkheid 6n van wat je (deels) achtereenvolgens daarvan probeert te reali-
seren. Pas op hoofdlifnen de opzet toe zoals dat ook door jou in het derde studie5aar is uitgevoerd.
Met name de fasering (wat doe je eerst en wat doe je daarna?) en de concretisering is hierbij erg
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belangrijk. Streef naar steeds meer didactische diepgang. Het didactisch handelen op concept- 6n
methodeniveau!!!
Voorbeeld van een leertaak op microniveau: 'ik wil een duidelilk onderscheid maken tussen domi-
nante handelings- 6n handelingsaanwijzingen' of'ik wil veel in groepen werken'. Voorbeeld van een
leertaak op mesoniveau is 'ik wil weten welke taken mijn vakcollega 's uitvoeren en wat daarvan de
inhoud is' of 'ik wil weten op basis van welke criteria er rapportcijfers worden gegeven'. Baseer de
planning van je leertaken respectievelijk je gewenste onderwijservaringen op de mogelijkheden van
de klassen waaraan wordt lesgegeven, de mogelijkheden van de vaksectie/team van vakleraren of col-
lega('s) en de eigen didactische mogelijkheden op dit moment.
S2 (3). De evaluatie van je leertaken neem je in je logboek op. De meest belangrijke ervaringen neem
je periodiek in je leerverslag op.
S2 (4). In de laatste versie van her leerverslag maak je als 66n onderdeel van de evaluatie een tweede
sterkte-zwakte analyse waarin je stilstand, achteruitgang en vorderingen in je functioneren rappor-
teert. Al deze vier acties zi n individueel. Motivering. Het bewust en systematisch plannen, het
evalueren en reflecteren op ervaringen ontwikkelt het eigen onderwijsgedrag.
S3. Maak een ontwerp voor een logboek waarin je wekelijks beknopt je evaluaties maakt van:
-    Je ervaringen in de lessen (de uitvoering van je werkplan).
-    De ervaringen in de school/ met het team/ met de collega's.
-    De uitvoering van de leertaken (de uitvoering van je studieplan).
Het logboek vormt de basis voor je leerverslag, dat samenvattend al de hier genoemde leerervaringen
beschrijft als gevolg van je voornemens in je studieplan, je werkplan en beleidsplan. Het is een indi-
viduele actie maar de uitwisseling van ontwerpen kan in het sectieoverleg worden ingebracht. Maak
een logboek voor de herfstvakantie en gebruik deze daarna. Motivering. Het regelmatig en systema-
tisch evalueren en daarbij reflecteren op her eigen onderwijsgedrag hoort bij een professioneel func-
tioneren.
S4. Verzamel over je functioneren als vakleraar portfoliomateriaal. Baseer het op de te verwerven
competenties (zie de informatiebrochure). Het materiaal geeft indicaties over je niveau en de voor jou
meest belangrijke vorderingen in de professionele ontwikkeling als vakleraar op management en
didactisch gebied. Het materiaal zijn 'bewijzen' van je kunnen en dat kan (een deel van) je taakpro-
ducten omvatten. Het is erg belangrijk dat je in een toelichting aangeeft wat de waarde of het belang
voor Je is.

Aan het einde van de tweede periode bied je een eerste inventarisatie aan materiaal aan. Aan het einde
van periode 4 wordt het definitieve materiaal met een toelichting aangeleverd. Er vindt een gesprek
over het portfoliomateriaal plaats. Motivering. Het kunnen inschatten van de eigen kwaliteiten en
beperkingen 6n de kritische (omslag)punten in de eigen ontwikkeling kunnen aangeven, is een pro-
fessionele kwaliteit.
S5. Om niveau en ontwikkeling te kunnen nagaan worden op de ALO met enige regelmaat assess-
ments uitgevoerd. Op de school vindt twee maal een functioneringsgesprek tussen coach en LIO
plaats. Bij voorkeur in november en in mei. De vormgeving is in de 'tips voor de beginnende vakle-
raar' opgenomen. Maak hiervan een verslag en neem dat in het leerverslag van periode 2 en 4 op.
Het leerverslag is bron voor reflectie of evaluatie met de coach. Gebruik het daarvoor
Motivering. In de beeldvorming van de eigen kwaliteiten is een beoordeling door derden een belang-
rijke toets. Het is een confrontatie met de eigen beelden. Als professional kun fe daar maximaal je
voordeel mee doen.

In het Werkplandeel wordt het volgende opgenomen.
Wl. Ga in september na of de school- vaksectie respectievelijk je coach een vakwerkplan en/ of ande-
re soorten plannen (themaplannen, lessenreeksen, leermiddelen) heeft. Als het plannen betreft die
6cht door de vakcollega's gebruikt worden neem je het ook als basis voor je eigen werkplanontwik-
keling.
Geef op basis van criteria (zie derde aars blok 'bewegingsdidactiek') aan wat de kwaliteit van het
plannen-materiaal is en geef aan war je van deze schoolversie in je eigen plannen overneemt. Geef
motieven voor je keuzes.
Beschrijf de beginsituatie van de groepen waaraan je les moet geven. Kies bewust le analysecriteria.
Het is een individuele actie. Goede planvoorbeelden kunnen in het LIO-sectieoverleg als modellen
voor de eigen planontwikkeling worden ingebracht.
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W2. Geef een beschrijving al of niet aangevuld met brochures of studiegidsteksten van de organisa-
tie van her onderwijs, de begeleiding en het beheer in le LIO-school voor zover je daar als vakleraar
iets van af moet weten.
In dit organisatieoverzicht komt aan de orde:
-    De structuur van deze organisatie en onderdelen binnen een school of scholen.
-   De wijze waarop deze structuur functioneert. Maak een sterkte- zwakte analyse van de school

(aan de hand van het 7S-model) En de sectie/het team of het functioneren van de vakleraar in deze
school (als er geen team bestaat) aan de hand van een gegeven checklist en waar le de meeste lesu-

ren geeft.
-    De door jou geordende gedragsregels voor leerlingen in de school en in de lessenbewegingson-

derwijs.
-    Neem de materiaallijst per zaal/locatie van je school over en maak een materiaalordening als die

niet gegeven is. Ga na hoeveel het jaarlijks budget voor materiaalaanvulling en materiaalreparatie
is. Ga na van welke fabrikanten het materiaal wordt betrokken. Ga na of de school een materi-
aal- en/of onderhoudsabonnement heeft. Stel een eigen materiaalbegroting op in aanvulling op
het beschikbare materiaal op je LIO-school 6n op basis van je vakconcept. Motiveer je keuzes.
Dit is een individuele actie, die aan het einde van de tweede periode is afgerond.W3.

Maak een periodeplan voor elke periode van vakantie tot vakantie. Geef hierin het volgende aan:
-    Het bewegingsgebied/domein per les en per week.
-    De bewegingsthema's per les en per week gevolgd (in een aparte kolom) door de bewegingsvor-

men of -activiteiten en/of vaardigheden.
-   De enscenerings- of rolthema's per les en per week gevolgd (in een aparte kolom) door de lee-

ractiviteiten/werkvormen.
-   Voorafgaand aan je plan: de uitgangspunten van periodeplanning (keuze van activiteiten, verde-

ling binnen en over perioden, volgordeprincipes en verantwoording van de (kritische) omvang
van activiteiten.

De periodeplannen en later de rest van onderdelen van je vakwerk- en beleidsplan worden aan het
begin van periode 2,3 en 4 aan de coach ter instemming voorgelegd. Je coach moet met name met de
opzet van het periodeplan instemmen. Het werkplan- en het beleidsplandeel functioneren namelijk
als het inhoudelijke contract met de school. Een werknemerscontract fungeert als het formele rechts-
positionele contract. Neem van elke periode en op basis van je logboeken in je leerverslag een evalu-
atie van  e plannenuitvoering op. Het is een individuele actie. Het onderlinge uitwisselen van plan-
nen en het delen van ervaringen kunnen acties van de sectie zijn.
W4. Maak als LIO-sectie van een vakwerkplan de volgende onderdelen.
1. Een gezamenlijk gedeeld vakconcept en eventuele eigen nuanceringen, aanvullingen of accenten
daarin.
Gebruik een gegeven model vakconcept als basis.Vergelijk het vakconcept met dat van de verschil-
lende scholen voor zover ze daarover iets zeggen en neem de voor jou zinvolle opvattingen in het
vakconcept op.
Maak een eerste versie in de loop van periode 1.Stel in de loop van dit LIO-traject het
gemeenschappelijke decl En het individuele vakconcept in de loop van periode 3 bij.
2. Alleen voor BO en VO. Maak een overzicht van de kerndoelen en/ of eindtermen van het betref-
fende schooltype en geef aan in hoeverre ze de verdere keuzes van inhouden en aanpak dekken.
Bekijk deze algemene doelen kritisch en motiveer afwijkende keuzes. Her basisdocument voor het
BO heeft een afwijkende ordening. In welke mate gebruiken jullie dit document als leidraad bij het
maken van het werkplan? Voor het SO. Formuleer algemene doelen voor het bewegingsonderwijs
mede op basis van de schooldoelen en de kerndoelen voor het BO. Geef aan hoe deze doelen inhou-
den en aanpak dekken.Voer deze actie in periode 2 uit.
3. Een totaaloverzicht van de bewegingsgebieden/domeinen en hun (minimum en maximum)
omvang in de verschillende leerjaren. Stel een gezamenlijk gedeeld en gemotiveerd overzicht samen.
Geef individueel eventuele afwijkingen daarvan aan, die bijvoorbeeld meer passen bij de mogelijkhe-
den van je school.Voer deze actie in periode 2 uit.
4. Maak op basis van dit totaaloverzicht periodeplannen voor elke periode van elk leerjaar in jouw
school. Vergelijk je individuele opzet met die van de andere LIO-sectieleden of nuanceer een
gemeenschappelijk raamwerk.Elk periodeplan geeft een overzicht van de lessen per week gedurende
een periode en een aanduiding per les per week van: her bewegingsgebied/ domein, de bewe-
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gingsthema's zoals: 'lopen': 60 meter sprints zonder/met startblokken, de ensceneringsthema's zoals:
'leren oefenen': het zelf leren scheidsrechteren, de bewegingsvormen, zoals zwaaien en draaien': rin-
genzwaaien en draaien om de lengreas met afsprong in de achterzwaai,Voer deze actie in de loop van
periode 2 uit.
5. Vergelijk de uitwerkingen van de punten 3 en 4 met die van 1 en 2. Is de uitwerking consistent?
Passen de uitwerkingen bij opvattingen en doelen? Voer deze actie in de loop van periode 2 uit.
6. Ontwikkel op basis van een gezamenlijk raamwerk lessenreeksen van minimaal twee maal zes of
drie maal vier lessen op een bewegingsgebied naar keuze en voer (delen van) deze lessenreeks in de
eigen lessen uit.
Maak een eigen evaluatie en stel de gezamenlijke lessenreeks bij
Maak als sectie samen een raamwerk voor een lessenreeks in periode 2, maak een opzet voor een
onderzoek in periode 2/3 en voer lessenreeks dn onderzoek in periode 3 individueel uit. Maak een
verslag van het onderzoek en evalueer de uitvoering van de lessenreeks. Stel het ontwerp van de les-
senreeks (samen) in periode 4 bij. De lessenreeks fungeert als model voor verdere individuele lessen-
reeksplannen. De lessenreeks moet door elk lid van de sectie in de eigen schoolsituatie te geven zijn.
Ontwerp de lessenreeks op basis van een gegeven ontwerpwi zer en coach elkaar daarbi . Ontwerp
modellen voor lesvoorbereiding waarin je alle keuzes kunt opnemen. Dit is een onderwerp binnen
de programmalijn.
W5. Maak samen en in de loop van periode 2 en 3 vier modules voor bewegingsgebieden of grond-
vormen van Bewegen inclusief de themaplannen. Een module beschrijft een leerweg op een bewe-
gingsgebied of grondvorm van bewegen over meerdere leerjaren in een school. Ontwerp hierbij ook
leermiddelen, die onder andere ontleend zijn aan 'Slim spelen'.
In de loop van dit jaar bestudeer je uit zeven keuzemodules er drie. Ze hebben een studielast van 40
sbu. De modules bieden achtergrondinformatie voor het maken van SWB-plan-taken. Per module
worden daarnaast enkele specifieke op de module betrekking hebbende taken gegeven. Die lever je
bi  66n van de individuele SWB-uitwerkingen in.
KM 1.  Ontwerpen van modules.
KM2. Ontwerpen van leermiddelen.
KM3. Ontwerpen van leugdsportbeleidsplannen (CHESS).
KM4. Samen bewegen met moeilijk opvoedbare kinderen.
KM5. Evalueren van bewegings- en rolgedrag.
KM6. Leren bewegen met rollen.
KM7. Begeleiden van collega's.

In het beleidsplandeel wordthet volgende opgenomen.
B 1. Beschrijf individueel per periode welke mesotaken ji j in je school uitvoert. Een van die taken is
het project.
Voer taken uit op het gebied van begeleiding, programma- of middelenontwikkeling en management.
Neem deze taken voor twee perioden bij de eigen leertaken op. Evalueer deze op basis van zelf geko-
zen professionele criteria in periode 2 en 4. Neem de kernervaringen in het leerverslag van de betref-
fende periode op.
B2. Maak in de sectie afspraken over de werkwijze (overlegstructuur, verdeling algemene en SWB-
taken). Stel deze in de loop van periode 1 vast. Evalueer het functioneren van de sectie in de loop van
periode 2 en stel op basis hiervan de werkwijze bij. Voer eenzelfde evaluatie uit aan het einde van
periode 3. Een omschrijving van de werkwijze geeft het volgende aan.
a. Uitvoeringsregels bij een overleg. Bekijk de informatiebrief over de 'kenmerken van een professi-
onele vaksectie' en maak gemotiveerde keuzes.
b. Onderlinge verdeling van sectietaken:
-    Orienteer je op de reguliere taken van een vakleraar.
-  Verdeel (in ieder geval) de volgende taken: organisatieontwikkeling, programmaontwikkeling,

beleid- en sectieontwikkeling 6n ontwikkeling van de onderwijsaanpak.
-    Voor elke taak worden twee leden aangewezen waarvan 66n lid de eerst verantwoordeliike is.
-     Her lid dat de eerst verantwoordelijke bij beleidsontwikkeling is, is formeel het sectiehoofd. Deze

zorgt ook voor een goede onderlinge communicatie en verstandhouding, bewaakt het(voort-
gangs)proces, stimuleert het coachen van elkaar, bemiddelt bij conflicten en vertegenwoordigt de
sectie naar 'buiten'toe.

-    De sectie kan besluiten per (bijvoorbeeld) half jaar van taken te wisselen.
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Dit is een onderwerp binnen de 'organisatielijn'.
83. Beschrijf op een systematische manier her beleid van je sectie (of vakcollega) op school 6n op de
ALO.Verzamel hiervoor alle informatie van sectie, vakleraar en school. Denk aan plannen, notulen
van vergaderingen, voorbeelden van lessenreeksen, schoolsport-/ sportieve evenementen overzich-
ten, overzichten van geplande sectie- of schoolacties en dergelilke Hebben ze een beleidsplan, een
takenverdeling, hebben ze in de rest van dit cursus jaar ontwikkelingsacties gepland) Waar zijn ze
concreet mee bezig: organisatiepunten, programmaontwikkeling, aanpak van onderwijs problemen?
Gebruik bij de beschrijving een checklist over 'verandercapaciteit van een vaksectie' (zie het mana-
gementpracticum). Geef hun sterke en zwakke punten aan en geef een niveautypering. Stel de begin-
situatie op dit punt in de loop van periode 2 vast.
B4. Maak met de LIO-sectie een beleidsplan voor dit lopend jaar en de komende drie jaren. Een
onderdeel van het beleid- en ontwikkelingsplan is her afstudeerproject. Voor de samenstelling van dat
beleidsplan voer le de volgende acties uit:
-  Ontwikkelingen op het gebied van de bewegingscultuur/ sport, het bewegingsgedrag van de

jeugd, het onderwijs en het bewegingsonderwijs in de omgeving van de SO, BO of VO- school
en waardeer elke ontwikkeling als kans of bedreiging.

-    Maak een sterkte-zwakte analyse van de schoolorganisatie van 66n van de teamleden en de LIO-
sectie.

-    Maak op basis hiervan een SWOT-analyse van enkele kansrijke ontwikkelingen voor de sectie in
de komende drie iaren.Voer deze activiteit in de loop van periode 2 uit.

Het beleidsplan leidt tot drie actieplannen. Het eerste plan is het (afstudeer)project. Het tweede plan
is een plan voor sportstimulering op school en het derde plan voor sportstimulering in een sportor-
ganisatie of gemeente.
Gebruik voor de ontwikkeling het handboek 'Chess' als kapstok.
B5. Maak als sectie een 'werkplan met tijdpad' voor alle in dit traject uit te voeren taken of acties.
Maak ook een individueel'werkplan/ tijdplan' van wat je aan mesotaken in de school/sectie moet uit-
voeren. Signaleer knelpunten in de tijd. Los ze op. Maak zo'n plan aan het einde van periode 1 en stel
het per periode bij. Evalueer per periode de vorderingen en stel eventueel het plan bij. Evalueer als
sectie in periode 3 de uitvoering van het beleid-, ontwikkelings- en actieplannen.
B6. Tot de sectietaken behoren de volgende.
1. Vaststellen van de omgang- en werkregels in de les. Een onderwerp binnen de organisatielijn. De eer-
ste lesweken kun je zien als oriEntatieweken, waarin  i   e leerlingen leert kennen en zij jou. Daarin past
het onderling afspreken van omgangsregels. Dat moet je bij voorkeur al doende doen en dat 'doen'
afwisselen met het nadrukkelijk benoemen van wat je als 'regel' wenst.Tegelilk moeten de leerlingen een
goed beeld krijgen van wat ze in jouw lessen voor inhouden en aanpak mogen verwachten. Het bewe-
gen mag best even 'middel' ziln om die wederzildse oriEntatie te doen slagen.Welke omgangs- en werk-
regels wil je op school hanteren? Denk hierbij aan de omgang tussen leerlingen onderling maar ook die
tussen de lesgever en de leerlingen. Stel je steeds de vraag: waarom wil ik zo'n regel eigenlijk en
(rang)orden de regels? Bespreek in de LIO-sectie de antwoorden op zo'n vraag en kom tot een sectie-
en inaividueel overzicht aan nader gemotiveerde regels. Een ordening als 'voor- tijdens- na de les' en
'wat ik (moet) doen - wat de leerlingen (moeten)doen' kan worden uitgebreid met:
-    Veiligheids- en ruimtegebruikregels inclusief de opbergregels voor het materiaal.
- Onderlinge omgangsregels inclusief het sportieve bewegen.
- Schoen-, kleding-, verkleed- en doucheregels
-   Presentie- en tijdregels.
Rond deze taak binnen twee weken af.
2. Het kiezen van spannende, goed leerbare inhouden is van groot belang. Wat is hangt af van de
doelgroepen waarmee  e werkt. Stel in de sectie criteria op, op basis waarvan  e keuzes meer verant-
woord kunt maken. Het is een onderwerp binnen de programmalijn.
Toelichting. Eindtermen, kerndoelen en basisdocumenten geven daarover ook informatie. Bii de
keuze van inhouden speelt de vraag hoe veelzijdig je het onderwijs wilt maken.Welke sporten, grond-
vormen van bewegen en motieven of bewegingservaringen willen we leerlingen bieden? Hoe breed
moet dat aanbod zijn als er ook diepgang wordt nagestreefd om ze 'voldoende' te laten leren? Wat
'voldoende' is wordt vastgelegd in de kritische omvang per bewegingsgebied.
Rond deze taak voor de herfstvakantie af en gebruik de gekozen criteria bij de SWB- onderdelen 3,
4 en 5.
3. Het geven van cilfers of hoe evalueren we het bewegingsgedrag van onze doelgroepen? Maak
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samen een evaluatieplan en motiveer de keuzes. Een onderwerp binnen de aanpaklijn. Neem de uit-
werking in SWB-1 op.
4. De door de sectie uitgevoerde taken voor de didactische practice inclusief de'workshop' in de laat-
ste fase dn de'workshop' plus'clinic' in het kader van het managementpracticum voor derde- en vier-
dejaars worden met een uitgebreide evaluatie in SWB-2 opgenomen. Voor de opzet van de work-
shops wordt afzonderlijke informatie gegeven. Het is een onderwerp binnen de programma- en/of
aanpaklijn.
B7. Het project (2). De projectgroep bestaat uit de voormalige sectie of vindt plaats op basis van nieu-
we samenstellingen. Een individuele projectuitvoering is mogelijk. Opzet, uitvoering en evaluatie
van het project wordt in een informatiebrief uitvoerig toegelicht. Het project bestaat uit een project-
opzet, een deel onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het levert verschillende producten op,
die op nadere aangegeven momenten worden ingeleverd en van mondeling commentaar worden
voorzien. Die beoordelingsmomenten zijn in: begin januari, eind februari, medio april, begin en
medio juni. Medio juni vinden ook de projectpresentaties plaats.
De LIO-groep, begeleiders en coaches zijn de gezamenlijke beoordelaars van de producten en pre-
sentaties.Met het (denken over het) project wordt in november begonnen. Een project is in feite een
mesotaak omdat het onderwerp namelijk een 'vraag' van de school moet zijn waar de LIO werkzaam
is. Afhankelilk van de omvang wordt daarop aangesloten met een 'vraag' vanuit de ALO. De 'vraag
of vragen' worden bij een projectgroep (het LIO-team of een deel daarvan) neergelegd, die op basis
hiervan een voorstel formuleert. Het pro ect wordt door een groep (bij voorkeur het LIO-team) uit-
gevoerd. In uitzonderingsgevallen gebeurt het individueel.Het onderzoek is praktijkgericht. Er wordt
een gezamenlijk projectplan gemaakt met gevarieerde afstemmingen voor de afzonderlijke scholen.
Aan de opzet en de uitvoering worden zowel door de 'vragende' school (in overleg vast te stellen) als
de ALO nadere eisen gesteld. Van het project wordt een verslag gemaakt. Het projectresultaat wordt
aan de opdrachtgevers gepresenteerd. In de 'projecthandleiding' wordt nader omschreven aan welke
eisen het geheel moet voldoen en worden de beoordelingscriteria aangegeven. De projectonderwer-
pen kunnen op het volgende betrekking hebben.
De praktijk van bet be·wegingsondenvijs
- Ontwerpen van werkplannen inclusief deelgebiedplannen (turnen, atletiek, voetbal, ....),

themaplannen en lessenreeksen voor BO, VOl en/of V02.
-    Het rendement of effecten van deze programma's op het bewegingsgedrag van leerlingen en/ of

het onderwijsgedrag van leraren vaststellen.
-  Het ontwerpen van en in fasen uitvoeren van (een combinatie van) onderwijsmethoden door

vakleraren.
-     Het rendement of effecten van deze programma's op het onderwijsgedrag van leraren vaststellen.
-     Het ontwerpen en implementeren van onderwijsleermiddelen, die de zelfstandigheid (of: het zelf-

standig probleemoplossend vermogen) van leerlingen in bewegingssituaties bevorderen (denk
aan: kijk-, studie-, ontwerpw zers, lesbrieven, werkboeken, onderwijstaken).

-    Ontwerpen van bewegingsbeinvloedings- en feedbackinstrumenten maken die de leersnelheid en
-kwaliteit bevorderen.

-    Ontwerpen van motivatiebevorderende bewegingssituaties c.q. 'krachtige' leeromgevingen maken.
-    Meten van de instelling van leerlingen bil bewegingsgebonden waardegebieden en -activiteiten.
-   Ontwerpen van (zelf)evaluatietechnieken/-methoden en vaststellen van de gebruiksmogelijkhe-

den en resultaten.
Het beroep van vableraar bewegingsonderwijs.
-    Takenanalyse van het beroep van vakleraar bewegingsonderwijs in de verschillende werksituaties

en op verschillende niveaus uitvoeren en waarderen.
-    Ontwerpen van manieren om het functioneren van vaksecties te verbeteren.
De opleiding van aanstaande vakdocenten.
-  Fasen in het leren onderwijzen beschrijven. Per fase beoordelingsinstrumenten ontwikkelen,

vaardigheidstrainingsprogramma's ontwerpen. Het rendement van deze instrumenten en pro-
gramma's vaststellen.

-   Effecten van onderwijs-/ stagebegeleidingsvormen (bijvoorbeeld supervisie en intervisie) op het
onderwijsgedrag en/of functioneren in de sectie vaststellen.

Opzet en aanpak van het project zijn verder beschreven in het werkboek.
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Bijlage 3. Een beschrijvins van  mijn studie-, werk- en
bewegingsloopbaan en kilk op het vak'
Doel. Analyse beginsituatie en vaststellen van reflectie- en didactisch profiel.
Introductie. Een professional is in staat kritisch terug te kijken naar ervaringen in het verleden en kan
van uit die ervaringen verklaren waarom hij zich in zijn beroep op een bepaalde manier gedraagt of
welke opvattingen of meningen hij daardoor heeft gekregen. Dat terugkijken of reflecteren leer je
door het relatief veel en regelmatig te doen. Een kritisch commentaar op eigen analyses, functione-
ren, verslagen en evaluaties kan je vermogen tot reflectie verscherpen.
In dit LIO-traject reflecteer je veel, regelmatig en diepgaand. Het beschriiven van je studie-, werk-
en bewegingsloopbaan en een sollicitatie is de eerste activiteit op dit punt. Wat is het nut van deze
activiteit voor Jou?
-    Voor zover je dat al niet regelmatig doet is het een kritisch bevragen van jezelf wat met het oog

op je beroep betekenisvolle ervaringen zijn. Wat concludeer je eruit of wat doe je er nu of straks
rnee?

-     Je zet voor jezelf alle relevante ervaringen en activiteiten op een rijtje met de redenen waarom het
relevant voor jou is en maakt daarmee een begin met je portfolio, je persoonlijke beschrijving van
je kwaliteiten/ je niveau op het vakgebied bewegingsonderwijs. Die niveaubeschrijving herhaal je
nog een keer aan her einde van dit Jaar en daar komt dan de toelichting bij op je al of niet gemaak-
te vorderingen.

Wat is het nut van deze activiteit voor je begeleiders?
-    We krijgen een beeld van je ervaringen en je kwaliteiten, ook wel competenties genoemd, die jij

jezelf toedicht. Je LIO-sectie en wij proberen daar bij de verdeling van taken rekening mee te
houden. Het is wat ons betreft een poging tot differentiEren naar niveau en naar interesse.

-   We proberen een inschatting te maken van hoe goed je nu al 'conceptueel' denkt. Wat vind je
belangrijk en niet belangrijk in ons vak en waarom. Er wordt op dit punt dit jaar veel bewust
gedaan. We zijn nieuwsgierig in hoeverre zich dat vakconcept bij jou ontwikkelt.

Deze beschrijving is regelijk een eerste assessment of beoordeling. Het geeft antwoord op de vraag:
hoe kritisch, breed en diepgaand kun jij nu al reflecteren? We geven je op basis van je verhaal een
niveauaanduiding.
De analyse bestaat uit vier delen. In decl 1 wordt naar enkele persoonlijke gegevens gevraagd. In deel
2 zeg je iets over je studie- en werkloopbaan. In deel 3 vermeld je iets over je bewegingsloopbaan. In
deel 4 geef je een beschniving hoe le over je vak denkt. Wat vind je belangrijk. Je vakconcept dus.

Decl 1. Persoonlijke gegevens.
Naam en leeftijd per 1 september.
Kamer- en privd- adres inclusief telefoon/ 06- nummer/ e-mail
Hoeveel studiepunten heb je per 1 september (jouw telling) behaald?
Geef een overzicht van  e nog te behalen studiepunten
Hoeveel studiepunten kun je nog v66r 1 december halen?
Op welke school ga je de LIO-stage uitvoeren?
Naam, adres, telefoon van je coach?
Heb je op je school nog een andere begeleider (bijvoorbeeld door een LIO-cotirdinator)? Wat houdt
die  begeleiding in 7
Wat ziln naar jouw idee op dit moment in de ogen van de leerlingen je sterke en zwakke punten als
leraar en waarom vind je op dit punt iets sterk of zwak2
Wat zijn naar jouw idee op dit moment je sterke en zwakke punten als professionele leraar en waar-
om vind je dat sterk of zwak?
Maak gebruik van het competentieoverzicht van de professionele vakleraan Je kunt deze vinden in
de informatiebrochure over het LIO-traject. Stel jezelf de vraag in welke mate je een competentie al
beheerst?

Deel 2. Studie- en werkloopbaan.
le kijk op het vak bewegingsonderwils is tot nu toe gevormd door je eigen ervaringen in het onder-
wijs tot en met het derde ALO-jaar, de cursussen die je hebt gedaan en die iets met het vak te maken
hebben, de sporten die je al of niet georganiseerd hebt gedaan en je werkzaamheden voor zover die
tenminste ook iets met je vak te maken hebben (bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, orga-
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niseren of communiceren). Welke ervaringen spelen daarin voor jou de belangrijkste roli
Onderstaande vragen kun je gebruiken als leidraad bij de analyse. Analyseer le studieloopbaan tOI en
met het derde ALO-jaar. Geef het zoveel mogelijk chronologisch aan.
1.   Heb ie in je schoolloopbaan leraren ontmoet, die een sterk positieve of juist negatieve indruk op

je maakten? Waarom sprak hun gedrag je wel of niet aanl
2.  Heb je het onderwijs in de verschillende schoolsoorten (BO,VO,..) overwegend als stimulerend

of demotiverend ervaren? Waardoor heb je het als overwegend positief of negatief ervaren ?
3.   Wat heeft er in je studieloopbaan plaatsgevonden die je kijk op het onderwijs sterk hebben bein-

vloed? Kun je 'waarom je dat vindt' verklaren?
4.   Heb je cursussen gevolg die 1e voor je beroep relevant zi in; Wat was/ waren in de cursus(sen)  e

belangrijkste leerervaring(en)7
5.  Heb je tot nu toe voor le beroep relevant betaald of vrijwilligerswerk gedaan? Wat waren de

belangrijkste werkervaringen die ook voor je beroep van belang kunnen zijn?

Deel 3. Bewegingsloopbaan.
Analyseer le bewegingsloopbaan tot en met het derde ALO-jaar. Beschrijf je ervaringen in de sport
(vraag 1 tot en met 6) en in het bewegingsonderwils (vraag 7 tot en met 10) zoveel mogelijk chrono-
logisch.
Geef in een chronologische volgorde aan op welke leeftijd je welke sporten wel of niet in clubver-
band hebt beoefend.
Waarom heb je (toen) voor die sport(en) gekozen?
Waarom ben je er - als dat is gebeurd - mee gestopt)
Hoe frequent beoefen(de) je die sport(en) wekelijks en hoe goed was of ben je erin?
Zijn er periodes in je bestaan geweest, dat je niet hebt gesport?
Wat was daar dan de reden van?
Welke sporten zou je leerlingen sterk aanbevelen en waarom?
Welke sporten zou  e leerlingen sterk afraden en waarom?
Welke positieve en (eventueel) negatieve ervaringen heb je zelf met het bewegingsonderwijs in de ver-
schillende schoolsoorten (BO,VO,..)2
Aan welke bewegingsactiviteiten binnen het bewegingsonderwijs heb je positieve of negatieve herin-
neringen? Waarom ervaar(de) je die als positief of negatief?
In welke bewegingsactiviteiten vind ge jezelf sterk en in welke beslist niet?

Welke bewegingsactiviteiten neem je beslist in je programma bewegingsonderwijs op En welke beslist
niet? Motiveer je keuze?

Deel 4. Je vakconcept.
Beschrijf kort en bondig de belangrilkste opvattingen of uitgangspunten van je bewegingsonderwijs.
Beperk je tot de hoofdlijnen. Maak gebruik van de jou bekende informatie daarover en van misschien
eerder gemaakte producten. Hou de omvang bewust beperkt tot maximaal drie A-viertjes.
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Bijlage 4. 6Stimulated recall' naar aanleiding van lessen op video

Doel. Vaststellen didactische beginsituatie. Expliciteren van het didactisch handelen en de achterlig-
gende gedachten.
De procedure voor de uitvoering van een stimulated recall gesprek vindt plaats naar aanleiding van
les(deel)opnames van gegeven lessen bewegingsonderwijs. De procedure verloopt als volgt.
Voorbereiding.
Het gesprek vindt plaats in een tutorruimte tussen onderzoeker en LIO. Er moet niet gestoord kun-
nen worden.
Videomateriaal voor het afspelen van banden is aanwezig. De LIO's moeten bekend zijn met de
afspeelmogelijkheden. De gesprekken worden op band opgenomen. Het scoreformulier en de
gespreksprocedure worden vooraf doorgelezen en nagevolgd. Ga schuin tegenover elkaar zitten. Zet
tijdens het gesprek de bandrecorder aan.
Het gesprek. Geef de LIO eerst een uitleg over de bedoeling van her gesprek. Daarin worden de vol-
gende punten aangegeven (eventueel voorlezen).
-    Het gesprek geeft een inschatting van je didactisch en reflectieniveau.
-    Het is geen toetsing maar een beoordeling van je niveau zoals er meer zullen volgen beleef de les-

situatie opnieuw door het bekijken van de video vertel wat je dacht en voelde, waI speelde er,

waarom kies je voor iets en dergelijke? de gespreksleider brengt geen onderwerpen jij, jij bepaalt
wat er toegelicht wordt; vertel zoveel mogelijk over de les en de achtergronden

-    Voor verkeerde interpretaties hoef je niet bang te ziin (het gesprek wordt grondig bestudeerd) en
gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

-    De geluidsopname wordt alleen voor dit doel gebruikt.
-    Het gesprek duurt ongeveer een half uur.
De rol van de gespreksleider (niet voorlezen!). Stimuleer de LIO tot uitspraken over de eigen les; pas
gespreks- en luistervaardigheden toe en wees zeer terughoudend. Geen confronterende opstelling.

Verbaal interesse tonen in wat de LIO zegt: herhalen van de laatste zin, instemmend hummen, 'ja
zeggen of 'dat begrijp ik' e.d. Non- verbaal interesse tonen in de student: af en toe knikken met het
hoofd, een open lichaamshouding (iets naar de student toegebogen, armen niet gekruist, regelmatig
oogcontact, rechtop zitten). Af en toe om opheldering vragen: wil je dat nog eens uitleggen? Probeer
de LIO niet door je gedrag of vragen te beinvloeden en stel vragen als: wat voor gevoel had je daar-
bij? wat dacht je toen? wat ging er door le heen? Vermijd vragen als: waarom deed le dat? Had je nog
speciale doelen voor ogen?
Tijdens het gesprek mag de LIO de video af en toe doorspoelen (zelf doen of laten doen), vooral als
hi< als lesgever niet in beeld is. Probeer iedere LIO op dezelfde manier te benaderen. Besluit het
gesprek met een korte evaluatie en stel vragen als wat vond je van dit gesprek? heb ie het idee dat ik
(als gespreksleider) nu een goed beeld heb gekregen van je lesgeven? Zo niet: wat is dan anders?

Interpreteer niet. Geef aan wanneer de LIO het resultaat verneemt.
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Bijlage 5. Topics van drie gespreksleidraden

Doel. Vaststellen reflectie- en didactisch profiel. Verkrijgen van achtergrondinformatie en evaluatie
van ervaringen.

Leidraadboor bet eerste gespiek ( januari)
Totale gespreksduur: 45 tot 55 minuten. Alle aandachtspunten passeren de revue. In principe door-
vragen. Vragen om illustraties om na Ie gaan of ze begrippen kennen. Per punt het gesprek in steek-
woorden of korte zinnen samenvatten. Het 'verslag' later door hen op juistheid laten controleren en
paraferen. Zeg dat tegen hem/ haar.

Assessment 'reflectieprofiel'. Het gesprek geeft feitelijke informatie 6n zegt iets over de mate van
reflecteren. Bij met name de onderdelen 2,3 en 4 doet de LIO uitspraken die omvang en/of diepgang
van het reflecteren illustreren. We kunnen dat waarderen met:
niveau 0: er wordt niet gereflecteerd;
niveau  1. de omvang en/of diepgang van het reflecteren blijft beperkt tot 66n of enkele aandachts-
punten;
mveau 2: er wordt over meerdere punten gereflecteerd en/ of de diepgang is groot;
niveau 3: over vrjjwel alle mogelijke aandachtspunten wordt gereflecteerd en/of de diepgang op
meerdere punten is groot.
Assessment 'didactisch profiel'. De opzet van het LIO-traject, ons gedrag als opleiders en de inhoud
van de practica staan model voor het onderwijs, dat de LIO in de school toepast of gaat toepassen.
Zie daarvoor het model van een 'krachtige' leerwerkomgeving 6n het model vakconcept in
'Bewegingsdidactiek'. De vraag is: in hoeverre zien ze dat 'model' en verbinden ze daar consequen-
ties aan voor hun lesgeven? Beoordeel het volgende:
niveau 0: er wordt weinig herkend;
niveau  l. er worden enkele opvattingen benoemd, die (nog) geen consequenties (in onderwijsmetho-
den) voor hun lesgeven hebben;
niveau 2: er worden opvattingen genoemd, die geen 6n wel consequenties (in onderwijsmethoden)
voor hun lesgeven hebben;
niveau 3: er worden ontwikkelingen genoemd, die tot keuzes van opvattingen leiden en meerdere
opvattingen hebben al of niet in samenhang consequenties (in onderwijsmethoden) voor hun les-
geven.

Onderdeel 1. Commentaar op functioneringsprofiel.
Doel: een eerste indruk van derden over je professioneel functioneren gebaseerd op indruk van jeopleiders tijdens functioneren in de practica,in het overleg,bij assessments en SWB-plan (eerste en
tweede versie).
-    Ben je het met dit profiel eens?
-     Geef - eventueel- aanvullingen of wijzigingen. Waarom die aanvullingen en/of wi zigingen 1
-    Kunnen wiJ dat uit Je gedrag constateren?
Profiel mag worden behouden. Een volgend meer uitgebreid profiel volgt in juni.
Onderdeel 2. Leerverslag.
Je hebt in je SWB-plan (tweede versie) een leerverslag van de eerste twee perioden (tot en met de
kerstvakantie) opnemen en leertaken voor de periode tot de krokusvakantie beschreven. Kun je mij
vertellen. . ..
-   Wat zijn je belangrijkste leerervaringen op het gebied van: lessen op school, sectie/mesotaken,

leertaken 6n SWB-taken/project?
-    Ervaar je de leeromgeving in dit tra ect als 'krachtig' (toelichten wat daaronder wordt verstaan)1

Komt die 'krachtige' leerwerkomgeving met jouw/jullie vakconcept overeen?
Wat realiseer je van je vakconcept al in je lessen op school?
Ben je gericht op: bewegingseducatie, sporteducatie of sportgerichte bewegingseducatie (= slim
sportgericht leren oplossen van problemen) 1 Geef een motivering/ verdedig je standpunt!

Onderdeel 3. Portfolio.
Doel: zelf een beeld van niveau en/of vorderingen van competenties kunnen geven.
Waarover kun je bewijzen van je niveau dn vorderingen aanleveren? Laat ze zien.
Waarom zegt dat voor jou iets? Geef een toelichting.
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Onderdeel 4. Studievoortgang.
Doel: analyse van knelpunten, mogelijke oplossingen daarvan en reflectie op ervaringen
-   LIO-traject tot nu toe en inclusief de nog resterende reguliere ALO-activiteiten tot en met het

derde jaar. Zijn er knelpunten? Oplosbaar?
-  LIO-traject tOt nu toe. Welke leerervaringen heb je opgedaan in: de didactische practica? de

methodische practice? de managementpractica? de zelfstudie? de ALO-sectie? de lessen op
school? in de schoolsectie, met je coach, de school?

Onderdeel 5: werkplekanalyse.
Doel: enkele feitelijke gegevens over exploratieruimte en de waargenomen kwaliteit daarvan.
1. Lesgeefervaringen.
Aan hoeveel groepen geef je les? Hoeveel lesuren per week in toraal?
Bij hoeveel groepen voel je dat je zeker van iezelf bent, bereik je voldoende leerresultaat, durf je in
inhoud of aanpak te experimenteren?
Met welke collega's op school praat je vooral over je leservaringen?
2. Mesotaken.
Hoeveel mesotaken voer je in de school uit en hoeveel tild besteed je gemiddeld en in totaal per week
aan die taken (0-2,3-4,5 en meer uren)?
Welke mesotaken heb je op her gebied van begeleiding, programma-/planontwikkeling, management
bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen in de school?
Van wie knig le begeleiding bij de opzet en uitvoering van de mesotaken in de school? Hoeveel tijd
is daar per week mee gemoeid?
3. Rol van de coach.
Hoeveel overlegmomenten heb je per week met coach en hoe lang duurt een overleg?
Wat levert dat overleg jou op? Ben je tevreden over de kwaliteit daarvan?
Stelt je coach zich in het overleg op als expert, een (ervaren)collega, iemand die overtuigd is van het
eigen gelijk?
4. Participatie in de onderwijstaken van de ALO-sectie.
Hoeveel tild ben je per week kwijt aan her maken van taken en de (zelf)studie daarvoor? Meer dan
acht uur, vier tot zeven uur, minder dan vier uur?
Hanteren jullie een vaste verdeling van taken of wisselt dat?
5. Andere scholingservaringen in school 6n op de ALO (tot en met de tWeede periode).
Welke andere scholingservaringen heb je in deze periode opgedaan?
Hoeveel tijd per week ben je daarmee kwijt?
Hoeveel tijd per week werk je er bij? Wat is dat voor werk?

(2) Leidraad voor bet tzveede gesprek (april)
Doel. Vaststellen reflectie- en didactisch profiel. Het gaat met name om de vraag: hoe ontwikkelt zich
het vakconcept? Verkrijgen van achtergrondinformatie en evaluatie van ervaringen.
De informatie aan studenten over de bedoeling van dit tweede gesprek luidt als volgt.
Her gesprek gaat over je kijk op het vak. Wat vind je belangrijk en wat niet.7 Je vakconcept dus. Hoe
is de relatie tussen jouw vakconcept en dat van de LIO-sectie? Hoe jo-jo jij daarmee van theorie naar
praktijk en terug? Wat realiseer je al en wat nog niet? We gaan samen didactisch behoorlijk de diep-
re in. Het gesprek duurt 45 minuten en begint met je videoband (maximaal 10 minuten) van een les-
decl uit een lessenreeks of van lesfragmenten uit meerdere lessenreeksen. Geef er commentaar op en
met name: 'waarom doe je het zo?'
De LIO's bij het SO doen hetzelfde, maar mocht een opname problemen opleveren dan wordt een
gedetailleerde les(deel)beschrijving en een volledig uitgewerkte lessenreeks meegenomen. Dat wil
zeggen lesplannen met een schriftelijke toelichting via een 'ontwerpwtizer voor 'krachtige' leerom-
gevingen'. In het gesprek worden alle hierna volgende vragen gepasseerd. Zo mogelijk doorvragen.
Vraag om voorbeelden om na te gaan of begrippen worden gekend. Per punt kort samenvatten.
Actie 1. Tonen van videoband  plus  her plan voor lessenreeks. Motiveer waarom  le zd handelt.  Wat
beweegt je2
Beoordeel op basis van beide producten of keuzes/beslissingen uitsluitend van praktische/ organisa-
torische aard ziJn of op basis van een vakconcept worden verantwoord.
Actie 2. Welke leertaken heb je per periode gekozen? Waarom juist deze?
Ook hier de vraag of de keuzemotieven van praktische/organisatorische aard zijn of vanuit een vak-
concept worden verantwoord.
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Actie 3. Kan de student een of meerdere ontwikkelingen beschrijven ter verklaring van conceptuele
keuzes? Denk aan ontwikkelingen op het gebied van bewegingscultuur/ SpOrt, jeugdig bewegingsge-
drag, onderwijs (type onderwijs en type leerling, opvattingen over wat 'goed' onderwijs is) en leren
6n professioneel handelen van vakdocent en/of sectie.
Mogelijkheden: (1) ze kunnen een enkele ontwikkeling (drie of minder) noemen (een ontwikkeling
is: er is behoefte aan snel succes hebben en een ontwikkeling is niet: unihockey) of (2) ze kunnen
enkele ontwikkelingen noemen (vier of meer).
Actie 4. Welke opvattingen heb je?
Een keuze: je kunt ze eerst zelf opvattingen laten benoemen en hen later confronteren met de opvat-
tingen uit een schema of daar direct mee beginnen.
Hoe belangrijk vinden ze de in het schema opgenomen opvattingen (erg belangrijk, belangrijk, onbe-
langrijk). Laat ze de begrippen definieren.
Kunnen ze (algemene/enigszins abstract omschreven en in het werkplan opgenomen) (1) opvattin-
gen benoemen, (2) ordenen (pedagogische, onderwijs-, bewegingsopvattingen en opvattingen over
het functioneren als professionele vakleraar en team/sectie) en in rangorde van belangrijkheid plaat-
sen, (3) relateren/aan elkaar koppelen en (4) praktisch in fasen vertalen.
Het kan in het algemeen (voor het gehele bewegingsonderwijs geldend) worden ingevuld of specifiek
(met het oog op de specifieke onderwijssituatie in bijvoorbeeld SO of VMBO).
Geef achteraf een waardering aan op een vijfpunt schaal ten aanzien van de volgende aspecten.

1 1          1          1          1
Het benoemen van opvattingen is:
niet nauwke,irig erg nauwkeurig

Het (rang)ordenen en relateren van opvattingen is:
erg beperbr heel nauwkeurig

Bron: 'Spelend leren spelen' en 'Beleid in bewegen'. Daarin is een model opgenomen waarvan het
raamwerk de volgende is.
Toelichting. De motor achter een meer professioneel handelen in ons vak is het 'vakconcept'. Het is
een samenhangend geheel van opvattingen, die voor een vakleraar bewegingsonderwijs of een team
van vakleraren/ vaksectie van belang zijn. Opvattingen zijn gebaseerd op ervaringen, theorietn, aan-
names, visies op ontwikkelingen. De structuur van een vakconcept is als volgt
1. Visie op: de (ontwikkelingen in de) samenleving en met name de bewegingscultuur in het algemeen
en de sport in het bijzonden In: 'Beleid in bewegen', hoofdstuk 3.
2. Visie op: de (ontwikkelingen in het denken over de) mens of het kind in het algemeen en de bewe-
gend mens/kind in het bijzonder en de betekenis van de lichamelijkheid in zijn bestaan. In: 'Beleid
in bewegen', hoofdstuk 3.
3. Visie op: (de ontwikkelingen in) het onderwijs en her bewegingsonderwijs. Zie 'Beleid in bewe-
gen', hoofdstuk 4 en 5.
Deze visies resulteren in vakopvattingen, die we als volgt kunnen ordenen. Voorbeelden te vinden in:
'Spelend leren spelen', hoofdstuk 1 tot en met 3 en 'Beleid in bewegen', hoofdstuk 5, paragraaf 1 met
een voorbeeld van een vakconcept.
Ontwikkelingen resulteren in een samenhangend geheel aan opvattingen: het vakconcept. Het vak-
concept van de student wordt gespiegeld met het model 'vakconcept'.
Hiermee heb le kernopvattingen benoemd en enigszins geordend en zelfs in een rangorde geplaatst.
Her relateren van opvattingen aan elkaar kan nog preciezer. De volgende stap is het vertalen van
opvattingen naar de praktijk, het concretiseren. Die vertaling moet op zo' manier gebeuren, dat het
voldoende dekkend is en dat het in fasen kan worden uitgevoerd.
De praktische vertaling in fasen worden 'onderwijsmethoden' genoemd. Hoeveel en in welke mate
worden opvattingen praktisch (en in fasen) gerealiseerd?
1. Bij hoeveel procent (minder dan 40%, 40-70%, meer dan 70%) van de opvattingen lukt dat?
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2. Bij welke opvattingen bestaat (nog) een onvoldoende beeld van de praktische vertaalbaarheid?
3. Waaraan ligt het dat opvattingen nog niet geheel kunnen worden gerealiseerd (je eigen mogelijk-
heden, de groepen waaraan  e lesgeeft, de schoolsituatie, andere omstandigheden)?
4. Geef voorbeelden van het in fasen praktisch vertalen van opvattingen.
Actie 5. Welke en in welke mate worden opvattingen in samenhang/gelijktijdig praktisch vertaald?
Voorbeeld van samenhang: thematisch werken 6n probleemsturend werken 6n zelfstandigheid ont-
wikkelen.
Confronteer hen met de aspecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving. Spoort dat met hun eigen
of sectie-vakconcept?
Het staat model voor het opleidingsonderwijs in het LIO-traject En voor het onderwijs in de school.
Ziin ze het daarmee eens?
Actie 6. In welke mate komen jouw opvattingen, die je in de school realiseert of wilt gaan realiseren,
overeen met die van de 'krachtige' leerwerkomgeving in dit LIO-traject? Toon een overzicht van
indicatoren.
Waarin verschillen jouw opvattingen met die van de ALO-sectie/school(sectie)/coach ?
Actie 7. Zijn de opvattingen over het vak in dit LIO-traject veranderd. Heeft er een denkontwikke-
ling plaatsgevonden?
Zijn er veranderingen gekomen in: (a) de omvang of hoeveelheid opvattingen? (b) de aard/ gevari-
eerdheid van de opvattingen? (c) de ordening, rangordening, relatie tussen opvattingen? (d) concre-
te vertalingen van opvattingen naar de praktijki
Waardoor ziin die veranderingen vooral opgetreden? (a) Je ALO-sectie? (b) le schoolsectie/ coach?

(c) de ALO-practica, lessen en/of zelfstudie? (d) de.... 

(3) Leidraad derde gesprek (juni)
Doel. Indrukken van professionele ontwikkelingen (portfolio) en conceptuele ontwikkeling (sollici-
tatie) in het bilzonder dn kritische reflectie. Graag korte notitie van het verloopt van het gesprek.
Onderdeel 1. Commentaar op het concept functioneringsprofiel: ben je het ermee eens ?
SWB 4 en bijstellingen van vorige SWB-versies kunnen nog wijzigingen in het functioneringsprofiel
opleveren.
Assessments, verslagen, producten hebben de informatie opgeleverd voor het geven van de waarde-
ringen.
Als een LIO het niet met een beoordeling eens is laat hem dan bewijzen dat we ons vergist hebben.
Portfoliomateriaal kan dat 'bewijs' leveren. We noteren de opmerkingen en bevestigen of er wel/ geen
direct bewijs bij geleverd wordt. Datzelfde geldt voor te hoge of te lage waarderingen.
Portfoliomateriaal omvat bewijzen over niveau en ontwikkelingen. Een toelichting van de LIO
(schriftelilk en/of mondeling) op materiaalkeuzes is nodig. Het kan gaan om persoonlijk of geza-
menlijk gemaakt materiaal. Portfolio wordt beoordeeld op volledigheid en niveau. Zie bijgaande
beoordeling
Onderdeel 2. Sollicitatiegesprek naar aanleiding van een aangeleverde brief toespitsen op:
-    beschrijf de sterkte en zwakke punten in je competenties!
-     kijk op het vak: wat vind je waarom belangrijk? Vraag naar de realisering van het model c.q. eigen

vakconcept.

-    hoe realiseer je dat in de praktijk ? Vraag naar het zelf realiseren van een krachtige leerwerkom-
geving.

Onderdeel 3. Ben je tevreden over je eigen professionele ontwikkeling in het LIO-traject? In hoe-
verre heb je van de geboden 'krachtige' leerwerkomgeving gebruik gemaakt? Heb je voor jezelf het
maximale eruit gehaald? Zo niet, ten aanzien van wat dan niet en waarom is dat dan niet gelukt?
Onderdeel 4. Ben je tevreden over het LIO-traject zelf (ALO-deel en schooldeel)? War moet verbe-
terd worden/ wat zou anders moeten gaan? Individueel commentaar op concept trajectevaluatie.
Komt de ALO-sectie nog met een gemeenschappelijk commentaar. Een herziene versie wordt
achteraf aan hen toegezonden.
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Bijlage 6. Analyse van eigen werkplek door coach
Er vindt vergelilking plaats met de beoordeling van de werkplek door de LIO tijdens het individue-
le gesprek in januari. Vragen aan de coach in februari.
We stellen het zeer op prijs een beeld te krijgen van de leermogelijkheden van de LIO op uw school.
Wilt u ons de antwoorden v66r eind februari doen toekomen (via de LIO of opsturen aan onderge-
tekende)? Bij voorbaat onze dank daarvoor.
- Wat kan in de werksituatie van de LIO wel en niet goed worden geleerd?
- Mesotaken die de LIO in de school kan uitvoeren.
Hoeveel mesotaken kan de LIO dit jaar uitvoeren?
Welke mesotaken kunnen worden uitgevoerd en hoeveel tijd kost de LIO dat in totaal per week?
Krijgt de LIO van u en/ of van uw collega's begeleiding bil de opzet en uitvoering van de verschil-
lende mesotaken?
Is de belasting van de LIO gelijk aan die van andere collega's?
Bij mesotaken denken we aan een drietal groepen van taken op het gebied van begeleiden, het maken
van programma's/plannen en leermiddelen en het managen zoals overleg voeren of vergaderen.
- Begeleiden van de LIO.
Hoeveel keer per week en per keer hoe lang heeft u overleg met de LIO?
Hoeveel tijd krijgt u voor het begeleiden van de LIO? Bent u daar wel of niet tevreden mee?
Heeft u of een collega andere of meer taken gekregen omdat de LIO uw lessen of die van een collega
uitvoert? Als u dit bevestigend beantwoordt: welke taken zijn dat en heeft dat uw instemming
respectievelijk die van uw collega?
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Bijlage 7. Teamevaluaties: eerste, tweede en derde ronde
Doel. Vaststellen van het gezamenlijke en individuele reflectieprofiel.
Eerste evaluatieronde (november).
Het team voert een eerste teamevaluatie uit op basis van individuele evaluaties van de teamleden. In
het gesprek daarover wordt van de deelnemers gevraagd aan te geven wat 'meer of minder door een
individu' mag worden gedaan of wat hetzelfde mag blijven. In een aantal rondes worden de indivi-
duele lijsten aangevuld. Vervolgens vraagt de beschreven persoon anderen Om toelichting en geeft
zelf commentaar op de aantekeningen en kiest de eigen prioriteiten. In januari komt het team zelf op
de evaluatie terug.
Doel van deze teamevaluatie is het elkaar feedback geven en het samenwerken bevorderen.
De LIO's hebben hun eigen rol geevalueerd. Aandachtspunten:
-    rol inzake visie en ontwikkeling
-    rol inzake communicatie/begeleiding/coaching in de groep
Dit ten behoeve van proces/ groepssfeer 6n product/ opbrengsten. De oordelen worden gekoppeld
aan een teamevaluatie. Hoe oordeel ik als lid van een team over anderen op dezelfde punten? Hoe
waardeer ik hun beroepshouding?
Waar kunnen we als begeleiders overeenkomsten constateren (tussen individuele beroepshouding-
waardering 6n waardering door anderen)  en waar verschillen?
Procedure.
Individuele waarderingen van de eigen beroepshouding worden doorgelezen. Opvallende waarde-
ringen en/of opmerkingen worden gearceerd.
We richten een tutorruimte in met tekenvellen/flapovers/viltstiften/plakband. Op publicatiebord de
overlegruimte aangeven. Werk op tijd.
De LIO schrijven hun naam op een vel en hangen dat op. Het vel wordt verdeeld in drie kolommen:
meer-minder-houden zo.
De LIO passeert de andere vellen en schrijft per vel zijn/ haar opmerkingen. Laat ze meerdere keren
langs de vellen lopen en zaken opschrijven. Achter elke opmerking de eigen voornaam laten vermel-
den.

Als iedereen uitgeschreven is (circa 15 minuten) worden de opmerkingen per vel besproken. De ont-
vanger van een opmerking bevestigt deze, vraagt toelichting en/of bestrijdt deze. Wat wijkt af van het
eigen oordeeli Zie de individuele invulling.  Ook wij kunnen dat noemen.  Aan het einde van de
bespreking worden door de ontvanger ziin verbeteracties geformuleerd. Hij schrijft ze op het vel
papier. Zo wordt iedereen besproken. Let op een gelijke besprekingstijd.
Aandachtspunten evaluatie van de bijeenkomst: gelijkwaardige/evenredige inbreng, constructieve
feedback, luisteren naar elkaar en doorvragen en samenvatten? Laat ze in 66n woord hun gevoelens
over deze bijeenkomst uiten.
Verzamel de materialen. De vellen worden door de LIO-sectie bewaard. In  anuari herhalen ze deze
evaluatievorm, nadat ze zichzelf en elkaar op de speerpunten van de vorige keer hebben beoordeeld
(is het verbeterd?).

Tiveede evaluatieronde (april)
Deze evaluatie bestaat uit twee delen: een individuele en gemeenschappelijke of sectie-evaluatie.
1. Maak zelf een schriftelifke beoordeling van de periode vanaf de vorige evaluatie tot vandaag.
Beoordeel jouw bijdrage aan de werkwijze/het proces van samenwerken in le team On de producten
die tot nu toe zijn gemaakt. Geef daarbij aan: wat meer had gekund, wat minder en wat zo mag blij-
ven.

2. In het teamoverleg worden de individuele evaluaties ingebracht. Anderen geven er direct com-
mentaar op door te bevestigen waI jouw mening is, door te nuanceren of aan te vullen. Op die
opmerkingen moet geen discussie volgen en de andere teamleden hoeven het er ook niet mee eens te
zijn. Werk met een gespreksleider.
3. Vul de opmerkingen op je lijst aan en onderstreep 66n of enkele actiepunten, die je in de komende
periode nog wilt verbeteren. De verzamelde lijsten worden aan de teamevaluatie toegevoegd.
4. Het team evalueert binnenkort samen met de begeleider erbij 'de werkwijze' en 'de kwaliteit van
de producten tot nu toe'. Hoe gaat dat of hoe is die? Wat zijn de oorzaken van knelpunten? Hoe gaan
iullie die oplossen?
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Derde evaltiatieronde (eind mei/begin juni)
Op basis van zelfgekozen evaluatiecriteria worden proces- en productaspecten van zowel de indivi-
duele teamleden apart als het team als geheel besproken en in een evaluatieverslag opgenomen. Dit
verslag wordt mondeling toegelicht.
Elke LIO  of een LIO-sectie geeft commentaar op een beschreven trajectevaluatie. Een eindversie
wordt na verwerking van het commentaar opgestuurd.
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Bijlage 8. Aandachtspunten bij twee assessments

8.1 Aandachtspunten referaat over de persoonlijke ontwikkeling in het LIO-traject.
Doel. Vaststellen reflectie-, didactisch- en managementprofiel.
Een referaar duurt dertig minuten, waarvan in maximaal twintig minuten een beschrijving wordt
gegeven van de eigen ontwikkeling in het LIO-traject en de ontwikkeling van het eigen vakconcept.
Vervolgens vindt in maximaal tien minuten vragen en discussie plaats.
Bii elk referaar is een nader aan te geven minimum aantal mede-LIO's aanwezig. Daarnaast le coach,
die daarvoor door de LIO wordt uitgenodigd en de opleiders. Iedere toehoorder krijgt een samen-
vatting c.q. handout van het referaat. Een medestudent fungeert als gespreksleider, een ander als kri-
tische referent. Deze start na de ronde van informatieve vragen met kritische kanttekeningen. De
referent heeft vooraf inzage gekregen in al het geproduceerde materiaal (vooral SWB-planversie en
portfolio) en zoekt naar sterke maar ook zwakke punten in je verslag.
Het referaat, het optreden als gespreksleider en referent wordt in samenhang als assessment getoetst.
Bij een waardering van  1-  mag je het referaat nog een  keer doen.

Aandachtspunten referaat.
A. In de rol van presentator. B. In de rol van gespreksleider. C In de rol van kritisch referent

De rol van presentator Opmerkingen
Presentatie. Duidelilkheid van het verhaal,
lichaamstaal en mediagebruik.
Inhoud.

1. Ontwikkelingen in het lesgeven: niveau-
onderscheid. Het praktisch realiseren
van het vakconcept en de mate waarin dat
gebeurt.
2. Ontwikkelingen op het gebied van mesotaken.
3. Ontwikkelingen in de 'kijk op het val<'
(het vakconcept).
4. Ontwikkelingen in het reflecteren op het
eigen (didactisch) handelen en het oplossen
van vakproblemen.
De rof van kritisch referent Opmerkingen
Breed aandachtsgebied in de analyse.
Sterke en zwakke punten aan kunnen geven.
Gespreksvaardigheid.
De rol van gespreksleider Opmerkingen
Introductie van de presentator.
Lijn in het vragenstellen brengen.
Samenvatten van de belangrijkste kritiekpunten.

8.2 Aandachtspunten beoordeling projectverslag.
Doel. Vaststellen didactisch- en managementprofiel.
Het verslag bestaat uit de eerder gemaakte en nu bijgestelde projectopzet, de producten Uit de onder-

zoeks-, ontwikkelings- en implementatiefase en de proces- en productevaluatie. Beoordelingspunten:
(1) structuur van het verslag en (2) leesbaarheid van het verslag.
Inhoud van het verslag. Te beoordelen aspecten.
1. De mate van detaillering en consistentie van de projectopzet.
2. Inhoudelijke uitwerking onderzoeksdeel: kwaliteit toepassing zes onderzoeksstappen voor prak-
tijkgericht onderzoek.
3. Inhoudelijke uitwerking ontwikkeldeel: omvang en diepgang.
4. Inhoudelijke uitwerking implementatiedeel: aansluiting bij verandermogelijkheden en -condities.
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Projectevaluatie. Beoordelingspunten.
1. Kwaliteit en diepgang van de analyse ten aanzien van takenverdeling, samenwerking, planning, be-
sluitvorming.
2. Evaluatie van het projectplan.
3. Kwaliteit en realiteitswaarde van de aanbevelingen.
In het procesverslag wordt ook de bijdrage van elk lid van de projectgroep opgenomen. Een verschil
in inbreng moet worden beschreven. De eindwaardering kan dan ook varieren.
De opdrachtgevers en begeleiders beoordelen op basis van de negen beoordelingspunten het pro-
jectverslag met de kwalificaties: goed, voldoende, onvoldoende, slecht. Het resulteert in een eindni-
veauwaardering, dat per individu kan verschillen. De onvoldoende en slecht gekwalificeerde onder-
delen kunnen v66r de presentaties worden bilgesteld,

De presentatie.
Een presentatie van het rapport gebeurt op de school waarvoor het project is uitgevoerd. Hiervoor
worden de coach, de vakcollega's, andere geinteresseerde collega's en schooldirectie uitgenodigd.
Een plenaire presentatie van alle projecten vindt op de ALO plaats. Hiervoor worden de LIO-groep,
opleiders, coaches, familie/ vrienden en andere geinteresseerden uitgenodigd. De organisatie van de
avond is in handen van de projectgroepen zelf. Een presentatie kan plaatsvinden in de vorm van een
(gezamenlijk) referaat of een workshop. Het is de bedoeling dat het publiek vragen kan stellen en
kanttekeningen bij het project kan plaatsen. Aan het presenteren is in de opleiding aandacht besteed.
De daarvoor geldende spelregels kunnen hier worden toegepast. De criteria voor de beoordeling zij n

de volgende.
1. Structuur van het verhaal presentatiewi ze.
2. Inhoudelijke diepgang en verantwoording. Onderwerpkeuze en begripsverheldering.
3. Resultaten en conclusies.
4. Opbouw en gebruik van audiovisuele middelen.
5. Beantwoording van vragen en discussie.
De eindbeoordeling van de presentatie wordt in een niveaubeoordeling weergegeven. Dat kan per
projectgroeplid een verschillende waardering ziln. Als een LIO-sectie of projectgroep voor een
afstudeerwerkstuk verantwoordelilk is beoordeeld een begeleider namelijk op basis van de presenta-
ties of de individuele student inhoudelijk het werkstuk voldoende kan verdedigen. Indien de presen-
tatic onvoldoende is volgt een herkansing voor de gehele groep of een individueel lid.
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Bijlage 9. Beoordeling portfoliomateriaal
Volledigheid van het materiaal. Beoordelen van het aantal vormen.
a. ontwerpen van ondersteunende leermiddelen voor leerlingen
b. voorbeelden van (diverse soorten) plannen
c. gemotiveerde keuzes van inhouden; het waarom van keuzes wordt in de producten aangegeven
d. gemotiveerde keuzes van onderwijsmethoden
e. voorbeelden van evaluaties van lessenreeksen, logboekfragmenten, verslagen van functionerings-
gesprekken of leerverslagen,
f. voorbeelden van taakprestaties in de vaksectie en/of op schoolniveau
g. voorbeelden van taakprestaties in netwerken buiten de sectie in of buiten de school.
Nagegaan wordt op welke terreinen informatie wordt aangeboden. Hoe meer, hoe professioneler.
Elk product moet voorzien zijn van een toelichting waarin de betekenis ervan wordt aangegeven. Die
toelichting kan schriftelijk of mondeling zijn. Een product zegt iets over het eigen beeld van een
competentie. De volgende kerncompetenties worden onderscheiden:
-    her hebben van visie
-    het kunnen ontwikkelen van programma's en leer- of onderwijsmiddelen
-   het kunnen begeleiden, communiceren en reflecteren
-   het kunnen lesgeven en organiseren.
Dat kan naar aard op didactisch gebied of managementgebied liggen.

Omvang 6n niveau van het materiaal.
Beperkt/laag. Het aangeleverde materiaal is niet volledig en bestaat uit maximaal drie vormen, heeft
betrekking op twee kerncompetenties en ligt naar aard op 66n gebied. Het wordt (te) beknopt en
oppervlakkig toegelicht. Het omvat materiaal dat een beginnend vakleraar goed kan gebruiken. Het
is vooral praktisch van aard en wordt nauwelijks in een breder gebruiksperspectief geplaatst. Het lost
direct een praktisch probleem op. Zie verder niveau 66n van assessment 1 (deel 3, hoofdstuk 6).
Voldoende/gemiddeld. Het aangeleverde materiaal is vrijwel volledig en bestaat uit minimaal vier
vormen, is dekkend voor minimaal drie kerncompetenties en ligt naar aard op 66n of twee gebieden.
Het wordt duidelijk toegelicht. Het materiaal is dat van een al enigszins gevorderd beginnen Het is
vooral praktisch van aard en wordt ook in een breder gebruiksperspectief geplaatst. Zie verder niveau
twee van assessment 1.
Uitgebreid/hoog. Het aangeleverde materiaal is vrijwel volledig en bestaat uit minimaal vi f vormen,
is dekkend voor vier kerncompetenties en ligt naar aard op twee gebieden. Het wordt zeer doordacht
toegelicht. Het omvat materiaal dat een meer dan gevorderd beginner goed kan gebruiken. Het is
praktisch en theoretisch ingevuld en wordt nadrukkelijk in een breed gebruiksperspectief geplaatst.
Zie verder niveau drie van assessment  1.
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Bijlage 10. Assessmentprofielen

A. Reflectieprofiel.
Dit assessment richt zich vooral op het communicatieve/ reflexieve aspect van het professioneel func-
tioneren (Verkroost, 1999). De te beoordelen competenties zijn: DJ en MJ
Door de volgende assessments wordt het functioneringsniveau vastgesteld: As 2,6,7,10,11,12,13,
14,15,17.
Normen. Dir assessment bestaat per niveau uit zes kenmerken. Het gaat om een signalering in enige
mate. Er kunnen kenmerken worden gesignaleerd op meerdere niveaus.
- wordt minder dan 50% van de kenmerken op niveau 1 gesignaleerd (minder dan 3) dan spreken

we van een 0+ niveau
-    wordt meer dan 50% op niveau 1 gesignaleerd dan spreken we van niveau 1
-    wordt op niveau 2 minder dan 50% van de kenmerken gesignaleerd (minder dan 3) dan spreken

we van mveau  1 + en bilmeer dan 50% van de kenmerken (3 of meer) van niveau 2
-    wordt op niveau 3 minder dan 50% van de kenmerken gesignaleerd (minder dan 3) dan spreken

we van niveau 2+ en bij meer dan 50% van de kenmerken (3 of meer) van niveau 3.
Het is dus mogelijk om op 'niveau 3' te functioneren en toch op elk niveau '50% of meer kenmer-
ken' maar te tonen. Er worden drie niveaus onderscheiden.

Niveau 1,
1. Gebeurtenissen, feiten en ervaringen worden globaal beschreven.
2. De beschrijvingen zijn beknopt, feitelilk en vergen veel int:erpretatie.
3. Het eigen gedrag/ de eigen rol wordt beperkt aangegeven.
4. Het eigen gedrag wordt globaal beschreven.
5. Oorzaken voor problemen worden niet of oppervlakkig aangegeven en zi n vooral extern van aard.
6. Er worden geen consequenties aan ervaringen gekoppeld.

Niveau 2.
1. Gebeurtenissen, feiten en ervaringen worden beperkt systematisch beschreven.
2. Ze worden in meerderheid gekoppeld aan specifieke contextgegevens.
3. Het eigen gedrag wordt in beperkte mate toegelicht en verantwoord.
4. Het eigen gedrag wordt in enige mate systematisch beschreven.
5. Oorzaken voor problemen worden beperkt aangegeven en zi n zowel extern als intern van aard.
6. Er worden 66n of enkele globale consequenties aan ervaringen gekoppeld.

Niveau 3.
1. Gebeurtenissen, feiten en ervaringen worden uitgebreid en systematisch beschreven.
2. Er worden aanvullingen met reflecties op ervaringen, meningen en het eigen handelen gegeven.
3. Het eigen gedrag wordt in ruimte mate toegelicht en verantwoord.
4. Het eigen gedrag wordt systematisch breed en/of diepgaand beschreven.
5. Meerdere mogelijke oorzaken van problemen worden aangegeven en zijn zowel intern
als extern van aard.
6. Op basis van ervaringen worden leertaken of acties benoemd, die systematisch zijn geordend.

B. Didactiscb profiel
Dit assessment richt zich vooral op het didaCtische aspect van het professioneel functioneren.
De te beoordelen competenties zijn: DI toI en met 04.
Alle assessments minus As5, 8 en 10 stellen het functioneringsniveau vast.
Normen. Dit assessment bestaat per niveau uit tien kenmerken. Het gaat om een signalering in enige
mate.
Er kunnen kenmerken worden gesignaleerd op meerdere niveaus. Zie voor bepaling van het niveau

de beschrijving in het reflectieprofiel. Er worden drie niveaus onderscheiden.

Niveau  1.
1. Visie. Ontwikkelingen in de sport, het jeugdig bewegingsgedrag en/of her onderwijszijn zijn in
beperkte mate op eigen keuzes van inhouden, aanpak of organisatie van het onderwijs van invloed.
Relevante theorieBn op het gebied van de didactiek van het bewegingsonderwils worden in beperkte
mate praktisch gebruikt.
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2. Visie. Ideefn over wat goed bewegingsonderwils is worden vooral op basis van eigen sport- en
onderwijservaringen in beperkte mate en nog weinig geordend aangegeven.
Opvattingen worden als gelijkwaardig in belangrijkheid gezien.
Opvattingen worden nog weinig bewust en niet of in beperkte mate naar het didactisch handelen ver-
taald.

3. Ontwikkeling. Planning richt zich voornamelijk op de korte termijn van 66n of twee lessen. De
aandacht in de voorbereiding en bij het lesgeven is vooral organisatorisch en/of inhoudelijk gericht
en op enkele hoofdpunten als leerdoelen, inhouden en organisatie. De meest belangri ike aandachts-
punten of aanwilzingen worden geformuleerd.
4. Ontwikkeling. Er wordt af en toe ten behoeve van het 'keren bewegen'gebruikt gemaakt van leer-
middelen.
Er zijn ideeEn over hoe leerlingen actief bil de les kunnen worden betrokken.
5. Ontwikkeling/lesgeven. De keuzes van inhouden en volgordes daarbii ziin aandachISpUnt. Er
wordt in beperkte mate met niveau- en interesseverschillen rekening gehouden.
6. Begeleiding. Leerlingbegeleiding vindt voornamelijk in of rondom de lessen plaats en is vakge-
bonden.
7. Het reflecteren is vooral gericht op het eigen functioneren. In beperkte mate worden leertaken
gekozen.
Lesgeven. Evalueert af en toe de vorderingen van de leerlingen op productaspecten 6n het lesverloop/
het eigen lesgeefgedrag.
8. Lesgeven. Er wordt overwegend klassikaal, sturend en docentgericht onderwezen. Het leren van
(bewegings)vaardigheden krijgt de meeste nadruk. Het verschuiven van de aandacht in de les (het
pendelen) wordt tot enkele vormen of tot 66n keuze beperkt.
Het geven van methodisch gebonden eigen voorbeelden van bewegingsuitvoeringen wordt op
beperkt aantal gebieden toegepast.
9. Lesgeven. Beschikt over enkele vooral klassikaal georiEnteerde leerroutes.
10. Lesgeven. Evalueert leservaringen op proces- en productaspecten.

Niveau 2.
1. Visie. Ontwikkelingen in de sport, het jeugdig bewegingsgedrag en/of het onderwijs ziin in enige
mate op eigen keuzes van inhouden, aanpak of organisatie van het onderwijs van invloed.
Relevante theorie8n op het gebied van de didactiek van het bewegingsonderwijs worden in enige
mate bewust praktisch gebruikt.
2. Visie. IdeeEn over wat goed bewegingsonderwijs is wordt mede op basis van eigen bewegings- en
onderwiJservaringen op meerdere aspecten en geordend gewaardeerd.
Er is enige hierarchie in en relaties tussen opvattingen.
Er worden pedagogische, onderwijs- en bewegingsopvattingen benoemd en deels praktisch toegepast
maar nog niet in samenhang.
3. Ontwikkeling. Planning richt zich op de korte en (in enige mate) op de lange termi in van een les-
senreeks. De aandacht is vooral gericht op inhouden, volgorde of methodiek en doelen voor een les-
senreeks.

De meest belangrijke aandachtspunten of aanwijzingen worden geformuleerd.
4. Ontwikkeling. Er wordt met bewegingsthema's gewerkt en de aandacht gaat vooral uit naar het
door leerlingen leren oplossen van bewegingsproblemen. Aandachtspunten of aanwi zingen worden
in fasen en/of meer genuanceerd aangegeven. Er wordt voortdurend en doordacht gebruikt gemaakt
van meerdere leermiddelen om leerlingen actief bij de les te betrekken.
Er worden uitspraken gedaan over het krachtiger maken van leeromgevingen.
5. Ontwikkeling/lesgeven. Er worden opmerkingen over de aanpak of didactische werkwijze
gemaakt en/of leerlingen kunnen op meerdere niveaus leren en/of verschillende bewegingsactivitei-
ten kiezen (differentiatie naar niveau en/of interesse).
6. Begeleiding. Leerlingbegeleiding vindt in en rondom lessen plaats en is vakgebonden maar ook
persoonsgericht. De rol of functie van begeleider/mentor wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht
geschonken aan het scheppen van een optimaal leerklimaat.
7. Begeleiding. Het reflecteren is vooral gericht op het verbeteren van het eigen functioneren door
het zelf stellen van leertaken en zelfscholing.
Lesgeven. Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen op proces- en productaspecten dn
het lesverloop/het eigen lesgeefgedrag
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8. Ontwikkeling/lesgeven. Leerlingen worden actief bil het leren en leren te leren beti'Okken. Er
wordt voortdurend gestreefd naar het 'krachtiger' maken van de leeromgeving. Het pendelen in een
les of lessenreeks wordt af en toe op meerdere fronten toegepast.
9. Lesgeven. Er wordt overwegend ook meer groepsgericht, sturend en probleemsturend, leerling- dn
docentgericht onderwezen. Het leren oplossen van (bewegings)problemen krijgt de meeste nadruk.
10. Lesgeven. Maakt regelmatig gebruik van groepsgerichte op-maat leerroutes. Het geven van
methodisch gebonden eigen voorbeelden van bewegingsuitvoeringen wordt op meerdere gebieden
toegepast.

Niveau 3.
1. Visie. Ontwikkelingen in de sport, het jeugdig bewegingsgedrag en/of het onderwifs zijn duidelijk
op eigen keuzes van inhouden, aanpak of organisatie van het onderwijs van invloed.
Relevante theorieen op het gebied van de didactiek van het bewegingsonderwijs worden in ruime
mate en bewust praktisch gebruikt.
2. Visie. Ideeen over wat goed bewegingsonderwijs is wordt mede pp basis van eigen ervaringen op
meerdere aspecten diepgaand of zeer doordacht gewaardeerd. Er lS hierarchie in en relaties tussen

opvattingen.
Pedagogische, onderwijs- en bewegingsopvattingen worden benoemd en toegepast.

De toepassing(en) wordt met behulp van ontwerpwi zers praktisch in fasen vertaald en voor- en/of
achteraf aangegeven.
3. Ontwikkeling. Planning richt zich op de korte 6n lange termi n in samenhang. Deelgebied- en the-
maplannen spelen hierbil de belangrilkste rol. Er wordt vooral thematisch gewerkt. Het gaat hierbij
om bewegings- 6n ensceneringsthema's en het door leerlingen leren oplossen van problemen.
Er wordt voortdurend en doordacht gebruikt gemaakt van meerdere leermiddelen bij het leren bewe-
gen en ensceneren/ het leren te leren.
4. Ontwikkeling. Er worden meerdere onderwijsmetho(len (in samenhang) toegepast.
Leerlingen werken vooral in groepen, voeren verschillende rollen uit en leren nadrukkelijk ook van
elkaar. Er worden meerdere leermiddelen gebruikt voor het leren en leren te leren van bewegings- en
ensceneringsvaardigheden.
Er bestaan duidelijke ideeen over hoe leeromgevingen voor leerlingen krachtig te maken ziin.
5. Begeleiding. Leerlingbegeleiding vindt in en rondom lessen plaats en is vakgebonden 6n persoons-
gericht. De rol of functie van begeleider/ mentor wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht geschonken
aan het scheppen van een optimaal leerklimaat. Begeleiding staat in dienst van het bevorderen van
zelfstandigheid van leerlingen.
6. Begeleiding. Het reflecteren is vooral gericht op het verbeteren van het eigen functioneren door
het zelf stellen van leertaken, zelfscholing en scholing door derden.
Lesgeven. Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen proces- en productaspecten 6n het
lesverloop/het eigen lesgeefgedrag.
7. Ontwikkeling/lesgeven. Er worden opmerkingen over manieren van leren en aanpak of didacti-
sche werkwijze gemaakt. Leermiddelen spelen een bewuste en gedoseerde rol binnen die aanpak.
Leerlingen worden actief bij het leren en leren te leren betrokken. Er wordt voortdurend gestreefd
naar het 'krachtiger' maken van de leeromgeving. Het pendelen wordt voortdurend op meerdere
fronten toegepast.
8. Ontwikkeling. Kan een vakwerkplan, een consistent samenhangend geheel aan deelplannen,
samenstellen en ontwikkelen. Kan vakaspecten van verschillende omvang individueel en in een pro-
ject samen met anderen onderzoeken, ontwikkelen en implementeren.
9. Lesgeven. Er wordt overwegend ook meer groepsgericht, sturend En probleemsturend, leerling- dn
docentgericht onderwezen. Het leren oplossen van (bewegings)problemen krijgt de meeste nadruk.
10. Lesgeven. Maakt regelmatig gebruik van groeps- en individugerichte op-maat leerroutes. Het
geven van methodisch gebonden eigen voorbeelden van bewegingsuitvoeringen wordt op alle gebie-
den toegepast.

C. Managementprofiel.
Dit assessment richt zich vooral op het managementaspect van het professioneel functioneren.
De te beoordelen competenties zijn: Ml tot en met M4.
De assessments As2, 4, 5,  8  t/m 15 stellen het functioneringsniveau vast.
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Normen, Dit assessment bestaar per niveau uit tien kenmerken. Het gaat om een signalering in enige
mate. Er kunnen kenmerken worden gesignaleerd op meerdere niveaus. Zie daarvoor het reflectie-
profiel. Er worden drie niveaus onderscheiden.

Niveau  1.
1. Visie. Ontwikkelingen worden gesignaleerd. Ze leiden niet tot acties of reacties.
De sterke en zwakke punten van de organisatie worden globaal ervaren en beschreven.
2. Visie. De innovatiebereidheid is beperkt, er wordt defensief gereageerd en de aandacht richt zich
vooral op organisatorische en/ of inhoudelijke aspecten.
3. Ontwikkeling. Vernieuwingen vinden plaats op het niveau van lessenreeksen.
4. Ontwikkeling. Er is bereidheid tot scholen en zich ontwikkelen. Het wordt niet direct in gerichte
acties omgezet.
5. Ontwikkeling. Er wordt pragmatisch ontwikkeld. Systematisch praktijkgericht onderzoek en
implementatie blijven achterwege.
6. Begeleiding. Het vermogen om weerstanden tegen veranderingen en conflicten in de sectie of dc
school tactisch aan te pakken is beperkt aanwezig.
7. Begeleiding. Er is bereidheid om met elkaar samen te werken. Er is enige verdeling van taken. Het
zijn vooral korte termiintaken. De taakuitvoering is individualistisch. Eigen belangen domineren.
8. Begeleiding. Er is sprake van regelmatig werkoverleg. Overleg verloopt soms wel/soms niet
gestructureerd. Problemen worden ad hoc besproken. Het gaat vooral om organisatorische punten.
Gemeenschappelijke standpunten en een gemeenschappelijke 'kijk op het vak' worden belangrilk
gevonden, maar niet systematisch ontwikkeld. Argumenten voor standpunten worden ingebracht,
maar niet gewogen op de waarde van hun bijdrage aan het overleg.
Er wordt geen oplossing /invulling voor het probleem/de uitdaging gevonden. Een discussie levert
geen gemeenschappelijk resultaat op. Er is geen gemeenschappelijke strategie.
Externe contacten (in de school en daar buiten) worden belangrijk gevonden en aan het persoonlijk
initiatief van betrokkenen overgelaten.
9. Begeleiding/organisatie. Sectie- en persoonlijke functioneringsevaluaties vinden soms plaats en
hebben een ad hoc karakter.
10. Organisatie. Er is een formeel of informeel actieplan, dat het individueel en het handelen van de
sectie bepaalt. Er komen in elli overleg in ieder geval organisatorische en programmatische onder-
werpen aan de orde.

Niveau 2.
1. Visie. Ontwikkelingen in de 'omgeving' worden gesignaleerd en gewaardeerd. Mogelijke conse-
quenties worden nagegaan.
De sterke en zwakke punten van de sectie of de school worden benoemd en op zich bekeken.
2. Visie. De innovatiebereidheid is aanwezig, er wordt positief op ontwikkelingen gereageerd en richt
zich vooral op organisatie en inhoud van het vak.
3. Ontwikkeling. Vernieuwingen worden op meerdere niveaus in plannen vertaald.
4. Ontwikkeling. Er worden acties ondernomen om zichzelf te ontwikkelen c.q. te scholen. Vormen
vanpraktijkgericht onderzoek komen vooral individueel aan bod.
5. Ontwikkeling. Er wordt in een project of taak pragmatisch ontwikkeld en geimplementeerd.
Onderzoeken gebeurt ad hoc.
6. Begeleiding. Het vermogen om weerstanden tegen veranderingen en conflicten in de sectie of de
school ractisch aan te pakken wordt benut. Met minderheidsstandpunten wordt rekening gehouden.
Er wordt vooral mondeling gepresenteerd.
7. Begeleiding. Er is sprake van regelmatig werkoverleg, collegiate consultaties of intervisie. Het
overleg verloopt op korte termiln overwegend gestructureerd en is effectief en efficidnt. Er is een
agenda, verdeling van taken in het overleg en er ziin afspraken over hoe besluiten genomen worden.
Problemen worden ad hoc besproken. Het gaar vooral om organisatorische en inhoudelilke punten.
8. Begeleiding. Er is bereidheid om met elkaar samen te werken. Taken worden verdeeld en er wordt
nu ook samen aan taken gewerkt. Er is een onderlinge verdeling van taken op korte en lange termiin
ook op basis van kwaliteiten van betrokkenen. Indien dat niet het geval is dan is het een bewuste
taaktoewijzing die als 'scholing' is bedoeld. Naar gemeenschappelijke standpunten en 'kijk op het
vak' wordt gestreefd.Er wordt naar het opzetten van een relevant netwerk van contacten gestreefd.
9. Begeleiding/organisatie. Sectie- en persoonlijke functioneringsevaluaties vinden regelmatig plaats
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en hebben soms een ad hoc karakter en zij soms systematisch gepland.
10. Organisatie. Er is een formeel of informeel actieplan, dat het individueel en het handelen van de
sectie bepaalt.

Niveau 3.
1. Visie. Ontwikkelingen worden gesignaleerd, gewaardeerd en op te verwachten ontwikkelingen
wordt geanticipeerd in relatie met de sterke en zwakke punten van de sectie en/of de school.
2. Viste. De innovatiebereidheid is groot zowel op het gebied van de organisatie, inhoud en aanpak
van het onderwijs
3. Ontwikkeling. Er is een meeriang beleidsplan en een jaarlijks vast te stellen actieplan. Hierin wor-
den ook scholingsafspraken opgenomen.
4. Ontwikkeling. Er vindt een systematische ontwikkeling van plannen plaats. Er wordt naar een
consistente samenhang van die plannen geSIreefd op basis van een gemeenschappelijke visie op het
vak.

5. Ontwikkeling. Er bestaat in een project of taak samenhang tussen onderzoeken-ontwikkelen-
implementeren.
6. Begeleiding. Er is sprake van regelmatig werkoverleg, collegiale consultaties en het coachen van
elkaar of coachen van en door anderen.
Het overleg verloopt op korte 6n lange termi n gestructureerd. Problemen worden systematisch
besproken. Naast organisatorische en inhoudelijke zaken komen ook onderwijs(aanpak)problemen
aan de orde.
7. Begeleiding Mondelinge en schriftelijke presentaties zijn goed verzorgd. Er wordt vaardig onder-
handeld en bemiddeld.
8. Begeleiding. Er is bereidheid om met elkaar samen te werken. Taken worden verdeeld en er wordt
nu ook samen aan taken gewerkt. Er is een onderlinge verdeling van taken op korte en lange termi3n
ook op basis van kwaliteiten van betrokkenen. Indien dat niet het geval is dan is het een bewuste
taaktoewijzing die als 'scholing' is bedoeld. Naar gemeenschappelijke standpunten en 'kijk op het
vak' wordt gestreefd.
Er wordt naar het opzetten van een relevant netwerk van contacten gestreefd.
9. Begeleiding/organisatie. Regelmatig vinden sectie- en persoonliike functioneringsevaluaties plaats.
Dat gebeurt op nader gekozen proces- en productaspecten.
10. Organisatie. Beleids-, ontwikkelings- en actieplannen bepalen het individueel handelen en het
handelen als sectie.

Afleidingen van bet basis- of'moedermodel'.
Bovenstaande Ass fungeren als basismodel. Per AS wordt hiervan een afgeleide gemaakt. Een voor-
beeld is de beoordeling van een workshop gepresenteerd door een ALO-sectie. Het is onderdeel van
een didactische profiel.
Niveau  L
1. Visie. Opvattingen worden als gelijkwaardig beschouwd. De opvattingen worden deels gefaseerd

aangegeven.
De faseringen kennen een aannemelijke logica.
2. Ontwikkeling. De leermiddelen staan in dienst van het leren bewegen.
3. Ontwikkeling. Er worden enkele opmerkingen gemaakt hoe je leerlingen actief bij het leren kunt
betrekken.
4. Ontwikkeling/lesgeven. Het verschuiven van de aandacht in de les (het pendelen) wordt tot enke-
le vormen of toI 66n keuze beperkt.
5. Ontwikkeling/lesgeven. Er is geen aandacht voor het maken van 'krachtige' leeromgevingen
6. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie sluit aan op het didactisch niveau van de deelnemers aan de
workshop.
7. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie is sturend en beperkt interactief. De presentatievolgorde is
willekeurig.

Niveau 2.
L Visie. Er wordt hifrarchie in en relaties tussen enkele opvattingen aangegeven.
Bij de praktische realisering is van een logische fasering van vrijwel alle opvattingen sprake.
2. Ontwikkeling. De leermiddelen staan in dienst van het leren bewegen 6n ensceneren.
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3. Ontwikkeling/lesgeven. Er wordt nadrukkeliik aangegeven hoe leerlingen actief bil her leren en
leren te leren kunnen worden betrokken.
Er worden uitspraken gedaan over het 'krachtiger' maken van de leeromgeving.
4. Ontwikkeling/lesgeven. Het pendelen in een les of lessenreeks wordt duidelijk gemaakt. In toe-
passing wordt het nog beperkt aangegeven.
5. Ontwikkeling/lesgeven. Er is beperkte aandacht voor het maken van een 'krachtige' leeromgeving
6. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie sluit aan op het didactisch niveau van de deelnemers aan de
workshop.
7. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie is probleemsturend. De presentatie kent een duidelijke
structuur.

Niveau 3.
1. Visit. Er is hiErarchie in en relaties tussen opvattingen.
Er is sprake van een volledige en logische fasering bil de praktische realisering.
De toepassing(en) wordt met behulp van een ontwerpwi zer gekozen.
2. Ontwikkeling. Er wordt voortdurend en doordacht gebruikt gemaakt van leermiddelen bil het
|eren en leren te leren ten behoeve van het bewegen 6n het ensceneren.
3. Ontwikkeling. Er worden meerdere uitspraken gedaan over het 'krachtiger' maken van de leer-
omgeving en hot je daarbii tot een actief en gemotiveerd studiegedrag kunt komen.
4. Ontwikkeling/ lesgeven. Het pendelen wordt gevarieerd toegepast of geillustreerd.
5. Ontwikkeling/ lesgeven. Er is veel aandacht voor het 'krachtiger' maken van de leeromgeving.
6. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie sluit aan op her didactisch niveau van de deelnemers aan de
workshop.
7. Ontwikkeling/lesgeven. De presentatie is probleemsturend en er is ruimte voor alternatieven en
andere inbreng van de deelnemers. De presentatie kent een duidelijke structuur en geeft ruimte aan
variabele leerwegen.



292 / Bijlage 11

Bijlage 11. Voorbeelden van functioneringsprofielen
Er zijn twee voorbeelden van functioneringsprofielen opgenomen, die in januari en juni worden
opgemaakt op basis van uitgevoerde assessments en indrukken. Er vindt een 'membercheck' door de
LIO plaats en vergelijking of confrontatie met eigen portfoliomateriaal. Voor informatie over de
complete opzet van de competentielijst 6n assessments: zie deel 3 (hoofdstuk 6).

Een voorbeeld van een f:inctioneringsprofiel in jantia·ri van 'Trudy'.
Je functioneren in de sectie is optimaal. Je levert constructieve bijdragen en neemt continu initiatief.
Je vervult je taken overeenkomstig de afspraken en je bent gevoelig voor de sfeer in het team. Een
team, dat ook als een dcht team functioneert.
In de stage opereer je goed. Je bent kritisch op je werk en streeft nu al naar didactische diepgang. Je
bent geinteresseerd in wat kinderen beweegt. Je geeft met zichtbaar veel zelfvertrouwen les. Om die
reden is een verdere ontwikkeling van je lesgeven te verwachten. Je voert enkele mesotaken uit. Maar
dat mogen er nog wel meer zijn. In overleg en bij practica toon fe betrokkenheid. Als zaken je tegen-
zitten is dat aan 3e te merken. Je wordt humeurig of  uist stil, maar in alles anders dan gebruikelijk.
Probeer dat wat meer te bufferen. Een iets meer afstandelijke houding lost sommige problemen van-
zelf op. Je hebt al een genuanceerde mening over veel zaken in ons vak en laat dat ook horen. Je
luistert goed naar anderen en bevraagr ze vervolgens kritisch. Je vakconcept is goed doordacht. Het
kan overigens nog meer en meer in eigen woorden worden uitgewerkt. Je maakt planningen en pro-
beert daarbij systematisch te werken. Je reflectie in het algemeen en je leerverslag in het bijzonder is
redelijk genuanceerd.  In de eerste assessments opereer Je ruim op niveau 1. Het perspectief op ver-
dere ontwikkeling is erg groot. Je bent al een zeer startbekwame en professioneel werkende vakcol-
lega.

Informatie vooy de LIO bij bet tweede functioneringsprofiel aan bet einde van de opleiding (juni).
We hebben gezocht naar bewijzen van je niveau en ontwikkeling op meerdere gebieden in relatie met
wat je er zelf over rapporteert. Als je het er mee eens bent horen we niets van je. Als le het wilt nuan-
ceren of aanvullen horen we dat van je. Dan wel met 'bewijzen' door middel van je portfolio.
Na verwerking van SWB-versie vier inclusief portfolio en leerverslagen wordt een definitief profiel
gemaakt en naar le opgestuurd. Competenties worden in de opleiding en in de school, ontwikkeld.
Op de ALO vindt de competentieontwikkeling plaats in de practica, het ALO-sectieoverleg waarin
meerdere taken gezamenlilk worden uitgevoerd, de individuele taken en de zelfstudie van de LIO. In
de schoolsituatie vindt de competentieontwikkeling plaats door het functioneren als lesgever en als
manager' in het schoolteam.

Competentieontwikkeling heeft betrekking op twee gebieden: (1) didactiek en (2) management.
Opelk gebied beschikt een professional in enige mate over een viertal professionele kwaliteiten: heeft
viste, kan ontwikkelen, kan anderen begeleiden (leerlingen en collega's) en kan situaties of activitei-
ten managen.
Het niveau en de mate waarin een LIO zich in het tra ect ontwikkelt wordt vastgesteld op basis van:
. . . . periodieke planning  van  leertaken  en leerverslagen, sterkte- zwakte analyses  aan het begin  en
einde van het traject, een referaat aan het einde, twee interviews halverwege en aan het einde, de resul-
taten van twee functioneringsgesprekken met de coach, assessments in relatie met portfoliomateriaal
aan het einde, individueel gemaakte plannen en de mate van gedragenheid van het vakconcept c.q. de
eigen keuzes daarbij.
Assessment 3 fungeert als basis voor de niveauaanduiding. Een begin- en een eindbeoordeling, die
ook de ontwikkeling illustreert. Er worden drie niveaus onderscheiden. Als 80% voldoet is het
betreffende niveau volledig gerealiseerd. De niveauaanduiding bij zowel de didactische als manage-
mentontwikkeling is: laag,_gemiddeld, hoog. Het lage niveau is het niveau van de voldoende start-
bekwame vakleraar. Ontwikkeling wordt aangeduid met: geen, matig, sterk. Ontwikkeling slaat op
waI in het LIO-traject constateerbaar is en is mede van het startniveau afhankelijk. Per competentie
betekent dit aanduidingen als: 'niveau: gemiddeld; ontwikkeling: matig of niveau: hoog.
Ontwikkeling: sterk.
Een conclusie besluit het profiel: 'Je opereert ruimschoots boven het gebruikelijke startniveau van
net afgestudeerden. Je ontwikkelingen zijn matig tot sterk. Je bent in alle opzichten een echte pro-
fessional'.
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SUMMARY, CONCLUSIONS OF THE RESEARCH

PROJECT AND RECOMMENDATIONS.

Part 1. Theme, background and structure

In this research profect it is investigated how a 'rich' learning/work-environment can be
made, which could optimally influence the professional development of Student Teachers

(STs) in the fourth year of study of the Academy for Physical Education/Department of
Sport and Movement, Faculty Gamma of the Hanzehogeschool Groningen.
The formulation of the problem in this investigation is as follows: ' borv  are  teacbeTs,  coa-
cbes and ST's developing a 'ricb' learning/work-environment tbat promotes, virtually ver-
ifyable and based on personal assessment, tbe professional development of tbe ST's in tbe
fourth course year of tbe Institute of Physical Education at Groningen, and bow are tea-
cbers and coaches creating a 'ricb' work-/learning-environment for their developmental
activitiest'

The basic principles are that vocational education:
1   Is experienced by learners as practicable, activating and motivating.
2  Takes care that graduates learn to have competences at their disposal, which immedi-

ately enables them to optimally function in practice.
3   Promotes that students want to and can develop professionally. The practice-relevance

of a course must be great.

The research project reported here is socially relevant, because it gives insight in how cour-
se education can support the above mentioned principes for Students and teachers. The
research pro1ect is scientifically relevant because it gives insight in the sound preparation
of a 'better' course didactics. 'Better' in the meaning of: teaching becomes more integrated,
varied and pleasant.

If we want to improve the quality of vocational education including its efficiency, a 'rich'
learning/work-environment is essential. 'Rich' or 'powerful' means that the course offers
the students learning experiences both in a broad respect and in depth, and/or much varied.
Potential development opportunities are offered. If an ST uses this optimally and he him-
self actively gives it form and content, the learning/work-environment has turned out to
be really rich or powerful.
In the fourth year of the course the intended professional development is given priority to
didactic acting (in particular the conceptual acting) and to act as a manager (in particular

explorative acting and coaching).

The first expectation of this research project is that the following aspects are related with
one another and are important:
-    The experience with an 'rich' learning/work-environment in the course by recognizing

the indicators ind admitting the importance of it.
-    The learning of draft regulations to give meaning and shape to one's environment in the

course.
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-   The development of a corresponding profession-model in the own teaching by admit-
ting the importance of principles from that model and on the basis of given tasks.

-   The intensive reflecting on learning and working experiences.

The mentioned aspects related with one another will influence:
-   The optimal use of the learning/work-environment in the training.
-   The professional development in the ST-stage.

The course education, including the teacher's behaviour, acts as a model for the education
in the school.

A second expectation is that, when the training staff or a subject department functions as
a 'professionally working and learning team', it can most optimally give form and content
to the changes in teaching. Satisfaction of the teachers, coaches or the management of the
institute are the criteria in this context. Of teachers, coaches and their organizations may
be expected that they have the facilities to do and that they can optimally make use of
these. It is important that the basic changes in course education are taking place on main
features and systematically. Changes demand vision, functioning as model of the desired
type of education in the school, taking coherent measures and a controlled change within
an existing but developing training-context of an institute.

The objectives of the project can be formulated as follows:
1  Making a description of a coherent total of design actions aimed at the dimensions;

organization, content, approach and testing and in coherence with indicators of a 'rich'
learning/work-environment.

2   The description of the professional development and the assessment of competences of
professional movement manipulators such as subject teachers of movement education.
The definition of the initial levels of competence and potential development possibili-
ties on micro and meso level. Micro level is understood to mean the education and
supervision tasks as teacher and meso level is understood to mean the supervision, con-
trol, professional development and other development taSks as teacher connected to a
school.

3  The description of course education being a model for movement education in the
school, alerting the ST thereof, the development of a personal subject concept related
to the concept of a 'rich' learning environment and the translation thereof in the didac-
tic approach in the lesson.

4 Defining conditions for optimal innovation by teachers. What are the characteristics of
their 'rich' work/learning-environment?

On the basis of the results can be concluded that the objectives are realized satisfactory.

Part 2. Designing a 'rich' learning/work-environment

The learning/work-environment is described with the help of indicators and on the basis
of trends in the development of the higher professional education. These trends are deri-

1
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ved from higher professional education policies in the 1995-1999 period. The to be con-
structed environment influences the professional activities of the ST and is aimed at obtai-
ning and development of competences. The competences are the indicators of a professio-
nal development in this fourth years ST-stage.
The project is a practice-oriented descriptive development research project. The experien-
ces of persons involved, such as STs, teachers and coaches, play an important role.
Important is that insight is gained in opinions, definition of significance, and how these
originate. The research is also aimed at the design of an educational model for the fourth
years ST-stage.
In this above all qualitative project, the research strategy of the well-founded theory appro-
ach is applied. With the help of this strategy a framework of indicators is constructed and
tested as to practicability. In six versions, information is collected, shaped, processed and
reduced till main notes for this research project The educational model, of which the 'rich'
learning/work-environment forms part of, is continuously improved and renewed.
A second research strategy is the multiple case study. This approach used three groups of
ST's and made use of each group as a case. The groups appeared to differ strongly from
each other, on the basis of their research experiences in the first three years of apprentices-
hip. This has no influence on their professional development during the ST-stage.

The first research question is: 'Wbicb aspects form a 'ricb' learning/1uork-environment tbat
can provide, botb factital and in perception, sufficiently in breadth and depth of tbe profes-
sional developmenti

The indicators have been derived from a trend analyses and a theoretical analyses of cor-
responding educational literature. Choices are legitimate and translated in practical action
recommendations for the target group of ST's.
The indicators are valid for each type of education, but are differing in each type of edu-
cation per indicator as to importance. They also demand various practical translations.
The indicators of the 'rich' learning/work-environment and its specifications have been
translated in measures, which have been recognized by the ST's as being of influence for
their personal and team development and 'practicable' for use in their personal education.
These indicators are:

1 Independently learning to solve experienced and offered practice problems by means of
problem-oriented project education.

2   Actively and constructively learning of value areas by means of process-oriented and
activating education.

3 Well-balanced individual and cooperative learning by means of differentiated and coop-
erative education.

4   Flexible and experience-oriented learning on the basis of transfer by means of integrat-
ed dual education.

5 Competence-oriented learning on the basis of testing of standards and development-
oriented evaluations.

6   Learning to use a profession-oriented learning infrastructure within a hybrid education
system.

On the basis of frequent and systematic evaluations of course-teachers, coaches, ST's and
assessments effects of the educational model and the accompanying indicators are located.
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The results of the assessments are submitted tot the people involved. Many measures
(47%) appeared to have a positive learning effect in both the long ore the short run. The
determination takes place on the basis of assessment-results and especially on the basis of
the perception of better c.q. more varied learning.
In the course of a route the STs, because of the personal experience with this apprentices-
hip/work-environment, gain more insight in the way in which the indicators can be used
for the benefit of their studies and their own teaching. The consciousness that, when wor-
king and learning in this way, pupils can be motivated into much and profound learning,
will become stronger in the course of the research. On the basis plans, learning reports and
demonstrations changes in teaching become explicit in the course of each stage.

To achieve a high level of quality and startingcapacity of graduates it is necessary to expe-
rience both in breadth, depth as versatile learning experiences. This is both practical and
theoretical desirable. The to be executed taSks provide sufficient broadening of the trai-
ning. Through learning how to use schemes/models, working patterns and rules of thumb
transfer can be pursuit. The effects of the tasks differ in depth. The continuous aiming at
more depth is desired.
Physical education-students often undertake activities in more than one area at a time.
Partly these areas are situated outside the training area. In this multiplicity in given and self
chosen tasks the broadening character is great. Making one's own choices means in addi-
tion to 'the breadth of my development' also'the extend of depth of my development'. The
trainers/coaches are expected to behave/teach in a well-considered and guiding manner,
whereas the ST's can choose a certain amount of independence.

The approach of'contiguous and confronting' training, in which especially abdicative lear-
ning is central, has proven to be effective. Central point was the emphasis on active lear-
ning and motivated teaching. It promotes, by means of a good reflection, an active didac-
tive digestion of information and experiences from practice and the implementation
thereof in practice. A practicable practice theory is established.
Learning and working in the course and the school is motivating for an ST. Course and
school content complete each other. The value of a workeducation for the ST's varies
strongly. Meaningful apprenticeship/work experiences are also acquired in situations in
which the apprenticeship/work-environment is considered less ideal. For example in a
situation in which the ST considers it his task to coach the coach. With one in ten STs this
is the case. With one in five STs the cooperation relation is optimal.

Course education being a model for the education in school and a subject matter concept
aiming at 'teaching pupils to solve sport-oriented problems' complete each other very well.
It stimulates the ST to give shape and content to the model of a 'powerful' learning envi-
ronment and the subject matter concept in didactic activities. The constant explicit expres-
sing of that modelfunction and the practical translation examples for the different typeS of
education are necessary.
The assortment of education-to-measure is varied and optimal. The verification of the use
of more metacognative knowledge, including starting points, seems more difficult to reali-
ze. The attention for the practical translation to the personal work situation c.q. target
groups in primary, special, secondary and secondary professional education can be made
even more explicit, but also needs a tailor-made fine-tuning. The question is: What can an
ST in the given situation and at this moment really practically translate and realise? ST's are
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meanly task oriented instead of competence oriented. The tasks for an ST must be both
challenging as defiantly and motivating.
The 'rich' learning/work-environment has improved the practicability and the more moti-
vated learning of the STs during the project. The ST's in each stage are 'satisfied till very
satisfied' concerning the learning/work possibilities. The results indicate sufficient suc-
cessful answers to the first research question.

It is advisable to perform future research in the factors that contribute in the optimised of
the  learning/work-environment,  as a result learning and working  will  lead  to a varied  en

especially in depth learning experience.

Part 3. Professional development

The second research question is: 'Wbat professional developments take place, and to wbicb
extend, as a result of learning and 'working experiences of tbe fourth year physical ed:*Ca-

tion-students in tbe ST-stagek

On the basis of the results in the framework of the second research question can be seen
that with each research group sufficient to very strong professional developments are
taking place in several areas. The development has been indicated with the help of the fol-
lowing indicators:

In the field of teaching methods:
a reflection
b   supervision of pupils
c conceptual activities and having a perception
d  teaching or handling teaching methods
e designing plans and means on a micro-level

In the field of management:
a reflection
b supervision (training) of yourself and colleagues
c making strategy and having perception
d organizing, cooperating in a team and developing a professional culture together with

colleagues
e designing plans and means on a meso-level

In the research all ST-competences will be judged by assessments. Which will be done by
means of different methods. Both the methods and the manner of execution have impro-
ved during the course of this research. Results of preceding judgements have regularly been

reanalysed and reappraised.
Both the STs themselves, the coaches and the teachers are generally speaking (very) con-
tent about the functioning and professional development of the ST in the route. The ST's
share this opinion. The ST's improve almost all their competences in the stage.
Because ST-groups between them don't perform at a different level and the satisfaction
during the course of the research increased, which means that the learning motivation did
increase. The learning possibilities have been broadened considerable.
Although the learning/work-environment in the ST-stage sometimes can be seen as an
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optimal situation (an objective view), these opportunities are not always utilized by the
ST's. The other way round the apprenticeship/work-environment is not always perfect and
in this situation the ST's succeed to obtain the maximum learning experience. The manner
in which possibilities and situations are utilized refers to the professionalism of the ST.
The 'rich' learning/work-environment has a variable effect on groups. One group profits
more than another group on certain items. Course education therefore demands a flexible
or 'hybrid' approach in order to be able to fit in with the possibilities of a group.

In many cases the ST's have become ready to start professional. A large number of them
possesses the potency to develop themselves even further in the field, through characte-
ristics as; critical reflection of oneself and a attitude aimed at innovative research.
The functioning as an ST-section is done reasonably professionally and shows the charac-
teristics of a professional working and learning team.
The expectation is that the professional development of the three different ST-groups will
be on a higher level than minimally the initial level of competence and will increase in the
course of the project, has only proven true in the first case. There is no significant increa-
se of the general development level of a group in the period of three years of research. The
expectation that the satisfaction among STs and course-teachers about their learning/work-
experiences is increasing has indeed been realized.

Competences and assessments.
The description of competences, the linking of practice-assignments to competences and
the quality assessment has been very strenuous. The competences being central in this
fourth course-year, are, if possible, twice assessed as to quality. These are diagnostic assess-
ments of which is expected that, in the following learning process, they will continue to
play an emphatic role. The ST makes, on the basis of an assessment, a 'personal develop-
ment plan' (PDP= personal development plan) in which the ST formulates his learning
tasks for the next period. The number of tasks is limited and in the whole rather general
formulated. In the periodic learning reports reflections on these learning tasks are descri-
bed. The description of these experiences generally remains rather shallow.

Putting to the test education aimed at competence demands an edumetry in which reliabi-
lity increases in case of a higher construct validity. This means that there will be much and
broad assessment by several assessors, the assessment demands approval, that there is cog-
nitive complexity in authentic tasks and influence on the consequent learning processes.
In this ST-stage the professional development of the ST is determined with the help of
seventeen assessments. The coaches and educators are almost unanimous about the desira-
ble profession related cornpetences and the nature of the assessments. The assessments are
representative tests from each of the competence collections in the didactic and manage-
ment area. The construct validity as a result is estimated as 'high', in coherence with cer-
tain views about training- and movement education.
The making of a basis assessment and making a derivative of this per assignment, turned
out to be a difficult task. Moreover, the 'standard' per assessment in outlines indeed turned
out to be intersubjectively acceptable, but not always in detail. The definition of standards
led to many disagreements, despite intensive exchange of examples and a clear agreement
on the interpretations. If each assessment is always accompanied by intensive preliminary
consultation, consensus is reached after some time. But it does mean that course teachers
must be involved with the ST-route during several years.
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Because ST's have appeared to become more than capable to start a sooner start in the profes-
sion during the course of the fourth year of study, is possible. A valuation in different starting
levels would be more than welcome, e.g. teacher A (start capable) and teacher B (more than
start capable). A combination of the preceding would also be welcome but is not customary.

It is advisable for further research to look into the personal developmentplan and the self-
chosen learningtasks can be shaped into a stronger selfsupporting system. At this moment
the tasks of the institute are dominating the development process.
Beside that it is important to develop and do further research into the effects of assess-

ments, including the portfolio, in the relation with diagnostic evaluation.

Part 4. Conceptual and didactic development

The third research question is: 'Wbicb characteristics must be present in tbe content, struc-
twre and tbe its€ of tbe professionconcept to improve, on botb metbodicallevel as practical
level, tbe didactic acting of tbe ST+

In the course of the research an ever better way is found to improve the development of
the personal subject concept whether or not in combination with a common version of the
team, and to practically translate this development in didactic activities (teaching and the
making of plans). The influence of the development of the common subject concept in the
ST-team on individual thinking turns out to be great.
The 'didactic yo-yoing' is a good metaphor for the translation of ideas to the practice and
of practical experiences back to ideas, the 'why' of the handling in this way. The transla-
tion of views in teaching methods develops in the second half of the ST-stage, by the most
ST's. Didactic schemes or models, rules of thumb and workingschedules stimulate the bet-
ter thought-out application and development of 'new' teaching behaviour. The amount in
which this renewing behaviour has taken place in the research differs per ST.
Learning tasks are increasingly directed towards conceptual aspects casu quo the making
of policy. In this way deepening of learning is realized. The work supervision, the examp-
les in the practice and the confrontations of the personal ideas with those of other persons,
has definitively contributed to this.
Almost every ST reports on increasing depth of thinking about the profession. The pro-
fessionconcept -referencemodel acts as a frame for the ST version. The relative complete-
ness of the ST's own professional concept accumulates just as the decree in which it is put
to practice. In the fist instance the ST's attention is focused on this. The development of a
rich or powerful environment for pupils is second inline.

During the course of the research there is an increase in recognition of the indicators of a
'rich' learning/work-environment in the course and acknowledgement of the importance
of each indicator including the cohesion. More and more ST's (14% of group 1 and 47%
of group 3) are realising up to some extent (limited till extended) a certain scale of 'rich'
learning experience in the school. If an ST is feeling confident with teaching, it is impor-
tant to experiment in a didactical way sooner in the course and to stimulate that too.
During the course of the research substantial progress was found in-between the groups in
the domain of educational development, professionconcept development and the realisa-
tion of 'rich' learning environments. The through assessment established development
levels of the group however do not differ significantly. This can be explained by the fact
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that a 7evel' of an assessment encompasses a comprehensive number of characteristics and
behaviour variations through which developments are established (much) to roughly.
The first, in paragraph 17.1, obvious expectation is realised sufficiently according the ST's,
teachers and coaches.

It is advisable to further investigate the professionconcept importance for the manner in

which translated into practice and the relationship with the development of the didactic
activities in a work situation.

Part 5. Innovative educating

The fourth research question is: 'Wbicb cbayacteristics encompass a 'ricb' Toork/learning-
environment for course teachers in tbe ST-stage, in wbicb constant innovation is possibler

In the first and third year the team of course teachers functions optimally as a professio-
nally working and learning team. A continuous development in a permanent team during
several years is difficult to be realized. The team of course teachers has been changed in
composition to some extend. It caused a limited development in the second project year.
The educational program and -education has been carried out and adjusted in conformity
with the annual design. The effects are reasonable corresponding the expected outcomes.
To be the model is not a simple task for an course teacher. For a long time course teachers
appear better to be able to tell how it should be done, rather than do it themselves. The
innovation speed depends on this personal development of the course teachers. On the
other hand right from the start the STs sufficiently recognize the modelrole of the team of
course teachers and there certainly is development in the course of the project.
Working innovatively in an organization, where differences between policy and actual rea-
lization of education occur often, can be realized provided that the development- and rese-

archcompetences of the teachers are sufficient The main features of course education are
similar, both in the institute of physical education as in the ST-stage. The team of course
teachers has got room for personal development and innovative activities and used it.

The learning of the individual student has got a lot of attention in this investigation and the
training has partly been tailor-made. The groups of STs vary as to possibilities and inte-
rests.

A hybrid educational system must therefore really have the possibility to be geared to a
group. This means that the organization, content, way of working and testing of the cour-
se education and in the work situation must annually be geared to the possibilities and inte-
rests of the group. Here also, the practicability depends On the development of the course
teacher and the team of course teachers itself.
The fact that a team is fully responsible for a virtually complete year programme and the
education of a group, is very stimulating and has strongly promoted the quality of educa-
tion. It das however require specific conditions from the part of the teachers involved.
Differentiation in their effort is to be recommended.
Having educational innovation being executed by a professionally working and (small)
learning team has quite a chance of success. Although there was even too much commit-
ment of the team of course teachers in these three years, the high work pleasure was suffi-
cient reward. The application in combination with educational development investigation
is advisable.
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The model as developed in this research is applicable and practicable as a framework for
other Teacher Training Departments for Physical Education. The colleagues involved in
the validation of competences, assessments and assessmentlevels are all trained at or ema-
nated from the Institute of Physical Education at Groningen. This is a select group of peo-
ple that have corresponding opinions about education and the profession. All methods
have been validated in case of which 'practicability' within the normal training context has
played a decisive role. It is plausible that the student populations in the various physical
education institutes are similar in quality level and interest. The same goes for the level of
quality and interest of the teachers and coaches, although a different view of the subject
may lead to differences.
There are different visions On the starting points and goals of the subject of movement-

education that can lead to different choices in content and didactic. The developed research
model is limited generalizable in other training situations
An application of ST-experiences in other fourth year routes (A,B and D) and third year
periods of the Institute of Physical Eduation at Groningen, is, due to the proven effective-
ness and efficiency, a good possibility.
The  second, in paragraph 17.1, obvious expectation is, given the satisfaction  of our own,
from the coaches and the management of the institute, sufficiently realised.

It is advisable to investigate the conditions of (further) personal development and deve-
lopment of professionally working and learning teams for the benefit of innovation. In this
relation it is as well desirable to look into the possibility if and how 'small-scale innova-
tions by 'learning teams' can most optimally promote large-scale innovations at depart-
mental, faculty or college level'.
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CURRICULUM  ITAE

Edwin Timmers is geboren op 26 november 1944 in Rotterdam. Na zifn HBS-A opleiding
heeft hij MO-A-pedagogiek en Pedagogiek en Onderwijskunde gestudeerd aan de
Universiteit van Utrecht. Hij is afgestudeerd in 1980. Vanaf 1972 is hij twaalf jaar als vak-
docent bewegingsonderwifs werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs in Harderwijk.
Sinds 1984 is hij in verschillende functies verbonden aan de Hanzehogeschool in
Groningen bij de Afdeling 'Sport en bewegen/ALO'. Zijn taken liggen vooral op het
gebied van het geven van onderwijs in bewegingsdidactiek, begeleiden van studenten, ver-
zorgen van scholingen voor vakcollega's, uitvoeren van onderzoek en ontwikkelen van
onderwijs. Hij is betrokken geweest bij of was projectleider van verschillende pro ecten,
waarin het ontwerpen van 'krachtige' leerwerkomgevingen een belangrijke rol speelde:

-   Curriculumontwikkeling voor de opleiding voor leraren lichamelijke opvoeding.
- Opzet eerste studiejaar 'verpleegkunde nieuwe stij1' (systeem: probleemgestuurd

onderwijs).
- Opzet curriculum sport, gezondheid en management (systeem: probleemgestuurd en

projectonderwijs).

Vanaf 1995 functioneert hil als opleider in het LIO-traject. Het is 66n van de drie vierde-
jaars trajecten in de opleiding. Daarnaast is hij als projectleider betrokken (geweest) bij
projecten, waarin de inhoudelijke ontwikkeling van het bewegingsonderwijs en de sport
een centrale rol speelt, zoals:

-     Het project'spelen(d) leren spelen' waarin een planontwikkelingsmodel voor het bewe-
gingsonderwijs in het algemeen en spel in het bijzonder is ontwikkeld.

-  Het project 'beleid in bewegen' waarin het beleid maken en vormgeven in plannen
onder andere voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs als professionele ont-
wikkelingsactiviteit in een opleidingsprogramma is vorm gegeven.

-  Het project 'bewegingsdidactisch ontwerpen' waarin leermiddelen voor leerlingen in
het voortgezet onderwijs worden ontworpen en praktisch op bruikbaarheid worden
getoetst.

-  Het project 'slim sportgericht leren bewegen' waarin een onderwijsmethode voor het
voortgezet onderwijs wordt ontwikkeld, nascholingen voor vakcollega's worden geor-
ganiseerd en een publicatie wordt voorbereid.

Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en vooral in de 'Lichamelijke Opvoeding', het
vakblad voor vakdocenten bewegingsonderwifs. Hij is (co-)auteur van een vijftal boeken
bedoeld voor ALO-studenten, vakcollega's en spelsportcoaches.
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Het spannende van onderwijs is dat je nooit het gevoel heb ergens mee 'klaar' te zijn. Dat
geldt ook voor onderzoek naar onderwijs. Het LIO-traject begon in de opleiding ooit als
een afstudeerdifferentiatie. Met hart en ziel hebben mijn collega Anja ten Kate en ik meer-
dere jaren aan de verbetering van het LIO-traject gewerkt. Studenten functioneren in zo'n
laatste jaar als collega's en dat is merkbaar in de wijze van samenwerken. Het is 66n grote
collegiale consultatie en dat heeft ons werk erg gestimuleerd. Op het moment dat dit
onderzoek startte, kregen de LIO's in het basis- en speciaal onderwijs meer begeleiding.
Guus Zengerink bracht hiervoor zijn specialisme in. Na het vertrek van Anja nam Ben
Moolenaar haar plaats in. We hebben dus in verschillende drietallen een boeiende en sti-
mulerende onderwijsperiode doorgemaakt, waarin we veel van elkaar hebben geleerd.
Inmiddels is die ontwikkeling van het traject en ons functioneren daarin na dit onderzoek
als vanzelfsprekend verder gegaan. Het blijkt dus altijd nog weer anders en ook altijd weer
beter te kunnen.

Het onderzoek is voor mij een ervaringsriike periode geweest, waarin velen een voor mij
belangrijke ondersteunende rol hebben gespeeld.
Mijn promotoren Paul de Knop en Hans Lodewijks hebben mil afwisselend gestimuleerd
door instemmend naar me te knikken of me het vuur na aan de schenen te leggen. Paul ging
daarin het verst en bezorgde me kippenvel met zijn zeer gedetailleerde kritiek of vragen.
Hans deed het anders door zo hier en daar een kanttekening te plaatsen die echter steeds
weer de nodige heroverweging vereiste.

Meerdere collega's hebben kritisch naar delen van concepten gekeken. Egon Vernimmen
slaagde erin bij het eerste hoofdstuk eenzelfde omvang aan vragen en commentaar te leve-
ren. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voon Het stimuleerde mij om mijn koers beter te

bepalen. Ali Hettinga nam een heel concept van mij door en in tegenstelling tot wat ik van
haar gewend was, bleef ze mij mild vragen of dit allemaal wel in het onderzoek moest wor-
den opgenomen. Dankzij die milde vragen heb ik mijn gefundeerde theorie meer funde-
rend weten te maken. Jan Kamphorst hield als professioneel onderzoeker enkele concep-
ten tegen het licht en bespeurde enkele donkere plekken. Ik heb geprobeerd deze te laten
oplichten. Robert Gelink adviseerde mij indringend op het gebied van statische verwer-
king. Tegen zijn vaardigheid in het gebruik van de computer staken mijn pogingen arm-
zalig af. Ik vond het prettig dat hij bij dat coachen van mij geen moment heeft geglimlacht.
Op dat punt ben ik ook veel dank aan Ralf Timmers verschuldigd die mij bij de verwer-
king en opmaak van de verschillende concepten de nodige tipS heeft gegeven en zelfs meer
dan dat. Aleida de Boer was mijn steun en toeverlaat bij het speuren naar literatuun Marian
van Beek houdt alles tegen het licht en zeker mijn teksten. Beiden daarvoor veel dank.
Meerdere collega's hebben een rol in het onderzoek gespeeld. Naast mijn collega's in dit
LIO-traject hebben Wim van der Mark, Mark Jan Mulder, Jan Willem Nanninga en niet te
vergeten de LIO-coaches op meerdere momenten de nodige inspanning als respondenten
geleverd.

De vraag is of alle goede raadgevingen wei voldoende adequaat zijn verwerkt. Een gedre-
ven onderwijsman weet het immers altijd beten De vele LIO's uit de acht groepen en met
name de LIO's in de periode 1999-2002 hebben in ieder geval veel begrip voor ons en mijn
werk getoond. Het heeft hen de nodige zweetdruppels gekost. Het voortdurend ramme-
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len, jojo'en en pendelen werd door hen niet altijd in dank afgenomen. Ze leerden te ant-
woorden als een echte manager die nieuwe ontwikkelingen kan pareren met de opmerking:
'dat is ook denkbaar: Mijn voormalige rector Ab Schuur van de Rijksscholengemeenschap
in Harderwijk relativeerde op deze wijze alle onderwijsveranderingen, waartoe hij overi-
gens wel bereid bleek. Hij liet zich destijds niet gek maken door de vele idee8n vanuit onze
vaksectie over hoe het onderwijs beter zou kunnen. Veranderen doe je altijd met mate en
beheerst, vond hij. Het heeft even geduurd, maar nu ben ik het met hem eens.

Vier jaar aan dit onderzoek werken vereist de nodige ondersteuning vanuit de thuissitua-
tie. Alice heeft daarin een onmiskenbaar groot aandeel gehad. Het vanzelfsprekende, waar-
mee ze mijn drukke gedoe accepteerde, gaf mij het gevoel door dit onderzoek alleen maar
'even wat meer van de straat te zijn'. E6n van de LIO's in dit onderzoek is mijn zoon Lars.
Het geeft een goed gevoel als je aan hem merkt dat aandacht voor conceptueel handelen
blijvende effecten op gedrag heeft. Ook al moest hij al spoedig erkennen dat het vakcon-
cept in zi in werksituatie de nodige bijstelling vereiste. 'Tussen wens en werkelijkheid zit
altijd enige ruimte. Dat is de uitdaging!' was mijn commentaan Zijn antwoord: 'Je ziet de
praktijk te mooi, pa!' Zou dat 6cht?
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