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Meer leren van de praktijk
Leren en praktijk verbinden in de regio,
een handreiking

Leren in de praktijk
De ontwikkeling van nieuwe vormen van leren in en samen met
de beroepspraktijk krijgt steeds meer aandacht. Nu competentiegericht leren flink op gang begint te komen, hebben roc’s
behoefte aan handvatten voor het aanscherpen van hun visie
op leren in de praktijk. In deze handreiking gaan wij dieper in
op de bouwstenen voor leren in de praktijk, aangevuld met informatie uit inspirerende praktijkvoorbeelden.
In augustus 2009 verschenen drie portretten van die inspirerende voorbeelden:
IPD-bedrijfsprojecten in de techniek, een portret van
Fontys, ROC Eindhoven en Vanderlande Industries in de
regio Zuidoost Brabant (bestelnummer: A00524).
Leerafdelingen in de verpleging, een portret van het
Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de
regio Friesland (bestelnummer: A00525).
De Pasvorm, een portret van Rijn IJssel en Bristol kleding
& schoenen in de regio Zuidoost Gelderland (bestelnummer: A00526).

•
•
•
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Inleiding
In het nieuwe, competentiegerichte onderwijs (cgo) gaan leerlingen aan de slag met kerntaken en
werkprocessen. Zo ontwikkelen ze competenties. Leerlingen krijgen bij cgo de ruimte om de basis
te leggen voor hun loopbaan: welke richting wil ik uit, wat past bij mij, hoe wil ik me verder
ontwikkelen? Dat vraagt om maatwerk. Het belang van leren in een betekenisvolle context
– vooral in de beroepspraktijk – is mede daardoor sterk toegenomen.
We spreken in deze handreiking van ‘leren in de praktijk’.
Lange tijd heeft de bpv-stage bij de bol-opleidingen en de
bpv-leerwerkovereenkomst bij de bbl het beeld van leren in de
praktijk beheerst. Bpv werd een containerbegrip voor veel verschillende vormen. ‘Leren in de praktijk’ (of werkplekleren)
doet, met inachtneming van het wettelijke bpv-kader, meer
recht aan de ontstane diversiteit.
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De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd. Scholen en bedrijven1 voerden op eigen initiatief of binnen een innovatieprogramma (denk aan Axis herontwerpprojecten of Het Platform Beroepsonderwijs) tal van experimenten uit. In de volle
breedte zijn er echter nog steeds aanzienlijke knelpunten bij
het leren in de praktijk. Procesmanager leerbedrijven en procesmanagement MBO 2010 constateren dat de urgentie om
het probleem aan te pakken hoog is.

1
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Met bedrijven bedoelen we ook instellingen.
JOB (2008). JOB monitor 2008. www.job-site.nl.

De vraag die scholen, bedrijven, kennisorganisaties en
overheden dan ook bezighoudt, zeker nu het leren in de
praktijk sterk toeneemt, is: Hoe kunnen we de kwaliteit
van dat leren verhogen en borgen? Hoe halen we meer uit
het leren in de praktijk?

Bedrijven worstelen met de vraag: wat is onze bijdrage aan
competentiegericht onderwijs? Zij willen in de huidige kennismaatschappij een serieuze partner van scholen zijn. Scholen zien dat zeker zitten: zo kunnen hun leerlingen daadwerkelijk in de praktijk leren. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen
en vragen zich af of ze de grip op wat er geleerd wordt niet
teveel kwijtraken.
Daarnaast zien we dat het procesmanagement MBO 2010 en de
procesmanager leerbedrijven druk bezig zijn om het leren in

Inspectie van het onderwijs (2009). Aan het werk: borging van de kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming MBO door onderwijsinstellingen en kenniscentra.
Procesmanagement MBO 2010 (2009). Werkplekleren: meer dan stage en bpv.

de praktijk als volgende stap in de vernieuwing van het mbo te
agenderen. Ook het mkb roert zich en roept op tot meer duidelijkheid. Leerlingen – verenigd in JOB (Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs) – formuleren duidelijke verbeterwensen.2
Met deze handreiking sluit CINOP aan bij deze ontwikkelingen. Daarbij mogen de ervaringen uit inspirerende initiatieven natuurlijk niet ontbreken. We portretteerden eerder al
drie ervaren ‘koplopers’ van leren in de praktijk:

De Pasvorm
Het portret van de Pasvorm laat zien hoe Rijn IJssel samen met
schoenen- en kledingketen Bristol (de vestiging in Arnhem)
AKA-deelnemers opleidt. De opleiding is een mix van een binnenschools praktijkcentrum en een externe stage in een bedrijf.
“Bristol Arnhem neemt Pasvorm-deelnemers aan om extra menskracht in de
winkel in te kunnen zetten. De economische motieven van het bedrijft zijn
leidend.”

IPD-bedrijfsprojecten in de techniek
Fontys Hogeschool Engineering zette samen met ROC Eindhoven IPD-bedrijfsprojecten op: mbo- en hbo-studenten werken
hier samen aan innovatieve opdrachten van bedrijven, zoals
Vanderlande Industries.
“Een paar keer heeft Vanderlande Industries een mooi resultaat verkregen
van een IPD-projectgroep. Het equipement dat het heeft opgeleverd, is heel
Nederland doorgegaan om te laten zien hoe mooi projecten kunnen zijn.”

Leerafdelingen in de verpleging
Het Friesland College heeft samen met ziekenhuis De Tjongerschans leerafdelingen opgezet waar (derde- en vierdejaars)
mbo-verpleegkundigen geheel in de praktijk opgeleid worden.
“Ziekenhuis De Tjongerschans heeft bewust gekozen voor een langetermijninvestering door de leerafdelingen op te zetten in samenwerking met het

Leeswijzer
Deze handreiking is bedoeld voor managers van onderwijs
instellingen en hun regionale samenwerkingspartners bij
bedrijven en instellingen. Daarnaast is deze publicatie voor
andere betrokkenen uit de regio die zich in willen zetten
voor meer kwaliteit van het leren in de praktijk. We bieden
hen handvatten om het leren in de praktijk verder uit te
bouwen. Het vizier is daarbij gericht op de middellange
termijn.

Procesmanagement MBO 2010 (2009). Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie.
Programmamanagement ondersteuning leerbedrijven (2008). Ondersteuning
leerbedrijven: plan van aanpak ondersteuning leerbedrijven. Zoetermeer.

Friesland College. Zo wordt de gewenste continue instroom van leerlingen
– en daarmee van potentiële nieuwe medewerkers – gerealiseerd.”
Naast de praktijkvoorbeelden maken we in deze handreiking
gebruik van wetenschappelijke inzichten en de stroom recente publicaties over leren in de praktijk. Op die manier slaan we
een brug tussen theorie en praktijk. Deze handreiking is een
momentopname in een doorgaand ontwikkelingsproces. Het
stellen van vragen en benoemen van dilemma’s is soms krachtiger dan het bieden van pasklare antwoorden.

De publicatie bestaat uit vijf delen:
Hoofdstuk 1: De uitdaging
Hoofdstuk 2: Netwerken in de regio
Hoofdstuk 3: Het leerproces in de praktijk
Hoofdstuk 4: Organiseren en ontwerpen
Hoofdstuk 5: Samenvatting kwaliteitsslag

•
•
•
•
•

In het begin van ieder hoofdstuk staat een aantal vragen.
Deze vragen plaatsen we in een breder perspectief.
Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen (wat nemen
we waar?) en tot slot bieden we oplossingsrichtingen
(kwaliteitsslag).

Detmar, B. & Vries, I.E.M. de (2009). Beroepspraktijkvorming in het MBO, ervaringen van
leerbedrijven. Amsterdam: Dijk 12, beleidsonderzoek.
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1

De uitdaging

Het leren in de praktijk houdt de gemoederen flink bezig. Aan de ene kant plaatsen leerlingen,
bedrijven en overheden kanttekeningen bij de huidige aanpak. Aan de andere kant is er veel
positieve energie om het leren in de praktijk te verbeteren. Maar waar te beginnen? Ofwel:
Hoe kan ik samen met regionale partners de kwaliteit van het competentiegericht leren in de
praktijk versterken?
Het competentiegericht opleiden binnen het mbo gaat zowel over leren op school als leren in de
beroepspraktijk. In 2010 hebben de meeste roc’s naar verwachting cgo wel ingevoerd. Tenminste
wat het ‘leren op school’ betreft. Het leren in de beroepspraktijk is dan nog niet zo ver; de meeste
bedrijven (partners van roc’s) zijn pas recent gestart met cgo. Scholen en bedrijven hebben wel
geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor het leren in de praktijk, maar deze zijn nog niet
breed ingevoerd.
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Als we de kwaliteit van leren in de praktijk willen
verhogen, staan we voor drie uitdagingen:
• De structurele samenwerking tussen school en
bedrijven in de regio.
• De begeleiding van het leerproces in de praktijk: het
WAT en HOE.
• De organisatie en het ontwerp van leren in de
praktijk.

1.1

Structurele samenwerking in de
regio

Cgo vraagt om een optimale samenwerking tussen school,
leerling en praktijkleercontext. De complexiteit is echter
groot en de invoering van cgo maakt al bestaande knelpunten nog zichtbaarder. Scholen werken (meestal per branche)
samen met een groot aantal bedrijven. Tegelijkertijd hebben
bedrijven soms te maken met meerdere scholen, die ieder een
eigen aanpak en werkwijze kennen.
We zien dat zowel scholen als bedrijven toe willen
naar een meer structurele samenwerking, waarin
verantwoordelijkheden en taken duidelijk verdeeld zijn.

Vooral de actieve en gemotiveerde leerbedrijven willen een
serieuze en volwaardige samenwerkingspartner van scholen
in hun regio zijn.
Scholen, bedrijven, sociale partners en overheden hechten
veel belang aan de erkenning van leerbedrijven. Die erkenning is namelijk de basis voor kwaliteit. Uit de praktijk blijkt
echter dat slechts een deel van die erkende leerbedrijven ervaren, gemotiveerd en actief is. Voor scholen is het essentieel te
weten welke bedrijven dit zijn en de samenwerking met hen te
intensiveren in plaats van iedere keer weer nieuwe bedrijven
te zoeken. De structurele samenwerking komt uitgebreid aan
bod in hoofdstuk 2.

1.2

Maatwerk van leerprocessen

De tendens in de mbo-wereld is dat de omvang van leren in
de praktijk sterk toeneemt. Daarmee nemen ook de verwachtingen toe over de opbrengsten van het leren in de beroepspraktijk. We zien dat bedrijven zich zorgen maken over het
toenemende appèl dat op hen gedaan wordt om leerlingen op
te nemen. Zij vragen zij zich af of de lasten nog wel redelijk verdeeld zijn. Steeds meer opleidingen sturen leerlingen zo snel
mogelijk de praktijk in. Dat hoeft niet altijd een echt bedrijf te
zijn. Scholen simuleren, vaak in samenwerking met bedrijven,
nieuwe leercontexten. Er ontstaat meer variatie.
Ook de actieve en gemotiveerde leerbedrijven geven aan dat
ze niet weten wat er precies van hen verwacht wordt in het ka-
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der van cgo. De verwachtingen zijn niet altijd goed op elkaar
afgestemd. Zeker in de eerste fasen van hun opleiding hebben
leerlingen nog niet veel beroepskennis en vaardigheden. Het
is juist de bedoeling dat ze al doende hun competenties verder
ontwikkelen, dat ze door praktijkervaring hun bekwaamheid
verdiepen. Bedrijven gaan er vanuit dat leerlingen over een
zekere basis beschikken die ze in de praktijk gaan ‘toepassen’.
Een ander veel gehoord vraagstuk is de plaatsing van leerlingen op hun leerplek. Leerlingen geven aan dat ze behoefte
hebben aan een betere voorbereiding. Denk aan een sollicitatietraining, presentatietechnieken en informatie over bedrijf
en branche. Bij leren in alle praktijkleercontexten is bij de start
– meer dan nu vaak het geval is – aandacht nodig voor leervragen en loopbaanwensen.
Leerlingen hebben bovendien behoefte aan meer
maatwerk en eigen keuzeruimte in relatie tot de
leermogelijkheden van een bedrijf. Ze weten nu vaak niet
wat ze daar gaan leren.

De afspraken tussen school, leerling en bedrijf kunnen duidelijker: Wat zijn je leervragen? Welke taken ga je doen? Ook
bedrijven verwachten meer voorbereiding van scholen, meer
maatwerk en flexibiliteit. Bij hen rijst de vraag of standaardisatie een oplossing is. Bij maatwerk is ook inzicht in het leerpotentieel van een bepaalde praktijkcontext – of dat nu een
echt bedrijf of een gesimuleerde context is – van belang. In

hoofdstuk 3 gaan we verder in op het WAT en het HOE van het
leerproces in de praktijk.

1.3

Organisatie en ontwerp

In de competentiegerichte kwalificatiedossiers (kd’s) zijn
competenties, werkprocessen en kerntaken vastgelegd. Scholen zijn bezig deze kd’s te vertalen naar een curriculum. Daarin
wordt ook uitgewerkt hoe leerlingen competenties in de praktijk verwerven. Helaas is het nog lang niet overal de gewoonte
om bedrijven daarbij te betrekken. Veel bedrijven geven aan
dat de competenties wel erg breed zijn geformuleerd.
Daarnaast gaan scholen en bedrijven bij het leren in de praktijk soms uit van vanzelfsprekendheden in plaats van duidelijke afspraken.
De te verwerven competenties, de werkprocessen, de
kerntaken, de praktijkleervorm, de leercontext, de
logistiek, de begeleiding en de beoordeling vertonen
onvoldoende samenhang.

Daardoor hebben leerlingen en begeleiders vanuit school en
de praktijkleercontext onvoldoende houvast. Ook het procesmanagement MBO 2010 heeft dit gesignaleerd en ontwikkelt
daarom een generiek werkmodel voor leren in de praktijk. In
hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de organisatie en het ontwerp van het leren in de praktijk.
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Netwerken in de regio

2

Bij leren in de praktijk is een groot aantal partijen betrokken: school, bedrijven en leerlingen. Zij
zijn de directe actoren waar alles om draait. Daarnaast zijn er andere actoren die een rol spelen of
het leren in de praktijk beïnvloeden. Denk aan kenniscentra, gemeenten en brancheorganisaties.
Zo heeft elke regio een omvangrijk speelveld waarin zich ook landelijke spelers bevinden. Ze
ondersteunen de regio. In deze handreiking gaan we er vanuit dat de regio de kern vormt; sturing
op samenwerking ligt primair bij scholen en bedrijven. De kernvraag is hier:
Hoe kan ik tot structurele samenwerking met bedrijven komen in duurzame netwerken?
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende
vragen:
• Hoe kunnen de partners in de regio structurele
samenwerking breed vormgeven?
• Welke netwerken zijn daarvoor nodig?
• Welke actoren (vanuit school en bedrijven) hebben
een rol en hoe kunnen ze die invullen?
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2.1

Structurele samenwerking

Scholen en bedrijven willen samenwerken. Toch blijkt dat
nog niet zo eenvoudig. Voor structurele samenwerking is een
meerjarige verbinding tussen partners nodig. Het liefst op uitvoerend én organisatorisch vlak. Daarvoor zijn duurzame netwerken nodig. Structurele samenwerking komt tot uitdrukking in de hoeveelheid gezamenlijke acties, bijvoorbeeld het
aantal leerlingen dat leert in een bepaalde praktijk. De kwaliteit van die acties is ook van belang. Is het leerbedrijf actief?
Werkt het aan de ontwikkeling van huidig of toekomstig personeel? Staat de school open voor input van bedrijven? Lopen
docenten stage in bedrijven? Het wederzijds kennis uitwisselen is van groot belang. In meer traditionele branches gebeurt
dit anders dan in branches met veel innovatie. In de laatste
branches is de school sterk aangewezen op input vanuit bedrijven om de inhoud van programma’s up-to-date te houden.

Wat nemen we waar?
Vaak is de samenwerking operationeel. Scholen vragen bedrijven om leerplaatsen. Bedrijven willen leerlingen opnemen,
omdat het extra handjes oplevert. Maar wordt de samenwerking op die manier wel structureel? We zien dat samenwerking
3

met een paar grote bedrijven gemakkelijker gaat dan samenwerking met veel kleine bedrijven. Dan moet de school soms
honderden contacten onderhouden. Wat betekent dit voor de
structurele samenwerking?
Scholen en bedrijven die structureel willen samenwerken
beginnen vaak met de inhoud. Wat gaan we doen? Wat bindt
ons? En wat is onze gezamenlijke koers?
Uit ervaring weten we dat samenwerking nog sterker
(en structureler) wordt, als naast de inhoud ook het
proces van samenwerken onderwerp van gesprek is: hoe
organiseren we het?

Uit de praktijk blijkt echter dat het samenwerkingsproces vaak
nauwelijks aandacht krijgt. Terwijl het niet goed denkbaar is
dat de geambieerde gedeelde verantwoordelijkheid bereikt zal
worden als een inhoudelijke koers en samenwerkingsstrategie achterwege blijven.3
Het is niet zozeer een kwestie van een gezamenlijk doel omarmen, maar
meer een zaak van je openstellen voor de doelen van de andere organisatie.
Op zoek gaan naar wat beide organisaties bindt. Bij Fontys en Vanderlande
Industries zien we dat het streven naar innovatie in de techniek hen bindt.
Rijn IJssel en Bristol gaan er samen voor om jonge mensen een route te wijzen
naar betaald werk.
Bij het Friesland College en De Tjongerschans is de visie op leren de bindende
factor.
Op weg naar een meer structurele samenwerking is monitoring een handig instrument. Door de hectiek van alledag

Meijers, F. (2007). Het verantwoordelijkheidsdilemma in het beroepsonderwijs. Den Haag: Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming.

2
schiet dit er vaak bij in. Door terug te kijken op wat goed ging
en wat beter kan, kunnen partijen samen knelpunten oplossen. Zo vermijden ze mogelijke spanning. Het hanteren van
verschillende vanzelfsprekendheden (actielogica)4 kan namelijk tot misverstanden leiden.
Een aspect van dit monitorvraagstuk is: wat doe je als partners apart en wat
doe je samen? In de drie portretten zien we dat school en bedrijven niet perio
diek monitoren. Ze trekken wel vaak hun eigen conclusies uit gezamenlijke
ervaringen. Daarnaast vinden ze dat ze elkaar zo vaak spreken dat een apart
monitoringgesprek – ten onrechte – overbodig lijkt.

•

Monitoren: partners kijken of de gezamenlijke doelen gehaald zijn. Een halfjaarlijkse monitor kan de effectiviteit
van de samenwerking vergroten. Er kan dan een Plan-DoCheck-Act-cyclus ontstaan die de samenwerking nog meer
verstevigt.

Hoe partners in een regio met bovenstaande criteria omgaan
verschilt natuurlijk per situatie. Er is nooit één manier die
in alle situaties de beste oplossing is. Afbeelding 1 brengt de
structurele samenwerking in beeld.

2.2

Netwerken

Kwaliteitsslag
Structurele samenwerking is een samenwerkingsvorm waarin
scholen en bedrijven erin geslaagd zijn vorm te geven aan:
Koers en samenwerkingsstrategie: school en bedrijf weten van elkaar wat hun inhoudelijke koers is ten aanzien
van leren in de praktijk. Ondanks alle verschillen hebben
ze een gezamenlijke focus gevonden. Daarnaast is het samenwerkingsproces uitgewerkt.
Gedeelde verantwoordelijkheid: er zijn afspraken over
gezamenlijke activiteiten en verantwoordelijkheden.
Continuïteit in het netwerk: binnen het netwerk leren
mensen elkaar persoonlijk kennen en tonen ze belangstelling voor elkaars situatie. Voorwaarde: weinig verloop
en daardoor duurzame relaties.
Heldere taakverdeling: school en bedrijf hanteren een
heldere taakverdeling. Bijvoorbeeld bij de begeleiding,
zodat het een samenhangend geheel wordt.

•

•
•
•

De gewenste en noodzakelijke duurzame samenwerking tussen school en bedrijven vraagt om stevige netwerken. Leiding
gevenden hebben daarbij een belangrijke rol als ambitie
dragers, zij nemen de regie in de samenwerking.
Er zijn ‘organisatorische netwerken’ nodig die de
condities scheppen voor de nodige kwaliteitsverbetering
van het leren in de praktijk.

Deze netwerken van managers spelen een rol bij het organiseren van het leren in de praktijk of bij het ontwerpen en borgen van praktijkleervormen. Een gedeelde visie op leren in de
praktijk is een belangrijk fundament voor hun activiteiten.

Afbeelding 1: Structurele samenwerking

Koers en
samenwerkingsstrategie
school
Gedeelde koers en
samenwerkingsstrategie

Gezamenlijke
doelen
Leren in de
praktijk

Taakverdeling
Leren in de
praktijk

Uitvoering

Monitoren

Koers en
samenwerkingsstrategie
bedrijf

4

Hövels, B. e.a. (2005). Van contacten naar vervlechting? Bedrijven over hun relatie met het beroepsonderwijs. Uitkomsten van een verkennend onderzoek. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.
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Naast leidinggevenden spelen ook praktijkbegeleiders van
school en bedrijf en de beoordelaars een belangrijke rol. Deze
professionals werken samen in een ‘uitvoerend netwerk’. Zij
bewerkstelligen de kwaliteitsslag, bijvoorbeeld doordat zij
meer en andere begeleiding bieden, meer aandacht voor reflectie hebben enzovoort. Voor structurele samenwerking zijn
deze twee elkaar aanvullende netwerken nodig: het organisatorische en het uitvoerende netwerk.
Als we verder vooruitblikken dan zien we ketenvorming tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de regio.5 Binnen een
keten gaat het om vermindering van kosten en verbetering
van kwaliteit. Dezelfde doelen als in de samenwerking tussen
beroepsonderwijs en bedrijven in een regio. De samenwerking in een keten is overigens minder vrijblijvend dan in een
netwerk. Bij ketenmanagement worden de interne processen
van partners geanalyseerd en tegen elkaar gelegd. Kloppende
processen maken het mogelijk om een goede ketenpartner te
zijn. Ook de informatievoorziening tussen ketenpartners is
een voorwaarde om de keten goed te laten functioneren.

Een vraagstuk waar scholen mee worstelen is of het haalbaar is om naast de
operationeel gerichte samenwerking ook op tactisch-strategisch niveau intensief met bedrijven samen te werken. De vraag is wat de optimale afstand
of nabijheid van organisatorische netwerken tot de uitvoering is.
De portretten van De Tjongerschans met het Friesland College en Vanderlande Industries met Fontys en ROC Eindhoven laten zien dat het inderdaad
mogelijk én kwaliteitsverhogend is om op operationeel én op tactisch niveau
intensief samen te werken.
Bij de Pasvorm wordt een onderscheid gemaakt in twee typen samenwerking: alleen gericht op de uitvoering (operationeel) of tevens gericht op het
samen organiseren en vormgeven van leertrajecten (tactisch). Bij de honderden bedrijven waar de Pasvorm mee samenwerkt biedt dit een werkbare
oplossing. Niet ieder bedrijf kan en wil even intensief samenwerken.
Al deze netwerken hebben een bepaalde kwetsbaarheid; er
zijn wisselende mensen bij betrokken en bij overbelasting
met ‘reguliere’ taken schiet het netwerken er gauw bij in. Dit
losse en fluctuerende karakter is tegelijkertijd ook de kracht
van de netwerken. Mensen met verschillende achtergronden
ontmoeten elkaar om samen iets te ondernemen. Dat maakt
een netwerk een bron van inspiratie en creativiteit.

Wat nemen we waar?
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Rondom roc’s zijn veel netwerken actief. Dat zien we terug in
alle regio’s en branches. Toch kan structurele samenwerking
beter. De focus van netwerken ligt sterk op relatieonderhoud
en het plaatsen van leerlingen. Bovendien heeft vooral de
school de regie over het leren in de praktijk. Gesprekken op
tactisch-strategisch niveau over het inrichten van het leren in
de praktijk vinden lang niet altijd plaats. Waar willen we samen naar toe? En hoe willen we dat inrichten? Onderzoek laat
zien dat vernieuwingen van het leren in de praktijk aan kracht
winnen als naast de uitvoering ook de tactisch-strategische
kant de nodig aandacht krijgt.6
We zien dat de huidige netwerken vaak brancheplatforms zijn.
Hoewel leidinggevenden deze platforms vormen staan ze toch
vaak redelijk ver af van het daadwerkelijke leren in de praktijk
in bedrijven. Bedrijven worden benaderd als ‘uitvoerders’ van
hetgeen de school bedacht heeft. Het is een uitdaging om te
komen tot een open gesprek tussen twee gelijkwaardige partners met ieder hun eigen expertise.
Naast de brancheplatforms zijn er de afgelopen tijd ook nieuwe samenwerkingsverbanden in regio’s ontstaan. Denk aan
‘Partners in Education’ in de regio Eindhoven. Leiden deze
nieuwe netwerken wel tot structurele samenwerking? En wat
doen ze dan anders? De portretten laten zien dat bij het ontwikkelen van nieuwe praktijkleercontexten managers op het
tactisch-strategische niveau participeren in de samenwerking
én dat de uitvoerende en organisatorische netwerken in elkaar
over lopen.

Kwaliteitsslag
Hoe kunnen de netwerken van een school met bedrijven in
een regio versterkt worden?
Investeren in duurzame samenwerkingsrelaties; hetzij in
nieuwe netwerken hetzij in versterking van bestaande netwerken.
Betrokkenheid van professionals én van managers (en bestuurders) van school en bedrijf in netwerken.
Een samenhangend netwerk met deelnetwerken:
– Uitvoerend netwerk
– Organisatorisch netwerk
– Bestuurlijk netwerk

•
•
•

Afbeelding 2: Drie netwerken in samenhang

organiseren
leren in
de praktijk

uitvoeren
leerprocessen in
de praktijk

Uitvoerend
netwerk

Organisatorisch
netwerk

Bestuurlijk
netwerk

bevorderen structurele
samenwerking

5 Poorthuis, A. e.a. (2003). Ketens en netwerken, een zoektocht naar samenhang. Utrecht: Uitgeverij Lemma.
Korsten, A.F.M. Samenwerken in ketens en ketenmanagement: organisatiekanteling en samenwerking ten behoeve van betere overheidsdienstverlening.
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Partners in een regio kunnen hun netwerken op een gelaagde
manier ontwikkelen. Er zijn bedrijven die alleen bij de uitvoering van leren in de praktijk betrokken willen zijn. En er
is een minderheid van bedrijven die veel verder wil gaan. Als
de managers van een aantal actieve, gemotiveerde bedrijven
intensief met schoolmanagers gaan samenwerken, vormen ze
een actieve ‘binnenkring’. Een organisatorisch netwerk. Zo’n
netwerk kan zich inzetten voor de inrichting, organisatie en
sturing van het leren in de praktijk. Het netwerk communiceert naar collega-bedrijven, die er geen deel van uit maken,
waardoor een olievlekwerking ontstaat.
Bij andere bedrijven richt de structurele samenwerking zich
vooral op de uitvoering. Zij vormen een ‘buitenkring’. Zij netwerken wel, maar minder intensief. Zij laten zich informeren
door het organisatorische netwerk en bewegen mee met wat
hun collega’s en de school met elkaar afspreken. De uitdaging
6

van dit uitvoerende netwerk is om zich niet te beperken tot allemaal losse een-tweetjes, maar ook van elkaar te leren.
Tenslotte blijft er dan nog een derde groep bedrijven over. Zij
vormen de ‘tweede buitenkring’. Het zijn ‘stand-alone’ bedrijven die niet in een netwerk verbonden willen zijn. Het is
de vraag of deze bedrijven op den duur nog aan de kwaliteitseisen van het leren in de praktijk kunnen voldoen.
De verbinding van scholen met hun regio wordt nog
sterker als het uitvoerende en organisatorische netwerk
aangevuld wordt met een bestuurlijk netwerk. Dit
netwerk overstijgt branches of domeinen en richt zich
bijvoorbeeld op de sociaaleconomische ontwikkeling van
een regio.

Westerhuis, A. (2007). Samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie van het beroepsonderwijs. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.

De drie netwerken kunnen als volgt worden ingevuld:

Invulling uitvoerend netwerk

•
•
•
•

•
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•
•

Bestaat uit: begeleiders en
beoordelaars van school en bedrijven.
Focus: operationeel. Gezamenlijk
optimaliseren van het leren van de
leerling in de praktijk (vanuit een
visie).
Vorm: een veelheid van kleine
netwerken tussen opleidingen en
bedrijven, die meewerken aan de
uitvoering.
Taken:
– afspraken maken over concrete
leerarrangementen op maat;
– voor de branche en voor leerlingen
passende praktijkleercontexten
scheppen;
– leerprocesbegeleiding en
werkbegeleiding;
– beoordelen van het leren in de
praktijk.
Competentieontwikkeling van
begeleiders en beoordelaars.
Korte lijnen in de samenwerking;
kennis delen.
Optimaliseren van de samenwerking
als proces, communicatie en
monitoring.

Invulling organisatorisch netwerk

•
•

•
•

•
•
•

Bestaat uit: managers van school en
bedrijven.
Focus: tactisch. Gezamenlijke koers
ontwikkelen voor eigen branche of
domein; ontwerpen en organiseren
van het leren in de praktijk (vanuit
een visie).
Vorm: een binnenkring van school
met een aantal bedrijven die extra
willen investeren in leren in de
praktijk.
Taken:
– regie voeren over ontwerp en
organisatie van het leren in de
praktijk inclusief de variatie in
praktijkleervormen;
– inzetten mensen en middelen.
Competentieontwikkeling ten
behoeve van netwerkontwikkeling,
ketenontwikkeling.
Vanuit het organisatorische netwerk
communicatie naar een uitvoerend
netwerk voor olievlekwerking.
Optimaliseren van de samenwerking
als proces, communicatie,
kennisdelen en monitoring.

2.3

Invulling bestuurlijk netwerk

•
•
•
•

Bestaat uit: bestuurders en
directeuren van school en bedrijven.
Focus: strategisch. Gezamenlijke
koers ontwikkelen voor de regio.
Vorm: een binnenkring van de school
met enkele bedrijven.
Taken:
– inspireren;
– samenhang creëren;
– stappen naar ketenontwikkeling.

Tot slot

Meer kwaliteit van leren in de praktijk vereist een uitgekiende
netwerkontwikkeling in de regio. Een organisatorisch en een
uitvoerend netwerk zijn nodig. Het liefst versterkt door een
bestuurlijk netwerk.
Vooral de kracht van een organisatorisch netwerk is nu nodig
om de kwaliteitsslag voor het leren in de praktijk mogelijk te
maken. Dat netwerk werkt nog beter als er ook een gedeelde
visie op leren ten grondslag ligt aan de activiteiten van de
leden. Bouwstenen voor die visie komen in hoofdstuk 3 aan
bod. De uitdagingen en taken voor dit netwerk komen in
hoofdstuk 4 nader aan de orde.

3

Het leerproces
in de praktijk

Leren in de praktijk is een wezenlijk onderdeel van competentiegericht onderwijs. Ook bij
employability en ‘leven lang leren-strategieën’ staat het leren in werkomgevingen centraal. Maar
hoe leren leerlingen in de praktijk? Wat kunnen zij juist wel en wat minder goed leren op de
werkvloer? In dit hoofdstuk kijken we naar de inzichten uit de onderwijskunde en de
leerpsychologie. Dat levert een aantal bouwstenen op waarmee regionale partners hun visie op
leren in de praktijk kunnen aanscherpen en zo tot een gedeelde visie kunnen komen. De kernvraag
van dit hoofdstuk is:
Op welke leerpsychologische inzichten kan ik het WAT en HOE van het leren in de praktijk
baseren?
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende
vragen:
• Hoe werkt het al doende leren bij cgo?
• Wat zegt de leerpsychologie hierover?
• Wat kan de leerling uit het leren in de praktijk
halen? Welke competenties zijn daar bij uitstek te
verwerven?
• Hoe verlopen leerprocessen in de praktijk?
• Hoe kunnen partners komen tot een zo optimaal
mogelijke afstemming tussen de leervraag van een
leerling en het leerpotentieel van een bedrijf?
• Hoe kunnen de partners samen zorgen voor
maatwerk?

3.1

Een competentie is iemands vermogen om in een
relevante beroepssituatie op adequate wijze product- en
procesgericht te handelen.7
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Een competentie is opgebouwd uit vier samenhangende elementen: kennen, kunnen, willen en zijn.
Afbeelding 3: De vier elementen van een competentie in beeld

Kennen

Kunnen

Willen

Zijn

Competenties verwerven in de
praktijk

In mbo-land lijkt zich een aanpak uit te kristalliseren waarbij
begeleiders leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van
hun competenties, uitgaande van leervragen van leerlingen
en in een uitdagende context. Juist leren in een beroepscontext daagt uit tot een integraal, competentiegericht leerproces. Competenties verwerft een leerling door te handelen in
een authentieke (beroeps)context.

7 Berg, J. van den e.a (2004). De wending naar competentiegericht
leren en opleiden, de kracht van de verbinding. ’s-Hertogenbosch:
CINOP Expertisecentrum.

Sommige elementen van competenties zijn bij uitstek in de
praktijk te verwerven. Zoals het leren oplossen van problemen
waarbij alle vier de elementen in het spel zijn. Andere competenties vereisen een combinatie van praktijkervaring en kennisverwerving in een andere context.8
Kennen: (beroeps)kennis, het wat en waarom.
In de praktijk kan vooral contextspecifieke beroepskennis
verworven worden, gericht op: hoe doe ik het? Voor het

•

8 Geerligs, J. (2009). Hoezo competenties? Info@accent.nl.
Nijhof, W.J. (2006). Het leerpotentieel van de werkplek. Afscheidsrede
Universiteit van Twente.

Poortman, C., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006).
Zorgen voor leerprocessen tijdens de beroepspraktijkvorming.
Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en verder.

•
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•

•

verwerven van kennis over het waarom, de onderliggende
regels en principes, is de praktijk minder geschikt. Wel kan
de praktijk de start zijn voor leervragen over het ‘waarom’.
Kunnen: technische, sociale en andere (beroeps)vaardigheden, het hoe en met wie.
De praktijk kan bij uitstek benut worden om competent te
worden op sociaal gebied. Denk aan het samenwerken in
een team of het ontwikkelen van ondernemerschap.
Wat betreft de technische beroepsvaardigheden kan een
leerling in de praktijk vooral contextspecifieke vaardigheden verwerven. Sommige beroepsvaardigheden kunnen
beter (eerst) in een andere context geleerd worden. Inslijpen kan wel alleen in de praktijk.
Willen: motivaties in relatie tot het beroep.
Alleen door al doende te leren ontdekken leerlingen of het
beroep bij hen past en leren ze zich in de beroepsgemeenschap te bewegen. De praktijk draagt ook bij aan het verwerven van loopbaancompetenties. Er is daarvoor echter
ook wat meer afstand tot de praktijk nodig.
Zijn: een beroepsidentiteit.
Ook bij de ontwikkeling van een beroepsidentiteit is de
praktijk onontbeerlijk. Het verwerven van meta-competenties als ‘leren leren’ kan echter meestal beter in een andere leercontext plaatsvinden, omdat de meeste bedrijven
geen lerende organisaties zijn.

Wat nemen we waar?
Veel opleidingen hebben de afgelopen jaren uitgebreid geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren in de praktijk. De
intentie achter deze ontwikkeling is dat leerlingen hun competenties in de praktijk kunnen ontwikkelen. Maar wat leer-

lingen leren, is lang niet altijd scherp. Leren in de praktijk lijkt
zich te bewegen tussen twee extremen: de school legt vooraf
competenties helemaal vast of gaat er vanuit dat leerlingen sowieso veel opsteken in de praktijk.
Er is bij alle betrokkenen onvoldoende helderheid over
wat in de praktijk wel en niet geleerd kan worden. Uit
onderzoek blijkt steeds duidelijker dat leerlingen niet
alles al doende kunnen leren.

Om voorwaardelijke beroepskennis en vaardigheden in voldoende mate te gaan beheersen blijkt (ook) een andere leercontext nodig.
Er worden verschillende oplossingen gehanteerd voor het vraagstuk: wat
kan juist wel en wat beter niet in de praktijk verworven worden? Bij de Pasvorm wordt vooral het interne praktijkleercentrum ingezet om het ‘willen en
zijn’ te ontwikkelen. Bij het ‘kennen en kunnen’ ligt het accent meer op de
externe praktijk.
Bij de leerafdelingen van De Tjongerschans is het al doende leren én leren
door instructie in elkaar geschoven. Alle vier elementen (van competenties)
komen daardoor in de leerafdelingen aan de orde.
Om een beroep goed onder de knie te krijgen zijn routines
noodzakelijk. Leerlingen verwerven routines vooral tijdens
het uitoefenen van een beroep. Routine vraagt om veel oefening. Alleen door routine kunnen werkprocessen op een effectieve en efficiënte manier worden verricht. In steeds meer
beroepen speelt ook het vermogen om flexibel om te kunnen
gaan met veranderingen en innovaties een rol. Met andere

•

•

woorden: wat routine was wordt losgelaten en al werkende
worden nieuwe routines verworven.
Vooral innovatieve bedrijven willen invloed uitoefenen op
wat leerlingen in de praktijk leren. Zij kennen de werkprocessen van binnenuit en zijn vaak beter dan de school op de hoogte van innovaties. In hun visie sluit het kwalificatiedossier niet
altijd voldoende aan bij wat de beroepspraktijk vraagt.
Bij de IPD-bedrijfsprojecten draait alles om innovatie. Studenten leren omgaan met productinnovaties. Het doel is dat zij een methodiek – methodisch
ontwerpen – onder de knie krijgen, die internationale bedrijven als Vanderlande Industries gebruiken bij technologische innovaties.
Bij het werken met het kwalificatiedossier voelen begeleiders
en hun leerlingen zich vaak voor een lastig dilemma geplaatst:
oriënteren we ons op de leervragen (flexibiliteit) of juist op
het kwalificatiedossier (structuur)? Hoe kan via een maatwerk
route toch op verantwoorde wijze een erkende kwalificatie
worden behaald? Opleidingen spelen hier verschillend op in.
Studenten van de IPD-bedrijfsprojecten geven aan dat achteraf ‘oogsten’
van competenties effectiever is dan vooraf een POP maken dat uiteindelijk
niet blijkt te passen. Het Friesland College en De Tjongerschans maken pas in
de eindfase van de opleiding het kwalificatiedossier leidend.

titeit te ontwikkelen. Daarnaast kan een leerling er ook
functie- of contextgebonden beroepstechnische kennis
en vaardigheden verwerven.
Laat leerlingen in de opleiding al kennis maken met innovatie en flexibiliteit. Zo ontdekken ze wat nodig is om
flexibel vakkundig te zijn, dat wil zeggen je snel kunnen
aanpassen aan nieuwe situaties, problemen op kunnen
lossen, creatief zijn en kunnen bijdragen aan de invoering
van nieuwe producten en processen.
Goed samenspel tussen de beginsituatie van leerlingen
en hun leervragen, de competenties uit het kwalificatiedossier en de uitdagingen van de praktijkleercontext.
Een zekere sturing vanuit het kwalificatiedossier is bij het
leren in de praktijk onmisbaar. Er is echter ook vertrouwen
nodig dat – vooral op het vlak van de competenties die je
in de praktijk bij uitstek kunt verwerven – het al doende
leren zodanig verloopt dat competenties geoogst kunnen
worden. In die gevallen is het kwalificatiedossier meer een
check ván dan input vóór het leerproces. Voorwaarden:
aanwezigheid van goede begeleiding en een uitdagende
leercontext.

3.2

Leerprocessen in de praktijk

De relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk verandert. De
school doet niet alleen een groter, maar ook een ander appèl
op bedrijven. De school zelf wordt steeds meer regisseur en
begeleider van leerprocessen in de praktijkleercontext. Formeel en informeel leren groeien naar elkaar toe. Voor de beroepsbeoefenaar wordt leren en werken een cyclisch proces,
gekoppeld aan de eigen loopbaanontwikkeling. Maar leren en
werken blijven twee verschillende dingen. Het vraagt de nodige inspanning om aan een werkproces een kwalitatief hoogwaardig leerproces te verbinden.

3.2.1 Sociale context en interne verwerving
Wie een betere kwaliteit van leren in de praktijk wil, moet rekening houden met drie leerdimensies: de cognitieve (al aanwezige kennis), de emotionele (motivatie) en de sociale interactie (omgevingsimpulsen die stimuleren of afremmen).9

Het sociale interactieproces bij leren in de praktijk
Kwaliteitsslag

•

9

Bewust sturen op wat wel en wat in mindere mate in
de praktijk geleerd kan worden. Dat betekent meer rekening houden met inzichten over wat wel en wat minder
goed in de praktijk geleerd kan worden. Het beeld is dat
een leerling de praktijk in ieder geval nodig heeft om sociale beroepscompetenties te leren en een beroepsiden-

Leren in de praktijk is een onderdeel of nevenproces van echte
werkhandelingen. Werktaken zijn meestal minder gestructureerd dan schooltaken en juist dat maakt ze zo uitdagend. Een
optimale situatie ontstaat als leerlingen worden uitgedaagd
om al hun competenties uit de kast te halen. Ook ‘productiestress’ maakt deel uit van die uitdaging.Wie van werktaken
schoolopdrachten maakt neemt nu juist deze waardevolle uitdagingen weg.

Poortman, C. & Visser, K. (2009). Leren door werk. De match tussen deelnemer en werkplek. ’s-Hertogenbosch: CINOP expertisecentrum.
Procesmanagement MBO 2010 (2009). Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie.
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Bij al doende leren geven ‘toeval’ en de daaruit
voortkomende leervragen mede sturing aan het
leerproces. De incidenten die in de praktijk voorkomen,
dagen uit tot leren.10

Daarbij speelt de begeleiding altijd een cruciale rol. Leren is
een voortdurende activiteit die niet los van de context kan worden bezien. De interactie tussen leerling, collega’s en begeleiders kan verschillende vormen aannemen die allemaal kunnen aanzetten tot leren. Van observeren van een handeling en
onder supervisie uitvoeren van een handeling tot volwaardige
samenwerking met anderen. De mate waarin de leerling actief
deelneemt en zelfstandig opereert, kan verschillen. Dit proces
wordt beïnvloed door het leerpotentieel van de praktijkcontext en door kenmerken van de leerling. Afhankelijk van de
situatie en van de leerling zelf is het makkelijker of moeilijker
om in de praktijk competenties te ontwikkelen.

Het interne verwervingsproces bij de leerling
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De relatie tussen theorie en praktijk speelt in alle beroeps
opleidingen een rol. Leerlingen ervaren vaak te weinig samenhang tussen leren op school en in de praktijk. Tijdens het sociale interactieproces in de praktijk voltrekt zich bij de leerling
een intern verwervingsproces, waarbij een cognitieve en een
emotionele factor in het spel zijn. De sociale interactie (in de
praktijk) en het interne verwervingsproces horen bij elkaar; ze
zijn complementair. Dit speelt bij alle leerprocessen, dus ook

bij (informele) leerprocessen in de praktijk. Het gaat om assimilatie en accommodatie.11

•

•

Assimilatie: je koppelt nieuwe kennis aan kennis waar je
al over beschikt.
In een bekende context kun je deze opgedane kennis gemakkelijk opnieuw oproepen. In een andere context is dat
lastiger. Op school kent de leerling bijvoorbeeld het ziektebeeld van een nierkwaal. Naast het bed van de patiënt
met zo’n kwaal is de kennis echter ‘verdwenen’. Assimilatie, een stapje zetten bezien vanuit beschikbare voorkennis, kan plaatsvinden in een onderwijssetting maar ook in
een werksetting. Assimilatie past goed bij competenties
die zich geleidelijk ontwikkelen.
Accommodatie: je wordt geconfronteerd met iets wat je
niet meteen kunt verbinden aan kennis waar je al over beschikt. In eerste instantie begrijp je het niet echt. Maar als
je het belangrijk vindt of als je het je beslist eigen wilt maken, ga je accommoderen. Dat betekent dat je delen van
bestaande kennis afbreekt of opnieuw ordent. Mentaal
doe je iets waardoor je de nieuwe kennis aan je denkwijze
verbindt. In dat proces kan het kwartje opeens vallen. Je
snapt het. Of er ontstaat dieper inzicht door reflectie op
ervaringen in de praktijk. Een leerling in de detailhandel
wacht beleefd vragen van klanten af. Zij krijgt als feedback
dat een verkoper zich actief moet opstellen. Die houding
botst in eerste instantie met haar eigen werkwijze, maar
omdat zij een goede verkoper wil worden, gaat zij er toch

10 Onstenk, J. & Janmaat, H. (2006). Samen werken aan leren op de werkplek: op weg naar co-design en co-makership van scholen en bedrijven. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.
11 Illeris, K. (2009). Transfer of learning in the learning society: how can the barriers between different learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning
inside and outside the school be bridged? International Journal of lifelong education, 28/2, 137-148; zie ook noot 9.

mee aan de slag. Accommodatie kost een aanzienlijke
inspanning. Je wordt daar wel voor beloond, omdat het
kennis oplevert die je kunt terughalen en toepassen in
verschillende situaties. Je hebt het geïnternaliseerd en een
fundament voor transfer gelegd.
Beide vormen van leren zijn nodig. De ene vorm is niet beter
dan de andere. Het is een uitdaging om tot een goede balans te
komen: een effectieve combinatie van assimilatie (het verwerven van relevante en nuttige kennis) en accommodatie (actie,
reflectie en begrip). Ofwel: de combinatie van praktisch leren/
socialisatie op de werkplek en theoretisch leren/het verwerven van kennis en algemene vaardigheden door zelfstudie of
instructie. Dat verhoogt de kwaliteit van leren in de praktijk.12
Voor begeleiders gelden daarbij twee aandachtspunten.
Allereerst aansluiten bij de beginsituatie van de leerling.
Goed inschatten over welke kennis de leerling al beschikt.
Hoe groot is de stap die de leerling moet zetten om een
bepaalde uitdaging aan te kunnen?

school brengt (denk aan bedrijfsprojecten). De snuffelstage,
de leerlingbedrijven, de praktijkcentra, de leereilanden zijn
evenzoveel voorbeelden van deze variatie. Soms worden zelfs
hele campussen ingericht om het leren in de praktijk te faciliteren, zoals de ADM-campus in Rotterdam.

Daarnaast dienen begeleiders alert te zijn op non-leren. Dat
kan optreden als een leerling – met name bij accommodatie –
emotioneel in een negatieve spiraal terecht komt, waardoor
het leerproces kan blokkeren.

Het uitvoeren van een werkproces zoals de kd’s die beschrijven, hoeft niet alleen in de bedrijfscontext plaats te vinden.
Ook in gesimuleerde contexten is een leerling primair met een
werkproces bezig. Of het nu het uitvoeren van een bedrijfsproject is of het ‘werken’ in een simulatiebedrijf. Als de spanning
tussen leren en werken, met volop uitdagingen en risico’s,
maar aanwezig is.

3.2.2 Wat nemen we waar? Variatie en maatwerk
Maatwerk sluit aan bij het vermogen dat de leerling al ontwikkeld heeft om zelf sturing aan het eigen leerproces te geven.
Juist bij het leren in de praktijk is het belangrijk dat er bij de
leerling een proces naar zelfsturing op gang komt. Dat vraagt
om toenemende ruimte voor de leerling en afnemende sturing van de kant van de begeleider.
Scholen en bedrijven zijn op allerlei manieren bezig om
nieuwe leercontexten te scheppen. Waar voorheen alleen
bedrijven in beeld waren, ontstaat er nu een meer gevarieerd
landschap van praktijkleervormen. Naast de bpv-stage (bol) of
de leerwerkovereenkomst (bbl) zien we een breed pallet aan
praktijkleervormen.
Een praktijkleervorm is een onderwijskundig en organisatorisch ontwerp van de manier waarop een leerling in de praktijk
leert. Bijvoorbeeld een ontwerp van een leerlingleerbedrijf.
Een praktijkleercontext is een concrete situatie waarin de
praktijkleervorm toegepast wordt. Het gaat om een bedrijf of
een gesimuleerde praktijksituatie binnen of buiten de school.
We zien dat scholen bijvoorbeeld een deel van hun activiteiten
naar een bedrijf verplaatsen (zoals bij de leerafdelingen van
De Tjongerschans) of dat een bedrijf zijn activiteiten naar de

De verschillen tussen scholen – wat de variatie in leercontexten betreft – zijn groot. Met de variatie verandert ook de rol
van bedrijven. Bedrijven blijven heel belangrijk als uitdagende
leercontext. De ene keer is een bedrijf betrokken bij een snuffelstage, de andere keer bij een bedrijfsproject. Daarnaast krijgen bedrijven ook een andere rol zoals het adviseren van scholen bij de inrichting van een intern leerlingbedrijf, nemen ze
een extern leerlingbedrijf onder hun hoede of bewaken de
kwaliteit daarvan.
De variatie in praktijkleervormen en contexten maakt maatwerk mogelijk. Bedrijven verschillen ook in het leerpotentieel
dat zij kunnen bieden. Het gaat om de juiste match tussen leerling en praktijkleercontext. Of de context uitdagend genoeg is
voor de leerling, hangt mede af van de leerling zelf.
Welke praktijkleercontext past in een bepaalde
opleidingsfase het beste bij een leerling? Het gaat
om het zoeken van een balans tussen ‘uitdagend’ en
‘aansluitend’.

12 Nijhof, W.J. (2006). Het leerpotentieel van de werkplek. Afscheidsrede Universiteit van Twente.
Poortman, C., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006). Zorgen voor leerprocessen tijdens de beroepspraktijkvorming. Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en verder.
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Bij teveel uitdaging kan de leerling afhaken. Bij teveel aansluiting is de praktijk saai en demotiverend. Beide situaties kunnen leiden tot non-leren. Als de leerling bijvoorbeeld aan het
begin van opleiding staat, kan een intern leerbedrijf ‘veiliger’
zijn dan een extern leerbedrijf. Heeft de leerling de ambitie
om door te stromen naar het hbo? Dan past een bedrijfsproject waarin met hbo-studenten wordt samengewerkt beter.
Regionale partners starten nieuwe praktijkleervormen uit pragmatische
overwegingen en om betere condities te scheppen voor een zo optimaal mogelijk leerproces.
De pragmatische overweging van De Tjongerschans en het Friesland College
bij het starten van de leerafdelingen was het doorbreken van de organisatorische rimram. Voorheen werd er telkens één leerling geplaatst; nu gaan
er elke periode zo’n 40 leerlingen. Bovendien wilden beide partners een
optimale omgeving voor vraaggestuurd leren creëren, met intensieve begeleiding van een stagedocent van de school in nauwe samenwerking met
begeleiders van het ziekenhuis.
Vanderlande Industries en Fontys/ROC Eindhoven voeren samen bedrijfsprojecten uit. Studenten kunnen zo leren van een uitdagende opdracht, terwijl ze toch grotendeels op school werkzaam zijn; ze hoeven op die manier
niet te reizen. De innovatieve kracht van de opdracht en de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer stimuleert en daagt uit tot leren.
De pragmatische overweging van de Pasvorm is dat een bedrijf niet belast
kan worden met de realisatie van sommige leerdoelen. De gesimuleerde
praktijk in de schoolwinkel biedt jongeren die moeilijk aansluiting bij werk
vinden, de nodige voorbereiding. Als zij in de praktijk aan de slag gaan, is
al een basis gelegd voor essentiële zaken zoals op tijd komen. Bristol (het
externe stagebedrijf) biedt leerlingen de mogelijkheid om de stap te zetten
van een veilige, interne praktijkcontext naar een meer realistische en confronterende context.

Vanuit de beginsituatie van de leerling bekeken gaat het om:
de kennis en vaardigheden, competenties waar de leerling
al over beschikt;
	��������������������������������������������������������
het leervermogen, de motivatie, het geloof in eigen kunnen, het vermogen tot reflectie en zelfsturing;
	�������������������������������������������������������
de ontwikkelingsfase van de leerling op weg naar beginnend beroepsbeoefenaar (beginnend, gevorderd of bekwaam);
de concrete leervragen van de leerling op dat moment;
	������������������������������������������������������������
het profiel dat de leerling wil realiseren (kwalificatiedossier).

•
•
•
•
•

Voor het leerpotentieel van de praktijkleercontext gaat het
om de taakgerichte en sociale kant:
In kaart brengen wat de taakgerichte en sociale kanten van
beschikbare praktijkleercontexten zijn. Welke werktaken
of opdrachten kan een leerling in de praktijkleercontext
vervullen? Zijn de taken duidelijk en gevarieerd? Past de
complexiteit bij de opleidingsfase? Zijn de taken uitdagend?
In sociaal opzicht is goede begeleiding dé sleutelfactor.
Ook de mate waarin een leerling de kans krijgt om samen
te werken met medeleerlingen en collega’s – en te interacteren met chefs en klanten – draagt bij aan het leerrendement.

•

•

•

Voor het verbinden van het leren op school en het leren in
de praktijk gelden de volgende aandachtspunten:
gedurende de opleiding steeds een periode van leren op
school en in de praktijk afwisselen;
vanuit de school de leerlingen begeleiden bij hun keuze
voor een bepaalde praktijkcontext en aandacht voor de
vragen waarmee de leerling aan de slag gaat;
introductie en voorbereiding van de leerling op school
voor een volgende praktijkleerperiode;
	��������������������������������������������������������
terugkoppeling op school na afsluiting van een praktijkleerperiode;
	���������������������������������������������������������
de cyclus start opnieuw gericht op een volgende praktijkleerperiode.

•

3.2.3 Wat nemen we waar? Reflectie en

Kwaliteitsslag: variatie en maatwerk

•

Kwaliteit kan toenemen als ingezet wordt op een variatie
aan praktijkleervormen en leercontexten, hetzij in een bedrijf, hetzij gesimuleerd.
	�������������������������������������������������������
Leerlingen de kans bieden ervaringen op te doen in verschillende praktijksituaties.
Die variatie inzetten om maatwerk te leveren uitgaande
van de beginsituatie van de leerling.
Bovendien bij het invullen van leerarrangementen voor de
praktijk rekening houden met de match tussen de begin
situatie van de leerling en het leerpotentieel van de praktijkleeromgeving.
Ten slotte het verbinden van het leren in de praktijk en het
leren op school.

•
•

•
•
•
•
•

begeleiding
Het belang van begeleide reflectie is bij al doende leren onomstreden. Onderzoek heeft aangetoond dat alleen met goede
begeleiding een werksituatie ook een effectieve leeromgeving
kan worden.
Reflectie is een middel voor cognitieve verdieping en emotionele betrokkenheid. Maar we zien dat zich hierbij een aantal
lastige knelpunten voordoen.
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Het organiseren van goede begeleiding legt een claim op de
middelen van school en bedrijven. Er zijn begeleiders nodig
die beschikken over passende competenties om een reflectieproces te begeleiden. Opvallend is trouwens dat onderzoek
laat zien dat in de beroepspraktijk met name begeleiders die
kort in het vak zitten soms betere resultaten boeken dan hun
seniore collega’s.13
Het blijkt lastig om de verwachtingen van school en bedrijven
goed aan elkaar te koppelen. In hun opvattingen over ‘coaching’ zitten soms botsende vanzelfsprekendheden: de een
bedoelt bijvoorbeeld met ‘begeleide reflectie’ inhoudelijke
coaching, terwijl de ander leerprocescoaching bedoelt.
Leerlingen – en zeker groepen – vragen niet vanzelf om reflectie. Onderzoek laat zien dat groepen de neiging hebben
wel te handelen en te plannen, maar niet om te reflecteren.14
De begeleider moet daarom doortastend zijn; reflectie komt
meestal niet ‘vraaggestuurd’ tot stand. Begeleiders worstelen
met het dilemma: doe ik een interventie of laat ik het aan de
leerling over om in actie te komen?
Een andere vraag is: Legt de begeleider de nadruk op de inhoud of op de sociale beroepscompetenties?
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Soms worden de sociale beroepscompetenties vergeten
terwijl juist voor de ontwikkeling van deze competenties
reflectie op basis van ervaringen in de praktijk nodig is.

Juist bij competenties zoals hoe je in een team met collega’s
omgaat, wat jouw rol daarin is, welke keuzes je in je werk
zelfstandig kunt maken en welke niet, leidt reflectie tot een
diepere verankering en een versterking van het competent
functioneren.
Bij reflectie draait alles om timing, helderheid vooraf over het
wat en waarom en de focus van een gesprek. Wanneer een
leerling ‘lekker aan het werk’ is, kan het storend zijn als een
begeleider onverwacht langskomt voor een reflectiegesprek.
Het maken van periodieke reflectieverslagen ervaren leerlingen soms als reflectiedwang. Ze gaan liever met hun begeleider van school om tafel, maar deze zien ze weinig. Bovendien
gaan de gesprekken vaak over procedurele zaken. Natuurlijk
kan een leerling ook met een praktijkbegeleider reflecteren.
Leerlingen geven aan dat zij veel hebben aan de werkinstructies van begeleiders en aan de praktische feedback op hoe ze
bezig zijn. Ze hebben echter ook behoefte aan een goed gesprek over hun ervaringen in de praktijk met de begeleider van
de school.
Is het wel haalbaar reflectie een centrale plaats te geven bij het leren in de
praktijk? In het interne praktijkcentrum van de Pasvorm is de reflectiecyclus
structureel ingebed in de leerdag. ’s Ochtends wordt begonnen met het inventariseren van vragen. Daarna gaan de leerlingen aan de slag, waarbij de

begeleider observeert. Aan het eind van de dag wordt teruggekeken en gereflecteerd. Leerlingen leggen hun inzichten vast in hun POP.
Bij de Friese leerafdelingen zit de praktijkdocent van de school – die in het
ziekenhuis gestationeerd is – er bovenop. Veel meer dan in de ‘normale’ bpv
waar hij eens in de twintig weken langskomt. De leerafdelingen zijn een realiteitsconfrontatie voor leerlingen met de wereld van het ziekenhuis. Er dienen zich voortdurend momenten aan om te reflecteren op het beroepsmatige
en persoonlijke functioneren. Het ziekenhuis daagt leerlingen uit om niet
alleen hun reeds verworven competenties aan te vullen, maar ook om hun
grenzen te verleggen.

Kwaliteitsslag: reflectie en begeleiding
Reflectie is de verbindende schakel tussen ervaringen in het
werkproces en het leerproces. Zonder reflectie wordt er vaak
niet uit het leerproces in de praktijk gehaald wat er inzit. Hoe
komen we tot de nodige kwaliteitsverbetering? Hoe kan een
begeleider het spanningsveld tussen leren en werken op een
uitdagende manier hanteren?
Begeleiders van praktijk en school hebben oog voor en
spelen in op de wijze waarop leerlingen met hun leerproces bezig zijn; op de cognitieve (over welke kennis beschikt de leerling al?) en emotionele (hoe staat het met de
motivatie en betrokkenheid van de leerling?) dimensies.
Begeleiders nemen waar hoe groot de afstand is tussen
wat een leerling al beheerst aan kennis en vaardigheden

•

•

13 Blokhuis, F.T.L. & Nijhof, W.J. (2006). Effecten van evidence-based design voor werkplekleren. Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en verder.
14 Simons, P.R.J. (2000). Lerend werken: tautologie of uitdaging? Opleiding en Ontwikkeling, 13/6, 7-11.

Afbeelding 4: De vier stappen in de leercyclus van Kolb
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3.2.4 Wat nemen we waar?

Kennisvragen uit de praktijk

en de uitdaging van een opdracht in de praktijk; zij weten
op een passende wijze leerlingen te stimuleren tot kleine
stapjes in hun leerproces of juist tot het verleggen van hun
grenzen (situationeel begeleiden).
Begeleiders nemen waar wanneer bij leerlingen non-leren
optreedt en weten daar op in te spelen.
De begeleider geeft de leerling bij het leren in de praktijk
ruimte. De begeleider stuurt aanvankelijk ook, maar geleidelijk krijgt de leerling zelf meer de sturing in handen. En
als een interventie nodig is, gaat het dan om het aandragen van kennis, om aanmoediging of om een aanpassing
in de context?
	�������������������������������������������������������������
Reflectie in relatie tot leren in de praktijk heeft veel kanten. Daarom is het nodig dat begeleiders van school en bedrijf consequent met hetzelfde reflectie-instrument werken. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld de leercirkel van
Kolb gebruiken met z’n cyclische proces van vier stappen:
ervaren, reflectie, denken en uitproberen (zie afbeelding
4).15
	��������������������������������������������������������
Het is belangrijk dat de reflectiemomenten met enige afstand tot de directe werkplek plaatsvinden. De begeleider
stimuleert dat de leerling bijvoorbeeld impliciete interpretaties, die misschien niet altijd even passend zijn, tegen het licht houdt.
Begeleiders zijn zich bewust van de rol van reflectie bij het
verwerven van verschillende soorten competenties.

•
•

•

•

•

De relatie tussen kennis verwerven en al doende leren komt
anders te liggen. Dat is de trend. Afhankelijk van het type opleiding en het niveau worden leerlingen zo snel mogelijk de
praktijk ingestuurd. In andere situaties wordt eerst een basis
gelegd op school voordat de leerling de praktijk in gaat.
Het al doende leren is steeds vaker de basis voor kennis
verwerving in plaats van andersom. Vragen uit de praktijk
vormen dan een impuls voor kennisverwerving. (Er wordt ook
wel gesproken van verklarend leren naast ervaringsleren, zie
noot 8.) Toch kunnen scholen en bedrijven veel meer werk
maken van het identificeren van leervragen, zodat er een verdiepend leerproces aan de praktijk vastgeknoopt kan worden.
Maar wat als de leervragen van leerlingen niet komen? In hoeverre is dan meer sturing vanuit de begeleider gewenst? En
kan elke leerling zelfsturing aan? Dit stelt nieuwe eisen aan de
competenties van begeleiders en docenten.
Vanuit de nieuwe dynamiek tussen praktijk en theorie
komt er een google-element in het leerproces. De leerling
zoekt op basis van leervragen zijn weg en beweegt zich al
zoekende in de steeds groeiende ‘body of knowledge’ van
een bepaald beroep.

De vraag is dan: Hoe ga je als school – gewend aan goed geordende leerstof – daarmee om? Komen kennisverwerving en
verdiepend inzicht zo wel voldoende uit de verf? Het belang
dat aan kennisverwerving wordt gehecht, verschilt natuurlijk
per opleiding en niveau.
Last but not least is het niet nodig en niet effectief om alle verwerving van voorwaardelijke kennis en vaardigheden langs de

15 Boogert, J.W. van den (2006). Praktijkleren in de handel, werken en leren productief combineren. Ede: Kenniscentrum Handel.
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route van het praktijkleren te laten verlopen. Sommige competenties of delen van competenties vragen daarnaast om een
andere context. Om ze goed onder de knie te krijgen is instructie nodig. De uitdaging is om tot een goede afstemming (fine
tuning) te komen tussen het leren in de praktijk en op school.
Afbeelding 5 laat zien dat er vanuit ervaringen die een leerling in de praktijk opdoet twee routes zijn om competent te
worden. Voor bijvoorbeeld de sociale beroepscompetenties
resulteert reflectie in een competenter niveau van functioneren. Voor bijvoorbeeld de technische beroepscompetenties
resulteert reflectie in leervragen die via extra kennis en vaardigheden tot competenter functioneren leiden.
Bij de IPD-bedrijfsprojecten kunnen studenten een beroep doen op een vakdocent voor instructie. Ook vanuit Vanderlande Industries is inhoudelijke expertise voor studenten beschikbaar. Studententeams maken heel wisselend
gebruik van die mogelijkheden. De transfer van eerder verworven kennis
naar het project blijkt bovendien lastig. School en bedrijf zijn op zoek naar
manieren om kennisverwerving beter te koppelen aan de projecten.
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De leerafdelingen bij De Tjongerschans hebben op een unieke manier het
al doende leren en het verwerven van kennis en vaardigheden aan elkaar
gekoppeld. Leerlingen reflecteren regelmatig op hun praktijkervaringen. In
werkgroepen, skill-labs en individuele instructies wordt kennisverwerving
meteen naast de werkvloer gerealiseerd. Een leerling vertelt hoe het eruit
ziet: “Ik denk dat ik in verhouding meer aan het leren ben dan aan het werken. Ik leer ook veel thuis. Als ik tijdens een stagedag iets ben tegengekomen
bij een patiënt wat ik niet weet en ik ga de volgende dag weer naar die patiënt, dan zoek ik dat thuis op. Ik zoek eerst op internet, dan heb ik tenminste
een idee. En dan zoek ik verder in de boeken. Ik heb op de afdeling ook een
zakwoordenboek bij me. Als ik iets niet weet, dan kan ik dat vast opzoeken.”

Kwaliteitsslag: kennisvragen uit de praktijk
Het identificeren van leervragen op reflectiemomenten kan
voor leerlingen een hefboom zijn om voorwaardelijke kennis
en vaardigheden te verwerven en tot dieper inzicht te komen.
	������������������������������������������������������������
Als begeleider – samen met de leerling – alert zijn op leervragen die opduiken. De leerling ontdekt tijdens de re-

•

Afbeelding 5: HOE: competenties verwerven in de praktijk
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flectie dat soms voorwaardelijke kennis en vaardigheden
nodig zijn.
Bij het maken van deze uitstapjes op basis van leervragen
maatwerk bieden. Door zelfstudie of met behulp van instructie komt de leerling tot inzicht.
Optimaal is als zowel de school als het bedrijf een context
creëren waar de leerling met zijn vragen terecht kan, zonder dat bij voorbaat inhouden aanbodgericht neergezet
worden.
Als het verwerven van deze kennis op school gebeurt,
is het voor docenten de kunst om de relatie met de oorspronkelijke vragen uit de praktijkcontext vast te houden.
Dat motiveert.
	��������������������������������������������������������
Als het verwerven van deze kennis in het bedrijf plaatsvindt, is het de uitdaging om naast de werkvloer een context te scheppen die geschikt is voor zelfstudie of instructie.

•
•
•
•

3.3

Tot slot

Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het leren in de
praktijk te komen, is het nuttig dat school en bedrijven hun
ideeën over het WAT en het HOE met elkaar delen. Dan kennen
ze elkaars verwachtingen en krijgen ze beter grip op de complexiteit. Het organisatorische netwerk is bij uitstek de plaats
om de expertise van school en bedrijf bij elkaar te brengen.
Hier kunnen managers van school en bedrijf gezamenlijke uitgangspunten, kaders of visies ontwikkelen en hierover met elkaar van gedachten wisselen. In het uitvoerende netwerk zijn
die verschillende expertises ook aanwezig. Vooruitgeschoven
posten en experimentele situaties, zoals de leerafdelingen, de
Pasvorm en de IPD-bedrijfsprojecten, zorgen voor inspiratie.
De kaders die het organisatorische netwerk ontwikkelt, vormen uiteindelijk de basis voor het uitvoerende netwerk van
regisseurs, begeleiders en beoordelaars van de school en de
praktijk. Als beide netwerken erin slagen om samen hun visies
te delen, te toetsen en verder te ontwikkelen, dan komt dit de
kwaliteitsverbetering van het leren in de praktijk alleen maar
ten goede.
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Organiseren en
ontwerpen

4

De laatste jaren hebben scholen en bedrijven in de regio’s steeds meer samen ingezet op de
ontwikkeling van kwaliteit. Zij hebben experimenten geïnitieerd voor het uitwerken van nieuwe
praktijkleercontexten. Dit heeft veel inspirerend materiaal opgeleverd. Het is nu zaak om al deze
‘pareltjes’ te borgen. Of er misschien zelfs een generiek ontwerp uit te destilleren (zie bijvoorbeeld
www.BPVtoolbox.nl). Maar hoe zetten scholen en bedrijven samen zo’n ontwerp op? Daarover
gaat dit hoofdstuk. De kernvraag is:
Hoe kom ik tot een bruikbaar ontwerp van het leren in de praktijk dat tevens een functie heeft in
de communicatie tussen school en bedrijf?
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In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende
vragen:
• Hoe kunnen scholen en bedrijven in de regio de
verschillende elementen van het leren in de praktijk
in een samenhangende structuur plaatsen?
• Hoe kunnen ze individuele leerarrangementen
zodanig organiseren dat vraag en aanbod zo goed
mogelijk op elkaar afgestemd worden?
• Hoe kunnen ze een variatie aan
praktijkleercontexten en -vormen borgen?
• Hoe kunnen ze zorgen voor samenhang in de
begeleiding?
• Hoe kunnen ze zorgen voor samenhang in de
beoordeling?

4.1

Samenhang organiseren

Leren in de praktijk is maatwerk: het sluit aan bij de vragen en
de uitgangssituatie van de leerling, het kan in alle opleidingsfasen plaatsvinden, kent veel variatie en beslaat een ruime opleidingstijd. Om het leren in de praktijk naar een hoger plan
te tillen, is het nodig te sturen vanuit samenhang tussen alle
elementen. Vanaf het eerste gesprek tussen leerling en begeleider tot en met de uiteindelijke beoordeling.

Helderheid en structuur bevorderen de kwaliteit van
het leren in de praktijk en zijn bovendien de basis voor
effectieve informatiestromen. Voor maatwerk is eerst
standaardisatie nodig. Dat legt de basis voor flexibiliteit.

Maar hoe is het mogelijk een ontwerp te maken zonder in een
keurslijf te belanden? Uitkomst biedt het denken in processtappen: de leerprocessen van leerlingen en de werkprocessen
van begeleiders van school en bedrijf.16 Afbeelding 6 brengt de
elementen van een samenhangende structuur in beeld.
Processtappen van het leren in de praktijk worden niet zo vaak
in kaart gebracht: ze blijven meestal impliciet. Zelfs bij nieuwe
vormen en contexten wordt lang niet altijd met een architectuur gewerkt. Bij de drie portretten zijn de processtappen voor
de betrokkenen wel duidelijk, maar ze zijn niet volledig expliciet gemaakt. Juist omdat ze vaak al doende ontwikkeld zijn, is
het proces voor directbetrokkenen glashelder en blijft daarom
impliciet. Ook een zekere huiver voor knellende structuur belemmert het ontwerpen.
Zijn school en bedrijven in een regio bereid samen verantwoordelijkheid te nemen voor de opzet en het onderhoud van
een architectuur voor het leren in de praktijk? De meerwaarde
is dat zij daarmee tot een veel betere taakverdeling kunnen komen. Zijn ze samen verantwoordelijk voor een onderdeel of is
primair de school of het bedrijf verantwoordelijk?

16 Triple A ontwerp en onderzoek (2009). Encyclopedie functionele ontwerpen. www.tripleaonderwijs.nl.
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Hoe zou een architectuur van werkprocessen en leerprocessen er uit kunnen zien?

•

•

Leerloopbaanbegeleiding
In gesprekken met een leerloopbaanbegeleider reflecteren leerlingen op
de voortgang van hun leertraject.
Leerling en begeleider verkennen
samen de mogelijkheden voor leren in de praktijk. Is de leerling er
klaar voor? Wat zijn vragen of uitdagingen? Welke competenties wil de
leerling in de praktijk ontwikkelen?
Waar wil de leerling mee aan de slag?
Welke periode?
Leervraag leerling
De leerling formuleert leervragen
en legt deze vast in een POP/PAP. De
leervraag kan variëren van: ‘Ik wil me
oriënteren op werken in een winkel’
tot ‘Ik wil een ondernemersplan maken om op af te studeren’.

•

•

Keuze praktijkleervorm en context
De leerling kiest in samenspraak met
de begeleider een praktijkleervorm/
context die past bij zijn leervragen.
Soms kiest een leerling eerst de leercontext en vervolgens een praktijkleervorm. Of andersom. Bij het maken van deze stap kan een catalogus
met praktijkleervormen en contexten
als hulpmiddel ingezet worden. De
catalogus bevat onderwijsproducten
waaronder de praktijkleervormen.
Deze zijn ontstaan uit good practices
(referentie-activiteiten). Ook zijn de
praktijkleervormen verbonden met
het kwalificatiedossier. Voor de contexten kunnen ook bestaande platforms als stagemarkt.nl ingezet worden.
Organiseren en plannen individueel leerarrangement
School, leerling en aanbieder van de
leeromgeving maken concrete afspraken over de praktijkleerperiode.
Ze leggen deze vast in een individueel
leerarrangement.

•

Het leerarrangement in de praktijk
Na de nodige voorbereiding, zoals
een sollicitatiegesprek, gaat de leerling in de praktijk aan de slag. Daar
horen afspraken bij over de leer
cyclus, de reflectie, de beschikbaarheid van begeleiders vanuit de school
en het bedrijf en de wijze waarop de
beoordeling plaatsvindt.
– Begeleiding: Ook de begeleiders
van de school en van het bedrijf
gaan aan de slag met hun werkproces. Zij komen tot een taakverdeling en zorgen ervoor dat
de verschillende begeleidingsrollen volgens vooraf bepaalde
standaarden vervuld worden. Het
is hun professionaliteit om met
het ontwerp van de begeleiding
flexibel om te gaan, passend bij
de situatie en de leerling.
– Beoordeling: De beoordelaars
vanuit school en bedrijf verdelen
onderling de taken. Daarnaast
organiseren en realiseren ze de
beoordeling volgens de standaarden en op een wijze die past bij de
specifieke situatie en de leerling.

Afbeelding 6: Architectuur werkprocessen en leerprocessen van het leren in de praktijk

Referentie good
practices

Leerloopbaanbegeleiding

Formuleren leervraag leerling

Raadplegen catalogus praktijk
leervormen en leercontexten

Praktijkleerarrangement

Kwalificatiedossier
Organiseren en plannen
praktijk leerarrangement

Begeleiding

Leerling in de praktijk aan de slag

Beoordelen
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4.2

Organiseren en plannen van
individuele leerarrangementen

Om het leren in de praktijk beter op te zetten is een slimme
organisatie nodig. De kwaliteitsslag dient immers zo kostenneutraal mogelijk te zijn.
School en bedrijf kunnen het slim organiseren van
praktijkleren alleen maar samen vormgeven. Dat gaat
verder dan afspraken op de werkvloer.

Er zijn tactisch-strategische afspraken in het organisatorische
netwerk (zie hoofdstuk 2) nodig volgens gezamenlijke standaarden.
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Bij organiseren gaat het om de inzet van mensen en middelen, zowel aan de kant van de school als van bedrijven. In de
praktijk zien we vaak dat één leerarrangement gekoppeld is
aan één bedrijf. Dat is nogal arbeidsintensief wat werving, relatieonderhoud, communicatie, begeleiding en beoordeling
betreft. Daardoor komt de begeleiding vaak niet verder dan
procedurele begeleiding; coaching komt niet uit de verf. Ook
vanuit het perspectief van het bedrijf is het praktijkleren op
deze wijze niet erg efficiënt. De uitdaging is om slimme oplossingen, die in experimentele situaties ontwikkeld zijn, breed
in te zetten. Enkele van die oplossingen zijn:
Leerlingen gaan als groep aan de slag en worden als groep
begeleid (bijvoorbeeld bij bedrijfsopdrachten).
Een groep leerlingen wordt tegelijkertijd geplaatst in een
praktijkleercontext waar zij deels individueel en deels als
groep leren (bijvoorbeeld leerafdelingen in de verpleging).

•
•

Afbeelding 7: Processtappen organisatie praktijk
leerarrangementen

Leervraag

Praktijkleerarrangementen

Leerlingen vanuit meerdere opleidingen/niveaus gaan sa•	�������������������������������������������������������

•

Voordeel voor de school is dat er gebundelde
begeleidingstijd geïnvesteerd kan worden voor één
praktijksituatie. Het bedrijf kan rekenen op de inzet van
leerlingen en leert een substantieel aantal potentiële
nieuwe medewerkers kennen.

Welke oplossing gekozen wordt hangt mede af van de branche. Vooral in branches met veel kleine bedrijven zijn op
schaalvergroting gerichte oplossingen niet mogelijk. Simulatiebedrijven kunnen daar bijvoorbeeld wel een uitkomst bieden (denk aan kappers en horeca).
Bij slim organiseren gaat het om het koppelen van vraag en
aanbod. De processtappen zien er als volgt uit:
De start is de leervraag van de leerling (behoefte). Partners
kunnen samen bepalen in hoeverre die vraag sturend is.
Planning van het aanbod: het aantal leerlingen dat in een
bepaalde periode kan leren met een bepaalde praktijkleervorm en context.
Planning inzet mensen en middelen: school en bedrijf
maken een planning voor inzet van mensen en middelen,
volgens afgesproken standaarden (aanbod) en op basis
van een prognose.
Er vindt een match plaats tussen vraag en aanbod wat kan
leiden tot aanpassingen in de planning: óf meer inzet van
middelen en personeel óf minder leerarrangementen.
	�����������������������������������������������������������
Terugkoppeling naar de leerlingen als vragers: Is het haalbaar? Kunnen school en bedrijven/praktijkcontexten alle
gevraagde individuele leerarrangementen naar behoren
realiseren?
Afbeelding 7 brengt de processtappen bij het organiseren in
beeld.

•
•
•
•

Plannen aanbod
leervormen en leercontexten

•

Inzet mensen
en middelen

Prognose mensen
en middelen

Match vraag
en aanbod;
aanpassen planning

men in één praktijkleercontext aan de slag (bijvoorbeeld
de Sapfabriek).
De school is zelf praktijkleercontext of heeft leerbedrijven
in huis.

Bij de Pasvorm is het interne praktijkcentrum (een winkel in de school) een
goed voorbeeld van slim organiseren. Leerlingen zijn er als groep bezig; intensieve begeleiding is mogelijk.
Ook de leerafdelingen bij De Tjongerschans danken hun bestaan aan een
vorm van slim organiseren. Zo’n veertig leerlingen zijn tegelijkertijd in
de praktijk bezig. Het wordt daardoor mogelijk 0,6 fte begeleiding van de
school permanent in het ziekenhuis in te zetten.
Bij de IPD-bedrijfsprojecten werken studenten als groep aan een opdracht.
Daardoor is het mogelijk wekelijks enkele uren begeleiding in te plannen.

4.3 Praktijkleervormen ontwerpen en
beheren
Nieuwe vormen van praktijkleren worden vaak samen met
één of enkele bedrijven ontwikkeld (mede-constructeur). Dat
is meestal een proces van meerdere jaren. Ervaringen oogsten
en vastleggen is de volgende stap. Dan kunnen resultaten breder ingevoerd worden.
Bij het borgen kan een bredere groep bedrijven, dan degenen
die betrokken waren bij de ontwikkeling, meekijken met het
definitieve ontwerp. Het organisatorische netwerk is daar
geschikt voor. Ook kan dit netwerk meedenken over het stramien waarin praktijkleervormen vastgelegd en beheerd worden in een catalogus.
Alle praktijkleervormen samen bieden een repertoire waar
leerlingen uit kunnen kiezen. Daar hoort ook een overzicht
van de leercontexten bij: de (erkende) beschikbare bedrijven,
de in- en externe simulatiecontexten.
Een catalogus is een handig hulpmiddel om de praktijk
leervormen en -leercontexten op te slaan. De leerling
kan, in samenspraak met de begeleider, de catalogus
raadplegen om tot een individueel leerarrangement te
komen.

Leerling en begeleiders kunnen vervolgens met het ontwerp
in de hand improviseren bij het realiseren van maatwerk. Veel
scholen hebben plannen om in het kader van hun onderwijslogistiek zo’n catalogus in te richten voor al hun onderwijsproducten.
Een catalogus heeft drie functies: definiëren/ontwerpen, beschikbaar stellen en beheren van de praktijkleervormen en
contexten. Bij het definiëren van de praktijkleervormen is het
handig een stramien op te zetten dat is gebaseerd op de leerprocessen van leerlingen en de werkprocessen van medewerkers van school en bedrijf.
Zo’n stramien (zie ook afbeelding 8) kan de volgende elementen omvatten:

•

•

•

•
•

•

Competenties, kerntaken en werkprocessen bepalen. Welke
competenties, kerntaken en werkprocessen kan een leerling met deze praktijkleervorm ontwikkelen? Wat is de relatie met het kwalificatiedossier? Hoe krijgt vraagsturing
vorm? Voor welke opleidingsfase is deze vorm passend?
Hoe sluit deze praktijkleervorm aan bij andere programma’s?
Leercontext kiezen. Wat zijn geschikte praktijkleercontexten? Waar werkt de leerling met deze praktijkleervorm
(bijvoorbeeld intern of extern)? Aan welke condities dienen passende leercontexten te voldoen (bijvoorbeeld erkenning, sociale kant en taakkant)?
Introductie, voorbereiding en matchen leerling. Hoe sluit de
praktijkleervorm aan bij het ontwikkelingsstadium van de
leerling? Hoe wordt de leerling geïntroduceerd in de praktijkleercontext? Hoe bereidt de leerling zich voor? Vindt er
een start- of sollicitatiegesprek plaats? Werkt de leerling
met een POP/PAP?
Organisatie. Werkt de leerling individueel of in een groep
met deze praktijkleervorm? Hoe ziet de leerwerkweek eruit (bijvoorbeeld lint of blok)? Wat is de (minimale) periode om met deze praktijkleervorm aan de slag te gaan?
Stappen in het leerproces. Welke stappen zet de leerling in
het leerproces bij het werken met deze praktijkleervorm
(bijvoorbeeld oriëntatie, ontwerp, productie en presentatie)? Hoe wordt omgegaan met reflectie en een eventueel
uitstapje naar kennisverwerving?
Begeleiding school en bedrijf. Welke werkbegeleiding en
leerprocesbegeleiding krijgt de leerling bij deze praktijkleervorm? Welke begeleiding vanuit de school en welke
vanuit de leercontext? Hoe wordt de begeleiding op elkaar
afgestemd?

Afbeelding 8: Stramien voor het ontwerp van praktijkleervormen

Voorbereiding,
introductie
en matchen
leerlingen

Competenties,
kerntaken en
werkprocessen

Praktijk
leercontext

Begeleiding
school

Catalogus voor
raadplegen,
opslaan en
beheer

Begeleiding
bedrijf

Organisatie

Beoordeling

Stappen
in het
leerproces
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•

Beoordeling. Hoe wordt de competentieontwikkeling van
de leerling beoordeeld? Hoe wordt het ontwikkelings
gerichte en kwalificerende beoordelen ingericht? Welke
rolverdeling is er tussen school en praktijkleercontext?

In de drie portretten zien we dat het eerste idee voor nieuwe praktijkleervormen meestal ontstaat vanuit de school. Bij de IPD-bedrijfsprojecten is in een
vroeg stadium Vanderlande Industries erbij betrokken. Het bedrijf nam een
belangrijke rol op zich bij de ontwikkeling.
Bij de leerafdelingen van De Tjongerschans is het een idee van school en ziekenhuis samen. School en ziekenhuis hebben de ontwikkeling samen vormgegeven. In de drie portretten is het onderliggende ontwerp van een leerafdeling, IPD-bedrijfsprojecten en de Pasvorm expliciet gemaakt en beschreven.

4.4

Samenhang in de begeleiding

Ook voor kwaliteitsverbetering in de begeleiding is een ontwerp nodig. In het organisatorische netwerk worden daarvoor
tactische afspraken gemaakt. Communicatie naar het uitvoerende netwerk is essentieel. In de uitvoering maken school en
bedrijf op basis van het ontwerp specifieke afspraken over de
inzet van de begeleiding.
Bij het borgen van de aanpak van de begeleiding onderscheiden we de volgende vier processen:
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•

•

De regisserende begeleiding
Omdat bij het leren in de praktijk altijd drie partijen betrokken zijn (de leerling, de school en het bedrijf/leercontext) vragen afstemming, organisatorische en procedurele
zaken de nodige aandacht. Dat heeft meer te maken met
het scheppen van condities voor leren dan met het leerproces zelf. Het gaat om het voeren van de regie. Leerling
en begeleider voeren samen de regie. Vertrekpunt is het
individuele leerarrangement van de leerling. Er worden
de nodige procedurele en organisatorische afspraken gemaakt.
Werkbegeleiding
De werkbegeleiding is erop gericht dat de leerling in de
praktijkleercontext leerzame ervaringen opdoet. De begeleiding omvat:
– Opdracht of werkondersteunende instructie, specifiek gericht op de te verrichten taken; de begeleider
geeft aanwijzingen, beantwoordt vragen enzovoort.
– Coaching op de werkvloer: de begeleider coacht leerlingen in hun zoekproces om een taak tot een goed
einde te brengen; het gaat om inhoudelijke coaching
of persoonsgerichte coaching (bijvoorbeeld bij samenwerken).

– Verdiepingsinstructie: de begeleider gaat in op vragen van de leerling (verdieping van kennis en vaardigheden); dat leidt tot zelfstudie of instructie.

•

Betrokkenheid bij (ontwikkelingsgerichte) beoordeling
De begeleiders hebben tevens een rol bij de beoordeling.
De begeleiding en het ontwikkelingsgericht beoordelen
lopen in elkaar over. De leerprocesbegeleider en de werkbegeleider kijken samen met de leerling naar zijn ontwikkeling: Welke stappen heeft de leerling gezet (in het spectrum van beginnend, gevorderd of bekwaam)? Is hij toe
aan een kwalificerend examen?
Afbeelding 9 brengt het geheel in beeld.

•

De leerprocesbegeleiding
De begeleider daagt de leerling uit te reflecteren op de opgedane ervaringen:
– Coachende leerprocesbegeleiding: begeleiding van
de leerling in een proces van reflectie. De begeleider
ondersteunt met enige afstand tot de werkvloer het
zelf ontdekken bij de leerling. De leerling ontwikkelt
op die manier vooral zijn sociale beroepscompetenties. Reflectie kan contextgebonden of verdiepend ingezet worden. Met de reflectie die op deze wijze bij de
leerling in gang gezet wordt, komen tevens leervragen
op tafel. De begeleider helpt de leerling die vragen vast
te pakken en aan te scherpen.

Afbeelding 9: Stramien voor het ontwerpen van de
begeleiding

Dit stramien levert de standaarden en bouwstenen
waarmee de begeleiding bij elke praktijkleervorm
concreet ontworpen kan worden.

Afwisselend staat de werkbegeleiding of de leerprocesbegeleiding voorop.
In de leerafdelingen van De Tjongerschans werken school en ziekenhuis
samen – hoewel dat niet is vastgelegd – bij alle vier werkprocessen van de
begeleiding. Bij de regievoering trekken de begeleider van school en ziekenhuis samen op. Bij de werkbegeleiding neemt een instructeur op de zaal het
voortouw. Bij de leerprocesbegeleiding heeft de begeleider van de school
samen met de praktijkbegeleider van het ziekenhuis het voortouw. Al deze
begeleiders hebben een rol bij de beoordeling.

4.5

Regisserende begeleiding

Begeleiding
op de werkvloer
Leerwerkproces
leerling
Begeleiding
bij reflectie

Met behulp van deze vier functies kan een algemeen stramien
voor de begeleiding in de praktijk ontworpen worden. Ongeacht de leercontext of de vorm van het leren in de praktijk
doorloopt de leerling met de begeleiders een cyclisch proces.

Begeleiding
bij kennis
verwerven

Begeleiding bij beoordeling

17 Dams, J. e.a. (2009). Examinering à la carte: handreikingen vormgeving examinering. MBO 2010.

Samenhang in de beoordeling

Bij het competentiegericht onderwijs heeft de beoordeling,
ook die in de praktijk, tot doel om duidelijk te maken hoe het
er bij leerlingen voor staat met de beheersing van competenties, van kerntaken en werkprocessen. Leerlingen kunnen de
praktijkleerperiode bovendien mede sturen vanuit de (extra)
competenties die zij wensen te verwerven. Een verantwoorde
beoordeling van een praktijkleerperiode is daarom extra belangrijk.
Kwaliteit neemt toe als school en bedrijven/leercontexten
samen duidelijke procedures afspreken én als zij met heldere
afspraken samen de beoordeling uitvoeren. Dat vereist een
onderscheid tussen de uitvoering van de beoordeling, het
toetsplan en de kwaliteitszorg.17
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•

Het organisatorische netwerk kan een toetsplan opstellen en
bijdragen aan de kwaliteitszorg leveren. De wettelijke eindverantwoordelijkheid blijft wel bij de school. Goede communicatie naar het uitvoerende netwerk is daarbij essentieel; daar
werken immers de actoren die de beoordelingen in de praktijk
realiseren. In het uitvoerende netwerk kunnen school en bedrijven de processtappen gebruiken om tot concrete afspraken te komen over wie wat doet, de planning van de verschillende beoordelingsmomenten en de inzet van instrumenten.
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•

Om ook voor de beoordeling in de praktijk tot een
algemeen stramien te komen, maken we een onderscheid
tussen gedragsgericht beoordelen en het beoordelen van
voorwaardelijke kennis en vaardigheden.

Bij het beoordelen van de competenties, werkprocessen
en kerntaken focussen we op gedrag. Bij gedragsgerichte
beoordeling wordt gekeken of een leerling een bepaalde
beroepshandeling in de context qua proces en product
met voldoende bekwaamheid kan verrichten. Het gaat om
het geheel. Bekwame beoordelaars, ervaren docenten en
beroepsbeoefenaren uit de praktijk, realiseren de beoordeling. Bijvoorbeeld met een proeve van bekwaamheid.
Bij voorwaardelijke kennis en vaardigheden toetsen
docenten of de leerling een bepaalde brok kennis of vaardigheden voldoende beheerst. Dat gebeurt door middel
van mondeling of schriftelijk toetsen.18

Afbeelding 10: Stramien voor het ontwerpen van beoordelen leren in praktijk

Meten
Portfolio

Gedragsgericht beoordelen

Waarderen

Examendossier
Beslissen

Beoordeling
voorwaardelijke kennis en
vaardigheden

Portfolio
Schriftelijk of mondeling toetsen
Examendossier

18 Nijhof, W.J. (2008). Naar ‘nieuwe’ examineringsvormen in het mbo? Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Bij gedragsgericht beoordelen in de praktijk onderscheiden we drie stappen:19
Meten is het waarnemen van gedrag terwijl de leerling
in actie is. Laat de leerling zien dat zij het werkproces beheerst? De begeleider of beoordelaar van het bedrijf of de
leercontext heeft bij het meten een voorname rol. De leerling bewaart de diverse metingen in het portfolio.
Vervolgens worden die metingen tezamen gewaardeerd;
de waardering ligt daardoor op een hoger niveau. Deze
stap noemen we ook wel een assessment. Criteria en eisen over het bekwaam verrichten van werkprocessen zijn
leidend bij deze waardering. De rol van de school wordt
hierbij steeds belangrijker.
Uit de waardering volgt ten slotte een beslissing. Dat kan
een ontwikkelingsgerichte of een kwalificerende beslissing zijn. Aan de hand van criteria wordt vervolgens bepaald of de leerling een competentie, werkproces of kerntaak in voldoende mate beheerst. Bij de kwalificerende
beoordeling kan ook een beoordelingsmix ingezet worden. Toetsen van voorwaardelijke kennis en vaardigheden
kunnen er deel van uitmaken. De rol van de school weegt
bij ‘beslissen’ zwaarder dan bij ‘meten’. De uitkomsten
van de kwalificerende beoordelingen worden opgeslagen
in het examendossier.
Afbeelding 10 brengt het stramien in beeld.

•

•

•

In de drie praktijkportretten is min of meer omschreven – en daarmee geborgd – hoe de uitvoering van de beoordeling plaatsvindt. De beoordeling
is overwegend ontwikkelingsgericht en tevens gedragsgericht. Voorwaardelijke kennis en vaardigheden, die in de praktijkleerperiode verworven
worden, worden niet (separaat) beoordeeld. De bedrijven hebben bij de
Pasvorm en IPD-bedrijfsprojecten vooral een uitvoerende rol: ze beoordelen
prestaties op de werkvloer ontwikkelingsgericht. Bij de leerafdelingen van
De Tjongerschans is het ziekenhuis ook betrokken bij de ontwikkeling van
de beoordeling en het toetsinstrument (proeve van bekwaamheid). Naast de
ontwikkelingsgerichte beoordeling werkt het ziekenhuis mee aan kwalificerend beoordelen.

4.6

Tot slot

Het ontwikkelen van een architectuur van werk- en leerprocessen op basis van gezamenlijke standaarden is essentieel
voor het realiseren van een kwaliteitsslag bij leren in de praktijk. Juist bij leren in de praktijk zijn meerdere organisaties
betrokken en daarom is het nodig dat partners duidelijk aangeven hoe ze de werkprocessen aan elkaar willen koppelen.
Als school en bedrijven weten langs welke stappen gewerkt en
geleerd wordt, kunnen ze beter afstemmen en samenwerken:
de informatiestroom loopt beter, ze kunnen flexibeler werken
en meer maatwerk leveren.

19 Sinke, G.P.J. e.a. (2006). Aan de slag met assessment: toetsen en beoordelen in een
competentiegerichte leeromgeving. Nuenen: Onderwijsadviesbureau drs. M.A.F. Dekkers.

De organisatie van het leren in de praktijk wordt zo een
gezamenlijk logistiek proces dat het primaire proces
overstijgt. Dat vraagt om een managementperspectief;
het organisatorische netwerk is de plaats om de
architectuur uit te (laten) werken.

Voor dit netwerk is het meteen een testcase, omdat duidelijk
wordt in welke mate school en bedrijven die gezamenlijke verantwoordelijkheid willen én kunnen nemen. Het uitvoerende
netwerk wordt vervolgens goed geïnformeerd (en eventueel
geschoold) over het resultaat. De uitvoerende professionals
krijgen zo instrumenten in handen waarmee zij op een kwalitatief hoogwaardige wijze invulling kunnen geven aan hun
werk.
Het opzetten van een architectuur met werk- en leerprocessen
zal uiteindelijk in elke regio en branche leiden tot een bij die
situatie passend resultaat. Het in dit hoofdstuk aangereikte
stramien voor de organisatie, de praktijkleervormen, de catalogus, de begeleiding en de beoordeling is een vertrekpunt
voor zo’n ontwerp.
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5

Samenvatting
kwaliteitsslag

Deze handreiking biedt managers van scholen en bedrijven in hun regio bouwstenen voor de
kwaliteitsslag bij leren in de praktijk. Vanuit de regio’s, beleid en onderzoek wordt al volop op
deze slag ingezet.
In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste handreikingen nogmaals op een rij.
5.1
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Kwaliteitsslag structurele
samenwerking (zie: hoofdstuk 2)

Structurele samenwerking ontstaat als scholen en bedrijven
op passende wijze erin slagen vorm te geven aan:
koers en samenwerkingsstrategie;
gedeelde verantwoordelijkheid;
netwerken met continuïteit;
gezamenlijke taken;
monitoren.
Uiteraard passend bij hun situatie en regio.

•
•
•
•
•

In de regio zijn gelaagde netwerken nodig van professionals
én van managers (en bestuurders) van school en bedrijf. Het
gaat om een samenhangend netwerk met deelnetwerken:
Uitvoerend netwerk
Organisatorisch netwerk
Bestuurlijk netwerk

•
•
•

Omdat niet alle bedrijven even intensief aan netwerken met
een school willen meewerken is het realistisch dat partners
het netwerk als volgt opbouwen:
	������������������������������������������������������
Managers van school en van een aantal actieve, gemotiveerde bedrijven vormen een ‘binnenkring’; een organisatorisch netwerk. De kracht van dit organisatorisch
netwerk is nodig om de kwaliteitsslag voor het leren in de
praktijk mogelijk te maken.
Bedrijven die samen met de school een ‘buitenkring’ vormen netwerken wel, maar minder intensief. Zij laten zich
informeren door het organisatorische netwerk.
Tenslotte een ‘tweede buitenkring’. Het zijn ‘stand-alone’
bedrijven die niet in een netwerk verbonden willen zijn.

•

•
•

De verbinding van scholen met hun regio wordt nog sterker
als het uitvoerende en organisatorische netwerk gedragen
worden door een bestuurlijk netwerk.

5.2

Kwaliteitsslag leerproces
in de praktijk: WAT en HOE
(zie: hoofdstuk 3)

School en bedrijven ontwikkelen samen in de regio een visie
op het WAT en het HOE van het leren in de praktijk. Deze visie
komt per branche tot stand of wordt gebundeld in het organisatorische netwerk.

Verwerven competenties in de praktijk
Bij het verwerven van competenties in de praktijk, het WAT,
kunnen de volgende bouwstenen bijdragen aan kwaliteitsverbetering:
Bewust sturen op de competenties en werkprocessen die
juist wel en die in mindere mate in de praktijk geleerd kunnen worden.
Leerlingen de kans bieden in hun opleiding al kennis te
maken met innovatie en flexibiliteit.
Goed samenspel tussen de beginsituatie en leervragen van
de leerling, de werkprocessen uit het kwalificatiedossier
en de uitdagingen van de praktijkleercontext.

•
•
•

Wat betreft het HOE, de wijze waarop leerprocessen in de
praktijk verlopen, kunnen de volgende bouwstenen bijdragen
aan kwaliteitsverbetering:

5

•

•

Variatie en maatwerk
– Inzetten op een variatie aan praktijkleervormen in
krachtige leercontexten, hetzij in een bedrijf, hetzij
gesimuleerd.
– Maatwerk passend bij de beginsituatie en het ontwikkelingsstadium van de leerling.
– Leerlingen de kans bieden om in verschillende praktijkleercontexten ervaringen op te doen.
– Rekening houden met het leerpotentieel van een
praktijkleercontext.
– Het verbinden van het leren op school en het leren in
de praktijk.
Reflectie en begeleiding
– Begeleiders van school en praktijk hanteren het spanningsveld tussen leren en werken op een uitdagende
manier.
– Begeleiders van school en praktijk hebben oog voor en
spelen in op de wijze waarop leerlingen met hun leerproces bezig zijn; op de cognitieve kant (over welke
kennis beschikt de leerling al) en op de emotionele
kant (hoe staat het met de motivatie en betrokkenheid
van de leerling?).
– Begeleiders zien hoe groot de afstand is tussen wat
een leerling al beheerst aan kennis en vaardigheden
en de uitdaging van (een opdracht in) een praktijkleercontext; zij weten op een passende wijze leerlingen te
stimuleren tot stapjes in hun leerproces of juist tot het
verleggen van hun grenzen (situationeel begeleiden).
– Begeleiders zien of bij leerlingen non-leren aan de
orde is en weten met gepaste interventies de leerling
weer op weg te helpen.
– De begeleider geeft de leerling bij het leren in de praktijk ruimte en stuurt aanvankelijk ook. Langzamerhand krijgt de leerling steeds meer zelf de sturing in
handen.
– Begeleiders nemen waar wat de leerling nodig heeft:
ruimte of steun? Als een interventie nodig is, gaat het
dan om het aandragen van kennis, om een aanmoediging of om een aanpassing in de context?
– Begeleiders van school en praktijk werken consequent
met hetzelfde reflectie-instrument (bijvoorbeeld de
leercirkel van Kolb).
– Begeleiders zijn zich bewust van de rol van reflectie bij
het verwerven van verschillende soorten competenties.
– Reflectiemomenten vinden plaats met enige afstand
tot de directe werkplek.

– Begeleiders observeren leerlingen en nemen waar hoe
zij met uitdagende problemen omgaan.

•

Kennisvragen uit de praktijk
De begeleider is – samen met de leerling – alert op leervragen die tijdens de reflectie opduiken en die betrekking
hebben op voorwaardelijke kennis en vaardigheden.
– Bij het maken van kennisgerichte uitstapjes tijdens
het leren in de praktijk maatwerk bieden voor zelfstudie of instructie.
– Op school en in de praktijkcontext mogelijkheden creëren waar de leerling met zijn vragen terecht kan, zonder dat bij voorbaat inhouden aanbodgericht neergezet worden.
– Bij het verwerven van kennis op school de relatie met
de oorspronkelijke vragen uit de praktijkcontext vasthouden.
– Bij het verwerven van kennis in de praktijkcontext
naast de werkvloer mogelijkheden scheppen voor zelfstudie of instructie.

5.3

Kwaliteitsslag organiseren en
ontwerpen (zie hoofdstuk 4)

Kwaliteit neemt toe als het leren in de praktijk in een regio
meer samenhang gaat vertonen; als school en bedrijven overeenstemming hebben over de standaarden voor het leren in
de praktijk. Het organisatorische netwerk is de plaats waar die
samenhang ontwikkeld wordt, op een wijze die het primaire
proces overstijgt. De volgende bouwstenen kunnen daaraan
bijdragen:
een architectuur van het leren in de praktijk, op basis van
de leer- en werkprocessen;
het slim organiseren van individuele leerarrangementen
in de praktijk, bijvoorbeeld door schaalvergroting;
verschillende praktijkleervormen ontwerpen volgens een
vast stramien;
een catalogus inrichten voor ontwerp, beheer en raadpleging van praktijkleervormen en praktijkleercontexten;
de begeleiding samenhangend ontwerpen op basis van
een stramien, waarin de regisserende begeleiding, de begeleiding op de werkvloer, de begeleiding bij reflectie, de
begeleiding bij kennis verwerven en bij beoordelen een
plaats hebben;
de beoordeling samenhangend ontwerpen op basis van
een stramien waarin gedragsgericht beoordelen en beoordeling van voorwaardelijke kennis en vaardigheden
een plaats hebben.

•
•
•
•
•

•
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CINOP brengt leren tot leven
CINOP is een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden
en ontwikkelen. Met 150 adviseurs werken wij aan oplossingen voor leer- en opleidingsvraagstukken op het snijvlak van
beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Nationaal en internationaal. Dit doen wij voor onderwijsinstellingen, ministeries,
overheden, de Europese commissie, platform- en koepel
organisaties, brancheorganisaties, opleidingsfondsen, sociale partners, arbeidsmarkt intermediairs en het bedrijfsleven.
Daarbij is onze dienstverlening net zo breed als de vraag van
onze klanten: van beleidsontwikkeling tot trainingen op de
werkvloer. Van meerjarig projectmanagement tot het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Maar altijd met het concept van
een ‘leven lang leren’ als rode draad in ons werk. Zo brengt
CINOP leren tot leven.

CINOP adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen in vmbo,
mbo en hbo bij de ontwikkeling van modern, competentiegericht onderwijs.
Wij staan scholen en hun partners − bedrijven en instellingen
in de regio − terzijde bij de verdere ontwikkeling van het leren
in de praktijk door:
het uitwerken van een visie op leren in de praktijk door de
school samen met bedrijven;
het ontwikkelen van een duurzaam netwerk in de regio;
het ontwikkelen van nieuwe vormen voor praktijkleren
samen met partners in de regio;
het inbedden van praktijkleren in het curriculum;
het ontwikkelen van de begeleiding en de beoordeling;
het professionaliseren van begeleiders van de school en
uit bedrijven;
het opzetten van een effectieve manier om samen met de
praktijk te monitoren.

•
•
•
•
•
•
•
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Waar staat u?
U wilt weten hoever u bent in de ontwikkeling van leren in
de praktijk? CINOP heeft een scan ‘Leren in de praktijk als partners
vormgeven’ ontwikkeld en kan u in een workshop ‘Naar een visie op
leren in de praktijk’ (samen met bedrijven) begeleiden om de huidige aanpak door te lichten en te komen tot een verbeterplan.
Bovendien kan CINOP ook voor uw instelling een portret maken van de aanpak van nieuwe vormen van leren in de praktijk
die u als good practice in kunt zetten.
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