
Het spel… 

en de knikkerbaan



Beste Paul,

en Leen!



We vieren je afscheid na 28 jaar als 

hoogleraar Ontwikkelingspsychologie



De relatie tussen Theorie en praktijk

De relatie tussen theorie en praktijk is reeds lang 
onderwerp van discussie; ook Kouwer naar wie 
deze zaal is genoemd, schreef hier al over. 

Wat is de betekenis van jouw theoretische werk 
voor de praktijk? 

� op welke wijze heb jij getracht de kloof tussen 
theorie en praktijk te overbruggen?

� vanuit mijn eigen werk

Een reflectie.



Het spel

De betekenis van het werk van Paul voor 

“Theorie en praktijk”



Oratie van 8 september 1978

• “U kent mij als iemand die het abstracte niet 
schuwt. Deze voordracht zal u daarom erg zijn 
tegengevallen, u hebt het vast van de eerste keer 
begrepen. 

• Aan een toepassing van het spelmodel op 
ontwikkelingsprocessen zitten echter een hele 
hoop ingewikkelde en abstracte kanten, die nog 
verdere uitwerking verdienen. 

• Aan de andere kant is het model eenvoudig 
genoeg om in concrete situaties bruikbaar te zijn”.





Vanuit letteren naar ontwikkeling

Brede belangstelling van Paul:

� Wat is ontwikkeling?

� Veel gebieden waaronder perceptie en taal

In 1976 begon Paul als docent, in 1983 kwam al een 

belangwekkend boek van hem uit:

Geert, P. van (1983): The development of perception, 

cognition and language. Routledge, Kegan Paul; (358 

pag)



• Dit boek bood me een goed kader om de 

taalproblemen van dove kinderen te 

onderzoeken van de link tussen perceptie en 

taal.

– Het kader bevatte bijvoorbeeld elementen zoals: 

sensorische integratie, de structuur van een 

ruimte, patroonherkenning, aandacht e.d.



– “Praktische begrippen” om het probleem (i.c. het 

taal- en leesprobleem van dove kinderen) goed te 

kunnen definiëren. 

– En daarmee om een vernieuwende 

oplossingsrichting voor een taal- en leesdidactiek 

te ontwerpen



• .





Wat is een theorie?

• Iedereen hanteert theorieën (1997) 

– Als we een kind belonen als het leert fietsen

– Als we een kind naar bed sturen omdat het op de 
splinternieuwe bank blijft springen, ondanks 
waarschuwingen etc

– Als we een kind bij het waarnemen van een 
ongeval weghouden

– Kortom: Bij iedere handeling waarvan we denken 
dat die goed is voor de opvoeding hanteren we 
een “impliciete theorie”



• Kurt Lewin: “Een theorie is een logisch en 

begripsmatig samenhangend geheel van 

begrippen en relaties waarmee wordt 

gepoogd een bepaald aspect van de 

werkelijkheid te beschrijven en te verklaren”

• “Niets is zo praktisch als een goede theorie”



Theorieën kunnen botsen

• A.D. de Groot: theorieën  worden door 

gemeenschappen ontwikkeld; er is geen 

garantie dat een bepaalde theorie juist is.

• Empirisch toetsen

• Een forum van goed geïnformeerde mensen is 

het op een bepaald moment eens over een 

theorie of over belangrijke onderdelen ervan.

• Ook leerkrachten maken deel uit van dit forum!



• Iedereen is uitgenodigd mee te 

denken, mee te ontwikkelen en onze 

kennis en vaardigheden uit te 

breiden.

• Hier heeft Paul veel werk van gemaakt: 

– co-creatie

– complexe informatie toegankelijk maken

– Leerkrachten doen mee

– systeemaanpak



Een vrolijke chaos: 

van chaostheorie naar procestheorie



Uit: Geert, P.L.C. van (1987)





Brief van een schooldirecteur, geschreven op 1 juli 
1983, n.a.v. verzoek tot deelname aan onderzoek:

“Het instituut stelt globaal de volgende eisen bij 
medewerking aan onderzoek:

a)het onderzoek dient praktijk-relevant te zijn voor 
onderwijs en opvoeding aan onze kinderen

b)het instituut moet de mogelijkheid hebben in een 
begeleidingskommissie zitting te hebben

c)alvorens publicatie(s) plaatsvinden moet het 
instituut gelegenheid hebben deze in konsept-vorm 
te bespreken, desgewenst met de ouders van 
betrokken leerlingen.”



Voorts stuurde de instelling een brief met een 

uitnodiging voor een mondelinge toelichting en 

vroeg de schooldirecteur vooraf schriftelijk de 

volgende punten nader toelichten:

– de relevantie van het onderzoek, de 

toepasbaarheid ervan in de praktijk

– precieze aard en opzet van het onderzoek

– waarom u minimaal het leesniveau vierde klas 

noodzakelijk acht en hoe u dit ziet in de toekomst; 

deze eis maakt de test immers zo goed als 

onbruikbaar in ons onderwijs.







a) de eisen van de school uit 1983 zijn anno 
2015 nog steeds actueel en kunnen zo 
worden opgenomen in afspraken met 
scholen in huidige onderzoeksprojecten.

b) complexer is de vraag naar de toelichting: we 
zien hier een kloof: 

� toepasbaarheid: wat versta je daar onder? In 
welke onderwijscontext? 

� generaliseerbaarheid: hoe kan een vrij specifieke 
test leiden tot generiek inzetbaar materiaal?









• Het sociaal-constructivisme is geen concrete 
onderwijsmethode maar eerder een visie

• Concrete onderwijsmodellen om deze visie 
systematisch vorm te geven zijn heel schaars. 

• Van docenten wordt verwacht dat ze de 
onderwijsvisie zelf kunnen vertalen naar zo’n 
model”.

• Martens, R.L. (2007); zie Bastiaens (2007), Strijbos, Kirschner, & Martens (2004), Van 
Merriënboer, Clark, & de Croock (2002) en Van Merriënboer & Martens (2002)

Vygotsky (1934):  “Children don’t show a single competence 

level, but instead vary across a range of possible levels”. 

Vygotsky (1934):  “Children don’t show a single competence 

level, but instead vary across a range of possible levels”. 



Nadere toevoeging van systeemaanpak door 

Paul:

Instrumenten aangereikt voor:

1) Gedeelde visie

2) Gedeelde doelen

3) Gedeelde taal





Gemeenschappelijke visie:

•Talentenkracht principes

•Fundamenteel: prospectief ipv retrospectief 
leren kijken

– “Het gemiddelde kind bestaat niet”: Paul’s werk 
legt methodologische basis voor kwalitatief 
onderzoek naar interactie, 

– bv n= 1 studies



• Gemeenschappelijke doelen

– Alle kinderen

– Ontwikkeling van alle mogelijke “talenten”

– Hoogwaardige interacties in pedagogische en 

onderwijscontext

– Talentmomenten leerkracht en leerling

– Opbrengsten



• Gemeenschappelijke taal

– Begrippenapparaat uit TK, bv talentdriehoek, 

interactie, talentmoment, scaffolding

– Fundamentelere begrippen uit DST vertaald naar 

hanteerbare begrippen, zoals sturende 

mechanismen zoals onderzoekende houding; 

zelforganisatie, non-lineariteit, iteratie, 

variabiliteit; openheidsschaal leerkracht etc.





Praktisch!

• Instrumenten voor de groep of klas

• Coaching voor leerkrachten

• Ondersteunende websites

• Tools voor het in kaart brengen van opbrengsten

En ook:

• Sterke accreditatie door NVAO van de PA; 
waaronder de leerlijn praktijkonderzoek

• Robuuste basis voor Master Talent & Diversiteit



• Paul van Geert heeft met zijn onderzoeksgroep 
een sociaal-constructivistische visie vertaald naar 
het systeem waar kinderen in opgroeien, en in 
het bijzonder naar het handelingsrepertoire van 
de leerkracht

• En heeft dit empirisch toetsbaar gemaakt; 
observeerbaar gedrag meetbaar maken:

– Mediacoder

– Dingo

– Schalen naar model van Fischer & Bidell

– Paul’s functions in Poptools



• Nadruk op systeemaanpak is concreet 

gemaakt:

– Gemeenschappelijke visie, doelen en taal

– Talentenkracht principes

– Interactie als centraal thema voor de komende 

jaren

– het werk van Paul biedt krachtig een kader voor 

de toegevoegde waarde van de leerkracht 

– (! hv: De mogelijkheden van ICT worden 

onderschat).



Een heel belangrijke verdienste van het 

werk van Paul van Geert:

• De impact van theorie is soms niet te 

overzien. De veelgebruikte statistische 

methodes (rekenen met het gemiddelde) 

werken vrijwel altijd met “distale kenmerken”

(leeftijd, sexe, ras, etniciteit, SES, IQ,).

49 jaar !



• Het probleem van onderzoek dat verklaringen 

voor ontwikkeling van kinderen en de invloed 

van het onderwijs baseert op distale kenmerken, 

is:

• A) dat deze kenmerken niet kunnen worden 

beïnvloed door communicatie

• B) en bovendien werken deze factoren 

vooroordelen sterk in de hand.



• Het werk van Paul van Geert leert ons dat en hoe
we naar kwalitatieve kenmerken van de interactie 
kunnen kijken: naar proximale kenmerken kortom. 

• Zo werkt Paul “van een theorie naar 

de praktijk van een betere wereld”. 

• En dit illustreert maar mooi dat niets zo praktisch is 
als een goede theorie!



In de eenvoud toont zich de meester !




