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DE KOPPELKAART©                                                                                W. Weekenstroo (2010) 

 Fig. 1 Beide zijden van de koppelkaart©   

Het instrument “de koppelkaart©”  (fig. 1) is het product van een ontwerponderzoek in het kader van de 

masterstudie ”Leren en Innoveren”. Onderzoeksvraag: hoe kan de schoolopleider de student ondersteunen  

bij het maken van de koppeling theorie en praktijk in de dagelijkse praktijk van het werkplekleren?  

De pendel tussen theorie en praktijk is van belang voor het leren van de student (Geldens, 2007). Een eenzijdige 

praktijkervaring geeft oppervlakkige kennis, nuttig in een specifieke context, maar is volgens Popeijus en Geldens 

(2009) nauwelijks overdraagbaar naar een andere context. Als de relatie tussen theorie en praktijk gelegd en 

expliciet gemaakt wordt en vanuit de theorie alternatieven voor het didactisch handelen gevonden worden, draagt 

dat bij aan gefundeerde keuzes die beter generaliseerbaar zijn. Begeleidingsgesprekken zijn volgens Geldens 

(2007) het formele moment van het leren op de werkplek, de kwaliteit daarvan bepalend voor het leren van de 

student. De koppelkaart kan als tool ingezet worden om de kwaliteit van het begeleidingsgesprek te ondersteunen 

door: het inzetten van meerdere strategieën (Van Velzen & Volman, 2009), het doorlopen van verschillende fasen 

in het gesprek (Geldens, 2007), vraagstelling die gericht is  op het koppelen van theorie en praktijk (Geldens, 2007), 

en het 2
e
 orde leren (Bergen et al., 2009). Met het stellen van leidende vragen worden kritisch denken en 

analyseren (Janssen-Noordman & Merrienboer, 2009) evenals een onderzoekende houding gestimuleerd en wordt 

ruimte voor zelfsturing gegeven (Geldens, 2007). 
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De koppelkaart (fig.1) is gebaseerd op drie theoretische modellen in relatie tot reflectiegesprekken: 

1. De leercyclus van Kolb (1984), hierin is de praktijkervaring leidend (Donk & Lanen, 2009); basis voor de 

fasering van de rode kant.  

2. Het vijf-fasen-model voor reflectiegesprekken van Geldens (2007), waarbij de doorgaande lijn in het leren 

van de lerende  expliciet aan bod komt, met name in de terugkom- en afsprakenfase. Herkenbaar in de  

fasering aan de blauwe kant. 

3. De reflectiespiraal van Korthagen (1982,1996), een model om gestructureerd na te denken over de eigen 

ervaringen, met het oog op het verbeteren en doorontwikkelen van het eigen handelen (Lagerwerf & 

Korthagen, 2006). Terug te vinden in de vraagstelling aan beide zijden. 

Daar zijn vragen aan toegevoegd vanuit de doelstelling van het ontwerp (koppelen van theorie en praktijk) en 

toevoegingen vanuit het literatuuronderzoek (aandacht 2
e
 orde leren en het stellen van open, leidende vragen). 

 

De koppelkaart (fig. 1) wordt als instrument ingezet bij begeleidingsgesprekken (mentorgesprekken / 

reflectiegesprekken) tussen lerenden en begeleiders en stuurt op het koppelen van een aantal aspecten om het 

leren van het reflectiegesprek zo optimaal mogelijk te realiseren: 

1. Inzet door zowel de lerende als de begeleider, beide perspectieven krijgen ruimte in het gesprek. 

2. Verschillende gespreksstrategieën (blauwe en rode zijde van de kaart, fig. 1) om de transfer te 

ondersteunen door zowel te kunnen kiezen voor een benadering vanuit de theorie naar handelen in de 

praktijk als voor het koppelen van een praktijkervaring aan het theoretisch kader .  

3. Het doorlopen van de verschillende gespreksfasen is van betekenis voor de kwaliteit van het 

reflectiegesprek en daarmee gekoppeld aan het leren van de lerende (Geldens, 2007).  

4. De (leidende) vragen  richten op de koppeling theorie en praktijk en het 2
e
 orde leren 

1
 en zijn daarmee 

gekoppeld aan de transfer tussen  theorie en praktijk en het leren van de student (Brouwer, 2007; Van 

Velzen & Volman, 2009; Janssen-Noordman & Merrienboer, 2009). 

 

1.De koppelkaart wordt door zowel de  begeleider (sturing) als de lerende (zelfsturing) ingezet, koppelt  daarmee 

het perspectief van de begeleider aan het perspectief van de lerende. Beiden kunnen vanuit de opgedane (en 

geobserveerde en/of gelezen) praktijkervaring een beargumenteerde voorkeur aangeven voor een van beide 

gespreksstrategieën. Samen wordt besloten welke strategie (eerst) en daarmee welke ervaring(en) en welk(e)  

leerdoel(en) onderwerp van gesprek zijn. Het reflectiegesprek wordt door beiden voorbereid vanuit dezelfde 

fasestructurering, het goed doorlopen van de verschillende fasen van het gesprek is hiermee een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Inhoudelijk zijn beiden door de leidende vragen gefocust op de koppeling theorie en praktijk 

en het leren van de lerende.  

 

2.  De koppelkaart kent twee verschillende gespreksstrategieën:  a. start vanuit een voorbereid leerdoel (de blauwe 

zijde) en b. start vanuit een praktijkervaring (of gebeurtenis, incident; de rode zijde). 

De gespreksstrategie waarbij het voorbereide leerdoel onderwerp van het reflectiegesprek is, legt het accent op 

inzetten van de theorie bij het kiezen van een leeractiviteit, de doorgaande leerlijn van de student en het vertalen van 

behaalde leerdoelen naar het portfolio. In de dagelijkse praktijk van het werkplekleren kunnen zich ontwikkelingen of 

incidenten
2
 voordoen, waardoor het oorspronkelijk voorbereide leerdoel niet (of minder) aan bod komt en er eerst 

aandacht moet zijn voor een ander leerdoel. Ook kan een incident of gebeurtenis positief belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van de lerende en verdient deze aandacht in het kader van benoemen van kwaliteit, elaboreren en 

                                                           
1
 Het leren van de leerling is in dit verband 1e orde leren. 

2
 Incident: een praktijkervaring waarop je je (theoretisch) niet hebt voorbereid.  
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transfer. Of een incident is aanleiding tot een nieuw leerdoel. Door het inzetten van beide gespreksstrategieën kan de 

balans gezocht worden tussen aan de ene kant het belang van de doorgaande leerlijn van de lerende en het leren 

vanuit de theorie en aan de andere kant de aandacht voor leerdoelen voortkomend uit een praktijkervaring of 

incident. Ook kunnen beide binnen één gesprek aan de orde komen. Bijvoorbeeld na het doorlopen van de fasen van 

het gesprek in het kader van het voorbereide leerdoel, nog terugkomen op een ervaring die van belang is voor de 

lerende of aanleiding is tot een nieuw leerdoel. Of eerst ruimte nemen om een praktijkervaring te bespreken en 

daarna ook het oorspronkelijk geplande leerdoel als onderwerp te nemen. Een balans bij het  inzetten van beide 

strategieën kan  voorkomen dat alleen incidenten leidend zijn als onderwerp van gesprek, waardoor de doorgaande 

leerlijn van het leren van de lerende in het gedrang komt (Geldens, 2007) en aan de andere kant doet het recht aan de 

praktijkervaring die aanleiding is tot het (nieuwe) leerdoel (Korthagen, 1982, 1996). Verschillende strategieën van 

theorie en praktijk koppelen inzetten, bevordert het transfervermogen (Janssen-Noordman & Merrienboer, 2009). 

Valkuil bij het maken van de gezamenlijke keuze is de verborgen agenda van de begeleider: het gesprek aangaan met 

de keuze van de student en dan sturen naar het eigen gespreksonderwerp. Maak je punt bij aanvang, het is maar de 

vraag of het richten op het bedoelde leerpunt dan nog werkelijk als een leerpunt ervaren wordt (Hattie, 2009). De 

gespreksstrategieën zijn behalve aan transfer ook gekoppeld aan zelfsturing. Inzet van de koppelkaart door de student 

is gericht op een onderzoekende houding (Geldens, 2009) het zichzelf vragen stellen en het zelfregulerend vermogen 

(self-monitoring, self-evaluation, self-assessment, self-teaching) (Hattie, 2009). 

3. De fasering is gebaseerd op de gespreksfasen van Geldens (2007) voor de blauwe kant en van Kolb (1984) voor de 

rode kant. De verschillende fasen van een reflectiegesprek zijn van betekenis voor de kwaliteit van het gesprek en 

daarmee randvoorwaardelijk voor en gekoppeld aan het leren van de lerende en de inhoudelijke kwaliteit van het 

reflectiegesprek (Geldens, 2007). Alle fasen moeten doorlopen worden, maar dat hoeft niet per se lineair te gebeuren. 

Als er fasen overgeslagen worden of te weinig aandacht krijgen, kunnen essentiële reflectievragen niet gesteld of 

afspraken maken overgeslagen worden en daarmee is de leer- en reflectiecyclus doorbroken, met gevolgen voor het 

leerresultaat van de student.  

4. De leidende vragen nodigen uit tot kritisch denken en analyseren van relaties, de vragende strategie stimuleert 

het activeren van voorkennis (Janssen-Noordman & Merrienboer, 2009). Vragende uitspraken van de begeleider 

bieden meer ruimte voor zelfsturing en reflectie dan stellende uitspraken (Geldens, 2007). De inhoud van de 

vragen stuurt op het leggen van de relatie tussen theorie en praktijk en het optimaal benutten van theorie bij het 

vergroten van het handelingsrepertoire in de dagelijkse praktijk van het werkplekleren. De lerende moet de relatie 

tussen het handelen in de praktijk en de theorie expliciteren. De vragen zijn tevens gericht op het leren van de 

(aanstaande) docent, het 2
e
 orde leren (Geldens, 2007). De reflectievragen van Korthagen (1982, 1996) zijn 

belangrijk voor het (leren) reflecteren op de relatie theorie en praktijk. De vragen dienen niet als afvinklijst ingezet 

te worden: niet alle vragen zijn in iedere situatie actueel en soms verlangt een actie eigen (doorvraag)vragen.  

 

Er zijn randvoorwaarden die bepalend zijn voor het succes van de interventie op gedragsniveau van de 

schoolopleiders. We zijn uitgegaan van de vakkennis en vaardigheden van de (school)opleiders binnen het 

opleidingsteam (opleidingsdidactiek, gesprekstechnieken, basiskennis theorie), voldoende beschikbare tijd voor 

begeleiden, een goede samenwerking tussen VO-scholen en instituten, het op de hoogte zijn van de leerinhouden 

op de partnerinstituten.  
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Schoolspecialist Opleiden (lid stafbureau Onderwijs) Het Assink Lyceum 
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Flow-chart  inzet Koppelkaart©    

voorafgaand 

                         Begeleider 

Bespreekt met student voorbereide les  

Observeert les (of leest weekjournaal) 

op basis van leerdoel (& theorie) 

 

                           Student 

Beschrijft leerdoel, bereidt les voor 

Doet praktijkervaring op 

 

                          Begeleider 

Maakt zelf keuze voor strategie: 

bespreken incident (positief of negatief) 

= rode kant koppelkaart of 

bespreken leerdoel = blauw 

 

                           Student 

Maakt zelf keuze voor strategie: 

bespreken incident (positief of negatief) 

= rode kant koppelkaart of 

bespreken ervaring met leerdoel=blauw 

 

 

 

stap 1 

                                                           Begeleider en student 

bepalen samen welke strategie leidend zal zijn in het gesprek, rood of blauw, of beide 

Geef beider voorkeur aan:  

  - zelfde voorkeur =>  keuze duidelijk 

  - niet dezelfde voorkeur => beargumenteer keuze en kies in overleg  

Eventueel kunnen beide kanten in het gesprek aan de orde komen: 

  - incident heeft aandacht nodig, leerdoel ervaring mee opgedaan (leerdoel positief dan 

    daarmee starten, tenzij incident bepalend is en reflectie op leerdoel in de weg staat) 

  - positief incident dan daar mee starten (bekrachtigen, van onbewust bekwaam naar 

     bewust bekwaam), vervolgens verder met leerdoel 

NB. Zorg voor balans in de keuze, zowel rood als blauw zouden regelmatig aan de orde 

moeten komen, zie beschrijving ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

stap 2 

                                                           Begeleider en student 

Start altijd met fase 1 van blauw, de “terugkomfase” 

Het is belangrijk eerst de afspraken van het voorgaande gesprek door te lopen, ook als een 

incident de aanleiding tot het gesprek is en de keuze van het gesprek daarmee op de rode 

kant gevallen is. 

 

 

 

 

 

 

stap 3 

                                                           Begeleider en student 

Doorloop de fasen van de gekozen strategie (rood of blauw), laat de vragen leidend zijn. 

Geef elke fase aandacht, zorg voor evenwichtige verdeling in de tijd. 

Afhankelijk van leerjaar, ervaring met reflectie en emoties van het moment neemt de 

begeleider of de student het voortouw. Het is sterk als de student door middel van de 

vragen zelf kan reflecteren, zichzelf vragen stelt, zie beschrijving ontwerp. De begeleider 

stelt dan verdiepende vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Begeleider en student 

Sluit het gesprek af met concrete afspraken (fase blauw 5 of rood 4). De student beschrijft 

(kort) de afspraken in het volgende weekjournaal. 

Blauw: bekijk samen of punt 5a aan de orde is, 5b is een vereiste. 

Rood: 4a is aan de orde als 3a en 3b doorlopen zijn, 4b is een vereiste. Het kan ook zijn dat 

3a aanleiding is tot het maken van afspraken (theorie zoeken), dan kan antwoorden vinden 

op de vragen van 3b de concrete afspraak zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

stap 4 

                         Begeleider 

Houdt contact over afspraak 

 

                           Student 

Volgens afspraak stap 4: verdieping 

leerdoel en/of volgend leerdoel en/of 

portfolio uitwerken 

 

bespreken ervaring met leerdoel=blauw 

 

na gesprek 


