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1 De kracht van werkplekleren: 
inleiding

Jan Streumer

Streumer	&	Van	der	Klink	stellen	in	hun	boek	‘Leren	op	de	werkplek’	(2004)	
vast	dat	er	tot	het	begin	van	de	negentiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	tamelijk	
weinig	aandacht	voor	de	werkplek	als	leersituatie	was.	Tegenwoordig	is	werk-
plekleren1	hoogst	actueel.	Zowel	in	het	beroepsonderwijs	als	in	arbeidsorga-
nisaties	wordt	volop	geëxperimenteerd	met	de	integratie	van	leren	en	werken.	
Ook	onderzoekers	hebben	de	afgelopen	jaren	relatief	veel	aandacht	aan	werk-
plekleren	geschonken.	Het	aantal	proefschriften	en	artikelen	over	werkplekle-
ren	is	fors.

Het	nieuwe	 is	er	 inmiddels	een	beetje	van	af,	voor	zover	dit	de	 ideeën	over	
‘werkplekleren’	 betreft!	 Werkplekleren	 is	 in	 Nederland,	 maar	 ook	 daarbui-
ten,	haast	een	vanzelfsprekendheid	geworden.	De	beloftes	zijn	ongekend.	Zo	
is	 het	 de	 drijvende	 kracht	 achter	 economische	 voorspoed	 en	 zorgt	 het	 voor	
de	 noodzakelijk	 geachte	 flexibiliteit	 van	 de	 (toekomstige)	 werkende	 bevol-
king.	De	ontwikkelingen	hebben	dan	ook	grote	invloed	op	de	vorm,	inhoud	
en	organisatie	 van	het	huidige	 (beroeps)onderwijs.	Een	brede	kring	binnen	
de	sector	heeft	zich	met	volle	overgave	gestort	op	werkplekleren.	Een	einde	
aan	het	enthousiasme	voor	het	fenomeen	lijkt	voorlopig	nog	niet	in	zicht.	Vol-
gens	 Nijhof,	 Nieuwenhuis	 &	 Terwel	 (2006)	 is	 dit	 goed	 te	 begrijpen,	 omdat	
het	vertrouwen	in	de	werkplek	als	leerplaats	onverminderd	groot	is.	Ondanks	
alle	euforie	klinken	ook	kritische	geluiden.	(zie	bijvoorbeeld	Streumer,	2006;	

1 In deze inleiding wordt consequent gesproken over ‘werkplekleren’, maar deze vorm van leren 

op het snijvlak met werk wordt ook met andere termen aangeduid. De meest bekende vorm van 

werkplekleren binnen het beroepsonderwijs is ‘beroepspraktijkvorming’, een term die vooral in 

het middelbaar beroepsonderwijs is ingeburgerd. Andere benamingen, die meer in het hoger 

beroepsonderwijs worden gebruikt zijn:  duaal leren, praktijkleren, leerwerktrajecten, leerwer-

karrangementen, werkgerelateerd leren. De termen hebben gemeenschappelijk de nadruk op 

leren in reële arbeidssituaties, waarbij de lerende wordt geconfronteerd met echte problemen 

en uitdagingen om te leren.
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Bronneman-	Helmers,	 2006)	 Die	 kritiek	 betreft	 met	 name	 het	 onvoldoende	
doordacht	omzetten	van	ideeën	in	praktijk.

1 . 1  In formeel  versus  formeel  le ren

Werkplekleren	heeft	veel	verschijningsvormen,	vele	gezichten,	misschien	wel	
oneindig	veel.	Voor	belanghebbende	buitenstaanders,	maar	ook	voor	menig	
ingewijde,	 is	dit	bijzonder	lastig.	Wat	is	nou	wel	werkplekleren	en	wat	niet?	
Het	is	vrijwel	onmogelijk	om	een	vastomlijnd	en	afgebakend	gebied	te	definië-
ren	dat	als	werkplekleren	te	definiëren	is.	Verloop	&	Kessels	(2006)	vinden	dit	
geen	probleem,	integendeel	zij	zien	het	als	een	‘kleurrijk	spectrum	(...)	zonder	
dat	iemand	het	alleenrecht	heeft	om	te	bepalen	wat	noodzakelijk	en	geoorloofd	
is.’	(p.	316)

In	debatten	over	werkplekleren	staat	vaak	het	informele	karakter	daarvan	cen-
traal.	Het	fenomeen	‘informeel	leren’	is	te	beschouwen	als	‘leren	op	basis	van	
ervaring’.	Dat	informeel	leren	–	ook	wel	experimenteel	leren	genoemd	–	veel	
aandacht	trok,	is	volgens	Eraut	(1994)	op	verschillende	manieren	te	verklaren.	
Zo	speelde	volgens	hem	de	‘anti-intellectualistische’	tendens	een	belangrijke	
rol.	(Vak)kennis	werd	niet	meer	zo	gewaardeerd.	Daarnaast	ontbrak	bij	velen	
het	inzicht	hoe	theorie	is	toe	te	passen	op	het	handelen	in	de	praktijk.	Vooral	
als	 theorie	 los	 van	de	praktijk	werd	geleerd.	Maar	ook	als	 theorie	 in	 relatie	
tot	een	concrete	arbeidssituatie	werd	geleerd,	moest	theorie	meestal	een	aan-
tal	vertaalslagen	ondergaan	om	in	een	andere	praktijkomgeving	toegepast	te	
kunnen	worden!	In	dat	verband	spelen	decontextualisering	en	recontextuali-
sering2	een	rol.	Inmiddels	is	de	rol	van	kennis	bij	het	leren	van	een	vak	weer	
volop	in	de	belangstelling	komen	staan.	(Young,	2008)	Zonder	theorie	geen	
praktijk!

Ook	ongenoegens	over	de	traditionele,	formele	leerpraktijken	zijn	een	belang-
rijke	verklaring	voor	de	opkomst	van	informeel	leren.	Een	ander	gegeven	dat	
het	 belang	 van	 werkplekleren	 onderstreept	 is	 volgens	 Marsick	 &	 Watkins	
(1990)	dat	de	verhouding	informeel	leren	–	formeel	leren	(zeker	bij	on-the-job	
leren	door	werknemers)	in	kwantitatieve	zin	is	uit	te	drukken	in	de	verhou-
ding	83	 staat	 tot	 17.	Overigens	plaatsen	Nijhof	&	Nieuwenhuis	 (2008,	p.	6)	

2 Deze twee processen verwijzen naar het losweken van kennis van de context waarin het geleerd 

is en het opnieuw toepassen van kennis in nieuwe contexten.
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vraagtekens	bij	dit	soort	‘globale	uitspraken’,	omdat	die	volgens	hen	nooit	zijn	
getoetst.

Veel	auteurs	(Engeström	&	Middleton,	1998;	Caley,	2000;	Harris,	2000)	zijn	
ervan	 overtuigd	 dat	 leren	 geen	 zuiver	 individuele	 aangelegenheid	 is	 of	 kan	
zijn.	Dit	verklaart	de	brede	aandacht	voor	‘the	collaborative	nature	of	learning’.	
Volgens	Marsick	(2001)	 is	 informeel	 leren	dan	ook	niet	alleen	waardevol	en	
motiverend	voor	 individuele	 (toekomstige)	werknemers,	maar	heeft	het	ook	
waarde	voor	de	organisatie	als	geheel.	Nog	een	stap	verder	is	dat	niet	alleen	
de	meerwaarde	van	individuele	leerprocessen	voor	de	organisatie	van	belang	
is,	maar	dat	veel	leren	zijn	oorsprong	vindt	in	samenwerkingsrelaties	met	col-
lega’s.	Er	is	dan	sprake	van	een	lerende	organisatie	of	kennisinstelling.	Leren	
is	vaak	geen	 individuele	zaak,	maar	gebeurt	 in	het	collectief.	Mensen	 leren	
veel	zaken	door	ervaringen	te	delen	en	voort	te	bouwen	op	de	ervaringen	die	
anderen	hebben	opgedaan,	door	problemen	op	 te	 lossen	en	uitdagingen	op	
te	 pakken.	 Collectieve	 leerprocessen	 zijn	 te	 typeren	 als	 ‘collectieve	 actie	 en	
betekenisgeving’.

1 .2  Het  be lang van re f lec t ie

(Informele)	 leerprocessen	 –	 zo	 is	 de	 heersende	 gedachte	 –	 zijn	 onlosmake-
lijk	verbonden	met	reflectie,	omdat	‘we	zonder	reflectie	steeds	dezelfde	fouten	
blijven	maken’.	(Dunn,	2002)	Kolb3	(1984)	en	Schön4	(1983)	zijn	te	beschou-
wen	als	de	geestelijke	vaders	van	het	fenomeen	reflectie.	Van	Woerkom	(2003)	
onderzocht	 een	 mogelijke	 relatie	 tussen	 ‘kritische	 reflectie’	 en	 ‘organisatie	
leren’.	Zij	vond	dat	zowel	individuele	als	organisatorische	factoren	deze	vorm	
van	reflectie	beïnvloeden.	Volgens	Harris	(2000)	is	reflectie	vanuit	twee	hoe-
ken	te	bekijken:	een	psychologische	variant	en	een	interactionistische	variant.	
Lerenden	zijn	in	de	psychologische	variant	actieve	betekenisgevers.

Dit	houdt	 in	dat	zij	 (1)	ervaringen	opdoen	en	hierop	reflecteren	en	(2)	 inter-
pretatieve	 en	 hermeneutische	 processen	 uitvoeren,	 waarbij	 oppervlakte-	 en	
diepteleren	een	rol	spelen	(metacognitie).	Argyris	(1976)	heeft	de	‘double	loop	
learning	theory’	voorgesteld,	waarmee	‘impliciete’	waarden	en	normen	zijn	te	
veranderen	door	complexe	en	slecht	gestructureerde	problemen	op	te	lossen.	

3 Kolb ontwikkelde de ‘Experimental Learning Theory’

4 Schön bedacht de ‘Reflective Practitioner’
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De	interactionistische	variant	vindt	zijn	uitwerking	in	‘a	situated	view	of	the	
mind’,	waarbij	expliciet	de	focus	ligt	op	de	variatie	aan	contexten	waarin	leer-
processen	plaatsvinden.	Watkins	&	Marsick	(1993)	wijzen	op	het	belang	van	
reflectie	 door	 te	 onderstrepen	 dat:	 ‘studenten/werknemers	 effectiever	 leren	
door	een	proces	van	vragen	stellen,	reflecteren,	en	het	ontvangen	van	terug-
koppeling	door	anderen,	dat	hen	in	staat	stelt	een	beter	begrip	en	inzicht	te	
verwerven	 in	alledaagse	activiteiten.’	Ook	hier	blijkt	het	collectieve	karakter	
van	leren	weer!

1 .3  De prominente  pos i t ie  van ze l fs tur ing

Binnen	werkplekleren	neemt	zelfsturing	een	prominente	plaats	in,	een	con-
cept	dat	voortkomt	uit	een	sociaal	constructivistische	opvatting	van	leren.	De	
veronderstelling	 is	dat	 lerenden	zelf	 constant	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	uit-
dagingen	en	verantwoordelijk	willen	zijn	voor	hun	eigen	leerproces.	Of	deze	
generaliserende	 opmerking	 klopt,	 is	 op	 zijn	 minst	 twijfelachtig.	 Willen	 en	
kunnen	 lerenden	die	verantwoordelijkheid	wel	oppakken	en	zijn	ze	 in	staat	
om	 de	 verantwoordelijkheid	 te	 dragen	 voor	 hun	 (gehele)	 leerproces?	 Taks	
(2003)	nuanceert	dit	beeld.	Zij	stelt:	‘Het	is	echter	niet	verstandig	en	niet	wen-
selijk	om	van	studenten	volledige	zelfsturing	te	verwachten	op	alle	sturings-
activiteiten.’	 (p.	 163)	 Sommige	 activiteiten	 lenen	 zich	 beter	 voor	 zelfsturing	
dan	andere.	Onderzoek	in	het	Verenigd	Koninkrijk	en	Australië	laat	zien	dat	
lerenden	veel	minder	open	staan	voor	flexibele	leervormen,	dan	aanvankelijk	
werd	gedacht.	Traditionele	leervormen	blijken	bij	hen	de	voorkeur	te	hebben.	
Ook	 Sennett	 (1998)	 heeft	 zo	 zijn	 bedenkingen.	 In	 zijn	 boek	 The Corrosion 
of Character	 (in	het	Nederlands:	De	flexibele	mens)	vraagt	hij	zich	af	of	een	
flexibele	 levensinstelling	niet	 in	conflict	komt	met	een	veel	 fundamentelere	
behoefte	van	de	mens,	namelijk	de	behoefte	aan	stabiliteit,	betrouwbaarheid	
en	continuïteit.	Dit	conflict	kan	ertoe	leiden	dat	mensen	op	drift	raken.	Sadler-
Smith	&	Smith	(2001)	waarschuwen	dat	zelfsturing	mensen	niet	zomaar	komt	
aanwaaien.	In	hun	optiek	moet	zelfsturing	worden	ontwikkeld!	Daarmee	is	
de	grens	overschreden	van	informeel	naar	formeel	leren:	kennelijk	is	de	cre-
atie	van	een	situatie	nodig	–	eventueel	door	actief	te	interveniëren	–	waarin	
mensen	zelfsturing	kunnen	leren.	Dus	informeel	en	formeel	 leren	zijn	aan	
elkaar	complementair.	Geen	informeel	leren	zonder	formeel	leren!	Dat	blijkt	
ook	uit	onderzoek	van	Eraut	(1994):	formeel	leren	leidt	tot	een	solide	theoreti-
sche	basis	(‘propositional	knowledge’),	ook	wel	vakkennis	genoemd,	die	nodig	
is	 om	 als	 beroepsbeoefenaar	 adequaat	 te	 kunnen	 functioneren.	 Begrippen,	
inzichten,	theorieën	en	principes	zijn	onontbeerlijk.
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1 .4  Werkplek leren  kan n ie t  zonder  theor ie !

Tot	voor	kort	was	‘informeel	leren’	nauwelijks	omstreden.	Het	aantal	kritische	
geluiden	neemt	de	 laatste	 tijd	toe.	 (Billett,	2004;	Nijhof,	2006)	Volgens	Bil-
lett,	 bijvoorbeeld,	 doet	deze	 vorm	van	 leren	 tekort	 aan	de	 eigenheid	 van	de	
werkplek	en	wordt	deze	vorm	van	 leren	te	veel	geredeneerd	vanuit	de	 tradi-
tionele	 onderwijscontext.	 Daarnaast	 zijn	 de	 eerder	 beschreven	 verklaringen	
van	Eraut	tegenwoordig	veel	minder	valide.	Het	‘anti-intellectualisme’	was	in	
Nederland	vooral	het	gevolg	van	de	massale	uittocht	van	eerstegraads	leraren	
uit	het	onderwijs.
Het	ministerie	van	OC&W	doet	verwoede	pogingen	om	het	tij	te	keren.	Ruim	
1	miljard	euro	is	beschikbaar	gesteld	om	de	noodzakelijk	geachte	‘upgrading’	
van	het	personeel	te	kunnen	bewerkstelligen.	Wat	het	uiteindelijke	effect	hier-
van	zal	zijn,	moet	de	toekomst	uitwijzen.	Kennis	was	lange	tijd	haast	een	vies	
woord,	maar	sinds	kort	gaan	steeds	meer	stemmen	op	om	(basis)kennis	–	denk	
bijvoorbeeld	aan	de	introductie	van	de	reken-	en	taaltoets	bij	de	Pabo’s –	weer	
een	serieuze	plaats	 te	geven	in	het	onderwijsprogramma.	Een	eerste	aanzet	
daartoe	 kwam	 van	 de	 Commissie	 van	 Oostrom	 (2006)	 die	 de	 ‘Canon5	 van	
Nederland’	had	geformuleerd.	Aanvankelijk	was	het	niet	de	bedoeling	de	50	
vensters	verplicht	te	stellen	op	scholen	voor	voortgezet	en	middelbaar	onder-
wijs.	Maar	met	het	verschijnen	van	het	rapport	van	de	Commissie	Parlementair	
Onderzoek	Onderwijsvernieuwingen	(2008)	is	het	idee	van	de	canon	min	of	
meer	 ‘getorpedeerd’	 tot	panacee	voor	de	vele	 tekortkomingen	van	de	onder-
wijsvernieuwingen	van	de	afgelopen	20	jaar,	een	actie	die	in	het	onderwijsveld	
maar	ook	daarbuiten	bij	deskundigen	op	hevig	verzet	stuitte.	Dit	betekende	
overigens	niet	dat	het	belang	van	kennis	door	die	partijen	werd	ontkend.	Van	
het	dichten	van	de	‘kloof’	tussen	theorie	en	praktijk	is	nog	maar	weinig	geble-
ken.	 Poortman	 (2007)	 vond	 in	 dit	 gegeven	 een	 belangrijke	 aanleiding	 voor	
haar	onderzoek.	‘Vanwege	de	bevindingen	uit	de	WEB-evaluatie	(...)	dat	the-
orie	en	praktijk	gescheiden	trajecten	blijven,	is	geprobeerd	om	leerprocessen	
tijdens	de	BPV	in	de	context	van	een	case	te	beschrijven.’	(Poortman,	Nijhof	
&	Nieuwenhuis,	2006,	p.	393)	Volgens	Bronneman-Helmers	(2006,	p. 260)	
maken	 combinaties	 van	 leren	 en	 werken	 hun	 ‘goede	 naam’	 niet	 waar.	 ‘De	
kwantitatieve	afstemming	tussen	onderwijs	en	arbeidsmarkt	wordt	er	nauwe-

5 Het woord ‘canon’ (met de klemtoon op de eerste lettergreep: cánon) heeft verschillende bete-

kenissen. Van Dales woordenboek noemt als eerste betekenis ‘regel, richtsnoer, maatstaf’, en 

in die zin is het hier bedoeld: het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voor-

werpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft 

tot het land waarin we nu leven. (http://entoen.nu/informatie.aspx?id=2)

De kracht van werkplekleren_4.indd   13 6-8-2010   15:18:36



De kracht van werkplekleren

14

lijks	door	verbeterd.	De	kwalitatieve	afstemming	werd	op	sectorniveau	beter,	
maar	laat	in	de	onderwijspraktijk	zelf	te	wensen	over.’	Tynjälä	(2009)	denkt	te	
weten	waaraan	het	ligt	en	komt	ook	met	een	oplossing.	‘(...)	the	major	source	of	
the	problem	is	the	separation	between	work	and	learning	and	(...)	the		remedy	
for	the	problem	is	the	better	integration	of	these	domains.’	(p. 12)	Dit	laat	zich	
vertalen	in	een	‘integrative	pedagogy’.	Ook	andere	auteurs	(Engeström,	2000;	
Griffiths	&	Guile,	2003;	Stenström	&	Tynjälä,	2009;	Tynjälä,	2009;	Volanen,	
2009)	 benadrukken	 het	 belang	 van	 deze	 integratie.	 Stenström	 &	 Tynjälä	
(2009)	richten	zich	op	het	leren	dat	plaatsvindt	op	het	‘raakvlak’	tussen	onder-
wijs	 en	 arbeid.	 De	 verbindende	 theoretische	 concepten	 die	 zij	 hierbij	 voor-
stellen	zijn	 ‘connectivity’	en	 ‘transformation’.	De	eerste	verwijst	naar	 ‘those	
processes	which	aim	at	creating	close	relationships	and	connections	between	
different	 elements	of	 learning	 situations,	 contexts	of	 learning,	 and	 systems	
aiming	at	promoting	learning.’
De	tweede	verwijst	naar	‘the	changes	and	developmental	processes	that	flow	
from	connecting	different	elements	of	 learning.’	 (p.	4)	Uiteindelijk	moet	de	
wisselwerking	 tussen	beide	 resulteren	 in	de	 integratie	 van	werken	en	 leren	
op	individueel,	collectief,	organisatie,	regionaal,	landelijk,	globaal	niveau,	en	
daarmee	in	de	totale	‘ontschotting’	van	onderwijs	en	arbeid.

Waarom	denken	we	dat	leren	in	een	authentieke	situatie	meerwaarde	oplevert	
in	 vergelijking	met	 leren	 in	een	 ‘schoolse	 context’?	Een	 realistische	 context	
doet	er	kennelijk	toe.	Daarom	wordt	in	vrijwel	ieder	onderzoek	naar	werkple-
kleren	op	de	een	of	andere	manier	aandacht	aan	de	context	besteed.
Onderzoekers	kijken	naar	allerlei	contextuele	condities	die	op	het	 leren	van	
invloed	(kunnen)	zijn.	En	veelal	ook	naar	andere	factoren	die	de	effecten	van	
werkplekleren	beïnvloeden.	Ellström	(2001),	bijvoorbeeld,	ging	op	zoek	naar	
de	invloed	van	een	aantal	structurele	kenmerken	van	organisaties,	de	verde-
ling	van	arbeid	en	de	aard	van	het	werk.	Hij	probeerde	de	condities	te	achterha-
len	waaronder	de	integratie	van	leren	en	werk	tot	stand	kan	komen.

De	discussie	over	de	factoren	die	het	leren	positief	beïnvloeden	tijdens	werk-
plekleren	wordt	 tegenwoordig	aangeduid	als	de	 ‘opportunity	 to	 learn’	op	de	
werkplek	 oftewel	 de	 vraag	 naar	 het	 ‘leerpotentieel	 van	 de	 werkplek’.	 Het	
leerpotentieel	 van	 de	 werkplek	 moet	 worden	 onderbouwd	 met	 empirische	
evidentie	dat	studenten	en	werknemers	iets	leren	dat	hun	gedrag	duurzaam	
verandert,	in	cognitieve,	affectieve,	technische	en	sociale	richting.	Het	leerpo-
tentieel	van	een	werkplek	wordt	bepaald	door	de	condities	die	het	leren	onder-
steunen	en	stimuleren	(Nijhof	&	Nieuwenhuis,	2008,	p.	5)	Volgens	Poortman	
&	 Visser	 (2008)	 gaat	 het	 hierbij	 om	 ‘de	 specifieke,	 lokale	 configuratie	 van	

De kracht van werkplekleren_4.indd   14 6-8-2010   15:18:36



15

1  De kracht van werkplekleren: inleiding

zowel	de	(manipuleerbare)	kenmerken	van	de	werkplek	als	de	kenmerken	van	
de	lerende	op	die	plek.’	Terlouw	(2008)	ontwikkelde	een	referentiekader	om	
het	‘leerpotentieel	van	de	werkplek’	–	van	mbo	en	hbo	studenten	–	te	kunnen	
beschrijven.	De	kenmerken	die	hij	in	het	referentiekader	opneemt	betreffen:	
(a)	 realiteitsgehalte	 van	 de	 leerwerkplek;	 (b)	 realiteitsgehalte	 van	 de	 taakin-
houd	 (inhoudelijke	 dekking);	 (c)	 ontwikkelingsgerichtheid	 van	 taaksituaties	
(zoals	de	mate	van	structurering	van	de	taaksituaties,	geleidelijke	opbouw	van	
complexe	vaardigheden,	heldere	taaksequenties);	(d)	didactische	vormgeving;	
(e)	begeleiding	(zoals	de	omvang	van	de	hulp,	uitleg	en	feedback	bij	en	over	
uitgevoerde	activiteiten,	beslissingen,	producten,	handelingen,	methodische	
aanpak,	en	over	zijn	functioneren	op	de	arbeidsplek);	(f)	onderwijsinstelling	
(zoals	zorgvuldige	selectie	van	werkplekken,	heldere	erkenningsregeling	van	
werkplekken,	juiste	frequentie	docent-/mentorbezoeken).

1 .5  Vooru i tb l ik  op  de  inhoud van het  boek

De	ontstaansreden	voor	dit	boek	is	gelegen	in	het	feit	dat	inmiddels	veel	ken-
nis	beschikbaar	is	over	werkplekleren	in	het	algemeen	en	de	factoren	die	werk-
plekleren	beïnvloeden.	Nadeel	is	dat	die	kennis	meestal	gefragmenteerd	wordt	
verspreid.	Een	andere	reden	is	dat	op	dit	moment	in	het	hoger	onderwijs	op	
allerlei	 manieren	 wordt	 geëxperimenteerd	 met	 vormen	 van	 werkplekleren.	
Er	is,	zo	is	de	indruk,	behoefte	aan	up-to-date	informatie	over	werkplekleren	
en	dan	vooral	aan	 informatie	over	activiteiten	die	worden	uitgevoerd	op	het	
gebied	 van	 werkplekleren.	 Het	 gaat	 daarbij	 om	 achtergrondinformatie	 over	
werkplekleren	(opvattingen,	visies,	configuraties),	informatie	over	het	ontwer-
pen	en	ontwikkelen	van	werkplekleren	 (aanknopingspunten	voor	het	opzet-
ten	van	werkplekleren	en	het	bepalen	van	de	effecten	ervan),	informatie	over		
publiek-private	samenwerking	bij	het	opzetten	en	uitvoeren	van	werkplekleren	
(vormen	van	samenwerking	bij	werkplekleren,	redenen		van	samenwerking),	
informatie	over	de	ervaringen	bij	het	opzetten	van	samenwerkingsprojecten	
tussen	 kennisinstellingen	 en	 arbeidsorganisaties,	 informatie	 over	 verande-
rende	rollen	en	 taken	van	bij	werkplekleren	betrokken	docenten,	mentoren,	
werkbegeleiders.

In	dit	boek	worden	de	hiervóór	genoemde	onderwerpen	op	een	overzichtelijke	
manier	gepresenteerd.	Daarbij	wordt		gebruik	gemaakt	van	de	ervaringen	en	
inzichten	die	de	afgelopen	jaren	zijn	opgedaan,	respectievelijk	verworven	bij	
het	opzetten	en	uitvoeren	van	projecten	op	het	gebied	van	werkplekleren	waar-
bij	de		Hogeschool	Rotterdam	betrokken	was.
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Bij	het	samenstellen	van	dit	boek	heeft	centraal	gestaan	dat	dit	boek	voor	een	
brede	 doelgroep	 interessant	 moet	 zijn	 en	 aanknopingspunten	 moet	 bieden	
voor	de	inrichting	van	vormen	van	werkplekleren	in	het	hoger	onderwijs.	Het	
boek	 richt	 zich	 op	 docenten,	 opleidingscoördinatoren	 en	 -managers,	 onder-
wijskundigen	en	anderen	die	direct	of	indirect	zijn	betrokken	bij	het	organise-
ren	van	werkplekleren.

Het	boek	is	ook	interessant	voor	een	ieder	die	in	zijn	studie	te	maken	heeft	
met	het	vraagstuk	hoe	leren	en	werken	kunnen	worden	geïntegreerd.	Daarbij	
wordt	gedacht	aan	studenten	van	lerarenopleidingen,	studenten	opleidings-	en	
onderwijskunde	en	masterstudenten	op	het	gebied	van	leren	en	innoveren	van	
onderwijs.	Voor	hen	is	dit	boek	een	veelzijdige	bron	om	kennis	te	nemen	van	
de	actuele	stand	van	zaken	over	werkplekleren.

De	opbouw	van	dit	boek	is	als	volgt.	Na	dit	inleidende	hoofdstuk	(hoofdstuk 1)	
volgt	een	hoofdstuk	waarin	wordt	ingegaan	op	het	belang	van	werkplekleren,	
de	kenmerken	van	het	fenomeen	en	de	eisen	die	aan	configuraties	van	werk-
plekleren	gesteld	moeten	worden	om	tot	effectief	leren	te	leiden	(hoofdstuk 2).	
Daarna	volgt	een	hoofdstuk	waarin	wordt	beschreven	hoe	werkplekleren	kan	
worden	 opgezet,	 uitgevoerd	 en	 geëvalueerd	 (hoofdstuk	 3).	 Dat	 wordt	 geïllu-
streerd	aan	een	tweetal	gevalsbeschrijvingen		over	de	realisatie	van		werkple-
kleren	bij	 	het	 Instituut	 voor	Bouw-	 en	Bedrijfskunde	en	het	 Instituut	 voor	
Lerarenopleidingen	 van	 de	 Hogeschool	 Rotterdam.	 In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	
het	curriculumonderdeel	waarin	studenten	via	werkplekleren	zich	bepaalde	
competenties	 eigen	 maken	 in	 de	 praktijk	 aangeduid	 met	 de	 term	 ‘leerwer-
karrangement’:	 een	 ‘gearrangeerde	 leerweg	 rondom	 een	 praktijkvraag	 in	
een	 authentieke	 werkomgeving	 waarin	 een	 groep	 studenten	 alle	 voor	 de	
beroepsuitoefening	 typerende	 werkprocessen	 uitvoert	 en	 daar	 ook	 verant-
woordelijk		voor	is,	,	met	als	doel	het	beroep	te	leren.	Het	volgende	hoofdstuk	
kan	worden	getypeerd	als	een	‘state	of	the	art’-beschrijving	van	de	samenwer-
king	tussen	onderwijsinstellingen	en	arbeidsorganisaties	bij	het	opzetten	en	
uitvoeren	van	werkplekleren	(hoofdstuk	4).	Ingegaan	wordt	op	de	noodzaak	
van	publiek-private	vormen	van	samenwerking	en	de	voordelen	die	daarmee	
te	behalen	zijn.	Verschillende	vormen	van	samenwerking	passeren	de	revue.	
Aan	de	orde	komen	factoren	die	de	samenwerking	kunnen	frustreren,	zoals	
verschil	 in	cultuur,	en	hoe	daarmee	kan	worden	omgegaan.	Hoofdstuk	5	 is	
een	illustratie	van	een	vorm	van	publiek-private	samenwerking;	het	gaat	over	
het	 implementeren	 van	 innovatienetwerken.	 In	 veel	 beroepenvelden	 doen	
zich	 tegenwoordig	knelpunten	voor	die	hardnekkig	zijn	en	om	 innovatieve,	
multidisciplinaire	oplossingen	vragen.	Het	hoger	onderwijs	werkt	samen	met	
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externe	partners	aan	de	oplossing	van	die	problemen.	Dat	gebeurt	in	de	vorm	
van	lerende	netwerken	(vorm	van	werkplekleren),	waarin	professionals	uit	de	
beroepspraktijk	 samen	 met	 docenten	 en	 studenten	 kennis	 ontwikkelen	 en	
delen	en	deze	kennis	(bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	nieuwe	concepten	en	werk-
wijzen)	gebruiken	bij	de	aanpak	van	de	gesignaleerde	problemen.	Hiernaar	
is	onderzoek	verricht	en	over	dit	onderzoek	wordt	in	dit	hoofdstuk	gerappor-
teerd.	Aan	de	orde	komen	condities	voor	samenwerking,	niveaus	van	kennis-
circulatie	en	kritische	succesfactoren.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	een	
aantal	aanbevelingen	die	ter	harte	genomen	kunnen	worden	bij	het	organise-
ren	van	dit	type	projecten.
In	het	laatste	hoofdstuk	(hoofdstuk	6)	wordt	ingegaan	op	de	beroepspraktijk	
van	(aanstaande)	leraren,	die	sterk	onderhevig	is	aan	verandering.	Die	veran-
deringen	hebben	tot	gevolg	dat	andere	eisen	worden	gesteld	aan	 leraren.	In	
dit	hoofdstuk	wordt	ingegaan	op	de	competenties	die	leraren	vandaag	moeten	
bezitten	 om	 adequaat	 te	 kunnen	 responderen	 op	 de	 voortdurende	 verande-
ringen	in	de	beroepspraktijk	en	hoe	zij	die	nieuwe	competenties	kunnen	ver-
werven.	 Een	 belangrijk	 kenmerk	 van	 de	 vernieuwende	 beroepspraktijk	 van	
leraren	is	dat	bijna	alles	‘op	losse	schroeven’	is	komen	te	staan.	Zekerheden	
verdwijnen	en	de	complexiteit	van	het	werk	neemt	toe.	Deze	dynamiek	dwingt	
leraren	tot	permanente	alertheid	om	de	aansluiting	bij	de	veranderingen	niet	
te	verliezen.	Het	gaat	in	dit	hoofdstuk	in	het	bijzonder	om	competenties	die	
(aanstaande)	leraren	nodig	hebben	om	op	innovatie	gerichte	vormen	van	werk-
plekleren	te	ontwikkelen.
Een	belangrijke	thema	dat	daarbij	aan	de	orde	komt,	is	hoe	leraren	‘sturende	
principes	achter	de	ontwikkeling	van	leerwerkarrangementen’	kunnen	(leren)	
toepassen	bij	de	ontwikkeling	van	voornoemde	leerwerkarrangementen.

De	 wens	 is	 dat	 dit	 boek	 een	 bijdrage	 zal	 leveren	 aan	 niet	 alleen	 de	 discus-
sie	over	werkplekleren	in	het	hoger	onderwijs,	maar	vooral	aan	het	opzetten,	
uitvoeren	en	evalueren	van	projecten	werkplekleren.	Het	gaat	erom	dat	onze	
studenten	beter	zijn	voorbereid	op	hun	werk	in	de	praktijk!
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