
Vliegende Start
OPeRA Conferentie

Het belang van een zachte landing



Inslagmomenten/tur
ning points/critical
incidents

A leap of faith



Wat weten we uit onderzoek?

 doorverwijzing primair onderwijs bepalend voor leerloopbaan
 langere route (vaak via vmbo); overleveraars van het systeem 

(stapelaars)
 meer uitval
 internationaal perspectief. Late start en vroege selectie: 

talentvernietiging
 sociale en academische integratie in (universitaire) 

gemeenschappen een belangrijke voorspeller blijkt van 
studiesucces

 onder allochtonen veel onbenut talent bestaat terwijl sociale en 
academische integratie zouden kunnen bijdragen aan het 
faciliteren van talent en het transparant maken van wegen tot 
talentontwikkeling



Studiesucces & academische attitude

 tijdens overgangsmomenten meeste studenten 
uitvallen

 belemmerende studentkenmerken: 
migratieachtergrond, thuissituatie, taal, 
netwerkvaardigheden, sociaal/cultureel kapitaal, 
tevens kracht

 gewenste onderwijskenmerken: Kleinschaligheid –
veel ruimte voor interactie, inclusiviteit, duidelijke 
doelstellingen & verwachtingen, ondersteuning 
academische vaardigheden en zelfmanagement



Vragen, belemmeringen, hobbels

Veel voorkomende 
vragen
Waar hoor ik thuis? 
Wat wordt er van mij 
verwacht? 
Kan ik het wel? 
Hoor ik hier wel?



Brugprogramma’s 

VU Amsterdam
UCLA Los Angeles
NSC Las Vegas



In het kort

 Vanaf 2010 organiseert VU 
summer bridge programs: heden 
Be&Better Prepared

 sociale-, academische integratie en 
reflectie op motivatie, studiekeuze 
en self-efficacy

 Narratieve pedagogiek & 
storytelling didactisch instrument 

 Multiple Case Study (Sake & Yin) 
(PhD Tavecchio 2019)



Aanleiding & Doel Brugprogramma’s 

 Academic Preparedness (Tinto 1998; 2000, Engle, Bermeo & O’Brien 2006)

 Sociale Integratie(Bourdieu 1884; 1994)

 Identiteitsontwikkeling en exploratie met behulp 
concept Kapitaal: identiteitskapitaal (Coté 1996;2002) & 
Identity Assets and Skills (Tavecchio 2019)

 Sociale geborgenheid, je thuis voelen (belonging) 
(Gidley 2010; Meeuwisse)

 Safe Spaces (Brave and Daring Spaces…) (Bell 2010; Tavecchio 
2019)

 Pedagogy of CIND Encounter (Tavecchio 2019): Critical, 
Inclusive, Narrative and Dialogical
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Highlights Theoretische Achtergrond



Theoretisch Kader



Communicatieve Hermeneutiek

Hermeneutiek
• De studie, theorie en praktijk van ‘het verstaan’ (Gadamer, 

Ricoeur)
• In de vertelling wordt betekenis gecreëerd (Ganzevoort 1997)
• Wederkerige ontmoeting brengt transformatie teweeg (Jackson 

1997)
Communicatief en narratief
• In het vertellen wordt betekenis gecreëerd: actualisatie 

(Tavecchio 2009)
• Critical incident (inslagmoment) wordt verkend  (Flanagan 1954)
• Wederkerige relatie object & subject  (Jackson 1997, 

Goodson&Gill 2011, 2013)
• Het levensverhaal is leidend voorwerp (Abbas; Jasselson 2011)
• Specifieke context dient als uitgangspunt: inductief 

(Goodson&Gill)



Een inclusieve en kritische pedagogiek biedt 
studenten de gelegenheid hun identiteit te 

‘herschrijven’ op een positieve en 
productieve manier terwijl het tegelijkertijd 

studenten in staat stelt zich te engageren 
met de (nieuwe) leeromgeving 

(Nasir, Snyder, Shah & Ross, 2012). 

Highlights Inclusief en Kritisch



Highlights kritische pedagogiek en 
Critical Race Theory

 Hanteert ‘deconolizing pedagogy’, welke streeft naar 
sociale transformatie (McLaren 1988)

 De controversiële status quo bevragen: Master/Dominant 
Narrative versus Counter/Marginalized Narratives (CRT, 
Yosso & Salorzono 2002)

 Bij counter storytelling gaat het om narratieven die de 
negatieve stereotypen die er bestaan rondom identiteiten 
van minderheden en ondervertegenwoordigden (letterlijk) 
tegengespreken (Yosso & Salorzono 2002; Howerd 2010)

 Grondlegger is Paulo Freire (1970, 1973, 1995)



Elementen inclusieve pedagogiek

‘a teacher committed to an inclusive pedagogical approach 
must accept primary responsibility for the learning of all 

children in class (…) furthermore, the inclusive pedagogical 
approach rejects ability labelling’ (Florian & Spratt, 2013, p.121).

 voorspellende potentieel heeft schadelijke effecten op 
leerlingen en studenten waaronder de reproductie van 
sociale ongelijkheid (Gidley 2010)

 en (belangrijker) het ondermijnen van het gevoel van 
eigenwaarde (Florian & Spratt, 2013). 

 Voorspellingen plaatsen vaak een plafond op wat 
docenten denken dat leerlingen en studenten kunnen 
bereiken (Nieto 2004)



Doelstellingen narratieve werkmethodiek 

I. Identiteitsontwikkeling/BILDUNG:  reflectie op 
identiteitskapitaal (Coté), self-efficacy & zelfmanagement

II. Reflectie: op aspiratie/studieloopbaan door socratische 
en dialogische werkvormen

III. Empathic witnessing (McLeod): empathische getuigenis 
als identificatie en bekrachtigingsinstrument 
(reinforcement and deep similarity approach)

IV. Transformatie: door verhalen van de ander leer je jezelf 
en ander opnieuw kennen (Jackson) (edification) & Third
Voice (Tavecchio 2019, Goodson & Gill 2011)



Onderwerp van de reflectie: 
Identity Assets and Skills Sets (Tavecchio 2019)



Biografische werkvormen
Storytelling: Narratieve werkmethodiek 



Bevragen door de tijd heen

3-slag
• Reflecteer op het verleden
• actualiseer in het heden en 
• ontsluit hiermee de toekomst

‘Reflectie is het verwerken van 
betekenisvolle ervaringen (verleden), 
gericht op nieuwe inzichten (heden) en 
vervolgacties voor de toekomst.’ (Den 
Boer, Mittendorff, Stukker & Van Loon)

Methode: biografische dialoog



NARRATIVE AND INCLUSIVE TEACHING & 
LEARNING TOOLKIT (TAVECCHIO 2019)
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Lessons Learned

 Spreek de taal van de student door het taalspel van de 
dialogische of narratieve werkvorm te hanteren
 Key to success in werken met pioniers en 

levensverhalen: belang peer educators en/of 
belangrijke (significante) anderen (deep similarity 
approach)

Safe Brave Daring… stap voor stap!
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Lessons Learned

 De beginsituatie in relatie tot de academische studieloopbaan, en 
de daarbij komende critical incidents geven je als docent 
handvatten (kapstokjes) om het traject met je student in te gaan 
(CANVAS). 
 Je wilt dat student in staat raakt om binnen zijn eigen exploratie 

en zoektocht leert navigeren. Je krijgt niet zo zeer ‘betere’ maar 
misschien wel meer volledige gesprekken, die elementen van 
iemands (hybride) identiteit beter includeren en die hen helpt 
bewust te worden van aspecten die in henzelf liggen om meer 
succesvol te zijn (identiteitskapitaal aan kúnnen wenden). 
 NB: losse workshops/elementen altijd verankeren in een aanpak 

(dus niet alleen biografische dialoog, maar dan met follow up met 
gesprek studiebegeleider, mentor, peer educator)
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Pedagogy of CIND Encounter
(Tavecchio 2019)

 Critical
 Inclusive
 Narrative
 Dialogical

Safe Brave and Daring Spaces of True 
Encounter
De basis ingrediënten van een inclusieve 
ondersteuning gericht op reflecteren in het 
belang van studiesucces

Conclusie 





Implementatie …



Oefening baart kunst 
Storytelling: biografisch schrijven



Unieke Loopbaan Verhalen

Leerdoel
Belangrijk binnen het narratieve werkveld is het wakker 
maken van de herinnering door in te zoemen op een 
belangrijk pioniersmoment/een moment dat je je eigen 
koers hebt gevaren, deze nauwgezet waar te nemen en 
vervolgens beeldend te beschrijven. Hierin onderscheid 
je feitelijkheden van de in de loop van de tijd ontstane 
emoties, opvattingen en oordelen. Het kan leiden tot 
een nieuw perspectief waarin thema’s kunnen oplichten 
en ervaringen een andere betekenis kunnen krijgen.

Opdracht Unieke Loopbaan
Pak een schoon vel papier. Kies een betekenisvol 
moment uit waarin jij ‘je eigen koers hebt gevaren’ en 
vat dit moment samen in een steekwoord dat u op het 
midden van het vel schrijft. Maak een mindmap over 
het moment. Schrijf alles op wat bij je opkomt omtrent 
de situatie, ook wat misschien niet zo logisch lijkt. 
Saboteer je gedachten niet, sta open voor wat opkomt. 
Denk ook aan wie erbij betrokken waren, waar je je 
bevond, wat het weer wat etc. Schrijf zoveel mogelijk in 
de mindmap.



Unieke Loopbaan Verhalen

Leerdoel
Opdracht 1b
De situatie waarvan je zojuist een mindmap hebt gemaakt, ga je nu beeldend 
beschrijven. Dat wil zeggen dat je dat op de volgende wijze doet:
- Beschrijf de situatie zo precies mogelijk, alsof je naar een film kijkt van je eigen 
leven
- Beschrijf de situatie in de tegenwoordige tijd 
- Schrijf het in de ik-vorm
- Geef geen verklaringen, opvattingen of oordelen, houdt je het bij de feitelijkheden 
en gevoelens van dat moment
- Betrek je zintuigen erbij, dus wat rook je, wat zag je, wat voelde je, wat hoorde je 
etc.
Begin uw verhaal met de volgende openingszin:
Als ik in mijn herinnering terug ga naar het moment dat ik ….., zie ik mij…… 

Opdracht 1c
Als je klaar bent, lees je je verhaal en geef je het verhaal een passende titel.



Q&A
Storytelling en Narratieve Pedagogiek



 Toolkit
 Vragen
 Suggesties
 tavecchio@essb.eur.nl

Toepassing in het werkveld

mailto:tavecchio@essb.eur.nl
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