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Opdracht, activiteiten en jaarritme van het practoraat

Het practoraat heeft vanaf de start de opdracht gekregen om te inspi-
reren en te helpen professionaliseren (zie ook ‘Een begin en een open 
einde’). Die opdracht hebben we verdeeld over verschillende activiteiten, 
te zien aan de onderkant van de figuur. Binnen de vakmanschapsroute 
hebben we onderzocht hoe de doorstroom en de keuzeprocessen ver-
lopen. Daarnaast ondersteunden we de docentenmiddagen (professio-
nalisering), lieten we een app ontwikkelen om data te verzamelen en 
evalueerden we het jaar met de docenten. Zo ontstond een jaarritme met 
telkens in maart een symposium waar het jaarverslag en de onderzoeks-
uitkomsten werden gepresenteerd.

Producten van het practoraat

Gedurende de looptijd van het practoraat zijn verschillende ‘producten’ opgeleverd, 
te zien in de bovenste helft van de figuur.

Jaar-/seizoensverslag en -plan Antwoorden Kennisrotonde

Vanaf maart 2019 presenteren we op 
het symposium een verslag van de voor-
gaande periode. In juli volgt steeds een 
plan voor de volgende periode (zie www.
hyrbrideonderwijs.nl.)

In opdracht van het NRO hebben we 
twee vragen beantwoord i.h.k.v. de Ken-
nisrotonde.

Didactische gespreksvragenlijst Advies t.b.v Ministerie van OC&W

Ten behoeve van het hybride onderwijs 
ontwikkelden we een didactische 
gespreksvragenlijst.

Het bestuur van het CTT heeft het practo-
raat om een advies gevraag ten behoeve 
van een gesprek met het Ministerie van 
OC&W.

Vragenapp Grafische weergave keuzes &  
vignettes keuzepatronen

Om leerlingen tussendoor te kunnen 
bevragen lieten we de studenten van de 
opleiding Applicatieontwikkeling een 
‘Vragenapp’ bouwen.

De analyse van doorstroomgegevens en 
keuzes hebben we verwerkt in grafische 
weergaven en vignettes.

Website en webinar Voorstel voortzetting practoraat

Onze inzichten deelden we op onze web-
site en in een webinar i.s.m. het ECBO.

N.a.v. de evaluatie schreven we een 
voorstel voor de voorzetting van het 
practoraat (niet in de figuur; zie Bijlage 1 
achter in dit boek).
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Een begin en een open einde

!"#$%&' ("' )*+"%,

Elk moment dat ik kies als startpunt van het practoraat Hybride on-
derwijs van het Centrum voor Top Techniek (!"") in Terneuzen is 
willekeurig, of op zijn minst discutabel. Zo zou je het narratief van het 
practoraat kunnen laten beginnen op het moment dat de practor met 
zijn onderzoekers voor het eerst bij elkaar zat; dat was in #$%&. Vanuit 
een meer bestuurlijk perspectief kun je het practoraat ook laten starten 
op het moment dat de subsidie binnen was en er begonnen werd met 
de werving van practor en onderzoekers. En wat voor de start van dit 
verhaal geldt, geldt ook voor het einde. Nemen we het aflopen van de 
financiering, de presentatie van deze publicatie of de doorstart van onze 
activiteiten door anderen als eindpunt?

Kortom, het verhaal dat ik hieronder wil vertellen over het begin, 
midden en einde van practoraat Hybride onderwijs aan het !"" bestrijkt 
een enigszins arbitraire tijdspanne. Daarmee erken ik ook dat het einde 
van dat proces nog open is, en ik zal betogen dat het dat ook móét zijn.

Dit narratief volgt daarom niet de volgorde van de gebeurtenissen 
in de tijd, maar beschrij' de argumenten voor de plannen en werkwijze 
van het practoraat aan de hand van momenten in mijn eigen ontwik-
keling als onderzoeker in het (beroeps)onderwijs. Daarmee wil ik laten 
zien dat de ervaring, en daarmee de praktijk, het uitgangspunt is van 
mij als practor en dus van het practoraat. Ervaringen zijn per definitie 
persoonlijk, vandaar dat ook dit verhaal persoonlijk moet zijn. Dat is 
echter geen ‘zwakte’ en geen ‘minder objectieve’ invulling van onderzoek. 
Integendeel, ik denk dat als de praktijk(ervaring) centraal moet staan, 
de ervaring in de praktijk dan ook uitgangspunt moet zijn. Ik gebruik 
daarom hier een vorm van de ‘First Person Method’ van Wol(-Michael 
Roth, die moet leiden naar het kritisch onderzoeken van fenomenen
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in such a manner that more general conditions of knowing and learning 

are exhibited. (Roth, $%!$, p. &)

In het vliegtuig onderweg naar Porto in #$%), om even schrijfinspiratie op 
te doen, herinnerde ik mij mijn eerste reis naar de grote onderwijscon-
ferentie van de American Educational Research Association (*+,*) in 
San Francisco. Daar mocht ik naartoe, zonder verplichtingen, om kennis 
te maken met internationale wetenschappelijke conferenties (ik dank 
mijn promotoren nog steeds zeer daarvoor). Eén sessie van deze confe-
rentie die mij zeer is bijgebleven was er een van de John Dewey Society% 
over het belang van de filosofie van Dewey. Dewey was een pedagoog/
filosoof die leefde van %)-. tor %.-#. Oude, grijze mannen hielden in die 
sessie een cynische discussie over dat we het vroeger allemaal al wisten, 
maar dat er nog steeds niets veranderd was. Dat cynisme deelde ik niet, 
maar dat er veel theorie is die nuttig is en blij' voor de hedendaagse 
praktijk, zelfs van meer dan een eeuw geleden, daar ben ik nog steeds van 
overtuigd. Dewey is altijd sterk aanwezig in mijn werk, hoewel niet altijd 
even zichtbaar. Relevant voor mijn werk als practor is vooral zijn idee 
dat de ervaring leidend is in de ontwikkeling van kinderen, onderwijs 
en de maatschappij in brede zin. Vandaar dat het practoraat is begonnen 
met het opdoen en zichtbaar maken van de praktijkervaringen in het 
Centrum voor Top Techniek.

De meeste onderwijswetenschappers en pedagogen weten wel dat 
Dewey tussen %)./ en %.$/ in Chicago een laboratory school had.# Daar  
toetste hij zijn ideeën aan de praktijk en probeerde hij tegelijk die prak-
tijk te verbeteren. Uitgangspunt van het curriculum op de labschool 
waren beroepen en authentieke opdrachten. Hybride onderwijs avant 
la lettre dus.

Veel minder bekend is dat aan de andere kant van de Atlantische Oce-
aan, in Moskou, sinds %.-0 ook een soort labschool stond. Deze school, 
met de prozaïsche naam School nummer .%,1 is opgericht/ door de Rus-

% Zie http://www.aera.net/234$-0/Dewey-Studies-234--0
# De laboratory school in Chicago bestaat nog steeds, maar Dewey en zijn vrouw  

zijn in %.$/ uit Chicago vertrokken. Zie voor meer hierover: http://mi-knoll.de/ 
%##-$%.html
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sische psychologen Elkonin en Davydov, die het werk en de theorie van 
Lev Vygotskij voortzetten. Vygotskij was ook psycholoog, een tijdgenoot 
van Dewey en de bekendste wetenschapper van de cultuurhistorische 
theorie. Deze cultuurhistorische theorie- kent veel overeenkomsten met 
die van Dewey, maar hee' veel praktischere uitwerkingen en concretere 
psychologische concepten (zie kader). Het bekendste concept is de zone 
van naaste ontwikkeling. Inmiddels spreken we van de derde generatie van  
de cultuurhistorische theorie (zie ook verderop in deze publicatie), waar 
ook het concept van de hybride leeromgeving deels op gebaseerd is.

CHAT
In deze publicatie wordt regelmatig gebruikgemaakt van de cultuurhis-

torische activiteitstheorie (*+"$), ook wel de cultuurhistorische theorie/

benadering genoemd. Deze cultuurhistorische benadering is aan het 

begin van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Russische psycholoog 

Lev Vygotskij en zijn collega’s. Deze benadering wordt vaak gezien als 

een van de bekende leertheorieën, of als variant van het sociaal con-

structivisme. Hoewel dat niet geheel onjuist is, gaat deze benadering 

verder dan alleen een theorie over leren.

Vygotskij had ook een uitgesproken opvatting over onderwijs, en over de 

relatie tussen theorie en praktijk (zie het essay ‘Open die doos’ in deze 

bundel), en hij zag de menselijke ontwikkeling in het algemeen als cul-

tuurgedreven, waarbij het individu beter leert deelnemen aan praktijken 

door het leren van bestaande instrumenten uit de cultuur in kwestie.

Een van de bekendste concepten uit deze benadering is de ‘zone van 

naaste ontwikkeling’. Kort gezegd is dat de zone waarin het kind/de 

lerende bij de activiteiten nog hulp van (een) ander(en) nodig heeft. Dit 

is de zone waarin het leren plaatsvindt.

De activiteitstheorie of handelingstheorie is een iets minder bekend 

onderdeel binnen deze benadering waarin het handelen/de activiteiten 

1 Zie http://.%.ru/
/ Zie http://wikimapia.org/%1.$0.%/School-of-5E#5)/5.0-of-.%-Russian- 

Academy-of-Education-experimental-school
- Meer uitleg over (de familie van) theorieën: https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Cultural-historical_activity_theory
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centraal staat/staan als de eenheid van analyse, waar bij andere theo-

rieënt bijvoorbeeld het brein of de cognitie van een individu centraal 

staan. Yrjö Engeström is met zijn groep in Finland een van de bekendste 

wetenschappers die de theorie nog steeds verder ontwikkelen.

Meer over deze benadering is te vinden in:

Engeström, Y., & Sannino, A. ($%$%). From mediated actions to heteroge-

nous coalitions: Four generations of activity-theoretical studies of work 

and learning. Mind, Culture, and Activity, !-$%. https://doi.org/!%.!%#%/!%

"&'%('.$%$%.!#%)($#

Van belang is dat Vygotskij een onderscheid maakt tussen sense en 
meaning, wat Volman (#$$0) uitlegt als het verschil tussen betekenis 
voor het individu en betekenis voor de omgeving/de praktijk. Of het nu 
gaat om de betekenis van ons onderzoek voor het beroepsonderwijs, het 
ontwikkelde onderwijs voor de docenten in het !"" of de theorie en 
vaardigheden voor de leerlingen, in alle gevallen gaat het om verbinding 
van het persoonlijke nut en de gemeenschappelijke waarde. Daarin ligt 
de kern van de opdracht voor het hybride denken in het beroepsonder-
wijs.

Die opdracht ben ik persoonlijk aangegaan toen ik solliciteerde voor 
de vacature van practor. Uitgangspunt van practoraten is de praktijk, 
hoewel ik denk dat dat uiteindelijk voor al het onderzoek geldt, al is dat 
niet altijd direct zichtbaar. Voor ons practoraat Hybride onderwijs is de 
opdracht als volgt vrij breed gedefinieerd:

Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen 
onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema hybride 
onderwijs van het !"". Het practoraat inspireert en is de motor voor 
kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht 
onderzoek en professionalisering van docenten.
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Die kruisbestuiving hebben we de afgelopen jaren gezien als het verbin-
den van theorie en praktijk én als verbinden van sense en meaning: de 
ervaringen van de leraren en leerlingen (sense) hebben we proberen te 
verbinden met datgene wat volgens de theorie hybride onderwijs zou 
kunnen zijn (meaning).

Hybride onderwijs
Een argument om onderwijs hybride te maken is dat het een manier 
is om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Uit onderzoek blijkt 
echter dat dat niet zo eenvoudig is (zie bijvoorbeeld Van der Sanden & 
Teurlings, #$$1; Van der Sanden, Streumer, Doornekamp, Hoogenberg 
& Teurlings, #$$1). Zo weten we dat leerlingen die op de ene plek iets 
geleerd hebben (bijvoorbeeld op school), dat niet zomaar (kunnen) 
toepassen in een andere situatie (bijvoorbeeld in de praktijk).

Om dit zogenoemde transferprobleem te verhelpen hebben Van 
der Sanden en collega’s begin deze eeuw een model ontwikkeld voor 
een geïntegreerde leeromgeving: een krachtige leeromgeving waarin 
(elementen van) theorie en praktijk op betekenisvolle wijze met elkaar 
worden verbonden. Ilya Zitter ontwikkelde later het vergelijkbare model 
van de hybride leeromgeving (Zitter, #$%#). Laatstgenoemd model bevat 
vier kwadranten met typeringen van leeromgevingen (figuur %):
•  de typische omgeving van het theorielokaal (geconstrueerde 

acquisitie);
•  de realistische omgeving van de beroepspraktijk (stage) (realistische 

participatie);
•  het praktijklokaal (simulatie) waarin geoefend wordt 

(geconstrueerde participatie);
•  de omgeving waarin de leraar voordoet en ‘voordenkt’(realistische 

acquisitie).

Kern van het model is dat de ervaringen in bijvoorbeeld de stage be-
tekenis krijgen (voor de leerling) in het theorielokaal, of ervaringen in 
een praktijkproject betekenis krijgen voor de loopbaan van de leerling. 
Nieuwenhuis en collega’s (#$%&) concludeerden in hun reviewstudie 
dat hybride leerwerkplekken waar simulaties plaatsvinden een goede 
variant zijn van een leeromgeving waarin leerlingen kunnen leren en 
experimenteren, en zo school en het latere beroep kunnen verbinden.
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Er is een lange traditie van onderzoek naar betekenisvol onderwijs 
dat theorie en praktijk en/of verschillende contexten verbindt. Tegen-
woordig hebben wetenschappers het dan over boundary crossing. Met dit 
begrip wordt verwezen naar de inspanningen die mensen leveren om te 
leren van de verschillen tussen contexten, bijvoorbeeld tussen school en 
praktijk. Er wordt dus aangenomen dat leerlingen niet alleen op school 
of in de praktijk leren, maar juist op de grens tussen beide werelden, 
doordat verschillen tussen school en praktijk zichtbaar worden en voor 
de leerling betekenis krijgen.

Het begrip boundary crossing hoort ook bij het model van de hybride 
leeromgeving en verwijst naar de manier waarop leerlingen leren door 
de grenzen tussen verschillende contexten te overschrijden. Vanuit die 
gedachte worden grensoverschrijdende leertaken, opdrachten en inhou-
den ontworpen, die voor de leerlingen in de verschillende omgevingen 
van belang zijn en betekenis krijgen.

Hoe dan?
Met bovenstaande opvatting over het verbinden van theorie en praktijk 
zijn we als onderzoekers van het practoraat sinds najaar #$%& aan de 
slag gegaan met de opdracht om het hybride onderwijs van de vakman-

!"#$$% &'  model van een hybride leeromgeving (Zitter & Hoeve, ()*()
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schapsroute te onderzoeken en verder te ontwikkelen. De eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat we in die ruim drie jaar ‘slechts’ tot conceptproducten 
(prototypes) zijn gekomen. Dat zien we echter niet als een zwakte, maar 
als een logisch gevolg van de manier van werken (vergelijk ook Van de 
Sande & Van Schaik, #$%&). Het onderzoeken, ontwikkelen, ondersteu-
nen en onderzoeken vanuit de praktijk vraagt een voortdurend inspelen 
op die praktijk, met alle complexiteit van dien. Uiteraard was (en is) er 
een plan, maar dat is nog niet definitief. Grofweg kunnen de activiteiten 
van de onderzoekers in vier categorieën worden ingedeeld (zie tabel %):

%  ondersteuning (van docenten en management);
#  datamonitoring;
1  analyse & reflectie;
/  delen (extern en intern).

+,-./ &  Activiteiten van het practoraat Hybride onderwijs

Voor alle duidelijkheid: deze categorieën hebben we niet vooraf als plan 
geformuleerd. In een reactie op ons eerste symposium (maart #$%)) zeg 
ik over mijn plannen in een interview: ‘Op korte termijn is het zaak 
om met de docenten verder aan de slag te gaan en tegelijk alle andere 
betrokkenen met de docenten samen te brengen om tot een gezamen- 
lijk idee van de richting van het ontwikkelen te komen.’ Eigenlijk geldt 

Activiteiten per Categorie
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dat nog steeds, hoewel we nu natuurlijk wel verschillende ideeën heb- 
ben voor de richtingen (zie de aanbevelingen in de volgende hoofdstuk-
ken).

De genoemde activiteiten hebben in de loop van het bestaan van 
het practoraat een jaarlijks ritme gekregen. We werkten telkens toe 
naar een symposium in maart. Zo is een seizoen ontstaan van mei tot 
maart, waarin we achtereenvolgens het vorige schooljaar evalueerden 
en plannen maakten, vervolgens aan de slag gingen en ten slotte op het 
symposium een seizoensverslag presenteerden. Als we deze seizoenen 
verdelen over de looptijd van het practoraat en indelen in vier fasen, 
ontstaat onderstaande tijdlijn.

Er is opzettelijk overlap aangegeven tussen de verschillende seizoenen.  
Sterker nog, ik denk dat we ons op dit moment nog in de start-, groei- én  
consolidatiefase bevinden. Dat komt doordat het onderwijs (en onder- 
zoek) niet zo voorspelbaar is als ontwikkelingsmodellen soms doen voor- 
komen; een lineaire groei zie je vrijwel nooit. Vandaar dat ik verderga 
met deze reflectie aan de hand van drie persoonlijke sleutelmomenten 
die beter de ontwikkeling van het practoraat (en van mijzelf als practor) 
weergeven.

Natuurlijk zijn dat arbitraire of min of meer toevallig gekozen mo-
menten, maar dat is ook precies het punt: elke selectie van data (keuzes, 
scores, testdata, uitspraken) is per definitie arbitrair. In de meeste weten-
schappelijke publicaties wordt daarom een vooraf gevalideerde methode 
gebruikt, maar ook de keuze voor die methode blij' in wezen arbitrair 
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Vanuit een aanpak die de eerstepersoons methode van Roth volgt, gaat 
het er nu om terug te kijken waarom opvallende ervaringen zo opvallend 
waren en of daar iets van te leren is. Dus maken we achteraf (of eigenlijk 
tijdens het proces) de keuzes expliciet. (Zie over de onderzoekspraktijk 
van het practoraat verder het essay ‘Open die doos’).

Het eerste sleutelmoment zijn de sollicitaties van de twee huidige 
docent-onderzoekers. Bij de start van schooljaar #$%)/#$%. bleken de 
toenmalige onderzoekers niet meer beschikbaar. We hebben daarom 
profielen moeten opstellen voor nieuwe gegadigden.

We zochten een vakman/vrouw die voortdurend in beweging was, 
nadacht over hoe het beter kon, veel las over het vak van docent, bij 
anderen te rade ging en werkte aan de ontwikkeling van een e6ciëntere 
aanpak. Iemand die beschikte over de capaciteit om kritisch te kunnen 
reflecteren, het vak een slag vóór kon zijn en naast het stimuleren van 
initiatieven bij docenten, zelf onderzoek wilde doen naar de ontwikke-
ling en innovatie van het vakmanschap.

Na afloop van de sollicitatiegesprekken bespraken wij (practor en 
projectleider) de potentiële kandidaten. De keuze die we toen maakten, 
hee' de loop van het werk van practor en docent-onderzoekers in grote 
mate bepaald. Er is een rolverdeling ontstaan waarbij twee Brabantse 
idealisten met beide benen op de grond worden gehouden door een 
nuchtere Zeeuw, en waarbij een filosofische academicus bij de les ge-
houden wordt door twee praktische doeners.

Een tweede sleutelmoment op basis waarvan ons practoraat te ty-
peren is, was het verzoek tot een advies om tegenover het ministerie 
van 7!8 te verantwoorden waarom de vakmanschapsroute in Zeeuws-
Vlaanderen bestaansrecht hee' (zie bijlage). Dat verzoek hee' een hoop 
van onze activiteiten samengebracht en omgezet in deelbare ideeën. We 
moesten nu de data die we al hadden geanalyseerd naast mogelijke suc-
cescriteria leggen. Daarvoor moesten we dus ook onze eigen visie op 
wat een succesvolle 9:, is verwoorden. We gingen daarvoor weer met 
een andere blik de data te lijf en zagen daardoor andere dingen (drie 
functies van de 9:,, atypische studenten), maar we realiseerden ons 
vooral dat we deze inzichten nog nauwelijks gedeeld hadden. We zijn 
daarom gestart met een blogserie, een manier die mooi paste bij hoe 
we uitkomsten van andere analyses op verzoek van een school konden 
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delen. Kortom, tijdens het werken aan één advies kwam veel samen en is 
een scherpere focus op delen ontstaan.

Het laatste betekenisvolle sleutelmoment was het formuleren van een 
voorstel voor de doorstart van het practoraat (zie bijlage %). De vraag die 
daarbij leidend moest zijn, was: hoe zouden we ons werk richting geven 
en versterken als het voorstel gehonoreerd wordt? Met andere woorden: 
wat willen we, en wat willen we beter doen? Samengevat willen we slim-
mer en nadrukkelijker met, en op de werkvloer (van docenten) werken. 
Hoe, dat weten we nog niet, want daarin willen we juist afstemmen met 
die docenten. Kortom, we zijn op zoek  het  het gesprek  met diegenen 
voor wie we ons onderzoek doen, zodat we kunnen inspelen op hun 
behoe'en. Zo ontstaat ook openheid over het onderzoeks- en ontwik-
kelproces.

Deze publicatie is daar nog geen voorbeeld van; het vormt eerder een 
opstapje daartoe. We leggen in deze bundel al terugblikkend ons proces 
tot nu toe vast, waarmee we tevens een basis leggen voor het vervolg. 
De publicatie kan daarmee als begin, midden én einde van een periode 
gezien worden. We beschouwen het als slechts een eerste publicatie, 
en daarmee als een eerste stap tot het systematischer delen van onze 
inzichten. Daarnaast zou het de doorstart van ons practoraat kunnen 
markeren, waarmee het tegelijk dus ook het midden is, tussen de eerste 
periode en de volgende in. Toch lijkt het nog het meest op een ijkpunt 
van het einde van een periode, want omdat de subsidie afloopt, zijn we 
aan deze uitgave begonnen.

Deze publicatie is tevens bedoeld als een illustratie van het romme-
lige proces dat onderzoek altijd ook is, ook al zien we dat meestal niet 
terug in de mooie artikelen en proefschri'en. De hoofdstukken, als je  
zo zou kunnen noemen, zijn niet in één format gegoten, en er is geen  
expliciete rode draad die door alle hoofdstukken heen loopt. Het zijn 
deels teksten die bewerkt zijn (‘Open die doos’, deze inleiding) of syn-
theses waarvoor we eerdere analyses verdiept hebben (‘Onderzoeken,  
ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat’, ‘Ja, want dan kan ik echt  
zeker weten wat ik echt leuk vind’). Het interview in het kader van een 
groot ;,7-onderzoeksproject gee' daar iets meer duiding aan. In de 
andere hoofdstukken wordt dieper ingegaan op sommige van onze 
activiteiten en de producten die dat opleverde. Daardoor is er onver- 
mijdelijk soms sprake van herhaling. Zo worden de functies die de 
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vakmanschapsroute voor leerlingen hee' in meerdere hoofdstukken 
vermeld.

Een geheel nieuwe tekst is het hoofdstuk over de grenzen van syste-
men samen met Scalda-practor Migchiel van Diggelen. Samen hebben 
we ieder ons eigen practoraat geanalyseerd met behulp van de activi-
teitstheorie, en op basis daarvan doen we suggesties voor onderwijs-
ontwikkeling en -onderzoek in Zeeland. Ook nieuw zijn het voorwoord 
van Marc van der Meer en de reflectie van Jeroen Onstenk aan het einde 
van de bundel.
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