
Tussentijdse conclusie: theorie praktijkleren 
 

De werkplek is een authentieke en krachtige leeromgeving voor competentieontwikkeling en 

subjectwording (Onstenk, 2016). Competenties voor lesgeven in drama dienen ontwikkeld te worden 

gedurende de opleiding en loopbaan (De Nooij, 2021). Dat betekent dat tijdens de opleiding de 

eerste stappen in het leren aanbieden van dramaonderwijs worden gezet. Dit gebeurt in 

samenwerking tussen de praktijk en de opleiding. Chris Kroeze (persoonlijke communicatie, 6 

oktober 2021), lerarenopleider en onderzoeker, vult hierop aan dat de opleiding zich richt op het 

doel om startbekwaam te zijn en de begeleiding van de praktijk en opleiding zich richt op de weg 

daar naar toe. Het dramaonderwijs dat de student aanbiedt sluit aan bij de startbekwaamheidseisen. 

Het aanbieden van dramaonderwijs is onderdeel van de kennisbasis (Van Nunen & Swaans, 2018) en 

daarmee onderdeel van het formeel te leren handelen. Daarnaast kent dit aanbieden van 

dramaonderwijs binnen het werkplekleren ook een meer informeel leren, omdat door te doen de 

student kennis toepast, vaardigheden ervaart en zijn eigen attitude ten opzichte van dramaonderwijs 

ervaart. Deze ervaringen zijn breder toepasbaar dan het aanbieden van dramaonderwijs alleen. 

Zowel het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, vereniging van hogescholen als de 

VSNU hebben de ambitie om van Samen Opleiden de norm te maken (Hogeschool van Amsterdam, 

2020). Vanuit dit kwaliteitskader is het delen van expertise van belang waarbij vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in begeleidingsprogramma’s theorie en praktijk te verbonden 

worden om tot kennis, inzicht, routine en innovatief vermogen te komen.  

Wanneer er sprake is van Samen Opleiden dan gebeurt dat gedeeltelijk in de praktijk: praktijkleren. 
Dit praktijkleren kent drie belangrijke actoren: de student met de educatieve behoeften, de mentor 
als sleutelfiguur vanuit de stageplaats en de stagebegeleider vanuit het opleidingsinstituut 
(Kelchtermans et al., 2010). Binnen de praktijk van Inholland Den Haag in relatie tot het 
dramaonderwijs is dit: 

• de student (de lerende);  

• de praktijkbegeleider (mentor op de stageplaats); 

• en de opleidingsdocent dans/drama vanuit het instituut. 
Binnen het praktijkleren komen verschillende leeractiviteiten en leerprocessen voor. Dit zijn onder 

andere: onderdompelen, doen, uitvoeren, oefenen, experimenteren, observeren, leren door sociale 

interactie, reflecteren en het benutten en verbinden met theoretische kennis (Onstenk, 2016). Het 

aanbieden van dramaonderwijs binnen het primair onderwijs, waar dit onderzoek zich op richt, doet 

op deze leerprocessen een beroep. De opleidingsdidactische uitdaging is om ervoor te zorgen dat, in 

interactie met elkaar, theoretische kaders en praktijkervaringen elkaar versterken (Kelchtermans et 

al., 2010). 

De opleidingsdocent drama heeft minder fysieke contacttijd met de student dan de 

praktijkbegeleider. Op de praktijkschool kunnen ook andere personen in een begeleidende rol spelen 

(Onstenk, 2018), wanneer aanwezig zou bijvoorbeeld een vakdocent drama of een collega met 

affiniteit voor drama een rol kunnen spelen.  

De student ziet in het praktijkleren welke competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en 

houdingen) hij nodig heeft om de les voor te bereiden, te geven en de leerling te helpen. Op de 

opleiding verwerft de student kennis over de ontwikkeling en leefwerelden van de leerling, over 

didactiek en over de inhoud van de vakken. Hierin is onderscheid te maken tussen theoretische, 

methodische en praktische kennis. Theoretisch kennis is de kennis uit de literatuur. Deze abstracte, 

contextonafhankelijke en gegeneraliseerde kennis is de kennis die de grondslag vormt voor een vak. 



De kennis kan de aankomend leraar vertalen naar de leerlingen in de praktijk en dit vanuit 

verschillende perspectieven verantwoorden. De methodische kennis is de didactische kennis en 

vaardigheden. De kennis staat in verbinding met theorie en praktijk. Hiermee kan de aankomend 

leerkracht inspelen op diverse situaties. De student eigent zich kennis toe en bouwt deze uit. De 

student heeft een rol om verbindingen te leggen tussen de praktijk, de theorie en de aangeboden 

stof op de opleiding. Dit doet de student door reflectie en het verbinden van ervaringen met 

theoretische kennis. Dit is onderdeel van het praktijkleren. Deze kennis is alleen te verwerven door 

te participeren in de context. De praktijkkennis wordt verworven aan de hand van gebeurtenissen in 

de praktijk. Ruimte om te experimenteren, zelf problemen op te lossen en om te gaan met situaties 

waarin oplossingen niet altijd of deels voorhanden zijn, zijn nodig in het praktijkleren. Deze 

leermomenten leveren reflectie op het eigen werk. De school dient de student te ondersteunen in 

dergelijke situaties, want de kwaliteit van de praktijk heeft invloed op mogelijke leereffecten.  

(Onstenk, 2016). De kwaliteit van de praktijk in de begeleiding van de student kent bijvoorbeeld een 

aantal aspecten. Allereerst is de ervaring en affiniteit met het begeleiden van studenten (stagairs) in 

algemene zin. De praktijkbegeleider heeft hiervan dus een bepaalde kennis van, vaardigheden in 

en/of oefening in gehad. Daarnaast is er sprake een kwaliteit in kennis en vaardigheden binnen het 

aanbieden van dramalessen. Tot slot is er ook nog sprake van een affiniteit met betrekking tot het 

aanbieden van dramaonderwijs. Deze kan bijvoorbeeld meer gericht zijn op het aanbieden van 

drama als middel, als doel of het inzetten als didactisch middel (Jeroen Onstenk, persoonlijke 

communicatie, 14 oktober 2021; Jeroen Onstenk, persoonlijke communicatie, 18 november 2021).   

Binnen het begeleiden is het vanuit de pedagogische, filosofische denken niet de vraag ‘wie wie 

onderwijst’, maar er is een ‘wij’ dat ‘ons’ onderwijst. Door aan elkaar te vertellen (het te verhalen) 

ontstaat een gelijkheid in intelligentie, ondanks dat de gelijkheid in kennis niet gelijk hoeft te zijn. 

Naast het kunnen duiden van de doorlopen stappen is het vertellen een basis van de uitgangspositie 

van de gelijkheid in intelligentie (Rancière, 2007). Binnen de begeleiding van het praktijkleren kan de 

praktijkbegeleider de student helpen door drie vragen te stellen vanuit het denken van Rancière: 

‘wat zie je?’, ‘wat denk je ervan?’, ‘wat doe je ermee?’ (Rancière, 2007, p. 25). De student is geen 

papegaai van zijn begeleider, maar komt hij tot leren door al het andere met de ervaring van het 

lesgeven te verbinden. Een praktijkbegeleider kan aanvullend altijd aan de student vragen om iets op 

te zoeken waarmee hij hetgeen hij zegt kan verifiëren, de eigen houding zorgt hierin voor gelijkheid 

in het gesprek (Rancière, 2007).  

Het is dus zaak dat de praktijkbegeleider vanuit de ervaringen van de student het gesprek voert met 

de student om het leren te begeleider. Dit ongeacht zijn of affiniteit, kennis en/of vaardigheden met 

betrekking tot begeleiding en/of dramaonderwijs. Dit zijn wel actoren die van invloed kunnen zijn in 

de begeleiding. Met betrekking tot dit onderzoek is het dan ook zaak te onderzoeken hoe de 

interventie bijdraagt aan verbinden van de ervaring met betrekking tot dramaonderwijs aan 

(vak)didactische en pedagogische principes.  

De begeleidingsinterventie in dit onderzoek is erop gericht om de student te begeleiden op de 

didactische principes met betrekking tot dramaonderwijs door een manier van gesprekvoering 

tussen de student en de praktijkbegeleider in te leggen. 
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