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Woord vooraf
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o. is een samenwerking
tussen het Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie en CINOP Expertisecentrum. Het wordt
programmatisch aangestuurd door een programmaraad. Deze
bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, Colo en het
ministerie van OCW, en staat onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter. MGK bve en CINOP EC voeren gezamenlijk het onderzoeksprogramma 2008 van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs
uit, om zo een brugfunctie te vervullen tussen theorie en praktijk.
Beoordelings- en examenprocedures vervullen een belangrijke rol in het
onderwijs. Zo ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het toezicht
op de kwaliteit daarvan berustte tot 2007 bij het KCE, het kwaliteitscentrum voor de examens in het mbo. Sinds die tijd ligt deze taak echter
weer bij de Inspectie van het onderwijs.
Examenbevoegdheden zijn gedelegeerd aan scholen en opleidingen; opleidingsroutes binnen bedrijven moeten worden afgerekend door scholen
(ROC’s en AOC’s), terwijl de verantwoordelijkheid voor de organisatie en
begeleiding van leerprocessen tijdens en op het werk -de zogenaamde
beroepspraktijkvorming (bpv)- bij leerbedrijven berust.
De klassieke centrale examinering is bij de introductie van de Wet educatie
en beroepsonderwijs (WEB) in 1996 verlaten ten gunste van lokale examens
door de instellingen zelf. Examens dienen een valide afspiegeling te zijn van
de eindtermen -tegenwoordig competenties- en deze worden gevalideerd
door daartoe bevoegde instanties.
De indruk bestaat dat de beoordelings- en examenvormen in het onderwijs
in het algemeen en die in het beroepsonderwijs in het bijzonder aan het veranderen zijn in de richting van ‘assessment’ en portfolioprocedures. In toenemende mate worden zorgen geuit over de kwaliteit van het onderwijs, ook
van het beroepsonderwijs, met name waar het de kenniscomponent betreft.
Dat maakt de vraag relevant hoe de examens zich in het mbo ontwikkelen
en wat de effecten daarvan zijn. In dit rapport probeert prof. dr. Wim
Nijhof een aantal vragen te beantwoorden aan de hand van literatuur en
argumentatieve logica.
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3

Wat veroorzaakt de verandering van examen- en beoordelingsvormen
in het mbo?
Welke vormen doen zich voor?
Welke consequenties heeft dit voor de beoordeling van beoordelingsen examenvormen?

Kenmerk van veel ‘nieuwe’ vormen van beoordelen (zoals assessment en
portfolio) en examineren (beslissen over diplomering) is dat ze als zodanig
niet nieuw zijn. Ze komen veel voor in bedrijfsopleidingen voor werknemers
en in HRM-strategieën in het bedrijfsleven. Ze worden nu ook toegepast in
reguliere initiële beroepsopleidingen met een sterke oriëntatie op bewijsvoering door deelnemers via zelfbeoordelingen. Daardoor ontstaan validiteitsen kwaliteitsproblemen, nog los van de kwaliteitsproblemen die de gebruikte
instrumenten als zodanig bezitten.
Een tweede probleem is dat deze nieuwe vormen van beoordelen en examineren zeer dominant worden ingezet, waarbij de oriëntatie op het leren zelf
en het deelnemen aan werkprocessen groter is dan de oriëntatie op het feit
of iemand iets geleerd heeft. Sterker, beheerst iemand iets of kan iemand
adequaat handelen en dit handelen verantwoorden.
Een derde probleem is de vergelijkbaarheid van resultaten (standaarden) en
de waarde die aan diploma’s wordt gehecht voor de toegang tot en de mobiliteit op de arbeidsmarkt (het civiele effect), ook in internationaal opzicht,
waarvoor nieuwe Europese kwalificatiestructuren zijn ontwikkeld, het zogenaamde European Transfer Credit System (ETCS).
Ten slotte worden de resultaten van ervaringsleren tegenwoordig sterker
gewaardeerd dan vroeger het geval was. Deze vorm van accreditation of prior
learning (APL) heet in Nederland tegenwoordig EVC (erkenning van door
informeel leren verworven competenties). EVC wordt ook als diagnostisch
instrument ingezet in bedrijven om werknemers aan een certificaat of
diploma te helpen. EVC is daarmee een examenprocedure en -techniek die
op assessment berust, maar onderscheiden moet worden van de bovenvermelde vormen van assessment. EVC richt zich vooral op werkenden met
geringe onderwijskansen.
De analyse leidt tot de conclusie dat de integratie van instructieleren en
assessment (ILA) zorgt voor integrale beoordelingsvormen, die vooralsnog
op ‘performance assessments’ berusten die niet volledig ontwikkeld zijn en
6

waarvan de betrouwbaarheid en validiteit onder druk staan. Voor een goede
beroepsopleiding is een beoordeling van theoretisch noodzakelijke kennis,
vaardigheden en attitudes even belangrijk als ‘performance assessment’. Het
zijn twee cruciale indicatoren van initiële beroepsbekwaamheid.
Door de integratie van instructieleren en assessment verandert de examencultuur en -structuur zodanig dat het onderscheid tussen kwaliteitsbewaking
van onderwijsprocessen (formatieve examinering) en de kwaliteitsbepaling
van de output (summatieve examinering) dreigt te vervallen. Het bevorderen van de kwaliteit van leerprocessen is een belangrijke opgave van ROC’s
en leerbedrijven. De vaststelling en beoordeling van het resultaat ervan,
evenzeer.
Bovendien is het de vraag of instellingen (ROC’s en AOC’s) in staat zijn de
praktijk van valide en betrouwbare assessment te integreren in competentiegericht onderwijs.
Nijhof levert hiermee een constructieve en boeiende bijdrage aan het debat
over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de rol van examinering in het
bijzonder.
Namens het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o.
Prof. dr. Sjoerd Karsten
Directeur Max Goote Kenniscentrum bve
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Inleiding
Sinds de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in
1996 is er veel veranderd in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als
gevolg van maatschappelijke en interne ontwikkelingen. Deze hebben gevolgen voor de inhoud van het onderwijs, de leerprocessen en de effecten daarvan. Deze effecten, voorzover deze leereffecten betreffen, worden vastgesteld
door middel van beoordelings- en examenprocedures. Het toezicht op de
kwaliteit daarvan berust sinds 2000 bij het KCE, het KwaliteitsCentrum
Examinering in het mbo. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de
kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en op de werkwijze van KCE.
Het mbo kent een hybride organisatievorm die sterk is beïnvloed door de
werkgeversorganisaties die het lerend werken en werkend leren hoog op de
agenda hebben geplaatst. Zo kennen we opleidingsvarianten op minimaal
vier niveaus en met meerdere leerwegen: twee voor het mbo en voor de
volwasseneneducatie met daarnaast schoolse en individuele varianten. Het
mbo is bovendien verticaal gestructureerd binnen het kader van de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo), maar heeft ook horizontale doorstroommogelijkheden naar algemenere vormen van onderwijs. Hierdoor worden beoordelingsprocedures ook gerelateerd aan uitstroom-, doorstroom-, afstroom- en
opstroomfuncties. Onderzoek naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
biedt zicht op de uitstroom en het civiel effect.
Mbo wordt aangeboden in nogal wat onderwijsvarianten, ook wel leeromgevingen genoemd; één dominante beroepsdidactiek bestaat niet. Sinds het
begin van de jaren negentig is er sprake van bijvoorbeeld modulair onderwijs al dan niet in klassenverband, projectonderwijs, probleemgestuurd
leren, ‘mastery learning’, klassikaal onderwijs, Leittextsystemen, simulatiesystemen, het individuele leergroepensysteem, individueel gestuurde loopbaansystemen (gebaseerd op de commissie-Boekhoud), en de afwisseling
tussen ‘internships’ (stages) en ‘apprenticeship’ (leerlingwezen) in allerlei
varianten. Wat de effectiviteit van al deze varianten is, is onbekend.
Examenbevoegdheden zijn gedelegeerd aan scholen en opleidingen; opleidingsroutes binnen bedrijven moeten worden afgerekend door scholen
(ROC’s en AOC’s), terwijl de verantwoordelijkheid voor de organisatie en
begeleiding van leerprocessen tijdens en op het werk bij leerbedrijven berust.
De klassieke centrale examinering is bij de introductie van de WEB in 1996
verlaten ten gunste van lokale examens door de instellingen zelf. Examens
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dienen een valide afspiegeling te zijn van de eindtermen -tegenwoordig
competenties- en deze worden gevalideerd door daartoe bevoegde instanties, zoals kenniscentra, om een zekere minimumstandaard te waarborgen
en door KCE.
De inrichting van KCE als toezichthouder sinds 2000 maakt echter duidelijk dat het vertrouwen bij het bedrijfsleven in de examens niet groot is.
Er bestaat een vermoeden dat de beoordelings- en examenvormen in het
onderwijs in het algemeen en die in het beroepsonderwijs in het bijzonder
aan het veranderen zijn. De beleidsvraag is daarom wat er gaande is met de
mbo-examens en wat de effecten daarvan zijn. We zullen daarom in deze
notitie een aantal vragen proberen te beantwoorden aan de hand van literatuur en argumentatieve logica.
1
2
3

Wat veroorzaakt de verandering van examen- en beoordelingsvormen
in het mbo?
Welke vormen doen zich voor?
Welke consequenties heeft dit voor beoordeling van examen- en beoordelingsvormen?

Kenmerk van veel ‘nieuwe’ vormen van beoordelen (zoals assessment en
portfolio) en examineren (beslissen over diplomering) is dat ze als zodanig
niet nieuw zijn. Ze komen veel voor in bedrijfsopleidingen voor werknemers
en in human-resource-managementstrategieën in het bedrijfsleven. Ze worden nu ook toegepast in reguliere initiële beroepsopleidingen met een sterke
oriëntatie op bewijsvoering door deelnemers via zelfbeoordelingen.
Daardoor ontstaan validiteits- en kwaliteitsproblemen, nog los van de kwaliteitsproblemen die de gebruikte instrumenten als zodanig bezitten.
Een tweede probleem is dat deze nieuwe vormen van beoordelen en examineren zeer dominant worden ingezet, waarbij de oriëntatie op het leren zelf
en het deelnemen aan werkprocessen groter is dan de oriëntatie op of
iemand iets geleerd heeft, sterker: beheerst iemand iets? Nog scherper: kan
iemand adequaat handelen?
Een derde probleem is de vergelijkbaarheid van resultaten (standaarden) en de
waarde die aan diploma’s wordt gehecht voor de toegang tot en de mobiliteit
op de arbeidsmarkt (het zogenaamde civiele effect), dit in zowel nationaal als
internationaal opzicht, waarvoor nieuwe Europese kwalificatiestructuren zijn
ontwikkeld, het zogenaamde European Transfer Credit System (ETCS).
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Ten slotte worden de resultaten van ervaringsleren tegenwoordig sterker
gewaardeerd dan vroeger het geval was. Deze vorm van accreditation of prior
learning (APL) heet in Nederland tegenwoordig EVC (erkenning van door
informeel leren verworven competenties). EVC wordt ook als diagnostisch
instrument ingezet in bedrijven om werknemers aan een certificaat of
diploma te helpen. EVC is daarmee een examenprocedure en -techniek die
op assessment berust, maar onderscheiden moet worden van de bovenvermelde vormen van assessment. EVC richt zich vooral op werkenden met
geringe onderwijskansen.
In deze brochure behandelen we de vraag naar motieven en achtergronden
van de nieuwe beoordelings- en examenvormen.
In hoofdstuk 2 gaan we beknopt in op de ontwikkelingen rondom de zogenaamde kenniseconomie. We behandelen daartoe beweging naar de kenniseconomie op basis van de Lissabonstrategie, gebaseerd op ‘employability’
ofwel inzetbaarheidsoverwegingen en zogenaamde ‘high skills’-concepties.
In hoofdstuk 3 gaan we in op verschillende vormen van ‘nieuw leren’, eigenlijk probleem oplossen, en de consequenties daarvan voor assessment dat als
een integraal onderdeel van leren wordt beschouwd.
Hoofdstuk 4 behandelt Leren op de werkplek , omdat dit als een nieuwe
dominante vorm van leren wordt beschouwd die bovendien een substantieel
deel van de opleidingsttijd neemt.
Hoofdstuk 5 gaat in op het begrip competentie en de ontwikkelingen en
consequenties daarvan voor examineren.
Hoofdstuk 6 ten slotte gaat in op assessmenttechnieken als integraal onderdeel van ‘nieuwe’ opvattingen over leren van competenties en de consequenties daarvan.
Hoofdstuk 7 trekt conclusies.
De analyse leidt tot de conclusie dat ‘prerequisites’ bij beoordelings- en
examenvormen vanuit een oogpunt van initieel opleiden even belangrijk zijn als
‘performance’-beoordelingen. De integratie van instructieleren en assessment (ILA) zorgt voor integrale beoordelingsvormen, die vooralsnog op
performance assessments berusten die niet uitontwikkeld zijn en waarvan de
betrouwbaarheid en validiteit onder druk staan. Voor een goede beroepsopleiding is een beoordeling van theoretisch noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes even belangrijk als performance assessment. Het zijn
twee cruciale indicatoren van initiële beroepsbekwaamheid.
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Door de integratie van instructieleren en assesment verandert de examencultuur en -structuur zodanig dat het onderscheid tussen kwaliteitsbewaking
van onderwijsprocessen (formatieve examinering) en de kwaliteitsbepaling
van de output (summatieve examinering) dreigt te vervallen. Het bevorderen van de kwaliteit van leerprocessen is een belangrijke opgave van ROC’s
en leerbedrijven. De vaststelling en beoordeling van het resultaat ervan,
evenzeer.
Of instellingen (ROC’s en AOC’s) in staat zijn de praktijk van valide en
betrouwbare assessment te integreren in competentiegericht onderwijs, is
bovendien de vraag.
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2

De kenniseconomie, employability en ‘high skills’ als
aanleiding

2.1

Trends en voorspellingen
De wereld van werk is continu in verandering. Innovaties in technologie, productietechnieken, wijziging van wereldmarkten en nationale behoeften, en van
politieke systemen en financiële markten, laten dat telkens zien. Deze dynamiek en groei in de westerse wereld, maar recentelijk vooral vanuit Azië en
India, zijn een belangrijke motor voor verandering gebleken. Het zijn vooral
de technologische veranderingen sinds het eind van de negentiende eeuw die
deze dynamiek hebben gestuurd. De mechanisering van de landbouw en de
opkomende industrialisering in de Verenigde Staten en Groot Brittannië in
combinatie met urbanisering hebben de ontwikkelingen in gang gezet. In de
twintigste eeuw is met name na WO II door postindustrialisatie en informatisering een ontwikkeling op gang gekomen die enorme consequenties heeft
gehad voor beroepen en instituties. Daniel Bell (1974) heeft tijdig gezien dat
de economie en de wereld van werk kennisintensief zou worden en consequenties zou hebben voor de beroepenstructuur, kwalificatiestructuren, voor
onderwijs in het algemeen, voor competenties en voor vernieuwend vakmanschap (zie ook Nieuwenhuis, 2006). Met name de idee dat samenlevingen
toegroeien naar lerende of educatieve samenlevingen (Faure, 1972; Coffield,
2000) en economisch gereguleerd worden door new- en wellicht vooral postfordistische modellen is een dominante opvatting. “High value customized
production and services using multi-skilled workers” (Brown & Lauder,
1999, p. 176), beïnvloedt het denken sterk. De huidige roep om employability
of inzetbaarheid is een direct gevolg van deze opvattingen en kan tot grote
risico’s leiden. De “high skills, high wage route” die immers wordt voorgesteld kan leiden tot hoge werkeloosheid en ongelijkheid binnen samenlevingen, binnen onderwijssystemen en tussen scholen (Brown & Lauder, 1999,
p. 182, p. 186). Brown en Lauder pleiten daarom voor een grotere rol van de
lokale economieën. Daarmee is heel beknopt aangegeven hoe economische
en technologische ontwikkelingen van de laatste decennia, met name in de
Verenigde Staten en Groot Brittannië, de toon hebben gezet voor het herschikken en overdenken van de rol van het (beroeps)onderwijs in Europa.
Toegang krijgen tot informatie en het bevorderen van de intellectuele ontwikkeling leiden vrijwel altijd tot debatten over competenties die noodzakelijk zijn in het licht van flexibiliteit, transferability en mobiliteit (Nijhof,
1998; Van der Velden, 2006).
13

Omdat technologieën en economieën zich continu wijzigen, veranderen
beroepen en beroepenstructuren ook. Telkens dienen zich nieuwe technologieën aan, die op hun beurt weer door nog nieuwere worden vervangen.
Ten dele leiden deze veranderingen tot nieuwe banen, er verdwijnen als
gevolg daarvan echter ook vele. Soms leidt een en ander tot herschikking.
De patronen zijn echter niet homogeen en stabiel en vallen erg verschillend
uit voor verschillende branches en bedrijfstakken (Spenner, 1990; Borghans
& Van Loo, 2002). Soms vallen we door ecologische argumenten weer terug
op oude vaardigheden en technieken, die opnieuw geleerd moeten worden.
Alert reageren is gevraagd en van het beroepsonderwijs wordt gevraagd
‘responsief’ te zijn: adequate opleidingsantwoorden te vinden binnen een relatief korte tijd (Geerligs, 1999; Hövels et al., 1994; Nijhof & Streumer, 1994).
Door gastarbeid, immigratie, asiel en internationale fusies komen andere
culturen binnen in Europa en in ons land ook in de beroepenstructuur. Zij
brengen beroepen en beroepsopvattingen mee uit Azië, uit het mediterrane
en het Caribische gebied, opvattingen die niet overeenstemmen met het
calvinistische arbeidsethos en derhalve spanningen kunnen veroorzaken in
de coöperatie en communicatie tussen medewerkers.
We zien dus dat verschillende grote bewegingen, meestal aangeduid met
globalisering, technologisering, informatisering en cultuurverandering, hun
invloed laten gelden op alle niveaus in de samenleving. Het lijkt er op dat
beheersing van deze ontwikkelingen op nationaal niveau niet mogelijk is. Het
zijn macro-ontwikkelingen met effecten op microniveau. Bell (1974) wijst er
op dat deze trends zich altijd al hebben voorgedaan en helemaal niet typisch
zijn voor de laatste decennia van de twintigste eeuw. Hij beschouwt de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als voorbeeld bij uitstek van een
globaliseringsvisie en -strategie. Volgens Aronowitz et al. (1999), is Columbus’
tocht naar de nieuwe wereld in 1492 al het voorbeeld van een globaliseringsstrategie. We stellen vast dat de schaal waarop en het tempo van verandering
kritisch zijn geworden. Het belang van kennis als product is toegenomen en
het bevorderen van competenties om kennis te genereren, te construeren en
te valoriseren (in klinkende munt vertalen) is een dominante beleidscategorie
geworden in Europa en in Nederland (zie ook Lindsley, 2004).
Politieke, financiële en onderwijssystemen worstelen tegenwoordig vooral
met de vraag hoe zij moeten reageren op die veranderingen. De internationale fusies van bedrijven worden getemperd door controle-instanties
als mededingingsautoriteiten die een dominant marktaandeel als gevaar
beschouwen voor de consument, maar op het terrein van internet,
e-commerce, e-publishing- en e-finance, lopen overheden al lang achter de
feiten aan.
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Onze onderwijssystemen zijn nog steeds gebaseerd op regulatieprincipes uit
het begin van de negentiende eeuw en zijn in hoofdzaak gebaseerd op leeftijdscohorten, roosterverdelingen, vakkencanons en helemaal niet op
tayloristische principes, zoals sommige auteurs ons willen doen geloven.1
Het systeem kan men dus als robuust typeren en als een barrière die
moeilijk te nemen valt, maar zijn grenzen heeft bereikt (Nijhof, 1999).
Bedrijven kunnen zich een dergelijk persistent systeem niet permitteren.
Zij dienen alert te reageren op straffe van faillisement of overname. Het is
juist deze wereld van werk en human resources (HR) waar onzekerheid
troef is en dynamiek aan de orde van de dag. Laten we daarom een aantal
trends bestuderen en beschrijven, om na te gaan wat implicaties zijn voor
het beroepsonderwijs.

2.2

Trends in Human Resource Development
Personeelsafdelingen (HRD en HRM) binnen bedrijven worden vaak als
eerste geconfronteerd met het niet up-to-date zijn van kennis en vaardigheden van (aankomende) medewerkers. Indien zij nauw betrokken zijn bij
de strategie van hun bedrijf, dan kan dat -ook- financieel voordeel opleveren
voor de organisatie (Philips, 1999; Wognum, 1999). Een bedrijf heeft er dus
belang bij alert na te gaan wat er gebeurt op de arbeidsmarkt, maar kan ook
zelf actief zijn bij het innoveren van zijn processen en producten. Vooral als
die processen kennisintensief worden (Starbuck, 1996) en in belangrijke mate
onvoorspelbaar, dan is de HR-functie essentieel. Volgens Resnick (1996)
moeten medewerkers daarom worden voorbereid op het onvoorspelbare; hun
competenties dienen daarop afgestemd te zijn.
Philips (1999) heeft met zijn medewerkers een internationale survey uitgevoerd naar HRD-trends. Hij kwam tot de ontdekking dat veel bedrijven
met soortgelijke problemen worstelen en hij meent dat een internationale
vergelijking zou onderstrepen hoe belangrijk bepaalde trends zijn. Bedrijven
zouden daarop actie kunnen ondernemen. Philips onderscheidt zestien
trends. Uit zijn onderzoek blijkt dat
effectiviteit en efficiëntie van opleidingen;
opbrengsten (return on investment); en
performance-oriëntatie (iets presteren)
de belangrijkste trends zijn (Philips, 1999, p. 10, pp. 377 e.v.).
1

Het Franse onderwijssysteem is gebaseerd op een voorstel van de Marquis de
Condorcet uit 1787; het jaarklassensysteem in Nederland dateert uit 1850 en daarna.
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Opvallend is de opkomst van de lerende organisatie als concept. “In a learning
organization, all employees encouraged to capture, share, and use knowledge so the
organization continuously meets all current and future challenges” (Philips, 1999,
p. 243). Het accent ligt op het leren van vroegere ervaringen, leren van
anderen en leren het geleerde toe te passen. Voorts gaat het om het managen
van expertise, een belangrijke strategie om toegevoegde waarde te bereiken.
In 1997 worden deze al op 80% geschat. Het is derhalve een economisch
belang van een organisatie om de expertise in het bedrijf te monitoren, te
managen en te meten.
Het onderzoek van Philips laat zien waar het bedrijfsleven via zijn HRfunctie aandacht aan wenst te schenken: performance-effecten die toegevoegde waarde leveren. Dat impliceert tegenwoordig continu ofwel levenslang leren ten bate van individu én organisatie. Voor het individu betekent
dit het ontwikkelen van mentale modellen om effectieve oplossingen te vinden voor problemen. Dit alles ingebed in een gedeelde visie, in teams leren
en binnen een systeemtheoretische benadering (Senge, 1990). Dit gehele
model veronderstelt teamgeest, samenwerking, commitment; waarden die
haaks lijken te staan op de filosofie van inzetbaarheid vanuit de ‘newfordist-economy’, waarbij ‘elk voor zich’ als belangrijkste principe zou
gelden. Immers, de principes van Senge steunen nu juist op gemeenschappelijkheid, commitment en solidariteit om de organisatie als geheel en het
individu vooruit te helpen.
Principes die in de reformpedagogiek in het begin van de twintigste eeuw
voor het lager onderwijs dominant waren lijken nu via de Harvard Business
School in het bedrijfsleven binnen het HR-domein te worden geïntroduceerd door Senge en Nonaka.2
Er vloeien nog enkele andere aspecten uit deze trend voort die vooral door
antropologen, bedrijfskundigen en onderwijsonderzoekers lijken te zijn herontdekt. Immers Kerschensteiner (Arbeitschule) en Kilpatrick (projectmethode) hebben in de negentiende eeuw al het nodige voorwerk gedaan in
het pedagogische domein.
In de hoofdstukken 3 en 4 gaan we in op de volgende aanleiding: ‘nieuwe’
vormen van leren.

2

Garrick (1998) meent dat het vooral Japanse kwaliteitsmanagementmodellen zijn die
ten grondslag liggen aan deze ontwikkelingen
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3

‘Nieuw leren’ als aanleiding

3.1

De procesoriëntatie
Birenbaum (2003) betoogt dat instructie, leren en assessment een drieeenheid vormen. De relatie tussen deze drie neemt toe naarmate de eisen
van de 21ste eeuw nadrukkelijk in ogenschouw worden genomen. Hoewel
haar aanpak sterk gerelateerd is aan het hoger onderwijs, meent Birenbaum
dat deze ook consequenties heeft voor alle niveaus in het onderwijs. Zoals
velen voor haar, schrijft ook Birenbaum veel veranderingen in het onderwijs
toe aan externe condities: globalisering, technologische ontwikkelingen en
de daarmee samenhangende proliferatie en snelheid in informatie en kennisontwikkeling, zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Vaak wordt uit een dergelijke analyse afgeleid dat de kennis en vaardigheden
van de burger en de werknemer een sprong zouden moeten maken naar
hogere cognitieve vaardigheden, hoewel de feiten vaak anders laten zien
(Lindley, 2004; Brown, Lauder & Green, 2001). De daarmee samenhangende kennisveroudering (obsoletie) van met name oudere werknemers
-vanaf 45 jaar en ouder- wordt dan beschouwd als een probleem van maatschappelijke misfit met grote economische consequenties (Thijssen & De
Loo, 2006). Voor onderwijs heeft dit als gevolg dat studenten en medewerkers moeten worden voorbereid op een samenleving en een maatschappij
die gekarakteriseerd wordt door flexibiliteit, mobiliteit en transfervermogen
met grote uitdagingen op macroniveau (staat), mesoniveau (instelling) en
microniveau (individu) (Nijhof, Heikkinen & Nieuwenhuis, 2003).
Birenbaum meent dat het bereiken van deze ‘high skills’ niet de hoogste
prioriteit heeft bij instellingen voor hoger onderwijs. “There is a great deal
of evidence indicating that many university graduates acquire only surface
declarative knowledge of their discipline rather than deep conceptual understanding
(cursivering door auteur dezes), so that they lack the capacity of thinking
like experts in their areas of study” (Ramsden, geciteerd door Birenbaum,
2003, p. 15). Ze pleit derhalve voor een zogenaamde paradigma switch in
leeropvattingen naar nieuw leren.
Volgens Birenbaum is het oude paradigma van leren geënt op een opvatting
over onderwijs, waarbij een ieder basisvaardigheden moest verwerven om
deel te kunnen nemen aan de samenleving; hogere orde vormen van denken
17

en intellectuele uitdagingen waren voorbehouden aan de maatschappelijke
elite. De drie-eenheid van instructie, leren en assessment (ILA) was gericht
op kennisoverdracht -memoriseren-, gestandaardiseerd testen van leereffecten. Typische kenmerken van leren in het klassikale onderwijs (Doornbos,
1971).Volgens Birenbaum is het leerparadigma van het klassikale onderwijs
gebaseerd op een kennisleer die gebaseerd is op het positivisme. Zoeken
naar de ultieme waarheid door stricte empirische bewijsvoering.
In de kennissamenleving, waarin iedereen volgens Drucker kenniswerker
moet worden om door middel van kennisproductie en innovatie toegevoegde waarde te leveren aan de economie, zijn de doelen voor het onderwijs veranderd -puur utilisme dus- en is een wijziging in de onderwijsprocessen noodzakelijk. En volgens Birenbaum dus ook in de relatie tussen
instructieleren en assessment. Het nieuwe paradigma wortelt in het interpretatieve of constructivistische paradigma, waarin het poststructuralisme
en postmodernisme als kennisleer dominant is. Volgens deze benadering is
relativisme de crux: er zijn evenveel realiteiten als er kenners zijn. Kennis is
sociaal en cultureel en bestaat niet buiten individuen en gemeenschappen.
Kennis is dus sociaal geconstrueerd. De validiteit of geldigheid van kennis
berust hier dus op de aanvaarding door de gemeenschap waarin men verkeert. Als dit een wetenschappelijke gemeenschap is, dan bestaan er spelregels (methodologieën) die de validiteitsbepaling van kennis regelen (De
Groot: forumgedachte). Als dit een werkgemeenschap of beroepsgemeenschap is dan zijn er ‘codes of conduct’ (EFQM) en standaarden (bijvoorbeeld ISO 9000, ISO 14000, NEN-normen et cetera, KCE-standaarden),
die het relativisme van individuen of bepaalde gemeenschappen teniet doen
of aan banden leggen. Er zijn ‘good, bad and ugly’ vormen van kennis
(Philips, 1995).
De twijfels over ‘bad’ en ‘ugly’ nemen hand over hand toe, te meer daar ook
de kwaliteit van docenten steeds sterker onder druk komt te staan.
Birenbaum probeert haar redenering uit te werken in haar aanpak van een
krachtige leeromgeving vanuit verschillende constructivistische benaderingen. De essentie daarvan is dat kennis wordt geconstrueerd, maar de aard
van de kennis varieert en dus ook wijze waarop leeractiviteiten worden
georganiseerd. Vanuit een cognitief of vanuit een sociaal perspectief, of zoals
Sfard (1998) het zegt: acquisitie (leren van kennis) en participatie (deelname) zijn beide belangrijke zijden van de medaille van kennisverwerving
respectievelijk -constructie.
Het individuele kennisgeneratieproces en het sociale enculturatie- en parti18

cipatieproces vormen elkaars complement. Betekenisvol is dus hoe het individu in het participatieproces is ingebed: in de wereld van beroep, dus in
werkgemeenschappen en derhalve in werkprocessen en in kennis die werkt.
Het zal duidelijk zijn dat een leeromgeving die beide processen moet integreren om effectief te zijn, handelingsgericht is en toegespitst op reflectie en
conversatie, zoals wetenschappers te werk gaan, onder andere door vragen
te stellen, te exploreren, te onderzoeken, te hypothetiseren, te zoeken naar
meervoudige oplossingen, conceptuele relaties te genereren et cetera
(Birenbaum, 2003, p. 20).
Probleemgestuurd leren dus: kennis wordt geleerd in een werkomgeving aan
de hand van een zogenaamd authentiek probleem en wordt in die context
weer gebruikt. Disciplinespecifieke kennis is nodig om het probleem op te lossen
(Birenbaum, 2003, p. 21). Biggs (in Birenbaum, 1999) typeert dit probleemgestuurde leren aan de hand van vijf doelstellingen:
a
structureren van functionele kennis;
b
ontwikkelen van effectieve professionele redeneerprocessen;
c
ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden;
d
ontwikkelen van vaardigheden om samen te werken;
e
toenemende motivatie om te leren.
Assessment is de pendant van het voorgaande en dient te worden afgestemd
op de constructivistische benaderingen. Feedback, overigens afkomstig uit
het behaviorisme (Gagne, 1981), is immers de kern van leerprocessen en
van assessment. Feedback wordt door Birenbaum gedefineerd als informatie
over het gat dat bestaat tussen het actuele (beheersings)niveau en het
referentieniveau dat wordt gebruikt om het gat te dichten. Waar in het
‘oude’ systeem docenten vaak feedback gaven, worden in het nieuwe leren
zelf- en peer assessment gezien als belangrijkste middelen om zelfregulerende ‘life-long-learners’ te vormen.
Performancetaken, leerzinnen en portfolio worden als de belangrijkste
instrumenten beschouwd om assessment te kunnen uitvoeren. Taken
moeten betekenisvol en authentiek zijn voor de praxis waaruit ze afkomstig
zijn en dienen interessant en uitdagend te zijn. Leerzinnen en leerdagboeken (journals) worden gebruikt om studenten te laten reflecteren op hun
leerprocessen, om zingeving te bepalen en bevatten informatie ten behoeve
van assessment, zoals de kwaliteit van kennis en de metacognitieve competenties. Portfolio’s bevatten verzamelingen feitenmateriaal over leerprocessen, vooruitgang en afrondingen (tentamens, examens) in een bepaald
gebied.
De essentie van de relatie tussen instructieleren en assessment is volgens
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Birenbaum: reflectieve kennisconstructie als leerproces waarvan de opbrengst
beoordeeld wordt binnen een context, op een interpretatieve manier en
‘performance based’ (Birenbaum, 2003, p. 25).
Hoewel de tekst van Birenbaum zoals gezegd voornamelijk het hoger onderwijs betreft, zijn de analyses en uitkomsten volgens haar toepasbaar op alle
niveaus van het onderwijssysteem. Dat is echter nog maar de vraag.
Wanneer de kenmerken van deelnemers in het mbo in het geding worden
gebracht, dan liggen daar wellicht toch grote problemen te wachten. De
metaforen van expert en onderzoeker die vaak worden gebruikt om de leerprocessen te labelen, leiden er niet toe dat leerlingen in het mbo, laat staan
vmbo nu plotseling in staat zijn om te zelfreguleren, te reflecteren en metacognities toe te passen. Ze hebben vaak al moeite om de basiskennis en
-vaardigheden van de basisschool te beheersen en de kennisbasis te benutten die nodig is om een beroep uit te oefenen. Zelfassessment en zelfregulatie zullen daarom kritisch bezien moeten worden binnen het middelbaar
beroepsonderwijs en ondervinden kritiek (Straka, 2004). Laten we daarom
specifiek kijken naar individuele en sociale aspecten van leren.

3.2

Individuele en sociale aspecten van leren
Salomon en Perkins (1996) constateren dat elke vorm van leren kritische
condities kent. Naar hun oordeel geldt dat ook voor leersystemen. Het is de
combinatie van leersystemen en leercondities die zij gebruiken voor een
analyse van individueel en sociaal leren. Zij onderscheiden vier dominante
condities voor sociaal leren:
1
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Actieve sociale mediatie van individueel leren, zoals te doen gebruikelijk
in gewone instructiesystemen; overigens ook sociale leersystemen,
want er is vrijwel altijd sprake van een instructeur of begeleider en een
cursist of trainee. Volgens Salomon en Perkins (1998, p. 4) komt een
dergelijk leersysteem vrijwel nooit tegemoet aan de kritische condities
voor leren, waartoe intensieve interactie noodzakelijk is, snelle feedback, hoogwaardige en persoonlijke begeleiding, aanmoediging en het
oproepen van antwoorden van studenten in de vorm van verklaringen,
suggesties, reflecties, and overwegingen, in plaats van in de vorm van
kant-en-klare oplossingen of ‘ready-made information’.

2

Sociale mediatie als een vorm van participerende kennisconstructie. Deze
opvatting gaat ervan uit dat kennis per definitie sociaal geconstrueerd
wordt. Zonder mediatie kan geen kennis geconstrueerd worden. Ook
de leraar of gids leert. Het gaat hier dus om wederkerigheid en om het
leren in sociale contexten. Participatie of deelname is derhalve een
sleutelbegrip binnen deze leeropvatting. In deze situatieve benadering
worden kennis, vaardigheden en begrip ontwikkeld en tegelijkertijd
gedistribueerd met betrekking tot het doelsysteem. Wat wordt geleerd
is ‘holistisch’ en de hoop is gevestigd op transfer naar andere soortgelijke situaties (Salomon & Perkins, 1998, p. 10). Bij deze leeropvatting is onduidelijk wat wordt geleerd en met welk effect.

3

Sociale mediatie door culturele artefacten is gericht op het verwerven van
kennis en inzicht door het gebruik van representatievormen en tools.
Leren van en door tools zijn twee belangrijke te onderscheiden fenomenen en verwijzen vrijwel direct naar recent gebruik van informatieen communicatietools voor leerprocessen, waaruit een sterke trend
waarneembaar zou zijn van de-skilling. De noodzaak van leren zou dus
helemaal niet blijken.

4

De sociale entiteit als een leerling. Een groot deel van opvoeding en leren
vindt buiten de school plaats. Het is opmerkelijk dat zoiets in deze tijd
opnieuw moet worden vastgesteld. Leren in gezinnen, teams, clubs,
bedrijven, verenigingen, kerken en in andere organisaties is dus een
vorm van sociaal leren als zodanig. In studies met betrekking tot culturen en instituties, bijvoorbeeld Margareth Mead’s studie Coming of Age
in Samoa en in andere studies van bijvoorbeeld Herbert Mead en
Talcott Parsons, vinden we tal van voorbeelden van stammen en
groepen die weten te overleven en hun cultuur tot grote hoogte weten
te ontwikkelen. Dit leren in sociale entiteiten staat ver af van het gangbare beeld van het leren van individuen (in schoolse settings). Perkins
en Salomon zijn niet geïnteresseerd in socialisatietheorieën, ze stellen
zich de cognitief-psychologische vraag wat er geleerd wordt en hoe?
Zij zien vooral vormen van kennisdistributie optreden en het genereren van nieuwe representaties en gedragsvormen, onder andere door
het verwerven van nieuw personeel, of door het binnenhalen van datasets. Op basis van ervaringen en inzichten uit ‘organizational learning’
theorieën maken zij op dat organisaties als sociale entiteiten kunnen
leren door feedback en assessment en door benchmarking; de organisatiegeschiedenis zelf lijkt krachtig te zijn voor het werven van
21

personeel. Deze vormen van ‘grafting’ zouden typische leerprocessen
van sociale entiteiten zijn, evenals de sociale distributie van kennis. Dit
betekent echter niet dat organisaties efficiënt leren. De zwakte is
namelijk het leersysteem zelf. Typische ‘events’ kunnen veroorzaken
dat een sociale structuur verdwijnt of instort, units van een organisatie
kunnen langs elkaar heen werken. Terwijl de één effecten ziet van
beleid, ziet een andere unit dat juist als een bewijs van onvermogen.
Het leren van fouten wordt tegengegaan uit zelfprotectie.
Salomon en Perkins trekken daarom de conclusie dat ‘organizational
learning’ lijdt aan ‘low road learning’. Organisaties zijn performance systemen
en geen leersystemen. Het grote probleem is om ‘high road learning’ ingevoerd
te krijgen waarin leren een ‘conscious and deliberate agenda’ wordt van de
organisatie. Kritische reflectie is meer dan ooit gevraagd binnen ‘organizational learning.’
Na deze kritische analyse van sociale aspecten van leren, waarin opmerkelijk
genoeg het informele aspect van leren ontbreekt, is het nu tijd voor een
nadere verkenning daarvan.

3.3

Informeel leren
Marsick en Watkins (1990, p. 4) starten hun boek over informeel leren met
een merkwaardige paradox: “We believe that people learn in the workplace
through interactions with others in their daily work environments when the need to
learn is greatest. Of course, people do not always learn from their experience and
often, when they learn in this way, they may reinforce inaccurate ways of doing
things. However, the potential exist to help people learn more effectively in the
workplace by focusing on real life rather than on prescriptions, examples, and
simulations.”
Informeel leren is dus een ‘belief’. Tevens lijkt het erop dat informeel leren
vaak ineffectief is. Niettemin geloven Marsick en Watkins in het potentieel
van informeel leren en zetten ze zich schrap tegenover het geplande leren,
leren van goede voorbeelden, en van simulaties.
Wat is eigenlijk informeel leren? Volgens Marsick en Watkins (1990, p. 7)
kan informeel leren zowel gepland als intentioneel zijn en niet zoals velen
menen ongepland en onbedoeld. Als voorbeeld geven zij zelfgestuurd leren
of het bewust zoeken van hulp bij coaches of mentoren. Het komt er eigenlijk op neer dat informeel leren door hen wordt gedefinieerd als niet klassi-
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kaal onderwijs door volwassenen in de context van werk, door leren van
fouten, ervaringen, ‘tacit knowledge’ en creativiteit. De basisinzichten voor
deze vormen van leren zijn ontleend aan het relatief praktische werk voor
volwassenen van Knowles (1990), Argyris en Schön (1996) en Kolb (1976)
en aan de filosoof Dewey, die uitlatingen heeft gedaan over ervaringsleren.
Behavioristen en cognitivisten worden systematisch gemeden, terwijl bekend
is dat in 15 minuten de resultaten van 24 jaar onderzoek naar de structuur
van proteïne effectief kan worden overgedragen aan medische studenten.
Constructivistische opvattingen en misvattingen (Phillips, 1995) komt men
volop tegen. Natuurlijk neemt leren vele vormen aan. Wetenschappelijk is
nooit beweerd dat er maar één effectieve leervorm of leeromgeving is. Wel
zoeken we naar de meest effectieve leervormen, gegeven bepaalde leertaken
of behoeften, condities en omstandigheden (contexten).
Bolhuis en Simons spreken in dit verband over ‘werkleren’, waarin verschillende vormen van leren optreden. Werkleren verwijst naar de relatie tussen
leerprocessen en (betaald) werk. Werkleren is in hun ogen “[…] het ontstaan
of tot stand brengen van relatief duurzame veranderingen in kennis, houdingen en
vaardigheden op het gebied van werk en in het vermogen om te leren op het gebied
van werk” (Bolhuis & Simons, 1999, p. 16). De veranderingen vinden plaats
op individueel, team- en organisatieniveau en betreffen arbeidsresultaten en
arbeidsprocessen3. Het opmerkelijke is nu dat informeel leren betrekking
kan hebben op veel aspecten die in de werksituatie worden opgedaan, maar
helemaal geen betrekking hoeven te hebben op het werk als zodanig.
Nonaka en Takeuchi (1995) laten zien hoe kennis en ervaring uit andere
contexten gebruikt kunnen worden om nieuwe producten te realiseren. De
analyses van dit soort gevallen hebben hen gebracht tot een model om verschillende soorten kennis en leerprocessen binnen bedrijven met elkaar in
verband te brengen. Zij onderscheiden een kennistheoretische en sociologische dimensie. De eerste betreft kennissoorten (expliciete en impliciete), de
tweede betreft vormen van socialisatie van kennis door individuen, groepen
en systemen (expliciet en impliciet). Daaruit ontstaan vier processen:
socialisatie: delen van ervaringen en daardoor het creëren van tacit
knowledge (tacit → tacit);
externalisatie: het expliciet maken van tacit knowledge (tacit → expliciet);
internalisering: het omzetten van expliciete kennis in tacit knowledge
3

Het is opvallend dat de auteurs nu van arbeidsresultaten en -processen spreken en niet
van werkresultaten en werkprocessen.
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(vaak door automatisering en routines in handelen) (expliciet → tacit);
combineren: het proces van systematiseren van begrippen in een kennissysteem (expliciet → expliciet). (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Informeel leren blijkt te steunen op dimensies van intenties, epistemologie
en socialisatie. Belangrijk in een kennisintensieve samenleving is, dat mensen leren met de vier processen om te gaan en te weten binnen welke
epistemologische categorieën ze zich bewegen. Beheersen van dat proces op
de werkplek en daarbuiten is een bewijs van leren leren in metacognitieve
zin. Of veel leerprocessen in het kader van de vorming van een beginnend
beroepsbeoefenaar daartoe al reiken is de vraag.
We hebben tot nu toe ‘nieuw leren’ behandeld als aanleiding tot nieuwe vormen van examineren, hoofdzakelijk in de vorm van assessment. Birenbaum
geeft de aanzet tot een drie-eenheid (ILA), Perkins en Salomon becommentariëren vooral de sociale en individuele aspecten van leren. Ten slotte zijn
we kort ingegaan op informeel leren als een vorm van leren met onverwachte en onbekende opbrengsten.
Voor ons onderwerp is het leren in contexten en met name in de werkcontext ook betekenisvol. Ten eerste omdat werkplekleren wordt beschouwd
als een van de belangrijkste oplossingen voor motivatieproblemen bij leerlingen, ten tweede omdat het klassieke transferprobleem opgelost zou
kunnen worden, en ten derde omdat werkplekleren een natuurlijk leerproces
zou zijn en via socialisatie de student inleidt in de wereld van beroep en
beroepscultuur. We besteden er een apart hoofdstuk aan.
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4

Leren op de werkplek als aanleiding

4.1

Argumenten pro en contra
De combinatie van leren, werken en innoveren is volgens Brown en Duguid
(1991) essentieel voor moderne organisaties. Zij zien bedrijven als ‘communities-of-practice’ waar organisatieleren plaatsvindt (Brown & Duguid,
1991, p. 58 e.v.; Wenger, 1998). Situationeel leren en ‘understanding’ zijn
typisch voor beroepsvorming en professionalisering. De veronderstelling is
dat mensen in ‘communities of practice’ vertoeven, waarbinnen zij communicatieregels, ethische codes, standards of routines, kwaliteitscodes en
probleemoplosprocedures leren kennen.
Recentelijk is er een duidelijke kentering waar te nemen in het denken van
politici, beleidsmakers, werknemers- en werkgeversorganisaties. Zij pleiten
in toenemende mate voor het opleiden en leren op de werkplek. Het is
kennelijk een reactie op de dominante schoolse opleidingen die met name
in West-Europa gestalte hebben gekregen, ook al zijn deze vormen in het
Duitstalige gebied (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) in hoofdzaak
duaal (Resnick & Wirt, 1996).
De argumenten zijn volgens Van der Klink (1999) verschillend; niet één is
doorslaggevend.
a
Financieel: het zou goedkoper zijn, omdat opleiden wordt beschouwd
als een verkapte wervings- en assessmentprocedure. Wervingskosten
worden bespaard en de toekomstige werknemer is vertrouwd met het
bedrijf; zijn capaciteiten en groeipotentie worden bijtijds onderkend;
turn-overkosten voor externe opleidingen worden bespaard.
b
Effectiviteit: het zou effectiever en beroepsspecifieker zijn om personen
op de werkplek op te leiden; de competenties waarom het gaat worden
direct verworven en toegepast.
c
Motivatie: het vergroot de motivatie van leerlingen/studenten wanneer
ze zien waartoe ze worden opgeleid; het beroep wordt zichtbaar en
beoordeelbaar; uitval zou voorkomen worden.
d
Theorie-praktijk: transfer van het geleerde op school naar de beroepspraktijk is een groot probleem. Door de combinatie van leren en
werken zou dit ‘near transfer’ probleem in een keer opgelost zijn; de
aansluiting onderwijs-arbeid zou daardoor verbeteren.
e
Leren van competenties: schools leren is sterk gericht op het verwerven
van instrumentele en technische kennis door kennisoverdracht; het
leren van andere competenties die ertoe doen in het werk (sociale
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competenties, communicatieve competenties, samenwerken, en
gedragscodes (veiligheid, op tijd komen, precies zijn, zorgvuldig zijn,
klantvriendelijk zijn en dergelijke) zouden beter in de praktijk verworven worden.
Crediteren van ervaringsleren: in toenemende mate breekt het besef
door dat veel van het geleerde, van wat mensen aan impliciete kennis
beschikken, niet zichtbaar en toetsbaar is door gebrek aan diploma’s.
Door die kennis via assessmentprocedures transparant te maken en te
beoordelen en te waarderen, kan een bijdrage geleverd worden aan
arbeidsmobiliteit, loopbaanontwikkeling en derhalve aan employability.
Lerende organisatie: de idee dat arbeidsorganisaties lerende organisaties
‘worden’ en dat leren, levenslang leren, employability, zelfontplooiing
en de ontwikkeling van de arbeidsorganisatie zelf niet zonder vormen
van reflectief leren kunnen, zou een argument zijn om leren en werken
weer te integreren op de werkplek.
Het tijdsaspect: veranderingen in productieprocessen, producten en
diensten gaan zo snel en de afstemming van schoolse beroepsopleidingen neemt zo veel tijd, dat de opgeleiden altijd met hun competenties
achter de feiten zouden aanlopen. De weg van beroepenanalyses naar
leerwegen naar leerresultaat en naar arbeidsmarkt is te lang. Opleiden
op de werkplek bekort de ontwikkelcyclus en lost the ‘skills gap’ op.
Generiek of specifiek: de discussie over generiek of functiespecifiek
opleiden heeft geleid tot een moeizame operationalisering en invoering
van sleutelkwalificaties en/of kerncompetenties in de curricula voor het
beroepsonderwijs. De facto lossen werkplekopleidingen deze discussie
op: er wordt immers functiespecifiek opgeleid.

Duaal opleiden is daarom actueel aan hogescholen, universiteiten en regionale opleidingencentra (ROC’s) Terwijl de kritiek in Duitsland op het duale
stelsel aan kracht wint (Dubs, 1999) en men probeert nieuwe opleidingsmodellen te ontwikkelen die zich ontworstelen aan het duale systeem,
nemen Amerikanen, Australiërs, Canadezen en vele anderen kennis van het
klassieke dualiseringsmodel, om na te gaan welke elementen daarvan
gebruikt kunnen worden in eigen land. Dat er al langer studies zijn gedaan
naar alle mogelijke varianten van opleiden op de werkplek met veelal negatieve resultaten, zoals het leerplaatsenmodel (De Vries, 1988), simulaties
(Achtenhagen, 1994), stages en praktijkleerplaatsen en cognitive-apprenticeshipmodellen (Nieuwenhuis, 1993; Mulder, 1998) en recentelijk beroepspraktijkvormingsplaatsen (bpv) (Frietman, 1990), hindert weinigen. De
trend naar opleiden op de werkplek is dominant . Tegelijkertijd nemen de
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meeste leerlingen in het mbo in Nederland deel aan voltijds dagonderwijs
(SER, 1999) en bij voorkeur op de hogere kwalificatieniveaus (3 en 4). Dit
verandert echter snel (Bronneman-Helmers, 2006).
Hoe effectief is opleiden op de werkplek? Volgens Van der Klink (1999,
p. 52) is de effectiviteit van werkplekopleidingen nauwelijks onderzocht.
Veelal is naar besparingen gekeken. Dat is echter te weinig om te weten hoe
goed de werkplek als leerplek kan functioneren. Het toekennen van leerpotentieel aan de werkplek is dan vooral ook gebaseerd op verwachtingen en
op de impliciete veronderstelling dat niet-formeel en formeel leren in een
perfecte balans zullen optreden en zullen resulteren in duurzame gedragsveranderingen en leerresultaten die transfereerbaar zijn en in het vermogen
van mensen tot zelfsturing (Wenger, 1998; Bolhuis & Simons, 1999). De
kritiek neemt echter toe en de vraag naar kritisch onderzoek evenzeer
(Nijhof, 2000; Bronneman-Helmers, 2006; Reenalda, Nijhof, Veldkamp-De
Jong & Veldkamp, 2006).
Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat leren op de werkplek per definitie optimaal is voor elke vorm van leren en voor elke taak. Uit casestudies
blijkt dat er een grote verscheidenheid aan vormen optreedt. Het gaat erom
uit te zoeken welke kennis en vaardigheden het best verworven kunnen
worden onder welke omstandigheden op de werkplek. Immers, niet elke
vorm van kennis en vaardigheden die door ervaringen gewonnen worden
zijn onproblematisch (Garrick, 1998, p. 30). Niet alle kennis is valide, geldig
en betrouwbaar.
Het bijzondere aan de werkplek zou zijn dat reflectief leren, leren leren en
‘organizational learning’ met elkaar verbonden worden, waardoor de uitwisseling van ervaring en kennis rijk zou zijn en zou bijdragen aan de individuele ontwikkeling, de ontwikkeling van teams en van de organisatie in zijn
geheel, hoewel sommige auteurs de individuele ontwikkeling volledig ondergeschikt of afhankelijk lijken te maken aan het leren in ‘communities of
practice’ (Wenger, 1998). Werk zou een leeromgeving zijn. Garrick (1998)
analyseert daartoe een drietal organisatieperspectieven: taylorisme, flexibele
specialisatie en de lerende organisatie. Hij doet dat omdat hij waarneemt
dat er sprake is van een nieuwe vorm van machts- en kennisverdeling.
Taylorisme is een benadering van werk gebaseerd op standaardisatie van
taken, specialisatie van ‘workforce skills’, nauwgezette supervisie en een
hiërarchische managementstructuur. De these is dat deze aanpak vraagt om
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een duidelijke curriculumstructuur met de-skilling als dominante methode
om werkplekken te ontwerpen. De reden is dat de arbeidsmarkt sterk gesegmenteerd is, dat er een mythe is gecreëerd omtrent hoogwaardige technologische werkplekken alsof daarvoor uitsluitend hoogwaardig opgeleiden
noodzakelijk zouden zijn en het feit dat polarisatie zou optreden met enkele
hoogwaardige functies, maar de meeste banen zouden onder stricte
tayloristische condities functioneren (Watkins, 1986).
De kritiek van postmodernisten als Foucault op dit perspectief is dat deze
vorm van productie niet langer bepalend is voor het leven van mensen en
voor sociale structuren. Er ontstaan nieuwe vormen van werk: flexibele
specialisatie.
De claim van Hirschhorn is dat de nieuwe werkplek een leercultuur zou
vereisen, een waardering voor tacit knowledge, feeling voor interpersoonlijke
processen, en een waardering voor nieuwe organisatieontwerpen. Werk
vraagt tegenwoordig gespecialiseerde, maar tevens hoogwaardige transfereerbare vaardigheden: derhalve flexibele specialisatie. Door middel van
kritische reflectie en ‘transformative action’ zou deze specialisatie bereikt en
bevorderd kunnen worden. Daarmee zou volgens critici juist het tegendeel
kunnen worden bereikt, immers personen worden uitsluitend beoordeeld op
hun economische competitievermogen, door upskilling en re-skilling,
waardoor zij flexibel worden gemaakt. De basis voor flexibiliteit en levenslang leren worden dan sociale vaardigheden en flexibele competenties,
eerder dan vakkennis of kennis van disciplines (Garrick, 1998, p. 42).
Volgens Garrick versluiert Senge met zijn opvattingen over de lerende organisatie de verfijnde technologieën die worden ingezet om een economisch
actieve, glimlachende, maar een politiek passieve workforce te creëren, in
plaats van de beloofde autonome zelfsturende empowered werkers (Garrick,
1998, p. 46). Het is uiteraard prachtig bovenstaande noties te formuleren,
maar in een omgeving waarin individuele competitie tegelijkertijd een rol
speelt en flexibele specialisatie ook consequenties heeft voor de beloningsstructuur, zullen altruïstische principes het onderspit delven. De kern van
het concept van de lerende organisatie komt niet voort uit opvattingen over
leren, maar uit de total quality movement in Japan, die sterk door Deming’s
Out of the Crisis, door Juran en andere kwaliteitsgoeroes is beïnvloed.
Garrick meent dat de ervaring en kennis van lerende medewerkers slechts
dient als middel, instrumenteel, selectief en illustratief om vooraf geformuleerde doelen te realiseren.
De competentiebenadering die rechtstreeks voortvloeit uit dit denken is sterk gericht
op observeerbaar gedrag, het handelen en op transdisciplinaire vormen van kennis.
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Werkgevers willen weten wat hun medewerkers doen en zij controleren op
fijnzinnige wijze wat een medewerker doet met zijn competenties. Het informele leren en communiceren worden dus expliciet gemaakt en de medewerker wordt authenticiteit, ownership, zorg, vakmanschap en identificatie
ontnomen. Vervreemding is volgens Garrick het eindresultaat. Of dit daadwerkelijk het geval is, is mede afhankelijk van de mate waarin competenties
als stricte standards worden voorgeschreven en ontwikkeld.
In het beroepsonderwijs in het Verenigd Koninkrijk en in Australië woedt
inderdaad een discussie over kwalificaties en competenties die zo eng (functiespecifiek) zijn gedefinieerd dat men nauwelijks nog over gekwalificeerd kon
spreken. Het gevaar bestaat dat de wending naar kerncompetenties, zoals ook
ingezet door Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt (ACOA, 1999), een
soortgelijk effect sorteert. De poging om met generieke SHL-managementcompetenties te werken binnen een nieuwe structuur van beroepsdomeinen
lijkt op een synthese van een opleidingenmodel en een beroepenmodel met
generieke competenties, die echter regio- en bedrijfsspecifiek worden ingevuld. Laten we echter eerst kijken naar de werkplek als leeromgeving.

4.2

De werkplek als leeromgeving
Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft te maken met beroepsonderwijs. Meer dan een derde van de werkende beroepsbevolking heeft een
middelbare beroepsopleiding of een opleiding in het leerlingwezen achter de
rug. De vraag op de arbeidsmarkt naar personen met een diploma beroepsonderwijs groeit bovendien nog steeds. Op 1 januari 1996 is de Wet educatie en beroepsonderwijs, de WEB (Min. OC&W, 1996) in werking getreden
om meer samenhang in al de vormen van onderwijs te brengen. Zo startte
op 1 augustus 1997 een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs met vier duidelijke opleidingsniveaus en twee verschillende leerwegen.4 Deze twee leerwegen zijn de beroepsopleidende leerweg (bol) en de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de bol gaat het om dagonderwijs,
waarbij de verhouding tussen theorie en praktijk ongeveer 80%-20% zou
moeten zijn. Bol-studenten leren dus vanuit de theorie, waarbij de praktijk
4

Overigens staat de ontwikkeling van kwalificatiestructuren op Europees niveau niet stil.
Het Engelse QCA heeft een nieuw model voorgesteld met acht niveaus, om de onderlinge vergelijkbaarheid van het beroepsonderwijs (mbo en hbo!) in Europa beter mogelijk te maken en om de arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen.
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ondersteunend is. Bij de bbl, het vroegere leerlingwezen, ligt de verhouding
andersom (20% theorie en 80% praktijk) en leert de student vanuit de
praktijk. Bbl-studenten hebben een arbeidsovereenkomst. In feite hebben
beide leerwegen een praktijkomvang van tussen 60 en 80%. Het theoretisch
deel van het mbo is dus qua tijd drastisch teruggebracht en zal dus negatieve effecten sorteren met betrekking tot de kenniscomponent.
Bronneman-Helmers (2006) verwacht soortgelijke gevolgen voor het hbo.
Leren op de werkplek voor middelbaar beroepsonderwijs heeft betrekking
op drie partijen: de student, het leerbedrijf en het ROC. Hoewel ze allemaal
hun eigen rollen en belangen hebben, hebben ze als gemeenschappelijk doel
de student adequaat voor te bereiden op een toekomstige baan (Blokhuis &
Nijhof, 2006). Het opleidingscentrum is bij wet verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de opleiding en de examens.
De rol van leren in de praktijk is de laatste 25 jaren in het beroepsonderwijs
steeds belangrijker geworden, maar ook universiteiten en hogescholen
markeren zich nadrukkelijker via al dan niet betaalde stages in binnen- en
buitenland. De populariteit van opleiden op de werkplek in de tijd van de
gilden, waarin de werkplek de opleidingsplek bij uitstek was, is groot (Van
der Klink, 1999), al zijn er in het Oostenrijkse en Duitse duale stelsel, dat
als het toonbeeld geldt voor werkend leren, grote problemen ontstaan die
zelfs duiden op een crisis (Stoeger, in voorbereiding). Maar internationaal
gesproken kan men in Australië, de Verenigde Staten en West-Europa een
heropleving waarnemen van lerend werken en werkend leren.
De werkplek wordt gezien als een krachtige én goedkope leeromgeving. Het
krachtige zou hem dan zitten in de aannames van het ‘nieuwe leren’ die op
de werkplek gegarandeerd lijken. Vanuit het eerder beschreven constructivistisch oogpunt is het een dynamisch, interactief proces. Leren op de werkplek is een activiteit waarin de lerende praktisch relevante problemen oplost
en waarin nieuwe kennis en vaardigheden kunnen worden verworven
(Onstenk, 1997). De werkomgeving wordt dus gezien als leeromgeving. Het
verbeteren van continu leren door het combineren en ontwikkelen van
kennis in de organisatie kan worden gerealiseerd door het leren dicht bij de
werkplek te organiseren in plaats van mensen naar cursussen buiten de
werkplek te sturen (Bolhuis & Simons, 1999).
Het kostenaspect schuilt vooral in het feit dat selectie- en wervingskosten
worden bespaard en een toekomstige medewerker eenvoudig informeel
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wordt voorbereid voor een job in een bedrijf. Onder andere daarom wordt
voor deelnemers aan het beroepsonderwijs steeds meer tijd en ruimte ingebouwd voor het opdoen van praktijkervaring. Van deze ervaring kan het
bedrijfsleven direct profiteren (KC Handel, 2004).
Van der Klink (1999) onderscheidt drie grondvormen van opleiden op de
werkplek: stages (internships), de praktijkcomponent van het leerlingwezen
(apprenticeship) en de werkplekopleiding als bedrijfsopleiding (on the job off the job). Een van de verschillen tussen deze vormen is de verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van de opleiding. In de eerste twee
gevallen is er een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijsinstelling en
het leerbedrijf. Bij een werkplekopleiding als bedrijfsopleiding ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de arbeidsorganisatie en is het bedrijf gericht
op directe effecten voor zijn eigen functionaliteit. Stages en bbl-opleidingen
dienen als voorbereiding op een toekomstig beroep, terwijl bedrijfsopleidingen hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de kwalificering van huidige werknemers of voor toekomstige taken binnen een specifiek bedrijf.
Onderzoek van Nieuwenhuis et al. (2001) heeft aangetoond dat werkplekleren een interessant alternatief kan zijn voor studenten die minder gemotiveerd zijn voor theoretische studies. Volgens verschillende studies (Stuurgroep Evaluatie WEB, 2001; Blokhuis, Jellema & Nijhof, 2002; Billett,
1995) blijkt dat de effectiviteit van leren op de werkplek voor verbetering
vatbaar is. Waarom eigenlijk?

4.3

Effecten van leren op de werkplek
Sinds het begin van de jaren tachtig uit de vorige eeuw zijn er studies verschenen die controversiële effecten laten zien van leren op de werkplek, vaak
in de context van interne bedrijfsopleidingen (HRD), maar ook binnen het
beroepsonderwijs. Bastiaens (1997), Gielen (1996), Geerligs, (1999), Van
der Klink (1999), Nieuwenhuis (1991), De Vries (1988) en Frietman
(1990) laten allen kritische geluiden horen over de effecten van werkplekleren. Ook de evaluatie van de Wet educatie en beroepsonderwijs tussen
1999 en 2001 laat met betrekking tot leren op de werkplek en de effecten
daarvan tamelijk drastische conclusies toe, vooral in termen van voorwaarden die niet vervuld worden door ROC’s en leerbedrijven om werkplekleren goed te organiseren en de resultaten daarvan goed te examineren
(Stuurgroep Evaluatie WEB, 2001; Nijhof & Van Esch, 2004).
In het kielzog van studies naar krachtige leeromgevingen (Bransford, Brown
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& Cocking, 2000) is gezocht naar factoren en variabelen die verklaren
waarom bepaalde leereffecten optreden. Deze studies duiden dan een
beperkte set variabelen aan, die tezamen een configuratie van leercondities
zouden kunnen vormen waarop nieuwe leeromgevingen geënt kunnen worden. Voor het beroepsonderwijs is dat nauwelijks gedaan. Blokhuis (2006)
vult hier een belangrijke leemte.
Anderen zoeken het eerder in diepgaande kwalitatieve (n=1) studies, waarbij getracht wordt na te gaan welke leerprocessen optreden en wat daarvan
de effecten zijn.
Bailey, Hughes en Moore (2004) hebben bijvoorbeeld de resultaten samengevat van 25 jaar onderzoek naar work based learning in de Verenigde Staten.
Hoewel hun studie bredere doelstellingen kent, benutten we hier de resultaten van de studie naar politieke claims over de effecten van work based
learning (internships):
a
b
c
d

werkplekleren zou ‘academic skills’ (theoretische kennis en inzichten)
bevorderen;
studenten zouden leren wat nodig is om in een specifiek beroep te
werken (beroepssocialisatie);
men leert zowel generieke als specifieke skills die nodig zijn om een
baan te kunnen uitvoeren en om zich psychisch goed te ontwikkelen;
nieuwe manieren van denken; een eis die Bailey et al. (2004, p. 21 e.v.)
zelf toevoegen.

We volstaan hier met de duidelijke conclusies van Bailey et al.:
De academic skills claim
“Work based learning proponents who stand primarily on the academic
reinforcement claim as a way to convince skeptics of the program’s value are
standing on thin ice” (cursivering door auteur dezes).
De practical skills claim
“Surely the claim that work based learning students learn practical skills is
true on at least some level and to some extent. We have seen evidence of
skill development in virtually all of the categories in the SCANS framework
[…]” (Bailey, et al., 2004, p. 133).
Bailey et al. stellen ook dat loopbaancompetenties verworven worden (2004,
p. 135; zie ook Kuipers, 2003; Toolsema, 2003).
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De ontplooiingsclaim
“We contend that work based learning shows significant potential for
contributing to positive youth development, through entrée into the adult
world with its opportunities for challenge from new relationships with
adults.” Bailey et al. wijzen op de ontwikkeling, dan wel ontplooiing van
‘self concept’, potentie en betekenisvolle beroepen (zie ook Meijers, 2004).
De ‘New Modes of Thought’-claim
Hoewel de academic skills claim is getorpedeerd, concluderen Bailey et al.
hier dat “higher order thinking and executive functions, the problem constituting process, and the expert flexibility demanded by many work experiences
(cursivering door auteur dezes) are precisely those mental skills that
advanced graduate students need.”
Bailey verwacht -speculatief- dat deze ‘beroepsgerelateerde academic skills’
hun vruchten zullen afwerpen op meer schoolse leerprocessen en de
carrière.
Bailey et al. tonen dus aan dat de academic skills claim niet opgaat, maar
dat andere vaardigheden, skills en cognities (work proces knowledge) wel
degelijk geleerd worden op de werkplek. Bailey heeft niet de relatie gelegd
tussen kenmerken van de werkplek als leerplek, zodat we niet weten welke
omgevingen welke effecten sorteren. Dat zou immers iets zeggen over het
leerpotentieel van de werkplek in het genereren van verschillende kennissoorten, vaardigheden, attitudes.Vandaar dat we in de volgende paragraaf
aandacht besteden aan dit thema.

4.4

Het leerpotentieel van de werkplek
Of iemand iets op de werkplek leert, en zo ja wat, is controversieel. Er zijn
psychologen die beweren dat we altijd leren, ook als we slapen (Simons &
Ruijters, 2001). Anderen menen dat we zelfs het grootste deel van wat we
kennen en kunnen door ervaringen en informeel leren verworven hebben
(Borghans, Golsteyn & De Grip, 2006). Marsick en Watkins (1999) beweren dat die omvang wel 80% bedraagt. Afgezien van de vraag hoe dat te
meten is, is er een persistente opvatting bij velen dat het echte leren of het
authentieke leren, ook wel het natuurlijke leren, plaatsvindt in reële contexten; dat is niet de school, hoezeer deze zich ook inspant om die reële context te imiteren door bezoeken aan dierentuinen en bedrijven, simulaties of
virtuele werkelijkheden.
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Leren op de werkplek, als een plaats van buitenschools leren en van leren
van volwassenen, is sinds het begin van de jaren tachtig stevig onderwerp
van onderzoek. Aanvankelijk sterk vanuit verschillende systeemconcepten als
beroepsonderwijs (Nijhof, Heikkinen & Nieuwenhuis, 2002) en bedrijfsopleidingen (HRD; Swanson & Holton, 1999), geleidelijk aan meer vanuit
een conceptualisering van een leven lang leren verbonden met ‘de’ kenniseconomie en de zogenaamde ‘high skills society’ (Brown, Lauder & Green,
2001; Nijhof, 2005).
Aanvankelijk richtte het onderzoek op de werkplek binnen bedrijfsopleidingen zich nadrukkelijk op de problemen van kosten-batenanalyses (return on
investment), effectiviteit van leerprocessen en transfer (Mulder, Nijhof &
Brinkerhoff, 1996), geleidelijk komt meer nadrukkelijk de variatie van leren
en de effecten daarvan aan bod (ook bij verschillende leeftijdsgroepen, zoals
ouderen) (Thijssen, 1996). Werkplekleren binnen het beroepsonderwijs is
altijd sterk gericht geweest op vraagstukken van socialisatie in het beroep en
als praktische aanvulling op het schoolse leren. Het leerlingwezen (duaal
onderwijs) heeft altijd de integratie van beroepspraktijkvorming en kritische
reflectie benadrukt.
De werkplek is een plaats waar werknemers samenkomen om gestructureerd en systematisch taken uit te voeren met als doel productiviteit te organiseren en daarmee geld te verdienen. Leren zou een ‘natuurlijk’ onderdeel
van werken zijn. De vraag die zich dan voordoet is onder welke condities
werk en werkprocessen zinvolle en betekenisvolle leerprocessen opleveren.
Het is immers de vraag of werkprocessen en de omstandigheden waaronder
deze moeten worden gerealiseerd effectieve leercondities bevatten. Ashton
(2004) en Skule (2004) wijzen op relevante cultuur- en structuurkenmerken
van bedrijven. Ashton pleit er daarom voor meer aandacht te besteden aan
de institutionele condities en aan kenmerken die werk gestalte geven en de
leercondities sterk zouden beïnvloeden. Hij vindt drie condities belangrijk
voor ‘skill formation’:
de toegang tot en beschikbaarheid van informatie om te kunnen leren;
de kans om iets toe te kunnen passen (opportunity to learn);
de beschikbaarheid van support en feedback (zie ook Nijman, 2004).
Een recente ROA-studie (Borghans, Golsteyn & De Grip, 2006) probeert
ook greep te krijgen op factoren die het leren op de werkplek beïnvloeden
via een meting van informeel leren aan de hand van meningen van respondenten. Nu is er waarschijnlijk geen groter meningsverschil tussen respon34

denten mogelijk (en wellicht ook tussen onderzoekers) wanneer een definitie van leren wordt gevraagd. Wat is leren eigenlijk, en wat is het effect
ervan? Borghans et al. laten dat over aan de respondenten.
Bailey et al. (2004, p. 30) definiëren leren als “[...] the process of the construction, reorganization, or transformation of knowledge and its use.”
Illeris definieert leren als een proces van gedragsverandering met duurzame
effecten, in zowel sociaal, cognitief als emotioneel opzicht, niet toe te schrijven aan rijping (Illeris, 2000).
Als men een definitie van leren en de effecten daarvan overlaat aan respondenten, loopt men een groot risico appels met peren te vergelijken, omdat
werknemers doorgaans niet denken in leren maar in werken aan problemen
op het werk (Simons & Ruijters, 2001) en de grootst mogelijke moeite
hebben om informeel leren te definiëren. Omdat precieze metingen op individueel niveau volgens Borghans et al. ook niet goed mogelijk zijn, wordt er
met behulp van globale uitspraken geaggregeerd. Op basis daarvan worden
tamelijk boude beweringen gedaan over informeel leren en een leven lang
leren, over wat leerrijke en leerzame werkzaamheden zijn en worden we onthouden van cruciale informatie over werkzaamheden, werkomstandigheden
en eisen die gesteld worden aan werk. Van routines kan men overigens ook
veel leren (zie Hoeve & Nieuwenhuis, 2006).
Doorgaans wordt leerpotentieel verbonden met mensen en niet met organisaties of instituties, al is door auteurs als Senge (1991) gewezen op een
aantal systeemkenmerken van organisaties, wat ze tot lerende organisaties
maakt. Al eerder hadden Argyris en Schön (1996) gewezen op organisationele leerprocessen als ‘double loop’-leren, die zouden leiden tot meer effectieve organisaties. Immers reflecties op werkprocessen zouden leiden tot
innovaties en kwaliteitsverbetering (Van Woerkom, 2003).
Uiteraard is leren verbonden met mensen, met hun intelligentie en andere
persoonskenmerken; dat op zich echter maakt een werkplek nog niet tot een
leerplek (Ellström, 2002). Bedrijfskundige studies naar innovatief gedrag en
de implementatie van innovaties, laat zien dat leren allesbehalve een zaak
is van individuele personen, maar een samenspel van medewerkers die
gemeenschappelijk werk slim uitvoeren en daar zin aan geven.
Leerpotentieel van de werkplek kan men daarom definiëren als het vermogen van een werksetting om leerprocessen te integreren in werkprocessen, zo
dat continue gedragsverandering bij medewerkers ontstaat en nieuwe kennis
wordt gegenereerd. Een dergelijke setting biedt toegankelijke informatie,
kansen om te leren, en support. De werksetting is een sociale entiteit waarin
interactie, variatie in taken, vergelijking en kritische reflectie essentieel zijn.
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Beroepsonderwijs dient een individueel doel, maar ook en vooral een maatschappelijk-economisch doel: ‘skill formation’, dat is een proces dat ‘skills’
genereert die voor een maatschappij of samenleving betekenisvol zijn om
te concurreren en te overleven. Dit proces kan en mag men niet uitsluitend laten afhangen van individuele keuzes en zelfregulatieprocessen. Dit
is de reden dat we een beroepsonderwijssysteem in stand houden. De
vraag is nu of dit systeem effectief en adequaat functioneert, of dreigt door
te slaan naar een overdreven vorm van utilisme op lokaal en regionaal
niveau.
In de hoofdstukken 3 en 4 hebben we enkele ‘nieuwe’ leervormen besproken als aanleiding om de relatie met nieuwe vormen van examineren te herleiden. De opvatting van Birenbaum dat er een evidente relatie is tussen
instructie, leren en assessment is op zich juist, maar de veronderstelling dat
het nieuwe leren uitsluitend en alleen naar vormen van assessment verwijst
niet. Dat zal zo dadelijk blijken wanneer vormen van ‘competence based’
onderwijs aan de orde worden gesteld. We hebben achtereenvolgens het
nieuwe leren, het sociale leren, het informele leren, en leren op de werkplek
besproken en zijn tot het inzicht gekomen dat in alle gevallen alle vormen
van leren aan bepaalde condities moeten voldoen om effectief te zijn.
Opvallend is ook dat naast de procesoriëntatie die essentieel is bij leren,
vrijwel altijd de opbrengst van dat leren in het geding wordt gebracht. Leren
is een middel en geen doel. Het gaat om de duurzame verandering van
gedrag en is gericht op nieuwe kennisstructuren. Theoretische kennis leren
we niet of nauwelijks op de werkplek; andere vaardigheden wel. Dit inzicht
moet ertoe leiden dat we duidelijke leeromgevingen moeten onderscheiden
met afzonderlijke effecten. Het leerpotentieel per type leeromgeving is dus
zeer onderscheiden.
Het is opvallend te zien dat het leren op de werkplek zeer kritisch wordt
benaderd in recente studies: de theoretische kennisbasis wordt niet echt
ontwikkeld op de werkplek; de socialisatieprocessen van leren op de werkplek worden kritisch bezien vanuit een aanpassingsperspectief van bedrijven;
van informeel leren weten we niet wat het oplevert. Aannemelijk is dat
sociale vaardigheden en kennis van werkprocessen adequaat worden ontwikkeld. Reflectieprocessen moeten dan helpen om deze op een hoger plan te
brengen en zo te leiden tot ‘leren leren’-competenties.
Vanuit een perspectief van levenslang leren kan men alle vormen als een
continu proces van aanpassing en ontwikkeling beschouwen. Maar met
leren moeten wel competenties worden verworven om up to date te blijven
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en carrièresprongen te kunnen maken. Dit onderwerp wordt daarom nu
aangesneden.
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5

Competentiegericht onderwijs: naar prerequisites of
performance?
Sinds de wending naar kerncompetenties (ACOA, 1999) blijken de geesten
rijp om na de malaise van drie mislukte invoeringen van eindtermen
(Brandsma, 1993; Nijhof 1997), Nederland rijp te maken voor een nog veel
grotere verandering, namelijk de invoering van competenties in nauwe
samenhang met nieuwe vormen van leren, waaronder werkplekleren, assessments, en loopbaanontwikkeling.
Toch is het verstandig om terug te kijken, want competentiegericht onderwijs is helemaal geen nieuw fenomeen. We richten ons voornamelijk op de
bakermat van competentiegericht onderwijs, de VS, hoewel in Australië en
Groot-Brittannië soortgelijke opvattingen speelden.

5.1

Competency based education in de jaren zeventig in de VS
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was ‘competency based education’
(CBE) een innovatie in de VS. Het begrip ‘competency’ stond daarin centraal: het vermogen “to do something” (Finch & Crunkilton, 1979, p. 257)
in tegenstelling tot het traditionele vermogen om kennis te demonstreren.
Competenties voor technisch en beroepsonderwijs zijn die taken, vaardigheden, attitudes, normen en waarden die kritisch zijn voor succes in het
leven en om een boterham te verdienen. Iets is niet direct een competentie,
volgens Finch en Crunkilton. Het gaat erom dat een werknemer een competentie ziet als een kritisch aspect van de inzetbaarheid (employability)
in het beroep. Het beroep vormt de grondslag voor competenties en
competenties van studenten zouden dienovereenkomstig moeten worden
beoordeeld. Daarom moeten alle competenties gedetailleerd worden uitgeschreven en toegankelijk gemaakt voor beoordeling.
Beoordelingscriteria zijn kritisch voor het beoordelen van competenties, die
zeer specifiek moeten worden beschreven. Er moet dus een ‘performance’
niveau zijn dat acceptabel is en de condities waaronder dit gedrag wordt
gedemonstreerd. Deze eisen moeten ook bekend zijn bij de student.
Assessment van competenties is volgens Finch en Crunkilton gericht op de
toepassing van de competentie, zoveel als mogelijk in de reële situatie, afgestemd op ‘worker competence in the real world’. Bij competentiegericht
opleiden behoren geen vastomlijnde time frames of roosters. Progressie
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wordt afgemeten aan wat iemand kan en is dus gebaseerd op individuele
snelheden en aanleg. Daarom moet een instructeur of docent voldoende
variatie aanbieden in leerervaringen en moet de student in staat zijn een
resumé (portfolio, CV) samen te stellen volgens bepaalde regels. Individualisering als leerstrategie en proces is daarom essentieel en afgestemd op de
behoeften van het individu. Finch en Crunkilton bepleiten het gebruik van
het ‘instructional system design’ model (ISD) als instructiesysteem om de
kwaliteit van instructie te waarborgen. ISD-modellen zijn gebaseerd op
architectuur die voorspelbaar is en gebaseerd op behavioristische en later
ook cognitivitische leertheorieën (zie Romiszowski, 1981). De gerichtheid
op efficiëntie en kwaliteitsbeheersing legt een grote nadruk op monitoring
van individuele resultaten met wellicht te weinig aandacht voor het sociale
en emotionele aan leerprocessen.
Finch en Crunkilton beschrijven de introductie van CBE als een innovatie
die ook op weerstand van docenten en instructeurs stuit, omdat de klassieke
routine gericht op kennisoverdracht wordt vervangen door een systeem van
competenties die uitsluitend op toepassing zijn gericht. CBE was daarom
geen lang leven beschoren.
Saylor, Alexander en Lewis (1981) beschouwen competentiegeoriënteerde
curricula als te smal en beperkt, omdat ze gericht zijn op specifieke competenties, ongeacht of ze nu afkomstig zijn van taakanalyses, beroepenanalyses
of performancebenaderingen. Competentiebenaderingen gaan volgens
Saylor et al. uit van de relatie tussen doel (objective), leren en performance
(gedrag). De invloed van het behaviorisme enerzijds en mastery learning
anderzijds is groot. “Thus, a design based on specific competencies is
characterized by specific, sequential, and demonstrable learnings of the tasks,
activities, or skills which constitute the acts to be learned and performed by
students” (Saylor, et al., 1981, p. 216).
Het competentiegerichte design ondervond aanvankelijk grote belangstelling
door het werk van Bobbitt en zijn opvolgers en het National Center for
Vocational Research at Ohio State heeft jarenlang geprofiteerd van deze aanpak, en vond zijn hoogtepunt in de jaren zestig in het leger en heeft ook
effecten gehad in de lerarenopleiding: ‘performance based teacher education’
(PBTE), ook wel ‘competence based teacher education’ genoemd (CBTE).
Het grootste probleem dat Saylor et al. noemen is dat het competentiegeoriënteerde design niet kan omgaan met alle doelen van het onderwijs39

systeem: het leren van gedrag(ingen) is geen probleem; het leren ontwikkelen van persoonlijke bekwaamheden daarentegen is wel een probleem
(Saylor, et al., p. 221). Competenties zijn derhalve functionalistisch en gericht
op job requirements, worden sterk behavioristisch aangeleerd en beoordeeld
tegen beheersingscriteria die de functionaliteit in beroepssituaties betreffen.
Wie bovenstaande leest herkent een evidente relatie tussen instructieleren
en assessment. Wie bovenstaande leest herkent ook dat het competentiebegrip na meer dan 45 jaar in Nederland gereactiveerd wordt. Het lijkt
daarom goed het competentiebegrip te analyseren, temeer daar de opvattingen over dit begrip nogal variëren. Sterker, er heerst geen eenduidige opvatting over het begrip competentie. Dat heeft derhalve ook gevolgen voor de
manier van inrichten van competentiegericht onderwijs en voor het beoordelen en examineren ervan.

5.2

Het ‘nieuwe’ competentiedenken?
Lichtenberger (1999) meent dat het vooral de technologische ontwikkelingen zijn die een groter beroep doen op specifieke kennis en vaardigheden en
een hoger scholingsniveau vragen. Tegelijkertijd worden praktische kennis
en vaardigheden gevraagd met betrekking tot initiatief nemen en kunnen
samenwerken als gevolg van nieuwe organisatieconcepten die gekenmerkt
worden door flexibiliteit (Frieling, 1999).
De spanning tussen wat men op school geleerd heeft en uitgedrukt wordt in
een diploma, correspondeert niet meer met wat aan competenties gevraagd
wordt door het bedrijfsleven. Het begrip kwalificatie(diploma) wordt daarmee steeds vaker afgegrensd van het competentiebegrip. Een diploma biedt
geen garantie meer voor bepaalde gedragsvormen.
Lichtenberger meent dat een analytische opvatting van arbeid dominanter
geworden is dan het samenhangende beeld van beroepsidentiteit, dat bijvoorbeeld in de Duitstalige arbeidswereld altijd centraal heeft gestaan
(Reuling, 1998), getypeerd door beroepsvaardigheden en beroepsverantwoordelijkheid. Hierdoor ontstaat een splitsing tussen handelingsvaardigheid
en verantwoordelijkheid. Competentie zou daarmee een antwoord zijn op de
nieuwe productie-eisen in bedrijven, waarbij het zelfstandig kunnen beoordelen, beslissen en handelen als prestatiecriterium geldt (Lichtenberger,
1999, p. 284). Competentie wordt daarmee individueel bepaald en gepersonaliseerd. Competentie kan ook alleen maar in concrete situaties bepaald
worden: het gaat om handelingskennis, om ‘working knowledge’ (Bailey et
al., 2004) gericht op efficiënte oplossingen en prestaties in het bedrijfsleven.
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Competentie en prestatie zijn ook niet identiek. Prestatie is in wezen van
collectieve aard en wordt bepaald door de situatie, afhankelijk van de organisatie en de omgeving van de onderneming, terwijl competentie een individueel kenmerk is dat ontstaat door ervaringen in sociaal, educatief en
beroepsmatig opzicht. Dit vermogen om samen te werken, fouten te maken,
te experimenteren en dergelijke heeft binnen HRM-afdelingen geleid tot
een amorfe categorie ‘soft skills’ met vaak een sterk procedureel karakter,
om daarmee gedragsverschillen tussen personen te kunnen identificeren.
Competentie is het vermogen om te handelen, waarbij iemand ook de verantwoordelijkheid voor zijn handelen draagt. Verantwoordelijkheid is volgens
Lichtenberger een wezenlijk aspect van competentie en zou zich dus ook
moeten uiten in kritische reflectie op het handelen (Van Woerkom, 2003).
Competentie berust dus op theoretische én praktische vaardigheden, op
het vermogen om te kunnen handelen, verantwoordelijkheid te dragen en
verantwoording te geven (motivatie tot handelen). Welke competenties zijn
nu relevant?
Daartoe is nog een andere analyse noodzakelijk, immers bij beroepsonderwijs
gaat het om de vraag hoe competenties verworven of geleerd worden. Men kan
uit beroepen kennis, vaardigheden en attitudes afleiden en deze in classificatiesystemen opslaan. Dan nog is onduidelijk hoe deze geleerd moeten worden. Een van de oplossingen is: in de praktijk, authentiek en natuurlijk.
Maar zo natuurlijk is dat niet. Bedrijven hebben hun zorg over veiligheid en
kwaliteit en zorgen ervoor dat een novice op een passende wijze wordt
getraind of opgeleid binnen de eisen of standaarden van dat bedrijf. Naarmate de risico’s groter zijn, zal -zo is de veronderstelling- nadrukkelijker
onnatuurlijk geleerd worden: dat is door directe en effectieve instructie door
een leermeester, via simulaties, via het meester-gezelmodel.
Integrale beheersing van handelingen en van handelingscompetentie bereikt
men bovendien niet bij alle competentiecategorieën in één keer, noch in het
muziekvak, noch in de medische opleidingen, noch in de installatietechniek.
Een analyse van onderliggende kennis- en vaardigheidscomponenten en hun
onderliggende relatie is dus noodzakelijk om te kunnen bepalen welke cognitieve, affectieve en psychomotorische kennis en vaardigheden voorwaardelijk zijn voor welk niveau van handelen ook. Het gebruik van ‘concept maps’
om de cognitieve structuur van een kennisdomein te doorgronden is dus
van eminent belang om een opleidings- of instructieroute op te stellen of
een leeromgeving te organiseren (zie bijvoorbeeld Achtenhagen, 1994).
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Daarmee komen we op een cruciaal probleem bij het definieren van competenties: is een competentie een ‘performance’ categorie (werkgedrag), of is
competentie een ‘prerequisite’ (een voorwaarde tot handelen). Bestaat met
andere woorden een volwaardige handeling uit een reeks voorwaardelijke,
intermediaire of deelcompetenties? Determineren deze voorwaarden dan de
handeling of kan men handelen zonder deze voorwaarden? Kan men verplegen zonder basale medische kennis? Kan men dementerende patiënten
verplegen zonder grondige kennis van verschillende vormen van dementie
en het gedrag dat daarmee samenhangt? Kan men goed schilderen, zonder
kennis van basislakken en de chemische stoffen die de kwaliteit van de verf
bepalen? Kan men elektronische apparatuur verkopen zonder kennis van
elektronica? Idem: kan men auto’s verkopen zonder kennis van motorvoertuigentechniek? Kan men automaten repareren zonder mechatronische
kennis?
Jeanneret en Borman veronderstellen dat als werknemers handelingen uitvoeren, zij over de noodzakelijke voorwaardelijke kennis beschikken om dat
te kunnen doen. Daarmee geven zij dus aan dat het verwerven van de informatie die nodig is om een job uit te voeren en de mentale verwerking en
bewerking daarvan, essentieel is (zie Toolsema, 2003). Omgekeerd geldt de
vraag of iemand in staat is om te handelen, wanneer hij over de voorwaardelijke kennis en vaardigheden beschikt. Hier komen we op een belangrijke
analyse van Weinert (1999) die stelt dat kennen, kunnen en willen drie essentiële kenmerken van een competentie zijn. Wie bovendien verantwoording
wil geven van werk dat hij doet, moet in staat zijn kritisch te reflecteren.
‘Nieuwe’ vormen van assessment (beoordelen en examineren) zouden dan
kunnen helpen deze kritisch reflectieve functie te toetsen en daardoor te
beoordelen of iemand zijn vak verstaat en zijn competentie(s) in alle opzichten beheerst. De openbare verdediging van een dissertatie, van een meesterproef, voldoet aan een dergelijke eis. Men kan hier alle cognitieve voorwaarden en skills genadeloos aan een bevraging en beoordeling onderwerpen, al gaat het Amerikaanse systeem hierin verder dan het Europese.
Toolsema (2003) onderscheidt drie groepen competenties waarvoor een
individu als beroepsbeoefenaar komt te staan in de huidige samenleving:
a
Competenties voor werk
sociale (interactie en communicatie);
participatieve (verantwoordelijkheid dragen);
cognitieve (mentale handelingen);
fysiek/technische (lichamelijke/manuele handelingen).

42

b
c

5.3

Loopbaancompetenties (zinvolle informatie filteren en beslissen).
Leercompetenties (leren leren, kritisch reflecteren).

Competenties: prerequisites of performance?
Moeten we bij het beoordelen en examineren van competenties zowel
prerequisites als performance tot object van studie maken? In een opleiding
zullen de voorwaarden vervuld moeten worden om de performance te
realiseren. Assessmentprocedures zullen dus worden ingezet om het leren te
beïnvloeden en waar mogelijk bij te sturen. De vraag is of een productgeoriënteerde benadering ook om assessment vraagt.
Competentiegericht leren is dan een leerproces waarbij gedurende een
bepaalde periode onder begeleiding de voorwaarden vervuld worden om
een bepaalde competentie te verwerven en adequaat toe te passen. Een
dergelijke competentie uit zich dan in het adequaat uitvoeren van representatieve kernopgaven van een beroep. Het beoordelen van uitgevoerde kernopgaven als voldoende, betekent dat de competentie beheerst wordt. De
specificaties van de kernopgave bepalen of het om een handeling (proces)
of om een product (fysiek tastbaar, meetbaar en controleerbaar) gaat. Het
meten en beoordelen van een dergelijk eindgedrag of eindproduct of combinatie daarvan zou dan voorwerp van een examenprocedure moeten zijn,
omdat een examen per definitie is gericht op een eindbeoordeling, ook als
een examen uit absolveerbare onderdelen bestaat. De vraag is dan wel of de
som van de absolveerbare onderdelen gelijk is aan een volwaardige beroepshandeling.
Het denken over competenties is niet nieuw. In de VS zijn in de jaren
zeventig tal van projecten uitgevoerd waarin competence based education
centraal stond. Het is een mislukking geworden, omdat docenten vonden
dat het systeem te veel op utilisme gericht was en te weinig op persoonlijke
ontplooiing. Bovendien leidde de vorm van assessment tot een onoverzichtelijke hoeveelheid competenties die getest moest worden. Engeland heeft
deze fout ook gemaakt en probeert dat probleem nu te voorkomen.
Competenties worden nu breder gedefinieerd en generieker, waardoor ze
het karakter krijgen van sleutelkwalificaties, terwijl het functionalisme- en
utilismedenken van de zijde van werkgevers dominant blijft vanwege de
flexibiliteits- en inzetbaarheidsbenadering.
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Competenties zijn qua begrip onduidelijk, tenzij men voor een duidelijke
opvatting kiest. Colo kiest voor een SHL-studie met managementcompetenties die in Nederland niet gevalideerd zijn (SHL, 2006).
Bij het competentiebegrip speelt de belangrijke vraag hoe deze geleerd worden en welke componenten onderdeel vormen van competenties en of deze
beoordeeld en geëxamineerd moeten worden. Hier wordt het standpunt
gekozen op grond van veel voorgaande studies dat de voorwaarden voor
competent gedrag vervuld moeten zijn om adequaat te kunnen handelen.
Dat wil zeggen dat er een causale relatie wordt verondersteld tussen
prerequisites (voorwaarden tot) en performance (gedrag) en dat beide
beoordeeld moeten worden, zowel in het leerproces, als in de eindbeoordeling (examinering) om tot een diplomabeslissing te komen. Daarmee zijn we
toe aan het laatste onderwerp: assessment als nieuwe examenvorm?
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6

Examineren via assessment?

6.1

Inleiding
Met de introductie van zogenaamde ‘national vocational qualifications’
(NVQ’s) begin jaren tachtig probeerde Engeland een achterstand in het
beroepsonderwijssysteem weg te werken en sterker nog, de economie te
stimuleren. In een vergelijking met Duitsland werd een belangrijk deel van
het systeem geënt op beroepenanalyses. Het beoordelen van competentie,
niet kennis uit boeken, zo was de redenering, zou werknemers stimuleren
om te leren en diploma’s en certificaten te verwerven. Bedrijven en andere
organisaties zouden leerkansen en omgevingen creëren (Wolf, 1998).
Volgens Wolf zijn de oorspronkelijke ideeën achter het Engelse systeem
Amerikaans:
a
Nadruk op resultaten, specifiek meervoudige resultaten die van elkaar
onderscheiden kunnen worden.
b
Het geloof dat deze resultaten kunnen worden gespecificeerd, zo dat ze
helder en transparant zijn en door assessors kunnen worden gebruikt.
c
De ontkoppeling van assessment van specifieke instellingen of onderwijsprogramma’s; er is dus een markt.
d
Het idee van competentie is dat ze ‘non-academic’ is (Wolf, 1998,
p. 209).
e
Standaardisatie van NVQ’s werd voor Engeland betekenisvol, omdat
instanties die assessment toepasten dit niet adequaat deden; er werd
vooral kennis of vaardigheid getest, niet competentie.
f
Derhalve werden performancecriteria geformuleerd: dit waren de facto
resultaatmetingen die steeds specifieker werden; dit hing samen met
de tendens van lead bodies (vergelijkbaar met landelijke organen
beroepsonderwijs, nu KBB’s) zich te vermenigvuldigen tot er een
onoverzichtelijk oerwoud bestond.5
Het systeem dat in feite was ontwikkeld was in het geheel niet transparant
en de zogenaamde standaarden en specificaties waren helemaal niet inzichtelijk. Een van de correcties was om specificaties te ontwerpen van onderliggende kennis en begrippen. Verondersteld was namelijk dat assessors in staat
5

Het is interessant om te zien of de herijking van branche- en sectorspecifieke beroepsdomeinen tot opleidingsdomeinen, zoals voorgesteld door het Procesmanagement herontwerp mbo zal leiden tot een herschikking of fusie van KBB’s tot brede beroepssectoren.
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zouden zijn door competenties heen in te schatten of deze kennis aanwezig
was. Bij de pogingen om deze kennis af te leiden, viel op dat er geen
standaard was. Dus werden er ‘knowledge’-lijsten gemaakt.
Wolf (1998, p. 212) concludeert dat de economische behoefte aan competenties uiteindelijk aan grenzen werd gebonden. De oorspronkelijke idee
was om een NVQ-systeem te bouwen voor jong en oud (van 16 tot 66),
minder de ontwikkeling van formele systemen te bevorderen en vooral leren
op de werkplek te bevorderen in combinatie met assessment.
Het is opmerkelijk te zien dat een ontwikkeling naar NVQ’s, assessment en
leren op de werkplek Europa sterk beïnvloed heeft en wellicht Nederland
het sterkst, door haar neiging Angelsaksische ontwikkelingen sterker te volgen, ook als we een goed functionerend beroepsonderwijssysteem hebben.
De evaluatie van de WEB 1996 (Nijhof & Van Esch, 2004; Stuurgroep
Evaluatie WEB, 2001) laat zien dat Nederland een uniek functionerend
systeem heeft (Keep & Brown, 2004). Geen enkel systeem is perfect. De
ontwikkelingen zijn echter ook niet voorbijgegaan aan andere landen zoals
Duitsland, waar het debat omtrent competenties al vroeg in de jaren tachtig
werd gevoerd als antwoord op het sleutelkwalificatiedebat en als een poging
om het Duitse duale systeem te moderniseren (Nijhof, 2000; Odenthal,
2000).
Competentieontwikkeling - werkplekleren - assessment blijken in toenemende mate de driehoek te vormen waarop ‘moderne’ beroepsonderwijssystemen worden geënt, terwijl elke component op zich een probleemcategorie is.
“Can the workplace ever become a place in which large scale upskilling of the
workforce takes place? (Wolf, 1998, p. 219).

6.2

Perspectieven bij het beoordelen van competenties
Volgens Weiss (1999) spelen drie perspectieven een grote rol bij het beoordelen van competenties:
a
het wetenschappelijk perspectief waarbij criteria, instrumenten en
procedures een rol spelen om competenties grijpbaar en beoordeelbaar
te maken;
b
het bedrijfsperspectief, waarbij het uitbaten van competenties van
medewerkers centraal staat en onderdeel is van human resource
management;
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c

onderwijspolitiek perspectief waarin de meting van competenties en de
beoordeling daarvan betekenis heeft voor de toegang tot opleidingen
en de vormgeving van examens.

Voor deze studie is de wetenschappelijke insteek betekenisvol, evenals de
daaruit voortvloeiende praktische consequenties. Een van de problemen
waarvoor het meten van competenties staat is het competentiebegrip zelf. Er
is geen eenduidige en algemeen aanvaarde beschrijving en theoretische fundering van het competentiebegrip. Afhankelijk van de discipline die men
aanhangt, ontstaat een andere definitie en daarmee een beoordelings- en
meetprobleem. Daar komt bij dat tussen kwalificatie en competentie en
binnen het competentiebegrip zelf, verschillende opvattingen bestaan. Verder
maakt men nog onderscheid tussen generieke en specifieke competenties
(Weiss, 1999; Toolsema, 2003; Van der Velden, 2006; Onderwijsraad, 2002).
De pragmatische oplossing is dus vaak een keuze te maken uit een beschikbaar model, maar dit impliceert derhalve dat er een keuze of voor een discipline wordt gemaakt (arbeidspsychologie bijvoorbeeld, zoals Colo doet voor
SHL, gebaseerd op het werk van Bartram; zie SHL, 2006), of de keuze die
de Onderwijsraad (2001) maakt door de individuele deelnemer vanuit een
loopbaanperspectief een ‘fine tuner’ te geven: zelfselectie van competenties is
dan het resultaat. Toolsema (2003) heeft het arbeidssociologische/economische perspectief van Jeanneret en Borman gevolgd, gebaseerd op ‘general
work activities’ (GWA’s) aangevuld met leer- en loopbaancompetenties. Het
werk van Onstenk (1997) is onder andere gebaseerd op de handelingstheoretische benadering van Bunk (1994). Deze maakt een onderscheid tussen kwalificatie en competentie en tussen een generieke beroepscompetentie
en jobspecifiek handelen. Bunk mikt op flexibiliteit en zelfstandigheid van de
beroepsbeoefenaar door vakmanschap (Fachkompetenz), methodische competentie (procedurele competenties), sociale en participatiecompetenties (zie
Weiss, 1999, p. 437). De competenties van Bunk zijn in belangrijke mate
verwerkt in de curricula van het mbo de laatste jaren, maar zullen worden
vervangen, zo lijkt het, door de competentiecategorieën voor managers van
SHL.
Waar een kwalificatie voorbereidt voor toekomstig handelen, daar is competentie toegespitst op concrete handelingen in specifieke situaties. De WEB beoogt
beroepsopleidingen te organiseren, geen functiegerichte opleidingen. De
grote nadruk op specifieke competenties door studenten voor een steeds
groter deel van de opleidingstijd in bedrijven te plaatsen, zorgt ervoor dat studenten steeds minder theoretische basiskennis beheersen en daardoor minder
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flexibel en generiek inzetbaar zijn en wellicht niet meer kunnen doorstromen
naar het hbo. Het proces bepaalt de uitkomst, ook omdat de beoordeling van
dit alles bedrijfsspecifiek geworden is. Het ROC heeft het nakijken.
Nu berust dit alles op het inmiddels weerlegde uitgangspunt dat niet de
leerprocessen als zodanig bepalend zijn; men zou competenties immers
formeel of informeel overal kunnen verwerven. Alleen het resultaat telt: de
output. Als de output echter volledig wordt gedetermineerd door bedrijfsen werkprocessen, dan wordt het belang van een goede en valide beoordeling en examinering in het licht van de formele competenties des te groter
en het toezicht daarop eveneens. Immers competenties zouden generiek
inzetbaar moeten zijn en moeten leiden tot flexibiliteit en transfereerbaarheid binnen een beroepssector of branche en mogelijk daarbuiten. Ongeveer
16% van de opgeleiden beweegt zich buiten het domein waarvoor opgeleid
is (Van der Velden, 2006). Generieke én specifieke competenties spelen dus
een belangrijke rol.
Als onder competentie ook wordt begrepen het vermogen tot zelfsturing en
zelfregulatie, dan is het competentiebegrip onderdeel geworden van een
persoonlijkheidstheorie. Dan zou competentie een wezenlijk kenmerk van
de persoonlijkheid zijn en zouden persoonlijkheidsanalyses geschikte middelen voor competentiemetingen zijn (Weiss, 1999, p. 441).
Het meten van competenties is dus lastig als niet duidelijk is wat er onder
verstaan moet worden, en is nog complexer wanneer het om persoonlijkheidskenmerken gaat.
Classificatiesystemen kunnen helpen enige transparantie te verkrijgen. Weiss
(1999) onderscheidt arbeidswetenschappelijke (-psychologische en -sociologische), personeelswetenschappelijke, beroepspedagogische en didactische
classificaties. Elk classificatiesysteem vertrekt echter weer vanuit een andere
optiek en onderstreept andere kenmerken. In het verleden zijn echter
beroepspedagogische en didactische modellen dominant geweest. Het lijkt
erop dat een arbeidspsychologische classificatie nu dominant wordt bij de
aansturing van het Nederlandse beroepsonderwijs.6
Het certificeren van competenties door middel van beoordelingsprocedures
en gebaseerd op classificatieschema’s is een groot probleem als het begrip
6

De nieuwe SHL-competenties waarop de KBB’s zich onder regie van Colo baseren, zijn
te downloaden via www.colo.nl.
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zelf niet helder is en de classificaties verschillende onderliggende, zelfs
tegenstrijdige assumpties kennen. In de klassieke beoordelingen in het
onderwijs wordt doorgaans een onderscheid gemaakt in drie criteria: objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit. Deze psychometrische criteria worden
echter in het kader van het ‘moderne’ denken (edumetrics) over het certificeren en beoordelen van competenties gekritiseerd en daardoor gerelativeerd (Segers, Dochy & Cascallar, 2003).
Weiss trekt vooralsnog als trieste conclusie dat wanneer de klassieke criteria
worden toegepast op het meten en beoordelen van competenties, deze
informeel worden toegepast en zonder wetenschappelijke reflectie. Zelfs
daar waar de procedures ietwat systematischer worden aangepakt, zijn de
gegevens over betrouwbaarheid en validiteit doorgaans teleurstellend en dat
is nog sterker voor informeel verworven competenties (zie ook Straka, 2004;
Nijhof, 2004). Men moet veel op de koop toenemen.
Bovendien worden veel beoordelingen gereduceerd tot het waarneembare
gedrag in ‘authentieke handelingssituaties’, sterk vergelijkbaar met de
behavioristische benadering uit de jaren zestig in de VS. De vraag die zich
voordoet is of door het meten van competenties leerpotentieel wordt gemeten: het vermogen zich aan te passen aan nieuwe situaties en eisen.
Segers, Dochy en Cascallar (2003, p. 1) nemen dit als vertrekpunt: “In this
21st century, students need to understand the basic knowledge of their domain of
study, but also need to be able to think critically, to analyse, to synthesize and to
make inferences.” Op basis van deze doelstelling menen zij dat een nieuwe
cultuur van beoordelen aan het ontstaan is: een assessmentcultuur, gericht
op het beïnvloeden van leren en ontwikkeling. Afscheid dus van een testcultuur?
Zoals al eerder beschreven aan de hand van opvattingen van Birenbaum,
vinden we ook bij Segers et al. (2003, p.2) het mechanisme dat betekenisvol
leren daarin bestaat dat een student zijn eigen kennisbasis construeert waarmee hij de wereld kan interpreteren en complexe problemen kan oplossen.
Assessment wordt dus een belangrijk onderdeel van een leerproces en heeft
volgens de auteurs betrekking op meerdere dimensies van leerprocessen,
zoals de contextgebondenheid (authenticiteit) van opdrachten, het aantal
metingen, het streven naar hogere niveaus van begrip, het gebruik van verschillende vormen van intelligentie, assessment als onderdeel van leren, en
de verantwoordelijkheid voor eigen leren (self assessment). De oude testcultuur beïnvloedde overigens ook het leren, maar op een wijze die geen
recht zou doen aan de nieuwe opvattingen van leren, maar waarin ook
ongewenste vormen van leren optraden of zelfs onproductief te noemen
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waren (leren voor de test). Er komt een grotere verantwoordelijkheid van
leren bij de student (in het hoger onderwijs) te liggen. Assessment moet hier
dus nieuwe vormen van leren opleveren en effecten daarvan beïnvloeden en
leidt tot nieuwe beoordelings- en mogelijk exameninstrumenten. Maar de
auteurs geven toe dat we in een beginstadium zitten: er is nog een lange
weg te gaan (Segers et al., 2003, p. 11). Het bepalen van standaarden
binnen ‘criterium referenced performance assessments’, is daarbij een cruciaal probleem.
Het wordt nu tijd om te kijken naar wat er de facto wordt voorgesteld en
voorbereid aan competentiebeoordelingen. De basis daarvoor is dat het
meten en beoordelen van doelen (in al zijn varianten) in het klassieke formele onderwijs ook niet probleemloos is; dat het meten en beoordelen van
eindtermen een mislukking is geworden door een slechte implementatieprocedure en een overdaad aan niet te beoordelen complexe eindtermenlijsten. Daartegenover staat dat de vroegere landelijke examencommissie van
bijvoorbeeld de VMTS erin slaagde duidelijke examens te organiseren en
standaarden te ontwikkelen, waarin bedrijven vertrouwen hadden. Dit vertrouwen is sinds de invoering van de WEB systematisch afgebrokkeld en een
van de redenen dat het KCE is ontstaan, met als opdracht a) de kwaliteit
van de examinering te helpen verbeteren (stimuleringsfunctie) en b) de
kwaliteit van de examens vast te stellen aan de hand van standaarden. De
laatste taak wordt in deze studie beschouwd als de cruciale taak van het
KCE.

6.3

Competenties, werkplekleren en assessment: een nieuwe
verbinding
Uit het voorgaande hebben we geleerd dat Instruction - Learning - Assesment een drie-eenheid vormen waar het om nieuwe vormen van leren gaat
volgens Birenbaum (2003). Opmerkelijk is echter dat de oude vormen van
leren, zoals behaviorisme, waarop het vroegere competence based education
is gebaseerd, dezelfde driehoek kende. Assessment was daar ook gebaseerd
op gedragsvormen. De vanzelfsprekendheid om nieuw leren te verbinden
met assessment is dus helemaal niet nieuw. Nieuw is de onderliggende
psychologische gedachte dat mensen nu worden gezien als actieve kennisverwerkers en -construeerders. Dat was in het behaviorisme theoretisch
gesproken niet het geval; in het cognitivisme was de mens al meer een informatieverwerker, een navigator en spoorzoeker. De nieuwe opvatting berust
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op de metafoor van wetenschappelijk onderzoeker. De vraag is of die metafoor adequaat is voor de vele vormen van middelbaar beroepsonderwijs,
waarin mensen beroepsvaardigheden moeten verwerven die voor de arbeidsmarkt relevant zijn.
In het beroepsonderwijs is het ILA-concept van Birenbaum te typeren als
voornamelijk werkplekleren (socialisatie en shaping/modelling) -gericht op
het verwerven van beroepsbekwaamheden (competenties)- en beoordeeld
door middel van assessmenttechnieken op proces- en productkenmerken
voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Voorzover het schoolse deel daaraan
(nog) bijdraagt is een assessment tevens gericht op het beoordelen van prerequisites.
Straetmans (2005, p. 35) wijst dit af, maar Fletcher (1997, p. 69) onderstreept dit juist. Straetmans meent dat competentiegericht onderwijs niet op
zoek is naar kennis van begrippen en principes en de beheersing van allerlei
procedures, maar uitsluitend naar de bekwaamheid om het geleerde toe te
passen in een groot scala aan taaksituaties.
“The application of relevant knowledge and understanding is essential to competent performance and therefore must be assessed. Evidence of the application of
knowledge and understanding within a working context is also a primary form of
evidence of competence within a competence-based assessment system” (Fletcher,
1997, p. 69).
Ellström bepleit om twee leerperspectieven samen te brengen: het cognitief
rationele dat zorgt voor adequate prerequisites en het intuïtief-contextuele
perspectief dat sterker inzet op het informele leren.
De taakverdeling die nu bestaat tussen ROC’s en leerbedrijven, ook in
termen van tijd, levert het risico dat de prerequisites niet voldoende geleerd
worden, dat door gebrek aan taakvariatie transfer niet kan optreden, dat
metacognities als reflectie en leren niet optreden door gebrek aan tijd en
begeleidingskwaliteit en dat uitsluitend een marginale set aan bedrijfsspecifieke competenties worden aangeleerd. Over het beoordelen van leer- en
loopbaancompetenties hoeven we het dan helemaal niet meer te hebben.
Het is ook de vraag of een performance assessment uitsluitend en alleen
binnen een leerbedrijf zou moeten plaatsvinden, of ook in een meer
schoolse setting. In beginsel kan in elke setting een assessment plaatsvinden
op performance, al zal deze in de werkcontext zelf wellicht het meest
betrouwbare en valide beeld kunnen opleveren van wat iemand werkelijk
kan.
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In figuur 6.1 hebben we de door Toolsema (2003) gevonden en gemeten
competenties afgezet in een tabel, met daarin de voorwaarden voor de performance assessment zelf, zowel naar product als proces afgebeeld, met
daarnaast de prerequisite eisen (cognitie, skill en attitude).

Figuur 6.1
Assessment van competenties als prerequisites en performance7
Performance
Competenties

Prerequisite assessment

assessment
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Proces

Competenties
voor werk
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Attitude

Product

Algemeen sociale
Commercieel-sociale
Management
Cognitieve
Technisch-fysieke
Computer

Leercompetenties
Loopbaancompetenties

Om die taken adequaat te kunnen uitvoeren dient voor beide leeromgevingen (school en werkplek) en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
die men draagt om een opleiding optimaal gestalte te geven een paritaire
tijdsverdeling te gelden, om veilig te stellen dat de theoretische kennis
verworven wordt die niet op de werkplek geleerd wordt en ook niet kan
worden (zie Bailey et al., 2004; Poortman, Nijhof & Nieuwenhuis, 2007;
Bronneman-Helmers, 2006).
Vanwege de integrale en onderlinge samenhang van competenties dienen
opdrachten, testen, bekwaamheidsproeven en dergelijke sector- en branche7

Voor een uitgebreid overzicht van technieken zie Fletcher (1997) en Hendriks &
Schoonman (2006). Verder Straetmans (2005) en Segers, Dochy & Cascallar (2003).
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specifiek te worden ontwikkeld, waarmee cruciale deelcompetenties als
voorwaarde voor integrale handelingsbekwaamheid kunnen worden beoordeeld.8
Regionalisering en lokale aanpakken van het competentieprobleem genereert problemen van vergelijkbaarheid en kwaliteit. Expertise(centra) aan
universiteiten, hogescholen, KBB’s en andere professionale instellingen en
consultancybureaus zouden kunnen helpen dit probleem professioneel aan
te pakken. Wanneer kan men als beginnend beroepsbeoefenaar een complete beroepstaak adequaat uitvoeren? De kans daarop is aanzienlijk groter
bij een beheersing van de noodzakelijke basiskennis en andere voorwaarden.
Omgekeerd is die kans aanzienlijk kleiner of nul.
Dat dat niet eenvoudig is, meent ook Straetmans (2005, p. 37), al miskennen de meeste docenten de problemen: “Over het beoordelen van competenties maakt men zich in het geheel geen zorgen.” “Wij weten wel beter,”
zegt hij ironisch, om vervolgens een reeks fundamentele problemen op te
sommen die met competentie-assessment te maken hebben: representativiteitsproblemen, standaardisatieproblemen en objectiviteitsproblemen (zie
verder Straetmans, 2005, pp. 38-44). Bij de ‘oudere’ toetsings- en examenprocedures bestonden overigens soortgelijke problemen (Stuurgroep
Evaluatie WEB, 2001).
De integratie van leren en assessment als kern van competentiegericht leren
heeft het Cito als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een procedure om een dossier met bewijzen aan te leggen en te scoren (Protocol
Portfolio Scoring). Zo zouden er meer bewijzen komen en zouden formatief
en summatief beoordelen samenkomen. Een dergelijk portfolio zou dus in
beginsel ook de prerequisite assessment kunnen opnemen, maar de boekwerken worden wel erg dik en de kans op detaillistische metingen is niet
denkbeeldig, waardoor transparantie zoekraakt (Wolf, 1998) en de kwaliteit
van de metingen onder druk staat.
De weg om via generalisatie-argumentatie, ook wel ‘edumetrics’ genoemd,
een oplossing te vinden, is nog lang.
8

Analoog aan de ontwikkelingen in het hbo ontwikkelt de bve-sector nu ook ‘domeinen’
om flexibilisering van leerlingen mogelijk te maken (binnen domeinen die qua aantal
beperkt, herkenbaar en duurzaam moeten zijn). Zie Domeinen in het mbo: meer ruimte

voor regio, leerling en school. Advies aan de Bve Raad (PHM, 2005). Deze domeinbenadering zal de spanning opvoeren tussen generieke competenties voor flexibiliteit en
functiegericht opleiden op de werkplek, waar bedrijfsspecifieke competenties worden
verworven.
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Het vergaren en verzamelen van evidentie is voor Fletcher (1997) een van
de cruciale opgaven bij het beoordelen van beroepscompetenties. Daarnaast
heeft het Nederlandse beroepsonderwijs als opgaven maatschappelijke voorbereiding (burgerschap) en persoonlijke ontplooiing, maar het beoordelen
en examineren daarvan valt in het niet vergeleken bij de massieve druk om
vooral beroepscompetenties te beoordelen.
Fletcher onderscheidt acht vormen van evidentie, waarbij de wijze van verzamelen van feiten en bewijsvoering een rol speelt. In feite gaat het echter
om ‘actual performance evidence’, ‘application of knowledge evidence’ en
‘het vermogen om zich te ontwikkelen’ (ability/expertise development; zie
ook Sternberg, 1998). De laatste is het moeilijkst en minst betrouwbaar. Via
directe en indirecte, dus afgeleide informatie en ‘circumstantial evidence’
moet een assessor proberen een valide en betrouwbaar oordeel te vellen
over de individuele beheersing van beroepscompetenties.
Performance is dus een indicator voor het beheersen van beroepscompetenties. Of assessors dit betrouwbaar kunnen beoordelen is de vraag en zou
experimenteel onderzocht moeten worden. De persoonlijkheids- en selectiepsychologie beschikt over voldoende evidentie dat deze multirating technieken vaak onbetrouwbaar zijn, maar er is vaak geen betere weg.
EVC-procedures berusten ook op multirating technieken en zouden
nadrukkelijker bekeken moeten worden op psychometrische kenmerken
(Straka, 2004). Politiek-beleidsmatig is het wel handig om transfercreditsystemen te ontwikkelen en mensen aan diploma’s te helpen om mobiliteit
te bevorderen, maar de equivalentie van diploma’s en kwalificaties komt
onder druk te staan, wanneer de beoordelingen mankeren. Vandaar de roep
om beroepsonderwijssystemen, analoog aan de PISA-studies voor het algemeen voortgezet onderwijs, te vergelijken met competentie-effectmodellen.
Dat is echter niet eenvoudig (Baethge-Achtenhagen, 2005).

6.4

Formatief versus summatief examineren
De integratie van assessment binnen leren maakt het voor een instantie als
KCE, die de kwaliteit van examinering moet beoordelen niet eenvoudig,
zeker niet als de maatstaf voor beheersing van beroepscompetenties niet
gestandaardiseerd is, zelfs volledig gepersonaliseerd dreigt te worden. De
technieken en eisen voor evidentiebepaling staan nog in de kinderschoenen
en zijn voorwerp van nadere ontwikkeling en onderzoek, waarvoor nog een
lange weg te gaan is.

54

De eisen die de Onderwijsraad stelt aan nieuwe beoordelingsvormen lopen
hiermee in de pas, maar bieden vooralsnog ook geen oplossing. De raad pleit
voor context- en competentiegericht beoordelen, voor geïntegreerd beoordelen van kennis, vaardigheden en attitudes, persoonlijke eigenschappen en
ervaringen, leerwegonafhankelijk, flexibel, betrouwbaar en relevant, en onafhankelijk. Precies dus zaken waarvoor geen evidente oplossingen bestaan. Er
is een zoektocht gaande naar valide vormen van beoordeling, bij competentieontwikkelingen en leervormen die alle problematisch zijn. Het pleidooi van
de Onderwijsraad (2006) om naar meer evidentie te streven bij onderwijsbeleid, zou baat hebben bij grondige wetenschappelijke experimentele studies
en wetenschappelijke begeleiding bij grootschalige innovaties als het competentiegerichte leren en assessment die in Nederland worden ingevoerd.
KCE (2006) maakt een onderscheid tussen formatief en summatief examineren. Onder formatief examineren verstaat KCE een vorm van examineren die
het resultaat van het examen van een kwalificatie niet beïnvloedt. Bij summatief examineren gaat het om een vorm die het resultaat van een examen van
een kwalificatie wel beïnvloedt. Resultaat is hier een diplomabeslissing.
Aangezien een examen moet leiden tot een beslissing over de mate van
bekwaamheid om als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt te kunnen
betreden wordt aan de summatieve beoordeling een grotere waarde toegekend. De formatieve evaluatie moet worden beschouwd als een feedbackonderdeel van een leerproces dat kan helpen de uiteindelijke beheersing van
bekwaamheid te bereiken. Formatief beoordelen is gericht op het optimaliseren van het leerproces, summatief beoordelen op het optimaliseren van
een examenbesluit.
We hebben eerder gezien dat de trend in het onderwijsonderzoek en in het
onderwijs zelf sterk is om de relatie tussen instructieleren en assessment te
versterken. Formatieve beoordelingen worden dan sterker aangezet dan summatieve. Het proces bepaalt de uitkomst. Het onderwijsveld kan dus problemen verwachten wanneer de beoordelende instantie de summatieve weg volgt.
Bij de definitie van competentie die KCE hanteert, overigens in navolging
van Colo, worden competenties beschouwd als samengesteld van karakter,
verwijzend naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen.
Een competentie is een ontwikkelbaar vermogen om op adequate wijze
proces en resultaat gericht te handelen, doelbewust en gemotiveerd. Hier
vinden we dus ook een rechtvaardiging in de definitie om niet uitsluitend
naar de uitkomst te kijken, maar ook naar de onderliggende voorwaarden
daarvan. Daarmee wordt dus het Angelsaksische competentiebegrip uit de
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jaren zeventig afgewezen dat uitsluitend op performance gericht was.
Als we bovenstaande nu verbinden met de eerdere redeneringen dan ontstaat de volgende reeks van beslispunten.
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a

De indeling van competenties in acht domeinen (PHM):
zakelijke dienstverlening;
handel en commercie;
zorg en maatschappelijke dienstverlening;
techniek en technologie;
gastvrijheidsindustrie en evenementen;
voedsel en leefomgeving;
communicatie, informatie en media;
scheepvaart, luchtvaart en transport.

b

De operationalisering van (management)competenties volgens het
SHL-model (SHL, 2006) plus burgerschap, leer- en loopbaancompetenties:
leiden en beslissen;
ondersteunen en samenwerken;
interacteren, beïnvloeden, presenteren;
analyseren en interpreteren;
creëren en leren;
organiseren en uitvoeren;
aanpassen en aankunnen;
ondersteunen en presteren.

c

De beoordeling van competenties gebaseerd op formatieve beoordeling door school en leerbedrijf als leerproces en de summatieve beoordeling gericht op een examenbesluit; KCE controleert uitsluitend de
summatieve beoordeling.

d

Summatieve beoordeling door KCE is gericht op zowel de examenbeoordeling door instellingen van onderliggende kennis, vaardigheidsen houdingsaspecten zoals vastgelegd in eindtermen, als de beoordeling van het adequate proces- en productgerichte handelen.

e

De beoordeling en beslissing aan de hand van summatieve examentechnieken is voorbehouden aan de instellingen; het gebruik van
assessmenttechnieken naast klassieke examentechnieken (als mondelin-

gen en schriftelijke testen en toetsen en bekwaamheidsproeven) is aan
de instelling. KCE beoordeelt aan de hand van standaarden, zoals
representativiteit, validiteit, transparantie en zorgvuldigheid zoals vastgelegd in Onderzoek naar de instrumenten van examinering (KCE, 2006).
Indien we bovenstaande beslispunten proberen te vertalen in een instrumenteel concept dan ontstaat figuur 6.2.

Figuur 6.2
Assessmenttechnieken van competenties als prerequisites en
performance bij beginnende beroepsbeoefenaren in domeinen
SHL-competenties
binnen domeinen 1-8
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Aangezien assessment hoog in het vaandel staat van het ‘nieuwe’ denken
over competentiegericht leren, zullen we proberen deze matrix exemplarisch
te vullen met technieken uit de assessmentliteratuur. Het spreekt vanzelf dat
assessment als een methode die via triangulatie probeert meerdere bronnen,
technieken en actoren te benutten voor argumentatieve oordeelsvorming,
sterker gericht is op performance-aspecten; voorzover het gaat om cognitie,
skill en attitude, gaat het eerder om reproductie-, denk-, vaardigheids- en
bijvoorbeeld ethische reflectietechnieken bij deelnemers.
Technieken zijn er vele. Straetmans en Sanders (2001) groeperen ze en
schetsen bovendien uitvoerig voor- en nadelen ervan:
observatie in de werksituatie (retrospectie, worksample, skill sample
test, cognitive skill test);
interview;
vaardigheidstoets;
kennistoets;
zelfbeoordeling;
stageverslag;
portfolio (assessment center, als een combinatie van veel beoordelingsmethoden, waaronder 360 graden feedback).
Straetmans en Sanders (2001, p. 41) trekken de conclusie dat hun analyse
weinig reden tot optimisme geeft waar het de beoordeling van competenties
betreft. Alle methoden hebben zwakheden, ervan uitgaande dat geen enkele
methode perfect kan worden uitgevoerd bij gebrek aan tijd en middelen.
Een methodemix zou de zwakte van elke methode in principe kunnen compenseren. Dit betekent wel dat altijd meerdere methoden gebruikt moeten
worden en dat kan op zich weer een aanzienlijke belasting betekenen van
een onderwijsorganisatie in termen van tijd, uitvoering, opslag van documenten en andere gegevens, en analyse.
De vraagstukken van toetsen en afsluiten zijn hierdoor eigenlijk veel complexer dan de vroegere examenmethoden. Als daar ook gebrek aan kennis
van beoordelings- en meettechnieken bijkomt bij docenten en opleiders, dan
is het probleem vele malen groter. Niettemin.
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Figuur 6.3
Assessmenttechnieken van competenties als prerequisites
en performance9 bij beginnende beroepsbeoefenaren in
domeinen
SHLcompetenties
binnen domeinen 1-8
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AC: Assessment center; I: Interview; KT: Kennistoets, mondeling of schriftelijk, ook via simulaties; OW: Observatie in de werksituatie; OWC: Observatie in de werksituatie, cognitive skill
test; OWR: Observatie in de werksituatie, retrospective; OWS: Observatie in de werksituatie,
skill sample test; OWW: Observatie in de werksituatie, worksample; ; PF: Portfolio; SV:
Stageverslag; VT: Vaardigheidstoets sociale of fysieke vaardigheden demonstreren, ook via
simulaties; ZB: Zelfbeoordeling.
9

Voor een uitgebreid overzicht van technieken zie Fletcher, 1997; Hendriks &
Schoonman, 2006. Verder Straetmans (2005) en Segers, Dochy & Cascallar (2003).

10 Creëren en leren is een component binnen SHL die ook verwijst naar leercompetenties,
zoals vakkennis bijhouden, leren van feedback en fouten, zichzelf verder ontwikkelen.
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Uit figuur 6.3 blijkt dat het mogelijk is een rationeel overzicht van technieken samen te stellen voor de onderscheiden componenten. Voor de hand
liggend is dat de kennisbasis, de skills en attituden gemeten kunnen worden
op een klassieke gestandaardiseerde wijze (schriftelijk/mondeling/bekwaamheidstoetsen). Performance assessment is gecompliceerder, omdat meerdere
bronnen en meerdere assessoren erbij betrokken moeten worden. Het integratief beoordelen van competenties, met name die onder competenties
voor werk, zal bij proces- en performancetaken lastig te onderscheiden zijn,
temeer daar alle SHL-competenties in managementvaardigheden zijn gevat
en tezamen moeten leiden tot integraal gedrag dat effectief is. Uiteraard
varieert een dergelijk schema per branche, sector of domein, en verder per
instelling waar men beredeneerde keuzen maakt om tot examenbeslissingen
te komen. Zo kan elke component van het SHL-kader weer verder verfijnd
worden in onderliggende componenten en ‘gedragsankers’ (performance
indicators), die afzonderlijk en in samenhang kunnen worden geobserveerd
en beoordeeld.
Beoordelingen gericht op competenties dienen volgens Fletcher (1997,
p. 75) in twee oordelen uiteen te vallen: ‘competent’ of ‘not yet competent’,
hetgeen betekent dat er standaarden zijn waarop competenten van nietcompetenten te onderscheiden zijn. Opleidingen doen dat ook, door een
onderscheid te maken tussen voldoende en onvoldoende. Toch doet dit
onderscheid weinig recht aan de mate van beheersing door individuen.
Uiteindelijk gaat het om een individuele beoordeling aan de hand van een
standaard en kan men onderscheid maken tussen de beheersers van competenties van beginnende beroepsbeoefenaren in voldoende, ruim voldoende,
goed, zeer goed en excellent. Door die oordelen aan te scherpen bij een
veelvoud aan individuele beoordelingen wordt tevens een betere grondslag
geboden voor empirisch-statistische analyses. Bij dichotome beoordelingen
is dat veel lastiger.
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7

Conclusies
Drie vragen liggen ten grondslag aan deze studie. We herhalen ze hier en
proberen een beknopt antwoord te formuleren.
1
Wat veroorzaakt de opkomst van nieuwe examen- en beoordelingsvormen in het mbo?
2
Welke vormen doen zich voor en welke problemen brengen deze mee?
3
Welke consequenties heeft dit voor de beoordeling van beoordelingsen examenvormen?
Voordat we dit doen, eerst nog enkele opmerkingen. De analyse zoals hier
uitgevoerd laat zien dat een nationale innovatie is gebaseerd op drie controversiële concepten.
Leren, competenties en assessment: voor competenties is een pragmatisch
uitgangspunt gevonden door met SHL-competenties te werken, maar dit
levert nieuwe problemen op in de operationalisering naar onderwijs- en
examenvormen. Voor leren beweegt men zich tussen het sociaal-constructivisme en vormen van situationeel leren op de werkplek, dat eigenlijk buiten
de directe beïnvloeding van een onderwijsinstelling ligt, terwijl men er wel
verantwoordelijk voor is. Assessment is een uitdrukking van de procesopvatting die is gekozen: men zal het wel leren. Het is derhalve een pad vol met
voetangels en klemmen en met professionals die in alle opzichten onvoldoende vertrouwd zijn met deze problematiek.
Nederland kent te veel mislukte onderwijsinnovaties. Het zou jammer zijn,
wanneer een initiatief als dit weer zou mislukken zonder de oorzaken te
kennen en zonder de expertise te benutten die wel in ons land aanwezig is.
Zo zou het zinvol geweest zijn om gecontroleerde ontwikkelingsexperimenten uit te voeren (zie bijvoorbeeld Blokhuis, 2006).
Gloort er dan geen hoop aan de einder, zo kan men vragen, want de analyse
nu laat zien dat er toch veel problemen zijn. De rolverdeling tussen instellingen en leerbedrijven zal heroverwogen moeten worden. Het optreden als
uitzendbureau voor leerlingen die vrijwel 100% van hun tijd naar een werkplek worden gestuurd, is geen teken van verantwoordelijkheid van instellingen. De effecten zijn eenzijdig.
Voor de prerequisitetaken dienen instellingen primaire verantwoordelijkheid
te dragen; voor de performancetaken kunnen leerbedrijven de aangewezen
instellingen zijn. Dit betekent heroverweging van de hoeveelheid tijd die aan
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theoretische opdrachten moet worden besteed, naast de aandacht voor burgerschap, leer- en loopbaancompetenties, die overigens via opdrachten in
bedrijven ook kunnen worden vervuld. Integratie, coördinatie en afstemming zijn wezenlijk. Examenprocedures moeten dan aan beide worden
gegeven in summatieve zin.
Instellingen zullen moeten beschikken over professionale expertise met
betrekking tot assessmenttechnieken en data-analyse, om te garanderen dat
betrouwbare en valide beoordelingen plaatsvinden. Het afvinken van kernopdrachten als voldoende/onvoldoende volstaat niet.
Opdrachten zijn excellente middelen om prerequisite en performance te
verbinden (Willems, 1987). De eisen die aan opdrachten gesteld moeten
worden, zijn cruciaal voor zowel assessment als examenbeoordelingen.
De hoop is en was gevestigd dat bij schaalvergroting van mbo-scholen tot
ROC’s de onderwijskundige professionaliteit zou toenemen. Dit valt niet
altijd waar te nemen en zo er sprake is van ontwikkeling, gaat het wel langzaam. Bij een complexe innovatie als onderhavige is op alle fronten leiderschap, expertise en sturing gewenst.
Dan nu naar de beantwoording van de vragen.
Vraag 1
Zogenaamde nieuwe examineringsvormen in het mbo berusten in belangrijke mate op een leerprocesopvatting die geënt is op sociaal constructivisme, die op haar beurt gelegitimeerd lijkt door kenniseconomische opvattingen en technologische ontwikkelingen. Verder berusten ze op een nieuw
sturingsmiddel in het (beroeps)onderwijs: competenties. De derde variant
die een rol speelt is dat leren in hoge mate verondersteld wordt contextueel
of situatief te zijn, zodat een nieuwe driehoek ontstaat: werkplekleren verbonden met competenties, waarvan de beheersing via assessments moet
worden vastgesteld.
Aangetoond is dat elke component van het nieuwe systeem controversieel
en problematisch is. Nog problematischer wordt het als opleidingen
examens uitsluitend opvatten vanuit een formatieve opvatting over leren
en het KCE examineren vanuit een summatieve opvatting beziet.
De procesopvatting is evident en zinvol vanuit een oogpunt van leren. Als
dat leren een leven lang leren is, dan is er formeel geen eindpunt en geen
beoordeling. Voor een initiële beroepsopleiding geldt echter een formele
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afsluiting of examen dat rechten en bevoegdheden aan individuen geeft, uitgedrukt in een diploma.
Vraag 2
Assessmenttechnieken zijn er vele, en elk van deze technieken kent tekorten
(zie hoofdstuk 6). Vandaar dat bepleit wordt meerdere technieken parallel te
benutten om de onderlinge zwaktes te bestrijden. Voorgesteld wordt om
assessmenttechnieken in te zetten om performance te beoordelen op zowel
proces- als productindicatoren; tevens wordt voorgesteld om klassieke en
assessmenttechnieken in te zetten voor kennis-, vaardigheden en attitudecomponenten, die als voorwaardelijk worden beschouwd.
Niet gebleken is dat klassieke vormen van examineren niet voldoen.
De veronderstelling dat geleerde kennis automatisch toegepast wordt in
beroepssituaties, is niet juist. Om uit dit dilemma te komen is de veronderstelling geopperd dat leren op de werkplek tot direct toepasbare kennis en
toepassingen leidt. Bailey et al. (2004) hebben aangetoond dat sociale
vaardigheden, loopbaanvaardigheden en kennis over werkprocessen door
middel van leren op de werkplek inderdaad aangeleerd kunnen worden.
Theoretische kennis dient echter op een andere wijze verworven te worden:
de school is daarvoor de plek bij uitstek.
Assessmenttechnieken kunnen toegevoegde waarde hebben door een beter
inzicht te geven in de beheersing van die competenties die zich door middel
van assessment beter laten beoordelen: proces- en productkenmerken van
performance. Mits uiteraard assessmenttechnieken adequaat worden ingezet, als summatieve beoordelingsmethode.
Waar het beroepsonderwijssysteem beroepsbeoefenaren moet opleiden, zo
leidt deze praktijk tot smalle functiegerichte, zo niet jobgerichte opleidingen. De kans is groot dat de brede algemenere doelstellingen van transfer,
complexiteit en zelfstandigheid niet gehaald kunnen worden door het functiegebonden opleiden; deze vorm van opleiden moet ten principale leiden
tot ‘low transfer’, terwijl tegelijkertijd de beroepsdomeinen door het
Procesmanagement herontwerp mbo worden verbreed om uitval van
studenten tegen te gaan, flexibiliteit te vergroten, evenals de mobiliteit. De
grote hoeveelheid tijd die geïnvesteerd wordt in werkplekleren in het mbo,
zal er echter toe leiden dat er geen vakbekwaamheid met betrekking tot de
kenniscomponent aanwezig is. Dat zal bovendien leiden tot grote problemen
met betrekking tot het toepassen van de SHL-competenties, want deze zijn
volstrekt inhoudsleeg.
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De SHL-competenties zijn managerial competenties, die zeer algemeen
geformuleerd zijn en afgeleid zijn uit een bepaalde beroepsgroep. De KBB’s
zijn gebonden aan dit format en dienen de bestaande curricula niet alleen
om te bouwen naar deze competenties, maar bovendien in te bedden in een
volstrekt nieuwe domeinstructuur. Dat moet derhalve leiden tot zeer generieke competenties, waarvoor performance-indicatoren lastiger te toetsen
zijn. Het veld zal zijn oplossing dan wel vinden: functiespecifieke bekwaamheidseisen.
Vraag 3
Assessmenttechnieken dienen gekoppeld te worden aan deze nieuwe structuur, waarbij het risico aanwezig is dat gelet op de psychologische uitgangspunten van het ‘leren’, formatieve examinering dominant zal zijn in plaats
van summatieve examinering, waartoe KCE verplicht is. Dit kan niet anders
dan uitdraaien op een crash. Het is onbegrijpelijk dat de overheid wetenschappelijke begeleiding niet verplicht heeft gesteld bij deze exercitie. Het
gaat hier om een ‘skill formation’-operatie van nationale omvang.
De deskundigheid bij instellingen om nieuwe assessmenttechnieken te
gebruiken is ondermaats en zal zonder een gedegen training en begeleiding
van expertise-instellingen tot problemen en wellicht zelfs tot gerechtelijke
procedures kunnen leiden. Het benutten van meerdere technieken, alleen al
vanwege de zwakte van elke techniek en vanwege het principe van triangulatie, zal leiden tot een grote belasting van onderwijsinstellingen in termen
van tijd, beheer en analyse. Ditzelfde zal gelden voor de beoordelingsprocedures van het KCE. De toepassing van argumentatieve logica zal in beide
gevallen tot een epistemologische twist kunnen leiden.
Nieuwe combinaties van ‘nieuwe’ assessmenttechnieken en klassieke
examenmethoden zijn noodzakelijk om te garanderen dat vakbekwaamheid
overeind blijft en dat aan de eisen van betrouwbaarheid, validiteit, transparantie, uitvoerbaarheid en fairness wordt voldaan.
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Verklarende woordenlijst
Accreditation of prior learning (APL), letterlijk het certificeren van competenties op
basis van eerdere leerervaringen, meestal niet schools van aard. APL is dus
een examenprocedure die leidt tot een diploma of certificaat waarmee de
betrokkene betere kansen heeft op een arbeidsmarkt waar diploma’s hoog
gewaardeerd worden en/of de mogelijkheid tot toelating tot hogere opleidingen bevordert. De Nederlandse variant heet EVC (eerder verworven competenties).
Assessment is een kwalitatieve techniek die gebruikt wordt om op basis van valide
informatie een betrouwbaar oordeel uit te spreken over de kwaliteiten van
een persoon nu of in de toekomst.
Behaviorisme is een stroming in de psychologie die gedragsverandering van mensen
verklaart vanuit externe condities.
Cognitivisme is een stroming in de leerpsychologie die de mens ziet als een actieve
informatieverwerker, die zich door middel van effectieve instructies expertise binnen aanvaarde kennisdomeinen verwerft.
Cognitive apprenticeship is een combinatie van cognitivisme en lerend werken, waarbij
in een schoolse setting authentieke werktaken worden geboden die via een
goed gestructureerde sequens moet leiden tot beheersen van beroepsbekwaamheden, zowel theoretisch als praktisch.
Competentie als begrip slaat op bekwaamheid. Iemand is competent als hij in staat is
adequaat te handelen. Adequaat slaat op standaarden, handelen slaat op de
context en de opgaven. Onderscheid wordt gemaakt tussen een brede opvatting van competentie (competence) ook wel sleutelkwalificaties genoemd die
transfer bevorderen, en een smalle opvatting van competentie (competency)
als job- of functiegerelateerde bekwaamheid.
Constructivisme is een stroming in de (leer)psychologie die kennisconstructie als een
sociaal proces beschouwt en objectieve kennis relativeert. Er zijn verschillende varianten van constructivisme.
Edumetrics is een methodologische benadering in de assessmentliteratuur waarbij
logische argumentatie een belangrijke rol speelt bij het vaststellen van een
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beoordeling. Dit in tegenstelling tot de psychometrische benadering die
vooral gebruik maakt van statistische maten.
EFQM-European Forum for Quality Management: dit forum heeft een kwaliteitsmodel voor organisaties ontwikkeld dat internationaal wordt toegepast in
arbeidsorganisaties.
EVC ofwel het erkennen van door ervaringsleren verworven bekwaamheden of competenties (zie verder APL).
Flexibiliteit in het beroepsonderwijs kan worden beschouwd als een individuele
kwaliteit om zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden;
employability of inzetbaarheid is hiervan een voorbeeld. Flexibiliteit kan ook
worden beschouwd als een organisatiekenmerk van het beroepsonderwijs.
Deelnemers kunnen dan vrijelijk een leerloopbaan organiseren door vrijstellingen, modulen, leerwegen, horizontale en verticale stijgings- en dalingsmogelijkheden, en uitstroom.
Formatief beoordelen. De term formatieve evaluatie is afkomstig van Michael Scriven.
Hij beoogde met die term aan te geven dat evaluatie een rol kan spelen bij
het ontwikkelen van leermateriaal, ter verbetering van dat leermateriaal.
Formatief beoordelen kan naar analogie daarvan worden beschouwd als
onderdeel van een leerproces, om dat leerproces te helpen verbeteren.
Formatief beoordelen levert dus nooit een eindbeoordeling op.
Gestaltpsychologie is een stroming in de leerpsychologie uit het begin van de twintigste
eeuw, gebaseerd op perceptietheorie. De uitspraak dat de som meer is dan
de delen, is ontleend aan de opkomende film(camera) die weliswaar losse
beelden projecteert, maar de kijker ziet één vloeiende beweging. In het leesonderwijs heeft de gestalttheorie grote invloed gehad.
High skills is een Engelse aanduiding voor metacognities, leerstijlen en hogere vormen
van denken. Verondersteld wordt dat de kenniseconomie een beroep doet op
deze high skills.
Kenniseconomie is een economie die de productie van kennis als belangrijkste doelstelling heeft en de opbrengst daarvan in geld uitgedrukt wenst te zien
(valoriseren).
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Kennismanagement is erop gericht medewerkers kennis te laten delen, zodat deze tacit
knowledge expliciet wordt.
Krachtige leeromgeving is een term uit het constructivisme; een normatieve opvatting
die zegt dat leren krachtiger is als het leren zich voltrekt in een authentieke
context (werkplek bijvoorbeeld) door middel van sociale interactie aan de
hand van authentieke opdrachten (levensecht). Het empirische begrip
krachtige leeromgeving gaat uit van de opvatting dat leren effectief is in een
omgeving die dat bewijst.
Mobiliteit is het vermogen van individuen om zich in de arbeidsmarkt te bewegen en
betaald werk te verschaffen op basis van hun diploma’s en competenties.
Het Transfer Credit Systeem dat in Europa ontwikkeld wordt, veronderstelt
harmonisatie (standaardisatie) van competenties om personen met gelijke
competenties een faire kans op de Europese arbeidsmarkt te bieden.
Paradigma is een wijze van kijken naar de wereld of een probleem. Afhankelijk van de
discipline die men benut en de vooronderstellingen die men heeft, verandert
de wijze van kijken (perspectief) en worden andere verklaringen gevonden
met andere consequenties (zie bijvoorbeeld behaviorisme en cognitivisme).
Prerequisite is een Engelse term voor voorwaarde. In deze tekst wordt prerequisite
gezien als een noodzakelijke conditie voor performance (gewenst gedrag op
een bepaald niveau). De voorwaarden hebben betrekking op cognitie,
vaardigheden en attitudes die het initieel beroepsonderwijs behoort te realiseren als kenmerk van beroepsbekwaamheid.
Performance is de Engelse term voor gedrag als prestatie die gewenst is en gemeten
kan worden aan de hand van zogenaamde performance-indicatoren. Deze
indicatoren verschillen uiteraard per performance of gedragscategorie (bij
kunstenaars kunnen aantallen of variatie in kunstproducten, bij politieagenten het aantal verbalen, bij artsen het aantal overlijdens, bij leraren het aantal geslaagde studenten, als performance indicator (PI) worden geduid).
Positivisme is een stroming in de kennisleer (epistemologie) die kennis als waar aanvaardt op basis van empirische feiten. De feiten kunnen worden afgewezen
(gefalsifieerd) of bevestigd (verificatie). Popper was een van de grootste
voorvechters van het positivisme.
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Skill formation is een beleidsproces van de overheid of van een bedrijf waarbij afhankelijk van de economische structuren en ontwikkelingen (beroeps)opleidingssystemen in het leven worden geroepen om de economie en de cultuur
van een samenleving respectievelijk bedrijf in stand te houden en te ontwikkelen.
Summatief beoordelen (zie ook formatief beoordelen) is een proces van beoordelen dat
erop gericht is om een kwaliteit (initiële beroepsbekwaamheid) vast te stellen, of om een oordeel te vellen: competent/niet competent en is dus een
eindoordeel over het resultaat van een genoten opleiding door een individu.
Tacit knowledge, ook wel stille of verborgen kennis genoemd, is een term afkomstig
van Polany. Hij probeerde daarmee aan te geven dat de mens, in zijn geval
consultants, over expertise beschikt die niet direct zichtbaar en toetsbaar is,
maar wel van grote invloed is op zijn performance. In de kenniseconomie
probeert men deze kennis toch zichtbaar te maken en te valoriseren.
Transferability is het vermogen van een individu om het geleerde in andere, soortgelijke situaties toe te passen. Men maakt een onderscheid in low transfer
(identieke situaties) en high transfer (soortgelijke situaties waarin de
geleerde principes van toepassing zijn).
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Lijst van gebruikte afkortingen
ACOA
AOC
APL
Bbl
Bol
BPV
CBE
CBTE
CITO
DeSeCo
EFQM
ETCS
EVC
GWA
Hbo
HRD
HRM
ILA
ISD
ISO
KBA
KBB
KCE
KCH
Mbo
MGK bve
NEN
NVQ
OCW
PISA
QCA
PBTE
ROA
ROC
SER
Vmbo
VMTS

Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt
Agrarisch opleidingscentrum
Accreditation of prior learning
Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijkvorming
Competency based education
competence based teacher education
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Definition and Selection of Competencies
European Foundation for Quality Management
European Transfer Credit System
Eerder verworven competenties
General Work Activities
Hoger beroepsonderwijs
Human Resource Development
Human Resource Management
Instructie, leren en assessment
Instructional System Design model
International Organization for Standardization
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven
KwaliteitsCentrum Examinering
Kenniscentrum Handel
Middelbaar beroepsonderwijs
Max Goote Kenniscentrum
Nederlandse Norm
National Vocational Qualification
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Programme for International Student Assessment
Qualifications and Curriculum Autorithy
Performance based teacher education
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
Regionaal opleidingencentrum
Sociaal-Economische Raad
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging van Middelbare Technische Scholen en Andere
Scholen voor Middelbaar Onderwijs
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VOC
WEB
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Verenigde Oost-Indische Compagnie
Wet educatie en beroepsonderwijs
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