Ervaringsgericht werken
De ervaringscyclus uit het cahier W .O. verdiepen

Een handig naslagwerk over de
ervaringscyclus en leerstijlen om je
professioneel buikgevoel te voeden.

Studiedag Graad in de kijker 17 januari 2018

Het cahier W.O. werd opgemaakt in samenwerking met
begeleiders

uit

de

FOPEM-scholen.

Tijdens

dat

opmaakproces zochten we naar datgene wat in alle scholen
aanwezig is en wat alle scholen ondersteunen. We gingen
met andere woorden op zoek naar de overlappende
consensus. Eén van de principes die uit dat onderzoek naar
voren kwam was het ervaringsgericht werken. Later in het
opmaakproces koppelden we wetenschappelijke kaders en
inzichten aan de principes uit die overlappende consensus.
Zo kreeg de ervaringscyclus een plaats in de handleiding van
het cahier W.O.
De ervaringscyclus is een begrip van Kolb en zijn collega Fry.
Ze zijn ervan overtuigd dat leren uit ervaringen een heel
krachtige manier is om iets bij te brengen. Ze vertellen er
ook meteen bij dat je enkel uit ervaringen kan leren als er
reflectie aan gekoppeld wordt. Wat dichter bij huis en
recenter ondersteunt ook Gert Biesta dit inzicht. Hij vindt
het belangrijk dat leerkrachten en schoolleiders zich
afvragen wat het betekent voor een leerling om in en met
de wereld te bestaan. Van daaruit zouden keuzes in een
school moeten gevoed worden volgens hem. Maar ook
praktijkwetenschappers zoals Céline Alvarez, die zelf heel
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wat inzichten uit haar eigen klaspraktijk haalde, merkt dat
kinderen het best al doende leren.
In het cahier W.O. kozen we ervoor om de handleiding
voor wereldoriëntatie vanuit dit ervaringsleren te laten
starten. Vaak voelen mensen op de vloer echter een
spanning tussen ervaringsgericht werken en doelgericht
werken. Een leerplan draait per definitie rond doelen
maar het cahier W.O. kiest expliciet voor ervaringsgericht
werken. Hoe zit dat nu precies in elkaar? Op de studiedag
Graad in de Kijker (17/1/2018) proberen we samen te
zoeken hoe deze twee focussen elkaar aanvullen. We
willen jullie met dit boekje kapstokken aanreiken om
jullie professioneel

buikgevoel te

voeden.

Het

professioneel buikgevoel is een term die we als
pedagogische begeleidingsdienst zelf bedachten. We
gebruiken het om aan te tonen dat begeleider zijn niet
bestaat uit een puur wetenschappelijk en rationeel
handelen maar evenmin steunt op ingevingen van het
moment. Professionalisering en nieuwe inzichten sijpelen
in je handelen, het zijn nieuwe ideeën die je aan jouw
voorkennis koppelt. Iedereen combineert dus objectieve,
wetenschappelijke info met persoonlijke overtuigingen
en ervaringen. Op die manier groeit je pedagogisch
oordelen. Het lijkt intuïtief te gebeuren, maar is steeds
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gegrond op wat je eerder al wist of verzamelde. Om
jullie te ondersteunen in die evenwichtsoefening reiken
we geregeld een inzicht, instrument, verhaal, filmpje etc.
aan.
In dit boekje draait het specifiek rond werk van de
cognitieve psychologen David Kolb en Roger Fry. Hun
werk dateert van de jaren ’70 en ’80 maar wordt door
leerkrachten en pedagogen nog vaak aangehaald. Ze
ontwikkelden vooral ideaaltypes die naar de praktijk toe
een vertaalslag nodig hebben. Op de studiedag Graad in
de Kijker probeerden we die vertaalslag te maken, maar
deze is voor elke context en situatie anders. Daarom
vatten we alles nog eens samen in dit boekje zodat je zelf
dit kader kan bovenhalen wanneer het je past en dit kan
vertalen naar jouw vragen van dat moment. Veel
leesplezier!
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De ervaringscyclus uit het cahier W.O. is gebaseerd op
onderzoek van David Kolb. Hij noemt zijn instrument de
leercirkel of leercyclus. Als cognitief psycholoog had hij
een afkeer van een statische benadering van intelligentie
en vroeg zich luidop af of er wel zoiets bestaat als
intelligentie. Heel wat van zijn collega’s geloofden
namelijk sterk in het IQ. Sommigen beweerden zelfs dat
je geboren wordt met een bepaald IQ en daar weinig kan
aan veranderen. Kolb wou met zijn leercirkel en leerstijlen
aantonen dat intelligentie en leren net een dynamisch
gegeven is en dat je met de juiste aanpak iedereen iets
kan aanleren.

Ervaringsgericht

leren

kan

(volgens

cognitieve

psychologen) zowel spontaan als gestuurd zijn. In het
eerste geval kan je vanuit spontane acties en alledaagse
activiteiten kennis en vaardigheden opdoen. Je leert dan
in een natuurlijke en complexe situatie. In het tweede
geval leer je eerst kennis of vaardigheden aan in een
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kunstmatige en gestructureerde situatie. Daarna ga je die
kennis en vaardigheden in een levensechte situatie
toepassen en de complexiteit van de realiteit aan je reeds
opgedane kennis koppelen. Beide manieren zijn even
ervaringsgericht. Je herkent hierin misschien een stukje
uit de visie op onderwijzen en leren uit het cahier W.O.
Daarin vertellen we namelijk dat begeleiders balanceren
tussen vragen vanuit de leerlingen en een aanbod dat ze
zelf willen of moeten doen.
De ervaringscyclus is een ideaaltype. Dit betekent dat het
de werkelijkheid vanuit een heel specifieke bril bekijkt en
niet de bedoeling heeft om waarheidsgetrouw te zijn.
Het is dus letterlijk een bril die je opzet, maar ook weer
kan afdoen. De ervaringscyclus is ook een flexibel
instrument. Je kan op eender welk punt starten en het is
een cyclus die nooit eindigt. Toch merkt Kolb op dat de
meeste mensen pas echt tot leren komen wanneer ze bij
de eerste fase van ervaren of doen starten. Het
spreekwoord Wie niet horen wil, moet voelen bestaat niet
voor niets.
De nadruk ligt bij de ervaringscyclus op het reflecteren.
Niet alles wat je meemaakt is een kans op leren. Je moet
er je aandacht bij houden en op een heel bewuste manier
reflecteren over wat je meemaakte of deed. De
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begeleider heeft hier dus een zeer belangrijke rol. Bij het
reflecteren kijkt een leerling terug op die specifieke
ervaring en probeert het in te zien hoe het komt dat hij
dit meemaakte, wat de concrete oorzaken en gevolgen
waren. De stap die daarop volgt is evenmin een
eenvoudige overgang: het conceptualiseren. Hierin wordt
het kind uitgedaagd om de ervaring los van de specifieke
context te zien en te zoeken naar het algemene principe.
Welke omstandigheden zijn belangrijk en welke dingen
waren eerder toevallig aanwezig? Een leerling hoeft hier
niet per se duidelijk in woorden uit te leggen wat het
principe is. Een analoog voorbeeld geven of een tekening
maken

laat

ook

zien

dat

het

kind

aan

het

conceptualiseren is. Daarna wordt een experiment
gepland. Dit is niet helemaal gelijk aan de eerste fase van
het ervaren waarbij er eerder sprake is van spontaniteit
en toeval. Wel geeft deze stap de cyclus weer een nieuwe
impuls. Puur visueel zouden we de ervaringscyclus dus
beter voorstellen als een spiraal.

Kolb en Fry bedachten samen de leerstijlen. Volgens hen
beschikken de beste leerders over vier cognitieve
vaardigheden

die

ze

leerstijlen

noemen.

Deze
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vaardigheden zijn concreet ervaren, reflectief observeren,
abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Deze
ietwat kunstmatige benamingen doen je meteen denken
aan de ervaringscyclus. Het zijn dan ook twee ideaaltypes
die je op elkaar kan leggen als twee sjablonen. In de
praktijk worden deze leerstijlen vaak vertaald als de
dromer, de denker, de beslisser en de doener. Dat de
praktijk dit zo vertaalt toont al meteen een belangrijke
opmerking bij het werk van Kolb en Fry: leerstijlen zijn
geen pakketje dat iedereen voor 100% kan bereiken, het
is eerder een continuüm waarop we ons kunnen situeren.
De ene zal liever meteen ergens induiken (de doener)
hoewel die natuurlijk wel in staat is om eerst ergens over
na te denken (de denker) alvorens hij begint. Elke leerling
heeft zijn favoriete manier waarop hij de dingen aanpakt.
Toch is het belangrijk om de vier vaardigheden te
beheersen. De uitdaging voor begeleiders is dus om in
de zone van naaste ontwikkeling te werken en leerlingen
te stimuleren ook eens de dromer of beslisser in zichzelf
aan te spreken.
Het werk van Kolb en Fry gaf leerkrachten een handvat
voor dingen die ze in hun praktijk al opmerkten maar
niet meteen konden duiden. Elke leerling heeft een
favoriete manier van dingen aanpakken. Maar de doener
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kan ook vastzitten in z’n leerstijl wanneer een bepaalde
taak bijvoorbeeld meer geschikt is voor dromers. Zicht
krijgen op die blokkades en op manieren om leerlingen
in hun favoriete leerstijl aan te spreken, was voor veel
leerkrachten een grote hulp. Bij het titeltje Interpretaties
vind je heel wat lijstjes van zo’n blokkades of
zogenaamde ideale leeractiviteiten bij elke leerstijl.
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:
Er zijn vijf grote opmerkingen bij het werk van Kolb en
Fry die vooral vanuit de praktijk komen. Wat ze
ontwikkelden is duidelijk een ideaaltype. De realiteit is
veel genuanceerder dan hun vier leerstijlen of vier
leerfases. Wat bijvoorbeeld met klakkeloos nabootsen,
onze automatische piloot en de beperkte focus die
mensen maar hebben? Beweren dat ervaringsleren de
enige en beste manier is geeft ook enorm veel druk aan
praktijkmensen, er zijn zoveel ervaringen maar zo weinig
tijd. Het model is ook gedateerd. We leven in een wereld
waar het digitale zeer aanwezig is en ook een heel
nieuwe manier van ervaren en leren met zich meebrengt.
De wetenschappers laten ook heel weinig ruimte voor
context. Collega’s van hen pleiten dan ook voor meer
aandacht voor emoties in het leerproces. Wat vertellen
gevoelens als herinnering, verwarring of verrassing jou?
In het cahier W.O. komen we hieraan tegemoet met de
kerncompetenties in de cognitieve tijdlijn. Daar hebben
we het over hoe belangrijk informatie uit je binnen- en
buitenwereld is om tot leren te komen. Reflecteren is dan
net zeer contextgebonden: Hoe voelde ik me toen ik dat
meemaakte? Welke dag was het en wie was erbij?
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Daarnaast lijkt het alsof iedereen zomaar z’n eigen
ervaringscyclus heeft. Leren komt echter tot stand in
groep en door interacties. Bovendien leren kinderen ook
uit het zien van verschillende leerstijlen rond hen. De
benadering van Kolb en Fry is dus heel individueel. Ze
kijken ook zeer kunstmatig naar het leerproces. Mensen
maken niet braaf stapjes in hun hoofd, hun hersenen
schieten alle kanten op. Leren is dus niet sequentieel (in
een volgorde, van A naar B naar C) maar eerder
associatief (van punt A naar K en terug naar D).
Aan de andere kant hebben Kolb en Fry ook nooit
beweerd dat ze de werkelijkheid wilden in kaart brengen.
De ervaringscyclus en de leerstijlen zijn eerder bedoeld
als bril, kapstok of handvat om keuzes te maken. Het kan
een gids zijn bij leermoeilijkheden of bij het vormgeven
van leeractiviteiten. Deze inzichten kunnen je dus
inspireren maar krijgen pas echt vorm wanneer je er je
eigen expertise en mening aan verbindt. Hieronder vind
je enkele van die interpretaties door praktijkmensen.
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Ervaren

Reflecteren

Conceptualiseren

Plannen

Voorlezen

Logboek
bijhouden

Theorieles
Paper schrijven

Project
maken

Dagboek
bijhouden

Project maken

Veldwerk

Analogieën maken

Huiswerk

Model nabouwen

Laboratorium

Voorbeelden
Veldwerk
Laboratorium
Bouwsets

Discussies
Brainstormen

Triggerfilmpjes

Topische
vragen

Observaties
Spelletjes en
simulaties

Case studie
Simulaties en
spelletjes

Retorische
vragen

Boek lezen

DROMER

DENKER

BESLISSER

-

DOENER

-

Sterk in out-of-the-box denken
Kan goed nieuwe ideeën opwerpen en zaken in een
ander perspectief plaatsen
Heeft veel fantasie en een brede interesse
Is graag met mensen en hun verhalen bezig
Sterk in theoretische hypotheses uitdenken
Heeft meer interesse voor abstracte vragen dan voor
emoties en levensvragen
Sterk in het praktische toepassen van ideeën
Kan goed een hypothese testen van een specifiek
omschreven probleem
Houdt de aandacht het liefst op één afgebakende
taak
Heeft weinig voeling met emoties en fantasie
Sterk met z’n handen
Neemt graag risico’s en experimenteert erop los
Heeft het liefst een zichtbare en tastbare taak
Lost problemen intuïtief en via trial-and-error op
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DROMERS
“Waarom gebeurt iets?”
Dromers zijn voornamelijk geïnteresseerd in persoonlijke
betekenissen en argumenten.
Ze willen dat hun leraar hen een reden geeft voor een
activiteit.
Rol van de leraar: getuige of motivator.
Methode van de leerling: simulatie of discussie
Vaardigheden: observeren, in vraag stellen, visualiseren,
inbeelden, afleiden, brainstormen, afwijken, luisteren, spreken,
in interactie gaan.
Didactisch: hebben tijd nodig om na te denken over, zich aan
te passen aan en voor te bereiden op activiteiten. Willen tijd
voor reflectie achteraf en willen beslissingen nemen zonder
druk of strakke deadlines.
DENKERS
“Wat gebeurt er?”
Denkers zijn voornamelijk geïnteresseerd in feiten en harde
wetenschap.
Ze willen dat hun leraar hen feiten geeft een aanspoort om
die te begrijpen.
Rol van de leraar: onderwijzer
Methode van de leerling: gestructureerd, informatief en
uitdagend
Vaardigheden: patronen herkennen, organiseren, analyseren,
verbanden zien, onderdelen herkennen in een chaos,
rangschikken, classificeren en vergelijken
Didactisch: willen ruimte om planmatig ideeën of
gebeurtenissen in vraag te stellen, te testen en te ontdekken
en daarin de logica en verbanden te zien.
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BESLISSERS
“Hoe gebeurt iets?”
Beslissers zijn voornamelijk geïnteresseerd in hoe iets werkt.
Ze willen dat hun leraar hen iets laat uitproberen.
Rol van de leraar: coach
Methode van de leerling: faciliteren (≈ iets laten werken)
Vaardigheden: al doende leren, ontdekken,
probleemoplossend denken, experimenteren, zien,
voorspellen, knutselen en prutsen, filmen, dingen laten
werken
Didactisch: willen technieken inoefenen met coaching van
een geloofwaardige expert om zo de link tussen een
probleem en de praktische oplossing te zien.
DOENERS
“Wat gebeurt er als?”
Doeners zijn voornamelijk geïnteresseerd in zelf dingen
ontdekken en ondervinden.
Ze willen dat hun leraar hen het zichzelf laat aanleren en
anderen aanleren.
Rol van de leraar: evaluator, remedieërder
Methode van de leerling: zelf ontdekken
Vaardigheden: integreren, evalueren, verifiëren, uitleggen,
samenvatten en synthetiseren
Didactisch: willen een verscheidenheid aan nieuwe en
uitdagende activiteiten waar ze kunnen in uitblinken, zoals
wedstrijdjes of rollenspellen.
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Leren komt tot stand in groep, een goed leerklimaat is
belangrijk voor ervaringsgericht leren!
Ik heb nood aan
een plek waar ik
me thuis voel.
Ik heb nood aan
aanvaarding.

Ik heb nood aan
zorg en
vriendschap.
Ik heb nood aan
erkenning en
lof.
Ik heb nood aan
verantwoordelijkheid.

Ik heb nood aan
zelfrespect.

Ik heb nood aan
creativiteit.

Ik heb nood aan
successen.

Ik heb nood aan
nieuwe
ervaringen.

Voelde je een deel van de groep tijdens de activiteit?
Hoe kunnen we als groep zorgen dat iedereen zich
hier thuis en welkom voelt?
Mag je hier jezelf zijn en word je hier gerespecteerd
voor wie je bent?
Hoe communiceer jij het liefst?
Hoe druk jij je uit?
Hebben we als groep aandacht en waardering voor
vriendschappen en relaties?
Hebben we als groep oog voor ieders bijdrage?
Welke verantwoordelijkheden had je tijdens de
activiteit?
Wat vond je moeilijk en gemakkelijk?
Welke soort verantwoordelijkheid wil je de volgende
keer?
Op welk moment in de activiteit was je trots op
jezelf?
Geven we als groep geregeld feedback en
complimenten aan elkaar?
Welke dingen gebeurden er allemaal tijdens de
activiteit?
Wil je de volgende keer mee de activiteit uitdenken
en vormgeven?
Vieren we als groep voldoende wat we bereikten?
Welke activiteiten wil je nog eens overdoen?
Welke activiteiten wil je publiceren of naar buiten
brengen?
Hebben we als groep zicht op hoe je dingen bereikt
en hoe je activiteiten tot een succes maakt?
Wat was er nieuw, vreemd of anders aan de
activiteit?
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Leren kan blokkeren!
Perceptie: Ik zie niet wat het probleem is.
Cultureel: Neen, dat is gewoon zo.
Emotioneel: Ik durf of kan dit niet.
Motivatie: Ik wil het risico niet nemen.
Cognitief: Ik bouwt niet voort op wat ik al ken of kan.
Intellectueel: Ik heb de vaardigheden of leerstijl niet om dit te doen.
Expressief: Ik kan niet vertellen/communiceren wat het probleem is.
Situatie: Ik krijg de kans niet om het te doen.
Fysiek: Dit is niet het moment om het te doen.
Specifiek: Ik word niet gesteund door mijn leerkracht of
medeleerlingen.

I hear and I forget,
I see and I remember,
I do and I understand.
Confucius 450 v. C.
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