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1. INTRODUCTIE
Beroepsonderwijs en –training in een snel veranderende wereld
Met de start van de 20e eeuw bracht de industrialisatie en arbeidsdifferentiatie een nieuwe
uitvoering van beroepsbegeleiding, beschreven als een “klein middel voor de industriële staat”
(Arthur et al. 1999, p. 163). Nieuwe beroepen ontstonden en mensen kregen steeds meer
werkzekerheid tijdens hun werkleven. De laatste decennia zijn globalisatie en snel verbeterende
informatietechnologieën echter katalysatoren gebleken voor een moeilijker te definiëren
beroepenlandschap.
Door deze veranderingen zijn werknemers genoodzaakt vaardigheden en competenties te verkrijgen,
die wezenlijk verschillen van de kennis en vaardigheden die nodig waren voor de 20e-eeuwse
beroepen (Savickas et al. 2009, p. 240). Mensen, beroepen en carrières werden en worden nog
steeds flexibeler. Dit document richt zich op de beroepsaspecten en economische aspecten van de
huidige levensbenadering van beroepsonderwijs en –training.
Beroepstraining bestaat traditioneel voornamelijk uit theoretische kennis die door
scholen/universiteiten wordt gecommuniceerd. Zulke “gestandaardiseerde” kennis kan leiden tot
een eenzijdig beeld van beroepen en biedt valse zekerheid. Hierdoor is het moeilijk te presteren
onder werkelijke omstandigheden (Savickas et al. 2009, p. 243), dus zullen studenten het moeilijk
vinden dat wat ze leren toe te passen bij hun voorbereiding in het vinden van een baan (Law 2002, p.
445).
Werkverkenning en begeleide reflectie: Waarom het noodzakelijk is
Leerlingen “moeten leren hoe ze moeten omgaan met de werkende wereld” (Law 2006, p. 8).
Werkervaring kan, zoals we hierboven beschreven, helpen het beeld van iemands toekomstige
“werkleven” compleet te maken. Het “verbindt het leren met de omgevingen, taken en mensen die
betrokken zijn bij de intentie van het leren” (Law 2006, p. 17). Om die reden dient effectief
beroepsonderwijs en/of -training te bestaan uit theoretische en praktijkelementen, die deels in een
educatieve setting dienen plaats te vinden.
Studenten dienen te worden begeleid om, door middel van een ‘klant’/’adviseur’-achtige relatie, een
beeld te krijgen van hun carrièrepad. Loopbaanadviseurs dienen klanten in staat te stellen hun eigen
carrière en werkleven te begrijpen (Savickas 2005, p. 43). Dit kan deels door theoretische kennis in
verband te brengen met leren in de praktijk, maar voor de meeste klanten is dit geen makkelijke stap
omdat adviseurs vaak zelf ook moeite hebben theorie en praktijk te combineren om studenten en
leerlingen te helpen een compleet beeld te creëren.
De DELTA-methode: Combinatie van theorie en praktijk
De “DELTA-methode” is een middel voor adviseurs en docenten om een dialoog te beginnen. Het
doel ervan is de klant te laten nadenken over zijn/haar praktijkervaringen en het kan gebruikt
worden in het dagelijkse schoolleven na enkele praktijk ontwikkelingssessies, enkele weken bij een
bedrijf of een langere werkervaring. Er wordt gebruik gemaakt van 15 vragen die voldoende zouden
moeten zijn voor een gesprek van zo’n twintig minuten en is geschikt voor het combineren van
theoretische kennis en praktische aspecten van het werk.
4

Werkverkenning en begeleide reflectie
In een aantal beroepssystemen in Europa speelt praktijkervaring een kleine rol. Als die al aanwezig is,
is het vaak vrijwillig en vindt het plaats aan het eind van de school- of studieperiode van de student.
Evaluatie van praktijkervaring lijkt geen algemeen gebruik te zijn. Er wordt zelfs nog minder gedaan
om de vaardigheden die een student heeft ontwikkeld te koppelen aan de leeromgeving.
Voor de meeste beroepsinstituties biedt de DELTA-methode dus iets nieuws en hopelijk iets nuttigs
tijdens gesprekken met studenten. Het aantal van 15 basisvragen voor adviseurs of docenten kan
worden uitgebreid met meer gedetailleerde vragen om een meer diepgaande opvatting over een
onderwerp te verwerven. DELTA biedt simpelweg een richtlijn voor een student-docent-dialoog
waarvan het hoofddoel is om theoretische kennis te verbinden met praktijkervaring en de studenten
te helpen hun eigen oordelen te vellen.
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2. WERKVERKENNING EN BEGELEIDE REFLECTIE: EEN NOODZAKELIJK
VERBOND
Competentie is het totaal van begaafdheden, kennis en vaardigheden die een persoon in staat stellen
effectief te werken in verschillende situaties van zijn/haar werk.
Zeven aspecten spelen een rol in het verkrijgen van competentie:
Vakkennis is het kennen van theorie; dingen weten.
Vakvaardigheid is het beheersen van handelingen; prestaties realiseren.
Expertise is het weten en kunnen van het voorspelbare denken en handelen in het beroep;
overdenkingen zijn “Kun je dat uitleggen?” “Kun je dat doen?”
Teamroutine is samenwerken in verschillende teams.
Redzaamheid is voor vol meedoen aan het werkproces in de praktijk.
Praktijkrepertoire is bewustzijn van wat er kan en gebeurt in feitelijke werksituaties;
reflectieve vragen zijn “Wat gebeurde er?” “Werkte het goed?”
Reflectie / oordeelsvermogen betekent het afwegen van relevante argumenten en
mogelijkheden (expertise) tegen realistische verwachtingen (praktijkrepertoire).

vakkennis
expertise
vakvaardigheid
oordeelsvermogen
teamroutine
praktijkrepertoire
redzaamheid

Figuur 1: Geerligs (2012)
Een student is competent wanneer hij goed reageert als de praktijksituatie verandert. Zijn
competentie wordt erkend, zodra hem een rol in het werkproces wordt toevertrouwd. Vertrouwen
wordt opgebouwd wanneer iemand in staat is goede beslissingen te nemen in verschillende situaties
op de werkplek: met een nieuwe klant, een andere aanpak, een nieuw team. Een student is redzaam
wanneer hij/zij, indien nodig, aanpassingen kan maken. Wanneer studenten bij het maken van
beslissingen hun expertise gebruiken om een situatie af te wegen gebaseerd op vaardigheid en hun
praktijkrepertoire in een realistische context, dat noemen we dit reflecteren. Reflecteren verbindt
ideeën en realiteit en daarom hangt het competentieniveau af van de reflectie.
Hoe kunnen studenten deze reflectievaardigheid bereiken?
Twee leerprocessen en cycli
Expertise kan voornamelijk worden verkregen door instructie. Vakkennis en vakvaardigheden kunnen
goed op scholen worden geleerd, en wat daarvoor nodig is kan behoorlijk gemakkelijk worden
beschreven, vastgelegd en geëvalueerd.
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De verwerving van teamroutine wordt daarentegen bepaald door wat de student in de praktijk
ervaart. Een beoordeling van de mogelijke bijdrage van de werkplek is daarbij cruciaal. Bij het kiezen
van een werkplek is het belangrijk vooraf te bedenken wat er geleerd dient te worden. Praktijksituaties zijn echter onvoorspelbaar en wat er uit ervaringen kan worden geleerd dient te worden
ontdekt door reflectie en reconstructie.
We onderscheiden daarmee twee verschillende leerprocessen:
•

Verklarend leren: instructie. Hierdoor ontwikkelen studenten een verklarend oordeel. Dit is het
voornaamste leerproces om expertise te verwerven.

•

Procedureel leren: reconstructie. Het resultaat is een reflectief oordeel. Dit is het leerproces voor
het verkrijgen van praktijkrepertoire.

Figuur 2: Landstede (2012)
Deze twee leerprocessen staan echter niet los van elkaar. Beide processen hebben baat bij elkaar.
Aan de ene kant is expertise nodig om in de praktijk te werken; aan de andere kant is het
ontwikkelen van een praktisch repertoire nodig om te ontdekken welke expertise je nog nodig hebt
om professioneel competent te zijn.
Deze processen vinden plaats in twee verschillende leeromgevingen: de school of universiteit en de
werkplek. Beide processen zijn in beide situaties betrokken, zoals weergegeven in de volgende
afbeelding:
Praktijkleren

Leren op school

Belevenissen

Doorvragen
tot
Leervragen
Oordeelsvermogen
Ordenen
&
Aanvullen

Ervaringsleren
Praktijkrepertoire
Fragmenten

Verklarend leren
Expertise

Figuur 3: Geerligs (2012)
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Leerprocessen worden niet voltooid in het werkproces, en leerprocessen op school resulteren niet in
professionele ervaring.
Om een competentiegebaseerd leerprogramma te realiseren moet een school drie leerprocessen
organiseren:
Leren van vakvaardigheden en vakkennis volgens leerdoelen, instructie en formatieve testen
als hulpinstrument, in een gevarieerde en aantrekkelijke vorm;

•

Ontwikkeling van teamroutine en redzaamheid door middel van leren op de werkplek, met
reflectie die leidt tot een leervraag;

•

Het verbinden van de twee leerprocessen. Dit wordt op veel manieren gedaan. Het gebruik van
leervragen verbindt theorie en praktijk met elkaar. Analyse van praktijksituaties verbindt
expertise met praktijk. Praktisch repertoire geeft expertise zin. Voor het verdedigen van een
oordeel dient de student uit te leggen hoe hij de geldigheid van de argumentatie (expertise)
afweegt tegen het realisme van de uitgesproken inzet (praktijkrepertoire).
vakkennis
vakvaardigheid

Leerdoel > Instructie > Toets

goed

tekort

Perspectief > Doorvragen > Leervraag

oordeelsvermogen goed

reflectie op situatie en rol
BELEVENISSEN

teamroutine
redzaamheid

tekort

goed

Portfolio
Examen .
Proeve van bekwaamheid

•

Figuur 4: Geerligs (2012)
Amerikaans en Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat leren op de werkvloer alleen niet geheel
effectief is omdat:
•

Het leerproces op de werkvloer ondergewaardeerd wordt. De focus ligt op prestatie;

•

Er op de werkvloer nauwelijks echte reflectie plaatsvond en de opmerkzaamheid en
situatiebewustzijn daardoor niet werd getraind en zij weinig leervragen hadden;

•

Die paar keer dat er leervragen ontstonden, deze vragen niet werden opgeschreven en
besproken in een aansluitend leerproces.

We kunnen dus de volgende conclusie trekken: een werkproces is niet automatisch een effectief
leerproces. Studenten dienen de gelegenheid te hebben te praten over wat ze in de praktijk doen:
begeleide reflectie op hun ervaringen op de werkplek is noodzakelijk om te reconstrueren wat er
gebeurd is. Van daaruit dient er een doorlopend leerproces georganiseerd te worden, dat alleen
begeleid kan worden door de school of universiteit.
Wanneer een docent met een student terugkijkt op een ervaring, dan zou hij net zo nieuwsgierig
moeten zijn als de student over wat er heeft plaatsgevonden. Door middel van de reconstructie van
8
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een ervaring kan men met de student uitvinden wat de rol was van de student zelf, hoe ingewikkeld
de situatie was, wat de gewenste en uiteindelijke uitvoering was, enz. De student wordt
situatiebewust, en de docent ook. De ervaring verandert in een gerichte leerervaring. Met andere
woorden: de student wordt zich bewust van waar hij aan is blootgesteld. Hij krijgt inzicht in wat hij
heeft geleerd, maar ook in wat hij nog niet weet of kan.
Hieruit kan de docent de student helpen een leervraag te formuleren en op te schrijven. De leervraag
kan onderdeel zijn van een nieuwe constructie (Ik heb meer kennis nodig) of een nieuwe praktijksituatie (Ik ben klaar voor een complexere taak). Door herhaalde toepassing in verschillende situaties
gecombineerd met herhaalde reflectie zal de student begrijpen hoe dingen werken in het beroep,
maar ook hoe hij met verschillende situaties omgaat.
Dit betekent ook dat een begeleider hetgeen op school gebeurt niet kan scheiden van wat er in de
praktijk gebeurt. Vakkennis en vakvaardigheden zijn nodig om vorderingen te maken in de praktijk.
Tijdens de praktijk zullen nieuwe leervragen ontstaan waaraan het leerprogramma aandacht dient te
besteden.
Een van de uitdagingen voor een begeleider is het combineren van de twee processen, omdat de
student dit in de meeste gevallen niet zelf kan. De begeleider heeft kennis nodig van de praktijk (wat
belangrijk is voor het bedrijf), het leerprogramma (inhoud van de onderwerpen en vereiste
kwalificatie) en reflectievaardigheden (hoe maak je een ander bewust van hoe goed hij het doet en
wat hij nodig heeft). Deze activiteiten vormen een deel van de competentie van de docent.
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3. OVERZICHT VAN DE DELTA-METHODE (GEERLIGS)
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Beroepsidentiteit

EQF 1, S: uitvoering; F: handeling; R: proces

4. Leervragen op niveau?

EQF 2, S: activiteit; F: resultaat; R: doel
EQF 3, S: team; F: effect; R: opgave
EQF 4, S: afdeling; F: opgave; R: branche

EQF 5, S: organisatie; F: opgave; R: markt
EQF 6, S: organisatie; F: opgave; R: technologie
EQF 7, S: systeem; F: opgave; R: filosofie

Figuur 5: Geerligs (2012)
De diagnose met DELTA heeft drie lagen – assen, voor een gesprek van 20 minuten met de
studenten. Er is ook nog een vierde as voor het niveau van de opleiding ingetekend (S = de
werksituatie, F = de focus van de reflectie en R = de achtergrond bij de reflectie):
As 1: Hoe ging het? Wil je praten over je praktijkwerk? In deze fase van het gesprek onderzoekt
de docent de bereidheid van de student om te praten over zijn/haar ervaringen op de
werkvloer. Wellicht is hij ziek of heeft hij een fysiek of psychologisch probleem. De thuissituatie
of een bredere sociale context kan zorgelijk zijn. De student heeft misschien twijfels bij zijn
beroeps- en schoolkeuze. Er kunnen culturele, sociale, mentale of cognitieve problemen zijn op
de werkplek; met collega’s of met de baas. Deze dingen dienen allemaal herkend en opgelost te
worden voordat de verwerving van de beoogde competentie kan beginnen of voortgezet kan
worden. Hoe dan ook, de eerste vraag voor reflectie kan zijn: “Hoe ging het?” En als “het” – de
kwestie – duidelijk is, dan kan de gang van zaken opnieuw worden opgebouwd. Persoonlijke en
sociale kwesties dienen niet tot in detail uitgezocht te worden, maar toegewezen te worden aan
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specialisten op school of elders. De taak van docenten/coaches als begeleider is om dieper op
beroepskwesties in te gaan. De vragensessie dient echter nooit langer dan 20 minuten te duren.
Als het gesprek van 20 minuten geen constructieve resultaten oplevert, dient er een nieuw
gesprek gepland te worden.
As 2: Hoezo? Analyse van het werk- en leerproces. In de volgende paragraaf zullen we dieper
ingaan op de 15 criteria die hierbij horen.
As 3: Hoe diep precies? Stappen in ontwikkeling van competentie hangen af van hoever de
student is en hoever hij wil komen (opleidingsniveau).
□ Ontwikkeling van prestaties: Prestaties worden gerealiseerd door kleine
gestructureerde stappen:
▪ Eerst train je een enkele handeling en leest daarover. Theorie lezen kan
op voorhand of achteraf worden gedaan.
▪ Daarna train je alle handelingen van de activiteit, waaronder het
uitvoeren,aanpassen,communiceren, organiseren en het verantwoordelijk
zijn.
▪

Als je een activiteit onder de knie hebt kun je een alternatieve activiteit
trainen.

▪

De volgende stap in prestatie is de geïntegreerde activiteit.

▪ De vijfde stap is de training van een vernieuwende activiteit. Dit betekent
het uitvoeren van handelingen die nog niet eerder zijn gedaan.
□ Ontwikkeling van capaciteit: Capaciteit gaat meer over wat je weet dan wat je
doet:
▪ Het begint bij de basis. De basis bestaat uit theorie uit de wetenschap en
technologie, maar ook van vakmensen.
▪

De volgende stap is het toepassen van de basis in de praktijk. De praktijk
van het werkproces, leerproces, gebruik van bronnen, connecties en
bewustzijn.

▪

Daarna train je de praktijkanalyse. Dit kan een enkele activiteit zijn,
maar ook een vernieuwende activiteit.

▪

Een andere ontwikkeling is het herkennen van essentie in de praktijk.

▪

Tenslotte kan de basis voor jou van waarde zijn: dit is de ontwikkeling
van persoonlijke visies. Wij verwachten van een ervaren persoon dat hij
betekenis kan geven aan de basis en dat hij/zij zijn of haar visies van tijd
tot tijd zal herzien.

11

Werkverkenning en begeleide reflectie

4. 15 CRITERIA VOOR REFLECTIE, DIAGNOSE, BEGELEIDING EN BEOORDELING
VAN COMPETENTIE
Zoals eerder beschreven in deze paper, is situatiebewustzijn voor de student het eerste doel van
begeleide reflectie. Het is normaal dat een ervaring volledig wordt begrepen als erover wordt
nagedacht en gesproken – dit noemen we reflectie. Een goede discussie kan verhelderend zijn en de
perceptie van wat er is gebeurd veranderen. Reflectie is een middel om bewustzijn te trainen. Een
goed bewustzijn is een must voor het verwerven van competentie.
Als een student zich bewust is van het werkproces in een praktijksituatie, dan kan hij/zij daarvan
leren en een gevoel van realiteit, ambitie en professionele identiteit ontwikkelen. Reflectie zorgt
ervoor dat de student zich realiseert dat hij/zij sommige dingen automatisch deed, terwijl andere
dingen meer werden overwogen. Dit is reflectie op je leerproces. Reflectie is ook een manier om over
jouw leren te praten.
De vijftien variabelen, en de stappen voor het ontwikkelen hiervan, zijn voor de expertcoach een
hulpmiddel om met de student systematisch te werken aan situatiebewustzijn, bewustzijn van
verkregen competentie en leervragen voor verdere ontwikkeling. Hoe realistisch, gemotiveerd en
begaan is de student? Voldoet de student aan de doelstellingen van het programma? Is de student
klaar met leren op de werkplek (voor zover nodig voor de doelstellingen van het programma)? De
antwoorden op deze vragen kunnen worden gerelateerd aan elk competentieniveau voor een
bepaald werkproces.
De vijftien variabelen, vijf voor zowel activiteit, prestatie als capaciteit, worden gebruikt om een
praktijkervaring te reconstrueren. Sommige variabelen wegen zwaarder, afhankelijk van de
werksituatie en het beoogd opleidingsniveau. Ze kunnen worden gebruikt om de reconstructie van
elke praktijkervaring te beschrijven. Voor deze reconstructie is zowel het werk- als leerproces
onderhevig aan reflectie:
•

De reconstructie van het werkproces wordt gedaan met tien variabelen: de vijf van activiteit en
prestatie. Met deze tien wordt de context en het productieproces beschreven.

•

Ook voor de reconstructie van het leerproces worden tien variabelen gebruikt: de vijf van
prestatie en capaciteit. Met deze tien variabelen wordt het proces en het resultaat van
persoonlijke ontwikkeling beschreven.

•

De student wordt mogelijk eerst werkprocesbewust en daarna leerprocesbewust. In het
leerproces kan de ervaring, een gebeurtenis, veranderen in een perceptie, iets met betekenis.
Daarna verandert de perceptie wellicht in een ervaring, iets dat de eigen persoon verandert. Dit
leren heeft twee uitkomsten:

•

Iets dat goed heeft uitgepakt en niet vergeten dient te worden, dat volledig verkregen en
herhaaldelijk toegepast dient te worden – dit is een nieuwe ervaring.

•

Iets dat niet goed heeft uitgepakt, maar desondanks nuttig is voor volledige competentie en dat
geleerd en getraind dient te worden – dit is een leervraag.
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ACTIVITEITSVARIABELEN
Het eerste dat gedaan wordt, is het beschrijven van de activiteit. Het is belangrijk je bewust te zijn
van je activiteit in een praktijksituatie, om je vervolgens op tijd aan te passen. Er zijn vijf belangrijke
aspecten om het gedrag in een werkproces te beschrijven:
1. Fysieke werkdruk: de vereiste fysieke capaciteit in een situatie. Als deze werkdruk te hoog is, dan
kan de student de aandacht verliezen. De docent dient antwoorden te vinden op vragen als:
Hoe vermoeid is de student? Zal de student in staat zijn het werktempo vol te houden?
2. Mentale werkdruk: de psychologische last van een situatie. De stress die studenten voelen kan
gemakkelijk hun concentratie verminderen. Het is voor de betrouwbaarheid van elke werknemer
en zijn werk zeer belangrijk dat de student lichaam en geest in balans houdt.
3. Autonomie: de (verandering van) rollen in een situatie. Studenten dienen zich bewust te zijn van
(een mogelijke verandering van) hun rol. Ze voeren mogelijk een taak uit en moeten dan opeens
adviseren en waarschuwen of hebben zelfs de leiding in het werkproces. Enkele aspecten:
Respecteert de student de baas? Is de student voorbereid om extra verantwoordelijkheid te
dragen?
4. Complexheid: het aantal variabelen in een situatie. In normale situaties kunnen drie variabelen
tegelijk worden beheerst, meer is moeilijk. En in nieuwe situaties dienen de nieuwe variabelen
een voor een geleerd te worden, totdat men ermee om kan gaan. Heeft de student een goed
overzicht van de situatie?
5. Dynamiek van een werkproces: dit is wanneer de variabelen zelf veranderen. Is de student
flexibel en consistent?
PRESTATIEVARIABELEN
Prestatie betekent het bereiken van iets. Het heeft een dubbele betekenis: prestatie als inspanning –
hard werken – en als aangeboden product of dienst – hoge kwaliteit. Prestatie bepaalt hoe we
handelen in een werkproces. De uiteindelijke prestatie is belangrijk, omdat een werkgever allereerst
iets afgeleverd wil hebben. De reconstructie van prestatie volgt na de reconstructie van de situatie
(activiteit). Zonder helder beeld van de situatie kan de prestatie niet worden geanalyseerd. Er zijn
ook vijf variabelen voor prestatie, welke beschrijven in welk opzicht een student bijdraagt aan de
uitkomst van een activiteit:
1. Uitvoeren: doen wat er gevraagd wordt in een situatie. Dit is dus de basis die nodig is. Hiervoor
dienen de studenten vakkennis en vakvaardigheden te bezitten.
2. Aanpassen: corrigeren wanneer een situatie verandert. Tijdens het werkproces kunnen dingen
anders uitpakken dan vooraf verwacht of gepland; deze dienen aangepast te worden en dat
vereist oplettendheid voor alles wat er in het werkproces gebeurt. Zelfvertrouwen is jezelf
aanpassen in het feitelijke werkproces.
3. Organiseren: zorgen voor een vloeiende uitvoering. Maak voorbereidingen, bekijk de voortgang,
zorg ervoor dat dingen opgeruimd worden.
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4. Communiceren: ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op de hoogte worden gehouden. Dit
betekent dat alle betrokken mensen informatie ontvangen zodat zij vooruitgang kunnen zien in
het werkproces.
5. Verantwoordelijk zijn: beslissingen nemen en initiatieven en voortgang verdedigen. Dit betekent
dat je verantwoordelijk bent voor wat er is gebeurd en dat je de genomen beslissingen in het
werkproces verdedigt.
De hoofdvragen na een prestatie zijn: Hoe ging het? Hoe heb je het gedaan?
De vijf aspecten van prestatie wegen niet voor elke competentie even zwaar. Het niveau van
verwachte antwoorden van een student op school of universiteit zal zeer verschillen van die van een
ervaren persoon, of die van een student aan het begin van het programma en een student vlak voor
de examens. Prestaties verbeteren naarmate de expertise en het praktijkrepertoire zich ontwikkelen.
CAPACITEITSVARIABELEN
Capaciteit heeft vooral te maken met leerprocessen en het handelen in leerprocessen. Werkgevers
verwachten van hun werknemers dat ze weer weten dan nodig om basistaken uit te voeren:
bijvoorbeeld, oplettend zijn en te anticiperen op dingen die fout kunnen gaan. Dit “meer dan alleen
doen”, dit extra gereedschap wordt capaciteit genoemd. De vijf gerelateerde variabelen zijn:

1. Regels: het onder de knie krijgen en gebruiken van (praktijk) theorieën. Een werkproces heeft
veel eigenschappen. Het begrijpen van het werkproces vereist mogelijk kennis van veel
verschillende regels. Om het gebruik van regels door de student te reconstrueren, bespreekt de
docent met hem/haar een voor een de relevante eigenschappen met als doel herkenning,
analyse, toepassing, prioriteiten vaststellen of dingen in perspectief plaatsen. Dit kan technisch,
economisch, organisatorisch zijn of meer fundamenteel, fysiek, chemisch, psychologisch of
sociaal. Dit kan betrekking hebben op praktijk theorieën of verwacht gedrag. In deze stap
wordt het bepalend oordeel gebruikt en ontwikkeld.
2. Eigen leren: sturen en aanvullen van de eigen ontwikkeling. Hoe kan de student, wanneer nodig,
de regels vinden? Kan de student zijn/haar eigen leren organiseren? Hoe heeft de student
zijn/haar kennis vergroot? Wat heeft de student gedaan in een urgente situatie?
3. Bronnen: kiezen, gebruiken en ontwikkelingen van bronnen. Wanneer de regels worden
verkregen van anderen, sites of boeken, dan is de betrouwbaarheid van de gegevens belangrijk.
Heeft de student geschikte bronnen gebruikt? Waren dit meerdere bronnen, waren deze
betrouwbaar, hoe is de geldigheid gecontroleerd?
4. Connecties: transdisciplinaire afwegingen, bijvoorbeeld tussen theorie en praktijk of tussen
praktijken. In werkprocessen dienen vaak verschillende benaderingen gecombineerd te worden.
Was de student zich hier bewust van? Was hij/zij onderdeel van een wisselwerking, heeft hij deze
misschien tot stand gebracht? Hieronder valt wederkerende beoordeling.
5. Mentale groei: het sturen van eigen doelen en percepties. De meeste studenten die
beroepsonderwijs gaan volgen op junior, senior of hoger niveau zijn psychologisch in de
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instrumentale fase. In die fase ontdekken ze hun eigen doelen/behoeften. Dit is belangrijk voor
de onafhankelijke werker. De volgende fase is de interpersoonlijke fase waarin men de
doelen/behoeften van andere mensen leert te begrijpen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor een
chef-kok. Daarna volgt de zelfsturende fase, wat betekent dat iemand in staat is een stap terug te
zetten van zowel zijn/haar eigen doelen/behoeften als die van de groep, en autonome
beslissingen kan maken.

De belangrijkste vragen over capaciteit zijn: Wat wist je hierover? Hoe ben je dit te weten gekomen?
De vijf aspecten van capaciteit wegen niet voor elke competentie even zwaar. Capaciteit groeit
naarmate de expertise en praktisch repertoire zich ontwikkelen. Op lagere niveaus is prestatie
belangrijker dan capaciteit, maar op hogere niveaus geldt dit andersom.
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5. DELTA (Diagnosis of Experience for better Learning and Training of
Awareness) IN HET KORT: STAPPEN VOOR LEREN OP DE WERKPLEK,
CARRIÈRELEREN EN REFLECTIEF OORDELEN (GEERLIGS, 2012)
1. De docent (expert) vraagt de student naar zijn ervaringen: “Wat heb je gedaan op de werkplek?”
De student geeft informatie over zijn/haar professionele activiteiten. In dit geval gaat de docent
verder met punt 3, zo niet met punt 2.
2. De student beschrijft zijn/haar (fysieke of mentale) staat, persoonlijke twijfels en vragen over
beroepskeuze, conflicten, enz. Dit vereist bijzondere aandacht en de docent zorgt hier eerst voor.
3. De student reflecteert op zijn/haar werk- en leerprocessen (criteria 1 – 15). De docent kan met
hem uitgebreider op details ingaan. In dat geval gaat hij verder met punt 5, zo niet met punt 4.
4. De vragen van de docent en de reflectie door de student werpen een licht op wat er is gebeurd
vanuit het oogpunt van de student. De aspecten van activiteit, prestatie en capaciteit zijn
indicatoren van procesbewustzijn. Gesteund door de docent maakt de student een reconstructie
van zijn/haar ervaringen; hij wordt zich bewust van zijn werk- en leerprocessen.
5. De student herkent stappen van ontwikkeling in zijn werk- en leerproces (normen voor prestatie
en capaciteit). In het geval van een bewust leerproces gaat de docent verder met punt 7, zo niet
met punt 6.
6. Door middel van reflectie gaan de docent en student dieper in op de achtergrond van zijn/haar
stappen in het leren – op sommige aspecten van prestatie en capaciteit.
7. De student onderkent tekortkomingen in expertise, praktisch repertoire of oordeel en formuleert
toepasbare leervragen. In dit geval gaat de docent verder met punt 9, zo niet met punt 8.
Let op: in dit stadium schakelt de student van indicatoren voor procesbewustzijn naar educatieve
aspecten van competentie. Hij gaat van reflectie naar leeractiviteit. Dit is de connectie tussen leren
op de werkvloer en studie.
8. De docent generaliseert en analyseert met de student zijn/haar ervaringen en samen formuleren
ze de leervragen.
9. De student bepaalt de benadering van de leervragen. In dit geval gaat de docent verder met punt
11, zo niet met punt 10.
10. De docent en student bepalen samen de benadering van de leervragen; dit kan gebeuren op de
werkvloer, in lessen op school of via doorlopende reflectie.
11. De student toont genoeg discipline om de leervragen te beantwoorden en hiervan te oogsten op
het vereiste niveau. De leerling is zich bewust van perspectief, verantwoordelijkheid en
professionele identiteit op een vereist niveau. De docent concludeert.
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6. VOORBEELDVRAGEN DIE GESTELD KUNNEN WORDEN TIJDENS EEN GESPREK TUSSEN KLANT EN ADVISEUR
ACTIVITEIT
FYSIEKE WERKDRUK

MENTALE WERKDRUK

AUTONOMIE

COMPLEXHEID

DYNAMIEK

Was het zwaar / moeilijk?

Was het werk veel hetzelfde?

Wat was je positive?

Wat heb je gezien op je werk?

Was het werk gevarieerd?

Heb je opgegeven?

Was het interessant /
opwindend?

Waren de rollen duidelijk?

Had je een algemeen overzicht
van de situatie?

Was het anders dan wat je
verwachtte?

Wat maakte het moeilijk een
algemeen overzicht te hebben?

Wat veranderde er
onverwachts?

Waren er veel variabelen
betrokken?

Zou je flexible moeten zijn op je
werk?

Kon je alle variabelen onder
controle houden?

Wat heb je veranderd?

In hoeverre ben je uitgedaagd?
Ben je erg vermoeid geweest
door je werk?
Was er een deadline voor je
werk?
Heb je het op tijd afgekregen?

Kon je koel / onder controle
blijven?
Was je erg gestrest?

Hoe verantwoordelijk was je
voor het werk?
Moest je beslissingen nemen?
Wat heb je gekozen?

Was er een deadline voor je
werk?

Wat heb je overwogen?

Heb je het op tijd afgekregen?

Wat heb je besloten?
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PRESTATIE
UITVOEREN

AANPASSEN

ORGANISEREN

COMMUNICEREN

VERANTWOORDELIJK ZIJN

Heb je de activiteit zoals
gepland uitgevoerd?

Hoeveel mensen waren er
betrokken?

Hoe was het contact met
anderen?

Hebben ze gevraagd of het goed
ging?

Hoe ben je er mee omgegaan?

Hoe wist je dat het goed is
gegaan?

Heb je de activiteit zelf
voorbereid?

Heb je informatie gedeeld?
Welke?

Wat ging er het best?

Kun je demonstreren wat je
hebt gedaan?

Wat zou je anders doen als
dingen misgaan?

Heb je alles zelf gedaan?

Heb je anderen geholpen met je
informatie?

Was jij verantwoordelijk voor
dat werk?

Wie heeft jou om hulp
gevraagd?

Was je prestatie (niet) goed?

Wat heb je gedaan?
Hoe ageerde / reageerde je?

Heb je een foto genomen van je
werk?

Waar heb je hulp gekregen?

Wat heb je eerst gedaan?

Wat was de meest radicale
aanpassing? Heb je die zelf
gedaan?

Heb je problemen gehad met
collega’s?

Wat was het doel?

Wat zou je anders doen?

Hoe reageerden de anderen?

Wat ging er niet goed?
Heb je het je baas / collega’s
Had je zelf een antwoord klaar?
verteld?

Vond je het vervelend als de
communicatie niet goed
verliep?

Wat heb je besloten?

Waarom reageerde je zoals je
deed?
Wie nam het initiatief?
Welke problemen heb je je
supervisor gegeven?
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CAPACITEIT
REGELS

EIGEN LEREN

BRONNEN

CONNECTIES

Heb je links gelegd naar andere
disciplines?

Waarom bestaan deze regels?

Weet je het zeker?

Welke bronnen heb je gebruikt?

Waarop is jouw actie
gebaseerd?

Hoe kwam je daarachter?

Wist je hoe je ze moest
gebruiken?

Wat heb je er van geleerd?

Hoe wist je dat je het goed hebt
gedaan?

Hoe heb je het opgelost?

Welke feiten waren belangrijk?

Heb je het onderwerp vooraf
bestudeerd?

Wat is de connectie tussen de
feiten die je tegenkwam?
Kon je het problem uitleggen?
Voldeed het aan de eisen?
Wat was de verklaring?

Welke experts heb je om hulp
gevraagd?
Wat waren je belangrijkste
leermomenten? Waarom?
Had je de situatie eerder
meegemaakt?

Heb je ze zelf gevonden?
Van welke bronnen heb je het
meest geleerd?
Waar heb je informatie
gevonden over de activiteit?
Was de bron betrouwbaar en
toegankelijk?
Was het makkelijk de bron te
selecteren?

Was je expertise genoeg?
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Hoe heb je elke discipline
gebruikt?

MENTALE GROEI

Wat wil je graag zijn?
Wie wil je graag zijn?
Was het leuk te leren?
Waarom?

Hoe weet je of je de relevante
disciplines hebt gebruikt?

Hoe raakte je geïnspireerd?

Was het gerelateerd aan andere
situaties?

Welk deel van leren fascineert
je het meest?

Waar doet het je aan denken?

Heb je een duidelijke missie?

Welke gebieden waren in dit
geval belangrijk?

Heb je eerder een vergelijkbare
ervaring gehad?

Hoe wist je welke het
belangrijkst was?

Wat doe je als je twijfels hebt?
Probeer je een probleem eerst
zelf op te lossen?
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