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Deel 1: theoretisch fundament en College Tour-gesprekken
met Yrjö Engeström
Op 9 oktober kwam een grote groep leraren, schoolleiders
en onderzoekers bij elkaar om op zoek te gaan naar aanpakken om het onderwijs naar een hoger plan te brengen.
Speciale gast was de Finse hoogleraar Yrjö Engeström.
Gastheer was de Praktijkschool De Dreef in Amsterdam
Zuid-Oost. KPC Groep was de organisator van de conferentie. Naast het inzetten van experts uit eigen gelederen werd
een beroep gedaan op andere experts, uit de wetenschap,
de consultancy en het hoger onderwijs.

De idee voor de conferentie The next level in leren en organiseren kwam voort
uit de positieve reacties op een artikelenreeks die in 2016 verscheen in het
tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling. In drie artikelen ging het over leren en
organiseren, de betekenis van de activiteitentheorie en het werk van Yrjö
Engeström (Bruining, 2016a/b/c). Opleiding en Ontwikkeling is een tijdschrift
voor HRD professionals, dat zijn opleiders, trainers, adviseurs en beleidsmedewerkers die zich richten op personeelsontwikkeling en organisatieontwikkeling. De derde generatie activiteitentheorie van Engeström blijkt
ook relevant te zijn voor leraren en teacher leaders, voor schoolleiders, voor
onderwijsadviseurs en lerarenopleiders en voor praktijkonderzoekers en
onderwijswetenschappers. De activiteitentheorie bewijst zich al honderd jaar
als een theorie om het leren en ontwikkelen van individuen, leergemeenschappen en organisaties te begrijpen. Met behulp van het activiteitensysteem
kunnen werkprocessen en leerprocessen in het onderwijs verbeterd worden.
Vijf College Tour gesprekken met Yrjö Engeström vormden de rode draad
door de conferentie. Daarnaast werden twaalf workshops verzorgd. In dit
deel 1 van onze impressie, zoomen we in op het theoretisch fundament en
de gesprekken met Engeström. Voor een indruk van de workshops verwijzen
we naar deel 2 van onze impressie.

Deze impressie is een bewerking van het artikel The next level – in leren
en organisatie, dat in december 2017 verschijnt in Opleiding &
Ontwikkeling.
Bruining, T. (2017). The next level – in leren en organiseren. Opleiding &
Ontwikkeling (30) 4. In druk.

Model en werkelijkheid
We openden in de eerste College Tour ronde het gesprek met de klassieke
College Tour vraag: Wat voor student was Yrjö Engeström? Engeström legt uit
dat hij alles behalve de modelstudent was. Hij was voortdurend in conflict met
het systeem. Dat was waarschijnlijk profetisch. Fricties vormen volgens hem de
drijvende kracht in het leren van organisaties. Het oplossen van fricties gebeurt
in processen van gemeenschappelijk leren.

Waarom is het activiteitenmodel dat je daartoe ontwikkeld hebt zo complex?
Engeström lacht, het model is nog niet half zo complex als de werkelijkheid.
Het activiteitenmodel is ook niet meer dan een instrument in de handen van
een vakman, zoals een onderzoeker, een adviseur of een beroepsinnovator.
Het model leren gebruiken is zoals je een hamer leert gebruiken. Natuurlijk
moet je de werkingsprincipes van een hamer snappen: massa, momentum,
versnelling, impact, maar je leert vooral timmerman te worden door te
timmeren. Maar waar begin je dan met het maken van een analyse met het
activiteitenmodel? Tja, het activiteitenmodel is geen kauwgomballenautomaat
waar je een muntje ingooit om er een kauwgombal uit te krijgen. Cultural
Historical Activity Theory is een manier van kijken. Als onderzoeker, adviseur
of beroepsinnovator bepaal je zelf waar je je blik op richt.

Engeström en de activiteitentheorie.
Yrjö Engeström werd geboren in 1948 in Lahti, Finland. Hij promoveerde
in 1987 in de onderwijspsychologie aan de Universiteit van Helsinki.
Engeström is sinds 1989 hoogleraar Volwasseneneducatie aan diezelfde
universiteit. Verder is hij directeur van het ‘Center for Research on
Activity, Development and Learning’ (CRADLE).
De activiteitentheorie is bedoeld om de ontwikkeling van praktische
sociale activiteiten te analyseren. We organiseren ons leven in activiteiten. In die activiteiten ontwikkelen mensen hun vaardigheden, persoonlijkheden en bewustzijn. De eerste generatie activiteitentheorie is van
Vygotsky. Die liet zien dat mensen in actie leren via artefacten, instrumenten of concepten. Opleiders kunnen mensen naar de zone van
naaste ontwikkeling brengen. Leontiev ontwikkelde de tweede generatie
activiteitentheorie. Die liet zien dat mensen niet alleen leerden via
gemedieerde actie, maar ook via andere mensen in sociale verhoudingen. In het verlengde van het werk van Vygotsky en Leontiev ontwikkelde Engeström in de jaren tachtig van de vorige eeuw een derde
generatie activiteitentheorie en zijn theorie van expansief leren.
Engeström liet zien dat een systeem nooit alleen is, maar gesitueerd is
in een context waarin andere systemen soortgelijke belangen hebben,
instrumenten leveren, regels voorschijven en/of rollen en taken dicteren.
Kern van de activiteitentheorie is dat actie altijd doelgericht is,
gemedieerd wordt via artefacten van andere mensen in de omgeving.
Door middel van activiteiten ontwikkelen en veranderen we sociale
condities, gaan we met fricties om en creëren we nieuwe artefacten.
Omdat deze ontwikkelingen in een historisch perspectief staan, wordt
gesproken over Cultural Historical Activity Theory (CHAT).

Door middel van activiteiten ontwikkelen we nieuwe vormen van leven,
van organiseren en van onszelf zijn. Als dat gebeurt dan kun je spreken
van expansief leren.
Een van de methoden om expansief leren te bewerkstelligen is de meerlagige methode van ‘double stimulation’. Die methode komt voort uit
het werk van Vygotsky. In laag 1 werken mensen aan vraagstukken uit de
praktijk. In laag 2 wordt de wijze waarop mensen vraagstukken aanpakken en de problemen die zich daarbij voordoen als spiegelmateriaal

teruggekoppeld en besproken. Dat is de eerste stimulus. In laag 3 wordt
bijvoorbeeld met behulp van het activiteitenmodel ingebracht hoe dat
proces verloopt. Dat is de tweede stimulus, die ertoe kan leiden dat
mensen maatregelen nemen om hun manier van werken te transformeren.
Op basis van de activiteitentheorie werd het ‘change lab’ ontwikkeld,
een door onderzoek ondersteunde veranderomgeving (Virkkunen &
Newnham, 2013). Kern van het change lab is het gebruik van double
stimulation.
Momenteel wordt aan een vierde generatie activiteitentheorie gewerkt.
De idee daarachter is dat objecten voor systemen steeds minder grijpbaar worden. Objecten zijn “runaway objecten” geworden. Ze zijn
complex, niet onder controle te houden en niet ingebed in één structuur.
Zo zitten er vele aspecten aan milieuvraagstukken (economie, technologie, politiek), houdt het milieu zich niet aan landsgrenzen en is een
verbetering van het milieu niet grijpbaar voor klassieke methodes zoals
nationale beleidsvorming. Vandaag de dag vormen deze runaway
objects kernen waaromheen organisaties zich als fluïde netwerken
vormen in processen van onderhandeling, kennisdeling en activisme.
Voor een verdere introductie in de activiteitentheorie verwijzen we naar
de drie eerdere artikelen in Opleiding & Ontwikkeling (Bruining,
2016a/b/c).

Een praktijkvraagstuk en het activiteitenmodel
Aan de eerste gespreksronde in de College Tour neemt ook Tom Pijpers deel.
Hij is de bevlogen schoolleider van De Dreef (zie kader 2). “Vanaf mijn 20e
heb ik geprobeerd om de leerling centraal te stellen. Anderen motiveren en
vooral zorgen dat ze zelf het heft in handen nemen en ontwikkelen, is mijn
doel en wens. Als je werkt in het onderwijs en deze doelstelling hebt, zijn
koppigheid en doorzettingsvermogen goede eigenschappen. Mijn persoonlijk
doel voor dit jaar is nog meer en beter luisteren”. Pijpers ging graag in op de
uitdaging om een van zijn vraagstukken in de conferentie in te brengen. Zo
werd het mogelijk om het activiteitenmodel direct te verbinden met vraagstukken uit de praktijk.

www.kpcgroep.nl/lerenvanmorgen

De Dreef
De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam-Zuidoost.
Deze school telt 220 leerlingen en is een van de dertien scholen binnen
de Stichting Kolom. Vier jaar geleden is op De Dreef gestart met de Big
Picture Learning filosofie. Deze is geënt op drie uitgangspunten: Relatie,
Relevantie en Robuust resultaat. (bigpicturenederland.nl)
De Dreef ontwikkelde zich van een kwalitatief zwakke school naar een
excellente school. Vooral de leerlingen plukken hier de vruchten van.
Wat schoolleider Tom Pijpers bezighoudt is de vraag over eigenaarschap
van je eigen plan en je eigen onderwijs. Daarbij gaat het hem niet alleen
om de leerling, maar ook om de onderwijsprofessional.
De leraren van de Dreef zijn uitermate eigenaar van hun eigen proces en
ontwikkeling. Sterker nog: de inspectie heeft in haar verslag aangegeven
dat de borging niet op papier geregeld is maar in de mensen: de leerkrachten en de leerlingen. De school is opgebouwd in wederkerigheid.
Dat resulteert in dezelfde verhouding tussen schoolleider en leerkrachten als tussen leerkrachten en leerlingen.

Pijpers is ook voorzitter van de Big Picture Vereniging in Nederland. Hij gunt
alle kinderen in Nederland en op de wereld het mooie onderwijs volgens de
Big Picture filosofie. Wat kan ik als schoolleider en als voorzitter van Big
Picture Nederland doen om die filosofie uit te dragen? Hoe creëer ik daarvoor
de experimenteerruimte? Redenerend vanuit het activiteitenmodel als cultuurmodel stelt Yrjö Engeström dat je de filosofie van de Dreef als Big Picture
school niet zomaar kunt kopiëren naar Italië, Bulgarije of Turkije. De scholen in
andere landen staan in een historische traditie en zijn vervlochten met allerlei
andere systemen waarmee bijvoorbeeld ook fricties kunnen zijn. De experimenteerruimte om mooi onderwijs te ontwikkelen zullen de onderwijsmensen
in andere landen dan ook zelf moeten creëren, kunnen begrijpen en kunnen
oplossen. Eigenaarschap over je eigen plan en je eigen onderwijs is ook een
rode draad in de filosofie van Big Picture. Volgens Engeström kun je wel
inspireren door verhalen te vertellen over het onderwijs op de Dreef, de rol van
de Big Picture filosofie daarin en de problemen die zich bij de ontwikkeling van
het onderwijs voordeden. Vervolgens moet je een situatie creëren waarin de
leraren eigenaarschap en eigen innovatief vermogen ontwikkelen.

Teacher leaders in positie
Van het onderwijs wordt verwacht dat het doorlopend innoveert, om jongeren
steeds goed te kunnen voorbereiden op de wereld van morgen. In die voortdurende innovatie wordt een belangrijke rol toegedicht aan teacher leaders,
de worden gezien als de beroepsinnovatoren in het onderwijs. In zijn proefschrift laat lector Marco Snoek (2014) zien dat succesvolle schoolinnovaties
afhankelijk zijn van het vermogen van scholen om verandering en ontwikkeling

te initiëren en te managen. Aangezien leraren sleutelspelers zijn in deze
processen van verandering en ontwikkeling, kan het innovatievermogen van
scholen vergroot worden door gebruik te maken van het verandervermogen
van leraren en door dit te versterken. Dit verandervermogen heeft betrekking
op hun capaciteit om – individueel of collectief en door ontwikkeling, inspiratie
en onderzoek – richting te geven aan en invloed uit te oefenen op collega’s,
schoolleiders en andere leden van de schoolgemeenschap. Teacher leaders
kunnen een sleutelrol vervullen in dit richting geven en invloed uitoefenen –
met het doel om scholen en leerresultaten van leerlingen te verbeteren. Er
wordt dan ook stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van zulke ‘teacher leaders’. In masteropleidingen en in maatwerkprogramma’s voor scholen en
schoolbesturen worden leraren opgeleid in het opzetten, begeleiden en evalueren van verbeterprogramma’s en in het ontwikkelen van een duurzame innovatieaanpak om het onderwijs, de professionele cultuur en de school als
organisatie naar een hoger plan te brengen. In een aantal masteropleidingen
leren aankomend beroepsinnovatoren analyses te maken met behulp van het
activiteitenmodel. Daarmee leren ze scherper te kijken naar de context,
problemen diepgaand te analyseren en interventies te ontwikkelen. Beroepsinnovatoren kunnen de professionele dialoog waarin collega’s zich in elkaars
opvattingen en aanpakken verdiepen, ondersteunen. Zij kunnen een coördinerende rol vervullen in het zoeken naar, het experimenteren met en het
afstemmen van verschillende aanpakken. En ze kunnen professionele reflectie
aanjagen, faciliteren en daaruit consequenties trekken. Zij zijn cruciaal bij het
leren en ontwikkelen en innoveren van professionele praktijken.
Je moet wel dapper zijn en je positie durven kiezen als teacher leader, vindt
Yrjö Engeström. Voor schoolleiders zijn de teacher leaders professioneel
kapitaal voor de ontwikkeling van de school als professionele organisatie en
de professionele ontwikkeling van leraren, die jongeren opleiden voor de
wereld van morgen. Van onderwijsprofessionals wordt regelmatig nieuw
gedrag verwacht. Dat betekent volgens Engeström dat je met onzekerheid
moet kunnen omgaan. De overheid en scholen aan de ene kant en de
opleiders en adviseurs aan de andere kant zullen processen aan moeten
durven gaan waarin niet vooraf duidelijk is wat de uitkomst is. Het moet
volgens Engeström aan de voorkant wel duidelijk zijn welke methoden en
technieken je inzet, zoals bijvoorbeeld het activiteitenmodel en de change lab
methode.

Schoolleiders met diepgang
In het gesprek met schoolleiders benadrukt Yrjö Engeström het historische
aspect van de activiteitentheorie. Bij de ontwikkeling van je organisatie helpt
het om terug te kijken en de ontwikkelingslijn te schetsen. Wat waren de
kritisch momenten? Wat is er toen gebeurd en waarom? En hoe ben je daar
toen uit gekomen? Die historische lijn geeft je zicht op het professionele kapitaal dat je als schoolleider in huis hebt; de kwaliteiten van leraren, je school als
professioneel netwerk en je vermogen om professionele besluiten te nemen.
De noodzaak om je als organisatie verder te ontwikkelen hoeft volgens
Engeström niet per se gekoppeld te zijn aan een diepe crisis. Vaak constateer
je dat het moment daar is, als je ziet dat er veel kleine problemen zijn die je

op moet lossen. Steeds vaker zullen organisaties en zeker ook scholen geconfronteerd worden met noodzakelijke veranderingen. Anno 2017 wordt het
onderwijs overspoeld met ‘runaway objects’ zoals de smartphone, die voor het
gevoel van leraren met het onderwijs op de loop gaan. Het activiteitenmodel
helpt de schoolleider en het onderwijsteam dan om een zorgvuldige analyse te
maken en zo nodig te veranderen (Engeström, 1999).
Femke van Geijsel, hoogleraar schoolleiderschap, is blij met ‘The Next Level conferentie’. Zij ziet dat scholen steeds vaker eigen academies organiseren.
Dat is heel positief omdat ze daarmee onderling kennis delen. Om de blik naar
buiten te blijven houden is het ook van belang dat schoolorganisaties door de
wetenschap en de consultancy gevoed blijven worden.

Adviseurs & opleiders in het onderwijs
In de processen die teacher leaders als interne adviseur en HRD-ers als externe
adviseurs op gang brengt moet je volgens Yrjö Engeström wel positie durven
kiezen. Daarbij moet je duidelijk maken wat je expertise is en wat dat betekent
voor de te onderscheiden rol die je in leer- en innovatietrajecten vervult. Dat
betekent dat de teacher leaders, de opleiders en externe adviseurs wel afstand
moeten durven nemen van de praktijk om daar vervolgens ook weer terug te
durven keren. ‘Uitzoomen en inzoomen’ heet dat in jargon. Door afstand te
nemen en data te verzamelen en die vervolgens terug te brengen in de praktijk
werk je aan het innovatieve vermogen van leraren, teams en scholen
(Haapasaari, Engeström & Kerosuo, 2014). Volgens Engeström is de toegevoegde waarde van adviseurs en opleiders dat zij het functioneren van de
praktijk en de dilemma’s die zich daarbij voor doen helpen blootleggen.
Daarbij moet je ook onverholen je eigen mening naar voren durven brengen.
Om het speelveld compleet te maken moet je volgens hem vooral ook stem
kunnen geven aan álle betrokkenen. Ook aan hen die zich niet zo duidelijk
laten horen of die niet gehoord worden. Je moet daarbij ook bespreken wat je
zult doen wanneer er gaandeweg het proces zaken naar bovenkomen die niet
gunstig zijn voor het team of de opdrachtgever. Als adviseur en opleider is het
van groot belang dat je goede relaties in het adviestraject opbouwt en onderhoudt. Een voorbeeld hiervan zijn vijf casestudies die voor het ministerie van
OCW werden gedaan naar de ontwikkeling van professionele ruimte in het
onderwijs. De adviseurs koppelden met behulp van het activiteitenmodel de
ontwikkeling van professionele ruimte in vijf verschillende scholen terug met
behulp van het activiteitenmodel. Op basis van deze double stimulation
konden de leraren en schoolleiders maatregelen nemen om de professionele
ruimte in hun school verder te ontwikkelen (Bruining, De Koning, Uytendaal,
2014).

Praktijkonderzoekers en wetenschappers in het onderwijs
In gesprek met Yrjö Engeström stellen de praktijkonderzoekers en wetenschappers vast dat een langdurig partnerschap tussen practitioners en wetenschappers van grote waarde is. De lectoraten in het hoger beroepsonderwijs
vervullen daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd stellen Engeström, de praktijkonderzoekers en de wetenschappers vast dat deze beroepsgroep zich vaak

vasthoudt aan één idee terwijl de practitioner vaak vanuit meerdere invalshoeken wil werken. Ook is er een verschil tussen interventies die practitioners
voor ogen hebben en de diagnosemodellen die wetenschappers willen
hanteren. Dat betekent volgens het gezelschap dat er een nieuw researchconcept nodig. In de frontlinie van het onderwijs is behoefte aan onderzoekende leraren, die een eigen onderzoekspraktijk moeten kunnen creëren
met heel eigen opbrengsten en zonder daarin gedisciplineerd te worden in de
methoden en technieken van het HBO (toegepast onderzoek door lectoren) en
het WO (fundamenteel onderzoek door professoren). Het activiteitenmodel
kan voor deze research-practitioners een hulpmiddel zijn om vorm te geven
aan zo’n nieuwe beroepspraktijk. Met hulp van het activiteitenmodel kan voortgebouwd worden op tradities. Het model kan het experimenten met verschillende instrumenten en in verschillende contexten bevorderen. Met behulp van
het activiteitenmodel kan onderzocht worden wat de verschillende rollen en
taken zijn, welke leidende principes zouden kunnen gelden en wie de belanghebbenden zijn en die kunnen participeren (Nicolini, 2013).

In twaalf workshops aan het werk
In de twaalf workshops tijdens de conferentie ‘The next level’ stonden verschillende klassieke CHAT-onderwerpen centraal zoals expansief leren, het change
lab en boundary crossing. Zo experimenteerden de deelnemers onder leiding
van twee facilitators met het maken van een contextanalyse met het activiteitenmodel. In een werkvorm ontwikkeld door Marion Hoeffgen werd fysiek in
de ruimte gewerkt. Met touwen werden de relaties in een organisatie verbeeld
en fricties zichtbaar gemaakt. In een aanpalende bijeenkomst vormden de
deelnemers zich een beeld van de professionele ruimte in de school met
behulp van het activiteitenmodel. Verder werd onder meer aandacht besteed
aan het leren in de regio en aan concurrentie in het onderwijs. Karin Derksen
zoomde in op teamontwikkeling en op de vraag hoe er in onderlinge samenwerking ruimte gecreëerd wordt voor elk teamlid en welk leiderschap daarbij
ondersteunend is. In het promotieonderzoek van Derksen (2016) naar teamontwikkeling speelt het omgaan met frictie als motor van die teamontwikkeling, net als in het activiteitenmodel, een belangrijke rol.

Onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling en
professionele ontwikkeling
Tijdens de conferentie bleek de activiteitentheorie voor de HRD-ers (adviseurs,
trainers, opleiders en onderzoeker) een bron van inspiratie te zijn. Het activiteitenmodel liet zich zien als een hands-on instrument dat je kan helpen om een
betere professional te worden. Daarbij gaat de theorie zelf je het gouden ei
niet schenken. Het is wel een bron van honderd jaar onderzoek, honderd jaar
praktijkontwikkeling en een blik op de vraagstukken van de toekomst die
uitdaagt. Die uitdaging zit hem onder meer in het verder verfijnen van
bestaande interventie-instrumenten zoals het change lab en de ontwikkeling
van nieuwe interventie-instrumenten die inspelen op het diffuser worden van
organisaties, netwerken en werk- en leerprocessen. Dat vraagt van HRD-ers,
maar ook van teacher leaders, schoolleiders en opleiders, om nieuwsgierig te
blijven, om zich te verbinden met runaway objects en om de rol van boundary
crosser te vervullen tussen de praktijken in organisaties en de wetenschap.

Reflectie van een aspirant-leraar
“In de werkconferentie heb ik er veel over kunnen leren over dit model
en de workshops die erbij werden aangeboden. Als pabo-student heb
ik kunnen meemaken hoe er vorm kan worden gegeven aan professionalisering en het uitbreiden van je professionele netwerk. Dat het ook
plaatsvond in een excellente praktijkschool maakte het geheel tot een
zeer inspirerende dag. Ik heb de ervaringen van de dag ook gedeeld
met andere studenten van de opleiding. Die vonden het een interessant
verhaal.

Op de opleiding werken we voor een deel in zogeheten (zelfsturende)
leerteams. Die bestaan uit 3 à 4 studenten uit dezelfde klas. Die komen
anderhalf uur per week bij elkaar om te werken aan persoonlijke professionele ontwikkeling van de leden van het leerteam. Binnen mijn team
heb ik het activiteitenmodel geïntroduceerd als vindmodel. We gebruiken het nu model nu ook als interventiemodel. Ik heb tijdens de conferentie namelijk ervaren dat de inzet van het activiteitenmodel kan leiden
tot zeer diepe probleemanalyse.
Een lid uit mijn leerteam vertelde over een groep waarin ze stage liep
die een bepaalde rekenvaardigheid nog niet goed genoeg onder de
knie had. Ze had extra materiaal uit de rekenmethode aan de groep gegeven als huiswerk, in de hoop dat de opbrengsten zouden verbeteren.
Dit bleek echter niet het geval. We hadden na een tijdje analyseren snel
door dat dit niet onvoorspelbaar was. We ontdekten namelijk dat er een
frictie was tussen middelen en object & regels en object: de leerlingen
vonden het huiswerk ontzettend saai om te maken en deden het daarom
niet.
We besloten om een nieuw handelingsplan te maken om de opbrengsten alsnog te verbeteren. We besloten een les sociale vaardigheden
rondom ‘door de zure appel heen bijten’ in te zetten om de groepsnormen aan te passen en daarna een digitaal leermiddel met spelelementen
in te zetten als huiswerk. We ontdekten namelijk in de probleemanalyse
dat de groep digitale leeractiviteiten erg leuk vond om te doen, helemaal als het werd ervaren als spel. Twee weken later bleken de opbrengsten significant te zijn verbeterd. De leerlingen vonden het nieuwe
middel namelijk prettig om mee te werken thuis. Een leerling vertelde:
‘Het is een heel goed excuus om lang achter de computer te mogen zitten juf!’.
Na deze ervaring hebben we besloten om het activiteitenmodel in te
zetten als basis van het ontwikkelen van handelingsplannen binnen ons
leerteam. Het begrijpen van waarnemen is een belangrijk onderdeel van
handelingsgericht werken (één van de fasen van HGW volgens De
Muynck). Het activiteitenmodel als vindmodel helpt hier prima bij. Het
vinden/ontwerpen van passende handelingen kan daarna worden bereikt
met het activiteitenmodel als interventiemodel. Zo blijven handelingen
relevant op het probleem.
Kortom: ik ervaar het activiteitenmodel als een zeer toepasbaar model
om fricties in kaart te brengen en om activiteiten te ontwerpen die deze
fricties mogelijk weg zouden kunnen nemen. Ik merk echter niet dat docenten aangesloten zijn op dit denken. Mogelijk omdat ze niet bekend
zijn met deze theorie of omdat het in de communicatie met studenten
het niet gaat over dit soort problemen. Het gaat meer over de professionalisering van de studenten zelf volgens de theorie van Persoonlijk
Meesterschap of de inhoud van de leerstof.”
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