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Woord vooraf

LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit verricht praktijkonderzoek naar 

de professionalisering van, door en met leraren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 

de beroepsvereniging van leraren, de Onderwijscoöperatie. 

Om de bestaande kloof tussen onderwijsonderzoek en de -praktijk te overbruggen, geeft LOOK het onderzoek 

vorm samen met leraren: co-creatie. Zij nemen actief deel aan het (reflecteren op) onderzoek. Vier wetenschap-

pelijke onderzoeksprogramma’s zijn hierbij leidend: Wat beweegt leraren?, Sociaal leren, Reflection in action en 

Professionele identiteit. 

Onze werkwijze is waardevol voor het gehele onderwijs; van wetenschap tot de dagelijkse praktijk. 

Het leidt tot lokale oplossingen, tot praktische kennis en instrumenten die leraren kunnen gebruiken en weten-

schappelijke publicaties zoals deze. In deze publicatie wordt verslag gedaan van de inzet van ‘critical friends’ bij 

de professionalisering van leer- en werkmeesters in de Waterfabriek, een project van het Koning Willem I College 

in ’s-Hertogenbosch, waarbij ook LOOK (voorheen RdMC) betrokken is. 

Alle instrumenten en publicaties zijn vrij beschikbaar op onze website.

J.J.M. (Jos) Kusters Msm

Directeur LOOK

Open Universiteit
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1 Inleiding 

In deze publicatie wordt het instrument critical friend in het kader van professionaliseren beschreven. Deze 

aanpak is ontwikkeld tijdens het professionaliseringsproces van de leer- en werkmeesters in de Waterfabriek. In 

2008 is het Koning Willem I College (KW1C) in ’s Hertogenbosch gestart met een nieuw onderwijsconcept in ‘de 

Waterfabriek’, School voor Marketing en Techniek. Hier wordt geleerd volgens de principes van de Omgekeerde 

Leerweg: “een verregaande integratie van leren en werken, waarbij een levensechte leerwerkomgeving ervoor 

zorgt dat leren uit het werk gehaald kan worden.” (Aalsma, 2011). De beroepscontext, de Waterfabriek, is de 

leeromgeving. De Omgekeerde Leerweg is een antwoord op de traditionele aanpak in het beroepsonderwijs 

waarin een minder prominente rol voor de integratie van theorie en praktijk gepraktiseerd werd en waarbij een 

authentieke beroepspraktijk als leeromgeving niet zo volledig ontwikkeld was. 

Omdat het concept van de Omgekeerde Leerweg nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, moeten de lera-

ren, voortaan leer- en werkmeesters of begeleiders genoemd, zich professionaliseren om het concept te leren 

toepassen in de Waterfabriek. Over hoe dit professionaliseringsproces verliep, is aan de hand van de onder-

zoeksvraag: Op welke wijze verloopt de professionalisering van de leer- en werkmeesters in de Waterfabriek?, 

uitgebreid verslag gedaan (Jansen, Aalsma & Janssen (2011). 

Tijdens dit onderzoek is een grote verscheidenheid aan professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd. Zo zijn er 

studiemiddagen georganiseerd, workshops, specifieke themabijeenkomsten, externe sprekers ingehuurd, team-

bijeenkomsten rondom een onderwerp (bijvoorbeeld bedrijfsmatig werken, toetsing en evaluatie, aannamebe-

leid) verzorgd, enzovoort. 

Een belangrijk onderdeel van het professionaliseringsproces was de inzet van een critical friend. Een critical 

friend staat naast de leer- en werkmeesters (de leraren), denkt mee over het concept en kijkt mee naar het bij-

behorende handelingsrepertoire. Hij is een luisterend oor, scherpe vragensteller, uitdager en observator voor de 

leer- en werkmeester. Hij ontwikkelt mede het concept en de gedachte daarachter. De ervaringen met de critical 

friend zijn van dien aard dat het gerechtvaardigd is om een instrument te ontwikkelen dat inzet van een critical 

friend in professionaliseringsactiviteiten van leraren zal vergemakkelijken. 

In deze publicatie wordt een set met gebruikersaanwijzingen, organisatietips en uitvoeringsactiviteiten beschre-

ven om de inzet van een critical friend zo goed mogelijk te waarborgen. In hoofdstuk 2 wordt een theoretische 

onderbouwing gepresenteerd van wat een critical friend is met daarbij als onderdelen: begrippenkader, kwali-

ficaties, algemene en specifieke eisen, gebruiksmogelijkheden, feedbackadviezen en inzet in begeleidings- en 

onderzoekssituaties. In hoofdstuk 3 wordt het eigenlijke instrument beschreven met daarin een overzicht van 

een mogelijke context, de checklist kwaliteiten van de critical friend, de te zetten stappen, organisatie en uitvoe-

ring, reflectie en evaluatie. In hoofdstuk 4 beschrijven we de case critical friend zoals we deze in de Waterfabriek 

hebben ontwikkeld en toegepast. We besluiten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

De critical friend kan zowel een man als een vrouw zijn. Vanwege de leesbaarheid schrijven we niet hij/zij, maar 

steeds hij. 

Deze publicatie is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in professionalisering van leraren, waarbij het 

handelen in de praktijk centraal staat en een interne of externe deskundige van die onderwijspraktijk de rol van 

critical friend vervult. 

 

 

 



LOOK8

 



Inzet van critical friends bij professionaliseren van leraren 9

2 Theoretische achtergronden van de critical friend 

2.1 Wat is een critical friend?

De critical friend komt oorspronkelijk uit de ‘kritische pedagogiek’, een stroming in de pedagogiek die in de 

jaren zeventig opgeld deed als tegenreactie op meer autoritaire benaderingen. Kritische pedagogiek legde het 

accent op zelfontplooiing en zelfontwikkeling en veel minder op opvoeding in de betekenis van voor- en na-

doen en het opleggen van waarden en normen. De critical friend werd ingezet in de professionele relatie tussen 

ouders en hulpverleners. In dialoog met de critical friend werden voor opvoeders wegen gezocht om kinderen 

vanuit de ‘kritische pedagogiek’ te begeleiden. 

Hierna tekenen zich in de loop der tijd verschillende theorieën, situaties en toepassingen van de critical friend 

af. De rode draad is dat een critical friend wordt toegepast in een ontwikkelingssituatie, met altijd een observa-

tor en een geobserveerde. Kenmerkend voor een critical friend is de vertrouwensband tussen de geobserveerde 

en de critical friend als observator, als basis voor ontwikkeling. De critical friend en de ontvangende collega 

zoeken naar een balans tussen uitdaging/kritiek en support. Belangrijk is om een juiste balans te vinden tus-

sen “uitdagende vragen” (critical role) en de behoefte aan steun en bevestiging (friend role). Een van de meest 

gebruikte omschrijvingen voor een critical friend is die van Costa & Kallick (1993): “a trusted person who asks 

provocative questions, provides data to be examined through another lens, and offers critiques of a person’s 

work as a friend. A critical friend takes the time to fully understand the context of the work presented and the 

outcomes that the person or group is working toward. The friend is an advocate for the success of that work” (p. 

50). Ook andere auteurs benadrukken de specifieke relatie die dikwijls als een spagaat getypeerd wordt. Watling 

e.a. (1998) spreken van een continuüm van ‘total friend’ naar ‘total critic’. Voor Wade & Hammick (1999) bevorde-

ren ‘ground rules’ vertrouwen en een gevoel van veiligheid in de groep (aanwezigheid, groepsregels, procedures). 

Welke omschrijving of definitie ook gehanteerd wordt, vertrouwen, kritisch zijn en spelregels in acht nemen zijn 

steeds terugkerende aspecten. 

Rooskens (2010) diept het verschil tussen een critical friend en een ‘gewone’ collega wat verder uit. Een critical 

friend is onderscheidend van een ‘gewone collega’ die zich laat zien door middel van behulpzaamheid, sym-

pathie of peer coaching. Een belangrijke karakteristiek van de situatie is dat iemand iets wil leren door onder-

steuning te zoeken bij het uitvoeren van een taak. Bij het oplossen van een probleem kan een beroep op een 

critical friend gedaan worden. Dit is meestal een persoonlijk initiatief, maar het kan ook een initiatief zijn van 

de leidinggevende naar aanleiding van een specifiek professionaliseringsvraagstuk. In de case van Waterfabriek 

was het initiatief van het management om het concept van de Omgekeerde Leerweg verder te ontwikkelen en 

te implementeren. De persoon die om ondersteuning vraagt, kan bepalen of hij een critical friend wil die zich op 

het proces concentreert (de focus op coaching) of op het domein van specifieke kennis (de focus op cognitieve 

expertkennis) dat aansluit bij de gestelde vraag. Reflectie, of nog beter de stimulering van zelfreflectie door de 

vragensteller, is een deel van het kerngedrag van een critical friend. De critical friend richt zich op essentiële 

onderdelen van de vraag of het probleem. Het gaat om kritische vragen stellen en om het stimuleren van 

feedback in een leersituatie. Een critical friend verbindt zichzelf in een uitgesproken relatie, waarin wederzijds 

vertrouwen de basis vormt.

Enkel- en dubbelloops leren van individuen

Het werk van Schön (1983) is een belangrijke publicatie geweest voor het ontwikkelen van reflectieactiviteiten 

voor het leren en ontwikkelen van personen, organisaties en netwerken. Schön introduceerde de begrippen 

‘reflection on action’ en ‘reflection in action’ waarmee hij doelde op professionals, die leren stil te staan bij hun 

eigen handelen in de praktijk, gericht op verbetering. Schön verbindt de praktijk van professionals, zoals leraren, 

met hun kritisch reflecteren. Argyris en Schön (1996) hebben in dit verband een onderscheid gemaakt tussen 

enkel- en dubbelloops leren op basis van twee handelingstheorieën. De hoofdgedachte in hun werk is dat voor 

ingewikkelde problemen in organisaties de gangbare manier van leren niet voldoet, een manier die zij wel ‘sin-

gle loop learning’ noemen, omdat mensen wel leren maar niet leren beter te leren. 
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Voor ingewikkelde problemen is ‘double loop learning’ nodig, een manier van leren waarin mensen hun eigen 

veronderstellingen kritisch bekijken en leren beter te leren. 

Als een individu enkelloops leert, gaat hij op zoek naar een andere manier of strategie om tot de gewenste 

uitkomst te komen, zonder dat hij daar al te diep over nadenkt. Als een individu dubbelloops leert, gaat hij eerst 

zijn onbewuste structuren en opvattingen onderzoeken en veranderen, om pas daarna over te gaan tot 

hernieuwde actie, met bijbehorende nieuwe consequenties. 

Enkelloops leren is geschikt bij alledaagse, routinematige taken. Dubbelloops leren is geschikt bij complexe 

taken, die niet in routine te vatten zijn. Het spreekt voor zich dat dubbelloops leren moeilijker is dan enkelloops 

leren. Om dubbelloops leren op gang te brengen kan een critical friend helpen bij het stellen van vragen om 

onbewuste structuren en opvattingen te onderzoeken om dieper op de problemen in te gaan. Een kritische 

beroepssituatie, een niet-routinematig probleem, kan niet met een routinematige aanpak opgelost worden. 

Daarom zal bij kritische beroepssituaties een beroep gedaan moeten worden op het dubbelloops leren. De 

critical friend helpt de leraar via feedback en reflectie onderliggende structuren en theorieën te expliciteren, te 

onderzoeken en eventueel aan te passen, waardoor er dubbelloops leren gaat optreden (Argyris & Schön, 1996). 

2.2 De inzet van een critical friend 

Veel leren vindt plaats tijdens de uitvoering van het werk. Vandaag de dag lijkt de werkplek zelfs de leersituatie 

bij uitstek te zijn in snel veranderde arbeidsorganisaties. Het leerproces van werkenden bestaat voor maar liefst 

94 procent uit informeel leren. Tot die conclusie komt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 

(ROA) van de Universiteit van Maastricht (2009). Het is dus niet voor niets dat de aandacht voor leerprocessen, 

die ontstaan uit werkactiviteiten zelf (de werkomgeving als leeromgeving) en die door de betrokkenen vaak niet 

als leerprocessen worden omschreven, groeit. Een van die processen is de collegiale ondersteuning.

De critical friend wordt tot nu toe het meest ingezet als instrument om het gesprek tussen collega’s betreffende 

voortgang, ontwikkeling en professionalisering te stimuleren.

Bambino (2002) maakt deel uit van een groep collega’s die onderling fungeren als critical friend. In zo’n situatie 

kan de rol van critical friend rouleren. “For me, this process meant looking more deeply at both assignments and 

my students’ responses to them. I could no longer blame the weather, the full moon, or my students’ hormones 

when a lesson failed to produce its intended results. Instead, I took the work to my Critical Friends Group and 

asked my colleagues what they saw, what they questioned, and most important, what they saw missing in my 

teaching approach” (p. 25).  Zij onderscheidt vier belangrijke functies van een critical friend. 

- Een critical friend geeft feedback. Collega’s stellen vragen, observeren elkaar tijdens hun werk en bespreken 

 elkaars ervaringen. 

- Een critical friend werkt samen. In een critical friend-groep wordt samengewerkt om bijvoorbeeld een nieuw 

 tentamen te maken of een nieuwe didactische werkwijze, waarbij de critical friend reflecteert op (on)mogelijk-

 heden, kwaliteit en uitvoerbaarheid. 

- Een critical friend vindt nieuwe oplossingen. In een critical friend-groep kan een bepaalde aanpak van 

bepaalde vraagstukken in de klas worden besproken, door elkaars inbreng worden verbeterd en met succes 

in de klas worden toegepast (Bambino 2002, p. 27).

- Een critical friend maakt een community. Leraren staan gezamenlijk voor de opgave om het onderwijs 

voortdurend te verbeteren. Een critical friend-groep biedt de gelegenheid om samen met collega’s naar het 

gegeven onderwijs te kijken. Deze activiteiten zijn kritisch omdat het de leraren uitdaagt om hun onderwijs 

te verbeteren. Om dit te bereiken zijn ‘vrienden’ nodig die hetzelfde doel nastreven. Leraren, die gezamenlijk 

naar een onderwijsmoment van een collega hebben gekeken (video of live) bespreken het getoonde gedrag 

van de leraar en reflecteren op resultaat, nieuwe aanpakken, nieuw leraargedrag en andere resultaten.
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Het Annenberg Instituut voor onderwijshervorming van de Brown University (Providence, Rhode Island, VS) 

heeft als eerste het model van een critical friend als collegiale dialoog ontwikkeld. De eerste publicatie dateert 

uit 1994. Dit instituut deelt de critical friend een rol toe bij het ontwikkelen van collegialiteit, het aanmoedigen 

van reflectie en het heroverwegen van leidinggeven. De collegiale dialoog is ingebed in het samenwerkend 

leren van volwassenen. In de opvatting van het Annenberg Instituut zijn er drie type situaties waarin de critical 

friend kan worden gebruikt: observaties van collega’s, bespreken van concreet onderwijsgedrag en overleggen 

met elkaar over een bepaald onderwerp. Elke activiteit in de critical friend setting bevat elementen als nauw-

keurige beschrijving van de case, goed luisteren en feedback in de vorm van vragen stellen aan elkaar in de 

groep. In dit verband onderscheidt het instituut drie groepen van feedback. 

- Zachte feedback: geeft ondersteunende en waarderende opmerkingen over het gepresenteerde werk.

- Koele feedback: is meer afstandelijk en geeft verschillende manieren om over het werk na te denken of over 

 de gestelde vragen.

- Harde feedback: daagt meer uit om het denken van de presentator van de case ter discussie te stellen. 

De stappen die een critical friend in het algemeen doorloopt, zijn: het geven van een overzicht van de gebeur-

tenissen door de begeleider, presentatie van de observaties, het werk of het onderwerp, verhelderende vragen, 

feedback en discussie door de deelnemers, reflectie door de deelnemers en als laatste het afsluiten van het 

proces en de bijeenkomst. 

Een andere variant van de inzet van een critical friend is die tussen schoolleiders. Deze aanpak is onder leiding 

van John MacBeath aan de Universiteit van Cambridge ontwikkeld. De critical friend vormt in deze aanpak 

een deel van een systeem van visitatie waarbij een vooraf afgesproken onderdeel van de school (bijvoorbeeld 

toetsing) wordt onderzocht, gerapporteerd en tijdens een discussie aan het einde van het bezoek, kritisch wordt 

besproken. 

Swaffield (2007) als vertegenwoordiger van de opvattingen uit Cambridge waarin de critical friend vooral een rol 

speelt in het contact tussen directies van verschillende scholen, geeft de volgende beschrijving: “Whatever the 

specific context the most generally accepted portrayal of a critical friend is as a detached outsider who assists 

through questioning, reflecting back and providing another viewpoint. The critical friend prompts the other 

person towards honest reflection and reappraisal, a seeing anew that may be challenging and uncomfortable, 

yet enhancing. The relationship is neither cosy nor collusive, but rather one that cultivates constructive critique” 

(Swaffield, p. 2).

Kenmerkend voor haar beschrijving is dat ze de critical friend ziet als een buitenstaander die vragen stelt, reflec-

teert en andere standpunten inbrengt, die wellicht uitdagend of ongemakkelijk zijn, maar wel versterkend. Als 

zij de persoon van de critical friend beschrijft, hanteert zij termen als vertrouwen, gedeelde waarden en doelen, 

persoonlijke kwaliteiten, communicatie en praktijkgerichte acties. 

In Nederland wordt de aanpak zoals in Cambridge ontwikkeld vooral gebruikt op directieniveau van verschil-

lende scholen voor voortgezet onderwijs. Centraal staat een gezamenlijke onderzoeksvraag van bijvoorbeeld 

twee vo-scholen, die systematisch wordt uitgewerkt en onderzocht. Directieleden zoeken gedurende de dag 

naar antwoorden op de gezamenlijke onderzoeksvraag. Aan het einde van de dag wordt een presentatie van de 

bevindingen gegeven, die gezamenlijk kritisch wordt besproken. Bij deze nabespreking wordt de aanpak van 

beide scholen (van bijvoorbeeld toetsing) ter discussie gesteld met het doel van elkaar te leren. 

Naast een meerwaarde van een bezoek tussen de scholen, rapporteren gebruikers ook belangrijke voordelen 

binnen één organisatie (VO-raad, 2011). “Deze manier van uitwisseling, professioneel begeleid en op-

gezet, geeft inzicht in zaken en belangrijke knelpunten en heeft ook sociale waarde (waardering, collegialiteit, 

teamontwikkeling, toevoeging auteurs) voor de leden van de organisatie” ( www.dev.vo-raad.nl/thema’s/

internationalisering).
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2.3 Positionering van de critical friend in begeleiding en onderzoek 

In het algemeen onderscheidt de critical friend zich van een coach door het gegeven dat de critical friend als 

inhoudelijke deskundige wordt ingezet. Zijn activiteiten vinden niet plaats achter gesloten deuren. De focus van 

de critical friend ligt niet op het proces, hij is geen coach, die gericht is op het bevorderen van persoonlijke effec-

tiviteit van de gecoachte. De critical friend werkt samen met de leraar (of groep van leraren) aan de oplossing van 

een gedefinieerd probleem, waarbij reflectie op het handelen belangrijk is. Het gaat niet om persoonlijke groei. 

Reflectie is dus een belangrijk onderdeel van de critical friend-activiteiten. Een critical friend manifesteert zich 

doorgaans in de context van professionaliseringsvraagstukken dan wel onderzoek. Reflectie en evaluerend 

handelen liggen dicht bij elkaar. De visie van Blonk (2010) over Evaluerend Handelen geeft een mooie context 

voor de inzet van een critical friend. In haar Voortgangsrede Lectoraat Evaluerend Handelen geeft zij de volgende 

omschrijving van het begrip Evaluerend Handelen: “… het systematisch stilstaan bij het dagelijks handelen van 

(teams van) professionals en wat het oplevert voor betrokkenen (de docent, de leerlingen, de organisatie).” 

Evaluerend Handelen is een continu proces waarbij professionals:

- stilstaan bij wat werkt

- dit dan vooral proberen te doen

- en op zoek (blijven) gaan

- naar iets wat wellicht ook (of beter) gaat werken

- hiermee durven experimenteren

- weer gaan kijken of en waarom dit werkt

- betekenis geven aan eigen handelen. (p. 7). 

Evaluerend Handelen past in het proces van bekwaamheidsontwikkeling. Wanneer een leraar zich verder 

ontwikkelt, wordt zijn handelen steeds bewuster en doelgerichter. Hij is bewust bekwaam. Om tot bewust 

bekwaam handelen te komen, is reflectie noodzakelijk. Om zich verder te ontwikkelen zijn doelmatige evaluaties 

en reflecties noodzakelijk, aldus Blonk. Als methode stelt Blonk voor om uit te gaan van de ervaringen van de 

professionals. Men gaat op zoek naar practice-based evidence die waardevol kan zijn voor meer onderwijs-

omgevingen. De opgedane kennis in de praktijk van de individuele leraar kan uitgewisseld worden met collega’s. 

In een dergelijke setting kunnen de collega’s als critical friend opereren (zie hiervoor de aanpak zoals het 

Annenberg Instituut deze formuleert). 

Ponte (2002) positioneert critical friends in het kader van actieonderzoek. In Pontes stappenplan voor actie-

onderzoek (de ARTE-aanpak) vormen critical friends een onderdeel. De critical friend speelt een belangrijke rol 

in het op gang brengen en houden van een systematische reflectie. Ponte beschrijft kenmerken van actieonder-

zoek en legt daarbij het accent op reflectief onderzoeksmatig handelen:

- Actieonderzoek is gericht op het eigen handelen van docenten en de situatie waarin dat handelen 

 plaatsvindt.

- Bij actieonderzoek reflecteren docenten op basis van systematisch verzamelde informatie.

- Actieonderzoek gebeurt in dialoog met collega’s binnen en buiten de school.

- Bij actieonderzoek worden leerlingen (of andere groepen) gebruikt als belangrijke bron van informatie. 

In haar benadering wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor reflectie (‘reflective practitioner’ of 

reflectief-onderzoeksmatig handelen. De critical friend ondersteunt de ‘practitioner’ bij het (aanleren) van 

reflectieactiviteiten.

De voortgang van het actieonderzoek wordt besproken met collega’s binnen en/of buiten de school, die elkaar 

vooral met behulp van vragen helpen bij het kritisch reflecteren op wat zij doen of wat zij willen doen. Critical 

friends zijn hier dus vooral leraren, die elkaar steunen door het stellen van vragen om een ingebracht probleem 

te verhelderen. De critical friends vervullen in dialoog met elkaar verschillende rollen:
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- informerend: elkaar tips, adviezen en suggesties geven

- bemoedigend: elkaar moed inspreken om door te gaan, elkaar waardering geven

- uitwisselend: vrijblijvend met elkaar praten over ervaringen

- modellerend: zien van elkaar hoe het kan

- verkennend: elkaar bevragen voor het verhelderen van een ingebracht probleem of thema of vragenderwijs 

 zoeken naar verschillende perspectieven bij het analyseren en interpreteren van verschijnselen. 

De methode van de critical friend in de onderzoekscontext wordt gebruikt in diverse (leraren)opleidingen. In 

de Hogeschool Domstad bijvoorbeeld gebruikt men de critical friend in het kader van het leren uitvoeren van 

actieonderzoek. Hij is iemand die vragen stelt over het onderzoek. Voor de critical friend hanteert men daar drie 

regels (conform Ponte, 2007) over het te bespreken onderzoeksvoorstel:

- Er worden in principe alleen vragen gesteld.

- Beoordelende opmerkingen worden ook niet gemaakt, ook niet in de vorm van vragen.

- Oplossingen voor wat ingebracht wordt, worden niet gegeven. 

De critical friend kan drie soorten vragen stellen: 

- vragen naar concrete gebeurtenissen, voorbeelden en ervaringen om wat ingebracht wordt te illustreren

- vragen naar achtergronden van de situatie, het probleem, de werkwijze, enzovoort, oftewel: vragen naar 

 redenen, motivaties of doelen

- vragen naar de rol van andere factoren (personen, context, literatuur) die betrokken zouden kunnen worden 

 bij het analyseren en begrijpen van wat ingebracht wordt.

Het is voor de critical friend dus belangrijk om door te vragen zodat de student geholpen wordt. Diegene die 

critical friend is (student of begeleider) leert ook van de besproken situatie. 

2.4 Effecten van de inzet van de critical friend

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van het inzetten van critical friends voor het leren van stu-

denten. Van Swet (2007) heeft aan Fontys OSO onderzoek gedaan naar de effecten op het leren van studenten 

met behulp van critical friends. Haar onderzoeksvraag luidde:    

 “What method and structure for ‘critical friends’ is helpful to support students during their ‘dissertation 

 process’ in the various parts of the masters programme?”

Zij onderscheidt daarbij verschillende aspecten zoals: het aanreiken van een raamwerk voor het gebruik van 

critical friend, leren in kleine groepen (zonder begeleider), het gebruik van Sharepoint1, het inbouwen van het 

idee van critical friend in het ontwikkelen van toetsen en het deelnemen aan het Fontys OSO discussieplatform in 

Sharepoint. De rol van critical friend is hier virtueel, nadat tijdens introductiebijeenkomsten alle deelnemers uit-

gebreid met elkaar kennis hebben gemaakt. In deze setting vervulden vooral studenten de rol van critical friend. 

Resultaten van het onderzoek van Van Swet naar effecten van critical friend liggen vooral op het terrein van het 

concretiseren van en motivering voor het discussieplatformconcept en voor de inzet van de critical friend bij 

de studenten. Het inzetten van de critical friend blijkt ook te helpen bij het beantwoorden van de onderzoeks-

vragen van de studenten. 

1 SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een 

groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. Een belangrijk concept daarbij zijn de libraries of bibliotheken waarin documenten kunnen worden opgesla-

gen. De opgeslagen documenten kunnen verrijkt worden met metadata die aan een document zijn gekoppeld en bibliotheken kunnen versiebeheer hebben. Niet alleen 

Officedocumenten kunnen worden opgeslagen in SharePoint, maar in feite ieder digitaal object. Andere functionaliteiten die in SharePoint bestaan voor het uitwisselen van 

informatie zijn onder andere fora, enquêtes, taken en agenda’s. Doel hierbij is dat informatie op de juiste manier met de juiste persoon gedeeld kan worden. (Bron: Wikipedia)



Van Zon (2005) deed ervaring op met de critical friend in een uitwisselingsproject tussen Engelse en Nederlandse 

schoolleiders. Zij beschreef wat de voorwaarden zijn om het proces van reflectie en begeleiding goed te laten 

verlopen. Zij formuleert zeven stappen die een critical friend kan zetten om tot een goed proces te komen:

 1. Bepaal de focus voor onderwerp van reflectie (samen bepalen waar men zich op gaat richten, welk 

  onderwerp aan de orde is).

 2. Bespreek de zichtbare criteria van de focus en voor de dataverzameling.

 3. Plan het onderzoek en maak een protocol (wie doet wat wanneer).

 4. Verzamel informatie (eventueel met behulp van een formulier).

 5. Formuleer conclusies op basis van analyse van de gegevens.

 6. Presenteer de bevindingen (wat gaat goed/fout, aandachtspunten en vraagstukken).

 7. Blik terug op de leerervaringen (wat is geleerd over de focus, verbeterplannen).

2.5 Samenvatting 

Kenmerkend voor een critical friend zijn de twee rollen die hij in een dialoog met een ander moet vervullen. 

Belangrijk is om een juiste balans te vinden tussen kritische vragen stellen (critical) enerzijds en het vervullen 

van de behoefte aan steun en bevestiging (friend) anderzijds. In deze bijdrage kiezen wij voor de opvatting 

van Costa & Kallick (1993), waarbij de critical friend beide rollen combineert. Wij onderschrijven de nadruk die 

Rooskens (2010) legt op een karakteristiek van de situatie waarin de critical friend werkt, namelijk dat iemand 

iets wil leren door ondersteuning te zoeken bij het uitvoeren van een taak of het oplossen van een probleem. 

In de situatie van het professionaliseren van de leer- en werkmeesters in de Waterfabriek focust de critical friend 

op de rol van cognitieve kennisexpert en niet op die van coaching. 

Een van de belangrijkste taken van een critical friend is het geven van feedback op het getoonde gedrag, om dit 

gedrag te veranderen. Reflectie op eigen gedrag speelt hierbij een belangrijke rol. Schön (1983) introduceerde 

begrippen als ‘reflection on action’ en ‘reflection in action’ waarmee professionals stil leren staan bij hun eigen 

handelen in de praktijk, gericht op verbetering. Schön verbindt de praktijk van de leraren met hun kritisch 

reflecteren. Argyris en Schön (1996) hebben een onderscheid gemaakt tussen enkel- en dubbelloops leren. Als 

een individu enkelloops leert, gaat hij op zoek naar een andere manier of strategie om tot de gewenste uit-

komst te komen, zonder dat hij daar al te diep over nadenkt. Als een individu dubbelloops leert, gaat hij eerst 

zijn onbewuste structuren onderzoeken en veranderen, om pas daarna over te gaan tot hernieuwde actie, met 

bijbehorende nieuwe consequenties. Een goede critical friend stimuleert dubbelloops leren door het geven van 

feedback, het stellen van vragen en het op gang brengen van kritische reflectie. Hiermee worden immers onbe-

wuste mentale structuren onderzocht en veranderd. 

Een critical friend kan op verschillende manieren in gezet worden. Samenwerkend leren, collegiaal leren en 

begeleid leren worden veel genoemd (Annenberg Instituut, Bambino 2002, Swaffield, 2007). Ook bij de begelei-

ding van studenten van een lerarenopleiding, van (beginnende) leraren en schooldirecteuren zien we de critical 

friend een rol spelen (Blonk, 2010, Ponte, 2007). In het ARTE-onderzoeksmodel van Ponte (2002) is de critical 

friend in het actieonderzoek actief. Van Swet (2007) meldt op basis van haar onderzoek dat een critical friend 

onder meer effect heeft bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen van studenten. In deze bijdrage ligt het 

accent op de inzet van een critical friend bij professionaliseringsactiviteiten van leraren.

Informeel leren kan gestimuleerd worden door een critical friend, meestal een ervaren werknemer. 

Van Zon (2007) heeft zeven stappen onderscheiden bij de inzet van een critical friend. Wij zullen deze aanpak 

gebruiken als basis voor het te ontwikkelen instrument, omdat deze zeven stappen volgens ons een overzicht 

bieden van de uit te voeren activiteiten als critical friend. 
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3 Critical friend als professionaliseringsinstrument 

3.1 Context 

De critical friend die wij beschrijven, heeft betrekking op het professionaliseringsproces van leraren binnen de 

context van een onderwijsvernieuwing.

Het onderwijs staat bekend om zijn ‘vernieuwingsdrang’. Soms onder politieke druk, soms omdat de opvattingen 

over leren en opvoeden verschuiven, soms om organisatorische of financiële redenen. Vernieuwingen in het 

onderwijs zullen er altijd zijn, blijven en komen. “Vernieuwen is dan ook een continu proces, na de ‘invoering’ is 

het niet afgelopen.” (Frederiks & De Bie, 2004).

Het invoeren van een onderwijsvernieuwing vraagt om ruimte om te kunnen experimenteren en te leren, op 

basis van het principe van ‘trial and error’. In deze fase wordt er veel geëxperimenteerd en geprobeerd, maar 

vaak zonder gestructureerde reflectie. De docenten leren heel veel, maar communiceren dit meestal niet of bijna 

niet expliciet met elkaar. Onder maatschappelijke en politieke druk is er bovendien vaak weinig tijd om een on-

derwijsvernieuwing voldoende tijd en rust te geven om te ontwikkelen. De gerichte aandacht voor het wenselijk 

werkgedrag van de leraar (professionalisering) wordt daarmee vaak onderbelicht of te laat ingezet. 

Professionaliseren met ondersteuning van een critical friend is een effectieve werkwijze gebleken in het ontwik-

kelproces van het innovatieve onderwijsconcept ‘de Omgekeerde Leerweg’. Deze casuïstiek wordt beschreven in 

hoofdstuk 4. (zie ook Jansen, Aalsma & Janssen, 2011). 

Gedurende de ontwikkelingsfase van een onderwijsvernieuwing is er vaak weinig ruimte voor formele leer-

situaties in de vorm van trainingen of andere scholingsactiviteiten. Men maakt zich de principes van het nieuwe 

concept eigen in de context van informeel leren. “Informeel leren wordt opgevat als ongeorganiseerd, onbewust 

en ‘vanzelfsprekend’ leren dat plaatsvindt op de werkplek door ‘simpelweg’ – alleen of in samenwerking met 

anderen – taken uit te voeren. Dit leren wordt vaak gezien als een neveneffect van werk.”( Gabel, Jansen & 

Lemans, 2010, p. 23). Informeel leren verwijst naar het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes op 

grond van de ervaringen, die men dagelijks opdoet tijdens het werk. De werksituatie vormt een grote kracht in 

het proces, maar het nadeel is dat er veel te weinig expliciet gemaakt wordt in het leerproces, waardoor er ook 

vaak veel energie verloren gaat ofwel de overdracht naar een andere vernieuwende situatie niet gemaakt kan 

worden. De critical friend is een middel om grip te krijgen op het proces van informeel leren, zonder dit type 

leerproces aan te tasten ofwel formeel te maken. 

De kenmerken van informeel leren die we in deze context hanteren:

- Het is een leerproces dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten die verband houden met werk.

- Het gaat om verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes op grond van ervaringen die men dagelijks 

 opdoet in de confrontatie met zijn omgeving.

- Het is een ‘leermethode’ waarin de begeleiding door collega’s of experts op het werk een belangrijke rol kan 

 spelen. Deze begeleiding kan zowel gepland zijn als een ad hoc karakter hebben.

- Het is een ‘leermethode’ die vaak kenmerken heeft van zelfsturend of zelfstandig leren.

- Het wordt niet door een instelling of een organisatie aangeboden.

- Het wordt niet georganiseerd of gestructureerd in termen van doelstellingen, tijd of leerondersteuning.

- Het gaat in de meeste gevallen uit van een initiatief van de lerende maar de organisatie van het leerproces 

 kan doelbewust zijn; het leidt niet tot certificering (uit: PILIP-project, 2009, p. 13).

Informeel leren kan gestimuleerd worden door de inzet van een critical friend (meestal een ervaren medewerker 

of een betrokken expert, door de structuur van het arbeidsproces en door een cultuur van een stimulerende 

(lerende) werkomgeving. De rol van het management is hier cruciaal: indien het de initiator is, moet het 

management een juiste match zien te vinden tussen de critical friend en de medewerker(s). Vertrouwen, gelijk-

waardigheid, deskundigheid, professionele aanpak en iets extra’s toe kunnen voegen zijn belangrijke criteria 

voor succes van de critical friend. Wanneer er geen ‘klik’ plaatsvindt, wordt de critical friend meestal niet geac-
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cepteerd. Deze inzet zien de medewerkers dan als iets van buitenaf, waardoor vermijdingsgedrag gaat optreden. 

Zie voor het voorbeeld uit de Waterfabriek hoofdstuk 4.3. 

De context van informeel leren krijgt met de inzet van een critical friend iets meer het karakter van een formele 

leersituatie. Als het een persoonlijke keuze is, blijft men dichter bij het informele leren dan als het een keuze van 

het management is. Toch blijft de context van informeel leren in beide situaties voor een heel groot gedeelte 

bestaan, zeker als de ‘klik’ gemaakt is. 

Een critical kan ingezet worden in situaties waarin de verwevenheid van werken en leren zodanig groot is, dat 

informeel leren niet als leren herkend wordt. Hierdoor is men zich niet bewust van de resultaten en de moge-

lijkheden om het leren te beïnvloeden (Gabel, Jansen & Lemans, 2010). De critical friend kan door het stellen 

van vragen, het (leren) reflecteren op behaalde resultaten en bereikte veranderingen, juist wel laten zien dat er 

geleerd is. De critical friend komt heel dicht in of bij het werkproces van de lerende. Hij komt op de werkplek en 

kijkt mee vanuit de vertrouwensbasis, die eerder al als voorwaarde is genoemd voor het functioneren van de 

critical friend.

Een van de hoofdtaken van de critical friend is daarmee het observeren van het gedrag van de leraar. Vanuit 

observaties kan de critical friend spiegelen op gedrag en onderliggende kennis en vaardigheden. Door feedback 

te geven, worden ervaringen leerzamer gemaakt en kan de lerende kritisch reflectief werkgedrag ontwikkelen. 

3.2 Kwaliteiten critical friend 

Het uitvoeren van de rol van critical friend in het kader van een onderwijsvernieuwing is niet voor iedereen wegge-

legd. We zien de volgende persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten als onmisbaar voor de uitvoering van deze rol:

- De critical friend is een senior in zijn functioneren. Het begrip ‘senioriteit’ is natuurlijk niet eenduidig. Toch zien 

we dit als een belangrijk gegeven. Senioriteit in de zin van voldoende werkervaring en professioneel han-

delen roept een zeker respect op, wat helpt bij het voorhouden van een spiegel aan de geobserveerde. Een 

critical friend krijgt gezag door ‘de hoed en de rand’ van zijn vakgebied terdege te beheersen.

- De critical friend heeft een persoonlijkheid die vertrouwen oproept bij degene die geobserveerd wordt. 

Vertrouwen is een persoonlijke zaak, we kunnen dan ook geen algemene richtlijnen geven voor het zoeken 

naar iemand die vertrouwen uitstraalt. Toch is dit wel een belangrijk criterium, dat niet onderschat mag wor-

den gezien de rol van de critical friend.

- De critical friend heeft voldoende domeinkennis. De vereiste domeinkennis kan verschillende gebieden 

 betreffen, voortkomend uit de focus die gekozen is: kennis van de vernieuwing die ingevoerd wordt, van het 

 geven van onderwijs (‘goed schoolmeesterschap’), kennis van het vakgebied van de geobserveerde, kennis 

 van professionaliseringsvraagstukken binnen het onderwijs en kennis van de context.

- De critical friend kan flexibel bewegen op het spectrum van ‘friendship’ naar ‘being critical’. Aan de kant van 

‘friendship’ gaat het om: kunnen binden, vertrouwen geven, een open mind hebben, kunnen en durven uit-

dagen, perspectief kunnen bieden en in het bezit zijn van erkend expertise. Tegelijkertijd vraagt de kant van 

‘being critical’ om: durven benoemen en uitspreken van zichtbaar gedrag, ook als het minder positief is, niet 

verdoezelen van feiten, helder kunnen formuleren en de juiste toon weten te treffen (‘C’est le ton qui fait la 

musique’). Het flexibel kunnen bewegen over dit spectrum is de kracht van de critical friend.

- De critical friend is zich bewust van de valkuilen van deze rol. Zo dicht op het functioneren van een andere 

persoon zitten, kan leiden tot een aantal valkuilen, zoals bevooroordeeld zijn of worden, oplossingsgericht 

zijn vanuit het eigen perspectief, een directieve rol aannemen (vertellen hoe het moet), partij kiezen of een 

ongelijke balans aanbrengen tussen steun en kritiek.

- De critical friend bezit de volgende vaardigheden: registreren van waarneembaar gedrag, goede vragen 

 kunnen stellen, kunnen luisteren, goede feedback en steun geven. Wanneer dit in voldoende mate gebeurt, 

 dan ontstaat er een echt gesprek waarin reflectie en feedback plaatsvinden.
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3.3 Benodigde tools voor de critical friend 

Om het observatieproces op een structurele manier te laten verlopen heeft de critical friend enkele tools nodig: 

- een methodische aanpak, inclusief een kijkkader, dat de observaties stuurt en focust

- taalgebruik en vraagtechnieken

- reflectie

3.3.1 Methode

De inzet van de critical friend als professionaliseringsinstrument is vaak geen vrijblijvende keuze: er is immers 

een professionaliseringsbehoefte geconstateerd die vooraf gaat aan de vraag en de inzet. Een heldere structuur 

en methodiek voor beide partijen vergroot de kans op een succesvol traject. Van Zon (2005) formuleerde zeven 

stappen op basis van de inzet van critical friend als uitwisselingsinstrument ten behoeve van onderzoek. In het 

professionaliseringsproces binnen een vernieuwingssituatie zien we op basis daarvan de volgende zes stappen:

 1. Bepaal samen de focus voor het te ontwikkelen gedrag: de critical friend stelt op basis hiervan een 

  kijkkader op. 

 2. Bespreek de frequentie van de observatiemomenten; plan het proces, zodat de begin- en (voorlopige) 

  einddatum helder zijn.

 3. Stel de momenten van de nabesprekingen vast.

 4. Stel een persoonlijk dossier op.

 5. Presenteer de bevindingen, ook tussentijds (wat gaat goed, aandachtspunten en vraagstukken). 

  Gebruik dit als kennisdelingsmoment voor collega’s of andere teamleden.

 6. Blik terug op de leerervaringen (evaluatie).

Stap 1: Een kijkkader 

Een kijkkader is bedoeld om te focussen op de resultaten van het informeel leerproces in het werkgedrag. Een 

goede focus is van groot belang voor een effectieve inzet van de critical friend. Het levert een ‘schets’ van de 

situatie op en biedt mogelijkheden om bespreekbare, observeerbare of meetbare criteria te ontwikkelen (je 

moet iets kunnen ‘zien’ of ‘bevragen’).

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleiding of ‘trigger’ een belangrijke rol speelt om het proces van informeel 

leren in gang te zetten (Gabel, Jansen & Lemans, 2010). De critical friend reageert dus op een trigger en het 

daaruit voortvloeiend gedrag van de lerende.

De trigger zit altijd in de werksituatie en is de actie of de situatie die de leraar tot de kern en vervolgens tot 

handelen brengt. Door het principe van dubbelloops leren toe te passen (Argyris en Schön, 1996) gaat de leraar 

op zoek naar de onbewuste structuren en theorieën onder de werksituatie. Een kijkkader geeft aan welk hande-

len uit de actuele situatie bekeken wordt. Op deze manier kan een beeld geschetst worden van de te bereiken 

toekomst en kunnen handvatten voor professionalisering gedestilleerd worden.

Het kijkkader moet ook voldoende criteria bevatten voor het kunnen benoemen en bespreken van de focus. De 

criteria zijn zichtbare of bespreekbare ‘bewijzen’ die informatie geven over de focus. De criteria tonen aan dat 

er sprake is van een bepaalde veronderstelling. De geformuleerde criteria geven aan waar de critical friend naar 

moet vragen/kijken/zoeken. 

Kortom: 

Een bruikbaar kijkkader voor de critical friend is compact en gefundeerd tegelijkertijd en omvat:

- de focus van het onderzoek of de observaties

- de argumentatie of context voor deze focus

- het te bereiken doel

- heldere criteria die betrekking hebben op de focus.
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Stap 2: Frequentie

De kern van de taak van de critical friend zit in de ‘tandem’ van observatie met reflectie; met andere woorden: 

de critical friend komt op bezoek in de leersituatie en praat daarover na in een gesprek. De frequentie van deze 

bezoeken is van belang. Als er te veel tijd tussen de bezoeken zit, zal de leraar het proces minder ervaren als een 

effectief professionaliseringstraject; het wordt dan te incidenteel. Om vertrouwen op te bouwen kan een ‘rustige’ 

start wel van belang zijn. Afhankelijk van de werksituatie kan een langere periode achter elkaar heel goed 

werken. De critical friend in de Waterfabriek wisselde bezoeken van maandelijks een dag af met soms een hele 

week. Dit werd als heel prettig ervaren.

Vanzelfsprekend heeft ook de persoonlijke behoefte van de leraar hier invloed op. Hij kan de critical friend ook 

vragen juist in bepaalde periodes te komen (bijzondere projectweken bijvoorbeeld).

Stap 3: Reflectie door nabespreking

De ervaring heeft geleerd dat het prettig is als het reflectiemoment aansluit op het observatiemoment. Dit 

vraagt van de critical friend voldoende senioriteit om door het stellen van de juiste vragen het zichtbare werk-

gedrag direct bespreekbaar te maken aan de hand van onderliggende professionaliseringsvraagstukken.

De reflectie op de observatie heeft tot doel de leermomenten uit het eigen werk te halen, of anders gezegd uit 

het vertoonde gedrag. Het terugkijken op de handeling is op zich vaak al een belangrijk leermoment. Even de 

rust nemen om het moment te analyseren brengt al een leerproces op gang. De reflectie kan ook leiden tot het 

uitbreiden van het handelingsrepertoire van de leraar. Doordat de critical friend tips geeft en andere voorbeel-

den aandraagt, wordt de leraar toegerust met nieuwe alternatieven voor een volgend en vergelijkbaar moment.

De besproken leermomenten of geconstateerde leervragen kunnen het kijkkader vormen voor het volgende 

bezoek van de critical friend. Door deze ervaringen expliciet in het kijkkader op te nemen, gaat zich een lint van 

leermomenten vormen waarmee de professionalisering gestalte krijgt. 

Stap 4: Persoonlijk dossier

De critical friend legt alle acties na afloop vast in een verslag. Zijn observaties en het gevoerde reflectiegesprek 

worden structureel vastgelegd aan de hand van de onderdelen uit het kijkkader. In de schriftelijke verslag-

legging worden ook (voorlopige) conclusies van de critical friend verwerkt. De docent kan hier nog eens over 

nadenken en er zijn eigen reflectie aan toevoegen.

De reeks van verslagen vormt het persoonlijk dossier van de docent.

Stap 5: Kennisdeling

De critical friend wordt ingezet als een professionaliseringsinstrument, maar is niet gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling van een individuele medewerker. Dit sluit aan bij Rooskens (2010) die het essentieel vindt dat 

de inzet van een critical friend zich richt op leerprocessen bij bijvoorbeeld de uitvoering van een taak of het 

oplossen van een probleem. Als de critical friend zich focust op cognitieve expertkennis, dan is er geen sprake 

van coaching (zie ook 2.1). Er is dus geen reden de resultaten ‘binnenskamers’ te houden. De ervaringen van de 

docenten zijn in feite de bron voor het inzicht in het professionaliseringsproces van het gehele team. 

Daarom presenteert de critical friend met enig regelmaat zijn bevindingen aan het gehele team en de leiding-

gevende. Bij de presentatie kan de critical friend ingaan op drie zaken: wat gaat er goed, wat zijn aandachts-

punten en welke kwesties spelen er. Ook deze besprekingen kunnen het kijkkader voor de volgende ontmoe-

ting weer voeden en aanscherpen.

Stap 6: Evaluatie 

De critical friend en de geobserveerde reflecteren op het proces en bespreken de leerervaringen. De evaluaties 

gaan over wat geleerd is (over de focus), over eventuele verbeterplannen en concrete acties die gericht zijn op 

gedragsveranderingen. Het is niet de bedoeling dat de bevindingen van de critical friend in een lade belanden. 
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3.3.2 Taalgebruik en vraagtechnieken 

De feitelijke interactie tussen de critical friend en de geobserveerde, in onze situatie steeds een leraar), is 

verbaal. De goede (reflectieve) vragen stellen is een belangrijke kwaliteit van de critical friend. Van Zon (2005) 

heeft een lijst opgesteld met de verschillende mogelijkheden waaruit de critical friend kan putten: 

 1. Liever positief dan negatief, bijvoorbeeld “Wat ik leuk vond .........” 

 2. Gebruik “Ja, en....” in plaats van “Ja, maar.........” 

 3. Nuttige zinnen:

  -  “Zullen we eens nagaan......” 

  -  “Waar denk je dat dit toe leidt? 

  -  “Kun je me een voorbeeld geven?” 

  -  “Ga door.........

 4. Open vragen: 

  -  “Kun je me wat meer vertellen over.....” 

  -  “Wat hindert, belemmert jou?” 

  -  “Kun je, kunnen we verder ingaan op......?

 5. Betrek gevoelens bij de vragen: “Wat voelde je toen?” 

 6. Vervolgvragen: “Dat is een goed begin, hoe kunnen we nu verder gaan?” 

 7. Verhelderende vragen 

 8. Steun en aanmoediging 

 9. Weergeven hoe het op je overkomt “Ik heb het gevoel dat je enthousiast bent door ......” 

 10. Opbouwend gebruik van stiltes, geef ruimte om na te denken door bijvoorbeeld een time out 

 11. Uitdagende vragen: “Had het verschil uitgemaakt als...?” 

 12. Checkende vragen: “Zijn we het er over eens dat ...? “ 

 13. Samenvattende vragen en concluderende zinnen: “Dus we stellen voor om ..... 

 14. Vier regels:

  -  ten eerste luisteren 

  -  ten tweede luisteren 

  -  ten derde luisteren 

  -  ten vierde spreken.....

3.3.3 Reflectie

Het doel van een critical friend-gesprek is altijd reflectie. Door middel van het stellen van vragen houdt de 

critical friend de geobserveerde een spiegel voor, met het oogmerk te reflecteren op het vertoonde gedrag. Er 

zit ook altijd een dimensie in van gericht zijn op verandering of verbetering van het getoonde gedrag. Reflectie 

dat niet tot verandering of verbetering leidt, heeft niet veel zin.

Het is een dubbelloop: de critical friend reflecteert op het werkgedrag van de lerende, maar leert hem tegelij-

kertijd zelf te gaan reflecteren op het eigen gedrag. Onder reflectie verstaan we: ‘Het onderzoek van praktijk-

ervaringen naar het handelen en de onderliggende oordeelsvorming met als doelen: a) eigen en collectieve 

vakkennis te ontwikkelen (methodiekreflectie) en b) meer regie over het eigen handelen te krijgen door inzicht 

en meer keuzes (zelfreflectie). Deze definitie bouwt voort op de pragmatische opvatting van reflectie, die zijn 

oorsprong vindt in het baanbrekend werk van Dewey (1993) en Schön (1983).’ (Kinkhorst, 2010, p.19)

Reflecteren heeft betrekking op veranderbaar gedrag. Door middel van het geven van feedback krijgt de lerende 

inzicht in zijn eigen handelen. Feedback is echter pas krachtig als het niet alleen gericht is op het verleden 

(gedrag dat al heeft plaatsgevonden, in situaties die niet meer teruggedraaid kunnen worden), maar juist 

gecombineerd wordt met feedforward (gericht op de toekomst die je kunt veranderen, op de gewenste oplos-

sing). Feedback komt er dikwijls op neer te bewijzen dat iemand iets verkeerds heeft gedaan. Ook al wordt 

de critical friend zo niet ingezet, het is menselijk om zelfs opbouwende feedback toch te ervaren als negatief. 

Feedforward is altijd positief en brengt mogelijke resultaten vaak dichterbij.
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Zelfreflectie ontstaat ook het beste in dialoog: “In je eentje reflecteren is als fietsen met je handen op je rug 

gebonden.”( Kinkhorst, 2010, p.21). De critical friend kan door het versterken van het bewustwordingsproces van 

eigen handelen, het vermogen om zelf te reflecteren aanmoedigen en verhogen. 

3.4 Aanwijzingen voor toepassing

Uit voorgaande tekst zijn de volgende aanwijzingen gedestilleerd die benut kunnen worden bij de toepassing 

van critical friend in een professionaliseringssituatie, waarbij de eerste vier aandachtspunten voor de opdracht-

gever zijn en de laatste vier voor de critical friend zelf.

 1. Analyseer de context. Een critical friend functioneert goed in een context waarin werk en leren expliciet 

  belangrijk worden gevonden.

 2. Bepaal de (specifieke) kwaliteiten van de critical friend vanuit de context waarin hij moet opereren. 

  Vertrouwen, waardering, vakmanschap en kritisch kunnen zijn, zijn algemene vereisten.

 3. Zoek een critical friend die aan de gestelde eisen voldoet en stel deze aan de betrokkenen voor. 

 4. Bespreek met de critical friend de te hanteren methode. Belangrijk daarbij is onder meer: het kijkkader, 

  frequentie, evaluatie en feedback (zie par. 3.3.1)

 5. Stel steeds de noodzakelijke reflectieve vragen. Denk daarbij aan aandacht voor het positieve, open 

  vragen, gevoelens, vervolg- en verhelderende vragen, uitdagende en checkende vragen.

 6. Besteed veel aandacht aan reflectie op het getoonde gedrag. Bespreek achtergronden, standpunten en 

  oordelen, zodat de lerende inzicht krijgt in eigen handelen en achtergronden daarvan.

 7. Maak een kort verslag van het gesprek en leg dit ter goedkeuring voor aan de geobserveerde.

 8. Maak afspraken over het vervolg, de speciale aandachtspunten voor de volgende keer en verfijn 

  eventueel het kijkkader. 
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4 De critical friend in de Waterfabriek 

4.1 De context van de Waterfabriek

4.1.1 De Waterfabriek 

De Waterfabriek, School voor Marketing en Techniek, is een onderdeel van het Koning Willem I College (school 

voor middelbaar beroepsonderwijs), waarin de beroepspraktijk zo levensecht mogelijk is nagebootst op basis 

van specificaties vanuit het bedrijfsleven, de wensen van het schoolmanagement en de leraren. Centraal 

staat het scheppen van een zo effectief mogelijke integrale, authentieke leeromgeving voor studenten om 

veelsoortige competenties vanuit verschillende opleidingen, in echte werkplekleersituaties, te kunnen aanleren. 

De studenten in de Waterfabriek (medewerkers genoemd) werken en leren vanuit verschillende 

opleidingsrichtingen zoals basisoperator & operator A, marketingmedewerker, commercieel medewerker 

buitendienst, engineer en grafisch vormgever. 

De Waterfabriek is gebouwd met als basis het onderwijsconcept van de Omgekeerde Leerweg (Aalsma, 2011). 

“Het concept van de Omgekeerde Leerweg is gebaseerd op de basisgedachte van integratie van theorie 

en praktijk ten behoeve van de kwaliteit van het leerproces in een beroepsopleiding. De verbinding tussen 

onderwijs en het bedrijfsleven staat centraal en de wijze waarop beide elkaar kunnen aanvullen: het gaat dus 

niet zozeer om de ‘gelijkwaardigheid’ tussen beide partijen. In het concept van de Omgekeerde Leerweg blijft 

de kracht van zowel het onderwijs (leren) als het bedrijfsleven (beroepspraktijk) overeind en gaan deze beide 

krachten niet achter elkaar schuil. Het concept van de Omgekeerde Leerweg werkt vanuit het geheel naar de 

delen en niet andersom.” (Aalsma, 2011, p. 21)   

De leerwerkomgeving van de Waterfabriek is een hybride leeromgeving: schoolse leerprocessen worden 

verweven met leerprocessen die plaatsvinden in de beroepspraktijk (Zitter & Hoeve m.m.v. Aalsma, 2011). 

Leerprocessen in een hybride leeromgeving zien er anders uit dan in een traditionele onderwijsomgeving. 

Dit betekent dat het accent van het leren eerst op het handelen ligt (competent gedrag), vervolgens op 

de beleving, de motivatieontwikkeling (gedrag heeft resultaat) en dan aansluitend op de achterliggende 

theoretische concepten. 

Kenmerkend voor de Omgekeerde Leerweg zijn de volgende elementen:

- De beroepscontext vormt de leeromgeving.

- Reflectie en begeleiding vindt vanuit de beroepscontext plaats (feedback en feedforward).

- Het werkproces staat centraal en niet de specifieke probleemsituatie alleen.

- Beroepsvaardigheden en beroepshouding (motivatie) zijn permanent in beeld.

- Directe verbinding van theorie en praktijk: in gedrag, in organisatie, in samenwerking, in ordening.

Het Ruggengraatmodel (Aalsma, 2011) geeft deze manier van werken en leren heel krachtig weer.
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FIGUUR 4.1 Het ruggengraatmodel van de Omgekeerde Leerweg (Aalsma 2011)

Het werkproces staat in dit onderwijsconcept centraal, de ruggengraat. Het werkproces is in stappen 

volgtijdelijk benoembaar. “Het leerproces, meer fluïde dan het werkproces, vlecht zich steeds om de werksituatie 

heen en heeft een breder bereik: de theorie neemt iets meer afstand van het concrete werkproces en komt daar 

ook weer terug. Reflectie op handelingen in de werkpraktijk vereist de mogelijkheid om te kunnen beschouwen 

van een zekere afstand.” (Aalsma, 2011, p. 35).

Het belangrijkste onderscheid dat de Omgekeerde Leerweg maakt ten opzichte van het reguliere onderwijs 

is het consequente perspectief op de beroepspraktijk, op werken, zonder daarmee de theorie uit het oog 

te verliezen. Er ontstaat daardoor behoefte aan andere leerinterventies, andere leerprincipes en een andere 

ordening van de leerstof dan in de traditionele vormen van onderwijs.

In de Waterfabriek worden de begeleiders leer- en werkmeesters genoemd. De werkmeester (is het werk 

meester) begeleidt de leerlingen bij het werkproces. De leermeester (is het doen leren meester) ondersteunt de 

leerlingen bij de leerprocessen die gekoppeld zijn aan de werkzaamheden (marketing & sales, procesoperator, 

enzovoort), en het abstraheren van een specifieke situatie in de Waterfabriek naar de - vaak generieke - kennis 

die erachter ligt. De werkmeester komt uit het bedrijfsleven of staat daar deels nog in, de leermeester is de 

leraar en heeft zijn roots in het onderwijs.

De Waterfabriek is ingezet om een oplossing te vormen voor de grote groep jongeren in het beroepsonderwijs 

die liever leren in de context van het beroep dan in een klaslokaal. Het geeft een antwoord op de vraag hoe je 

kunt leren vanuit je werkplek zonder de theorie uit het oog te verliezen of te veronachtzamen.

4.1.2 Professionaliseren in het hart van de vernieuwing

De Waterfabriek is gebouwd op een onderwijsconcept, een droom, een ideaal. Er was bij de 

start geen voorbeeld voorhanden, er was alleen een visie. Dit is een belangrijk gegeven voor het 

professionaliseringsproces, mede omdat in het nieuwe concept sprake is van nieuwe rollen, taken en 

verantwoordelijkheden voor de begeleiders.
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De ontwikkeling en opbouw van de Waterfabriek had en heeft alle karaktertrekken van een innovatief proces: 

interactief, sterk gebaseerd op inzet, passie en betrokkenheid, zeer complex van aard bij tijd en wijle en 

bestaande uit meerdere leerprocessen: ‘learning-by-using’, ‘learning-by-doing’ en ‘learning-by-sharing’ (Hoeve A., 

e.a., 2008). 

 “Naarmate de fabriek vordert, vordert het begrip over het concept. Langzaam realiseert men zich dat je voor 

dit concept alles, maar dan ook ALLES, en ieders werkwijze in de werkomgeving onder de loep moet nemen en 

opnieuw moet uitvinden. Het is niet zomaar een kleine verandering. De Omgekeerde Leerweg is een hele zware, 

diepe innovatie voor het denken en doen in het onderwijs.” 

Yvonne Moerman, lid College van Bestuur Koning Willem I College (juni 2009)

Door de Waterfabriek steeds meer inhoud en betekenis te geven, ontstond meer inzicht in de eisen aan 

professionalisering. Naarmate het concept van de Omgekeerde Leerweg helderder werd, meer inhoud en 

betekenis kreeg, werden ook doel en richting van de vereiste professionalisering duidelijker. Samen met 

betrokkenen, die hun ervaringen, ideeën en werkwijzen inbrachten, werden oplossingen bedacht, uitgevoerd, 

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Zo ontwikkelden zich in de Waterfabriek al zoekend en tastend, een 

gemeenschappelijk begrippen- en uitvoeringskader. Aldus werd het concept van de Omgekeerde Leerweg 

steeds meer zichtbaarder in de praktijk van de Waterfabriek. 

Analoog aan het onderwijsconcept, waarbij leerlingen leren uit het werk halen, wordt ook voor de 

professionalisering van leer- en werkmeesters in de Waterfabriek het principe van ‘leren uit het werk halen’ 

gevolgd. Tijdens de uitvoering van het werk ontstaan leermomenten en leervragen. Dit is een voedingsbodem 

voor professionalisering. Met andere woorden: ook professionalisering wordt uit het werk gehaald.

4.1.3 Nieuwe rollen voor de begeleiders

De Omgekeerde Leerweg staat voor de visie dat beroepsonderwijs verzorgd moet worden door mensen 

uit het bedrijfsleven in samenwerking met mensen uit het onderwijs. In de bestaande opleidingsstructuren 

is die samenwerking redelijk ‘oppervlakkig’ en op afstand: beide functionarissen blijven vanuit hun eigen 

werkveld opereren en zoeken op minimale punten aansluiting (zoals bij stage). In dit nieuwe innovatieve 

onderwijsconcept werken vertegenwoordigers van beide werelden naast elkaar op de werkvloer: zij zijn 

gelijkwaardig in hun functioneren, maar werken ieder vanuit hun eigen identiteit. Werkmeesters zijn degenen 

die ‘het werk meester zijn’: zij komen uit de beroepspraktijk, hebben actuele kennis en ervaring met werken in 

het bedrijfsleven en vinden het leuk om hun werkervaring te delen met en over te dragen aan jongeren. Een 

werkmeester overziet het werken. Leermeesters zijn het ‘doen leren meester’: zij komen uit het onderwijs, weten 

hoe je leren in verschillende organisaties kunt organiseren en zijn experts in het doen leren. Een leermeester 

overziet het leerproces. In de samenwerking en afstemming winnen zij aan kracht. 

Deze nieuwe kijk op de uitoefening van de begeleiding vraagt om een enorme omschakeling, vooral bij 

degenen die uit het onderwijs komen. Zij zijn immers gewend de regie op het leren te hebben en dit 

hoofdzakelijk uit te voeren binnen de muren van hun eigen schoolgebouw. 

Bij de start van de ontwikkeling van dit concept was veel nog onduidelijk. “Het concept echt in de vingers 

krijgen, vraagt om voldoende reflectie op eigen handelen, observatie van de praktijk en een perspectief op 

de gewenste situatie. Omdat het concept nog zo nieuw is, is een helder perspectief op de gewenste situatie 

niet altijd concreet aanwezig: er is een ‘droom’, een concept. Concreet handelingsrepertoire moet worden 

ontwikkeld, men moet het kunnen expliciteren, in beeld brengen.” (Aalsma, 2009).

De behoefte aan een specifiek professionaliseringsinstrument ontstond aan het einde van het eerste jaar dat 

de Waterfabriek gedeeltelijk operationeel was. Langzaam werd duidelijk wat er gevraagd werd van de leer- en 

werkmeesters vanuit dit concept:

- leren uit het werk kunnen halen: zien van leermomenten in het werk

- vanuit het overzicht kunnen denken en koppelen aan de diversiteit van de praktijk, waardoor theorie en 

 praktijk een geheel blijven vormen
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- samenhang en verbanden in het werk kunnen zien en laten zien aan leerlingen

- systematisch borgen van kennis en ervaringen, juist vanwege niet-lineaire ordening

- ambities kunnen stimuleren

- beoordelen vanuit en in de praktijk op basis van zichtbaar werkgedrag

- hoge beheersing van ‘goed schoolmeesterschap’ (zie hiervoor ook bijlage 1)

- om kunnen gaan met regels voor het geven van feedback en feedforward

- permanent op zoek gaan naar de verdieping: kennis en vaardigheden achter het gedrag

- om kunnen gaan met individuele leerstijlen en leervoorkeuren

- kunnen omgaan met onderlinge afhankelijkheidsrelaties: samenwerken!

Bij het kunnen zien wat er gevraagd wordt van de leer- en werkmeester in de praktijk van het werken, kunnen 

we ook een beeld geven van de kennis- en ervaringsgebieden die de leer- en werkmeester dus nodig heeft om 

goed te functioneren:

- kennis van de beroepscontext en het beroepsdomein

- bedrijfsmatig kunnen functioneren

- gevarieerde leerstrategieën kunnen toepassen

- kunnen diagnosticeren

- kunnen plannen en organiseren

- reflectie op het werk en gedrag kunnen toepassen

- kunnen differentiëren

- samenwerken in een team van onderlinge afhankelijkheid

- resultaatgericht werken

Deze lijst is redelijk aanzienlijk, maar werd door de betrokkenen niet onmogelijk geacht. Wel zagen we dat er 

veel elementen in zitten die niet in een training of opleiding te leren zijn. 

4.2 De inzet van de critical friend

Een opleiding of training voor de ontwikkeling naar leer- of werkmeester bestond vanzelfsprekend niet. Met het 

perspectief op een van belang zijnd nieuw onderwijsconcept, hadden we behoefte aan het monitoren van het 

professionaliseringstraject, dat naar verwachting grotendeels op de werkplek zou gaan plaatsvinden. Dit was de 

aanleiding om te gaan werken met critical friends.

Daarbij werd de volgende omschrijving gehanteerd:

“Critical friends staan naast de leer- en werkmeesters, denken mee op het concept en kijken mee naar het 

bijbehorende handelingsrepertoire. Zij zijn een luisterend oor, scherpe vragensteller, uitdager, observator 

voor de leer- en werkmeester. Zij ontwikkelen mede het concept en de gedachte erachter. Een critical friend 

werkt niet per definitie individueel. Afstemming en uitwisseling met andere critical friends is noodzakelijk om 

het concept verder te kunnen brengen en wellicht ook intervisie te kunnen inzetten.” (Aalsma, 2009, p. 4).

“Een critical friend is een middel om professionalisering aan te scherpen en de docent op het spoor te zetten 

van bewustzijn & reflectie ten aanzien van zijn eigen handelingsrepertoire.” (Aalsma, 2010)

De focus van de critical friend werd in aanvang gesteld op:

- feedback op de beroepshouding

- voorwaarden om iets nieuws te leren

- ontwikkelen van nieuwsgierigheid.

Als doelstelling werd geformuleerd:

Leer- en werkmeesters ondersteunen bij hun professionaliseringsvragen in de context van de uitvoering van het 
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werk en een concreet handelingsrepertoire ontwikkelen voor de Omgekeerde Leerweg, dat geëxpliciteerd en in beeld 

gebracht kan worden.

Met als uiteindelijke doel op termijn te weten ‘hoe het moet en hoe het kan’!

4.3 Organisatie en uitvoering: vallen en opstaan

Het idee van de critical friend werd aanvankelijk niet direct positief ontvangen. “Ik ben zelf nog zo aan het 

zoeken.” Of: “Ik heb geen behoefte aan een coach.” Dit waren uitspraken die we terugkregen tijdens de eerste 

presentatie. Na enige discussie werd het de leer- en werkmeesters duidelijk dat de critical friend juist bedoeld is 

om het zoekproces bij te staan en daarmee te kunnen stroomlijnen en dat de critical friend juist geen coach is in 

de meest gangbare betekenis van het woord. Deze start was wel bepalend voor de uitvoering van het werk van 

de critical friend: het eerste waarop gefocust moest gaan worden was het creëren van een vertrouwensband.

We hebben gezocht naar de juiste persoon die de rol van critical friend kon uitvoeren. We constateerden twee 

perspectieven: bedrijfsmatig en onderwijskundig. Dit had een directe relatie met de grootste uitdagingen waar 

de Waterfabriek op dat moment voor stond: ontwikkelen van een bedrijfsmatige context die nodig is om als 

bedrijf te kunnen functioneren, parallel aan het ontwikkelen van een nieuw onderwijskundig concept, dat een 

groot deel van de bestaande kaders loslaat. Hiervoor moest een organisatie worden ingericht die in maar weinig 

opzichten lijkt op een – voor de meeste betrokkenen herkenbare – onderwijsorganisatie. 

In het begin hebben we gekozen voor twee critical friends, die op de twee perspectieven een expertrol 

vervulden en nauw betrokken waren bij de Waterfabriek. De persoon die de rol van critical friend in het kader 

van het bedrijfsmatige perspectief vervulde, voldeed echter niet. De leer- en werkmeesters konden niet met 

deze persoon in deze rol overweg en wilden niet met hem verder. Omdat we op dat moment nog niet goed 

konden benoemen wat de oorzaak was van dit verschil van mening, was het moeilijk om een vervanger/

opvolger te zoeken en zijn we doorgegaan met de critical friend die vanuit het onderwijskundig perspectief 

werkte.

Na een jaar werken met deze persoon en ervaring opdoen met het instrument van de critical friend als 

professionaliseringsmiddel, waren we wel in staat om aan te geven waarom het niet goed was gegaan met de 

andere critical friend. 

De eerste conclusie houdt verband met de persoonlijkheid van die critical friend. Deze persoon werd ervaren als 

iemand die vooral kwam ‘zenden’, een boodschap overbrengen. Hoewel hij goed was in het stellen van vragen 

en het coachen van professionals een natuurlijke expertise van hem was, werd de onderliggende boodschap “ik 

weet hoe het hier zou moeten en ik kan je dat vertellen” heel sterk gevoeld door de leer- en werkmeesters. Juist 

de gelijkwaardigheid van de critical friend ten aanzien van de geobserveerde is een belangrijk element in de 

kracht van dit instrument. Als dit ontbreekt, wordt iemand ervaren als een leraar, of zelfs een betweter. 

De tweede conclusie ligt op het vlak van het domein. In de aanvangsfase van de Waterfabriek lagen de 

ontwikkelingsvraagstukken voor de leer- en werkmeesters vooral op het onderwijskundige vlak. Het leek 

wel alsof zij het bedrijfsmatige perspectief nog voor zich uit wilden blijven schuiven. Het werd als minder 

relevant beschouwd en minder ter zake doende. Dit is overigens een opmerkelijke gedachte, omdat juist in 

een bedrijfsmatige context het succes van het onderwijskundige concept getoond kan worden. Het leek erop 

alsof het bedrijfsmatige kader geen ruimte voor ontwikkeling kreeg, zolang de afwijkingen van het bestaande 

onderwijskundige kader niet duidelijk werden. En een belangrijke onderwijsinnovatie ontwikkelen en invoeren 

én een bedrijfsmatige aanpak voor het werken in de Waterfabriek ontwikkelen, bleek te veel van het goede. 

Overigens is het opmerkelijk te zien dat deze behoefte aan focus op het onderwijskundige perspectief ook gold 

voor de werkmeesters, bij wie tot dan toe feitelijk geen onderwijskundig kader aanwezig was zoals bij docenten. 

Bij hen had dit een andere oorzaak: voor hen was het bedrijfskundige perspectief geen vraagstuk, eerder zagen 

zij dit als ‘de normaalste zaak van de wereld’. Zij waren echter in een nieuw onderwijskundig concept gestapt en 

wilden daarom daar alles over ontdekken. Door de expliciete keuze van hen om in deze context aan het werk te 

gaan, was het veranderingsproces dat zij moesten doormaken, een onderdeel van een bewuste keuze.



Dit kijkkader is ontwikkeld voor de critical friend van de leer- en werkmees-
ters in de Waterfabriek. De focus van de inzet van de critical friend was de 
Omgekeerde Leerweg, waarbij het integraal kunnen denken en werken 
vanuit de beroepspraktijk steeds de trigger vormt voor het informeel 
leerproces. 
(Aalsma & Jansen, 2010)

FIGUUR 4.2
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Aanpak

Het eerste jaar ging de critical friend eens per twee maanden een dag op bezoek bij de leer- en/of werkmeester. 

Hij liep mee met alle activiteiten van de leer- of werkmeester, zonder beperkingen. Nabespreking van de 

observatie vond aan het einde van de dag plaats. De critical friend nam dan de belangrijkste observaties 

door met de leer- of werkmeester, en vroeg naar verduidelijking of verklaring van de situatie. Dit leverde 

meteen uitwisseling van ideeën, van mogelijkheden en van praktische toepassingen van het concept in de 

Waterfabriek op. Er ontstonden meteen al gedachtewisselingen over de didactische aanpak conform de 

Omgekeerde Leerweg, over nieuwe mogelijkheden om het leren uit het werk te halen. Vanuit het concept 

reflecteerde de critical friend over het getoonde gedrag in termen van het concept, over de interactie tussen 

leer- en werkmeester en de medewerkers en over mogelijke didactische uitwerkingen. De critical friend maakte 

vervolgens schriftelijk verslag van de geobserveerde dag. In dit verslag werden de belangrijkste observaties 

opgeschreven. Maar ook werden aan het einde van het verslag enkele aandachtspunten benoemd over de 

realisatie van het concept van de Omgekeerde Leerweg, over kansen die zich hebben voorgedaan, over de 

relatie medewerkers/werk- en leermeester, over de te bereiken doelen en effecten van het gedrag van de leer- 

en werkmeesters op de medewerkers. Dit verslag werd ook nog eens besproken met de betreffende leer- en 

werkmeesters. Hierbij lag het accent op samen kijken naar aanvullingen, veranderingen, intensiveringen van 

bepaalde aanpakken, enzovoort. In een vertrouwde sfeer zijn ook de vragen van de leer- en werkmeesters 

uitgediept en werden er in dialoog met de leer- en werkmeesters nieuwe mogelijkheden besproken. De leer- en 

werkmeesters maakten voor zichzelf enkele aandachtspunten om tijdens het onderwijsleerproces volgens de 

Omgekeerde Leerweg verder uit te werken. Voorbeelden van zulke aandachtspunten waren: werkervaringen in 

het leerproces brengen, herhalingen inbouwen, nieuwe werkervaringen koppelen aan bestaande en daarmee 

ook aan theoretische verdiepingen. 

Inhoud

De critical friend is in eerste instantie vanuit zijn ervaring met het mbo en betrokkenheid bij het 

onderwijsconcept breed gaan observeren. Dit had natuurlijk te maken met de nog weinig omlijnde kaders voor 

de rollen (zie 4.1.3). De observaties werden getoetst aan de principes van het concept. Zo werd langzamerhand 

duidelijk wat er van de leer- en werkmeesters verwacht wordt en kon de critical friend het kijkkader 

aanscherpen (zie bijlage). 

Op basis van deze observaties kon ook het fundament voor het profiel van een leer- en werkmeester ‘anno 2010’ 

gevormd worden. 

De bouwstenen voor dit fundament zijn:

- goed leermeesterschap als stevige basis

- integraal denken en werken vanuit een beroepsperspectief

- begeleidingsmethodieken voor werkend leren

- reflectie en differentiatie als ‘sleutels’ van de didactiek

- professioneel werkgedrag (Aalsma, 2011, p. 117)
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Het bovenstaande model is gebaseerd op de uitgangspunten van Gabel, Jansen & Lemans (2010), die de trigger 

in de werksituatie zien als motor om het informeel leren op gang te krijgen (zie 3.3.1). Deze trigger zit altijd in 

de werksituatie. In dit model hebben we de bouwsteen ‘integraal denken en werken vanuit de beroepscontext’ 

gepositioneerd als belangrijkste spil van het professionaliseringsproces voor dit onderwijsconcept. Indien 

de leer- en/of werkmeester dit beheerst, zullen triggers in het werkproces zichtbaar zijn en worden, komt 

(informeel) leren op gang en kan dit ondersteund worden door te focussen of een of meerdere van de andere 

bouwstenen in het profiel.

4.4 Evaluatieactiviteiten

De inzet van de critical friend in de Waterfabriek is meerdere keren geëvalueerd met verschillende personen: 

met de leer- en werkmeesters, de projectleider en met de afdeling binnen het College die verantwoordelijk is 

voor de scholing van de docenten. De manier van werken is besproken en de opbrengsten tot dan toe.

Vanuit deze evaluaties zijn diverse aanpassingen gerealiseerd; bijvoorbeeld het observeren gedurende een 

hele week, omdat de leer- en werkmeesters de betrekkelijkheid van een enkele dag constateerden. In een 

onderwijsconcept waar heel veel zaken tegelijkertijd plaatsvinden, vindt de follow-up van de handelingen 

vaak al de volgende dag of in dezelfde week plaats. Een andere aanpassing is de doorvertaling van leervragen: 

de nabespreking van de observaties levert vaak een aantal leervragen op voor de leer- en/of werkmeester. 

Aanvankelijk leidden deze leervragen niet meteen tot een gerichter kijkgedrag van de critical friend in het 

volgende observatiemoment, omdat het kijkkader nog niet helemaal scherp was. Toen dat kijkkader duidelijker 

werd, kon de critical friend op basis van de observaties en nabespreking samen met de leer- en/of werkmeester 

de kijkrichting voor het volgende moment bepalen.

Investering

In eerste instantie lijkt de critical friend een kostbare investering omdat het een individuele begeleiding omvat. 

In de praktijk blijkt deze vooronderstelling niet geheel juist te zijn. De critical friend besteedt aan ieder individu 

jaarlijks ongeveer tien dagen, afhankelijk natuurlijk van de vraag en de situatie. We gaan dan uit van viermaal 

een dag en eenmaal een week. De evaluaties komen daarbij, maar deze zijn voor het gehele team bedoeld en 

komen dus ook ten goede aan het team. Er zijn ook wat minder intensieve varianten te bedenken, waarbij de 

critical friend gedurende de week meer leer- en werkmeesters observeert. Bij een conceptontwikkeling als de 

Omgekeerde Leerweg geldt toch zeker een minimum van vijf dagen per leer- of werkmeester. Afgezet tegen de 

opbrengsten, effectiviteit en de verkregen motivatie, is deze investering alleszins de moeite waard. 

Voor de lerende is het een prettige manier van leren die naadloos aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Het observeren kost de geobserveerde geen extra tijd, omdat het zijn dagelijkse werkzaamheden niet 

belemmert. De reflectiegesprekken zijn direct en daardoor vaak heel effectief. 

Ervaringen

Na ongeveer een jaar werken met de critical friend werden de volgende opmerkingen geplaatst door de leer- en 

werkmeesters:

- Ik heb er veel aan gehad, samen sparren hielp me veel in mijn zoektocht.

- De verwachtingen ten aanzien van mijn rol werden steeds duidelijker, niet in de laatste plaats door de 

 gesprekken met de critical friend.

- De persoon was voor mij erg belangrijk, ik had een ‘klik’ met hem.

- In eerste instantie vond ik het geen fijn idee dat er iemand over mijn schouders mee ging kijken, maar het 

 bleek ook wel gemakkelijk te zijn, omdat ik meteen reactie kreeg op mijn handelen en ik het daardoor kon 

 aanpassen of verbeteren, maar ook hoorde ik meteen of ik op de goede weg zat.

- Het zijn altijd momenten die de critical friend ziet. Als hij een hele week rondloopt, kunnen we dieper ingaan 

 op de zaken die ik tijdens de uitvoering van het werk tegenkom.
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De leer- en werkmeesters constateerden op basis van deze evaluatie dat dit een heel natuurlijke manier van 

leren en professionaliseren is. Je kunt vanuit je eigen situatie en met je eigen bagage aan de slag gaan, er wordt 

naar gekeken en daar kan je over sparren met de critical friend. Het is geen leidinggevende, die wellicht meer 

naar het resultaat kijkt of andere belangen heeft, het is juist die combinatie van ‘vriend’ en ‘kritische reflectie’ die 

het proces zo natuurlijk maakt.

Het feit dat er geen oordelen uitgesproken worden door de critical friend, werd als essentieel ervaren. 

Op basis van waardering werd steeds gesproken over zichtbaar werkgedrag en de onderliggende aannames. 

Het durven uitspreken van geconstateerd gedrag, zonder veroordeling, is uitermate noodzakelijk. Deze 

vaardigheid of kwaliteit van de critical friend moet dus goed ‘getoetst’ worden bij de selectie van de persoon die 

deze rol uitvoert.

Het instrument van de critical friend werd aangeduid als een effectieve manier om over gedrag te praten en dan 

niet gebaseerd op één moment, maar op een reeks van momenten gedurende langere tijd.

Na twee jaar werken met het nieuwe onderwijsconcept en de critical friend is met het team middels een 

timeline-sessie teruggekeken op het professionaliseringsproces. De belangrijkste momenten zijn door ieder 

teamlid aangegeven en toegelicht: waarom was dit een belangrijk moment en wat heb je ervan geleerd? 

De inzet en de uitvoering van de critical friend kwam bij alle teamleden naar voren als belangrijk onderdeel van 

het professionaliseringsproces. 

Een van de werkmeesters heeft gedurende het eerste jaar van zijn aanstelling ook een zijinstromersopleiding 

gevolgd (intern) voor het behalen van zijn didactische bevoegdheid. De inzet van de critical friend naast deze 

opleiding, bleek een goede combinatie. In de opleiding leerde hij vooral nieuwe (onderwijskundige) begrippen 

en terminologie, de critical friend leerde hem de essentie van de Omgekeerde Leerweg in de praktijk toepassen 

en onder de knie krijgen. In deze sessie kwam ook een andere belangrijke factor naar boven: de critical friend 

moet zich begeven op een terrein dat aanvullend is op je eigen kennis en ervaring.

4.5 Conclusies

De inzet van de critical friend heeft in de context van de Waterfabriek en de Omgekeerde Leerweg zeer zeker 

zijn vruchten afgeworpen. De leer- en werkmeesters hebben het ervaren als een steun in hun zoektocht naar 

de beste manier van werken. Zij ‘mochten’ experimenteren, maar werden niet in de vrije ruimte losgelaten. 

Juist de feedback op het handelen, het zoeken en uitproberen, heeft hen geholpen in het verstevigen van de 

basis. Zonder de inzet van een critical friend had de zoektocht langer geduurd en was de vooruitgang minder 

diepgaand geweest, aldus de leer- en werkmeesters tijdens de evaluaties. 

Een critical friend moet altijd werken vanuit waardering. Zendingsdrang en kiezen van een zogenaamde ‘boven-

positie’ werken averechts op de verwachte doelen.

Een critical friend werkt aan professionalisering, in dit geval het onder de knie krijgen van een nieuw 

onderwijsconcept, maar werkt ook aan een lerende beroepshouding: door steeds te reflecteren op eigen gedrag 

ontwikkelt de leer- of werkmeester een kritische blik naar eigen gedrag en houding. Dit levert veel tevredenheid 

op. Deze bevinding ondersteunt de opvattingen van Blonk (2010) over Evaluerend Handelen (zie 2.3 p.7). 

De combinatie van individueel contact met de critical friend en gezamenlijke evaluaties en besprekingen van de 

leervragen was zeer effectief. Dit vergrootte onderling de herkenbaarheid van de problematiek en hielp de leer- 

en werkmeesters ook elkaar tussentijds te ondersteunen of van feedback te voorzien. 

De zeven stappen uit het model van Van Zon (par. 2.4, p. 10) zijn erg bruikbaar gebleken bij het bepalen van het 

kijkkader ( de focus) van de critical friend, organisatie en uitvoering, feedback en evaluatie. 
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Er is tijdens de timeline-sessie ook gevraagd naar de mening van de critical friend over professionalisering 

van de leer- en werkmeesters. Naar zijn mening is deze aanpak voor beide partijen succesvol. Door in 

een sfeer van wederzijds vertrouwen met elkaar te discussiëren over concreet onderwijsgedrag dat 

recht doet aan het concept van de Omgekeerde Leerweg, ontstaan unieke, concrete, werkgebonden 

professionaliseringsactiviteiten. Door intensief met elkaar in discussie te gaan ontstonden bij zowel de 

geobserveerde als de critical friend leerervaringen. Min of meer theoretische opvattingen vanuit het concept 

konden aan de praktijk getoetst worden. Tegelijkertijd leverde de praktijk nieuwe input voor de onderbouwing 

van het concept. Deze aanpak sluit nauw aan bij het informeel leren zoals beschreven door  Gabel, Jansen & 

Lemans (2010) en de opvattingen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2.2, p. 5). Kritische 

en uitdagende vragen, aanvullende opmerkingen konden in deze sfeer hun werk doen. De critical role en de 

friend role zijn inderdaad in één persoon te verenigen (zie in dit artikel Costa & Kallick, 1993, par. 2.1, p. 3). 

De critical friend heeft ook bijgedragen aan het ontwikkelen van een gezamenlijk vocabulaire met betrekking 

tot de onderwijsvernieuwing. Dit heeft het proces van duiding, gedragsverheldering en zichtbaarheid van 

de vernieuwing erg geholpen. In de Waterfabriek is sprake van een specifieke innovatie. Vanuit slechts een 

beschreven concept van de Omgekeerde Leerweg, moest het concept zich ontwikkelen tot concreet, zichtbaar 

onderwijsleergedrag van de leer- en werkmeesters. In dit ontwikkelproces kreeg het concept geleidelijk 

aan meer gestalte doordat de critical friend vanuit zijn ideeën van het concept in een kritische en tegelijk 

vriendelijke dialoog met de leer- en werkmeesters aan het werk ging. 

Bambino (2002) en anderen geven aan dat ook collega’s de rol van critical friend kunnen aannemen. In de 

Waterfabriek wordt dit – na de ervaringen met de externe critical friend – ook al gepraktiseerd. In het wekelijkse 

teamoverleg staat steeds het agendapunt ‘conceptontwikkeling’ op de agenda. Dit punt is bedoeld om met 

elkaar als critical friends nieuw ingebrachte ideeën te toetsen aan het concept en verder te ontwikkelen tot een 

in de Waterfabriek passende aanpak. 

Het rendement van deze manier van werken is groot en heel direct gerelateerd aan het dagelijks werkgedrag. In 

tegenstelling tot de verwachtingen bij de start van de inzet van de critical friend zijn alle leer- en werkmeesters 

in de Waterfabriek unaniem tevreden over dit instrument. Een belangrijke reden om met de inzet van de critical 

friend in de professionalisering van de leer- en werkmeesters door te gaan. Niet alleen zal de onderwijskundige 

professionalisering met behulp van een critical friend worden voortgezet, maar ook voor het leren bedrijfsmatig 

te denken en te werken in de Waterfabriek zal een critical friend worden gebruikt. 
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Bijlage 

Kijkkader voor het observeren van professioneel gedrag van de leer- en werkmeesters  in de Waterfabriek. Dit 

kijkkader is in belangrijke mate gebaseerd op de publicatie van Aalsma (2010)

1 Integraal denken en werken vanuit een beroepsperspectief

In de Omgekeerde Leerweg wordt van gehelen (de integrale werkomgeving, het totale beroepsbeeld) naar 

delen (leerwerkeenheden, leerwerkopdrachten) gedacht. De leermeester moet veel meer allround gaan denken. 

Hij moet de integrale toepassing van de werkprocessen kennen. Het vereist ook het kunnen doseren van de 

juiste informatie (just-in-time). Kennisontwikkeling vindt plaats door middel van verschillende leerprocessen: 

(Baartman en De Bruijn, 2010)

- Impliciete kennis wordt gedeeld op de werkplek. De lerende ervaart hoe het op de werkplek aan toe gaat.

- Impliciete kennis moet ook worden geëxpliciteerd via verwoorden, reflectie.

- Expliciete kennis kan worden gedeeld en verder worden ontwikkeld door bijvoorbeeld vergelijking van 

 verschillende methoden of principes.

- Expliciete kennis wordt uiteindelijk vaak weer impliciet. De lerende oefent beroepstaken en experimenteert 

 op de werkplek. 

Voor leren en werken in de Waterfabriek betekent integraal denken en werken vanuit een beroepsperspectief 

onder meer het volgende:

- Alle omstandigheden, feiten, nieuws, situaties in de Waterfabriek kunnen aanwenden voor het leren

- Bij voortduring de werkelijkheid van de Waterfabriek als inhoud, werkwijze en referentiekader nemen

- Op zich losstaande kennisdelen kunnen positioneren in een vaklogische samenhang, de verbanden worden 

 zichtbaar gemaakt en komen ter beschikking van de leerlingen

- Vakjargon wordt ter sprake gebracht en als zodanig beheerst

- Het basisvakjargon en de basisvaardigheden en beroepshouding wordt elke dag ter sprake gebracht aan de 

 hand van situaties in de waterfabriek

- Het leren van de leerling wordt overgenomen. Het vraagstuk, wordt bij de leerling gehouden, die moet leren 

 nadenken over analyse, oplossingen en resultaat

- Het geleerde leggen de leerlingen vast in schema’s, formats, tabellen, flowdiagrammen, samenhangende 

 gehelen, enzovoort. Toevallige gebeurtenissen vastleggen in foto’s en filmmateriaal, youtube-achtige filmpjes

- Losstaande kennisdelen worden gepositioneerd in het groter geheel en in verband gebracht met het 

 uitvoerend werk

- Bruikbare illustraties van buitenaf de Waterfabriek binnen halen (schema’s, tekeningen, demo’s, modellen, 

 instructiefilms, enzovoort)

- Informatie van gastsprekers vastleggen en toegankelijk maken voor de leerlingen

2 Begeleidingsmethodieken voor werkend leren

De twee werelden van werken en leren worden overbrugd door een effectieve begeleiding. Het gaat om het 

ondersteunen van het ontwikkelproces van de leerlingen. De Bruijn (2004, 2006, 2010) heeft het vereiste hande-

lingsrepertoire uiteengelegd in vijf pedagogisch-didactische begeleidingsmethodieken:

- Modelling 

- Guiding

- Scaffolding

- Coaching

- Monitoring 
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Voor leren en werken in de Waterfabriek worden begeleidingsmethodieken onder meer vervat in de volgende 

uitgangspunten en activiteiten.

- Leerlingen kunnen meer dan ze zelf denken. Het ontwikkelen van ambities moet worden gestimuleerd. 

- Het portfolio van de leerlingen kunnen hanteren (gebruiken in ontwikkeling, bespreken, becommentariëren)

- Begeleiding van leerlingen ook op het vlak van persoonlijkheidsontwikkeling

- Interpersoonlijke professionele relaties met een leerling, c.q. groep kunnen aangaan en onderhouden. 

3 Reflectie en differentiatie als ‘sleutels’ voor het werkproces

Activiteiten van de leer- of werkmeester gericht op het evalueren van leerprocessen, zelfreflectie en ontwikke-

ling van leerlingen tot een vakman.

- Vindt reflectie plaats;

- In welke termen is deze te beschrijven;

- Worden resultaten van reflectie vastgelegd en op welke wijze;

- Vindt er begeleiding plaats

- Op welke wijze

- Worden begeleidingsaspecten vastgelegd;

- Wat is de inbreng van de studenten 

- Bij differentiatie gaat het om convergente differentiatie. Dit betekent dat er doelgericht onderwijs wordt 

gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te 

laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens 

de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen (Vernooij, 2010).

- Voor toepassing van convergente differentiatie wordt als uitgangspunt genomen de gezamenlijke werk-

 ervaring van de leerlingen.

- De begeleiders analyseren uit welke elementen de desbetreffende werkervaring is ‘opgebouwd’ om 

 vervolgens de leerlingen ondersteunende leerstof aan te bieden dan wel verdiepingsmogelijkheden aan te 

 reiken. 

- Maak gebruik van de leercyclus van de doe-didactiek: praktijk verkennen, ondersteunende kennis, verbreden 

 en verdiepen met ‘daartussen’ steeds reflecteren en waarderen

- Feedback en feedforward zijn onmisbare onderdelen. Door steeds te reflecteren op de handelingen die de  

leerlingen uitoefenen in de praktijk, ontstaan nieuwe leersituaties om de volgende stap van het werkproces 

onder de knie te krijgen. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt met de persoon en zijn individuele leer-

proces. Er worden eisen gesteld aan de gegeven feedback: feedback is zo precies mogelijk, maar niet te lang; 

feedback gaat over dat wat goed is, in plaats van dat wat fout is; feedback heeft een verleden, een heden en 

een toekomst (Voerman & Faber, 2010). Voor de leerder is het belangrijk dat feedback antwoord geeft op drie 

vragen:

	 •	 Feed	up:	waar	ga	ik	naar	toe?	(wat	is	het	doel,	het	resultaat)

	 •	 Feed	back:	hoe	doe	ik	het	tot	nu	toe?	(welke	voortgang	heb	ik	gemaakt	naar	dat	resultaat?)

	 •	 Feed	forward:	wat	kan	ik	verder	doen?	(welke	activiteiten	moet	ik	ondernemen	om	dichter	bij	het	resultaat	

  te komen?) 

	 •	 Omgaan	met	leerstijlen	(herkenning,	adoptie	en	evaluatie)	behoort	tot	de	competenties	van	de	

  leermeester.

4 Professioneel werkgedrag als leer- en werkmeester ten toon spreiden

Bedrijfsmatig werken speelt een belangrijke rol in de uitoefening van het werk. De logica van het werk komt 

dichter bij de logica van het leren. De leer- en werkmeesters functioneren in een multidisciplinair team. 

Isolement is niet meer gewenst. Overleg, samenwerking, afspraken nakomen, gezamenlijke doelen nastreven 

komen er voor in de plaats. De bedrijfsmatige omgeving vraagt om een planning van werkzaamheden. De 
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onderlinge afhankelijkheid vraagt om afstemming van taken en verantwoordelijkheden. De diversiteit in werk-

zaamheden vraagt om een helder overzicht in de vorderingen van de individuele leerprocessen:

- De leerlingen realistisch belasten. Uit observaties van het feitelijk leergedrag blijkt dat de belasting tamelijk 

 gering is.

- Kwaliteitsbesef aanbrengen, dit zakelijk bespreekbaar maken aan de hand van expliciete normen

- Leren omgaan met kwaliteitscontroles en feedback daarop

- Het werk beter leren uitvoeren en daar ook nieuwsgierig naar zijn

- De leerlingen veel werk op niveau laten doen in korte tijd

- Stress opbouwen en weer doen afnemen

- Gezamenlijk resultaat nastreven en het bereiken ervan belonen

- De “mores” van het werken in een bedrijf bijbrengen

- Het team van de waterfabriek mee kunnen ontwikkelen

- Alle noodzakelijke teamrollen beheersen

- Alle voornaamste bedrijfsprocessen tot op zekere hoogte begrijpen

- Gericht zijn op bedrijfsontwikkeling van de waterfabriek

- Bedrijfsmatig kunnen denken en handelen

- Bedrijfsprocessen kennen, de noodzaak van deze kennis inzien

- Alle noodzakelijke vakkennis bezitten, die actueel is en in het echte bedrijfsleven volop in gebruik is

- Alle vereiste vakvaardigheden bezitten

- De juiste beroepshouding hebben en deze ook voortdurend demonstreren

- Losse vakcomponenten tot logische sequenties aaneen smeden en deze voor leerlingen in een heldere 

 samenhang kunnen demonstreren

- Voldoende zelfreflectie tonen onder meer zich uitend in jaarlijkse professionaliseringsactiviteiten

5 Goed schoolmeesterschap 

Goed schoolmeesterschap bestaat uit een aantal basisvaardigheden, die in iedere leer- en werkmeester in ruime 

mate moet bezitten (Van de Grift, 2010). De volgende elementen kunnen hieronder verstaan worden: 

- Actuele vakkennis is in ruime mate aanwezig

- Het kunnen uitvoeren van een scala aan interventies om de beoogde doelstellingen bij de leerlingen/

 medewerkers te kunnen behalen

- Het kunnen onderhouden van een persoonlijke relatie met de leerlingen

- Op een effectieve manier feedback kunnen geven

- Formatieve en summatieve toetsingselementen kunnen maken en uitvoeren

- Kunnen differentiëren op: leerstijl, leertheorie, snelheid, didactische aanpak en wijze van leren

- Aandacht vragen van de leerlingen en deze kunnen vasthouden

- Vraagstrategieën hanteren

- Echt aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen in combinatie met de mogelijkheden van de 

 Waterfabriek

- Het vastleggen en documenteren van het geleerde, zodat het gemakkelijk is terug te vinden

- Het controleren van het geleerde, de vakkennis en de vakvaardigheden

- Goede contacten met ouders onderhouden

- Goede contacten met externe deskundigen en hulpverleners kunnen onderhouden

- Goede contacten met relevante bedrijven en instellingen kunnen onderhouden

6 De fysieke leeromgeving 

De fysieke en virtuele omgeving waarin de student verkeert als hij leert. 

- Is de leeromgeving van de student een exponent van de echte beroepssituaties?
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- Wat zijn de kenmerken van de aangeboden beroepssituaties?

- Worden er ook virtuele beroepssituaties nagebootst?

- Welke rol spelen deze in het leerproces?
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