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EEN TERUGBLIK OP DRIE JAAR EXPERTISEGROEP DIDACTIEK (2017 - 2020)

INLEIDING_
In	studiejaar	2017-2018	zijn	vanuit	de	2e	graads	lerarenopleidingen	van	de	Academie	Educatie	van	
de HAN zogenoemde ‘expertisegebieden’ (EG) opgestart. Deze expertisegebieden stellen zich tot 
doel kennis te ontsluiten en te ontwikkelen rondom thema’s die lerarenopleiders, studenten, onder-
zoekers en collega’s uit de scholen in de regio verbinden. 

Het EG Didactiek vormt één van deze expertisegebieden en houdt zich sinds 2017 bezig met het 
thema ‘didactiek’. Onze eerste doelstelling is om expertise ‘in de driehoek voor de driehoek’ te ont-
wikkelen.	Daarmee	bedoelen	we	dat	we	onderwijs	op	de	lerarenopleiding,	werkplekervaringen	in	VO	
en	MBO	en	onderzoek	bij	elkaar	willen	brengen	rondom	een	didactisch	thema	dat	voor	studenten,	
lerarenopleiders en werkplekbegeleiders zinvol en herkenbaar is. Dat hebben we gevonden door 
met elkaar te spreken over de begeleiding van de vakdidactische ontwikkeling van studenten. Bin-
nen	dit	thema	zijn	diverse	deelprojecten	ontstaan,	zoals	het	voeren	van	vakdidactische	gesprekken,	
het organiseren van een vakdidactische conferentie en het ontwikkelen van vakdidactische gesprek-
stools. Deze projecten staan centraal in deze publicatie.

In 2017-2018 hebben we een opzet gemaakt voor het voeren van gesprekken waarin we in het werk-
veld en later met studenten wilden achterhalen wat onze studenten vakdidactisch meebrengen naar 
hun	werkplek	op	scholen	in	het	VO	en	MBO	en	hoe	zij	aldaar	precies	ondersteund	worden	bij	hun	
vakdidactische	ontwikkeling.	Op	individuele	en	groepsbasis	zijn	tijdens	de	eerste	conferentie	van	het	
EG Didactiek in het voorjaar van 2019 en op scholen in de regio gesprekken gevoerd met een aantal 
deelnemers	over	dit	topic.	Uit	de	grote	belangstelling	voor	deze	conferentie	maakten	wij	op	dat	er	
veel animo is voor uitwisseling en kennisdeling rond het thema vakdidactisch begeleiden. Helaas kon 
de	geplande	tweede	conferentie	in	maart	2020	niet	doorgaan	wegens	de	COVID19-maatregelen.	
In	de	bijlage	van	deze	publicatie	zijn	de	uitnodiging	en	het	programma	met	de	workshops	van	de	
tweede	conferentie	toegevoegd.	Wij	hopen	uiteraard	dat	deze	in	collegejaar	2020-2021	in	fysieke	
dan wel digitale vorm alsnog kan plaatsvinden.

Hoofdstuk	1	van	deze	publicatie	gaat	nadrukkelijk	in	op	hoe	wij	eerdergenoemde	gesprekken	met	
werkplekbegeleiders	(WPB’ers)	en	studenten	hebben	vormgegeven	tussen	2017	en	2020	en	wat	zij	
ons	aan	inzichten	hebben	opgeleverd	ten	aanzien	van	de	inhouden,	werkwijze	en	organisatie	van	het	
werkplekleren	en	integraal	handelen	waar	het	aankomt	op	specifiek	de	vakdidactische	ontwikkeling	
van	studenten.	Binnen	de	Expertisegroep	Didactiek	merkten	wij	onder	meer	op	dat	er	veel	gebeurt	
om	de	ontwikkeling	van	studenten	van	de	2e	graads	lerarenopleidingen	tijdens	hun	werkplekleren	te	
ondersteunen. 
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Uit	de	gevoerde	gesprekken	blijken	echter	ook	handelingsverlegenheden	en	afstemmingsuitdagin-
gen.	Hierin		zagen	we	een	aanleiding	om	gesprektools	te	ontwikkelen	die	met	name	gericht	zijn	op	
het ondersteunen van begeleidingsgesprekken over de vakdidactische ontwikkeling van studenten. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de theoretische inbedding van de gesprekstools en de processen 
waarlangs	zij	tot	stand	zijn	gekomen.	De	jaarlijkse	conferentie	van	het	EG	Didactiek	heeft	bijgedra-
gen aan het dissemineren van eerste kennis en ervaringen met deze gesprekstools en de aldaar 
gegeven	workshops	hebben	tot	input	geleid	voor	de	verfijning	ervan.	In	de	bijlagen	bij	het	tweede	
hoofdstuk	uit	deze	publicatie	zijn	voor	een	aantal	schoolvakken	concreet	uitgewerkte	vakdidacti-
sche	gesprekstools	toegevoegd.	Deze	gesprektools	zijn	nog	volop	in	ontwikkeling,	maar	de	huidige	
versies	kunnen	door	bijvoorbeeld	WPB’ers	en	vakdidactici	zeker	al	worden	gebruikt	in	vakdidactische	
begeleidingsgesprekken.	We	moedigen	iedereen	aan	zijn	of	haar	ervaringen	en	suggesties	te	delen	
met de leden van het EG Didactiek.

De in deze publicatie beschreven projecten van het EG Didactiek besloegen diverse studiejaren. Elk 
jaar heeft ons expertisegebied een andere samenstelling qua leden en kartrekkers gekend. In alfabe-
tische volgorde: Frank Albers, Anke Bakker, Sam Bocken, Monique de Boer, Ellen van den Boomen, 
Paula Bunt-van der Maas, Roel Grol, Mariska Gootzen, Annemieke Haarlem, Rémi Hartel, Walter de 
Jager,	Marloes	Janssen,	Jet	de	Jong,	Jan	Knuivers,	Ellen	Leenaarts-Gunnewijk,	Françoise	Lucas,	Loek	
Nieuwenhuis, Katie Oost, Coen Oosterbroek, Wessel Peeters, Marinka Schipper, Thom Somers, Mari-
anne	Stienen,	Irene	van	Stiphout,	Rob	Verheijen	en	Annelies	Vos.	

Heeft u vragen naar aanleiding van de projecten of deze publicatie? Wilt u reageren op de gesprek-
stools?  Of heeft u suggesties voor ons expertisegebied? Neem dan contact met ons op:

Roel Grol   roel.grol@han.nl  
Mariska Gootzen  mariska.gootzen@han.nl 
Loek Nieuwenhuis  loek.nieuwenhuis@han.nl 

Lees alles over de Academie Educatie van de HAN op  
https://www.han.nl/over-de-han/organisatie/academies/academie-educatie/index.xml.
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1 

GESPREKKEN OVER VAKDIDACTIEK 
MET STUDENTEN EN WERKPLEK-  
BEGELEIDERS VAN DE 2E GRAADS   
LERARENOPLEIDINGEN 
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1. INLEIDING
Overdracht	van	vakkennis	is	een	kernvaardigheid	in	het	leraarsberoep.	Vakdidactiek	is	het	studie-
gebied dat zich bezig houdt met die kernvaardigheid: het hoe en het waarom van professioneel 
handelen van docenten rondom het overdragen van vakkennis. Het ontwikkelen van die kernvaar-
digheid	is,	zoals	bij	veel	aspecten	van	beroepsbekwaamheidsontwikkeling,	een	kwestie	van	goed	
samenspel tussen de beroepsopleiding (i.c. de 2e graads lerarenopleidingen) en de werkplek in de 
beroepspraktijk	(i.c.	scholen	voor	VO	en	MBO).	Samen	Opleiden	is	dan	ook	een	essentieel	program-
ma voor de lerarenopleidingen, en de Academie Educatie van de HAN participeert daarom van harte 
in	een	groot	aantal	Opleidingsscholen	in	de	regio	Arnhem	Nijmegen.	Beroepsgericht	handelen	leer	
je	niet	alleen	“uit	het	boekje”,	maar	juist	door	gericht	oefenen	in	de	praktijk.	Ericsson	(2006)	noemt	
dit	“deliberate	practice”.	Het	samenspel	tussen	werkpraktijk	en	beroepsopleiding	is	een	belangrijke	
factor	voor	de	kwaliteit	van	de	beroepsontwikkeling	van	de	novice	(Nieuwenhuis,	Hoeve,	Nijman	&	
Van	Vlokhoven,	2017).	

In	het	licht	van	Samen	Opleiden	dragen	wij	als	lerarenopleiders	en	als	leden	van	de	Expertisegroep	
Didactiek	samen	met	het	werkveld	de	verantwoordelijkheid	voor	de	begeleiding	van	studenten	aan	
de	2e	graads	lerarenopleidingen	op	de	werkplek.	Wij	zijn	benieuwd	naar	de	wijze	waarop	op	de	
werkplek	de	begeleiding	van	studenten	gestalte	krijgt,	specifiek	waar	het	aankomt	op	de	ontwikke-
ling	van	hun	vakdidactische	bekwaamheid.	Wij	willen	graag		tot	een	inventarisatie	komen	van	inter-
venties die zowel op het instituut als op de werkplek de begeleiding van studenten op het vakdidac-
tisch handelen verder kan ondersteunen. 

Wij	hebben	daarom	de	afgelopen	twee	collegejaren	gesprekken	gevoerd	over	“het	vakdidactisch	
begeleiden	van	stagiair-docenten	op	de	werkplek”.	In	2018-2019	zijn	er	gesprekken	gevoerd	met	
10	werkplekbegeleiders	(WPB‘ers)	en	in	2019-2020	zijn	er	gesprekken	geweest	met	12	studenten	
van	verschillende	2e	graads	lerarenopleidingen.	Deze	gesprekken	zijn	gevoerd	door	de	leden	van	
de werkgroep ‘vakdidactische gesprekken’ aan de hand van een interviewleidraad. Deze werkgroep 
bestond uit opleiders van de verschillende 2e graads lerarenopleidingen en het lectoraat Beroeps-
pedagogiek. 

Het	doel	van	de	gesprekken	was	inzicht	te	krijgen	in	de	kwaliteit	van	het	vakdidactisch	handelen	van	
de	stagiair-docenten	(derdejaars	studenten	in	WPL-2b)	en	de	wijze	waarop	hun	werkplekbegeleiders	
hierop begeleiden. Dit geeft  het expertisegebied inzicht in de aandacht voor en het belang van 
vakdidactiek	tijdens	het	werkplekleren	alsmede	biedt	dit	mogelijkheden	en	handvatten	om	verbeter-
voorstellen te doen.
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Beoogde respondenten waren 3e jaars studenten alsmede werkplekbegeleiders die recent studen-
ten	van	de	2e	graads	lerarenopleidingen	voltijd	(WPL2b)	of	deeltijd	(WPL	2)	hebben	begeleid.	Als	de	
gelegenheid zich voordeed, hebben collega’s van de werkgroep en de expertisegroep WPB’ers en 
studenten uitgenodigd om deel te nemen aan een individueel interview (WPB’ers) of een groepsin-
terview (studenten).  Er is  naar gestreefd dat er zowel opleidingsscholen als stagescholen (scholen 
die	niet	deelnemen	aan	het	programma	Samen	Opleiden)	vertegenwoordigd	zijn	in	de	respons-
groep.	Een	deel	van	de	interviews	met	docenten	is	gedaan	tijdens	de	werkconferentie	over	vakdi-
dactiek in 2019. Een ‘gelegenheidssample’ dus, om relevante inzichten en thema’s op te sporen, die 
later	meer	systematisch	in	kaart	gebracht	kunnen	worden.

2. GESPREKSTHEMA’S
Wij	maken	een	onderscheid	tussen	algemene	didactiek,	vakdidactiek	en	beroepsgerichte	didactiek.	
Onze primaire insteek is vakdidactiek, maar binnen het mbo, en in mindere mate in het vmbo, is het 
‘vak’ verbonden aan het ‘beroep’ waarvoor de vmbo-leerlingen en mbo-studenten worden opge-
leid.	Vakdidactiek	en	beroepsgerichte	didactiek	zijn	te	beschouwen	als	onderdeel	van	algemene	
didactiek	en	deze	laatste	vertoont	overlap	met	onderwijskunde	in	het	algemeen,	dat	zich	meer	richt	
op pedagogische aspecten. Hoewel we ons niet willen mengen in deze grensdiscussies, speelt deze 
verwarring	ook	in	het	werkveld,	zo	blijkt	uit	de	interviews	die	we	hebben	afgenomen.	Wij	hebben	de	
volgende	definities	gehanteerd	tijdens	dit	project:

• Algemene didactiek is	de	systematische	studie	van	het	plannen	en	uitvoeren	van	onderwijsge-
richte activiteiten in een leergerichte omgeving waaraan één of meerdere leerlingen deelnemen. 
Men	spreekt	enerzijds	van	didactisch	denken	en	anderzijds	van	didactisch	handelen. Didactiek 
betreft	zowel	het	bedenken	van	lesactiviteiten	als	het	eigenlijke	lesgeven.	‘Plannen’	waarborgt	
naast	organisatorisch	overzicht	ook	de	waarde	van	mentale	voorbereiding.	Niet	de	schriftelijke	
detaillering	in	de	lesvoorbereiding	maar	het	voorbereidend	denken	evenals	de	reflectie	tijdens	
en	na	de	praktijk	zijn	essentieel	in	didactiek.	

• Vakdidactiek	vormt	een	op	zich	staand	studiegebied	met	verbindingslijnen	tussen	zowel	vak-
inhoudelijke	als	pedagogische	en	onderwijskundige	vaardigheden	en	attitudes,	tussen	datgene	
wat	geleerd	en	onderwezen	moet	worden	en	de	manier	waarop	dat	kan	gebeuren.	Vakdidactiek	
is verbonden met de Duitse traditie van Fachdidactik en met de Amerikaanse curriculumtraditie 
waarin pedagogical content knowledge	(PCK)	een	kernbergrip	is	(Van	Dijk	&	Kattmann,	2007).	
In	het	kort	kan	je	zeggen	dat	de	vakdidactiek	een	vakspecifieke	uitwerking	is	van	de	algemene	
didactiek.
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• Beroepsgerichte didactiek houdt zich bezig met de vraag; Hoe kunnen studenten zich voorbe-
reiden	op	het	toekomstige	beroep,	rekening	houdend	met	de	sociale	en	economische	dynamiek,	
het collectieve, het interdisciplinaire karakter van beroepsuitoefening en het levensloopkarakter 
van	leer-	en	werkervaringen.	Dit	speelt	met	name	in	de	beroepsgerichte	onderwijstypen	mbo	en	
vmbo een rol1.

 
Met dit onderscheid in de hand hebben we een interviewleidraad opgesteld; eerst voor de werk-
plekbegeleiders	en	later	voor	de	studenten.	Deze	twee	tekstblokken	staan	bij	de	presentatie	van	de	
interview-resultaten opgenomen. 

Met	deze	interviewleidraden	zijn	collega-docenten	in	gesprek	gegaan	met	WPB’ers	en	studenten	uit	
hun eigen omgeving. Dit leverde geanimeerde gesprekken op, die door de collega’s uit de exper-
tisegroep	zijn	uitgewerkt	tot	aparte	interviewverslagen.	Op	basis	van	deze	verslagen	zijn	we	aan	de	
slag	gegaan	met	de	analyse	van	de	resultaten.	Hoewel	de	chronologie	bestond	uit	de	gesprekken	
met de WPB’ers gevolgd door gesprekken met de studenten, laten we in het verslag hierna eerst de 
studenten	aan	het	woord,	om	goed	zicht	te	krijgen	op	het	proces	van	het	werkplekleren,	zoals	zij	dat	
ervaren. Daarna volgt een weergave van de gesprekken met de WPB’ers. 

1 Deze verslaglegging is zelf een oefening in beroepsgerichte didactiek. De vraag wordt behandeld, hoe 
de beroepsopleiding voor leraren in te richten, zodat aspirant-leraren optimaal worden geëquipeerd om 
leerlingen te engageren voor ‘het vak’ in verschillende beroepscontexten (zoals vmbo, havo, mbo).  
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3. STUDENTEN AAN HET WOORD

 
 
Acht van de twaalf student-respondenten geven hun werkplekleeractiviteiten vorm op een oplei-
dingsschool,	vier	doen	dat	op	een	stageschool.	De	meeste	studenten	lopen	stage	op	een	VO-school	
(vmbo,	havo	of	onderbouw	vwo),	twee	op	een	ROC	(één	stageschool,	één	opleidingsschool).	Vier	
studenten	van	de	opleiding	Aardrijkskunde	(in	één	groepsinterview),	vier	studenten	van	de	opleiding	
Nederlands (3+1) , drie studenten Economie (2+1) en één student Frans.

INTERVIEWLEIDRAAD VOOR STUDENTEN 
Uitgangspunt: elke opleiding gaat in gesprek aan de hand van de onderstaande vragen met 4 
of 5 studenten. Het gesprek neemt de vorm van een interview in groepsverband aan. 

1. Zit je op dit moment op een stageschool of een opleidingsschool (samenwerkingsschool, 
met IO (instituutsopleider))? Aandachtspunten bij het doorvragen kunnen zijn: 
leerwerkplan, lesvoorbereidingsformulier, (vakdidactische) leerdoelen van de student, de 
ervaringen van de student in de lessen, etc. 

2. Wat	breng	je	mee	aan	vakdidactiek	tijdens	je	WPL2B?	Geef	concrete	voorbeelden? 
Doorvragen op: welke kennis, kunde. 

3. Hoe	ben	je	de	afgelopen	periode	begeleid	tijdens	WPL2B?	Welke	rol	speelt	vakdidactiek	
hierin? Waarop ben je specifiek begeleid? (bijv. klassemanagement, het toepassen van 
werkvormen, vakspecifieke didactiek)?

4. Zou je een aantal voorbeelden kunnen noemen die je vanuit de opleiding (lessen 
vakdidactiek) hebt meegenomen/toegepast op je stageschool of opleidingsschool?

5. Hoe	actief	stel	je	jezelf	op	wat	betreft	vakdidactiek	tijdens	begeleidingsgesprekken	met	
je WPB'er (werkplekbegeleider)? Denk bijvoorbeeld aan: krijg je ruimte om hulpvragen 
te stellen?
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3.1 VAKDIDACTIEK IN HET LEERWERKPLAN2 

Alle studenten, op één na, hebben een leerwerkplan gemaakt voor de stageperiode. Eén student 
heeft	geen	leerwerkplan,	omdat	zijn	vorige	stage	niet	goed	was	verlopen.	Hij	heeft	samen	met	de	
WPB’er stagedoelen bepaald aan de hand van de ervaringen uit de vorige stage. 

De	rol	van	het	leerwerkplan	op	een	werkplek	varieert:	bij	de	ene	WPB’er	wordt	dat	goed	doorgespro-
ken,	bij	een	ander	moet	de	student	het	zelf	inbrengen.	Aandacht	voor	de	vakdidactische	bekwaam-
heid en daarvan afgeleide vakdidactische doelen speelt in het leerwerkplan maar een beperkte rol. 
Bij	vijf	studenten	speelt	vakdidactiek	geen	rol	van	betekenis,	bij	de	overige	zeven	wordt	vakdidactiek	
vooral geassocieerd met activerende werkvormen of variatie in werkvormen. “Ik probeer wel vakdi-
dactische keuzes te maken, bv. de leessandwich [een didactische werkvorm binnen leesvaardigheids-
didactiek], de begeleiding binnen mijn stage gaat niet echt over vakdidactiek, slechts heel soms gaat 
het erover” geeft één van de studenten aan. “Ook wordt er vooral gekeken naar inductieve manieren 
van werken: persoonlijke interesse”. Slechts een enkele keer wordt een associatie naar vakinhoud 
gemaakt,	bijvoorbeeld	waar	een	student	“aardrijkskundig leren denken” noemt.  Studenten hebben 
veel ruimte om eigen leerdoelen in te vullen. “Weinig aandacht voor vakdidactiek. Reden: student zelf 
vindt dat deze bekwaamheid op orde is. De pedagogische bekwaamheid verdient meer aandacht”. 

De	begeleiding	rondom	de	leerdoelen	in	het	leerwerkplan	wordt	zeer	verschillend	ervaren.	Van	
afstandelijk	(“De begeleiding is niet zo intensief, ik heb weinig contact met de SO [schoolopleider], 
er is wel interventie vanuit de opleiding geweest om dit contact te bewerkstelligen, verder heb ik 
weinig contact met en begeleiding vanuit uit school.”) tot heel intensief (“De begeleiding is intensief; 
ik heb wekelijk contact met de IO [instituutsopleider] en de SO zie ik dagelijks. Er worden peer-reviews 
en intervisiebijeenkomsten gehouden met alle andere stagiaires van mijn locaties. De IO en SO zijn 
ook betrokken bij mijn eindbeoordeling.”). Sommige studenten trekken hun eigen plan, soms is de 
WPB’er juist erg betrokken: “contact met WPB is intensief maar de SO en IO zie ik amper en heb ik pas 
ontmoet bij de tussenbeoordeling”. 

3.2 VAKDIDACTISCHE INBRENG DOOR DE STUDENT
De vraag over vakdidactische inbreng wordt door veel studenten als lastig ervaren. De studenten 
Nederlands geven in het groepsinterview aan dat ze veel vanuit de opleiding meenemen naar de 
stage. Het vak ’taalontwikkelingsgericht lesgeven’ wordt geregeld genoemd, evenals de lessenserie 
die men voor vakdidactiek op de opleiding heeft moeten maken. Geleerde zaken op de opleiding 

2	 Ten	tijde	van	dit	onderzoek	was	het	leerwerkplan	een	verplicht	onderdeel	van	het	werkplekleren.	Vanaf	het 
collegejaar 2020-2021 is het leerwerkplan als zodanig vervangen door een “startgesprek” in combinatie met 
een	zogenoemd	“groeidossier”.	Nadere	details	zijn	te	vinden	op:	https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/.	
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(spellingdidactiek,	taalbeschouwing)	zijn	behulpzaam	bij	de	stage,	en	worden	ook	door	de	WPB’er	
verwelkomd. Een student zegt hierover: “Bij veel vakken is geleerd de les inductief te beginnen. 
Dit neem ik wel graag mee naar stage, omdat ik merk dat leerlingen veel actiever zijn!” Een betere 
koppeling van de vakken die op de lerarenopleiding worden aangeboden met de activiteiten op de 
werkplek	is	echter	wenselijk:	“Ik doe om eerlijk te zijn niets met sommige didactische vakken uit de 
opleiding, zoals didactiek zakelijk lezen en schrijven. Kennis over didactiek zakt ook weg gedurende 
de opleiding en ik vind dat die kennis niet genoeg herhaald wordt” geeft een student aan. 

Ook	het	groepje	Aardrijkskundestudenten	is	positief	gestemd:	samenwerkend	leren,	aansluiten	bij	
de	actualiteit,	variatie	in	werkvormen	zijn	zaken	die	op	de	opleiding	zijn	geleerd.	Wat	tegenvalt	is	
dat	het	variëren	met	werkvormen	veel	voorbereidingstijd	kost.	De	ene	student	heeft	nog	moeite	
met “redeneren vanuit de leerling”,	terwijl	de	ander	de	strategie	heeft	om	dat	dan	“gewoon aan de 
leerlingen te vragen”	en		samen	met	de	leerlingen	door	te	spreken	of	leerdoelen	zijn	behaald.	Als	je	
veel	parallelgroepen	hebt,	kun	je	iets	dat	niet	lukt	bij	de	ene	groep,	opnieuw	proberen	bij	de	andere	
groep.	Variëren	in	werkvormen	helpt	studenten	ook	bij	het	eigen	leerproces.	

Als het onderwerp ‘leren lesgeven met ICT’ in de gesprekken langskomt, laten studenten merken dat 
zelf	kennisclips	maken	niet	favoriet	is:	er	staat	genoeg	op	het	internet	volgens	hen.	Wel	vinden	zij	het	
belangrijk	om	leerlingen	te	leren	inschatten	welke	informatie	wel	en	niet	betrouwbaar	is	(“ben ik zelf 
ook niet zo goed in”). Dit betreft dus aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden.

3.3 BEGELEIDING OP VAKDIDACTIEK
Ongeveer	de	helft	van	de	geïnterviewde	twaalf	studenten	wordt	volgens	henzelf	niet	specifiek	op	
hun vakdidactische ontwikkeling begeleid. “Ongeveer”, omdat voor sommige studenten dit een 
lastige	vraag	blijkt.	Sommige	WPB’ers	lijken	volgens	de	studenten	‘onbewust	bekwaam’:	de	WPB’ers	
zijn	zich	dan	niet	meer	bewust	van	hun	vakdidactische	aanpak.	WPB’ers	zijn	wel	vaak	blij	verrast	
met nieuwe werkvormen die de studenten meenemen van de opleiding; dat brengt henzelf ook op 
nieuwe ideeën. 
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Andere studenten hebben wel begeleidingsgesprekken over vakdidactische aspecten. Met name 
impliciete	ideeën	over	hoe	je	bepaalde	stof	het	beste	kunt	uitleggen	aan	specifieke	doelgroepen.	
Een aantal studenten geeft aan, dat de WPB’er eerst klassenmanagement op orde wil zien, en daarna 
door gaat op werkvormen en kennisoverdracht. De studenten noemen verschillende begeleidings-
strategieën:	meerdere	studenten	geven	aan	dat	zij	hun	eigen	werkvormen	mogen/moeten	kiezen,	
omdat de WPB’er hen stimuleert een eigen aanpak te ontwikkelen. Eén student kopieert vooral het 
gedrag	van	zijn	werkplekbegeleider,	omdat	dat	leidt	tot	een	goede	beoordeling.	

Een	student	van	de	opleiding	Nederlands	geeft	aan	dat	zijn	WPB’er	graag	meer	overleg	zou	willen	
met de opleiding om vakdidactische opdrachten beter in te kunnen richten. De betreffende student 
vindt	dat	ook	wenselijk,	vooral	omdat	de	IO’er	geen	opleider	van	Nederlands	is	[dit	is	specifiek	
voor	de	organisatie	bij	opleidingsscholen;	bij	stagescholen	is	de	begeleidende	docent	wel	van	de	
betreffende opleiding]. Dit wordt ook door andere studenten die deelnamen aan het groepsgesprek 
beaamd.

3.4 VAKDIDACTISCHE VOORBEELDEN
Als	studenten	gevraagd	wordt	om	voorbeelden	van	didactische	werkvormen	te	noemen	die	zij	
toepassen, worden vooral activerende werkvormen en inductief leren genoemd, naast het directe 
instructiemodel	[het	is	de	vraag	of	dat	specifiek	vakdidactisch	is)].	Activerend	en	inductief	leren	
zijn	vooral	bedoeld	om	leerlingen	aan	het	denken	en	werken	te	zetten	en	om	aan	te	sluiten	bij	
verschillende leerbehoeftes. Studenten noemen expertgroepen, DDU (denken, delen, uitwisselen), 
samenwerken	in	duo’s,	pubquiz,	begrippenbingo.	Vanuit	de	logopedie	noemen	enkele	studenten	de	
techniek	‘’bewust	zacht	praten’;	daarnaast	worden	veel	vakinhoudelijke	onderwerpen	en	inhouden	
genoemd	(grammatica,	logistiek;	creatief	schrijven;	migratie).	

3.5 WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Tot slot een bloemlezing van diverse opmerkingen uit de gesprekken met de studenten:
• Vakdidactiek	is	belangrijk	om	de	leerling	goed	mee	te	kunnen	nemen	in	de	lesstof,	maar	het	is	

overdreven	om	alleen	met	vakdidactiek	bezig	te	zijn;	inhoud	is	ook	belangrijk.
• Samen met een medestagiaire lessen anders inrichten met behulp van vakdidactische kennis.
• WPB’er weet niet hoe het werkt; alles komt vanuit de student. SO’er heeft ander taal dan WPB’er.
• Praat	met	WPB’er	vooral	over	klassenmanagement;	krijgt	wel	de	ruimte	om	hulpvragen	te	stellen.
• Uitwisselingsgesprek	ná	de	les;	van	te	voren	zou	effectiever	zijn.
• Bij	twijfel	wordt	ik	gestimuleerd	om	het	gewoon	te	proberen.
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• Begeleider zegt soms expres niets, zodat ik zelf vastloop. De tweede parallel les gaat het dan 
beter	omdat	ik	dingen	kan	verbeteren.	Volgens	hem	leer	ik	zo	het	meeste.	Ik	leer	van	mijn	fouten.

• Ik	ben	echt	samen	bezig	met	mijn	WPB’er:	zij	brengt	veel	in;	ik	heb	daar	veel	van	geleerd.	Zij	
vindt	vakdidactiek	erg	belangrijk.

• Begeleiding	gaat	vooral	over	onderwijskundige	zaken;	zou	meer	vakdidactiek	moeten	bevatten.
• We	krijgen	te	weinig	les	in	jaar	3;	ik	zou	veel	meer	vragen	willen	kunnen	stellen	naar	aanleiding	

van	de	stage.Er	is	ook	te	weinig	tijd.	De	docent	heeft	allemaal	gesprekken	dus	er	is	geen	tijd	voor	
andere  
dingen. Iedereen zit met vragen omdat iedereen eigen klassen heeft, maar daar valt nu niets 
meer aan te doen. De leertaak staat centraal.

• Het	zou	fijn	zijn	als	er	meer	werkcolleges	worden	aangeboden.	Daar	kan	je	dan	terecht	als	je	
problemen of vragen hebt.  

• Mijn	begeleider,	schoolopleider	en	ik	hebben	het	er	vaak	over.	Zij	vinden	mijn	kennis	interessant,	
ik hun ervaring.

• Wanneer ik iets niet zeker weet, of ik wil voorbeelden hebben, vraag ik dit of haal ik dit uit de 
methode. Het liefst bedenk ik de lessen zelf en haal ik de stof uit de methode. Op die manier kan 
ik	toch	het	juiste	bijbrengen,	maar	dan	op	de	manier	die	binnen	de	HAN	wordt	gestimuleerd:	
inductief,	samenwerkend	leren	of	gebruik	maken	van	21th	century	skills	zijn	mijn	favoriete	onder-
delen.

 
3.6 VOORLOPIGE CONCLUSIE
Uit	de	gesprekken	met	de	studenten	blijkt	een	grote	variëteit	aan	WPL-praktijken	en	vormen	van	be-
geleiding. Zowel vanuit de kant van de opleidingen, maar ook vanuit de kant van de stagescholen en 
de	WPB’ers.	De	invulling	van	het	werkplekleren	is	sterk	afhankelijk	van	de	interactie	tussen	student,	
opleiding en werkplek. 

Vakdidactiek	wordt	vooral	gezien	als	variatie	in	werkvormen,	gericht	op	het	activeren	van	handelen	
en	denken	van	de	leerlingen.	Sommige	studenten	vinden	dit	erg	belangrijk,	anderen	zijn	meer	bezig	
met vakinhoud of klassenmanagement. Hetzelfde geldt voor de WPB’ers: sommige WPB’ers vinden 
vakdidactiek	erg	belangrijk,	anderen	zien	het	belang	er	minder	van	in,	of	lijken	zichzelf	niet	meer	
bewust van hun eigen vakdidactisch vakmanschap. Sommige WPB’ers vinden de nieuwe inspiratie 
vanuit	de	student	heel	waardevol,	voor	anderen	is	dit	minder	relevant.	Vanuit	de	opleiding	krijgen	
studenten	vakspecifieke	aanwijzingen,	maar	een	overkoepelend	beeld	van	wat	verstaan	wordt	onder	
de	vakdidactische	bekwaamheid	per	opleiding,	lijken	studenten	niet	zo	sterk	te	hebben.	



16

PUBLICATIE ACADEMIE EDUCATIE

De	begeleiding	vanuit	de	opleiding	is	op	opleidingsscholen	niet	vakspecifiek:	instituutsopleiders	
zijn	niet	automatisch	op	de	hoogte	van	de	vakinhoud	van	de	student.	Op	stagescholen	is	dat	anders:	
daar begeleidt een docent van de eigen 2e graads lerarenopleiding de student ook op de stage-
school.	Hoe	groot	het	belang	is	van	vakspecifieke	begeleiding,	is	lastig	te	zeggen	op	basis	van	deze	
12 studenten. In het nieuwe ontwerp van het werkplekleren (WPL) van de academie Educatie is voor-
zien	in	meer	verbinding	met	de	vakopleidingen,	waardoor	vakdidactiek	meer	aandacht	kan	krijgen.

Studenten	vragen	om	meer	interactie	tussen	opleiding	en	praktijk:	door	de	stage	worden	leervragen	
geactiveerd,	die	door	de	opleiding	just-in-time	beantwoord	zouden	moeten	kunnen	worden.	Het	lijkt	
wenselijk	om		in	het	nieuwe	ontwerp	van	WPL	rekening	te	houden	met	structurele	aandacht	voor	de		
vakinhoudelijke	en	vakdidactische	begeleiding	gedurende	de	stage,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	
methodische werkbegeleiding. De 2e graads lerarenopleiding economie experimenteert in dit kader 
momenteel	al	met	een	vakdidactische	intervisielijn	parallel	aan	WPL2	voor	voltijdstudenten.	Ook	zijn	
alle	2e	graads	opleidingen	inmiddels	benaderd	met	de	vraag	of	zij	in	2020-2021	willen	participeren	
in	een	pilot	waarbij	vakopleiders	vanuit	de	Academie	Educatie	een	rol	gaan	spelen	in	een	nog	meer	
op het vak(didactisch) perspectief gerichte begeleiding en beoordeling van de studenten op hun 
werkplekken. 
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4. WERKPLEKBEGELEIDERS AAN HET WOORD
 
Er	zijn	10	docent-begeleiders	(WPB’ers)	van	de	opleidings-	en	stagescholen	geïnterviewd	door	de	
leden	van	de	expertisegroep.	Van	deze	10	docenten	komen	er	8	van	opleidingsscholen	en	2	van	
stagescholen;	2	van	hen	zijn	werkzaam	in	het	mbo	en	8	in	het	voortgezet	onderwijs.	Qua	vakgebie-
den	zijn	vooral	talen	en	maatschappijvakken	vertegenwoordigd.

 
4.1 AANPAK VAKDIDACTISCHE BEGELEIDING  
Begeleiding 
Uit	de	antwoorden	van	de	praktijkcollega’s	komt	een	beeld	naar	voren	dat	een	grote	diversiteit	
ademt.	De	ene	WPB’er	focust	in	zijn	begeleiding	van	studenten	vooral	op	klassenmanagement,	de	
ander meer op oriëntatie op het beroep, en een derde meer op vakdidactische aspecten. 

INTERVIEWLEIDRAAD VOOR WPB‘ERS
Doel	van	het	interview	met	collega’s	uit	het	werkveld:	inzicht	krijgen	in	het	vakdidactisch	han-
delen van studenten teneinde ze hierin beter te kunnen begeleiden. 
1. Hoe	bent	u	de	afgelopen	periode	te	werk	gegaan	bij	de	begeleiding	van	studenten	

tijdens	WPL2(b)?	Aandachtspunten bij het doorvragen kunnen zijn: leerwerkplan, 
lesvoorbereidingsformulier, (vakdidactische) leerdoelen van de student, de ervaringen van 
de student in de lessen, uw eigen observaties, etc. Welke rol speelt de vakdidactiek hierin?   

2. Wat brengen studenten mee aan vakdidactiek die het leren van leerlingen/ MBO 
studenten	ondersteunt	tijdens	WPL2(b)?	Doorvragen op: welke kennis en kunde. 

3. Wat	merkt	u	van	de	aansturing	van	vakdidactiek		tijdens	WPL2(b)	vanuit	de	
lerarenopleidingen van het ILS? Doorvragen op: wat is hier vanuit het ILS over 
gecommuniceerd en hoe ondersteunt dit uw vakdidactische begeleiding van de 
studenten.

4. Hoe geeft u in begeleidingsgesprekken met studenten vorm aan het bespreken van 
vakdidactiek? Over welke thema’s praat u dan met de student?

5. Op welke manier kan de vakdidactiek nog méér zichtbaar en of hoorbaar worden in 
de	begeleidings-gesprekken?	Wat	heeft	u	daarbij	nodig?	In	hoeverre	wordt	u	hierbij	
ondersteund of biedt het ILS u, in wat daar voor nodig is?

6. Zou u een rol kunnen spelen in een eventueel professionaliseringsaanbod op 
dit thema? (Dus: vanuit uw expertise anderen inspireren) of heeft u juist een 
professionaliseringsvraag	(bijv.	aan	leden	van	de	expertisegroep	didactiek	of	de	ILS	
Academy)?
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Sommige	begeleiders	laten	de	sturing	van	het	werkplekleren	vooral	bij	de	student,	immers:	“eigen 
leerdoelen zijn motiverend” en “ze moeten een eigen stijl ontwikkelen”. 

De (werking van de) leerwerkplannen wordt door veel WPB’ers als iets problematisch benoemd: de 
herkomst	is	niet	duidelijk.	Men	mist	rubrics	waarlangs	de	ontwikkeling	van	de	student	kan	worden	af-
gezet. Gegeven feedback op het leerwerkplan wordt in de beleving van WPB’ers vaak niet opgepakt 
door de betrokken collega’s van de betreffende 2e graads lerarenopleiding. Enkele uitspraken die 
verder	nog	zijn	gedaan:

• Niet	alle	didactische	vragen	komen	bij	de	WPB’er	terecht.	
• Begeleiding vooral gericht op klassenmanagement; pas daarna vakdidactische vraagstukken.
• Eerste twee maanden breed begeleiden; zelf ontwikkelpunten laten formuleren. 
• (mbo	context)	De	een	wil	leren	les	geven,	de	ander	wil	leren	begeleiden.	Observeren	bij	ver-

schillende	collega’s	om	verschil	in	aanpak	te	zien.	Eigen	stijl	laten	ontwikkelen:	wat	past	bij	jou	
en	bij	deze	doelgroep.

• Bij	lesvoorbereiding	mist	de	student	zicht	op	niveau	van	de	leerlingen.
 
Vakdidactische aspecten 
Ook ten aanzien van de begeleiding van de vakdidactische ontwikkeling van studenten op de 
werkplek komt een gedifferentieerd beeld naar voren. Sommige WPB’ers geven aan dat vakdidactiek 
in	het	vmbo	en	mbo	minder	relevant	zijn:	eerst	pedagogiek;	“vakdidactiek zijn trucjes die later wel 
komen”. Daartegenover staat de opvatting van andere WPB’ers dat “vakdidactiek essentieel is: zonder 
weet je niet wat je doet. Basis van vakdidactiek is vakkennis.”

Richtsnoeren	vanuit	de	2e	graads	lerarenopleidingen	sluiten	volgens	de	WPB’ers	niet	altijd	goed	aan	
bij	de	realiteit	van	de	praktijk.	Studenten	zijn	geneigd	de	opleidingsrichtlijnen	te	volgen	en	niet	goed	
te	kijken	naar	de	toepasbaarheid	binnen	de	specifieke	context	van	de	school.	Enkele	uitspraken	van	
werkplekbegeleiders	die	dit	illustreren	en	aanvullen	zijn:		
• Vakdidactiek	speelt	op	vmbo	geen	grote	rol:	pedagogische	aanpak	is	belangrijker.	
• Vakdidactiek	gaat	vooral	over	instructie;	als	student	dat	niet	goed	uitwerkt,	is	de	opdracht	voor	

de leerlingen vaak niet helder.
• De	meeste	leerdoelen	zijn	pedagogisch	van	aard.	Er	worden	weinig	vakdidactische	doelen	

gesteld.	Didactiek	zijn	trucjes	die	je	later	in	de	praktijk	wel	ontwikkelt.	Gewoon	een	kwestie	van	
meters maken. 
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Voorlopige conclusie 
Een voorlopige conclusie is dat de samenwerking op het vlak van de vakdidactische ontwikkeling van 
de	student	tussen	scholen	en	de	Academie	Educatie	nog	niet	optimaal	is.		Er	is	nog		ruis	op	de	lijn	
over de WPL-opdrachten van de studenten en over de verbinding tussen opleidingstheorie en prak-
tijk.	Voor	de	verschillende	werkvelden	zal	het	gesprek	hierover	mogelijk	anders	verlopen,	gezien	het	
heersende verschil in opvattingen over het belang van vakdidactiek versus pedagogiek. De eerste 
stappen	in	een	verbetering	van	dit	proces	zijn	inmiddels	gezet	via	de	in	gezamenlijkheid	ontwikkelde	
begeleidings- en beoordelingsstructuur van het werkplekleren en het integraal handelen, waar meer 
rekening	wordt	gehouden	met	de	verschillende	contexten	binnen	het	onderwijsveld. 

4.2 WAT BRENGEN DE STUDENTEN MEE AAN VAKDIDACTIEK?
Algemeen beeld  
Uit	de	analyse	van	de	gesprekken	met	de	WPB’ers	komt	naar	voren	dat	bij	de	term	vakdidactiek	een-
duidige	beelden	over	de	betekenis	en	toepassing	van	vakdidactiek	ontstaan,	zij	het	op	een	verschil-
lend	niveau.	Zo	geeft	één	werkbegeleider	heel	concrete	aanwijzingen	waaruit	blijkt	dat	hij		goed	op	
de hoogte is van verschillende leerstrategieën en heeft een andere WPB’er het over ‘herhalingsspel-
letjes’; duidend op een ander aspect van vakdidactiek. Klassenmanagement, orde en het ‘kennen 
van	de	basis’	wordt	door	sommige	WPB’ers	als	voorwaardelijk	gezien	voordat	er	met	vakdidactische	
werkvormen gewerkt kan worden.

Enkele	concrete	uitspraken	die	verder	over	dit	thema	zijn	gedaan,	betreffen:
• Studenten nemen ‘iets’ aan vakdidactiek mee naar de scholen: zowel in de verslaglegging als 

toepassing	in	de	praktijk.	
• De studenten waren sterk bezig met de deductieve en inductieve methode, activerende 

didactiek. Hoe leer je de leerlingen lezen? Hoe leg je een grammaticale regel uit?  
Deductief	of inductief?

• WPB’er heeft een schat aan werkvormen en materiaal meegekregen van de studenten. 
Bijvoorbeeld:	Stapsgewijze	grammatica	,	of	toepassing	van	technologische	ontwikkelingen	 
als socrative.

• Het visualiseren van rekenproblemen, met behulp van een quiz
• De kennis bestaat o.a. uit een standaardlesopbouw, werkvormen en transfer van de stof en 

controle of de uitleg is aangekomen.
• Echter,	orde	en	klassenmanagement	zijn	een	voorwaarde	om	daar	überhaupt	toe	te	kunnen	

komen
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• [….]	activerende	didactiek.	Terwijl	ze	nog	niet	eens	echt	geleerd	hebben	hoe	ze	de	basis	
konden	overbrengen.	Veel	focus	op	het	leuke	en	het	motiveren	van	leerlingen.

 
Voorlopige conclusie  
Er	lijken	diverse	beelden	te	zijn	over	wanneer	vakdidactische	inzichten	van	de	studenten	toege-
past	kunnen	worden:	moét	eerst	de	basis	op	orde	zijn	(klassenmanagement,	(basis)kennis	van	stof)	
voordat met vakdidactiek (vakdidactische werkvormen) aan de slag gegaan kan worden? Of kan 
vakdidactiek	juist	een	vehikel	zijn	om	aan	klassenmanagement	te	werken.	De	visies	hierop	zijn	ver-
schillend.

Daarnaast worden veel verschillende voorbeelden genoemd van vakdidactische kennis: is het een 
leuke speelse uitwerking van het overbrengen van de stof waarmee de leerling variatie in lesaan-
bod	krijgt?	Of	zit	er	een	doordachte	visie	(al	dan	niet	ondersteund	met	leertheorieën)	achter?		De	
beelden van wat werkplekbegeleiders verstaan onder vakdidactiek, lopen dus uiteen en dan is een 
voorzichtige conclusie dat de studenten hier dus ook verschillend in  begeleid worden.

  
4.3 AANSTURING VAKDIDACTISCH HANDELEN
Algemeen beeld  
Uit de citaten van WPB’ers komen twee verschillende opvattingen. De ene opvatting is dat de stu-
denten vanuit hun 2e graads lerarenopleiding veel praktische tools meekrijgen, vooral als het om 
werkvormen en (digitale) spelvormen gaat. Dat wordt door de betreffende WPB’ers als iets positiefs 
ervaren, hoewel men opmerkt dat de basis soms mist (“liever eerst de basis, pas bij LIO-stage gaan 
activeren”).	Vaak	zijn	werkvormen	nog	kunstjes,	waarbij	de	analyse	door	de	student	door	de	WPB’er	
wordt gemist. In de gehanteerde beoordelingsrubrics van het werkplekleren staat vakdidactiek wel 
benoemd,	maar	in	algemene	termen	(dus	niet	gespecificeerd	per	vak)3. Eén WPB’er meldt dat de 
student wel de theorie beheerst, maar dat die theorie erg lijkt op die van 30 jaar terug: “is namelijk 
nog erg gericht op klassikaal onderwijs”. Sommige studenten zijn volgens hun begeleider juist erg 
handig met moderne digitale middelen: “het filmpje dat student hiermee gemaakt heeft gaan wij ook 
gebruiken, dat was erg goed!”.

3	 Dit	gold	ten	tijde	van	de	gesprekken.	Ook	hierop	is	in	samenspraak	met	lerarenopleidingen,	studenten	en	
werkveld een ontwikkelslag gemaakt. Op de nieuwe beoordelingsformulieren van het werkplekleren en het 
integraal	handelen,	zoals	die	gebruikt	gaan	worden	per	studiejaar	2020-2021,	zijn	inmiddels	vakspecifieke	
voorbeelden	opgenomen.	Nadere	details	zijn	te	vinden	op:	https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/.
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De	andere	opvatting	is	dat	er	vanuit	de	lerarenopleiding	te	weinig	duidelijkheid	wordt	geboden	over	
wat er wordt verlangd op het terrein van vakdidactiek. Deze respondenten geven aan dat de student 
eigenlijk	niet	goed	weet	wat	er	vanuit	de	opleiding	wordt	gevraagd	op	dit	gebied.	Als	de	WPB’er	
suggereert	om	hierover	kennis	op	te	halen	bij	de	opleiding,	reageert	de	betreffende	student	ver-
baasd: “Moet ik dan aan mijn docent gaan vragen wat ik kan gaan doen?”	Het	lijkt	dan	ook	niet	altijd	
voldoende	duidelijk	te	zijn	wat	de	student	moet	kennen	en	kunnen	ten	aanzien	van	de	vakdidactiek	
tijdens	het	werkplekleren.	Eén	WPB’er	geeft	aan	dat	hij	zich	niet	bemoeit	met	de	opdrachten	die	
studenten	meekrijgen	vanuit	de	opleiding:	het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	studenten	of	en	wat	
ze	met	deze	opdrachten	doen.	Hij	geeft	er	alleen	feedback	op	als	de	studenten	dat	vragen.	Andere	
WPB’ers geven juist wel tussendoor feedback waardoor studenten weer verder kunnen. Sommige 
WPB’ers	melden	dat	vakdidactische	opvattingen	vanuit	de	opleiding	(bijvoorbeeld	“doeltaal-voer-
taal”)	niet	op	de	stageschool	worden	gebruikt.	Voor	dit	soort	vraagstukken	ontbreekt	een	(duidelijke)	
communicatielijn	tussen	de	werkplek	en	de	opleidingen	–	en	andersom.	

Voorlopige conclusie 
De communicatie tussen de opleiding en de scholen over de begeleiding (en beoordeling) van de 
vakdidactische bekwaamheid van studenten, verdient een verbeterslag. Er is behoefte aan  eenduidi-
ge aansturing vanuit de verschillende vakgroepen van de  2e graads lerarenopleidingen.  Daarnaast 
is het raadzaam om een structurele dialoog te voeren over de methodiek van de stageplaats en het 
aanbod	vanuit	de	opleiding.	Werkplekbegeleiders	stellen	richtlijnen	vanuit	de	opleidingen	op	prijs,	
maar	men	heeft	ook	op	de	scholen	een	eigen	werkwijze	ontwikkeld:	dat	vraagt	om	maatwerk	en	
afstemming. 

4.4a VAKDIDACTISCHE BEGELEIDING
Algemeen beeld 
De	meeste	WPB’ers	spreken	vooral	na	afloop	van	een	les	of	lessenreeks	met	de	student	na.		Een 
enkele WPB’er bespreekt lessen vooraf met  studenten aan de hand van de gemaakte lesvoor-
bereiding.	Volgens	de	geïnterviewde	WPB’ers	zorgt	tijdgebrek	ervoor	dat	deze	bespreking		niet	
altijd plaatsvindt.

De meeste begeleidingsgesprekken tussen WPB’er en student gaan over klassenmanagement, 
minder over vakdidactiek. WPB’ers proberen de studenten te laten uitleggen waarom bepaalde 
didactische		keuzes	zijn	gemaakt	en	hoe	die	hebben	uitgepakt	voor	hun	leerlingen.	“Wat ga je de 
leerlingen leren en hoe weet je dat de leerlingen iets hebben geleerd?” Die onderbouwing hiervan 
door	de	student	blijkt	best	lastig.	In	onderstaande	opsomming	staan	enkele	kenmerkende	uitspraken	
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van	werkplekbegeleiders	weergegeven	ten	aanzien	van	de	visie	en	werkwijze	rond	de	vakdidactische	
begeleiding van studenten.

Concrete uitspraken
• Beheersen	van	de	inhoud	is	hiervoor	voorwaardelijk.	Boven	je	vak	staan!	Meer	focus	op	inhoud	

leggen	in	de	opleiding.	De	inhoud	leren	ze	nooit	meer	bij.
• Doeltaal-voertaal vanaf leerjaar 1 doorgevoerd door WPB’er. Opvoeden vanaf begin hierin.  

Vanaf	dag	1	aanpakken.	Veel	leer	je	gaandeweg,	bijvoorbeeld	klassenmanagement
• Toetsing,	focus	op	inhoud.	Toets	analyse	laten	uitvoeren.	Iets	laten	nakijken.	
• Probeer	nu	met	je	bagage	aan	vakdidactiek	om	zoveel	mogelijk	individuen	te	bereiken.	Zodat	

het	aansluit	bij	waar	de	leerlingen	het	beste	bij	gedijen.
• Door	de	student	aanwijzingen	te	geven,	bijvoorbeeld	bij	de	rekentoets.	Daar	had	de	student	

het niveau niet goed ingeschat (te hoog). Hierdoor waren de leerlingen te lang bezig met de 
opdrachten. Daarna ging het beter.

• Hij	bespreekt	waar	de	student	mee	komt.	Het	positieve	vindt	hij	zelf,	dat	hij	niet	streng	is	op	de	
organisatie	(wanneer	iets	af	moet	zijn),	het	negatieve	is	dat	hij	geen	stok	achter	de	deur	geeft	
(komen ze vanzelf achter als ze achterlopen). 

• De	gesprekken	gaan	over	de	leerdoelen	en	wat	hiervan	geobserveerd	is.	De	studenten	krijgen	
vaak beeldmateriaal mee. Hoe pak je het aan? Waarom zo? Kan het ook anders?

4.4b ZICHTBAAR MAKEN VAN VAKDIDACTIEK
Algemeen beeld 
Uit	de	antwoorden	van	de	collega’s	uit	het	werkveld	lijkt	een	redelijk	eenduidig	beeld	naar	voren	te	
komen	met	betrekking	tot	het	zichtbaar	maken	van	vakdidactiek,	namelijk	dat	er	bij	werkplekbege-
leiders en schoolopleiders behoefte is aan een concretere aansturing op vakdidactiek vanuit de 2e 
graads	lerarenopleidingen.	Uit	de	gesprekken	is	gebleken	dat	WPB’ers	vakdidactiek	wel		degelijk	be-
langrijk	vinden,	maar	dat	zij	veelal	verlegen	zitten	om	kennis	en	tools	om	vakdidactiek	een	grotere	rol	
te	laten	spelen	in	de	begeleidingsgesprekken.	Tevens	lijkt	naar	voren	te	komen	dat	men	in	het	werk-
veld	lang	niet	altijd	weet	wat	de	lerarenopleidingen	precies	beogen	als	het	om	vakdidactiek	gaat	
en,	in	het	verlengde	daarvan,	dat	de	student	dit	zelf	ook	niet	altijd	goed	lijkt	te	weten.	Samengevat	
lijkt	uit	de	gespreksdata	dus	naar	voren	te	komen	dat	er	in	het	werkveld	behoefte	bestaat	aan	meer	
samenwerking op dit thema alsmede aan informatie over en concretisering van de vakdidactische 
bekwaamheid	vanuit	de	lerarenopleidingen.	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	ook	uit	onderstaande	uitspraken:
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Concrete uitspraken
• Er	is	behoefte	aan	bijscholing	en	/	of	instrumenten	voor	vakdidactiek,	bij	voorkeur	een	soort	lei-

draad van didactische onderdelen waarvan de opleidingen vinden dat die aan de orde moeten 
komen in een begeleidingsgesprek. 

• Er wordt aangegeven dat de HAN scholen meer kan informeren over het programma van de 
opleidingen zodat er beter samen kan worden opgeleid. 

• Er wordt aangegeven dat via de instituutsopleider (IO) wellicht contact zou kunnen worden 
gelegd met de vakgroep binnen de HAN. 

• Er	wordt	door	sommige	werkplekbegeleiders	concreet	aangegeven	dat	zij	zelf	te	weinig	theore-
tische	achtergrond	hebben	op	het	gebied	van	vakdidactiek	en	dat	zij	zelf	graag	meer	te	weten	
zouden komen over dit thema (bv. over differentiatie). Een andere werkplekbegeleider zegt 
letterlijk	dat	hij/zij	zich	niet	voelt	ondersteund	op	het	gebied	van	vakdidactiek.	

• Studenten weten soms zelf niet wat vakdidactiek is. Ook de rubrics uit de opleiding maken niet 
altijd	duidelijk	wat	een	student	moet	laten	zien.

• Er	wordt	behoefte	uitgesproken	om	een	beeld	te	krijgen	wat	de	vakdidactische	lijn	door	de	
jaren van de opleiding heen is, meer informatie te ontvangen over vakdidactische opdrachten 
die studenten zelf moeten uitvoeren. 

• Er	wordt	door	een	werkplekbegeleider	gezegd	dat	hij/zij	zeker	meer	op	vakdidactiek	zou	coa-
chen indien de HAN die wens zou uitspreken. 

 
Voorlopige conclusie
Er is vanuit het werkveld behoefte aan meer samenwerking met de 2e graads lerarenopleidingen 
als het gaat om de nadruk op of aandacht voor vakdidactiek binnen het werkplekleren. Daarnaast is 
er	behoefte	aan	een	verdere	concretisering	van	de	vakdidactische	bekwaamheid	zodat	duidelijker	
wordt	wat	de	studenten	precies	moeten	laten	zien	in	de	praktijk	en	op	welk	niveau.	Dit	lijkt	zowel	
gevraagd te worden in de richting van de scholen als in de richting van de studenten die volgens 
werkplekbegeleiders	zelf	niet	altijd	lijken	te	weten	wat	vakdidactiek	is.	Bovendien	vragen	werplekbe-
geleiders	om	meer	kennis	over	vakdidactiek	en	om	mogelijkheden	om	actuele	vakdidactische	kennis	
op te doen. 

4.5 PROFESSIONALISERINGBEHOEFTE
Algemeen beeld
Het beeld dat naar voren komt wat betreft professionalisering op het gebied van vakdidactiek, is 
divers.	De	vraag	over	professionalisering	is	tweeledig	en	betreft	enerzijds	de	rol	die	de	collega’s	uit	
het	werkveld	zelf	bij	professionalisering	kunnen	spelen	en	waarmee	zij	vanuit	eigen	expertise	andere	
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collega’s	kunnen	inspireren	en	anderzijds	een	professionaliseringsvraag	aan	de	leden	van	de	Exper-
tisegroep Didactiek en/of aan de Academie Educatie. Er komt naar voren dat WPB’ers mee willen 
denken,	maar	ook	materiaal	dat	zij	ontwikkelen	en	ideeën	die	ze	opgedaan	hebben,	willen	delen	en	
uitwisselen.	Uitspraken	die	in	dit	kader	gedaan	zijn,	betreffen:

• Digitale tools, werken buiten de leergang, woordenschatdidactiek. 
• Mbo:	mogelijk	om	eigen	onderwijs	vorm	te	geven,	om	vrijer	in	vakdidactiek	te	denken.
• Er	is	behoefte	aan	een	opfriscursus	voor	collega’s	en	begeleider,	bijvoorbeeld	over	zelfstandig	

werken,	en	een	systematiek	om	de	manier	van	lesgeven	te	verbeteren.
• “Hoe	kun	je	vakdidactiek	verbinden	met	pedagogische	kwaliteiten?”	Ook	specifieke	situaties	op	

het vmbo worden genoemd.
• Meer	vanuit	vakdidactiek	iets	opbouwen.	Studenten	zijn	gericht	op	klassenmanagement	in	

plaats van conceptueel denken over vakdidactiek.
• Samenwerking	met	onderwijskunde	in	het	kader	van	samen	opleiden.
 
Voorlopige conclusie
Werkplekbegeleiders	hebben	verschillende	behoeftes	wat	betreft	professionalisering.	Er	lijkt	spe-
cifieke	behoefte	te	zijn	aan	uitwisseling,	aan	opfriscursussen,	en	aan	aandacht	voor	de	verbinding	
tussen	vakdidactiek,	onderwijskunde	en	de	pedagogiek.

 
5. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
 
Variëteit in werkplekleren
Uit	de	gesprekken	met	de	studenten	blijkt	een	grote	variëteit	aan	WPL-praktijken	en	vormen	van	
begeleiding, zowel vanuit de kant van de leenopleidingen als vanuit de kant van de opleidings- en 
stagescholen. De invulling van de vakdidactische bekwaamheid binnen het werkplekleren is afhan-
kelijk	van	de	kwaliteit	van	de	interactie	tussen	student,	opleiding	en	werkplek.	Uit	de	gesprekken	met	
WPB’ers komt eenzelfde beeld. Er is grote variëteit tussen de verschillende werkplekken waar sta-
giair-docenten	van	de	HAN	terecht	komen.	Voor	een	deel	is	dat	stelselmatig:	havo	en	(onderbouw)	
vwo verschillen sterk van het werken en het daarmee samenhangend leerpotentieel in het vmbo en 
vooral	het	mbo.	Voor	een	ander	deel	is	dat	afhankelijk	van	lokale	omstandigheden:	visie	en	beleid	
van	de	opleidingsschool,	inzet	van	de	WPB’er	en	de	agency	van	de	student.	
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Dit komt overeen met de uitkomsten van de reviewstudie over pedagogisch-didactische aspecten 
van werkplekleren (Nieuwenhuis et al., 2017): één van de resulterende ontwerpregels is om werkple-
kleren	niet	te	uniformeren,	maar	die	variëteit	juist	als	uitgangspunt	van	handelen	te	nemen.	Nu	lijkt	
de	samenwerking	tussen	scholen	en		de	HAN	nog	niet	op	alle	fronten	optimaal.	Er	is	ruis	op	de	lijn	
over	de	definitie	van	vakdidactiek,	over	de	vakdidactische	opdrachten	van	de	studenten	en	over	de	
verbinding	tussen	opleidingstheorie	en	de	dagelijkse	schoolpraktijk.	Dit	signaal	is	inmiddels	(2020)		
opgepakt door de Academie Educatie via de herontwikkeling van het werkplekleren en het integraal 
handelen.	Voor	de	verschillende	werkvelden	zal	dit	gesprek	anders	verlopen,	gezien	de	verschillen-
de	visies	op	het	belang	van	vakdidactiek	in	relatie	tot	de	andere	bekwaamheidseisen	zoals	bijvoor-
beeld pedagogiek. In de nieuwe inrichting van WPL 1, 2 en 3, is het driehoekgesprek van belang om 
afstemming en delen van beelden, opvattingen en overtuigingen tussen de 2e graads lerarenoplei-
ding, school en student te realiseren.

De plaats van vakdidactiek
De	begeleiding	vanuit	de	opleiding	is	op	dit	moment	op	de	opleidingsscholen	niet-vakspecifiek:	
Instituutsopleiders	zijn	niet	automatisch	op	de	hoogte	van	de	vakinhoud	van	de	student.	Op	sta-
gescholen is dat anders: daar begeleidt een docent van de vakopleiding de student ook op diens 
stageschool.	Vakdidactiek	wordt	vooral	gezien	als	variatie	in	werkvormen,	gericht	op	het	activeren	
van	handelen	en	denken	van	de	leerlingen.	Sommige	studenten	vinden	dit	erg	belangrijk,	anderen	
zijn	meer	bezig	met	vakinhoud	of	klassenmanagement.	Hetzelfde	geldt	voor	de	werkplekbegelei-
ders:	sommigen	vinden	vakdidactiek	erg	belangrijk,	anderen	zien	het	belang	er	minder	van	in,	of	
lijken	zichzelf	niet	meer	expliciet	bewust	van	hun	vakdidactisch	vakmanschap.	Sommige	WPB’ers	
zijn	blij	met	nieuwe	inspiratie	vanuit	de	student,	anderen	hechten	hier	minder	waarde	aan.	Vanuit	de	
lerarenopleiding	krijgen	studenten	vakspecifieke	aanwijzingen,	maar	er	is	nog	geen	eensluidend,	
overkoepelend beeld van vakdidactiek.

Daarnaast	lijken	er	diverse	beelden	te	zijn	over	wanneer	vakdidactiek	toegepast	kan	worden:	moet	
eerst	de	basis	op	orde	zijn	(klassenmanagement,	(basis)kennis	van	de	stof)	vooraleer	met	vakdidac-
tiek (vakdidactische werkvormen) aan de slag gegaan kan worden? Of kan vakdidactiek juist een 
vehikel	zijn	om	aan	klassenmanagement	te	werken?	De	visies	hierop	zijn	verschillend.	Ook	is	kennis	
van vakdidactiek aanwezig op verschillende niveaus: is het een leuke speelse uitwerking van het 
overbrengen	van	de	stof	waarmee	de	leerling	variatie	in	lesaanbod	krijgt?	Of	zit	er	een	doordachte	
visie (al dan niet ondersteund met leertheorieën) achter?  
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In het nieuwe ontwerp van het werkplekleren van de Academie Educatie is voorzien in meer verbin-
ding	tussen	werkplek	en	de	vakopleidingen,	waardoor	ook	vakspecifieke	didactiek	meer	aandacht	
kan	krijgen.	In	het	verlengde	daarvan	heeft	een	andere	projectgroep	binnen	het	Expertisegebied	
Didactiek zich gebogen over hoe de vakdidactische ontwikkeling van studenten op zowel de 2e 
graads	lerarenopleidingen	als	tijdens	het	werkplekleren	op	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	en	
mbo kan worden ondersteund middels dialogen. Het volgende hoofdstuk uit deze publicatie gaat 
daarop nader in.

Communicatie tussen werkplek en opleiding
Studenten	vragen	om	meer	interactie	tussen	opleiding	en	praktijk:	door	het	werkplekleren	worden	
leervragen geactiveerd, die door de opleiding just-in-time beantwoord zouden moeten worden. Nu 
is	daar	beperkt	tijd	voor	ingericht,	maar	het	is	wenselijk	dat	er	binnen	het	nieuwe	ontwerp	van	WPL	
meer		aandacht	voor	komt,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	methodische	werkbegeleiding.

Er	is	vanuit	het	werkveld	behoefte	aan	meer	samenwerking	met	het	opleidingsinstituut.	Dat	blijkt	
onder	anderen	ook	uit	de	animo	die	er	is	voor	de	jaarlijkse	conferentie	over	vakdidactiek	(die	in	2020	
helaas niet heeft plaatsgevonden wegens de corona-maatregelen). Met name is er afstemming nodig 
tussen de gehanteerde methodiek van de scholen waar studenten hun werkplekleeractiviteiten 
vormgeven en die van de lerarenopleidingen, als het gaat om de kennis en toepassing van vakdi-
dactische	inzichten.	Zowel	de	opleidingsscholen	als	de	stagescholen	willen	graag	richtlijnen,	maar	
hebben	ook	een	eigen	praktijk	ontwikkeld:	dat	vraagt	om	maatwerk	en	afstemming.	Het	‘driehoeks-
gesprek’ dat wordt geïntroduceerd in het nieuwe WPL-beleid van de Academie Educatie, alsmede 
de	aandacht	voor	vakspecifieke	didactische	voorbeelden	in	de	beoordelingsformulieren	van	het	
werkplekleren	en	het	integraal	handelen	zijn	in	dat	licht	stappen	in	de	goede	richting.
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BIJLAGE  DISCUSSIE IN 11 ONTWERPREGELS
 
In 2017 heeft het lectoraat Beroepspedagogiek van de HAN een review gepubliceerd over de 
internationale literatuur rondom pedagogisch-didactische aspecten van werkplekleren. Dit heeft 
geresulteerd	in	elf	ontwerpregels,	die	later	ook	verwerkt	zijn	in	het	spel	“wegwijzer	werkplekleren”.	
De ontwerpregels bieden een goede kapstok om de inzichten uit de gesprekken met het werkveld te 
bediscussiëren. 

Ontwerpregel 1: comakership
Werkplekleren vraagt continu comakership tussen opleidingsinstituut en opleidingsscholen, gericht 
op doelverheldering, afstemming en taakverdeling, om te zorgen voor goede inbedding in het curri-
culum. Kennen van elkaars rationaliteiten vraagt om veelvuldig contact en personele uitwisseling. Het 
programma Samen Opleiden neemt deze ontwerpregel ter harte, maar het is van belang dat dit ook 
op	het	niveau	van	de	afzonderlijke	opleidingen	wordt	doorgezet.

Ontwerpregel 2: ken elkaars taal
Voor	het	welslagen	van	werkplekleren	is	een	goed	begrip	van	verschillende	conceptuele	frames	van	
belang.	`Theorie’	is	niet	hetzelfde	als	schoolse	kennis.	In	de	praktijk	van	de	opleidingsscholen	zijn	an-
dere	frames	te	onderscheiden:	praktijktheorie	en	werkproceskennis	zijn	hiervan	voorbeelden,	waar-
mee	rekening	gehouden	moet	worden.	Vanuit	de	opleiding	is	het	van	belang	om	te	verkennen	welke	
verschillende	methoden	en	praktijkkennis	er	worden	gehanteerd	in	de	praktijk	van	de	stagescholen,		
en	hoe	deze	verschillen	kunnen	worden	gebruikt	als	uitgangspunt	voor	reflectie	en	verwerking	door	
de student.

Ontwerpregel 3: een goede voorbereiding is het halve werk
De student zelf is een niet te onderschatten factor voor effectief werkplekleren. Motivatie, voorkennis, 
agency	en	zelfregulatievaardigheden	zijn	vaak	genoemde	variabelen.	Studenten	moeten	in	staat	
zijn	om	leerstijlen	aan	te	passen	aan	de	leercontext.	Een	goede	voorbereiding	op	het	instituut	is	van	
belang	voor	het	welslagen	van	werkplekleren.	WPB’ers	moeten	rekening	houden	met	de	agency	van	
studenten.	Het	leerwerkplan	van	de	studenten	kan	hierbij	een	belangrijke	rol	spelen;	het	gesprek	
hierover	zou	een	stelselmatige	plaats	moeten	krijgen	aan	de	start	van	elke	stageperiode.

Ontwerpregel 4: hanteer ook hybride leerwerkplekken
Hybride	leerwerkplekken	kunnen	een	goede	tussenoplossing	betekenen	in	de	interactie	tussen	
opleiding	en	werk.	Zij	bieden	experimenteer-	en	leerruimte	die	in	de	echte	praktijk	soms	ontbreekt.	
Werkplekcondities kunnen leren zelfs hinderen. 
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Oefenen	van	didactische	werkvormen	op	medestudenten	kan	bijvoorbeeld	een	effectieve	tussen-
vorm	van	werkplekleren	zijn.	Dit	kan	zowel	op	het	instituut	plaatsvinden,	als	op	de	opleidingsschool.	
De	ervaring	in	labs	en	werkplaatsen	leert,	dat	dit	ook	het	leren	van	(praktijk)docenten	en	WPB’ers	kan	
bevorderen.

Ontwerpregel 5: ‘supported participation’
‘Supported	participation’	is	een	belangrijk	kenmerk	van	effectief	werkplekleren.		De	student	moet	in	
staat	zijn	verschillende	relevante	leerervaringen	op	te	doen.	Dit	vraagt	balans	ten	aanzien	van	(on)
zekerheid,	autonomie,	taakvariatie	en	reflectie.	Dit	heeft	te	maken	met	de	sociale	support	(waar	de	
WPB’er	een	belangrijke	rol	bij	heeft),	maar	ook	met	de	affordances	van	de	werkplek.	Autonomie	
wordt	gezien	als	een	belangrijk	kenmerk,	maar	te	grote	autonomie	(“aan	je	lot	worden	overgelaten,	
met je eigen klas of werkopdracht”) werkt negatief uit.

Ontwerpregel 6: wisselen van leerwerkplek
Wisseling	van	leerwerkplek	ondersteunt	het	leerproces	van	de	student.	De	persoonlijke	werktheorie	
wordt	rijker,	als	deze	is	gestoeld	op	ervaringen	vanuit	meerdere	leerwerkplekken	en	opleidingsscho-
len.	Het	vergelijken	van	en	reflecteren	op	verschillende	praktijken	biedt	de	student	de	gelegenheid	
om verschillen in conceptuele frames te herkennen. Dit vraagt grote deskundigheid van de begelei-
dende	docenten	vanuit	de	opleiding,	zowel	in	de	voorbereiding	op	werkplekleren	als	in	de	reflectie	
op	praktijkervaringen.

Ontwerpregel 7: gebruik simulaties
Simulaties	zijn	een	effectieve	leerwerkvorm,	zowel	voor	het	inoefenen	van	specifieke	(vakdidactische)	
handelingen,	als	voor	het	verwerven	van	vaardigheden	waar	de	echte	praktijk	minder	leermogelijk-
heden	voor	biedt.	Vooral	in	de	aanloopfase	van	de	opleiding	zijn	vormen	van	praktijksimulatie	en	
hybride	leerwerkomgevingen	bruikbaar.	Efficiency	overwegingen	spelen	hierbij	een	rol;	soms	leidt	
dit	tot	leervormen	die	ver	van	de	praktijk	af	lijken	te	staan.

Ontwerpregel 8: integratie in de werkpraktijk
Bij	leerwerkprocessen	spelen	cognitieve,	sociale	en	motivationele	aspecten	een	rol.	Voorbeelden	
van	relevante	factoren	zijn	voorkennis,	beroepspecifieke	motivatie,	generieke	motivatie,	goal	setting,	
begeleiding, werk inhoud en sfeer op het werk. Effectieve leerprocessen vereisen dat leerlingen 
geïntegreerd worden in de activiteiten van de werkafdeling en dat de vaste staf zich betrokken voelt 
bij	de	leeractiviteiten	van	de	studenten.	
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Studenten moeten kunnen fungeren als actieve leden van communities of practice; de WPB’er speelt 
hier een cruciale rol. Begeleiding is een reciprook, interactief proces tussen begeleider, collega’s en 
student. Goed mentorschap en het creëren van een vertrouwensband is de basis voor het leren van 
studenten. 

Ontwerpregel 9: de complexe rol van de WPB’er
Houdt rekening met de complexe rol van WPB’er en zorg voor support vanuit de opleidingsschool. 
Beschouw de WPB’er als lid van het (extended) opleidingsteam: dit versterkt de positie van de werk-
plekbegeleider.	Goede	begeleiding	is	cruciaal	voor	het	welslagen	van	werkplekleren.	Van	belang	is	
te onderkennen dat werkplekbegeleiding vaak een gedeelde rol is: meerdere collega’s op de werk-
plek hebben hier een plek in, naast een formeel aangewezen begeleider. De relatie tussen student 
en	mentor	is	complex:	het	moet	‘klikken’	(Kroeze,	2014)	tussen	beide,	terwijl	tegelijkertijd	machtsver-
houdingen	in	deze	relatie	een	rol	spelen	(de	student	is	afhankelijk	van	de	begeleider,	zeker	als	deze	
ook een beoordelende rol heeft).

Ontwerpregel 10: stimuleer zelfbeoordeling
Zelfgestuurd	leren	is	een	belangrijk	aspect	van	werkplekleren.	Uiteindelijk	is	werkplekleren	erop	ge-
richt dat studenten en professionals hun eigen deliberate practice (mede) vorm kunnen geven. Het 
organiseren	van	peer-feedback	lijkt	een	krachtige	interventie,	waardoor	studenten	niet	alleen	leren	
oordelen over de voortgang van hun collega-studenten, maar ook over de eigen voortgang.

Ontwerpregel 11: authentiek beoordelen
Ontwerp	een	passende	beoordelingssystematiek	bij	het	werkplekleren,	met	daarin	aandacht	voor	
zowel formatieve als summatieve aspecten. Investeer in professionalisering van de beoordelaars. Au-
thenticiteit	van	beoordelen	draagt	bij	aan	het	stimuleren	van	diep	leren.	Wat	studenten	als	authentiek	
ervaren	varieert	over	de	tijd:	ouderejaars	hebben	minder	behoefte	aan	generieke	assessment	dan	
jongerejaars.
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2 

DE ONTWIKKELING VAN  
VAKDIDACTISCHE TOOLS 
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Zoals in de inleiding al kort is aangekondigd, staan in hoofdstuk 2 van deze publicatie vakdidacti-
sche	gesprektools	centraal.	Wij	definiëren	deze	tools	als	hulpmiddelen	die	het	begeleidingsgesprek	
over de vakdidactische ontwikkeling van studenten kunnen ondersteunen. In dit hoofdstuk wordt 
allereerst	ingegaan	op	de	theoretische	inbedding	van	deze	gesprekstools.	Vervolgens	worden	de	
processen	geschetst	waarlangs	deze	tools	tot	stand	zijn	gekomen.	Als	bijlagen	bij	dit	hoofdstuk	
zijn	voor	een	aantal	schoolvakken	concreet	uitgewerkte	vakdidactische	gesprekstools	toegevoegd.	
Deze	gesprektools	zijn	nog	volop	ontwikkeling,	maar	de	huidige	versies	kunnen	door	bijvoorbeeld	
WPB’ers en vakdidactici zeker al worden gebruiken in vakdidactische begeleidingsgesprekken. We 
moedigen	iedereen	aan	zijn	of	haar	ervaringen	en	suggesties	vanuit	het	actieve	gebruik	van	deze	
tools te delen met de leden van het EG Didactiek.

Theoretische inbedding van de vakdidactische gesprektools
Het	kan	behulpzaam	zijn	om	de	positie	van	de	vakdidactische	gesprekstools	toe	te	lichten	vanuit	het	
model	van	Hybride	leeromgevingen	(Zitter	&	Hoeve,	2012),	waarvan	een	weergave	te	vinden	is	in	
Figuur	1.	Studenten	van	de	2e	graads	lerarenopleidingen	volgen	bijvoorbeeld	bijeenkomsten	over	
vakdidactiek op de lerarenopleiding. Dit betreft het kwadrant linksboven in het model. Studenten le-
ren dan door de kennis te acquireren in de geconstrueerde omgeving	op	de	HAN.	In	bijeenkomsten	
op	de	HAN	kan	ook	worden	geleerd	via	simulaties.	Studenten	oefenen	met	lesgeven	door	bijvoor-
beeld minilessen te geven aan elkaar. Dat vindt plaats linksonder in het model in een geconstrueerde 
omgeving waarin studenten participeren. 

Tijdens	het	werkplekleren	doen	studenten	ervaringen	op	in	de	scholen	in	de	regio.	Dit	betreft	het	
kwadrant	rechtsonder	in	het	model.	Zij	leren	dan	door	te	participeren in een realistische omgeving. 
Om te voorkomen dat studenten een ‘gat’ ervaren tussen wat er in de theorie (linksboven) over 
vakdidactiek	wordt	geleerd	en	in	de	praktijk	(rechtsonder) wordt toegepast, is het van belang leerac-
tiviteiten en/of ondersteuning te ontwerpen die deze werelden aan elkaar verbinden. Onze vakdi-
dactische	gesprektool	kan	zo’n	ondersteuning	zijn.	Door	met	studenten	aan	de	hand	van	deze	tool	
een intervisiegesprek te voeren over hun vakdidactische ontwikkeling of het structureel vanuit een 
begeleidingsrol (e.g.,  IPD, IO, WPB’er) voor- en nabespreken van hun lessen, acquireren studenten 
kennis vanuit hun ervaringen in een realistische context.	Als	zodanig	positioneren	wij	deze	gesprek-
stools dan ook in de rechter bovenhoek	van	het	model	van	hybride	leeromgevingen	(Zitter	&	Hoeve,	
2012; zie Figuur 1.)
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Procesbeschrijving van de totstandkoming van vakdidactische gesprektools
Enthousiaste collega’s van de 2e graads lerarenopleidingen van de HAN hebben binnen de werk-
groep “vakdidactische gesprektools” in 2018-2019 en 2019-2020 gewerkt aan de totstandkoming 
van tools die het gesprek over de vakdidactische ontwikkeling van studenten kunnen ondersteunen. 
Bij	het	uitwerken	van	deze	gesprekstools	zijn	wij	geïnspireerd	geraakt	door	het	concept	“gespreks-
kaarten”	van	de	hand	van	prof.	dr.	Klaas	van	Veen	en	zijn	collega’s	van	de	Academische	Lerarenoplei-
dingen	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	

Elke	binnen	ons	EG	Didactiek	ontwikkelde	gesprekstool	staat	duidelijk	op	zichzelf,	omdat	zij	school-
vakspecifiek	is.	Toch	is	er	in	generieke	termen	zeker	iets	over	het	totstandkomingsproces	te	beschrij-
ven.	Allereerst	zijn	de	gesprekstools	gebaseerd	op	de	specifieke	didactische	inzichten	van	elk	van	
de	vakken.	Daarnaast	was	een	belangrijk	uitgangspunt	dat	elke	tool	de	aanleiding	voor	een	goed	

AQUISITIE
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GECONSTRUEERD

BIJEENKOMSTEN
OVER VAKDIDACTIEK
OP DE HAN
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RONDOM LESGEVEN
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Figuur 1. positionering van de vakdidactische gesprekstools in het model van hybride leeromgevingen
  (gebaseerd op: Zitter & Hoeve, 2012)

(INTERVISIE M.B.V.)
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GESPREKSTOOLS



34

PUBLICATIE ACADEMIE EDUCATIE

didactisch	gesprek	van	vakgenoten	beoogde	te	zijn	en	geen	uitputtende	afvinklijst.	Tenslotte	zijn	de	
diverse gesprekstools getest in pilots met studenten en collega’s in het brede werkveld in de regio. 
Dit	proces	heeft	deels	plaatsgevonden	op	de	jaarlijkse	vakdidactiekconferentie	die	de	Expertise-
groep Didactiek op de HAN organiseert, deels ook in individuele sessies met studenten en begelei-
ders. De verzamelde feedback is gewogen en meegenomen in de doorontwikkeling van de tools. De 
tools	voor	de	schoolvakken	Economie,	Biologie,	Natuur-	en	Scheikunde,	Aardrijkskunde	en	Engels	
treft	u	in	deze	publicatie	aan.	In	de	toekomst	hopen	wij	deze	tools	ook	voor	de	andere	schoolvakken	
in het 2e graads werkveld te kunnen realiseren. 

We	hopen	dat	deze	tools	een	structurele	bijdrage	kunnen	leveren	aan	de	vakdidactische	gesprek-
ken	op	de	scholen	voor	vo	en	mbo	in	deze	regio.	Uw	ervaringen	en	feedback	tijdens	het	gebruik	
van	deze	tools	kunt	u	het	beste	meegeven	aan	de	studenten;	zij	kunnen	die	aan	de	opleidingen	
teruggeven voor de verdere doorontwikkeling ervan door de opleidingsteams. Rest ons u toe te 
wensen dat u deze tools op een waardevolle manier kunt inzetten in de vakdidactische begeleiding 
van de studenten van de 2e graads lerarenopleidingen van de Academie Educatie van de HAN. We 
stellen	het	op	prijs	als	u	uw	ervaringen	en	suggesties	deelt	met	de	leden	van	het	EG	Didactiek	van	de	
Academie Educatie van de HAN.
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VOORBEREIDING OP EEN LES (OF EEN AANTAL LESSEN IN EEN REEKS) 

1. Waar ligt jouw eigen vakdidactische leervraag deze les? 

2. Hoe heb je je voorbereid op de economische kennis en vaardigheden in deze les?  
Denk daarbij aan: 
a. Wat staat er centraal in dit deel van het boek/lesmethode/digitale leeromgeving? 
b. Welke economische begrippen/concepten en vakvaardigheden komen terug? 
c. Hoe sluit deze economieles aan bij… 
  I De (economische) voorkennis van de leerlingen/studenten 
  II De belevingswereld van leerlingen / toekomstige beroepscontext van studenten 
  III De economielessen die hierna nog gegeven gaan worden 
		 IV	 Andere	vakken	/	vakgebieden	(bijv.	binnen	Mens	en	Maatschappij) 
d. Welke verwachtingen heb je deze les van de leerlingen/studenten? 

3. Welke keuzes heb je voor de lesopbouw gemaakt naar aanleiding van deze analyse? 
Denk daarbij aan: 
a. Hoe ziet de start van de les eruit? 
b. Welke vakinhoudelijke, procedurele, metacognitieve en sociale doelen staan centraal, die  
  gericht zijn op bijvoorbeeld: 
  I het (inductief) verwerven van kennis over economische begrippen (met aandacht voor  
   Dagelijks Algemeen Taalgebruik en Cognitief Academisch Taalgebruik). 
		 II	 het	opzetten	van	causale	redeneringen	(als…	dan…). 
  III het gebruiken van eenvoudige economische schema’s of modellen. 
		 IV	 economische	rekenvaardigheden. 
		 V	 (audiovisuele)	economische	bronnen. 
		 VI	 het	door	leerlingen	laten	innemen	/	verdedigen	van	standpunten. 
		 VII	het	trainen	van	economische	beroepsvaardigheden. 
		 VIII	het	ondernemend	redeneren	van	leerlingen/studenten. 
		 IX	 de	financiële	geletterdheid	/	zelfredzaamheid	van	leerlingen/studenten. 
	c.	 Wat	vertel	je	precies	tijdens	je	uitleg?	Welke	vakspecifieke	leeractiviteiten	en	alternatieven	 
  ga je gebruiken? Bijvoorbeeld met aandacht voor ict-tools, werkvormen, bordgebruik,  
  excursie, opdrachtenbladen, dialogen en samenwerking tussen leerlingen/studenten. 
 d. Welke evaluatie(vragen) heb je voorbereid ter check op de doelen tussendoor / aan het  
  einde van de les?

4.  Hoe sluiten doelen, activiteiten en evaluatie in deze les op elkaar aan?
5.  In welke mate en hoe differentieer je in deze les? Wat is je doel daarmee?
6.  Zijn er nog andere vakdidactische aspecten waar je bij deze lesopzet zelf vragen over hebt?



36

GESPREKSTOOL BIOLOGIE_ 
VOORBEREIDING OP EEN LES (OF EEN AANTAL LESSEN IN EEN REEKS)

1. WELKE VAKDIDACTISCHE LEERDOELEN HEB JE VOOR JEZELF GEFORMULEERD? WAT ZOU JE GRAAG WILLEN LEREN/
ONTWIKKELEN?  
-		 Wat	vind	jij	moeilijk	aan	het	gekozen	onderwerp? 
-		 Heb	je	het	betreffende	onderwerp	in	de	methode/hoofdstuk/module	geanalyseerd?	Wat		 	
	 heb		je	geanalyseerd?	Heb	je	een	vergelijking	gemaakt	met	andere	methoden/modulen?	 -	
-	 Wat	kwam	er	uit	deze	analyse?	En	wat	neem	je	hiervan	mee	naar	de	opbouw	van	je	eigen 
  lessen(reeks)? 
- Welke andere bronnen heb je nog meer gebruikt? Wat hebben deze je opgeleverd?

2. HOE HEB JE DE LEERDOELEN GEFORMULEERD? 
-	 Heb	je	een	begripsanalyse	uitgevoerd?	Wat	heeft	deze	opgeleverd?	Heb	je	begrippen	in	 
 een conceptmap gezet? Lukt het je om verbanden te leggen tussen de verschillen  
 begrippen?  
-	 Welke	leerdoelen	voor	de	leerlingen	heb	je	geformuleerd	naar	aanleiding	van	de	analyse?	 
 Hoe zorg je ervoor dat een leerdoel een vraag wordt voor de leerling? 
-	 Hoe	en	waarom	zijn	de	leerdoelen	geformuleerd	(denk	aan	niveaus	van	Bloom,	juiste	niveau	 
 voor de groep SMART, leerlingentaal, denk- en vakvaardigheden, enz.) 
- Welke leeropbrengst verwacht je na het geven van de lessenreeks? En na elke les? 
 onderwerp? 

3. VOOR WELKE LESOPBOUW KIES JE? 
-	 Vakoverstijgend	of	leergebied?	Vanuit	welk	perspectief	vlieg	je	het	leerdoel	aan? 
- Hoe introduceer je het onderwerp en in welke context plaats je het onderwerp? 
- Welke voorkennis verwacht je dat er aanwezig is? Hoe ga je de voorkennis activeren? 
-	 Welke	misconcepten	-	preconcepten	spelen	mogelijk	een	rol?	Welke	didactiek	kun	je	 
 inzetten om dit zichtbaar te maken?  
-	 Wat	zullen	de	leerlingen/studenten	moeilijk	gaan	vinden?	Hoe	ga	je	dit	aanpakken?	Hoe	 
 zorg je ervoor dat leerlingen leren denken en leren leren? 
- Welke vakdidactische keuze(s) maak je en waarom? NME, gezondheidseducatie, samen 
 werkend leren, practicum, activerend, ict, veldwerk, oordeelsvorming, schema’s/  
	 modellen etc. 
- Welke vakliteratuur heb je gebruikt? 
-	 Welke	keuze	maak	je	uiteindelijk	voor	de	lesopbouw	nadat	je	de	les(sen)	hebt	voorbereid?	
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UITVOER LES(SENREEKS)

1. START LES
• Hoe start je de les? Welke aandachtrichter kies je en waarom? 
• Hoe laat je het onderwerp aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen?
• Hoe	maak	je	het	onderwerp	betekenisvol	(actualiteit)?	Voor	welke	context	(beroepen/ 
  maatschappelijke/wetenschappelijke) kies je? 
• Hoe sluit de biologieles aan op de lessen die nog gegeven gaan worden? 
• Hoe sluit(en) de les(sen) aan op andere vakken (mens en natuur/science)? 

2. KERN VAN DE LES
• Hoe werk je van doel naar toetsing? 
• Wat is het leerdoel(len)/leeropbrengst van de les en/of lessenreeks?
• Vanuit	welk	perspectief	vlieg	je	het	aan?
• Welke didactische keuze (keuze werkvormen) maak je om het gevormde leerdoel te behalen 

en waarom deze keuze?
• Hoe hou je rekening met de verschillen tussen de leerlingen (tempo, niveau)?  

3. AFSLUITING LES
• Hoe sluiten de gekozen lesopbouw en werkvormen aan op de inhoud van de les?
• Hoe toets je of de leerlingen/studenten hebben geleerd wat ze moesten leren?
• Hoe hebben de leerlingen/studenten gewerkt?

EVALUATIE LES(SENREEKS)

	 •	 Hoe	verliep	de	start	van	de	les?	Waren	de	leerdoelen	voor	deze	les	duidelijk	voor		 	
	 	 de leerlingen?	
 • Hoe verliep de uitleg? Hebben de leerlingen deze begrepen? Hoe heb je dit zichtbaar   
  gemaakt? 
	 •	 Hoe	verliepen	de	werkvormen?	Was	de	instructie	duidelijk?	Hebben	de	leerlingen	het		 	
  gewenste leerdoel behaald? Hoe heb je dit getoetst? 
 • Heb je rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen? Hoe heb je dit gedaan  
  en wat heeft het opgeleverd? 
 • Hoe heb je de leerlingen getoetst aan het einde van de les? Hebben ze geleerd wat ze   
  moesten leren? 
 • Wat ging goed in de les? Wat was een succes? En wat zou je de volgende keer (les)   
	 	 anders doen?	
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VOORBEREIDING

a. Welke vakdidactische leerdoelen heb je voor jezelf geformuleerd?
b. Welke leerdoelen heb je geformuleerd? Hoe wijken deze af van het programma en/of de ge-

bruikte methode?
c. Welke fenomenen bij het onderwerp kennen de leerlingen al? Welke nieuwe fenomenen kun je 

de leerlingen laten ervaren?
d. Hoe heb je geprobeerd het onderwijs betekenisvol te maken?
e. Welke voorkennis verwacht je dat er aanwezig is? Hoe ga je de voorkennis activeren?
f. Wat	heeft	de	begripsanalyse	opgeleverd?
g. Welke	misconcepten	–	preconcepten	–	alternatieve	concepten	spelen	mogelijk	een	rol?
h. Wat zullen de leerlingen moeilijk gaan vinden? Hoe ga je dit aanpakken?
i. Wat vind jij moeilijk aan dit onderwerp? Hoe heb je dit opgelost?
j. Welke vakliteratuur heb je gebruikt?

UITVOERING

INLEIDING
a. Hoe laat je het onderwerp aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen? 
b. Welke mogelijkheden zie je om ze kennis te laten maken met de beroepscontext?
c. Welke zinvolle relatie zie je met andere vakken?
d. Welke voorbeelden uit de actualiteit heb je gevonden? 
e. Wat (‘voorwerp’) heb je meegenomen naar/in de klas?
INSTRUCTIE EN WERKVORM
a. Welke activerende werkvormen zijn voor dit onderwerp geschikt?
b. Waarom	kies	je	voor	praten	–	lezen	–	kijken	–	schrijven?
c. Hoe en op welke rekenvaardigheden doe je een beroep?
AFSLUITING
a. Hoe toets je of de leerlingen hebben geleerd wat ze moesten leren?
b. Hoe hebben de leerlingen gewerkt?
NAAR AANLEIDING VAN EEN LESBEZOEK
a. Wat vond je van de sfeer in de klas, wat viel je op?
b. Wat vond je van de werkhouding van de leerlingen? Wat viel je op?
c. Wat vond je van de verhouding instructie/activiteit? Wat viel je op?
d. Wat vond je van de interactie tussen docent en leerling? Wat viel je op?
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GESPREKSTOOL AARDRIJKSKUNDE__ 
HANDLEIDING GESPREKSTOOL VAKDIDACTIEK AARDRIJKSKUNDE

Het	team	aardrijkskunde	is	de	afgelopen	jaren	bezig	geweest	met	het	ontwikkelen	van	een	leermo-
del	voor	aardrijkskunde.	Het	document	Aardrijkskunde leren, een structuur om samen over het  leren 
en doceren binnen het vak aardrijkskunde te kunnen praten is hiervan het resultaat (Aardrijkskunde 
leren	is	te	verkrijgen	via	de	studenten	en	docenten	van	de	opleiding	Aardrijkskunde).	Vanuit	deze	
ontwikkeling groeide de wens om voor studenten en het werkveld een tool te ontwikkelen om samen 
te	praten	over	het	leren	en	doceren	binnen	het	vak	aardrijkskunde.	 
De voorliggende gesprekstool is hiervan het resultaat. Met deze gesprekstool kunnen student en 
werkplekbegeleider de focus leggen op de vakdidactiek binnen de stage.

De gesprekstool bestaat uit meerdere onderdelen, bedoeld voor de verschillende begeleidingsfa-
sen:	voorafgaand	aan	de	les(sen),	na	afloop	van	de	les(sen)	en	op	een	wat	langere	tijdschaal	kijkend	
naar	de	visie	op	het	leren	van	aardrijkskunde	en	de	rol	van	vakdidactiek	daarbinnen.	In	elke	begelei-
dingsfase	zijn	er	mogelijke	gesprekspunten	genoemd.	De	student	en/of	de	werkplekbegeleider	kiest	
zelf	welke	speerpunten	op	een	bepaald	moment	aan	de	orde	zijn.	Bij	elk	mogelijke	gesprekspunt	
kan worden doorgevraagd, doorgesproken, om zo dieper op het thema/onderwerp/speerpunt in te 
gaan.	De	lijst	is	niet	uitputtend.	Er	kunnen	door	de	student	en/of	de	werkplekbegeleider	dingen	aan	
worden toegevoegd.
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A.  NAAR AANLEIDING VAN DE LESVOORBEREIDING – VOORAFGAANDE AAN DE LES(SEN)

1.  HOE BEREID JE JE INHOUDELIJK VOOR OP DE LES(SEN) DIE JE GEEFT? 
• Analyse	van	de	inhoud	(methode):	hoe	aangepakt	en	waarom	op	die	manier?
• Analyse	van	de	inhoud	(methode):	wat	kwam	er	uit	de	analyse?
• Analyse	van	de	inhoud	(methode):	Welke	keuzes	heb	je	voor	je	lesopbouw	gemaakt	naar	 

aanleiding	van	de	analyse?
2. LEERDOELEN (INHOUD, VAARDIGHEDEN), GEFORMULEERD OP BASIS VAN DE INHOUDELIJKE  ANALYSE
	 Waarom	en	hoe	zijn	deze	leerdoelen	geformuleerd?	(in	relatie	tot	bijvoorbeeld	niveaus	van		 	
 Bloom, RTTI, SOLO-model/Model of Learning (Hattie), succescriteria, leerlingentaal,  
 denkvaardigheden of vakvaardigheden)
3. GEKOZEN LESOPBOUW EN WERKVORMEN

• Waarom heb je voor deze lesopbouw en werkvormen gekozen?  
(bijvoorbeeld	het	DI-model)

• Hoe	sluiten	deze	aan	bij	de	inhoud	en	de	leerdoelen?	
• Hoe doe je de check op de leerdoelen?
• Waarom	heb	je	wel	of	niet	gekozen	om	iets	te	doen	met	bijvoorbeeld	de	volgende	zaken	

en waarom heb je die op de door jou gekozen manier in je lessen verwerkt? 
• Vakvaardigheden
• Taalgericht	vakonderwijs	(bijvoorbeeld	DAT	en	CAT)
• Leren	leren	(bijvoorbeeld	het	geven	van	feedforward/feedback)
• Differentiëren 
• Samenwerkend leren
• ICT
• Omgaan met bronnen/keuze van bronnen

B.  NAAR AANLEIDING VAN DE LESUITVOERING – NA AFLOOP VAN DE LES(SEN)

• Wat is jouw beeld van het verloop en het resultaat van de les(sen)?
• Hoe	weet	je	of	jouw	beeld	klopt?	Hoe	zie	je	dat/merk	je	dat	tijdens	de	les(sen)?	Hoe	check	je	

dat? 
• Tijdens	het	gesprek	over	bovenstaande	vragen	kan	worden	ingegaan	op: 

- de verschillende lesfasen 
- check op de leerdoelen 
- uitleg van de inhoud, de vaardigheden, het proces 
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- werkvormen 
- vakvaardigheden 
-	taalgericht	vakonderwijs	(bijvoorbeeld	DAT	en	CAT) 
-	leren	leren	(bijvoorbeeld	het	geven	van	feedforward/feedback) 
- differentiëren 
- samenwerkend leren 
- ICT 
- omgaan met bronnen/keuze van bronnen

• ........................................................................... 
 

REFLECTIE OP EIGEN DIDACTISCHE ONTWIKKELING

Het vooruitblikken op een gewenst niveau van vakdidactische bekwaamheid dan wel het evalueren 
van de mate van realisatie daarvan in een bepaalde stageperiode. In dit gesprek kan worden door-
gevraagd en -gesproken op de visie en de overtuigingen van de student.
• Wat	is	volgens	jou	het	doel	van	het	vak	aardrijkskunde?
• Wat	is	volgens	jou	de	positie	van	het	vak	aardrijkskunde?
• Hoe	kijk	je	aan	tegen	jouw	rol	van	docent?	(expert,	begeleider	van	het	leren….)	
• Wat	is	jouw	visie	op	het	creëren	van	een	‘need	to	know’,	een	zekere	mate	van	leergretigheid,	bij	

je leerlingen? Hoe probeer je dat te bereiken en waarom op die manier? Hoe heb je je hierin 
ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	inhoudelijk?

• Wat	is	jouw	visie	op	vakvaardigheden?	Wat	vind	je	hierin	belangrijk	en	waarom?	Hoe	heb	je	je	
hierin	ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	inhoudelijk?

• Wat	is	je	visie	op	leren	leren?	Hoe	heb	je	je	hierin	ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	inhoudelijk?
• Wat	is	je	visie	op	taalgericht	vakonderwijs?	Hoe	heb	je	je	hierin	ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	

inhoudelijk?
• Wat is je visie op onderzoekend leren? Hoe heb je je hierin ontwikkeld, zowel praktisch als 

inhoudelijk?
• Wat	is	je	visie	op	differentiëren?	Hoe	heb	je	je	hierin	ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	inhoudelijk?
• Wat	is	je	visie	op	toetsing?	Hoe	heb	je	je	hierin	ontwikkeld,	zowel	praktisch	als	inhoudelijk?
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GESPREKSTOOLS ENGELS_ 
VAKDIDACTISCHE BEGELEIDINGSKAART HOOFD- EN EINDFASE ENGELS 2019-2020

Tijdens het plannen en voorbereiden van een les gaat een keuzeproces van start: welke vakdidac-
tische keuzes heb je gemaakt? Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? Welke bronnen heb 
je geraadpleegd? Tot slot, hoe kijk je terug op dit keuzeproces, wat is de leeropbrengst? 

De vakdidactische kaart is een instrument dat studenten en begeleiders handvatten biedt om dit 
keuze- en leerproces inzichtelijk te maken.

VAKDIDACTISCHE KEUZES/ BESLISSINGEN

• Vakinhoudelijke	keuzes	(thematiek,	materiaal,	vaardigheden	en	werkvormen)
• Vakdidactische	keuzes	(vakspecifieke	doelen,	uitwerking,	strategieën..)
• Lesplan (opbouw, fases, uitvoering, inhoudelijke keuzes) 
• Formatief en summatief toetsen

THEORIE/ONDERZOEKENDE HOUDING

• Theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes en genomen beslissingen (methodiek,  
strategieën)

• Koppeling theorie (HAN TEFL/vakdidactische cursussen, literatuur) en praktijk
• Onderzoekend handelen (WPL3)

REFLECTIE, ZELFKENNIS EN ZELFREGULATIE

• Intentioneel handelen
• Effectiviteit
• Kennis van de doelgroep en de manier waarop deze een vreemde taal leert (kennis, vaar-

digheden en behoeften)
• Kennis van de thematiek en leermiddelen/ bronnen
• Kritisch denkvermogen m.b.t. genomen beslissingen (WPL3)
• Periode	reflectie
• Rol	van	de	docent	op	het	leren	van	studenten	(‘teacher	efficacy’)
• Oplossend vermogen (WPL3)
• Doceren van een vreemde taal en communicatieve vaardigheden
• Zelfkennis (ontwikkeling, kracht en valkuilen)
• Zelfregulatie (strategieën voor docent en student) (WPL3) 
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VOORBEELDEN VAN CONCRETE VRAGEN T.B.V. WPL 2-3

VAKDIDACTISCHE KEUZES/BESLISSINGEN

• Welke	vakinhoudelijke	doelen	heeft	de	student	voor	deze	specifieke	les	opgesteld?
• Hoe zijn de vakinhoudelijke doelen tot stand gekomen? (n.a.v. lesmateriaal, courseware..)
• Heeft de student zijn lesplan volledig uitgevoerd of is hij bijvoorbeeld vakinhoudelijk, vakdidac-

tisch, organisatorisch.. afgeweken van zijn lesplan?
• Wat zijn redenen geweest om wel van het lesplan af te wijken?
• Zijn alle lesfasen ( introductie, presentatie, oefenfase, transfer) in het lesplan aanwezig? 
• Indien niet aanwezig: waarom is dat niet het geval?
• Is de opbouw van de verschillende lesfasen logisch?

THEORIE, ONDERZOEKENDE HOUDING

Algemeen: 
• Welke vakdidactische doelen heeft de student voorafgaand aan deze les opgesteld?
• Welke bronnen heeft de student gehanteerd ter voorbereiding op de les?
• Kan de student uitleggen hoe hij een vakdidactisch doel voor deze les heeft vormgegeven in zijn 

lesplan?
• Op welke didactische methode(n) en principes zijn de vakdidactische doelen gebaseerd?
• Welke didactische rollen heeft de student ingenomen? 
• Welke rollen hebben de leerlingen ingenomen?
• Heeft de student voor een thematische benadering qua lesopzet gekozen? 

Indien dit niet het geval is: welke andere methode hanteert hij?
• Was er sprake van een introductie waarbij voorkennis werd geactiveerd?
• Heeft de student de introductie in een communicatieve en aansprekende context aangeboden?  

Spreekvaardigheid:
• Op welke momenten in de les heeft de student de doeltaal gehanteerd?
• Op welke momenten spraken de leerlingen de doeltaal?
• Op welke wijze werden leerlingen uitgenodigd om Engels te spreken?
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Deelvaardigheden:
• Welke vaardigheden zijn in deze les aan bod gekomen? (ERK: lezen, luisteren, spreken (gespreks-

vaardigheid en spreekvaardigheid), schrijven)
• Welke	ondersteunende	deelvaardigheden		(grammatica	&	vocabulaire)	zijn	aangeboden	in	de	les?
• Stond grammatica-uitleg ten dienste van de communicatie?
• Op welke didactische wijze heeft de student de vaardigheden aangeboden?
• Hoe werd nieuw aangeboden taalmateriaal gepresenteerd en geoefend? 
• Werden nieuwe woorden in een communicatieve context aangeboden?
• Hoe werd het aanleren van woorden ondersteund?
• Werd er bij het aanleren van woorden gebruik gemaakt van bijvoorbeeld raadstrategieën, ezels-

bruggetjes, leermethode, e.d. ?
• Welke andere strategieën zijn in de les aan bod gekomen?

REFLECTIE, ZELFKENNIS EN ZELFREGULATIE

• Periode	reflectie:	Op	welke	wijze	reflecteert	de	student	op	zijn	vakdidactisch	handelen	in	de	
afgelopen periode?

• Op	welke	wijze	reflecteert	de	student	op	zijn	vakdidactische	doelen?
• Kan	de	student	reflecteren	op	zijn	vakdidactische	keuzes	vanuit	bestudeerde	vakdidactische	

modellen of literatuur?
• Kan de student benoemen op welke manier hij een soortgelijke lesactiviteit een volgende keer 

anders of beter zou ontwerpen en uitvoeren?
• Kan een student een zinvolle vakdidactische discussie voeren met de werkplekbegeleider? 

(WPL3)
• Hoe verwoordt de student de leeropbrengst t.a.v. zijn (vakdidactische) doelen?
• Heeft de student zelfregulerend gehandeld (bijv aanpassingen gedaan op basis van ervaringen, 

situatie)? (WPL3)
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Lorem ipsumREFLECTIE, ZELFKENNIS EN 
ZELFREGULATIE

•  Reflectie t.a.v.: 
-   intentioneel handelen   
 aan de hand van vak-
 specifieke en persoon-
 lĳke leerdoelen

- het kunnen verwoorden 
 van vakspecifieke en 
 persoonlĳke leerdoelen

- het kunnen voeren van
 een vakdidactische 
 discussie

 - keuze methodiek /
 technieken en principes
 leeropbrengst

• Zelfregulatie> Student
 reflecteert op zelfregu-
 lerend handelen (bĳv 
 vakdidactische aan-
 passingen gedaan op 
 basis van ervaring en 
 situatie) 

• Periode reflectie >  
    terugblik aan de hand van 
 persoonlĳke doelen,
 verwoording van leer-
 proces, vooruitblik

VAKSPECIFIEKE KEUZES TER 
VOORBEREIDING

• Doelen: vakspecifiek, 
   persoonlijk

• Hoe zijn de doelen tot 
   stand gekomen?

• ERK

• Lesplan: opbouw fases

• Aanpassingen lesplan 
   tijdens uitvoering les

• Redenen voor eventuele 
   aanpassingen?

THEORIE/ONDERZOEKENDE
HOUDING

•  Didactische methoden en 
    principes

•  Rol(len) docent, 
    leerlingen/studenten 

•  Werkvormen

•  Vaardigheden: 
    Spreken> doeltaal,      
    voertaal, communicatie,     
    spreek- strategieën, 
    frequentie, interactie.

    Schrĳven> opbouw, 
    genre, (peer-)feedback, 
    portfolio

 Lezen> extensief,   
 intensief, culturele   
 aspecten, thematische   
 onderdompeling,   
 leesstrategieën, cognitieve  
 en affectieve vragen

 Luisteren> wĳzen van   
 input, combinatie met   
 spreken, authenticiteit,   
 communicatief, opbouw   
 luisterstrategieën,   
 cognitieve en affectieve   
 vragen

 deelvaardigheden
 grammatica en vocabu-
 laire> in context aange-
 boden, communicatief,  
 strategieën, inductief  
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BIJLAGE CONFERENTIE  
VAKDIDACTISCH BEGELEIDEN
Uitnodiging en Programma van de conferentie “vakdidactisch begeleiden” 26 maart 2020

VOOR WIE EN DOOR WIE? 
Net als vorig studiejaar organiseert de expertisegroep Didactiek (ILS-HAN) dit jaar een conferentie 
rondom het thema vakdidactiek. De inhoud van het programma is veelbelovend en beslaat het 
thema vakdidactiek in de volle breedte. In alle workshops komen diverse perspectieven op dit thema 
aan bod (mbo, pabo, vo) 

VOOR WIE? 
Iedereen die werkzaam is in het onderwijs- van po tot hbo en universiteit - en betrokken is bij het 
begeleiden van toekomstige leraren, is van harte welkom. Ook studenten van de lerarenopleidingen 
zijn	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	de	conferentie!	
De workshops gaan o.a. over het begeleiden van de vakdidactische bekwaamheid van de student, 
beroepsdidactiek	en	het	gebruik	van	vakdidactische	gesprekstools.	Het	definitieve	programmaboek-
je	verschijnt	in	januari	maar	je	kunt	je	nu	alvast	aanmelden!		

WAAR EN WANNEER? 
Donderdag 26 maart 2020
14.00 uur - 17.30 uur 
I/O-gebouw 
Kapittelweg 35 
6525 EN Nijmegen 

AANMELDEN? 
Deelname aan de conferentie is gratis. 
Er is plaats voor 150 deelnemers. 

MEEDOEN? 
Heb je interesse om een actieve rol te vervullen bij de voorbereiding van of tijdens de conferentie? 
Neem contact op met:
Mariska.Gootzen@han.nl  of 
Ellen.vandenboomen@han.nl   
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BESCHRIJVING WORKSHOPS  
CONFERENTIE VAKDIDACTISCH  
BEGELEIDEN 26 MAART 2020

WORKSHOP 1: VERDIEPING IN DE ROL VAN DIDACTICUS
Martie Slooter (Martie Slooter Academie) 
Op	een	interactieve	manier	inclusief	filmmateriaal	gaan	we	met	behulp	van	de	rubrics	de	
rol	van	didacticus	verder	verkennen.	We	ontwikkelen	gemeenschappelijke	taal	en	leren	
ontwikkelingsgerichte feedback te geven op vier niveaus.  Na deze workshop kunt u morgen 
meteen	aan	de	slag	en	deze	kennis	toepassen	in	uw	eigen	praktijksituatie.	Als	docent	of	als	
werkplekbegeleider.

WORKSHOP 2: ONDERZOEKEND LEREN VERSUS ÓF SAMEN MET DIRECTIE INSTRUCTIE?
Jan Knuivers (HAN-PABO)
In	de	(social)	media	heerst	een	ware	strijd	tussen	onderwijscollega’s	over	directie	instructie	en	
ontdekkende	vormen	van	leren.	Ondanks	dat	een	discussie	op	zijn	tijd	erg	goed	is,	is	het	verstandig	
om	naar	de	feiten	te	kijken	(en	juist	dat	ontbreekt	vaak	in	de	discussie).	We	gaan	samen	kijken	naar	
achterliggende	onderzoeken	en	op	zoek	naar	een	vorm	waarbij	beide	instructievormen	tot	hun	
recht	komen.	Hierin	worden	enkele	praktische	begeleidingsinstrumenten	die	de	afgelopen	jaren	zijn	
ontwikkeld in de Pabo besproken.

WORKSHOP 3: BEROEPSDIDACTIEK / ONTWERPINSTRUMENT MBO 
Roos Scharten (HAN-ILS), Carlijn van Diepen (ROCA12) & Ellen Leenaarts (HAN-ILS)
In deze workshop worden opleiders en studenten meegenomen in het ontwerpen van betekenisvol 
beroepsgericht	onderwijs.	Uitgangspunt	hierbij	is	het	“Ontwerpinstrument	MBO”,	een	designinstru-
ment dat tot stand is gekomen in samenspraak met opleiders, MBO docenten en studenten uit het 
beroepsponderwijs.	Kort	zal	worden	ingegaan	op	het	ontstaan	van	het	ontwerpinstrument	MBO.	Ver-
volgens	vindt	er	een	gezamenlijke	verkenning	van	het	instrument	plaats	en	worden	de	mogelijkhe-
den	ervan	onderzocht.	Aan	het	einde	van	de	workshop	zal	duidelijk	zijn	hoe	het	ontwerpinstrument	
in	het	beroepsonderwijs	kan	worden	ingezet.

WORKSHOP 4: BEELDCOACHING
Rob Haveman (Graafschap College)
“Een coach helpt niet om het verleden te veranderen, maar om de toekomst vorm te geven.”
Het	coachen	van	studenten,	collega’s	en	stagiaires	is	een	vak	apart	binnen	het	onderwijs.	Het	gebruik	
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maken	van	beeldmateriaal	is	een	uitstekend	hulpmiddel	om	vanuit	de	praktijk	leervragen	te	bepalen	
en	vervolgens	de	vakdidactische	ontwikkeling	zichtbaar	te	maken.	Beelden	zijn	daarmee	een	waar-
devol	uitgangspunt	van	coachgesprekken,	maar	vaak	wordt	het	filmen	en	de	montage	ervan	nog	
gezien	als	een	tijdrovend	klusje.	Tijdens	deze	workshop	gaan	we	in	op	hoe	beeldcoaching	praktisch	
kan worden ingezet binnen een coachingstraject.

WORKSHOP 5: VAKDIDACTISCHE GESPREKKEN 
Roel Grol (HAN-ILS) & Rob Verheijen (HAN-ILS) 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met het voeren van een vakdidactisch begeleidings-
gesprek, ondersteund door een gesprekstool die het afgelopen jaar is doorontwikkeld en getest 
door	het	expertisegebied	didactiek.	We	analyseren	samen	in	hoeverre	en	hoe	deze	tool	helpend	kan	
zijn	bij	het	voeren	van	vakdidactische	begeleidingsgesprekken	met	studenten	en/of	collega’s	om	zo	
te komen tot een aangescherpte versie ervan.

WORKSHOP 6: CO-TEACHING MAAKT WERKPLEKLEREN VAKDIDACTISCH (SAMEN) STERK
Petra Snijder (Metzocollege) & Elona Manders (HAN-ILS)
Op opleidingsschool INoost werken dit schooljaar werkplekbegeleiders samen met hun stagiaires 
op	een	bijzondere	manier	samen	aan	lesvoorbereiding	en	uitvoering.	Tijdens	deze	workshop	leggen	
we	de	gekozen	werkwijze	van	co-teaching	uit	en	geven	we	aan	wat	wij	als	leeropbrengst	voor	alle	
betrokkenen verwachten. Ook ervaar je zelf hoe je lesgeeft volgens deze manier van co-teaching.

WORKSHOP 7: KENNIS ACHTER LEERSTRATEGIEËN IN RELATIE TOT VAK- EN BEROEPSDIDACTIEK 
Wessel Peeters (HAN-PABO)
Lesgeven gaat over leren, maar wat is dat precies? Wat vragen we nu precies van onze leraren in 
wording?	Door	inzichten	vanuit	de	cognitieve	psychologie	weten	we	hier	de	laatste	jaren	steeds	
meer over en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Op basis van 
verschillende recente boeken en onderzoeken worden relevante, actuele inzichten in effectief leren 
besproken. Daarnaast komen voorbeelden van werkvormen aan bod met als doel dat deze inzichten 
direct	toepasbaar	zijn	bij	het	opleiden	van	studenten.	

WORKSHOP 8: SPIEGELGESPREK RONDOM VAKDIDACTISCHE BEGELEIDING
Margot de Vries (ROCA12) & Ellen van den Boomen (HAN-ILS) 
In deze workshop staat ontmoeting tussen werkplekbegeleiders, docenten en studenten van de 
lerarenopleiding	centraal.	Volgens	de	methodiek	van	een	Spiegelbijeenkomst	gaan	we	in	twee	
gespreksrondes	in	op	de	vraag	op	welke	wijze	we	invulling	geven	aan	de	ontwikkeling	van	de	vakdi-
dactische	competenties	van	de	student	tijdens	zijn/haar	stage.	Aan	het	eind	van	deze	workshop	zijn	
vakdidactische ontwikkeling en begeleiding vanuit verschillende invalshoeken (wpb, docent en stu-
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dent) besproken en belicht aan de hand van prikkelende stellingen. We wisselen over dit onderwerp 
ervaringen, feedback en informatie met elkaar uit, die kunnen leiden tot concrete verbetervoorstellen 
voor de vakdidactische (stage)begeleiding van leraren in opleiding.

WORKSHOP 9: DE RELATIE TUSSEN LOB EN (VAK)DIDACTIEK 
Carlo Kok (Expertisepunt LOB)
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), in het hbo ook veelal Studie Loopbaan Begeleiding (SLB) 
genoemd, is de afgelopen jaren een uitdagend begrip geworden. Er is veel aandacht voor de relatie 
tussen	switchgedrag	en	uitval	in	het	onderwijs	en	de	kennis	over	loopbaanvaardigheden.	Daarnaast	
zijn	er	wettelijke	kaders	gekomen	om	LOB	een	plek	te	geven	in	het	onderwijs,	zijn	er	ambitieplan-
nen	opgesteld	waarbinnen	LOB	een	belangrijke	plek	inneemt	en	zijn	er	steeds	meer	onderzoeken	
die	aantonen	dat	LOB	de	motivatie	en	prestatie	bij	leerlingen/studenten	vergroot.	Op	welke	manier	
kunnen	docenten	in	hun	dagelijkse	praktijk	gebruik	maken	van	de	kennis	rondom	LOB?	Hoe	kunnen	
zij	inhoud	geven	aan	de	opdracht	om	betekenis	te	geven	aan	hun	vak	in	relatie	met	LOB	en	de	
LOB-vaardigheden.	M.a.w.	hoe	creëer	je	als	docent	een	betekenisvol,	contextrijke	leeromgeving	die	
het	LOB-proces	ondersteunt?	Wij	gaan	samen	kijken	naar	de	uitgangspunten	en	naar	goede,	inspire-
rende	voorbeelden	uit	het	land	en	bij	elkaar.

WORKSHOP 10: ONDERZOEKSRESULTATEN VAKDIDACTISCHE GESPREKKEN/INTERVIEWS 
Loek Nieuwenhuis (HAN-Kenniscentrum)
De expertisegroep didactiek heeft in het schooljaar 2018-2019 werkplekbegeleiders geïnterviewd 
over	de	rol	van	(vak)didactiek	bij	de	begeleiding	van	stagiaires	en	LIO’s	van	de	lerarenopleidingen.	In	
het	schooljaar	2019-2020	zijn	vergelijkbare	interviews	gehouden	met	de	LIO’s	en	stagiaires	zelf.	De	
interviews	zijn	uitgevoerd	door	een	brede	groep	collega’s	vanuit	diverse	lerarenopleidingen.	Tijdens	
deze	workshop	willen	we	enerzijds	inzicht	geven	in	de	resultaten	van	deze	interviews:	wat	vertellen	
werkplekbegeleiders	en	studenten	over	de	aandacht	voor	didactische	aspecten	tijdens	het	leren	op	
de stageschool of de opleidingsschool? Wat kan de lerarenopleiding daarvan leren, en hoe kan dit 
de samenwerking met het werkveld verbeteren? 

WORKSHOP 11: HET INZETTEN VAN ED-PUZZLE IN DE (VAKDIDACTISCHE) BEGELEIDING VAN STUDENTEN
Jochem Hiddink (HAN-iXperium)  
NB: Voor deze workshop is het handig om uw eigen device mee te brengen. 
In deze workshop ervaar je wat de kracht is van kennisclips in combinatie met EDPuzzle. EDPuzzle 
biedt	de	mogelijkheid	om	vragen	toe	te	voegen	aan	(bestaand)	videomateriaal.	Deze	workshop	
is gericht op het inzetten van EDpuzzle als begeleidingstool voor leraren in opleiding. Thema’s als 
autonomie,	regie	nemen	door	studenten	en	gerichte	begeleidingsgesprekken	voeren	zullen	hierbij	
centraal staan.
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Sinds 2017 wordt aan de Academie Educatie van 
de	HAN	gewerkt	 in	 expertisegebieden.	 Dit	 zijn	
teams van betrokken en enthousiaste collega’s 
die zich ten doel stellen om kennis te ontsluiten 
en te ontwikkelen rondom thema’s die lerarenop-
leiders, studenten, onderzoekers en collega’s uit 
de	scholen	in	de	brede	regio	Arnhem	en	Nijme-
gen met elkaar verbinden. 

Het expertisegebied 'didactiek' vormt één van 
deze	teams.	De doelstelling	van	dit	expertisege-
bied is om didactische expertise te ontwikkelen 
rondom een thema dat voor studenten, leraren-
opleiders en werkplekbegeleiders in het voort-
gezet	onderwijs	en	het	middelbaar	beroepson-
derwijs	 zinvol	 en	 herkenbaar	 is.	 In	 de	 periode	
2017-2020 was dat thema de begeleiding van 
de vakdidactische ontwikkeling van studenten. 

Binnen	dit	thema	zijn	in	de	afgelopen	studiejaren	
diverse projecten ontstaan, zoals het voeren van 
vakdidactische gesprekken, het organiseren van 
vakdidactische conferenties en het ontwikkelen 
van vakdidactische gesprekstools. Deze projec-
ten staan centraal in deze publicatie.


