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Samenvatting 
In het voortgezet onderwijs vindt een grootschalige vernieuwing (het studiehuis) plaats met 
belangrijke implicaties voor het hoger onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe 
leercompetenties zich ontwikkelen. Er worden zes soorten van zelfstandigheid bij het leren 
onderscheiden (grondvormen van leren leren genoemd). Deze kunnen de basis vormen van een 
geleidelijke fasering van de zelfstandigheid bij het leren. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze 
waarop scholen een vernieuwingsbeleid gericht op de invoering van het studiehuis kunnen ontwerpen. 
Onderdeel hiervan is een professionaliseringsbeleid van docenten. Betoogd wordt dat het 
professionaliseren van docenten werkplek-gericht moet zijn. Vier kernactiviteiten hierbij zijn feedback 
geven en krijgen, reflecteren, een visie ontwikkelen en uitproberen. Deze kunnen vooral in 
teamverband en in netwerken worden uitgevoerd, met collega-docenten, expert-coaches, 
leidinggevenden en klanten (ouders, leerlingen, werkgevers). 
 
1 Inleiding 
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs begint een vernieuwing gestalte te krijgen die veelal 
aangeduid wordt met 'het studiehuis'. Dat studiehuis is een onderdeel van een grotere vernieuwing die 
een aantal kenmerken heeft: aandacht voor vaardighedenontwikkeling, zelfstandig leren en de 
invoering van vier eindexamenprofielen. Al deze vernieuwingen zijn onder meer bedoeld om de 
aansluiting met het vervolgonderwijs in HBO en universiteit te verbeteren, zowel inhoudelijk (de 
profielen) als wat betreft de vaardigheden die daar van studenten worden gevraagd. Wat in deze 
bijdrage aan bod komt is in eerste instantie toegespitst op de tweede fase van het voortgezet onderwijs. 
Ontwikkelingen in de wijze van leren en onderwijzen in het voortgezet onderwijs zijn natuurlijk ook 
van groot belang voor docenten in het hoger onderwijs. Zij krijgen immers te maken met studenten uit 
de vernieuwde tweede fase. Daardoor kunnen en moeten zij ook hun eigen onderwijs gaan aanpassen. 
Op termijn kunnen in het hoger onderwijs hogere eisen gesteld gaan worden aan de zelfstandigheid die 
van studenten mag worden verwacht. We zien dan ook in de praktijk van het hoger onderwijs 
vernieuwingen tot stand komen die sterk lijken op de studiehuis-gedachte uit het voortgezet onderwijs. 
Er worden andere termen gebruikt als taakgericht onderwijs, probleemgericht onderwijs, patiënt 
georiënteerd onderwijs, tutor-groepen en dergelijke. De basisideeën over de zelfstandigheid bij het 
leren en pogingen om studenten te leren leren, sluiten goed aan bij de ideeën over het leren (en leren 
leren) in het studiehuis. In deze bijdrage wordt ingegaan op de zelfstandigheid die in toenemende mate 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gevraagd en de daarvoor noodzakelijke voorwaarde, 
namelijk dat zij leren leren. Mutatis mutandis kunnen veel van de beschreven ideeën ook worden 
toegepast in het hoger onderwijs. 
 
Waarom eigenlijk die aandacht voor zelfstandigheid en leren leren? Het is een wijd verbreid 
misverstand (ook onder docenten) dat je door iemand anders kunt leren. Uiteindelijk is leren iets wat 
iemand zelf moet doen. Anderen kunnen daarbij helpen en ondersteuning bieden, overnemen gaat niet. 
Al het leren is in de kern zelfstandig leren. Mensen moeten hun leven lang leren en dat zal voor een 
belangrijk deel door henzelf gedaan moeten worden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de 
flexibiliteit en het leervermogen van steeds meer mensen doordat kennis en vaardigheden zo snel 
verouderen. Hoe kunnen we verwachten dat mensen die eerst twaalf jaar of langer onder leiding van 
anderen leren, later ineens wel in staat zijn zelfstandig te leren? Leune (1983) drukte het als volgt uit: 
"Naarmate het menselijk vermogen om te leren verder wordt ontwikkeld, wordt de noodzaak van een 
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totale socialisatie tijdens de leerplichtige periode verminderd. De mens is dan in staat om op eigen 
kracht, steunend op een door de school aangeleerd vermogen om te leren denken, aan verdere 
ontwikkeling te werken." Juist voor de zwakkere leerlingen is dit van belang. Deze leerlingen leren het 
minst betekenisgericht en zijn zich het minst bewust van hun eigen leren. Er zijn aanwijzingen dat zij 
met name zwak zijn als het aankomt op integratie-activiteiten, zij geven het minst invulling aan die 
leeractiviteiten die docenten niet expliciet aansturen en zij zijn zich het minst bewust van hun eigen 
leren. Een docent die ruimte geeft voor leren, zoals hier bedoeld, geeft de zwakkere leerling de 
gelegenheid zich cognitieve en metacognitieve strategieën eigen te maken, die deze niet uit zichzelf of 
via zijn of haar ouders leert. 
 
2 Grondvormen van leren leren 
Simons en Zuylen (1995) introduceerden vier fasen van zelfwerkzaamheid. Later hebben ze daar 'zes 
grondvormen van (leren) leren' van gemaakt (Zuylen en Simons, 1997). De zes grondvormen zijn: zelf 
werken; samen werken; zelf leren; samen leren; zelf reguleren; samen reguleren. Deze grondvormen 
van (leren) leren zijn door Wijnen (1998) helder beschreven. Over het verschil tussen 'werken', 
'leren'en 'reguleren' zegt Wijnen het volgende: "De taakverdeling tussen docent en student is bij de 
drie genoemde grondvormen verschillend. Bij 'werken' - eventueel uitvoeren of doen - is het de docent 
die sturing geeft aan het leerproces: de docent bepaalt wat er gedaan moet worden, hoe het gedaan 
moet worden, welk resultaat bereikt dient te worden en op welke manier feedback zal worden gegeven. 
Bij 'reguleren' - de andere pool - is het de leerling of de student die sturing geeft aan het leerproces: 
de leerling bepaalt wat er gedaan wordt, hoe het gedaan moet worden, welk resultaat bereikt dient te 
worden en op welke manier feedback zal worden gegeven. De verschillende componenten van het 
leerproces zijn bij 'werken' vooral in handen van de docent, terwijl diezelfde componenten bij 
'reguleren' vooral in handen zijn van de leerling. Bij 'leren' gaat het om een soort van tussenvorm 
waarbij docent en leerling als het ware gezamenlijk het leerproces sturen. Daarbij zal de 
taakverdeling tussen docent en leerling bij de verschillende componenten van het leerproces 
verschillend kunnen zijn."  
 
Wijnen benadrukt dat de grondvormen geen op elkaar volgende fasen zijn: "Leerprocessen hoeven 
niet noodzakelijkerwijze te beginnen met docentsturing om zich geleidelijk te ontwikkelen in de 
richting van leerlingsturing. Bij jonge kinderen zien we al dat ze soms heel goed in staat zijn 
leerprocessen te reguleren. Ook volwassenen kunnen zonder expliciete docentsturing goede 
leerprocessen op nieuwe gebieden doorlopen. Van belang lijkt te zijn, of er sprake is van 
belangstelling, motivatie, inzet enzovoorts. Docentsturing - dat wil zeggen gestuurd worden door een 
ander - lijkt vooral dan noodzakelijk te zijn, wanneer er voor de beoogde leerprocessen geen 
belangstelling en motivatie aanwezig is. Wanneer motivatie een voorwaarde is voor 'reguleren' dan 
zou aan die motivatie in het onderwijs wellicht meer aandacht moeten worden besteed dan doorgaans 
gebruikelijk is: het zou de efficiëntie en effectiviteit van leerprocessen ten goede kunnen komen. In 
deze gedachtegang zou men 'werken' en docentsturing kunnen zien als een grondvorm die helaas moet 
worden ingezet, wanneer het niet gelukt is de motivatie voldoende aan te wakkeren." 
 
De zes grondvormen van (leren) leren zijn geordend rond de componenten van het leerproces:  
- doelen stellen en verifiëren; 
- uitvoeren van het leergedrag dat tot de realisatie van het gestelde doel moet leiden; 
- meten en beoordelen of het gestelde doel bereikt is; 
- feedback bewerkstelligen en beloning afstemmen op de geleverde leerprestatie. 
 
In de onderstaande figuur 1 is aangegeven hoe de verantwoordelijkheid voor de componenten van het 
leerproces verschuift als leerlingen ze (alleen of samen met andere leerlingen) gaan behartigen.  

 
 
[Plaats hier Figuur 1] 
 
In de loop van de jaren leren mensen om in steeds meer situaties zelf de componenten van het 
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leerproces te behartigen, waarbij we aantekenen dat sommige componenten makkelijker door de 
lerende zelf te behartigen zijn en dus al eerder geadopteerd worden dan andere componenten. Zo 
zeggen ouders tegen hun kroost: je mag best bij een sportclub en als je het niet meer leuk vindt, mag je 
ook nog van sport wisselen, maar je moet minimaal een half jaar dezelfde sport blijven doen. Ze doen 
dat omdat er kinderen zijn die bijna dagelijks voor iets nieuws warmlopen en door de veelheid van hun 
voornemens en hun beginenthousiasme uiteindelijk tot niets komen. Als de kinderen maar een tijdje 
bij een sportclub blijven, zijn ze met adequate coaching best in staat om iets te leren. Zo is het ook op 
school. Voor de component 'uitvoeren van het leergedrag' kunnen de leerlingen in principe het eerst 
zelf zorg dragen. Voor de andere componenten zorgt de leraar nog in meerdere of mindere mate.  
 
Eigenlijk kunnen heel jonge kinderen alle componenten van het leerproces al zelf behartigen. Die 
vaardigheid is namelijk niet leeftijdgebonden of afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, maar van 
hun ervaring, vakkennis en motivatie. Wanneer kinderen ergens veel van weten of wanneer ze ergens 
heel gemotiveerd voor zijn, kunnen ze heel goed zelf reguleren. In het algemeen kun je zeggen dat zelf 
zorg dragen voor de componenten van het leerproces moeilijk is voor de beginner en de 
ongemotiveerde. Dit heeft belangrijke consequenties voor de organisatie van de school. Ons inziens 
zijn de zes grondvormen van leren goed te gebruiken om het leren op school te organiseren. Daarbij 
kunnen we uitgaan van het toenemend vermogen van de leerlingen om zelf de componenten van het 
leerproces te behartigen. Het gaat erom dat we leerlingen in situaties willen brengen waarin ze zich op 
sommige momenten moeten bekwamen in het zelf zorg dragen voor de componenten van het 
leerproces en op andere momenten hun mogelijkheden moeten polijsten om dit samen met anderen te 
doen. Dit kunnen we doen door leerlingen al heel vroeg, zo volledig mogelijk, voor hun eigen leren te 
laten zorgen ten aanzien van gebieden (onderwerpen) waar ze verstand van hebben of waarvoor ze 
sterk gemotiveerd zijn. Als ons dat lukt, brengen we onze zorg voor leerproducten en leerprocessen in 
evenwicht. En dan zijn we terug bij het centrale uitgangspunt van deze paragraaf, namelijk dat 
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren te leren is en dat dit leerproces ook bij schools leren 
gearrangeerd kan worden. 
 
3 Hoe ontwikkelt het leervermogen zich? 
Helaas is er maar weinig bekend over de factoren die het al dan niet tot stand komen van leervermogen 
beïnvloeden (zie Simons, 1992). Een plausibele hypothese waar enige steun voor is (zie Kolb, 1984), 
is dat vooral gewoontevorming op school, in werk en in gezin bepalend is. Mensen ontwikkelen hun 
leercompetenties als functie van de eisen die aan ze worden gesteld. Leercompetenties zijn daarom 
nauw verweven met leerstijlen. Men wordt goed in de manier van leren waar men een voorkeur voor 
heeft. De leeractiviteiten die iemand veel gebruikt, ontwikkelen zich in een langdurig proces van 
gewoontevorming. Wordt er geen beroep gedaan op bepaalde leervaardigheden of draagt het inzetten 
ervan niet erg bij aan het bereiken van leersucces, dan verdwijnen de betreffende vaardigheden 
geleidelijk aan en worden de vaardigheden die men wel gebruikt en nodig heeft steeds dominanter en 
pregnanter. Heeft men nooit tegenslag dan leert men niet met tegenslagen om te gaan. Maakt men 
weinig fouten dan leert men niet van fouten te leren. Wordt men vooral op feitjes getoetst dan 
ontwikkelt men eerder een reproductieve leerstijl. Leert men nooit samen met anderen dan ontwikkelt 
zich ook geen sociale leercompetentie. Krijgt men nooit supervisie dan leert men niet wat het is om 
van een expert te leren. Dit proces van omgevingsadaptatie komt goed naar voren in de onderzoeken 
van Kolb.. Hoe langer studenten in een bepaalde studierichting studeren en hoe langer mensen een 
bepaald beroep uitoefenen hoe meer hun manier van leren gaat lijken op de dominante leerstijl van die 
studierichting en beroepsgroep. Ook vormen van beroepsdeformatie kunnen in dit licht worden gezien. 
Een voorbeeld is het leren van consultants (Argyris, 1991), die zelf steeds slechter worden in het 
aannemen van adviezen. Vermunt (1992) vond dat hoe langer mensen aan de Open Universiteit 
studeerden, hoe meer zij reproductie-gericht studeerden. Naast deze aanpassingsmechanismen aan de 
omgeving (gewoontevorming) zijn ook andere factoren relevant. Er zijn bij jonge kinderen 
bijvoorbeeld al grote verschillen tussen de hogere en de lagere sociale milieus in leren (Leseman, 
1989). Hier zijn het dus de bredere sociale en gezinssituaties die verschillen veroorzaken. Er zijn 
aanwijzingen dat met name de voorschoolse socialisatie hierbij van invloed is en blijft.  
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Een wijd verbreid misverstand is dat mensen vanzelf leren leren wanneer zij maar in een 
leeromgeving kunnen functioneren die een groot beroep doet op hun zelfstandige leerpotenties. De 
impliciete assumptie is dat leervermogen het gevolg is van oefening en gelegenheid. Dat is in wezen 
misschien wel waar maar een eerdere analyse van Simons (1989) laat zien dat er nogal wat redenen 
zijn waarom leervermogen niet spontaan tot stand komt en er dus in het onderwijs aandacht voor leren 
leren noodzakelijk is. Daarnaast komt, paradoxaal genoeg, echter ook de opvatting nogal eens voor dat 
het leervermogen niet of nauwelijks aanleerbaar is. Dus aan de ene kant is er het idee dat leervermogen 
zich vanzelf en spontaan ontwikkelt, terwijl aan de andere kant ook de opvatting vóórkomt, dat het 
helemaal niet goed mogelijk is om het leervermogen te bevorderen. Volgens die opvatting is 
leervermogen een aangeboren of al heel vroeg geleerd vermogen dat verbonden is met intelligentie en 
andere persoonlijkheidseigenschappen. Aandacht voor leren leren is volgens deze opvatting dan ook 
zinloos. Leren leren wordt gezien als een elite-activiteit. Het waren vroeger de gymnasiasten die 
leerden om te leren. Uit onderwijspsychologisch onderzoek (zie Resnick, 1987) is echter duidelijk 
geworden dat het niet alleen nodig is om juist de zwakkeren te leren leren omdat zij met name de 
benodigde metacognitieve kennis en vaardigheden en de benodigde leervermogens missen, maar ook 
dat het mogelijk is en dat opzienbarende resultaten geboekt kunnen worden, zelfs en juist bij de 
allerzwakste leerlingen. Het is niet gemakkelijk om leercompetenties te bevorderen en te veranderen. 
Het gaat immers om langdurige processen van gewoontevorming en aanpassing aan omgevingen, om 
verschillen die misschien al heel vroeg bepaald worden en samenhang vertonen met 
persoonlijkheidsverschillen. Dat wil echter ook weer niet zeggen dat er geen beïnvloeding mogelijk is. 
We zijn nooit te oud om te leren. Onderzoek laat zien dat het zeker bij jongeren onder bepaalde 
condities wel degelijk mogelijk is de gewoontes te doorbreken en nieuwe leercompetenties tot 
ontwikkeling te brengen (zie Boekaerts, 1996; Simons, 1992). Een belangrijke complicerende factor in 
dit alles is vooral de interactie tussen docenten en leerlingen: zij 'zweren samen' in de richting van te 
grote sturing van het leren van leerlingen door docenten met als gevolg te weinig oefengelegenheid 
voor leerlingen, het ontstaan van vanzelfsprekende taakverdelingen en onderbenutting van de 
mogelijkheden om leerlingen te leren om te leren. Daarom moet de standaardmanier van lesgeven 
zodanig doorbroken worden dat deze gericht wordt op het tot ontwikkeling brengen van zelfsturing en 
leervaardigheid geïntegreerd in het vakonderwijs  
 
4 Onderwijsprincipes om het leervermogen van leerlingen te ontwikkelen 
In het traditionele onderwijs staat het overdragen van de kennis en vaardigheden aan de individuele 
leerlingen centraal. Leren is daar een individuele, zelfstandige aangelegenheid waar iedere leerling 
voor zichzelf op getoetst wordt. De middelen die de docent ter beschikking staan zijn instructie door te 
vertellen en voor te doen, oefeningen met een toenemende mate van moeilijkheid, en geregelde 
kennistoetsen. Onderwijsmethoden die gericht zijn op het leren leren hanteren een ander uitgangspunt. 
Eén van die methoden is die van Collins, Brown en Newman (1989), cognitief leerlingschap 
(cognitive apprenticeship) genoemd. De methode is geïnspireerd op het aloude ambachtensysteem 
waarbij een vak in de praktijk werd geleerd door de interactie met de leermeester en door de kunst af 
te kijken. In het raamwerk van Collins e.a. staat centraal dat de overdracht van kennis en vaardigheden 
plaats vindt door het expliciteren van concepten, cognitieve processen en mentale handelingen, o.a. 
door ze hardop denkend voor te doen, en toe te passen in verschillende didactische en sociale settings. 
De hoofdlijnen van dat raamwerk zijn de volgende. Ten eerste de typen kennis en vaardigheden die 
een expert in het te leren domein beheerst. Dat zijn niet alleen zoals gebruikelijk de domeinkennis, 
maar ook de daarbij behorende strategieën: heuristieken om taken mee aan te pakken, 
controlestrategieën waarmee probleemoplossingsprocessen gestuurd kunnen worden en leerstrategieën 
die nodig zijn om nieuwe kennis, procedures en strategieën eigen te maken. Ook de methoden zijn ten 
dele afwijkend van de traditionele: de docent doet (zo mogelijk hardop denkend) voor, houdt 
nauwgezet in de gaten hoe de leerling een taak zelf uitvoert, geeft hulp en steun waar nodig maar trekt 
die ook zo snel mogelijk weer terug, laat de leerling zijn of haar kennis en redeneren verbaliseren; laat 
de leerling reflecteren op zijn of haar aanpak en stimuleert de leerling om hun eigen problemen te 
formuleren en op te lossen. Het initiatief wordt dus zo snel mogelijk bij de leerling gelegd. Ook in de 
opbouw van het leerproces zijn een aantal principes van belang: toenemende complexiteit (zoals in het 
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traditionele onderwijs), toenemende diversiteit aan contexten waarin een en ander moet worden 
toegepast, en leren van deelvaardigheden met een helder beeld voor ogen van de hele taak waaraan 
moet worden gewerkt. Tenslotte wordt ook de leeromgeving en de rol ervan anders gepercipieerd. 
Leren geschiedt in de context van realistische taken, samen met docenten en medeleerlingen zodat er 
gecommuniceerd kan worden over verschillende manieren om een taak op te lossen, intrinsieke 
motivatie door eigen doelen te stellen en coöperatie bij het bereiken van die doelen. Deze methode 
biedt dus een systeem om hogere cognitieve vaardigheden te leren. Probleem is echter dat ze voor de 
docent die zijn of haar eigen scholing en ervaring binnen een traditioneel systeem heeft opgebouwd 
wellicht te weinig aanknopingspunten bieden om het onderwijs ook daadwerkelijk gestalte te geven. 
De ideeën van Vermunt (1992) en Simons (1989) bieden hier wellicht een paar extra handvatten voor. 
Allereerst zijn deze auteurs heel expliciet over een aantal vertrekpunten: leerlingen dienen zelf actief te 
zijn en zelfstandig vorm aan hun leren te geven. De methode van cognitief leerlingschap werken zij 
expliciet uit voor met name de leren-leren-doelen, bijvoorbeeld door te stellen dat leren leren geoefend 
moet worden in veel verschillende contexten. Daarbij geven zij grote aandacht aan het principe van de 
'overdracht' van de verantwoordelijkheid voor de sturing van het (leren) leren van de docent naar de 
leerling. Een ander belangrijk punt waaraan Vermunt en Simons aandacht besteden is de toetsing. 
Voortdurend dient men in de gaten te houden en te toetsten of leerlingen nog wel op de gewenste 
wijze leren; leerlingen moeten ook zelf leren hun leervaardigheden te evalueren. Tenslotte betrekken 
zij een derde groep belanghebbenden in hun overwegingen, de ouders. Immers het huiselijke milieu 
draag heel veel bij aan de ontwikkeling van de leercompetenties. Er dienen afspraken gemaakt te 
worden tussen de school en de ouders over de begeleiding van het leren zelfstandig te leren en denken. 
 
5 Het studiehuis: een krachtige leeromgeving 
Macrostructurele veranderingen, zoals de invoering van de vernieuwde tweedefase, zijn bedoeld als 
impulsen van de overheid om medewerkers van scholen te helpen bij het realiseren van datgene waar 
ze voor staan: goed en bijdetijds onderwijs. Maar de overheid verkeert in een precaire situatie. Ze 
balanceert voortdurend op de scheidslijn tussen opleggen en verleiden. Opleggen kan verlammend 
werken en verleiden kan verworden tot een gezelschapsspel om de tijd te doden. Dit dilemma speelt 
een rol zowel bij het formuleren van onderwijsdoelen als bij het ontwikkelen van 
leeronderwijsarrangementen ten behoeve van de te realiseren doelen. Onder verwijzing naar zorg voor 
kwaliteit durft de overheid redelijk dwingend te zijn bij het formuleren van doelen. Als het de 
inrichting betreft, gaat ze omzichtiger te werk en is ze genegen de verantwoordelijkheid voor de 
verandering bij scholen te leggen. Dat zou vruchtbaar zijn als scholen geneigd waren het 
allesbepalende lesrooster los te laten. Maar dat zijn ze niet zo één twee drie. Daardoor dreigt een 
steeds groter breukvlak te ontstaan tussen doelen enerzijds en onderwijsinrichting anderzijds. En dat 
terwijl er zoveel alternatieven zijn voor de les.  
 
Een visie leidt tot beleid, beleid wordt uitgevoerd en uitgevoerd beleid wordt geëvalueerd. Zo zal het 
ook moeten gaan als we onderwijs bij de tijd willen houden. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat 
de visiediscussie vervuild wordt met 'ja maar-argumenten' die betrekking hebben op het 
uitvoeringsproces. Niet zelden legt bijvoorbeeld de roostermaker in een vroegtijdig stadium al een 
embargo op de verandering 'omdat het niet in het rooster past'. Het gevolg is dat er geen visie op de 
planken komt en de innovatie in de prenatale fase stokt. Om deze impasse te doorbreken, zou het goed 
zijn het proces van visie-ontwikkelen zo vorm te geven dat praktische beslommeringen niet te vroeg 
ingebracht kunnen worden. De 'omgevingsonbenulligheid' die sommigen kenmerkend vinden voor 
visiediscussies wordt er vast in latere fasen - als beleid geformuleerd en uitgevoerd wordt - uitgehaald 
(Zuylen en Wijnen, 1996). Vaessen en Zuylen (1998) ontwikkelden een matrix (zie Figuur 2) die goed 
bruikbaar is om met medewerkers van scholen beleidskeuzes te maken voor de inrichting van 
leeronderwijsarrangementen. De visie die hieraan ten grondslag ligt is dat leeronderwijsarrangementen 
gevarieerd moeten zijn om leren, (leren) leren, zelfwerkzaamheid en vaardigheidstraining evenwichtig 
voor het voetlicht te krijgen.  
 
[Plaats hier Figuur 2] 
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De matrix kan een hulpmiddel zijn bij het denkproces over inrichting. Hieronder volgen de spelregels 
voor het gebruik ervan.  
1 Maak de terminologie in de linkerkolom op maat voor de situatie in de eigen school.  
2 Definieer met de medewerkers van de school de leeronderwijsarrangementen die er dan staan 

zo eenduidig, dat begrippen voor eenieder die deelneemt aan de discussie eenzelfde betekenis 
hebben. 

3 Pas de matrix aan aan het aantal leerjaren/semesters van de opleiding. 
4 Ga gemakshalve uit van 40 werkweken in een jaar. Stel de studielast per jaar op 100% en 

besteed in deze fase geen tijd aan het omzetten van die 100 % in klokuren. 
5 Vul de matrix in met procenten. Een werkweek komt overeen met 22 % studielast.  
6 Vul in de cellen 22 % of veelvouden van 22 % in. Hanteer de spelregel dat aan ieder 

leeronderwijsarrangement en de daarbij behorende zelfstudie en toetsing, op jaarbasis 
minimaal 72 % ( 3 x 22) studielasttijd besteed wordt als het leeronderwijsarrangement in dat 
leerjaar voorkomt. Met andere woorden: een leeronderwijsarrangement hoeft niet in ieder 
leerjaar voor te komen. 

7 Probeer tot uiting te laten komen dat leerlingen in de loop van de leerjaren steeds beter in staat 
zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leren.  

8 Vul de matrix een maal in met de feitelijke percentages en een tweede keer met de wenselijke 
percentages. Hanteer bij deze laatste manier van invullen de spelregels die hierboven 
geformuleerd zijn onder punt 5, 6 en 7. 

 
De invulling van de matrix roept nogal eens vragen op. Het bedenken van de antwoorden, werkt 
verhelderend. Een centraal probleem in dit verband is het uitsplitsen van contacttijd, zelfstudie en 
toetstijd per leeronderwijsarrangement. Het zal duidelijk zijn dat de wenselijke percentages niet het 
eind van het verhaal zijn, maar slechts het begin. Immers de percentages moeten nog omgezet worden 
in jaarprogramma´s, in semesterplanningen, in blokken, in weekprogramma´s en in dagprogramma´s. 
De percentages zijn een houvast bij het vormgeven van deze vertaalslagen. 
 
6 De zich vernieuwende school 
De stap van onderwijsprincipes naar succesvol onderwijs is niet een zaak van de individuele leraar. 
Daarvoor is een school-brede aanpak nodig. Dit houdt in dat scholen een beleid moeten voeren gericht 
op het bevorderen van leervermogen bij leerlingen, docenten, het management en de organisatie. De 
school als geheel moet zich ontwikkelen en scholen, en moet een zich vernieuwende, lerende school 
worden. 
Zo’n beleid kent een aantal aspecten. Het betekent dat docenten met geheel verschillende 
achtergronden en gewend aan een flinke dosis professionele autonomie afspraken zullen moeten 
maken over de te hanteren instructieprincipes en zich moeten binden aan een strategie van geleidelijke 
terugtrekking van sturing door de docent onder gelijktijdige oefening van leervaardigheden en aan een 
methode waarin leerlingen afgerekend worden om hun leervaardigheden en -houdingen. Die 
gezamenlijkheid moet echter verder reiken.  Minstens zo belangrijk in dit geheel is een 
gemeenschappelijke uitgangsbasis en verantwoordelijkheid te creëren in termen van waarden, normen, 
eisen en wenselijkheden van de docenten en de schoolleiding t.o.v. het leren van de leerlingen. Het 
vraagt ook dat de school zich open stelt voor de vraag of zij het wel 'goed' doet in de ogen van de 
klanten en de afnemers, het contact met de buitenwereld herstelt en uitbouwt door bijvoorbeeld 
docentstages te organiseren en door docenten uit de samenleving naar binnen te halen zowel ten 
behoeve van de scholing van docenten als van de leerlingen. De school dient zich ook open te stellen 
voor de aanpak die op andere scholen wordt gehanteerd door netwerken van scholen te vormen waarin 
men breder gebruik kan maken van elkaars ervaringen. Een laatste manier om je als school te 
vernieuwen is een personeelsbeleid gericht op 'vernieuwing' van personeel dat van tijd tot tijd nieuwe 
ervaringen moet kunnen opdoen en nieuwe uitdagingen kunnen aangaan: taakdifferentiatie, job-
rotation, uitwisseling met andere organisaties zijn mogelijkheden.  
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Joyce en Showers (1980) onderzochten hoe (nieuw) onderwijsgedrag door docenten geleerd wordt. Uit 
een meta-analyse van ruim 200 studies concluderen ze dat professionalisering van docenten berust op 
vijf pijlers:  
- theorievorming die aan de basis ligt van de aan te leren docentenvaardigheden; 
- observaties door de docenten van de aan te leren vaardigheden; 
- oefenen van de vaardigheden in praktijksituaties/simulaties; 
- observatie van de manier waarop docenten aan te leren vaardigheden in gesimuleerde situaties 

realiseren en feedback daarover; 
- coachen van docenten in realistische lessituaties door de lessen te observeren en te bespreken 

en tijdens de bespreking mee te denken over de integratie van de nieuwe vaardigheden in de 
situatie van alle dag.  

In 1980 komen Joyce en Showers nog tot de conclusie dat de vijf hierboven genoemde pijlers van 
docententraining in samenhang gebruikt moeten worden, waarbij ze overigens opmerken dat het 
belang van theorievorming en het belang van observaties toeneemt als het de bedoeling is dat docenten 
vaardigheden aanleren die ze tot dan toe in hun les niet gebruikt hebben, of hun lessen fundamenteel 
anders gaan inrichten dan voorheen. In latere publicaties hechten Joyce en Showers steeds meer 
waarde aan coaching door observatie en bespreking van lessen in realistische situaties. Daarnaast is er 
een verschuiving van coaching van professionele begeleiders naar coaching door collega's onder 
elkaar (peer coaching) (Engelen, Pelkmans en Bergen, 1997). Bergen (1996) vat de verandering van 
het inzicht bondig samen: "Als er gekeken wordt naar welke componenten [van 
professionaliseringstrajecten voor docenten] effecten hebben op het daadwerkelijk toepassen van het 
geleerde in de klas, dan bleken de presentatie van de theorie of de beschrijving van de theorie, de 
modelling of de demonstratie van vaardigheden en het oefenen in gesimuleerde klasse-situaties op het 
daadwerkelijk toepassen van het gedrag geen effect te hebben. Coaching daarentegen blijkt het 
grootste effect te hebben.@ Met andere woorden: professionalisering van docenten moet 
werkplekgericht zijn. Steeds duidelijker blijkt dat de hoeksteen van professionalisering bestaat uit 
lesobservatie, intervisie en uitproberen van veranderingsvoorstellen. Meer theoretische aspecten van 
professionalisering moeten hier omheen gedrapeerd worden. Ook voor docenten kan het studiehuis 
opgevat worden als een plaats waar ze kunnen leren en (leren) leren, mits er ook in hun situatie maar 
recht wordt gedaan aan de algemene principes van leren en onderwijzen, zoals die in deze publicatie 
beschreven zijn. 
 
Docenten zijn te lang en te vaak uitsluitend aangesproken op hun vakinhoudelijke professionaliteit en 
te weinig op hun communicatieve en didactisch-pedagogische professionaliteit; ze zijn vaak nog 
beginners in niet aan hun vak gebonden vormen van leren (vergelijk het onderzoek van Bolhuis en 
Kluvers, 1996). Een zich vernieuwende school dient daarom een nieuw beeld te ontwikkelen van de 
gewenste professionaliteit van docenten (zie Sleegers, Bergen en Giesbers, 1990) en het leren van 
docenten op specifieke wijze in gang te zetten en te faciliteren. Het mooiste zou het natuurlijk zijn 
wanneer ook de scholing van docenten middels cognitief-leerlingschap ter hand genomen zou kunnen 
worden. De daarvoor benodigde experts op dat terrein zijn echter niet ruimschoots voor handen. 
Scholen zullen dus hun toevlucht moeten nemen tot andere vormen van leren op de werkplek. De 
volgende methoden staan daarvoor ten dienste (zie Figuur 3). 
 
 
[Plaats hier Figuur 3] 
 
De eerste is kritische reflectie op het eigen functioneren die plaats vindt in veilige, kleine groepen 
waarin collega's praten over hun werk (intervisie en netwerken). Intervisie-gesprekken gemakkelijk tot 
defensieve patronen wanneer ze niet worden aangevuld met supervisie en feedback van anderen. 
Zonder feedback lopen professionals en managers snel in gezamenlijke valkuilen van defensiviteit, 
scapegoating en discrepantie tussen beleden visie en praktische realisatie. Om echt te vernieuwen is 
ook input van buiten noodzakelijk. Nieuwe inzichten en theorieën zijn nodig om het intervisie - en 
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feedback-proces gaande te houden en steeds nieuwe impulsen te geven. Uitgaande van de 
nieuwe inzichten, de kritische reflectie op basis van feedback en intervisie, zijn tenslotte ook 
uitprobeerprojecten van belang, waarin nieuwe ideeën kunnen worden uitgeprobeerd. Daaruit ontstaan 
dan steeds weer nieuwe impulsen voor de intervisie en feedback. De combinatie van alle vier deze 
vormen van leren, reflectie, feedback krijgen, visie-ontwikkeling en uitproberen / innoveren, is 
noodzakelijk zijn om tot gedragsverandering en vernieuwing te komen. Deze vier kunnen vorm 
krijgen in individuele trajecten, met collegae, met experts en met klanten.  
Verschillende wegen staan aan het schoolmanagement staan ten dienste om aan deze vormen van leren 
op de werkplek sturing te geven. Zij kunnen bijvoorbeeld: 
? Intervisie organiseren; 
? Het docententeam overtuigen van de noodzaak van intervisie en onderlinge lesobservaties; 
? Lesobservatie verplicht stellen en inroosteren; 
? Coaches inhuren; 
? Zelf als supervisor / coach optreden; 
? Taakuren geven voor uitprobeerprojecten; 
? Literatuur verspreiden m.b.t. ontwikkelingen in de theorievorming over leren; 
? Discussie organiseren over leren en instructie; 
? Groepen vormen voor intervisie en lesobservatie; 
? Contacten met klanten organiseren; 
? Leerlingenquêtes houden; 
? Afgestudeerden laten ondervragen en de resultaten hiervan terugkoppelen naar docenten; 
? Vernieuwingsprojecten opzetten; 
? Leren op de agenda van functioneringsgesprekken zetten; 
? Etc. 
 
In lerende organisaties, wat zich vernieuwende scholen zouden moeten zijn, zijn teams de bouwstenen 
(zie Bomers, 1989). Juist in individueel gerichte schoolculturen is dit een grote stap. In de literatuur 
worden vaak heterogene groepen (qua leerstijl, teamrol en ervaring) voorgestaan, omdat deze tot 
grotere leermogelijkheden leiden. Zo kunnen team-leden elkaar aanvullen en als team meer presteren 
dan in meer homogene groepen. In schoolorganisaties zijn we echter meer gewend aan homogene 
teams (vaksecties). Wellicht is een combinatie de beste oplossing: leren in homogene teams kan 
zorgen voor de nodige veiligheid die voor intervisie belangrijk is. Daarnaast zijn heterogene teams 
nodig voor de broodnodige nieuwe impulsen waarbij de herinrichting van de examens een handig 
aangrijpingspunt zou kunnen zijn. 
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