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Hoofdstuk 4

Ontwikkeling van lerarenopleidingen door het 
leerpotentieel van grenzen te benutten
Opleidingsscholen als 21e eeuwse netwerkopleidingen 

Ton Bruining, KPC-groep, ‘s Hertogenbosch
Sanne Akkerman, ICLON, Universiteit Leiden

Tussen scholen en lerarenopleidingen liggen grenzen. Het is goed dat die grenzen er zijn, 
omdat betrokken partners allemaal een eigen opdracht hebben. Tegelijkertijd kunnen die 
grenzen ook hinderlijk zijn en fricties veroorzaken. Maar juist in de fricties die er tussen 
verschillende spelers in het onderwijsveld zit of in de kloof die er tussen verschillende 
partijen gaapt zitten mogelijkheden om te leren. We bouwen deze bijdrage op vanuit de 
activiteitentheorie en de ideeën omtrent boundary crossing. Allereerst beschrijven we de 
ontwikkeling van opleidingsschool als educatief netwerk waarbij we aandacht besteden 
aan de actoren, objecten en activiteiten die daarbij een rol spelen. Vervolgens bespreken 
we verschillende vormen van netwerken en de leermechanismen die een rol spelen, 
gevolgd door wat netwerken, grenspraktijken en innovaties vragen van alle belanghebben-
den. We maken inzichtelijk wat schoolleiders, schoolopleiders en lerarenopleiders en 
studenten in Opleidingsscholen kunnen doen om te profiteren van het leerpotentieel dat 
in zulke educatieve netwerken schuilt. We ondersteunen ons betoog met ervaringen uit 
onderzoek en met enkele aanbevelingen op basis van onderzoek en ervaringen uit de 
praktijk sluiten we onze bijdrage af.

Inleiding
Tussen scholen en lerarenopleidingen liggen grenzen. Het is ook goed dat die grenzen er zijn. 
Het is goed omdat de school, de lerarenopleiding, de leraren, de studenten, de lerarenopleiders 
het management en bestuur, allemaal een eigen opdracht hebben en daarmee ook een eigen 
doelstelling, identiteit en manier van werken. 

Maar die grenzen kunnen ook hinderlijk zijn, zoals in het voorbeeld. Veel studenten ervaren die 
grenzen iedere dag. In opleidingsscholen staan de studenten met één been in de onderwijsprak-
tijk en met één been in de lerarenopleiding en ze ervaren direct de consequenties wanneer de 
lerarenopleiding en de school onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Moeten ze vertrouwen op 
de praktische kennis van hun stagebegeleider of de theoretische kennis van de lerarenopleider? 
Voor de scholen is het lastig wanneer in een nieuwe aanpak van de lerarenopleiding onvol-
doende rekening is gehouden met de mogelijkheden in de frontlinie van het onderwijs. De 
lerarenopleiders zien op hun beurt regelmatig dat de behoeften van de kinderen op de scholen 
prioriteit krijgen en dat de zorgvuldigheidseisen aan het leertraject van een leraar in opleiding 
op het tweede plan komen. Waar leraren, leraren in opleiding en lerarenopleiders dagelijks in 
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Voor de scholen is het lastig wanneer de lerarenopleiding weer eens een nieuwe aanpak heeft 
bedacht, zonder daarin met het scholenveld samen te werken. Toch gebeurt dat regelmatig en 
dat verdient geen schoonheidsprijs.
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de frontlinie van het onderwijs bezig zijn met onderwijs maken, leven managers en bestuurders 
in een parallelle wereld. Een wereld van personeel en organisatie, beleid en aansturing en finan-
ciële en kwalitatieve verantwoording. Dat roept over en weer beelden en oordelen op. Die zijn 
niet altijd positief. 

Juist in de frictie die er tussen verschillende spelers in het onderwijsveld zit of in de kloof die er 
tussen verschillende partijen gaapt zitten mogelijkheden om te leren. Op basis van een onder-
zoek waarin we gedurende vijf jaar de ontwikkeling van een Opleidingsschool volgden (Akker-
man & Bruining, 2016) gaan we in dit katern in op netwerken, grenzen in het onderwijsveld, en 
de ontwikkeling van Opleidingsscholen. We gaan in op wat in Opleidingsscholen schoolleiders, 
schoolopleiders en lerarenopleiders en studenten kunnen doen om te profiteren van het leer-
potentieel dat in zulke educatieve netwerken schuilt. 

We gaan eerst dieper in op de ontwikkeling van educatieve netwerken zoals de Opleidings-
school. We willen duidelijk maken dat het omgaan met grenzen een noodzaak is en dat dit om 

specifieke competenties in de Opleidingsscholen vraagt. Vervolgens gaan we op 
basis van de zogenaamde activiteitentheorie in op de ontwikkeling van 

netwerken en de actoren, objecten en activiteiten die daarbij een rol 
spelen. Daarbij zullen we duidelijk maken dat er verschillende 
vormen van samenwerken op en aan de grens zijn en met voorbeel-
den ingaan op de leermechanismen die daar een rol in spelen. We 
schetsen verschillende vormen van netwerken en leermechanismen. 

Daarna gaan we in op wat netwerken, grenspraktijken en innovaties 
vragen van alle belanghebbenden. Daarbij benadrukken we het belang 

van grenspraktijken, grensobjecten en het voeren van grensgesprekken 
aan. Grenspraktijken zijn plaatsen waar professionals en aankomend professionals elkaar met een 
gezamenlijk doel ontmoeten. Grensobjecten zijn gedeelde instrumenten die zorgen dat er geza-
menlijk geleerd kan worden door afstemming of samenwerking tussen verschillende partijen. 
Ze kunnen variëren van gezamenlijke concepten en modellen tot concrete technieken of proce-
dures. Denk aan een methode van collectief praktijkonderzoek een spel of een portfolio. Grens-
gesprekken zijn gesprekken in de dagelijkse ‘mess’. Tot slot willen we duidelijk maken dat er geen 
recepten te geven zijn voor de ontwikkeling van grenspraktijken, maar dat de toenemende 
complexiteit in de maatschappij, in het scholenveld en in het professionele leven van onderwijs-
mensen om 'eenvoudige leidende principes' vraagt. We ondersteunen ons betoog met ervarin-
gen uit onderzoek en met enkele aanbevelingen op basis van onderzoek en ervaringen uit de 
praktijk sluiten we onze bijdrage af.

Leraren opleiden in de context van een netwerksamenleving
Maatschappelijke en technologische ontwikkeling maken dat de samenleving steeds meer een 
netwerk samenleving wordt. Van opleidingen die studenten voorbereiden op de wereld van 
morgen wordt gevraagd om daarop in te spelen. Scholen verschillen in de mate waarin zij 
organisatorische grenzen opzoeken en overbruggen. Aan de hand van drie metaforen schetsen 
we twee klassieke typen scholen die dat niet doen en een derde type die dat al wel doet en de 
bakermat is van nieuwe vormen van samen leren en werken. 

In grens-
praktijken zijn er 

verschillende samen-
werkingsvormen
en leermecha-

nismen.
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1 De school als een lokale gemeenschap, waarin het gaat om kleinschaligheid, intimiteit en duur-
zaamheid. Regelmatig klinkt de roep om een terugkeer naar dit soort scholen. Nu hoeft de vor-
ming van kleine leergemeenschappen geen conservatieve beweging te zijn. Naast het behoud 
of het herstel van kleine categorale scholen ontstaan ook broedplaatsen waarin met nieuwe 
vormen van onderwijs geëxperimenteerd wordt.

2 De school als bureaucratie, die streeft naar rendement, met management en controle. De bedoe-
ling is dat alle activiteiten in deze school als in een goed geoliede machine in elkaar grijpen. De 
kritiek op zulke scholen is groot. Ze zouden de menselijke maat uit het oog verliezen en de 
systeemdruk zou leraren en studenten doen vervreemden van hun maatschappelijke 
opdracht. Tegelijkertijd verlangen de leerlingen en studenten, hun ouders en ook de profes-
sionals dat er in de school een aantal basisvoorwaarden zoals de beschikbaarheid van perso-
neel, geschikte leermiddelen en een ondersteunende leeromgeving geregeld zijn. 

3 De school als netwerkorganisatie, die zich onderscheidt van zowel de intern gerichte lokale 
gemeenschap als van het strak georganiseerd bureaucratisch conglomeraat van scholen. Een 
netwerkorganisatie is niet zo op zichzelf staand, maar losjes georganiseerd en gebaseerd op 
dynamische interactie met netwerkpartners die snel inspelen op ontwikkelingen in de samen-
leving. Het is een school die functioneert als organisch netwerk, waarin ook nieuwe vormen 
van onderwijs ontstaan. In het primair onderwijs werken scholen in leernetwerken met com-
merciële aanbieders aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd en digitaal leren. In het voort-
gezet onderwijs zijn bijvoorbeeld architecten actief die de ontwikkeling van het vak 
'onderzoek en ontwerp' verzorgen. De RDM Campus in Rotterdam en de Duurzaamheidsfa-
briek in Dordrecht zijn zogenaamde ‘in-betweens’; tussenruimtes tussen het bedrijfsleven en 
de school. Bedrijfsleven en school ontmoeten elkaar in de duurzaamheidsfabriek en kunnen 
daar samen experimenteren. Ook lerarenopleidingen vormen netwerken. 
De netwerkschool is idealiter naar buiten gericht. Leraren verdiepen zich met hun leerlingen 
bijvoorbeeld in de mogelijkheden die nieuwe media bieden en verstaan zich met opkomende 
subculturen. Ze vragen zich af wat trends betekenen voor het onderwijs. Het onderwijs in 
zulke coöperatieve netwerken wordt gestuurd door dienstbare leiders, die leraren zien als de 
kenniswerkers in het onderwijs. Kenmerkend in deze scholen zijn kenniskringen waarin het 
professionele leren centraal staat, waarin traditionele verhoudingen over boord gaan, waarin 
de deelnemers zich gepassioneerd bezighouden met innovaties en van elkaar durven leren. 
De leraar gedraagt zich als een netwerker en een kenniswerker die er zich ervan bewust is dat 
andere tijden andere eisen aan het onderwijs stellen. De school is betrokken op de wereld 
(Zuurmond & De Jong, 2010; Bruining, 2009; Noordegraaf, 2011).

Met opleiden in de school wordt ingespeeld op de noodzaak van slimme netwerken. De smart-
phone en social learning omgevingen bieden de mogelijkheid om slimme en snelle verbindin-
gen aan te gaan en om wereldwijd kennis te vergaren. Toch bestaat er veel discrepantie tussen 
wat er allemaal al kan op het gebied van blended en social learning en wat dagelijkse realiteit in 
de onderwijspraktijk is (Voogt, Sligte, Van den Beemt, Van Braak, & Aesaert, 2016). De kunst is 
om er in het netwerk van verschillende praktijken voor te zorgen dat daarin de belangen van 
alle betrokken praktijken zo goed mogelijk worden bediend. Dat er aan weerzijde van de grens 
tussen bijvoorbeeld een basisschool en een lerarenopleiding verschillende manieren van denken 
en werken bestaan is niet alleen lastig, maar ook goed. Op de lerarenopleiding verwerven de
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studenten onderwijs-pedagogische kennis en vaardigheden die ze in de praktijk toepassen. In 
de onderwijspraktijk ontwikkelen de studenten een beroepsidentiteit. In grens overbruggende 
netwerken waarin studenten samen met leraren en lerarenopleiders onderzoek doen wordt 
gezamenlijk geprofessionaliseerd.

De benutting van het leerpotentieel dat in netwerken van scholen en lerarenopleidingen beslo-
ten ligt, is van groot belang voor de ontwikkeling van duurzaam onderwijs. De hamvraag is: 
op welke wijze kunnen in de onderwijspraktijk leerrijke verbindingen tot stand komen? Wat 
betekenen ze voor de leraren in de scholen, de studenten in opleiding en voor de lerarenoplei-
ders? En wat betekenen ze voor de opleiding van leraren? 

Activiteitentheorie als geschikte leernetwerktheorie
De cultuur historische activiteitentheorie, kortweg CHAT of activiteitentheorie, wordt alom 
beschouwd als een waardevolle theorie om de ontwikkeling van de netwerksamenleving en 
netwerkorganisaties te begrijpen. De activiteitentheorie is tegelijkertijd een waardevolle prak-
tijktheorie die van praktisch nut is om het werken en leren in de dagelijkse praktijk van organi-
saties zoals scholen en lerarenopleidingen te faciliteren (Dochy, 2010; Ellis, Edwards, & 
Smagorinsky, 2010).

Vier generaties activiteitentheorie
De Finse hoogleraar Yrjö Engeström (1987) ontwikkelde een derde generatie activiteitentheorie 
en zijn theorie van expansief leren is gebaseerd op het werk van de Russische leerpsychologen-
Vygotskij (Akkerman, 2012). De activiteitentheorie van Engeström is relevant om deze als leer-
theorie fundamentele inzichten biedt voor de ontwikkeling van onderwijs, maar het is ook een 
waardevolle systeemtheorie die houvast biedt om het leren in organisaties en tussen organisa-
ties te analyseren en te verbeteren (Nicolini, 2012). De activiteitentheorie is ook relevant omdat 
de theorie evolueert (Akkerman, 2012; Edwards, 2017). 

Inmiddels kan de generatie activiteitentheorie bogen op bijna honderd jaar wetenschappelijk 
onderzoek. In de jaren twintig van de vorige eeuw legde Vygotskij de basis voor de activiteiten-
theorie. Hij legde hij de nadruk op de betekenis van artefacten - zoals theorieën, concepten en 
tastbare instrumenten - voor het leren van individuen. Hoewel 'de nabije ander' een belangrijke 
rol speelt in de eerste generatie activiteitentheorie, ging het bij Vygotskij vooral over individuele 
ontwikkeling. Leont'ev bouwde voort op het werk van Vygotskij, maar benadrukte dat mensen 
niet alleen leren via fysieke hulpmiddelen zoals gereedschappen en niet alleen individueel 
leren, maar onderdeel zijn van lerende gemeenschappen. Leont'ev stelt in zijn tweede generatie 
activiteitentheorie dat mensen met elkaar activiteitensystemen vormen, waarin zij hun hande-
lingsrepertoire ontwikkelen. Daaropvolgend ontwikkelde Engeström eind jaren tachtig een 
derde generatie activiteitentheorie, waarin wordt benadrukt dat activiteitensystemen ook elkaar 
beïnvloeden en dat mensen vaak samenwerken met, of bewegen tussen verschillende activitei-
tensystemen. Engeström liet verder zien dat wanneer mensen ervaren dat de fricties zo knellend 
worden dat ze niet meer door de bestaande organisatie opgelost kunnen worden, de mogelijk-
heid tot expansief leren bestaat. Dat wil zeggen dat mensen dan met elkaar een nieuw systeem 
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kunnen creëren. Een voorbeeld daarvan is het ontstaan van kenniskringen waarin leraren,lera-
renopleiders en leraren in opleiding samen praktijkonderzoek doen (Bruining, 2016a). In een 
tijd waarin mensen via social media in nauwere verbinding staan met de rest wereld en nieuwe 
communicatie technologieën zich razendsnel en wereldwijd verspreiden zonder dat de uitvin-
ders daar controle over hebben is volgens Engeström een vierde generatie activiteitentheorie 
nodig (Engeström, 2009; Bruining, 2016b). 

Boundary crossing
Uit literatuurstudie (Akkerman & Bakker, 2011) blijkt dat er de afgelopen tien jaar meer 
aandacht is gekomen voor de interacties en bewegingen die plaatsvinden over de grenzen van 
meerdere organisaties heen: boundary crossing. Een letterlijke vertaling zou zijn 'grensoverschrij-
ding', maar omdat die term in het Nederlands de connotatie heeft van 'voorbij de normen van 
het fatsoen', blijven we hier liever vasthouden aan de Engelse term. De term boundary crossing 
is door Engeström, Engeström en Kärkkäinen (1995) gebruikt om te beschrijven hoe verschil-
lende professionals vaak te maken hebben met verschillende kennisdomeinen en subculturen, 
maar er toch in slagen om samen te werken. Met verwijzing naar hun literatuurstudie definiëren 
Akkerman en Bakker (2012, p. 16) 'boundaries' als volgt: “Met grenzen bedoelen we sociale of cultu-
rele verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen in handelingen of in de interactie met andere 
praktijken.” Op het moment dat sociale en culturele verschillen inderdaad tot problemen leiden, 
spreken we ook wel van discontinuïteit. Overigens hoeft niet elk verschil tussen schoolorganisa-
ties relevant of hinderlijk te zijn, dus tot discontinuïteit te leiden. In het voorbeeld van de leraar 
in opleiding geldt wellicht dat deze prima zelfstandig kan functioneren op een stageschool, 
maar dat er zich problemen kunnen voordoen wanneer een afstudeerproject opgezet moet 
worden. Problemen bijvoorbeeld doordat enerzijds het personeel van de stageschool vragen, 
wensen en ideeën heeft en dat anderzijds de opleiding eisen stelt. De leraar in opleiding ervaart 
in zo'n situatie waarschijnlijk een discontinuïteit en loopt in metaforische zin 'tegen een grens 
aan' (Bruining & Van den Eijnden, 2011). In de problemen aan, op of over de grens en het oplos-
sen daarvan schuilen nieuwe perspectieven. Zo waren we in ons onderzoek naar de ontwikke-
ling van een academische basisschool (Akkerman & Bruining, 2016) met een videocamera 
aanwezig bij een gesprek tussen twee studenten, een schoolopleider, een basisschooldirecteur 
en een instituutsopleider. Zij spraken over de afronding van een onderzoeksproject. Het werd 
een vervelend gesprek waarin de belangen en routines van studenten, basisschool en lerarenop-
leiding botsten. Tijdens het terugkijken van de video zagen de gesprekspartners dat zij als drie 
verschillende systemen opereerden. Ze zagen ook dat het mogelijk was om samen één mini-
systeem te vormen door een gezamenlijke doelstelling te formuleren en vanuit een gemeen-
schappelijk belang te werken.

Nadenken over leren door 'boundary crossing' is relatief nieuw in de organisatie- en onderwijs-
wetenschappen; in deze vakgebieden wordt meestal over leren en werken gesproken als een 
proces dat binnen een bepaalde grens (een bepaald domein, een bepaald instituut, een bepaald 
beroep) plaatsvindt. Daar waar grenzen verwijzen naar discontinuïteit tussen verschillende 
praktijken, wordt boundary crossing door Akkerman en Bakker (2011) gedefinieerd als het 
opheffen van de discontinuïteit door het leggen van verbindingen tussen verschillende praktij-
ken en het vinden van een manier om te handelen en te communiceren. Zoals uit literatuur-



62 Ontwikkeling van lerarenopleidingen door het leerpotentieel van grenzen te benutten

studie naar voren komt is dit een moeizaam proces, maar ook een proces dat leerpotentieel met 
zich meebrengt. Dat leerpotentieel bestaat doordat boundary crossing met zich meebrengt dat 
organisaties voorbij de bestaande praktijk en de eigen identiteit moeten kijken. Het vraagt 
om jezelf te positioneren ten opzichte van anderen, om coördinatie-processen te ontwikkelen, 
te reflecteren en het kan de ontwikkeling van nieuwe praktijken veroorzaken.

Een 21e eeuwse lerarenopleiding
Als de samenleving zich ontwikkelt tot een netwerksamenleving en het onderwijs jonge mensen 
moet introduceren in die samenleving, dan moet het onderwijs zich congruent ook als een 
netwerk ontwikkelen. Een veelgehoorde kritiek op het onderwijs is dat 
het de neiging heeft om naar binnen te keren, dat onderwijssystemen 
onvoldoende op elkaar aansluiten en er een kloof gaapt tussen het 
onderwijs en de beroepspraktijk. De laatste jaren wordt veel 
nadruk gelegd op ouderbetrokkenheid, de aansluiting tussen 
opleidingen zoals tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, 
tussen vmbo, mbo en hbo, tussen het onderwijs en het werkveld, 
de ontwikkeling van hybride leren en het verwerven van 21e 
eeuwse vaardigheden. Dat betekent dat het onderwijs zogenaamde 
‘boundary crossers’ of ‘brokers’ nodig heeft. Dat zijn mensen die in meer-
dere praktijken werken of die verschillende praktijken met elkaar kunnen verbinden. Ze 
worden ook wel grensgangers en bruggenbouwers genoemd. Oomkes (2016) onderzocht voor 
de ontwikkeling van het agrarisch onderwijs de competenties in het onderwijs om netwerken te 
kunnen vormen en kwam tot de bedroevende conclusie dat die competenties bij studenten vaak 
wel aanwezig zijn, maar bij leraren nauwelijks (Oomkes, 2016).

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op het leerpotentieel van boundary crossing in de 
21e eeuwse lerarenopleiding. Wat zoomen in op wat er van de lerarenopleiders, opleidingspart-
ners en toekomstige leraar gevraagd om grensganger of bruggenbouwer te kunnen zijn, en met 
welke opgaven zij geconfronteerd worden, welke hulpmiddelen ze gebruiken, en wat voor 
leren dat met zich meebrengt.

Leerpotentieel in de 21e lerarenopleiding
De uitdaging voor het leren in de 21e lerarenopleiding wordt vooral duidelijk wanneer we 
kijken naar zogeheten boundary crossers, de ontwikkeling van grensobjecten en het ontvouwen 
van verschillende leermechanismen.

Bruggenbouwers
Boundary crossers of bruggenbouwers worden al sinds lange tijd erkend als belangrijke figuren 
in organisaties en in netwerken omdat zij in staat zijn om elementen van de ene praktijk in te 
brengen in de andere. Dat is essentieel voor de interactie tussen theoretische en praktische 
kennis. Zo kan een master leren en innoveren een belangrijke schakel zijn tussen onderwijs

Onderwijs 
heeft bruggen-
bouwers nodig 
die de verschil-
lende praktijken

verbinden.
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praktijk en onderwijswetenschap. Zo wordt bijvoorbeeld van een projectleider opleidingsschool 
gevraagd om de werkwijzen in de lerarenopleiding en het scholenveld op elkaar af te stemmen 
en een beroepsopleider moet ervoor zorgen dat het onderwijs inspeelt op de innovaties in het 
bedrijfsleven. Hoe waardevol deze mensen ook worden geacht te zijn volgens de literatuur, 
onderzoek naar bruggenbouwers en hun ervaringen laat zien hoe moeilijk hun positie in werke-
lijkheid vaak is (Akkerman & Bakker, 2011; Snoek, 2013; Akkerman & Bruining, 2016).

Boundarycrossers worden lang niet altijd door de mensen om hen heen gewaardeerd. Horen ze 
nou wel of niet bij de club? Ze staan met een been in de ene organisatie en met het andere been 
in de andere. Zitten ze in de en/en positie, dan kunnen ze waardevolle bruggenbouwers zijn. 
Zitten ze in de noch/noch positie, dan zijn ze buitensta anders in beide organisaties. Op basis 
van literatuurstudie (Akkerman & Bakker, 2011) bestaat het vermoeden dat bruggenbouwers 
specifieke kwaliteiten hebben, bijvoorbeeld als het gaat om onzekerheidstolerantie, het kunnen 
wisselen in rollen, en het voeren van interne persoonlijke dialogen om consistent te blijven. Of 
er kenmerkende kwaliteiten van bruggenbouwers zijn, en zo ja welke, is een vraag die nader 
onderzoek vergt. Bruggenbouwers worstelen vaak zelf met hun dubbelpositie. Dat kan ertoe 
leiden dat zij hun ambigue positie willen verlaten als zij onvoldoende steun en erkenning erva-
ren. Zo zien we dat bijvoorbeeld leraren die een masteropleiding of een promotieonderzoek 
gaan doen, anders naar hun eigen lespraktijk en organisatie gaan kijken, vaak met een nieuwe 
en kritische blik. Collega's met wie ze al jaren samenwerken zitten hier niet altijd op te wachten 
en ook de bruggenbouwers voelen zich minder thuis op de plek die eens zo vertrouwd was. De 
vraag is wat een geschikte cultuur is en wat de bijbehorende condities zijn om bruggenbouwers 
te ondersteunen en in hun positie te behouden.

Leraren in opleiding zijn ook een typisch voorbeeld van bruggenbouwers, omdat zij in veel 
gevallen de enige echte 'boundary crossers' zijn (Akkerman & Bruining, 2016). In de academi-
sche opleidingsschool zijn zij - anders dan bedoeld - toch vaak de enige die onderzoek doen, 
terwijl ze in de praktijk als novice worden gezien die nog veel moet leren en op het opleidings-
instituut als student die onderwezen moet worden. Studenten zijn als netwerkers vaardiger dan 
hun docenten (Oomkes, 2016). De lerarenopleidingen kunnen vitaler worden door meer leerge-
meenschappen tussen school en lerarenopleiding te creëren, zoals kenniskringen waarin lera-
ren, leraren in opleiding en lerarenopleiders als gelijkwaardige partners opereren (Bruining, 
2008) en gezamenlijke belangen ontwikkelen (Bruining & Van den Eijnden, 2011; Cremers, 
2016). Ook overlappende, multilevel gemeenschappen waaraan studenten, ervaren onderwijs-
professionals en schoolleiders participeren (Stein & Coburn, 2008; Hargreaves & Fullan, 2012 ) 
dragen hieraan bij.

Grensobjecten
Er is nog een tweede vorm waarin de uitdaging van boundary crossing duidelijk wordt: zo-
geheten grensobjecten (boundary objects). Deze term is geïntroduceerd door Star & Griesemer 
(1989) om te verwijzen naar objecten die op verschillende wijzen in meerdere kennispraktijken 
worden gebruikt en binnen elk van die praktijken een eigen functie hebben. Een voorbeeld 
van een grensobject is het portfolio. Waar lerarenopleiders het portfolio nu vooral zien als een 
instrument waarin de student bewijslast levert, kan het ook functioneren als middel om verbin-
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dingen te leggen en om samen van te leren. Een portfolio kan een waardevol grensobject zijn in 
de coördinatie tussen de betrokkenen. De opgave is om ervoor te zorgen dat het portfolio in 'een 
taal' geschreven wordt die door alle gebruikers 'verstaan' wordt. Een digitaal portfolio kan een 
impuls zijn om allerlei vormen van social learning te ontwikkelen. Eenzelfde mogelijkheid zit bij 
de opleidingsprofielen, die in het beroepsonderwijs bedoeld zijn om beroepsopleidingen beter 
af te stemmen op de beroepspraktijk. Probleem is dat het vaak papieren tijgers zijn, zo algemeen 
dat iedereen zich erin kan vinden, waarna ze in een map belanden waar ze nauwelijks meer 
uitkomen. Organisaties en organisatienetwerken zitten vaak vol met grensobjecten en het is 
altijd de vraag of ze daadwerkelijk bijdragen aan verbinden van verschillende kennispraktijken.

Bruggenbouwers en grensobjecten zijn nodig, omdat boundary crossing niet gemakkelijk is. 
Het verbinden is moeilijk, gaat met spanningen gepaard, kost veel energie en verloopt niet 
vanzelfsprekend succesvol. Het zijn echter precies deze uitdagingen die wijzen op het leer-
potentieel van boundary crossing. Het daagt mensen, professionele netwerken en organisaties 
uit om voorbij de bestaande praktijk en de eigen identiteit te kijken en naar concrete oplossin-
gen te zoeken.

Leermechanismen
Door verschillende auteurs wordt gesteld dat boundary crossing weliswaar lastig is, maar ook 
tot leren kan leiden (Engeström, Engeström, & Kärkkäinen, 1995; Wenger, 1998). Engeström 
(2001) benadrukt in zijn de activiteitentheorie het belang van verbindingen tussen sociale syste-
men. Wenger (1998) stelt in zijn theorie over leer-werkgemeenschappen hoe belangrijk het is om 
ook voldoende buiten de eigen groep te kijken, contacten met anderen te onderhouden en open 
te staan voor externe ideeën. Daarmee kan een groep voorkomen dat ze stagneert en vervalt in 
routines die op termijn niet meer passen bij de tijd of de problematiek die aan de orde is. Soort-
gelijke stellingen over het leerpotentieel van grenzen komen we de laatste jaren steeds meer 
tegen; boundary crossing zou leiden tot kennisinnovatie, tot hybridisatie van concepten en 
culturen, tot nieuwe perspectieven, en tot vernieuwing van gehele beroepen. Akkerman en 
Bakker (2011) onderzochten deze claims met een literatuurstudie. Die studie wees op vier leer-
mechanismen die kunnen optreden wanneer er verbindingen worden gelegd tussen praktijken. 
1 Boundary crossing kan leiden tot een proces van identificatie. Hierbij ontstaat een hernieuwd 

inzicht in hoe verschillende praktijken zich van elkaar onderscheiden of elkaar aanvullen. Een 
proces van identificatie zien we vaak op het moment dat één bepaalde groep (bijvoorbeeld een 
team of beroepsgroep) of organisatie bedreigd wordt of er een onzekerheid bestaat over haar 
meerwaarde ten opzichte van een andere groep of organisatie. Er ontstaat dan een behoefte 
om zich opnieuw te onderscheiden.

2 Een tweede leerproces waartoe boundary crossing kan leiden is een proces van coördinatie. 
Hierbij bedenkt of ontwerpt men nieuwe of alternatieve middelen en procedures om effec-
tieve samenwerking tussen praktijken mogelijk te maken. Coördinatieprocessen zien we vaak 
wanneer mensen efficiënter willen werken, en daarvoor dan ook alleen de minimaal vereiste 
afstemming zoeken.

3 Een derde type proces dat kan optreden bij boundary crossing is reflectie. Hierbij definieert 
men de verschillende perspectieven van betrokken groepen en leert daardoor door de ogen
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van de ander naar de eigen praktijk te kijken. Er vindt dus zowel een definiëring als een uit-
wisseling van perspectieven plaats. In situaties waarin reflectieprocessen worden beschreven, 
zijn mensen vaak gericht op wederzijdse betekenisverlening en het verbinden van verschil-
lende kennis. 

4 Ten slotte kan boundary crossing leiden tot een vierde proces, dat van transformatie. Hierbij 
ontstaan door het contact tussen praktijken nieuwe identiteiten en soms ook nieuwe hybride 
praktijken. Zo is de biochemie ontstaan als een boundary practice tussen de biologie en de che-
mie. Maar ook op kleinere en lokale schaal vinden dergelijke transformatieprocessen plaats. 
Dit gebeurt vooral als kennispraktijken geconfronteerd worden met een probleem op de grens 
tussen deze praktijken. 

Een Opleidingsschool met academische kop onder de loep
Zelf bestudeerden wij de ontwikkeling van een academische Opleidingsschool tussen 2006 en 
2011 (Akkerman & Bruining, 2016). Onze longitudinale studie was bedoeld om de ontwikkeling 
van de lerarenopleiding als educatieve netwerkorganisatie beter te begrijpen, met name als het 
gaat om het leren over institutionele grenzen heen. Zo keken we naar wat we aan leerprocessen 
konden waarnemen tussen academische basisscholen en een lerarenopleiding, tussen studen-
ten, leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, coördinatoren, lectoren, managers en bestuurders. 
Er bleken in het netwerk een aantal ‘sleutelfiguren’ te bestaan die wij conform de literatuur 
hebben aangeduid als bruggenbouwers. Onze centrale vraag was: met welke opgaven worden 
boundary crossers bij de opstart van een academische opleidingsschool geconfronteerd en tot 
welke leermechanismen leidt dat op institutioneel, inter- en intra-persoonlijk niveau?
We zagen verschillende leermechanismen optreden.
 Leren door identificatie: wie zijn wij eigenlijk? Wat maakt ons anders? Wat betekent 

het om vanuit de onderwijspraktijk bij te dragen aan de leraren opleiding en aan 
praktijkonderzoek? 

 Leren door coördinatie: hoe stemmen wij op elkaar af?
 Leren door wederzijdse reflectie: wat zien we als we ons in anderen verplaatsen?
 Transformatie: kunnen we het anders doen? 

We vonden dat er op verschillende niveaus verschillende leermechanismen optraden. Daar 
waar er op institutioneel niveau vooral nieuwe vormen van coördinatie zichtbaar waren, vond 
er op interpersoonlijk en intra-persoonlijk niveau ook reflectie plaats. Transformatie bleek alleen 
zichtbaar op intra-persoonlijk niveau, en dan vooral in het persoonlijke leren van de boundary 
crossers in het netwerk. Door hun rol als kartrekker in het netwerk ontwikkelden zij niet alleen 
een andere visie op onderwijs, op samenwerking, op de rol van onderzoek in onderwijs, maar 
dachten zij ook anders na over zichzelf en hun toekomst.

De biografie van de boundary crossers gaf ons verder inzicht in hun professionele karakter. Zij 
leken graag iets nieuws aan te gaan en te willen bewerkstelligen, een natuurlijke drive te hebben 
om zich naar buiten toe te oriënteren, anderen aan te spreken en samen te werken en te leren 
(Bruining & Akkerman, 2013). De rol van de boundary crossers bleek echter niet alleen maar 
bevorderlijk voor het opzetten en realiseren van het educatief netwerk. Daar waar deze sleutel-
figuren zich samen steeds meer gingen profileren als de academische Opleidingsschool, maak-
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ten zij zich ook steeds meer zorgen over de vraag of zij ook andere leraren, lerarenopleiders en 
bestuurders bij het onderzoek zouden kunnen betrekken. We zagen ook dat veel sleutelposities 
door dezelfde mensen werden ingevuld. Ons vermoeden is dat het belemmerend werkt wan-
neer de boundary crossers aan hun stoel plakken. Wanneer dezelfde mensen steeds centraal 
staan in het netwerken wordt het voor anderen moeilijker om aan te haken. Kortom, voor de 
vorming van een succesvolle netwerken is een mooi educatief idee en het positioneren van 
brokers dus niet voldoende.

Leraren opleiden als grenspraktijk en de betekenis van grensgesprekken
Nadat we verschillende vormen van netwerken, leermechanismen hebben geschetst gaan we 
in wat netwerken, grenspraktijken en innovaties vragen van alle belanghebbenden. Daarbij 
zoomen we in op het belang van het voeren van grensgesprekken. Gesprekken in de messy 
business van de onderwijspraktijk en wat dit vraagt van onderwijs geven, professionalisering 
en leiderschap in het onderwijs. 

De dominante dynamiek in de eigen organisatie maakt samenwerking vaak lastig. Voor leraren-
opleiders is het een nieuwe ervaring om niet te komen vertellen hoe het nieuwe opleidingsbe-
leid in elkaar zit, maar om het werkveld te betrekken bij de ontwikkeling daarvan. Voor 
schoolopleiders is het een nieuwe ervaring om zichzelf als mede-eigenaar van het curriculum te 
zien, waarbij ieder vanuit een eigen praktijk bijdraagt (identiteit). De hectiek van het onderwijs 
in de hogeschool en de scholen en de invloed van bijvoorbeeld roosters maken het lastig om 
momenten te vinden om samen beter beroepsonderwijs te creëren. Een groep boundary crossers 
kan functioneren als een doorbraakteam. Aan de hand van praktijkonderzoek kan duidelijk 
gemaakt worden dat het ontwikkelen van gezamenlijke ambities leidt tot meer eigenaarschap. 
Gemengde en multi-level teams zorgen voor een voortdurende verbinding (coördinatie). 
Kenniskringen bieden los van de dagelijkse hectiek een waardevolle ruimte om elkaar te leren 
kennen en van daaruit kritisch te reflecteren op de eigen rol (reflectie). Ze vervulden een belang-
rijke rol in het ontwikkelen van de opleidingsscholen als gefragmenteerde, onsamenhangende 
projecten tot een gezamenlijk professioneel netwerk (transformatie). De leden van de kennis-
kring werden grensgangers. Lerarenopleiders gingen participeren in kenniskringen in de school 
en schoolopleiders gingen zich bemoeien met de ontwikkeling van de lerarenopleiding. De 
kenniskringleden vervulden een waardevolle rol als verbinders. Op allerlei momenten zorgden 
ze voor samenwerking tussen en afstemming van verschillende onderwijspraktijken en het 
voeren van grensgesprekken.

Grensgesprekken
Om in en vanuit professionele organisaties verbindingen te maken tussen professionals, tussen 
leraren van verschillende schooltypen, tussen leraren en hun schoolleider en tussen leraren en 
vakexperts, zullen de professionals in staat moeten zijn om 'grensgesprekken' te voeren. 
Grensgesprekken kunnen voorkómen dat verschillende partners met de ruggen naar elkaar toe 
komen te staan. Ze kunnen ervoor zorgen dat partners elkaar beter begrijpen, samen iets nieuws 
gaan creëren en/of elkaar inspireren (Van den Brom & Bruining, 2012). Via grensgesprekken
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kunnen de grensgangers of boundary crossers elkaar beter leren begrijpen zonder elkaar te 
overtuigen van het eigen gelijk. Grensgesprekken doorbreken het optreden van parallelle 
monologen in bijvoorbeeld de basisschool en in de lerarenopleiding. Zoals: “Op de pabo snappen 
ze niet hoe het basisonderwijs echt in elkaar zit" en "het basisonderwijs kan niet bijdragen aan ons onder-
wijsontwerp.” 

Grensobjecten zoals een kennisbasis, een opleidingsprofiel, een curriculumontwerp, een port-
folio en een onderzoeksplan bieden houvast om met elkaar in gesprek te gaan, elkaars manier 
van werken beter te begrijpen, aan een gemeenschappelijk belang te werken, gezamenlijke 
uitgangspunten te formuleren en afspraken te maken over wie dan wat doet. Door grensge-
sprekken te voeren, door samen op te denken, zonder elkaar tot van alles te verplichten wordt 
gebouwd aan professionele ruimte waarin de participanten elkaar ‘ont-moeten’ en ieder vanuit 
eigen opdracht met bijbehorende waarden en normen kan opereren. Via grensgesprekken 
tussen (school)organisaties en tussen verschillende niveaus kan er zo gewerkt worden aan meer 
vertrouwen, transparantie en begrip. Daarvoor moet de plek der moeite opgezocht worden om 
gesprekken te voeren die men liever uit de weg gaat (Wierdsma, 1999).

Ontwikkeling van de lerarenopleiding en het leerpotentieel van grenzen te benutten
De socioloog Sennett (2008) ziet vakmanschap als de blijvende, basale menselijke neiging: 
het verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden 
ontwikkelen en gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf. Vanuit dat perspectief is 
boundary crossing onontkoombaar. De huidige tijd vraagt om leren in verbinding, zowel door 

de beroepsbeoefenaren als door de beroepsopleiders. Het gaat erom samen 
goede vakmensen te zijn. Leerrijke verbindingen tussen opleiders en hun 

omgeving kunnen op verschillende manieren tot stand worden 
gebracht. Eerst en vooral vraagt het om een doelgerichte instelling en 
een open houding van de netwerkpartners. Interactie tussen oplei-
ders en de omgeving, in het belang van de student, stimuleert de 
ontwikkeling van concrete gezamenlijke projecten en/of de professi-

onele dialoog. Behalve dat die verbindingen leiden tot afstemming en 
zelfs tot co-creatie tussen leraren en hun netwerkpartners, kunnen 

verbindingen een verhelderend, versterkend en wellicht zelfs transforma-
tief effect hebben op de beroepsopvatting en de invulling van het beroep. Door allerlei verbin-
dingen en de transformaties die dit kan opleveren, is de kans groot dat schoolorganisaties 
diffuser worden, het onderwijs minder schools wordt en de rollen en taken van de leraar zullen 
veranderen, waardoor leren in verbinding steeds vanzelfsprekender zal zijn. Leraren, leraren-
opleiders en leraren in opleiding die samen leren, die zowel lerende als leermeester kunnen zijn 
en die allen de rol van verbindingsofficier tussen belanghebbenden kunnen vervullen.
De volgende activiteiten kunnen beroepsopleiders en hun educatieve partners tot boundary 
crossing verleiden:
 Ontmoetingsmomenten en broedplaatsen creëren en de ontwikkeling van netwerken 

met studenten en andere externen en met eigen collega's bevorderen.
 Uitdagende doelen stellen en opdrachten formuleren. Voor onderwijsprofessionals kan 

De huidige
tijd vraagt om ‘leren
in verbinding’ door 

beroepsbeoefenaren 
en beroeps-
opleiders.
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dit een trigger zijn om na te gaan hoe zij zich tot deze doelen verhouden, tot de  eigen 
professionaliteit en die van anderen, en welke concerns er zijn.

 Faciliteren van gesprekken om kennis te delen, werkwijzen af te stemmen en samen 
nieuwe praktijken te creëren.

 Ontwikkelen van verschillende vaardigheden zoals dialogische gespreksvaardigheden 
om grensgesprekken te kunnen voeren en samen op te denken, de vaardigheid om 
vrijmoedig te kunnen spreken en de vaardigheid om situaties op verschillende manieren
te framen kaderen/ begrijpen?

 Ontwikkelen van stimulerende grensobjecten die verleiden tot leren. Dat kunnen mega-
projecten zijn zoals een fabriekshal, maar ook kleine opdrachten om iets met verschillende 
partners te ontwikkelen en te produceren.

 Partners verleiden om gedeeld eigenaarschap van hun gezamenlijke activiteiten te 
ontwikkelen.

 Identificeren en faciliteren van grensgangers.
 Terughoudend zijn met de introductie van concepten die het eigenaarschap en het 

zelf werken en leren en doen frustreren. 
 Vraaggericht en hands-on ondersteunen van grensgangers in hun ontwikkeling, bij de 

organisatie van grenspraktijken en bij het oogsten van opbrengsten van hun activiteiten.
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Praktijkvoorbeeld 5

Boundary Crossing tussen de Faculteit Educatie 
van de HAN en het scholenveld

Martine Derks, Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Wim Folker, SKPCPO Delta, Arnhem

Met de regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholenveld zijn de besturen 
voor primair onderwijs en de Faculteit Educatie de uitdaging aangegaan om de 
samenwerking te versterken. Daartoe is een permeabel curriculum ontwik-
keld waarin (toekomstige) leraren, meer dan voorheen, gebruik kunnen 
maken van onderdelen uit een gezamenlijk ontwikkeld 'praktijkpro-
gramma'. De onderdelen uit het praktijkprogramma worden ontwikkeld 
en uitgevoerd door lerarenopleiders, onderzoekers en specialisten uit de 
opleiding en de beroepspraktijk en dienen bij te dragen aan een leven 
lang leren van (toekomstige) leraren en aan schoolontwikkeling. Alle 
partijen zijn het erover eens dat deze ambitie alleen te realiseren is als er 
meer 'ruimte' komt binnen het curriculum van de Han Pabo en het professionalise-
ringsbeleid van leraren en lerarenopleiders.

Wat hebben we gedaan?
Binnen de opleidingsschool zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuw curri-
culum. Inmiddels spreken we over een permeabel curriculum, een curriculum dat 'doordringbaar' 
is voor nieuwe vraagstukken en voor de inbreng van professionals uit andere organisaties. Een per-
meabel curriculum bestaat uit een kernprogramma en flexibele onderdelen. Met deze flexibele 
onderdelen neemt niet alleen de keuzevrijheid bij studenten toe, ook (startende) leraren kunnen 
voor hun eigen professionele ontwikkeling gebruik van maken van flexibele onderdelen uit het 
permeabel curriculum. Daardoor zijn er binnen het curriculum opleidingsactiviteiten aan te wijzen 
waar zowel studenten als (startende) leraren gebruik van kunnen maken. Door het curriculum op 
deze wijze vorm te geven wordt het leren op de werkplek met de flexibele onderdelen een onder-
deel van het praktijkprogramma en ontstaat er een betere verbinding tussen de theorie en de 
beroepspraktijk van de opleidingsschool.

De ontwikkeling en uitvoering van een ‘up to date’ praktijkprogramma wordt gefaciliteerd door 
het hbo en po. Besturen voor het primair onderwijs initiëren ‘bovenschoolse onderzoeksprojecten’ 
rondom actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk van de opleidingsschool. Zo is in de afgelopen 
twee jaar ingezet op het thema ‘Begaafdheid’. Het psychologisch onderpresteren bij leerlingen was 
namelijk niet verminderd met de invoering van handelingsgericht werken en programma's voor hoog-
begaafde leerlingen. Specialisten uit het primair onderwijs, lerarenopleiders, onderzoekers zijn aan 
de slag gegaan met onderzoek, pilots binnen scholen, en het ontwikkelen van materialen en het 
verzorgen masterclasses (een van die flexibele onderdelen) voor belangstellende studenten en leraren. 

Een praktijk-
programma moet 
flexibel zijn, met 

ruimte voor nieuwe 
en actuele vraag-

stukken.
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Deze ‘bovenschoolse onderzoeksprojecten’ kunnen beschouwd worden als boundary practices 
die zich op de drempel bevinden van de bekende werkroutines en innovaties binnen de opleidings-
school. Het zijn niet alleen de nieuwe vraagstukken uit de beroepspraktijk die als input dienen 
voor het permeabele curriculum, maar ook de inbreng van specialisten uit het po, lerarenopleiders, 
onderzoekers en de (toekomstige) leraren waar zij mee samenwerken doet er toe. Ons inziens is 
een permeabel curriculum en daarbinnen het gebruik van ‘bovenschoolse onderzoeksprojecten’  
voorwaardelijk om de praktijk en onderzoek meer impact te laten krijgen op het onderwijs aan 
leerlingen en de werkprocessen waar studenten binnen de opleidingsschool in participeren. 

Wat moet nog beter?
We zijn tevreden over de stappen die gezet zijn. Het zijn voorwaarden om tot een betere manier van 
(samen)werken in de regio te komen. Wel erkennen we dat de specialisten in het po en de leraren-
opleiders die binnen deze boundary practices participeren meer aandacht verdienen binnen het 
verdere implementatieproces. Uit gesprekken blijkt dat het voor hun eigen ontwikkeling veel ople-
vert. Toch merken zij dat leidinggevenden van de opleidingsschool de meerwaarde van deze samen-
werking voor de eigen organisatie en de Opleidingsschool als geheel nog niet altijd erkennen. 
Het is van belang dat er meer met hen gecommuniceerd gaat worden over de noodzakelijkheid 
van deze ontwikkeling binnen de opleidingsschool. Velen denken nog als netwerkpartner, waarbij 
ieder in het po en hbo zijn eigen zelfstandigheid behoudt. Met boundary practices gaat de samen-
werking echter verder en ontstaan er vrijplaatsen waar deelnemers kunnen experimenteren en 
nieuwe ontwikkelingen implementatierijp kunnen maken. Pas als leidinggevenden bewust gebruik 
maken van deze vrijplaatsen, ontstaat er 'ruimte' voor professionals en worden middelen voor onder-
wijsontwikkeling ingezet voor een slimmere manier van (samen) werken in onze regio.
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Praktijkvoorbeeld 6

Effectief Samen Opleiden voor het mbo: 
mbo'ers en hbo'ers maken kennis met elkaar

Marja Poulussen, Hogeschool Rotterdam 

Context
Voor een duurzame samenwerking rondom het docentschap in het beroepsonderwijs heeft het 
samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam (HR) met de ROC 's Albeda, Zadkine en 
Da Vinci College (Opleidingsschool Rotterdam & Drechtsteden) een doorlopende leerlijn ontwik-
keld. Deze bestaat uit drie opleidingsfasen: (1) Oriënteren en interesseren, (2) Opleiden en (3) Inwer-
ken van beginnende docenten. Deze praktijkbijdrage spitst zich toe op een leeractiviteit uit de fase 
Oriënteren.

De aanleiding
Binnen de Opleidingsschool werd opgemerkt dat instituutsopleiders en studenten van de HR minder 
bekend zijn met het docentschap in het beroepsonderwijs dan met het docentschap in het algemeen 
vormend onderwijs. Instituutsopleiders én studenten interesseren voor en laten oriënteren op het 
mbo werd daarmee één van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Het is belangrijk de
te organiseren activiteiten aan te laten sluiten bij de behoeften, eisen en mogelijkheden van alle 
betrokkenen. Toen één van de mbo-instellingen met het verzoek kwam om de eindproeve van 
een studente Administratief, Secretarieel, Commercieel (ASC) van Zadkine bij de lerarenopleiding 
van HR te laten uitvoeren, ontstond het idee om een studentuitwisseling voor mbo en hbo te orga-
niseren.

Wat wilden we bereiken?
We vonden het voor de aspirant-leraren en instituutsopleiders belangrijk ze 
kennis te laten maken met mbo-studenten, hun (voor)oordelen over 'het 
mbo' te nuanceren en hun horizon te verbreden ten aanzien van het 
werken in het mbo. De studenten van het mbo en hun docenten kregen 
de gelegenheid 'echt binnen te kijken op het hbo' en de studenten 
werden expliciet gewezen op deze doorstroommogelijkheden voor 
henzelf. 

Hoe zag de uitwisseling eruit in de praktijk? 
Het resultaat was een ontmoeting van ruim 30 tweede- en derdejaars aspirant-leraren (vooral Engels, 
maar ook wiskunde, maatschappijleer, natuurkunde en Nederlands), 20 studenten van Zadkine, en 
instituutsopleiders en mbo-docenten. Twee derdejaarsstudenten (Engels en maatschappijleer), die 
hun praktijkstage op ROC Zadkine lopen, vertelden over hun keuze voor de lerarenopleiding en over

Door 
uitwisseling 

maken instituuts-
opleiders, docenten 
en studenten kennis 

met elkaars 
praktijk.


