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Voorwoord

Een leraar als geen ander is een ‘Handreiking bij de ontwikkeling 
van de professionele identiteit van aanstaande leraren’. In eerste 
instantie is daarbij gedacht aan studenten van pabo’s, maar de 
auteurs hopen dat het ook van dienst kan zijn bij andere lera-
renopleidingen, nascholingscursussen of masteropleidingen, in 
Nederland en in Vlaanderen.
Dit boek leert studenten verhalen te schrijven over gebeurtenis-
sen tijdens hun ervaringen in de praktijk, die verhalen te ana-
lyseren, daarover na te denken, er lering uit te trekken voor de 
toekomst en zo hun persoonlijke en professionele identiteit te 
versterken. Omdat die identiteit zich manifesteert in hun verha-
len, spreken we van narratieve professionele identiteit.
Het boek kent ook al enkele voorgangers. In 2011 is de eerste 
versie van Ev’n Prakkezer’n. Handleiding voor narratieve reflectie 
verschenen t.b.v. studenten aan Katholieke Pabo Zwolle. Deze 
eerste versie is gevolgd door enkele gewijzigde herdrukken. Die 
wijzigingen kwamen tot stand door gesprekken met studenten 
en opleiders die met het boek gewerkt hadden. 
In de loop van de tijd bleek steeds duidelijker dat het niet alleen 
om reflecteren ging. Vertellen, ontwerpen, plannen en structu-
reren bleken even belangrijke denkactiviteiten in de ontwikke-
ling van de professionele identiteit van de aanstaande leraar. 
Daarom is die ontwikkeling centraal gesteld in dit boek, zonder 
overigens afbreuk te doen aan het belang van reflectie voor die 
ontwikkeling. Nadenken over wat er in de klas gebeurt, blijft 
naar het idee van de auteurs essentieel voor de ontwikkeling van 
de professionele identiteit van de leraar.

Het boek is geen inleiding in de pedagogiek, filosofie, taalwe-
tenschap of wat voor wetenschap dan ook, en evenmin een 
handleiding voor communicatieve technieken. Het boek maakt 
wel gebruik van elementen uit een groot aantal wetenschappen, 
maar presenteert die uitsluitend als ‘food for thought’, zaken 
die helpen om na te denken over aspecten van de (professio-
nele) identiteit. Wel probeert het boek enige vaardigheid aan te 
brengen in het schrijven van verhalen, verslagen van het denk-
proces over die verhalen (narratieve verslagen) of essays naar 
aanleiding van die verhalen (narratieve essays). Die vaardigheid 
is geen doel op zichzelf; ze staat in dienst van de ontwikkeling 
van de professionele identiteit.
De methode berust op ideeën uit de Educational Linguistics, 
ontwikkeld in de jaren zestig o.a. door de sociolinguïst Hymes. 
Het is een ontwikkeling van de Applied Linguistics; in onze 
con treien meestal toegepaste taalwetenschap genoemd. Daar-
in komt een aantal reeds korter of langer bestaande disciplines 
samen: sociolinguïstiek, psycholinguïstiek, retorica, moderne en 
traditionele taalwetenschap, vergelijkende taalwetenschap, pe-
dagogiek. Dit boek vertoont ook de kenmerken van deze inter-
disciplinaire aanpak.
Een belangrijke constituerende factor is het werk van Erving 
Goffman, met name zijn Dramaturgie van het dagelijks leven 
(2016, 4e druk), Interaction Rituals (1976) en Frame Analysis 
(1986). De structuur van het boek wordt geregeerd en gestuurd 
door de retorische basisvragen: wie, wat, waar, wanneer, waar-
om, en met welke middelen. Deze vragen zijn terug te vinden bij 
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Quintilianus en andere klassieke auteurs. Ze zijn in verschillen-
de variaties door de tijd overgeleverd en nieuw leven ingeblazen 
door Lasswell.
Het boek bevat een groot aantal voorbeelden en citaten uit reële 
verhalen en verslagen van (aanstaande) leraren. Die zijn niet ge-
kozen om hun literaire waarde, maar om een bepaald probleem 
of een bepaald verschijnsel toe te lichten.

Het boek is in zijn geheel uitvoerig besproken, becommentari-
eerd en op sommige plaatsen aangevuld in nauwe samenwer-
king door het gehele auteurscollectief, maar Michelle Gemmink 
tekent in het bijzonder voor de pedagogische aanvullingen in 
hoofdstuk 5 en 6, Marieke Pillen voor hoofdstuk 15 over span-
ningen en Wenckje Jongstra voor hoofdstuk 16 over de teacher 
leader.
Ook anderen hebben een bijdrage geleverd door de tekst zorg-
vuldig door te lezen en van opmerkingen te voorzien. De namen 

van KPZ-juniordocenten Lynde Hans, Evelien van der Klaauw 
en Pauline Harrewijn en student-assistente van het KPZ-Ken-
niscentrum Christa Dekker mogen hier dan ook niet onvermeld 
blijven. 

De auteurs hopen dat deze handreiking iedere leraar zal helpen 
zijn professionele identiteit te ontwikkelen en te kleuren vanuit 
zijn persoonlijke identiteit. Hij is een leraar als geen ander.

Zwolle, voorjaar 2017
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