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Praktijkleren in
kenniseconomie
onontkoombaar

P raktijk le ren  staat hoog op de agenda. W at is de aan le id ing  om er aandach t aan te besteden?  W aarom is 

het de m oeite w aard?  W at z ijn  de kenm erken van p rak tijk le ren?  H oe maak je  van de w erkom geving een 

aantrekke lijke  lee rom geving?  En hoe o rgan iseer je  een zin volle sam enw erk ing  tussen schoo l en w erkp lek?

A u te u r Joseph Kessels g e e ft de an tw oorden .

D O O R  J O S E P H  K E S S E L S

De Commissie Wagner gaf in het begin van de jaren tachtig 

een belangrijke impuls aan het leren op de werkplek. Deze 

comm issie beple itte een hechte samenwerking tussen 

onderwijs en werkveld, niet alleen met betrekking tot het 

leveren van beroepspraktijkvormingsplaatsen, maar ook tot 

het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de laatste 

fase van het beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. De 

doelste llingen die aan die beoogde samenwerking ten 

grondslag lagen, kwamen voort uit de behoefte aan een 

betere aansluiting tussen school en werk, een groeiende 

behoefte aan meer en beter inzetbare, hoger opgeleiden, 

het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, die eind jaren 

zeventig en begin jaren tachtig  zulk een verontrustende 

omvang had aangenomen, en het bevorderen van de scho- 

lingsmogelijkheden voor volwassenen (Van Dellen, 1984).

Een dergelijke overname van de verantwoordelijkheid voor 

de inhoud van het onderwijs door het werkveld roept natuur

lijk ook veel protesten op. Men vreesde dat die zou kunnen 

leiden tot smalle, bedrijfsspecifieke opleidingen die slechts 

gerich t zijn op een beperkt aantal functies. W erkplek

opleidingen zouden te eenzijdig praktisch en daardoor zeer 

beperkt van aard zijn, wat slecht is voor de algemene en 

intellectuele ontwikkeling van het individu. Mede met het 

oog op dat laatste aspect zijn met name in de gezondheid

zorg ruim tien jaar geleden de klassieke in service opleidin

gen afgebouwd en overgedragen aan het reguliere beroeps

onderwijs. De toepassing van het geleerde in een authentie

ke praktijksituatie vond vanaf dat moment plaats in de vorm 

van stages, waarbij de scholen voornamelijk de inhoud 

bepaalden.

Gunstige resu lta ten  O ECD-studie

Een gezaghebbende OECD-studie naar de overgang tussen 

school en werk (OECD, 1999) gaf echter aan dat door de 

mogelijkheden om het geleerde daadwerkelijk toe te passen 

in een werkomgeving, niet alleen de efficiëntie en de effecti

viteit van het leren toeneemt, maar vooral ook het plezier. 

Ook gaf de studie aan dat daar waar juist hechte verbindin

gen zijn tussen opleiding en werkveld de toegang tot de 

arbeidsmarkt gemakkelijker wordt. Daarnaast toonde de 

OECD-studie aan dat de combinatie van leren en werken 

een ondersteuning is voor werkomgevingen die zich willen 

ontwikkelen tot een lerende organisatie.

Inmiddels hebben diverse ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorgin- 

stellingen de opleidingen van hun medewerkers weer terug

gehaald naar de werkomgeving. Uit onvrede met de grote 

discrepantie tussen het theorieonderwijs in de school en de 

behoeften van de praktijk hebben tal van instellingen leeraf- 

delingen ingericht waar leerlingen na een korte inwerkperio-
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de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van een beperkt 

aantal bewoners, waarbij de vaste personeelsleden als bege

leiders fungeren (Visser, 2006). De gunstige resultaten die 

de OECD studie uit 1 999 rapporteerde over de effectiviteit, 

de efficiëntie en het plezier van de praktijkopleiding, probeert 

men in de zorg, vijftien jaar later, weer te bereiken door theo

rie en praktijk meer met elkaar te vervlechten.

Krachtige leerom geving

De werkplek is altijd een krachtige leeromgeving geweest. 

Hier vindt immers niet alleen de toepassing plaats van wat 

studenten en medewerkers in formele onderwijsvormen heb

ben geleerd, maar de authentieke context biedt ook veel 

extra leermogelijkheden die in een klaslokaal, cursus of 

school nu eenmaal niet mogelijk zijn. We hechten steeds

‘In de kenniseconomie moeten we werken om te kunnen leren'

meer waarde aan communicatieve en sociale vaardigheden, 

samenwerking in teams en het zich soepel kunnen bewegen 

in een werkcultuur. En daarvoor is de cursus met eenzijdige 

kennisoverdracht geen aantrekkelijke leeromgeving.

Er zijn ook op basis van leerpsychologische overwegingen 

argumenten te noemen die het leren in een praktijkomgeving 

meer aandacht geven. Onder invloed van met name het con

structivisme winnen de opvattingen terrein dat algemene 

kennis en vaardigheden zich slechts kunnen ontwikkelen aan 

de hand van concrete ervaringen in specifieke contexten. 

Kennisconstructie vindt plaats door reflectie en abstractie 

uit een aantal concrete en persoonlijk ervaren situaties (o.a. 

Duffy & Jonassen, 1992). Volgens Van der Sanden (1997) 

kan leren op een werkplek dergelijke realistische en beteke-



‘Niet alle werkplekken zijn zodanig ingericht dat zij een aantrekkelijke leeromgeving bieden'

nisvolle contexten bieden. Studenten zullen op basis hiervan 

gemakkelijker abstracte en generaliseerbare domeinkennis, 

situatie-overstijgende cognitieve vaardigheden en metacog

nitieve vaardigheden verwerven dan wanneer een opleiding 

probeert abstracte, theoretische kennis over te dragen in 

een leslokaal, zonder dat daar een concrete ervaring aan ten 

grondslag ligt.

W erken om te leren

In de huidige tijd, waarin we toe groeien naar een kennissa

menleving, krijgt ook het leren op de werkplek een nieuw soort 

aandacht. Het gaat dan niet zozeer om het leren ten behoeve 

van het werk, maar het werk zelf krijgt steeds meer het karak

ter van leren. De klassieke opvatting dat we moeten leren om 

te werken zouden we in een kenniseconomie misschien wel 

kunnen omkeren en spreken van: werken om te kunnen leren.

Aan deze opvatting liggen tal van uitgangspunten ten grond

slag. Zo is de klassieke instructie door een expert die kennis 

overdraagt aan de nieuweling, slechts een beperkte vorm van 

leren. Het gebruikmaken van ervaringskennis, die medewer

kers binnen informele netwerken met elkaar uitwisselen en
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delen (Brown & Duguid, 1991) is waarschijnlijk een veel bre

der toegepaste vorm van informeel leren, met grote betekenis 

voor de kwaliteit van het werk. Dit veronderstelt wel dat er op 

en rond het werk gunstige condities bestaan die een derge

lijke vorm van leren mogelijk maken en zelfs uitlokken en aan

moedigen. Technologische verbeteringen en innovaties zijn 

waarschijnlijk alleen maar mogelijk als medewerkers voortdu

rend participeren in vormen van leerprocessen die aandacht 

besteden aan de opgebouwde praktijkervaring en de impli

ciete kennis omtrent het werk. Het is van belang te zien dat 

dergelijke vormen van leren niet lijken op een formele instruc

tie, maar ingebed zijn in een netwerk van sociale relaties.

Voorw aarden voor praktijk leren

Het praktijkleren laat zich door zijn sociale structuur niet 

makkelijk plannen, sturen en controleren als een vorm van 

geprogrammeerde instructie. Praktijkleren vraagt om een 

omgeving waarin leidinggevenden en medewerkers nieuws

gierigheid belangrijk vinden, kunnen experimenteren met 

nieuwe aanpakken, tijd hebben om te reflecteren op de wijze 

van werken en de effecten van vernieuwde aanpakken. Dat 

vraagt ook om een zekere mate van autonomie om het werk 

in te richten op een manier die hen goeddunkt. Het werk zou 

zelfs moeten passen en zich moeten aanpassen aan de 

capaciteiten en talenten van de medewerkers. Een derge

lijke vorm van sterk betrokken leren is eigenlijk alleen maar 

mogelijk als medewerkers betekenisvol werk kunnen doen; 

alleen dan is het immers de moeite waard om bijzondere 

inspanningen te verrichten om de kwaliteit en de opbrengst 

van het werk stapsgewijs te verbeteren en zelfs radicaal te 

vernieuwen. Het vraagt van een werkomgeving dat er regel

matig gesprekken plaatsvinden over de mogelijkheden om 

de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren en hoe het

http://www.hrdconference2006.nl
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werk aantrekkelijker te maken. In een omgeving waar leren 

en werken streng gescheiden zijn, is het moeilijk voor te stel

len dat de werkplek een rijke leeromgeving zou kunnen zijn.

Juist als kennis en kennisontwikkeling steeds meer onder

deel gaan uitmaken van het dagelijkse werk, wat in wezen de 

betekenis van een kenniseconomie is, dan zal dat werk moe

ten uitnodigen tot slimheid. Maar je kunt niet slim zijn tegen 

je zin. Het is alleen mogelijk een bijzondere bijdrage te leve

ren op een domein waarvoor je een sterke authentieke 

belangstelling en motivatie voelt. Het opsporen van die 

belangstelling, motivatie en zelfs passie, en daar bewust mee 

kunnen werken, is misschien wel een belangrijke voorwaarde 

om op een hoog niveau deel te kunnen nemen aan kennis

werk. En dat kenniswerk vindt bij uitstek plaats in moderne, 

kennisintensieve werkplaatsen. Niet alle werkplekken zijn 

echter zodanig ingericht dat zij een aantrekkelijke leeromge

ving bieden. Veelal is er weinig rust voor reflectie, omdat de 

werkdruk van de productie daartoe geen ruimte biedt. Het 

ontbreekt medewerkers ook vaak aan regelcapaciteit om het 

werk te variëren naar inrichting en tempo, terwijl de informe

le communicatiemogelijkheden beperkt zijn (Van der Klink, 

1999). In een dergelijke omgeving valt er weinig te leren, en 

zal van kenniswerk moeilijk sprake kunnen zijn.

W erkp lek  aan trekke lijk  m aken
Om van de werkomgeving een aantrekkelijke plaats voor 

praktijkleren te maken zal het werkproces in wezen de vorm 

moeten krijgen van een leerproces. Dat betekent dat de 

lerende medewerker kan participeren in innovatieve opdrach

ten, waarbij ruimte is voor het zelfstandig plannen, uitvoeren 

en evalueren van werkzaamheden. De aanwezigheid van coa

chende collega's en leidinggevenden is daarbij een voor

waarde. Coaching biedt immers hulp bij het ontwikkelen en 

integreren van kennis, vaardigheden, motivatie, attitudes, 

overtuigingen, en het zelfbeeld van de lerende (Vandamme, 

2006), en maakt van het werken een rijk leerproces.

Een werkomgeving die bereid is om plekken in te richten waar 

voldoende rust en ruimte heerst om te kunnen leren zal met 

een school intensieve gesprekken voeren over het werk dat 

uitgevoerd wordt, de ontwikkelingen daarin, en over de vraag

stukken en de kritische beroepssituaties die zich daarin voor

doen. Met name de kritische beroepssituaties (Onstenk, 

1997) bieden interessante dilemma's die uitnodigen tot een 

bewuste afweging omtrent de aanpak en de effecten die daar

van het gevolg kunnen zijn. Dergelijke professionele vraag

stukken raken de beroepsbeoefenaar vaak op een persoon

lijke manier, omdat deze zich daarin geconfronteerd ziet met 

eigen waarden, normen, overtuigingen, opvattingen en emo

ties (Grotendorst, Rondeel & Van Wijngaarden, 2006). De 

opbrengst van de gezamenlijke gesprekken over dilemma's in 

het werk kan men vastleggen in zogenaamde instellingspor- 

tretten. Dergelijke portretten maken het mogelijk om samen

met de werkomgeving kernopgaven samen te stellen en alge

mene competenties te concretisering en te voorzien van een 

rijke context. De geïnventariseerde beroepssituaties vormen 

tevens boeiende casuïstiek waarmee studenten zich in een 

schoolomgeving kunnen voorbereiden op het werkveld, en 

reflecteren op de essentie van het vak. Dergelijke kernopga

ven vormen ook de basis voor het ontwerpen van realistische 

proeven van bekwaamheid, aan de hand waarvan de student 

het bewijs kan leveren dat hij over de vereiste competenties 

beschikt. Grotendorst, Rondeel en Van Wijngaarden (2006) 

vermelden dat behalve deze feitelijke opleidingskundige 

documenten de samenwerking tussen school en instelling 

rond het praktijkleren ook een relationele opbrengst heeft, 

waarin het werkveld zich serieus genomen voelt door het 

onderwijs, en de onderlinge band versterkt. Het samen wer

ken aan dergelijke instellingsportretten levert bovendien een 

boeiend leerproces op voor zowel werkveldvertegenwoordi- 

gers als docenten. Praktijkleren is dan niet alleen een aan

trekkelijk leertraject voor jongeren die een opleiding volgen, 

maar ook voor de docenten en werkplekbegeleiders, die er 

aan mee werken. ■
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