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In het eerste jaar van zijn bestaan heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs
(ecbo) vervolg gegeven aan de Leergang Bve, die al sinds jaar en dag door een
van zijn voorgangers, het Max Goote Kenniscentrum, werd georganiseerd. Het
programma biedt deelnemers, die aan een nieuwe baan in deze sector beginnen,
grondige referentiekaders en relevante ankerpunten. Tijdens zeven inhoudelijke
seminars worden aan de hand van actuele beleidsthema’s de belangrijkste
actoren in het veld, hun onderlinge netwerken en beleidsdoelstellingen
besproken. Elk jaar wordt gekozen voor een inhoudelijk thema als verbindende
schakel tussen de seminars.
De Leergang Bve 2009 was in meer dan één opzicht een bijzondere editie. En
dan vooral omdat deze zich afspeelde tegen de achtergrond van een in ernst
toenemende ﬁnanciële en economische crisis. Een ontwikkeling die ook het
beroepsonderwijs niet onberoerd heeft gelaten. Deze ontwikkeling was in het
najaar van 2008, toen de leergang inhoudelijk werd voorbereid, echter nog niet
in volle omvang te voorzien.
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Woord vooraf
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Dit leidde ertoe dat het centrale thema van de leergang – ‘naar een open bestel
in de bve-sector’ – al snel na de start van de seminars niet meer aansloot op
de actualiteit. De seminars hebben in plaats daarvan een thematiek gekregen,
die sterk overeenkomt met de centrale beleidslijnen van het huidige kabinet.
Het (beroeps)onderwijs dient méér dan voldoende kwaliteit te bieden voor de
ontwikkeling van volwaardig burgerschap en kwaliﬁcaties die aansluiten op de
arbeidsmarkt.
Het is dan ook deze thematiek die centraal is komen te staan in de
werkstukken die de deelnemers ter afronding van de leergang hebben
gemaakt. De werkstukken zijn begin juni 2009 ten overstaan van een panel van
vooraanstaande deskundigen verdedigd. Het panel bestond uit Jeanette Noordijk
(ministerie van OCW), Hans Koole (Bruggenbouwer Onderwijs-Bedrijfsleven),
John Schobben (ROC de Leijgraaf) en Fons van Wieringen (Onderwijsraad).
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Mede naar aanleiding van het paneldebat hebben de deelnemers hun
werkstukken bijgesteld en zijn ze geredigeerd tot de bundel die nu voor u ligt.
De bundel bevat overigens niet alle werkstukken die in het kader van deze
leergang bve zijn opgesteld. Een aantal deelnemers heeft ervoor gekozen om hun
werkstukken – gelet op bijvoorbeeld het meer persoonlijke en/of vertrouwelijke
karakter ervan – niet te publiceren.
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Tijdens het samenstellen van deze werkstukkenbundel bereikte ons het bericht
van het overlijden van een van de deelnemers, Ruud Windt, hoofd Onderwijs en
Innovatie bij het Graafschap College. Dit bericht heeft de andere deelnemers en
ons zeer geschokt. We hebben Ruud slechts de korte periode die de leergang
duurt, mogen meemaken. In die korte periode van een half jaar, heeft hij een
bijzondere indruk gemaakt. Een uitermate betrokken man, zowel bij zijn gezin
als bij zijn werk. Een uitermate vriendelijk en geïnteresseerd man, die regelmatig
de moeite nam minder ervaren deelnemers uit te leggen ‘hoe het werkt in de
praktijk’. Ruud kwam tijdens de leergang niet alleen halen, maar vooral heel veel
brengen.
Dr. Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Deze werkstukkenbundel begint met drie artikelen die in het teken staan van
‘kwaliﬁcaties’. En dan niet in de veel voorkomende betekenis van invoering van
de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in het mbo, maar meer in de zin
van kwaliﬁcatievraagstukken die zich anno 2009 daaromheen voordoen.
De bijdrage van Rita Kennis over de komst van het Europees kwaliﬁcatiekader
(EKK) opent de bundel. De kwaliﬁcatiestructuur van het bve-veld zal aan dit
kader verbonden moeten worden, wat nog tot de nodige vraagstukken zal leiden.
Al was het alleen maar dat het competentiegerichte van onze kwaliﬁcatiestructuur
niet een-op-een te koppelen is aan de zogeheten ‘descriptoren’ van kwaliﬁcaties in
het EKK.
In hoofdstuk 2 gaat Indira von Oven in op de vraag hoe het staat met beleid
en uitvoering van erkenning van verworven competenties (EVC). Op het eerste
gezicht een thema dat relevant lijkt in een opgaande economische conjunctuur.
Maar ook nu het er economisch minder rooskleurig voorstaat is EVC relevant:
met EVC kan de inzetbaarheid van werknemers worden vergroot en kan de
mobiliteit van (ex)werknemers worden gestimuleerd.
In de daarop volgende bijdrage stelt Ilona de Bruijne de vraag of de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur óók kan werken als een
‘competentietoets’. Als je weet wat een werknemer kan en kent, kun je dat dan
ook relateren aan de competenties uit de kwaliﬁcatiestructuur zodat je weet wat
nog bijgeleerd moet worden om een andere baan te kunnen krijgen? Ook die
invalshoek kan in mindere economische tijden interessant zijn.
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Leeswijzer
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De artikelen in hoofdstuk 4 en 5 gaan over ‘groene kwaliteit’. Door de loop van
de onderwijsgeschiedenis in Nederland kennen we voor het agrarisch – of:
groen – onderwijs een bijzondere constructie. In die zin dat dit (beroeps)onderwijs voor wat betreft de ministeriële verantwoordelijkheid is ondergebracht
bij twee departementen: dat van OCW én LNV. In hoofdstuk 4 beschrijft Lucenda
Boom-Zeegelaar in een ﬁctief advies deze verdeling alsook de beleidsmatige en
bestuurlijke voor- en nadelen ervan.
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Het bijzondere van het groene onderwijs staat tevens centraal in de bijdrage
van Alinda Huistra. Zij geeft in hoofdstuk 5 aan dat de groene instellingen willen
meewerken aan het verhelpen van zowel de economische als de klimaatcrisis.
Daar zullen de instellingen ﬂink wat voor moeten doen; dat zou beter gaan met
bredere kwaliﬁcatiedossiers in de kwaliﬁcatiestructuur dan nu nog het geval is.

8
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Aansluitend volgen drie hoofdstukken waarin het draait om ‘innovatie en
(personele) kwaliteit’.
Toos Bax en Sandra Beuving gaan in hoofdstuk 6 in op de invoering van de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur bij ROC de Leijgraaf. Het is een
innovatieproces van onderop dat alleen dan succesvol kan zijn als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. De auteurs toetsen dit aan de hand van een enquête
onder collega’s. Daaruit blijkt dat het proces goed loopt maar dat rondom
communicatie en professionalisering nog wel wat moet gebeuren.
Dat de personele factor in de bve-sector best een impuls kan gebruiken, is ook
de stelling die Olaf McDaniel (CBE Consultants) tijdens een van de seminars
verkondigde. In hoofdstuk 7 legt Miranda Zuyderduin deze stelling op het
analyseblok en gaat zij systematisch na welke activiteiten ROC Regio College op
de verschillende HRM-onderdelen al onderneemt. Haar conclusie is dat dit roc
via HRM al heel veel doet aan de kwaliteit en kwantiteit van de personele factor.
Haske van Vlokhoven gaat in hoofdstuk 8 in op het belang van betrokkenheid
van docenten bij innovatieprocessen. Aan de hand van enkele auteurs beschrijft
zij de positie van docenten bij innovaties in termen van ‘willen, kunnen en
mogen’.
Wie houdt er zicht op kwaliteit, op de vraag ‘doen we de goede dingen en
doen we die goed’? Meestal luidt daarop in het bve-bestel het antwoord: dat
doet de intern toezichthouder, de raad van toezicht. Maar, wat als dat niet of
niet voldoende gebeurt? Wie is dan aan zet? In hoofdstuk 9 bespreekt Rob
van den Hurk die vraag. Hij komt tot de constatering dat in deze vorm van
kwaliteitsborging de Inspectie van het Onderwijs een prominenter rol moet
spelen.
In hoofdstuk 10 staat Angela Scheffers stil bij het onderwerp dat oorspronkelijk
was voorzien als het kernthema van de leergang bve 2009: hoe kunnen roc’s
het beste omgaan met de komst van het open bestel op de educatietak: inzetten
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Ten slotte nog twee bijdragen die eveneens betrekking hebben op kwaliteit en
kwaliﬁcatie, te weten: het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv).
Tamara Schelling gaat in hoofdstuk 11 in op de rol die de kenniscentra
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven kunnen spelen bij reductie van vsv.
Die bijdrage is niet zo vaak in beeld maar kan buitengewoon effectief zijn,
bijvoorbeeld op het terrein van beroepenvoorlichting, het creëren en openhouden
van stageplaatsen en het kwaliﬁceren van werkenden via EVC.
Barbara van Wijk sluit de bundel in hoofdstuk 12 af met een creatieve
vergelijking tussen het beleidsinstrumentarium dat wordt gevoerd voor leerlingen
die topsport bedrijven en leerlingen die risico lopen uit het onderwijs te vallen.
Ze constateert belangrijke overeenkomsten tussen deze twee groepen, terwijl de
beleidsinstrumenten niet dezelfde zijn. De analyse levert verrassende conclusies
en stof tot nadenken op.
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op professionalisering of juist op saneren? De auteur gaat tevens in op de (on)
wenselijkheid van de komst van een meer open bve-bestel.
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De komst van het EKK:
discussiepunten en
implicaties voor het mbo

1

Beroepsonderwijs in Nederland en ‘Europa’ lijken anno 2009 weinig
met elkaar van doen te hebben. Het tegendeel is echter het geval.
In deze eerste bijdrage in deze werkstukkenbundel gaat de auteur
in op de achtergrond en inhoud van het Europees kwaliﬁcatiekader
(EKK), waarvan de bedoeling is dat het binnen afzienbare tijd ook
op het beroepsonderwijs in ons land van toepassing is. De auteur
beschrijft een aantal (mogelijke) gevolgen voor de kwaliﬁcatiestructuur
van het mbo en de volwasseneneducatie. Belangrijke constatering
is dat het inpassen van de mbo-opleidingen niveau 1 lastig gaat
worden. Bovendien is de inpassing van het mbo in het EKK moeilijk
in verband te brengen met de invoering van de competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur.

1.1
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Rita Kennis
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Inleiding
Door een toenemende internationalisering op de arbeidsmarkt wordt het
belang van mobiliteit en ﬂexibiliteit groter. Eenvoudig werk wordt steeds
vaker verplaatst naar het buitenland, waardoor het belang van kennis
groter wordt en steeds meer hoger opgeleiden nodig zijn. Europa streeft
ernaar in 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie
van de wereld te hebben.
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de inrichting van het
onderwijs en een leven lang leren. Onderwijs en een leven lang leren
kunnen, zo vindt de Europese Raad, de concurrentiepositie van Europa
in de wereldeconomie versterken. Onderwijs kan een rol spelen in
het bereiken van een hoger percentage hoogopgeleiden. Een leven
lang leren kan ervoor zorgen dat mensen voortdurend hun kennis en
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vaardigheden vernieuwen en op peil houden in een wereld waarin kennis
snel veroudert. Daarnaast kunnen onderwijs en een leven lang leren de
ontwikkeling van en de sociale cohesie tussen burgers versterken; een
leven lang leren biedt ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, ook voor
groepen mensen die geen betaalde arbeid meer verrichten.
Het toenemend belang van mobiliteit en ﬂexibiliteit vereist dat werknemers
en werkgevers inzicht hebben in de waarde van diploma’s in andere
(Europese) landen. Hiervoor is transparantie nodig in de structuren van
kwaliﬁcaties. De introductie van het Europees kwaliﬁcatiekader is een van
de initiatieven die Europa heeft genomen om de arbeidsmarktmobiliteit en
een leven lang leren te stimuleren om zo een competitieve en dynamische
kenniseconomie mogelijk te maken.

12
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Het Europees kwaliﬁcatiekader (EKK), ook wel European Qualiﬁcations
Framework (EQF) genoemd, is een metaraamwerk dat bestaat uit
acht referentieniveaus en drie descriptoren (kennis, vaardigheden,
competentie). Voor ieder niveau wordt beschreven wat een lerende
kent, begrijpt en kan doen ongeacht hóe deze kennis, vaardigheden en
competenties zijn verworven. Het raamwerk is dus leerwegonafhankelijk:
gericht op leeruitkomsten en niet op input, zoals bijvoorbeeld duur van
een opleiding. Het kader dient als een vertaalinstrument om kennis,
vaardigheden en competenties duidelijk te maken op Europees niveau.
Beoogd wordt om afzonderlijke kwaliﬁcaties en/of kwaliﬁcatiesystemen
uit verschillende Europese landen via het EKK aan elkaar te koppelen.
Door het gebruik van een gemeenschappelijke terminologie ontstaat
meer transparantie en vergelijkbaarheid op het gebied van kwaliﬁcaties,
hetgeen kan bijdragen aan de mobiliteit van werknemers binnen de
lidstaten van de Europese Unie. Tijdens de consultatieronde over het EKK
in 2005 heeft Nederland positief gereageerd op de komst van een EKK.
Dit betekent dat ook Nederland zijn kwaliﬁcaties gaat koppelen aan het EKK.
In deze bijdrage zal ik speciﬁek ingaan op de implicaties die de
introductie van het EKK heeft op het mbo. De centrale vraag in deze
bijdrage is dan ook:

15-01-2010 13:36:18

In paragraaf 1.2 wordt het EKK behandeld. Hier zal ik de
ontstaansgeschiedenis van het EKK beschrijven, de inhoud en
doelstellingen van het EKK weergeven en ingaan op de ontwikkelingen in
Nederland met betrekking tot het EKK. Vervolgens worden in paragraaf
1.3 de (mogelijke) gevolgen van de introductie van het EKK voor het
mbo behandeld, inclusief mogelijke discussiepunten. Onderwerpen
die hier aan de orde komen zijn onder andere de gevolgen voor de
doorstroom tussen mbo en hbo en de relatie tussen het EKK en de
kwaliﬁcatiestructuur voor het mbo. Ook bespreek ik hier de mogelijke
ontwikkeling van een nationaal kwaliﬁcatiekader voor Nederland.
Hoewel deze bijdrage hoofdzakelijk ingaat op de implicaties voor
het mbo, zal ik ook (kort) ingaan op de relatie tussen het EKK en de
kwaliﬁcatiestructuur voor educatie. In paragraaf 1.4 worden ter afsluiting
enkele mogelijke scenario’s ten aanzien van de vormgeving van een
nationaal kwaliﬁcatiekader geschetst. Welke keuzemogelijkheden heeft
Nederland ten aanzien van de invoering van het EKK en de introductie
van een nationaal kwaliﬁcatiekader? Ter afsluiting van deze bijdrage wordt
ten slotte in concluderende zin teruggekeerd naar de vraagstelling van
deze bijdrage.

1.2

ecbo

Wat betekent de introductie van het EKK voor het mbo in Nederland?
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de introductie van het EKK voor
de nieuwe kwaliﬁcatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo)? Wat betekent de introductie van het EKK voor de mogelijkheden
tot doorstroom naar hoger onderwijs? En hoe ziet de introductie van een
nationaal kwaliﬁcatiekader (NKK) in Nederland eruit?

13

Het Europees kwaliﬁcatiekader
In deze paragraaf ga ik allereerst in op de historie van het EKK. Vervolgens
volgt een beschrijving van de inhoud en de doelstellingen van het EKK.
Ten slotte komt de relatie tussen Nederland en het EKK aan bod.
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Een korte geschiedenis
Door middel van de Lissabon-doelstellingen heeft de Europese Raad
in maart 2000 een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het
EKK. In deze doelstellingen ligt de focus op economische groei en
werkgelegenheid. In de Lissabon-doelstellingen wordt aangegeven dat
kennis, en daaruit voortvloeiend innovatie, het belangrijkste kenmerk is
in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door globalisering. Het
doel is dat Europa in 2010 de meest competitieve en meest dynamische
kenniseconomie van de wereld is. Onderwijs en een leven lang leren
(LLL) spelen hierin een belangrijke rol. Het zijn factoren die van grote
betekenis zijn in het kader van werkgelegenheid en groei. Bovendien
geeft het iedereen de kans om mee te doen in de maatschappij.
Een van de genoemde punten op het gebied van onderwijs is dat de
kwaliﬁcatiestructuur transparanter moet worden. Dit idee vloeit voort uit
de redenering dat wanneer werkgevers en werknemers weten wat de
waarde en het niveau is van een diploma of van een opleiding in een
bepaald land, en werknemers weten welke opleiding(en) of welk traject
door werkgevers in een bepaald land wordt gevraagd, werknemers beter
kunnen bepalen in welke opleiding zij het beste kunnen investeren. Ook
bevordert het de arbeidsmobiliteit tussen lidstaten van de Europese Unie.
Vervolgens is in november 2002, door middel van de verklaring van
Kopenhagen, aanzet gegeven tot de feitelijke start van het EKK. In deze
verklaring wordt gesteld dat er een meer transparante kwaliﬁcatiestructuur
moet komen en dat competenties zoals beschreven in diploma’s tussen
landen uitwisselbaar moeten worden. Eerder dat jaar heeft de Europese
Raad de Europese Commissie verzocht een kader te ontwikkelen voor de
erkenning van kwaliﬁcaties voor onderwijs en (beroeps)opleiding. In 2004
en 2006 wordt in de verslagen van de Europese Raad en Commissie over
de uitvoering van het werkprogramma Onderwijs en opleiding in 2010
nogmaals benadrukt dat er een EKK moet komen.
In 2005 heeft een raadpleging plaatsgevonden over het EKK bij alle
lidstaten van de Europese Unie. Hierbij kon gereageerd worden op
de plannen rondom ontwerp en implementatie van het EKK. Deze
consultatieronde heeft geleid tot uitgebreide reacties, die onder
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voorwaarde van eisen en aanbevelingen, in het algemeen steun gaven
aan het EKK. Het belangrijkste punt van kritiek was de complexiteit van
het eerste ontwerp. Naar aanleiding hiervan is het EKK aangepast, waarbij
de descriptoren voor de verschillende niveaus zijn vereenvoudigd.

De inhoud van het Europees kwaliﬁcatiekader
Het EKK is een metaraamwerk dat dient als een vertaalinstrument
waarmee nationale kwaliﬁcaties begrijpelijker worden in Europees
verband. Het EKK bestaat uit acht referentieniveaus. Niveau 1 is hierbij
het laagste niveau, waar basiskennis, basisvaardigheden en zeer basale
competenties nodig zijn. Niveau 8 is het hoogste niveau, dat gelijk staat
aan een doctorsgraad. De acht niveaus worden gedeﬁnieerd door drie
descriptoren: kennis, vaardigheden en competentie. Hiermee wordt
beschreven wat een lerende kent, begrijpt en kan doen ongeacht hóe
de persoon deze kennis, vaardigheden en competentie heeft verworven.
Het systeem is dus gericht op leeruitkomsten en niet op input, zoals
bijvoorbeeld duur van een opleiding. Door deze outputgerichte
benadering is het EKK van toepassing voor alle typen van onderwijs,
training en kwaliﬁcaties. Ook vormen van non-formeel en informeel
leren passen binnen het kader. Gevolg van de focus op leerresultaten is
dat opleidingsaanbieders niet meer de belangrijkste deelnemers in het
systeem zijn; hun rol wordt kleiner (Kempers & Petel, 2006).

ecbo

De consultatieronde en de hieruit volgende aanpassingen aan het EKK
hebben in 2006 geleid tot een voorstel om het EKK te implementeren.
In april 2008 is het EKK door het Europees Parlement en de Europese
Raad aangenomen. Wat de precieze inhoud is van het EKK en welke
doelstellingen het EKK kent, wordt hierna uitgelegd.

15

Het kader dient als een vertaalinstrument om kennis, vaardigheden
en competenties duidelijk te maken in Europees verband. De vertaling
vindt plaats door afzonderlijke kwaliﬁcaties en/of kwaliﬁcatiesystemen
uit verschillende Europese landen te koppelen aan het EKK. Nationale
kwaliﬁcaties en verschillende onderwijssystemen worden hierdoor
begrijpelijker en vergelijkbaar (in termen van niveau) voor individuen
en werkgevers uit verschillende landen. Het kader is gebaseerd op
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wederzijds vertrouwen (mutual trust). Dit wederzijdse vertrouwen moet
onder andere ondersteund worden door de focus op leeruitkomsten en de
transparantie van de informatie. Figuur 1.1 geeft het EKK weer.
Figuur 1.1 Descriptoren van de niveaus in het Europees kwaliﬁcatiekader*

16
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Kennis

Vaardigheden

Competentie

Elk van de 8 niveaus
wordt gedeﬁnieerd door een set
descriptoren die
de leerresultaten
aangeven die in alle
kwaliﬁcatiesystemen
relevant zijn voor
kwaliﬁcaties op dat
niveau

In de context van
EKK wordt kennis
als theoretische kennis en/of feitenkennis beschreven

In de context van
EKK worden cognitieve en praktische
vaardigheden
beschreven

In de context van
EKK wordt competentie in termen van
verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid
beschreven

Niveau 1
De voor niveau 1
relevante leerresultaten

- Algemene basiskennis

- Vereiste basisvaardigheden om
eenvoudige taken uit
te voeren

- Werken of studeren
onder rechtstreeks
toezicht in een
gestructureerde
context

Niveau 2
De voor niveau 2
relevante leerresultaten

- Basiskennis van
feiten van een werkof studiegebied

- Vereiste cognitieve
en praktische basisvaardigheden om
relevante informatie
te gebruiken om
taken uit te voeren
en routineproblemen
met behulp van
eenvoudige regels
en hulpmiddelen op
te lossen

- Werken of studeren
onder toezicht met
enige zelfstandigheid

Niveau 3
De voor niveau 3
relevante leerresultaten

- Kennis van feiten,
beginselen, processen en algemene
begrippen van een
werk- of studiegebied

- Een waaier van
vereiste cognitieve en praktische
vaardigheden om
taken uit te voeren
en problemen op
te lossen door de
keuze en toepassing
van basismethodes,
hulpmiddelen, materialen en informatie

- Verantwoordelijkheid op zich nemen
door de voltooiing
van taken op werkof studiegebied
- Bij de oplossing
van problemen
het eigen gedrag
aanpassen aan de
omstandigheden
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Vaardigheden

Competentie

Niveau 4
De voor niveau 4
relevante leerresultaten

- Feitenkennis en
theoretische kennis
in brede contexten
van een werk- of
studiegebied

- Een waaier van
vereiste cognitieve
en praktische vaardigheden om in een
werk- of studiegebied speciﬁeke
problemen op te
lossen

- Zichzelf managen
binnen de richtsnoeren van werk- of
studiecontexten die
gewoonlijk voorspelbaar zijn, maar
kunnen veranderen
- Toezicht uitoefenen
op routinewerk van
anderen en een
zekere mate van
verantwoordelijkheid op zich nemen
voor de evaluatie en
verbetering van werk
of studieactiviteiten

Niveau 5 **
De voor niveau 5
relevante leerresultaten

- Ruime, gespecialiseerde feiten- en
theoretische kennis
binnen een werk- of
studiegebied en
bewustzijn van de
grenzen van die
kennis

- Een brede waaier
van vereiste cognitieve en praktische
vaardigheden om
creatieve oplossingen voor abstracte
problemen uit te
werken

- Management en
toezicht uitoefenen
in contexten van
werk- of studieactiviteiten waarin
zich onvoorspelbare veranderingen
voordoen
- Prestaties van
zichzelf en anderen
kritisch bekijken en
verbeteren

- Gevorderde kennis
van een werk- of
studiegebied, die
een kritisch inzicht
in theorieën en beginselen impliceert

- Gevorderde vaardigheden, waarbij
blijk wordt gegeven
van absoluut
vakmanschap en
innovatief vermogen om complexe
en onvoorspelbare
problemen in een
gespecialiseerd
werk- of studiegebied op te lossen

- Managen van complexe technische of
beroepsactiviteiten
of -projecten; de
verantwoordelijkheid
op zich nemen om
in onvoorspelbare
werk- of studiecontexten beslissingen
te nemen
- De verantwoordelijkheid op zich
nemen om de professionele ontwikkeling van personen en
groepen te managen

Niveau 6 ***
De voor niveau 6
relevante leerresultaten
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Kennis

Vaardigheden

Competentie

Niveau 7 ****
De voor niveau 7
relevante leerresultaten

- Bijzonder gespecialiseerde kennis,
die ten dele zeer
geavanceerd is op
een werk- of studiegebied, als basis
voor originele ideeën
en/of onderzoek
- Kritisch bewustzijn
van kennisproblemen op een
vakgebied en op
het raakvlak tussen
verschillende vakgebieden

- Gespecialiseerde
vaardigheden in
probleemoplossing,
die op het gebied
van onderzoek en/
of innovatie vereist
om nieuwe kennis
en procedures te
ontwikkelen en kennis uit verschillende
vakgebieden te
integreren

- Managen en transformeren van complexe
en onvoorspelbare
werk- of studiecontexten die nieuwe strategische benaderingen
vereisen
- De verantwoordelijkheid op zich nemen
om bij te dragen tot
professionele kennis
en manieren van
werken en/of om
strategische prestaties
van teams kritisch te
bekijken

Niveau 8 *****
De voor niveau 8
relevante leerresultaten

- De meest geavanceerde kennis
op een werk- of
studiegebied en op
het raakvlak tussen
verschillende vakgebieden

- De meest
geavanceerde en
gespecialiseerde
vaardigheden en
technieken, met inbegrip van synthese- en
luatievaardigheden/technieken, vereist om
kritische problemen
in onderzoek en/of
innovatie op te lossen
en bestaande kennis
of professionele manieren van werken uit
te breiden en opnieuw
te deﬁniëren

- Blijk geven van
een grote mate van
autoriteit, innovatie,
autonomie, wetenschappelijke en professionele integriteit
en aanhoudende
betrokkenheid bij
de ontwikkeling
van baanbrekende
ideeën of processen voor werk- of
studiecontexten,
met inbegrip van
onderzoek

* Bron: Europese Commissie (Education & Training). Compatibiliteit met het kwaliﬁcatiekader van
de Europese ruimte voor hoger onderwijs. Het kwaliﬁcatiekader van de Europese ruimte voor hoger
onderwijs voorziet in cyclusdescriptoren. Elke cyclusdescriptor geeft een algemene beschrijving van
typische verwachtingen omtrent resultaten en vermogens aan het einde van die cyclus.
** De descriptor voor het hoger onderwijs korte cyclus (binnen of gekoppeld aan de eerste cyclus),
door het ‘Joint Quality Initiative’ ontwikkeld als onderdeel van het Bologna-proces, stemt overeen
met de leerresultaten voor EKK-niveau 5.
*** De descriptor voor de eerste cyclus in het kwaliﬁcatiekader van de Europese ruimte voor hoger
onderwijs, zoals overeengekomen door de ministers bevoegd voor hoger onderwijs tijdens hun
vergadering in Bergen in mei 2005 in het kader van het Bologna-proces, stemt overeen met de
leerresultaten voor EKK-niveau 6.
**** De descriptor voor de tweede cyclus in het kwaliﬁcatiekader van de Europese ruimte voor
hoger onderwijs, zoals overeengekomen door de ministers bevoegd voor hoger onderwijs tijdens
hun vergadering in Bergen in mei 2005 in het kader van het Bologna-proces, stemt overeen met de
leerresultaten voor EKK-niveau 7.
***** De descriptor voor de derde cyclus van het kwaliﬁcatiekader van de Europese ruimte voor
hoger onderwijs, zoals overeengekomen door de ministers bevoegd voor hoger onderwijs tijdens
hun vergadering in Bergen in mei 2005 in het kader van het Bologna-proces, stemt overeen met de
leerresultaten voor EKK-niveau 8.
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De doelstellingen van het Europees kwaliﬁcatiekader
Met het ontwerp en de invoering van het EKK worden verschillende
doelstellingen nagestreefd. Een van de doelen is meer transparantie in
kwaliﬁcaties te bereiken. Dit zou bereikt moeten worden door het gebruik
van een gemeenschappelijke terminologie. Door transparantie in kwaliﬁcaties
te bevorderen, wordt een ander belangrijk doel nagestreefd, namelijk de
bevordering van de mobiliteit van werknemers in de Europese Unie.
Een andere belangrijke doelstelling die bereikt wordt door invoering van
het EKK is de doelstelling van een leven lang leren. Doordat het EKK
is gericht op leeruitkomsten, waarbij ook vormen van non-formeel en
informeel leren (kunnen) worden opgenomen in het kader, wordt een
leven lang leren gestimuleerd. Omdat in een kenniseconomie verworven
kwaliﬁcaties snel verouderen, moeten worden vervangen of worden
aangevuld met nieuwe kwaliﬁcaties, is een leven lang leren essentieel voor
de kenniseconomie die steeds groter wordt.
Andere doelstellingen van het EKK zijn vergroting van de inzetbaarheid
van werknemers en de sociale integratie van lerenden en werkenden. Op
een meer concreet niveau moet het EKK bijdragen aan de modernisering
van onderwijs- en opleidingsstelsels. Ook moet EKK zorgen voor een
betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

19

Om de bovengenoemde doelstellingen te kunnen bereiken, worden
lidstaten binnen de Europese Unie geacht hun kwaliﬁcatiesystemen of
–raamwerken in 2010 gekoppeld te hebben aan het EKK. Vervolgens
moeten in 2012 alle diploma’s, certiﬁcaten en Europass-documenten
(een set documenten waarmee individuen hun vaardigheden en
competenties kunnen vastleggen) via nationale kwaliﬁcatiesystemen
refereren aan het bijbehorende EKK-niveau. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat het EKK leidt tot een gemeenschappelijke structuur of dat
het landen verplicht speciﬁeke wijzigingen door te voeren in hun nationale
kwaliﬁcatiesystemen. Inmenging in nationale stelsels door het EKK is dus
niet aan de orde. Toch kan het EKK ook als ‘agent of change’ worden
bestempeld. Het stimuleert de lidstaten namelijk wel de focus te leggen
op leerresultaten (Bal & De Jonge, 2007). Dit is voor veel lidstaten een
wijziging ten opzichte van de huidige stelsels, die vaak meer gericht zijn
op leerinput, zoals opleidingsduur.
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Voor het koppelen van de kwaliﬁcaties aan het EKK luidt de aanbeveling
een nationaal kwaliﬁcatiekader (NQF/NKK) te ontwikkelen. Dit is echter
geen verplichting voor de deelnemende landen. In dit opzicht verschilt het
EKK van (bijvoorbeeld) het Bologna-proces, waarin de drie-cycli-structuur
van bachelor, master, doctor is ingevoerd en deelnemende landen hun
hoger onderwijs en kwaliﬁcatiestructuur móesten herstructureren om
meer transparantie in het hoger onderwijs te creëren. Deze transparantie
was nodig om de doelstelling van internationaal competitief hoger
onderwijs te bereiken.
Ook deelname aan het EKK is geen verplichting, maar gebeurt op
vrijwillige basis. De praktijk leert dat de overgrote meerderheid van
lidstaten positief reageert op het EKK en van plan is een NKK te
ontwerpen en in te voeren.

20
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Nederland en het Europees kwaliﬁcatiekader
Tijdens de consultatieronde over het EKK in 2005 heeft Nederland
positief gereageerd op de komst van een EKK.1 Zowel de ontwikkeling
van het EKK zelf, als ook de doelstellingen zijn als positief ervaren.
Ook het gebruik van leerresultaten is geaccepteerd. Dit was het geval
voor zowel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW,
toentertijd Maria van der Hoeven) als mede voor overige stakeholders,
zoals de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de HBO-raad, de
MBO Raad, de Stuurgroep Competentiegericht Beroepsonderwijs, de
Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA) en de Adviesgroep
vmbo. In het algemeen is de komst van het EKK dus verwelkomd. Toch
hebben de stakeholders ook bepaalde opmerkingen en/of punten van
kritiek genoemd. Het belangrijkste knelpunt dat kan worden genoemd2 (in
relatie tot deze bijdrage) is de vraag op welk EKK-niveau mbo-niveau 4 en
opleidingen aan de onderkant van het hoger beroepsonderwijs (zoals de
associate degree, AD) ingeschaald moeten worden. Andere punten van
discussie zijn:
s DE INSCHALING VAN MBO NIVEAU 
s HET HOE EN WAT VAN NATIONALE COÚRDINATIE
s DE POSITIE VAN INFORMEEL EN NON FORMEEL LEREN
1
Zie hiervoor de samenvatting van de resultaten van de Nederlandse consultatie over het EQF. http://ec.europa.
eu/education/policies/educ/eqf/results/nederland_en.pdf.
2
Overige knelpunten zijn terug te vinden in Van Rens, 2006.

pub07.indd 20

15-01-2010 13:36:18

s HET VOORKØMEN VAN DISCUSSIE OVER VERANDERINGEN VAN HET SYSTEEM
De minister van OCW heeft verder onder andere de mogelijkheden om
mbo-niveau 1 tot en met 4 rechtstreeks te koppelen aan EKK-niveau 1 tot
en met 4 en de inpassing van de kwaliﬁcatiestructuur voor educatie in het
kader geagendeerd. Met betrekking tot deze punten heeft ze voorgesteld
een pilot uit te voeren.

1.3

Het Europees kwaliﬁcatiekader en het mbo: wat zijn de (mogelijke)
gevolgen en discussiepunten?

ecbo

In paragraaf 1.3 komen enkele van bovenstaande discussiepunten
uitgebreid aan de orde. Ik zal onder andere ingaan op de inschaling
van niveau 4 van het mbo en de associate degree, ook in relatie tot de
doelstelling om meer hoger opgeleide werknemers te krijgen.

21
Deze paragraaf staat in het teken van de implicaties van en
discussiepunten over de introductie van het EKK voor het middelbaar
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De onderwerpen die de
revue passeren zijn de doorstroom van mbo naar hbo, de positionering
van mbo-niveau 4 en de associate degree, de competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur in het mbo en het EKK, de introductie van een
nationaal kwaliﬁcatiekader en de kwaliﬁcatiestructuur van educatie in
relatie tot het EKK.
De doorstroom mbo-hbo en de positie van mbo-niveau 4 en de
associate degree
Een van de gevolgen van het EKK voor het mbo heeft te maken met
de bredere Lissabon-doelstelling te streven naar een verhoging van het
percentage hoger opgeleiden in Europa (en dus ook Nederland). Deze
doelstelling heeft verschillende raakvlakken met de discussie over de
positie van mbo-niveau 4 en de associate degree in het EKK. Daarom
worden deze punten hier gezamenlijk besproken.
De introductie van het EKK hangt samen met de wens het percentage
hoger opgeleiden binnen Nederland en Europa te verhogen. In Nederland
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wordt binnen dit thema voornamelijk gesproken over de verbetering van
de doorstroom van het mbo naar het hbo. Deze zogenaamde ‘koninklijke
route’ krijgt daarom ook veel aandacht in de literatuur rondom de
thematiek van hoger opgeleiden.
Duidelijk is dat de doorstroom tussen het mbo en het hbo moet worden
bevorderd. Hoewel ongeveer 50% van de studenten op mbo-niveau 4 op
dit moment een hbo-opleiding gaat volgen, is de overstap groot. Dit komt
tot uiting in de uitvalpercentages in het eerste jaar van het hbo; deze is
voor mbo’ers het grootst (21,3% ten opzichte van 14% voor havisten)
(HBO-raad, 2008).

22
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Uit de literatuur blijkt dat een aantal factoren de doorstroom tussen
beroepsonderwijs en hoger onderwijs belemmert. Naast kenmerken van
het individu, zoals een gebrek aan vertrouwen, zijn het voornamelijk
institutionele factoren die van invloed kunnen zijn op de doorstroom van
beroepsonderwijs naar hoger onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld verschillen
in onderwijsmethoden en een gebrek aan samenhang en integratie
van kwaliﬁcaties. Bovendien kan ook een gebrek aan erkenning van
deelkwaliﬁcaties of non-formeel en informeel leren een rol spelen in een
beperkte doorstroom (McCoshan, Drozd, Nelissen & Nevala, 2008). In
Nederland komen deze institutionele belemmeringen bijvoorbeeld naar
voren in een onderzoek van het procesmanagement MBO 2010 (Kanters,
2008). Uit dit onderzoek, waar 51 kwaliﬁcatiedossiers zijn bekeken
op hun werkbaarheid in de praktijk, komt naar voren dat gebruikers
vinden dat de aansluiting met het hbo slecht is. In het hbo wordt
bijvoorbeeld met andere competenties gewerkt dan de competenties in
de kwaliﬁcatiedossiers in het mbo. Ook wordt opgemerkt dat informatie
over de aansluiting tussen het mbo en het hbo in de kwaliﬁcatiedossiers
ontbreekt. Dit is tevens een van de conclusies uit deelonderzoek
B van het parlementair onderzoek naar de competentiegerichte
KWALIlCATIESTRUCTUUR 3CHUIT +ENNIS  (ÚVELS  P   $OORDAT DEZE
informatie in de kwaliﬁcatiedossiers ontbreekt, verslechtert de aansluiting
tussen het mbo en het hbo. De HBO-raad maakt zich zorgen over het
instroomniveau van studenten op het hbo. Omdat de kenniscentra voor
beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliﬁcatiedossiers vormgeven
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De komst van het EKK lijkt een mogelijkheid te zijn om de institutionele
barrières te doorbreken. In eerste instantie lijken institutionele
factoren juist belemmerend te kunnen werken in het bereiken van de
doelstellingen van het EKK. Maar doordat de landen in Europa door de
komst van het EKK zich juist actief bezig gaan houden met de vormgeving
van de kwaliﬁcatiestructuur, kunnen deze obstakels worden weggenomen,
bijvoorbeeld door de komst van nationale kwaliﬁcatieraamwerken. Voor
Nederland kan de komst van het EKK een reden zijn om de overgang van
mbo naar hbo kritisch te bekijken en wellicht tot verﬁjningen te komen.
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en de HBO-raad hier geen stem in heeft, zijn doorstroomkwaliﬁcaties in
de kwaliﬁcatiedossiers van ondergeschikt belang geworden (HBO-raad,
2009). De huidige staatssecretaris van OCW, Marja van BijsterveldtVliegenthart, heeft inmiddels voorgesteld dat de hbo-sector zitting neemt
in de paritaire commissies van de kenniscentra (Min. OCW, 2009). De
paritaire commissies toetsen de kwaliﬁcatiedossiers op vorm-, proces-,
en inhoudelijke criteria. Door zitting van de hbo-sector in deze paritaire
commissies kan de doorstroom van mbo naar hbo wellicht worden
verbeterd.
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De invulling van deze verticale differentiatie vindt op dit moment plaats
door de toevoeging van de associate degree aan de beroepskolom. De
associate degree wordt ook wel kort-hbo genoemd en is tussen het
mbo en het hbo gepositioneerd. De opleidingen zijn ondergebracht
binnen hbo-instellingen, maar samenwerking met het mbo (regionale
opleidingencentra, roc’s) wordt niet uit de weg gegaan (HBO-raad,
2009). In relatie tot het EKK wordt de associate degree ingedeeld op
niveau 5. Over deze koppeling aan niveau 5 bestaat volgens Bal en De
Jonge (2007) weinig weerstand. Met de komst van de associate degree
wordt geprobeerd de aansluiting van opleidingen in het mbo en hbo te
verbeteren.
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Mbo-niveau 5?
Zoals gezegd is de associate degree ondergebracht binnen het hoger
onderwijs. De vraag is of alléén het hoger onderwijs ‘recht’ heeft op niveau
5 van het EKK of in het nog te construeren NKK. Er bestaat discussie over
de vraag of ook in het mbo kwaliﬁcaties op niveau 5 kunnen bestaan.
Als gekeken wordt naar een belangrijk uitgangspunt van het EKK, dat
van leerresultaten, moet geconcludeerd worden dat het uitsluiten van
mbo-kwaliﬁcaties op niveau 5 geen optie is. Er moet immers op meerdere
manieren een bepaald kwaliﬁcatieniveau kunnen worden bereikt. Het
enkel toekennen van EKK-niveau 5 aan de kort-cyclische hbo-opleidingen
zou hier afbreuk aan doen. De meningen over de wenselijkheid van een
niveau 5-kwaliﬁcatie in het mbo lopen echter uiteen.
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De Onderwijsraad is tegen niveau 5-kwaliﬁcaties in het mbo, zo blijkt
uit verschillende rapporten (Van Rens, 2006; Onderwijsraad, 2004).
De Onderwijsraad denkt dat toevoeging van een mbo 5-niveau niet
nodig is en ziet meer kans in extra aandacht voor mbo-opleidingen op
niveau 3 en 4 en het aanhalen van de banden tussen het mbo en het
hbo (bijvoorbeeld door middel van doorlopende leerlijnen en warme
overdracht). Ook moet de focus liggen op studenten in het mbo die
twijfelen over doorstroom naar het hbo (Onderwijsraad, 2005). De
Onderwijsraad pleit wel voor opleidingen op niveau 5 binnen het hoger
onderwijs. Met deze stellingname lijkt de Onderwijsraad het beeld op
te roepen van structuurdenken. De helderheid in bestaande structuren
in het aanbod van mbo- en hbo-opleidingen lijkt immers belangrijker te
zijn dan het kwaliﬁcatieniveau dat personen kunnen behalen, ongeacht
de manier waarop dit niveau wordt behaald (door middel van een
mbo-opleiding, hbo-opleiding of werk). Hiermee wordt het aanbod
in kwaliﬁcaties (en de manier waarop deze kunnen worden bereikt)
belangrijker dan de vraag ernaar.
Uit onderzoek van Bal en De Jonge blijkt echter ook dat een deel van
de betrokken stakeholders vindt dat voor sommige kwaliﬁcaties op
niveau 4 in het mbo, niveau 5 van het EKK of NKK wél geschikt zou
zijn (2007). Deze kwaliﬁcaties hebben voornamelijk betrekking op de
middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Deze conclusie
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komt in grote lijnen overeen met de resultaten uit onderzoek van
het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA, Schuit
e.a., 2009) waaruit blijkt dat een meerderheid van de (onderzochte)
uitstroomkwaliﬁcaties op mbo-niveau 4 op een hoger niveau dan EKKniveau 4 gekoppeld zou kunnen worden. De meeste uitstromen blijken
binnen dit onderzoek namelijk te koppelen aan niveau 4/5 van het EKK,
waarbij met name op het criterium competentie van het EKK (gedeﬁnieerd
in termen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) veelal EKK-niveau
5 van toepassing is. Met dit resultaat lijkt het erop dat het inderdaad
voornamelijk de middenkaderopleidingen zijn die soms aan niveau 5
van het EKK of (te ontwikkelen) NKK te verbinden zijn. Op deze manier
zouden er geen nieuwe kwaliﬁcaties op niveau 5 in het mbo ontwikkeld
hoeven te worden, maar kunnen bepaalde bestaande kwaliﬁcaties die nu
op niveau 4 van het mbo zijn gepositioneerd, in termen van het EKK (of
NKK) worden ingedeeld op niveau 5. Zo ontstaat er een tweedeling in de
indeling van kwaliﬁcaties op mbo-niveau 4; sommige kwaliﬁcaties kunnen
worden ingedeeld op EKK (c.q. NKK) niveau 5, andere kwaliﬁcaties
worden ingedeeld op EKK (c.q. NKK) niveau 4.
Wel moet worden bekeken of het ook wettelijk mogelijk is om mbo-niveau
4-kwaliﬁcaties op te splitsen naar EKK (c.q. NKK) niveau 4 en niveau 5
(Bal & De Jonge, 2007).
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Mbo en het hoger onderwijs
Om de Lissabon-doelstelling van 50% hoogopgeleiden in 2010 te kunnen
halen, wordt ook een discussie gevoerd over de positie van niveau
4-kwaliﬁcaties binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De discussie
heeft betrekking op de vraag of de kwaliﬁcaties op mbo-niveau 4 eigenlijk
niet zouden moeten worden ingedeeld bij het hoger onderwijs. Deze
discussie is niet zoals de voorgaande tekst een discussie over de structuur
van kwaliﬁcaties, maar heeft betrekking op de validiteit/geldigheid van
niveaus zoals deze nu bestaan in de Nederlandse onderwijsstructuur.
Op dit moment loopt Nederland achter in het percentage hoger
opgeleiden ten opzichte van andere OECD-landen (Organisation for
Economic Co-operation and Development). Nederland neemt een
middenpositie in met betrekking tot het aantal hoger opgeleiden en
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studenten in het tertiair onderwijs. Toch scoort Nederland bovengemiddeld
op vaardigheidstesten en hoort hierbij tot de best presterende landen (SER,
2006). Door deze afwijking in scores rijst de vraag of de internationale
kwaliﬁcatieregels van onderwijsniveaus (ISCED) wel correct zijn. Moens
(2005) geeft aan dat, naast een gebrek aan mensen met een kort-cyclisch
hbo-diploma, de indeling van mbo-niveau 4 in ISCED-niveau 3/4 een
reden kan zijn voor het lage aantal hoogopgeleiden in Nederland. Ze stelt
dat in andere landen opleidingen die gelijk staan met het niveau van mbo
4-opleidingen in Nederland, worden geclassiﬁceerd als hoger onderwijs
(ISCED 5). Het gaat bijvoorbeeld om Amerikaanse AD-programma’s. Deze
programma’s hebben een lager niveau dan Nederlandse AD-programma’s
en staan eerder gelijk met mbo-niveau 4. Internationaal bezien lijkt de
kwaliteit/het niveau van mbo-niveau 4-opleidingen dus erg hoog te zijn
in relatie tot het ISCED-niveau waarop deze opleidingen zijn ingedeeld.
Hiermee is het de vraag of de internationale niveauvergelijking met mboniveau 4 niet mank loopt.
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Als alle kwaliﬁcaties op mbo-niveau 4 tot het hoger onderwijs zouden
worden gerekend, zou het aantal hoger opgeleiden fors toenemen, tot
bijna 40%. Buiten het feit dat veranderingen in de positie van mboniveau 4-opleidingen (grote) wettelijke gevolgen met zich mee zou
brengen, is het natuurlijk de vraag of dit een oplossing vormt voor het
probleem van het relatief lage percentage hoger opgeleiden. Willen we
enkel in internationale vergelijkingen komen tot een groter percentage
hoger opgeleiden en hiermee de doelstelling van 50% hoger opgeleiden
dichterbij brengen of is het doel om het vaardigheden-, werk- en
denkniveau van Nederland echt omhoog te brengen? De komst van de
associate degree lijkt in ieder geval een eerste stap om te komen tot meer
hoger opgeleiden in Nederland.
Uit bovenstaande beschrijving met betrekking tot de doorstroom mbohbo en de positionering van mbo-niveau 4 en de associate degree kan
geconcludeerd worden dat er op dit moment voornamelijk discussie is
over het hoogste niveau binnen het mbo: de niveau 4-kwaliﬁcaties. Er
is zowel discussie over de vraag of er ook niveau 5-kwaliﬁcaties in het
middelbaar beroepsonderwijs moeten komen of dat deze eigenlijk reeds
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Met de eventuele komst van een NKK en de koppeling van kwaliﬁcaties
aan het EKK zal op bovengenoemde discussiepunten een beslissing
moeten worden genomen. De eventuele komst van een NKK wordt
verderop in deze bijdrage besproken.
De kwaliﬁcatiestructuur in het mbo en het EKK
De kwaliﬁcatiestructuur in het mbo is opgebouwd rondom vier niveaus.
In het verleden zijn drie criteria vastgesteld aan de hand waarvan het
niveau van een beroepsproﬁel en -kwaliﬁcatie bepaald kon worden. Deze
drie criteria zijn verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer (Persoon &
(ÚVELS  
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bestaan (maar nog niet worden erkend als zijnde niveau 5). Daarnaast
bestaat de vraag of niveau 4-kwaliﬁcaties eigenlijk niet tot het hoger
onderwijs zouden moeten worden gerekend. Dit zou in een keer het
aantal hoger opgeleiden in Nederland sterk doen toenemen, waardoor
het behalen van de Lissabon-doelstelling van 50% hoger opgeleiden
in 2010 dichterbij komt. De positie van de associate degree als niveau
5-kwaliﬁcatie kent weinig weerstand. Doordat de associate degree binnen
het hoger onderwijs is gepositioneerd, komt (ook) op deze manier de
Lissabon-doelstelling dichterbij.
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Verantwoordelijkheid is de mate waarin een beroepsbeoefenaar
aanspreekbaar is op zijn (beroepsmatig) handelen door anderen. Dit
kan uiteenlopen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk tot
verantwoordelijkheid voor het werk van anderen. Complexiteit is de mate
waarin (beroepsmatige) handelingen gebaseerd zijn op de toepassing
van (routinematige en standaard) procedures. Transfer is de mate
waarin (kennis en) beroepsvaardigheden in andere (beroepsmatige)
situaties toegepast kunnen worden. Het criterium transfer wordt in de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur niet meer gebruikt (Persoon &
(ÚVELS   $E ANDERE TWEE CRITERIA WORDEN NOG WEL GEBRUIKT VOOR HET
vaststellen van niveaus.
In de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers wordt het niveau van beroepsuitoefening
op een aantal plaatsen duidelijk gemaakt. Allereerst wordt in deel

pub07.indd 27

15-01-2010 13:36:19

B van de kwaliﬁcatiedossiers het niveau onderbouwd door middel
van de beschrijving onder de kopjes ‘complexiteit’ en ‘rol en
verantwoordelijkheden’. Binnen het kopje ‘rol en verantwoordelijkheden’
wordt verder onderscheid gemaakt in de rol die iemand heeft, de
mate van zelfstandigheid in de beroepsuitoefening en de mate van
verantwoordelijkheid in de beroepsuitoefening.
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In deel B van de kwaliﬁcatiedossiers kan het niveau van een kwaliﬁcatie
ten opzichte van een andere kwaliﬁcatie van een lager niveau (binnen
hetzelfde kwaliﬁcatiedossier) zichtbaar worden door een andere/extra
toegevoegde kerntaak, een ander/extra uit te voeren werkproces en/
of een andere/extra aangekruiste competentie. In deel C van het
kwaliﬁcatiedossier, dat een uitwerking is van deel B, kan een hoger
niveau zichtbaar zijn door ander/extra beschreven zichtbaar gedrag,
een andere/extra beschrijving van de noodzakelijke vakkennis en
vaardigheden en/of door een andere/extra prestatie-indicator ten opzichte
van een lager niveau binnen hetzelfde kwaliﬁcatiedossier (Stuurgroep
Competentiegericht Beroepsonderwijs, 2006).
De Stuurgroep Competentiegericht Beroepsonderwijs (2006) geeft aan
dat op de lange termijn gezocht moet worden naar een consistente en
gemeenschappelijk te gebruiken taal voor de onderbouwing van niveaus.
Deze ontbreekt namelijk op dit moment nog. Bij deze ontwikkeling zal ook
rekening gehouden moeten worden met de vertaling van het EKK naar de
kwaliﬁcatiestructuur in het mbo.
Het EKK omvat de criteria kennis, vaardigheden en competentie.
Competentie heeft in het EKK een andere betekenis dan de betekenis van
competenties in de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in Nederland.
In Nederland wordt het begrip competentie gedeﬁnieerd als “het vermogen
van een individu om in arbeids- en beroepssituaties (maar ook in leeren opleidingssituaties of maatschappelijke situaties) op adequate wijze
PROCESGERICHT EN PRODUCTGERICHT TE HANDELENv (ÚVELS 6ISSER  3CHUIT
2006). Het begrip competentie valt uiteen in vier wezenskenmerken:
a) een geïntegreerd geheel van kennis, houding en vaardigheden, b)
handelingsoriëntatie, c) individugericht, en d) ontwikkelingsgericht.
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De kwaliﬁcatiedossiers omschrijven kennis en vaardigheden juist
zeer praktisch, in termen van wat een beginnend beroepsbeoefenaar
precies moet kunnen doen. Bijvoorbeeld kennis hebben van software
of zorgvuldig kunnen werken. Meer algemene omschrijvingen van het
kennis- of vaardighedenniveau zoals die gebruikt worden in het EKK, die
vanwege de functie van vertaalinstrument noodzakelijkerwijs een meer
globaal en abstract karakter hebben, komen maar af en toe terug in deel
B van het kwaliﬁcatiedossier. Vaak ontbreken deze omschrijvingen.
Omdat in de kwaliﬁcatiedossiers de kennis en vaardigheden op een heel
operationeel niveau worden beschreven, en ook vrij breed – kennis van
software, maar hoeveel kennis precies voor een bepaald niveau? – wordt de
koppeling aan EKK-niveaus een subjectief proces. Beyer, Grollmann en
Hanf (2009) vinden dat het toekennen van een niveau aan kwaliﬁcaties
door experts zal moeten plaatsvinden.
Een tweede punt is hóe toekenning van niveaus aan kwaliﬁcaties
moet plaatsvinden. Dit kan zowel door per descriptor te kijken wat het
gemiddelde niveau is over alle kerntaken heen, maar dit is ook mogelijk
door per kerntaak een gemiddeld niveau van de kennis, vaardigheden en
competenties te nemen. Een keuze voor een optie kan de uitkomst van de
niveautoekenning doen verschillen. Dit wordt duidelijk in tabel 1.1.
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In het EKK worden competenties echter opgevat in termen van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Op het gebied van kennis
en vaardigheden omschrijft het EKK de moeilijkheidsgraad van de
te gebruiken kennis en vaardigheden in vrij globale en abstracte
termen. Dit loopt uiteen van algemene basiskennis en vereiste
basisvaardigheden om eenvoudige taken uit te voeren (niveau 1) tot
de meest geavanceerde kennis op werk- en studiegebied en op het
raakvlak tussen verschillende vakgebieden en de meest geavanceerde
en gespecialiseerde vaardigheden en technieken, met inbegrip van
synthese- en evaluatievaardigheden/-technieken, vereist om kritische
problemen in onderzoek en/of innovatie op te lossen en bestaande kennis
of professionele manieren van werken uit te breiden en opnieuw te
deﬁniëren (niveau 8).
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Tabel 1.1 Mogelijkheden in het toekennen van niveaus aan kwaliﬁcaties
Gemiddeld voor de
descriptoren kennis,
vaardigheden en
competentie

Gemiddeld over alle
kerntaken
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Kennis

Niveau 3

Kerntaak 1

Niveau 4

Vaardigheden

Niveau 4

Kerntaak 2

Niveau 4

Competentie

Niveau 3

Kerntaak 3

Niveau 3

Gemiddeld

Niveau 3,33

Gemiddeld

Niveau 3,67

Uit het voorgaande blijkt dat de structuur van het EKK niet een op
een vergelijkbaar is met de structuur van de kwaliﬁcatiedossiers. De
omschrijvingen die worden gehanteerd voor de vier mbo-niveaus zijn
in dat opzicht beter vergelijkbaar. Deze niveaus worden omschreven
aan de hand van complexiteit (in termen van aard van het werk en
aard van de kennis en vaardigheden), rol, verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. De begrippen die worden gebruikt zijn dus dezelfde als in
de kwaliﬁcatiedossiers, alleen worden ze hier, net als in het EKK, op een
meer globaal niveau/in algemene termen omschreven. Tabel 1.2 geeft de
omschrijvingen van de niveaus weer.
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Tabel 1.2 Omschrijvingen van de vier mbo-niveaus
Niveau 1: de beroepsbeoefenaar (assistent) vervult een assisterende/ondersteunende rol
De beroepsbeoefenaar (assistent) vervult een assisterende/ondersteunende rol. Hij is
verantwoordelijk voor het opgedragen werk. Hij vraagt raad/advies bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Zijn werk kent niet of nauwelijks afbreukrisico’s. De beroepsbeoefenaar werkt onder toezicht. Hij ontvangt steeds instructies van zijn meerdere. De
beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Om zijn werk te
doen beschikt de beroepsbeoefenaar over taakgerichte kennis en vaardigheden, die voor
de uitoefening van het beroep nodig zijn.

De beroepsbeoefenaar (vakman) vervult een uitvoerende/ondersteunende rol. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij vraagt raad/advies bij wisselende
of onverwachte omstandigheden. In zijn werk is een geringe mate van afbreukrisico’s
mogelijk. De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig onder begeleiding. Bij een kortdurende
opdracht werkt hij volledig zelfstandig. Hij ontvangt instructies van zijn meerdere. De
beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Om zijn werk te
doen, beschikt de beroepsbeoefenaar over algemene basiskennis en -vaardigheden, die
voor de uitoefening van het beroep nodig zijn.

ecbo

Niveau 2: de beroepsbeoefenaar (vakman) vervult een uitvoerende/ondersteunende rol

Niveau 3: de beroepsbeoefenaar (vakman) vervult verschillende rollen
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De beroepsbeoefenaar (vakman of middenkaderfunctionaris) vervult veel verschillende rollen,
VAN UITVOEREND TOT LEIDINGGEVEND VAN COÚRDINEREND TOT BELEIDSBEPALEND EN VAN BEGELEIDEND TOT
innoverend. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de resultaten
van (meerdere) teams/projecten/afdelingen in de organisatie. Hij speelt in op wisselende en
onverwachte omstandigheden. In zijn werk heeft hij (in hoge mate) te maken met afbreukrisico’s.
De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig (zonder tussentijds) verantwoording af te leggen aan
een leidinggevende en kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren. De beroepsbeoefenaar
verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden, maar verricht ook werk dat naar eigen inzicht
wordt uitgevoerd en waarbij verschillende standaardwerkzaamheden gecombineerd moeten worden. Zijn werkzaamheden zijn divers van aard. Om zijn werkzaamheden uit te voeren, beschikt de
beroepsbeoefenaar over specialistische kennis en -vaardigheden, die voor de uitoefening van het
beroep nodig zijn. Daarnaast beschikt hij over theoretische kennis van het werkveld en specialistische kennis (vakman) en -vaardigheden voor de bedrijfsvoering (middenkaderfunctionaris).
Niveau 4: de beroepsbeoefenaar vervult veel verschillende rollen, uitvoerend en leidinggevend
De beroepsbeoefenaar (vakman of middenkaderfunctionaris) vervult veel verschillende rollen,
VAN UITVOEREND TOT LEIDINGGEVEND VAN COÚRDINEREND TOT BELEIDSBEPALEND EN VAN BEGELEIDEND TOT
innoverend. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de resultaten
van (meerdere) teams/projecten/afdelingen in de organisatie. Hij speelt in op wisselende en
onverwachte omstandigheden. In zijn werk heeft hij (in hoge mate) te maken met afbreukrisico’s.
De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig (zonder tussentijds) verantwoording af te leggen aan
een leidinggevende en kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren. De beroepsbeoefenaar
verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden, maar verricht ook werk dat naar eigen inzicht
wordt uitgevoerd en waarbij verschillende standaardwerkzaamheden gecombineerd moeten worden. Zijn werkzaamheden zijn divers van aard. Om zijn werkzaamheden uit te voeren, beschikt de
beroepsbeoefenaar over specialistische kennis en -vaardigheden, die voor de uitoefening van het
beroep nodig zijn. Daarnaast beschikt hij over theoretische kennis van het werkveld en specialistische kennis (vakman) en -vaardigheden voor de bedrijfsvoering (middenkaderfunctionaris).
Bron: Colo, zie www.colo.nl.
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Er kan dus vastgesteld worden dat zowel in het EKK als in de
omschrijvingen van de mbo-niveaus de begrippen kennis, vaardigheden,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid terugkomen. De laatste twee
vallen in het EKK onder de noemer competentie. Hiermee zou het
mogelijk moeten zijn om de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur
in te passen in het EKK. Dit blijkt ook uit de resultaten van de
nationale consultatie van het voorstel voor een EKK (Van Rens, 2006),
HET ONDERZOEK VAN HET #OÚRDINATIEPUNT 4OETSING +WALIlCATIES -"/
naar niveauaanduidingen in de kwaliﬁcatiestructuur van het mbo
#OÚRDINATIEPUNT  EN DEELONDERZOEK " VAN HET PARLEMENTAIR
onderzoek naar de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur (Schuit
e.a., 2009). Uit ditzelfde onderzoek komt echter ook naar voren dat een
gedeelte van de onderzochte kwaliﬁcaties niet eenduidig te koppelen
is aan één EKK-niveau. Op basis van de beschrijvingen van het niveau
in deel B en deel C schommelen veel kwaliﬁcaties/uitstromen tussen
twee EKK-niveaus in. De Onderwijsraad (2008) pleit daarom voor
kwaliﬁcatiedossiers die veel directer gekoppeld zijn aan het format van het
EKK. De huidige competentiegerichte kwaliﬁcaties ziet de Onderwijsraad
als onvoldoende beproefd; de raad beveelt dan ook aan om het EKK als
uitgangspunt te nemen voor de Nederlandse kwaliﬁcatiestructuur.
Uit voorgaande blijkt wel dat de meningen over het inpassen van de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in het mbo in het EKK enigszins
uiteenlopen. De positionering en koppeling van de mbo-niveaus naar
het EKK zal plaatsvinden binnen de bredere ontwikkeling van een
nationaal kwaliﬁcatiekader in Nederland. In dit NKK zullen ook andere
onderwijsniveaus worden opgenomen. Op zeer korte termijn moet blijken
hoe de implementatie van dit NKK gerealiseerd gaat worden. In de tekst
hierna ga ik dieper in op de introductie van een NKK in Nederland.
Introductie van een nationaal kwaliﬁcatiekader?
Nederland heeft de aanbeveling van de Europese Commissie om een
NKK te ontwikkelen overgenomen. Al in 2007 is in Nederland besloten
dat er een NKK zou komen (Luomi-Messerer & Prokopp, 2008). Een NKK
kan de cohesie tussen onderwijs- en opleidingssystemen vergroten en de
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complexiteit verminderen. Hierdoor zou een leven lang leren eenvoudiger
te realiseren zijn (Van Rens, 2006). Het nationaal kwaliﬁcatiekader zal in
Nederland ‘Netherlands Qualiﬁcations Framework’ (NLQF) gaan heten.
Een belangrijke vraag voor de ontwikkeling van het NLQF is of, naast de
reguliere onderwijsvormen, ook vormen van non-formeel en informeel
leren in het NLQF moeten worden opgenomen. Een andere vraag is of de
bestaande kwaliﬁcatieraamwerken (de zogenaamde partiële of sectorale
raamwerken) bij de ontwikkeling van een NLQF behouden blijven of niet.
Het is de wens van OCW dat de partiële/sectorale raamwerken (voor mbo
en hbo) behouden blijven (Luomi-Messerer & Prokopp, 2008).
Indien de partiële/sectorale raamwerken behouden blijven, maar deze wel
binnen één nationaal kwaliﬁcatieraamwerk worden gepositioneerd, is er
sprake van een zogenaamd bridging framework (Coles, in Bjørnavold &
Husa, 2008). Voor het mbo betekent dit dat de structuur van vier niveaus
intact blijft. Dit geldt ook voor het hoger onderwijs, waar gewerkt wordt
met de Dublin-descriptoren. De bestaande onderwijsstructuren blijven
in een bridging framework dus behouden, terwijl toch de aansluiting
tussen verschillende onderwijsniveaus (zoals tussen het mbo en het hbo)
verbeterd of beter uitgewerkt kan worden. Het NLQF zou, indien het de
doelen van het EKK wil nastreven, ook de mogelijkheid moeten bevatten
om binnen het mbo kwaliﬁcaties te behalen die nu enkel op het hbo zijn
te bereiken. In het EKK zijn immers niet de onderwijsstructuren leidend,
maar enkel het niveau van de kwaliﬁcaties/de leerresultaten (ongeacht
hoe deze zijn bereikt).
Een eventuele andere mogelijkheid is de constructie van een geïntegreerd
raamwerk (integrated framework) waarin geen losse partiële/sectorale
raamwerken meer bestaan, maar waar slechts één set van niveaus en
descriptoren bestaat waarmee alle vormen van educatie en onderwijs
worden beschreven (Coles, in Bjørnavold & Husa, 2008). Omdat voor
dit type raamwerk alle partiële/sectorale raamwerken moeten worden
herzien, ligt dit minder voor de hand.
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Op dit moment is Nederland bezig met de ontwikkeling van een NLQF.
In een overzicht van 32 Europese landen bevindt Nederland zich nog
in de achterhoede (Bjørnavold, 2008). Hoewel in 2007 de beslissing
gemaakt is een NLQF te ontwerpen, is men momenteel bezig met een
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advies over de vormgeving en implementatie van een NLQF. Hieruit
zal blijken wat voor type raamwerk Nederland zal gaan hanteren in de
vormgeving van het NLQF. In 2009 kan gewerkt worden aan draagvlak bij
de betrokken stakeholders, zodat in 2010 in elk geval de diplomaniveaus
kunnen worden ingeschaald bij het EKK en in 2012 op alle diploma’s het
betreffende EKK-niveau staat.
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Speciﬁek voor het mbo bestaat de vraag hoe wordt omgegaan
met het verschil in perspectief op competentieniveaus. Binnen
beroepscompetentieproﬁelen en kwaliﬁcatiedossiers in het mbo wordt
gesproken over beginnend beroepsbeoefenaar en de daarbij behorende
kennis, vaardigheden en competenties. Binnen het EKK wordt echter
meer algemeen gesproken van competentie van personen (niet speciﬁek
VOOR EEN BEGINNEND BEROEPSBEOEFENAAR (ÚVELS   $E RELATIE TUSSEN
deze twee uitgangspunten moet bij het construeren van een NLQF nader
worden bekeken.

ecbo

De kwaliﬁcatiestructuur voor educatie en het EKK
In het voorgaande is gekeken naar de implicaties van het EKK voor
het mbo en mogelijke discussiepunten die hierbij aan de orde zijn.
Volwasseneneducatie maakt echter ook deel uit van het bve-stelsel.
Hoewel in de discussie rondom het EKK educatie een ondergeschoven
kindje lijkt te zijn, is het toch ook relevant om in te gaan op de vraag
of het EKK ook gevolgen heeft voor de kwaliﬁcatiestructuur educatie.
Moet de kwaliﬁcatiestructuur educatie ook worden gerelateerd aan het
EKK? En zo ja, hoe dan? Duidelijk zal worden dat discussie rondom de
positie van kwaliﬁcaties uit het voortgezet onderwijs (vo) een rol spelen
in het beantwoorden van de vragen met betrekking tot educatie. Om
goed te kunnen ingaan op de implicaties voor educatie is relatief veel
achtergrondinformatie nodig. Daarom zal ik eerst een korte inleiding
geven op de kwaliﬁcatiestructuur educatie.
In de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) staat aangegeven dat
educatie vier soorten opleidingen bevat:
1 opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
2 opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren;
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3 de opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) I en II;
4 andere opleidingen gericht op sociale redzaamheid.

Per type traject bestaan verschillende opleidingen, die gericht zijn op het
behalen van een bepaald niveau. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de
kwaliﬁcatiestructuur beroepsonderwijs. De basisstructuur educatie wordt
weergegeven in ﬁguur 1.2.

ecbo

In de basisstructuur educatie, die bestaat sinds 2003, worden vier
trajecten onderscheiden. Deze trajecten zijn gericht op:
s sociale redzaamheid;
s educatieve redzaamheid (o.a. vavo);
s professionele redzaamheid zonder kwaliﬁcatie beroepsonderwijs;
s professionele redzaamheid met kwaliﬁcatie beroepsonderwijs.
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Figuur 1.2 De basisstructuur educatie
Educatie i.s.m.
beroepsonderwijs

Educatie
Perspectief
Educatieve
redzaamheid
(ER)

Professionele
redzaamheid
ongekwaliﬁceerd
(PO)

Orientatiefase

Startcompetentieniveau

Sociale
redzaamheid
(SR)

Professionele
redzaamheid
(PK)

Zeer laag
1

Streefcompetentieniveau
SR1

Streefcompetentieniveau
PO1

Assistentniveau

Laag
2

Streefcompetentieniveau
SR2

Streefcompetentieniveau
PO2

Basisberoepsniveau

Basis
3

Streefcompetentieniveau
SR3

Streefcompetentieniveau
vmbo-tl

Streefcompetentieniveau
PO3

Vakfunctionarisniveau

Hoger
4

Streefcompetentieniveau
SR4

Streefcompetentieniveau ER4/
havo & vwo

Streefcompetentieniveau
PO4

Middenkaderniveau

Bron: Tubbing, 2003.
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Als gekeken wordt naar het type opleidingen en de onderscheiden
trajecten die onder educatie vallen, is het de vraag of deze in te passen
zijn in het EKK of NLQF. In het onderzoek van Bal en De Jonge (2007)
komt naar voren dat kwaliﬁcaties die onder het vavo vallen op een gelijke
positie moeten komen te staan als de opleidingen in het voortgezet
onderwijs. Dit is een logisch uitgangspunt, aangezien leerresultaten
centraal staan in het EKK. Verder wordt gesteld dat de overige vormen
van educatie niet goed in te passen lijken te zijn, omdat binnen deze
trajecten mogelijkheden tot arbeidsmarktkwaliﬁcatie of doorstroom (naar
vervolgopleidingen) niet aanwezig zijn.
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Als het uitgangspunt is dat vavo-kwaliﬁcaties dezelfde positie hebben als
opleidingen in het voortgezet onderwijs, bestaat een tweede discussiepunt
over hóe kwaliﬁcaties uit het voortgezet onderwijs (en dus ook vavo)
opgenomen moeten worden in een NLQF en gekoppeld kunnen worden
aan het EKK. Dit heeft te maken met het feit dat opleidingen in het
voortgezet onderwijs niet arbeidsmarktkwaliﬁcerend zijn. In principe
omvat het EKK ook vormen van algemeen vormend onderwijs en
volwasseneneducatie (Van Rens, 2006); toch wordt voor kwaliﬁcaties
in het voortgezet onderwijs ook wel gesproken over het creëren van
andersoortige niveaus, bijvoorbeeld het gebruik van schaduwniveaus.
Hierover bestaat echter discussie. Anderen vinden dat deze opleidingen
net als de overige opleidingen gewoon direct in een NLQF moeten
worden opgenomen (Bal & De Jonge, 2007). Tijdens de consultatieronde
van het EKK in 2005 is door de minister van OCW aangegeven dat
de functionaliteit van het EKK beperkt zou moeten blijven tot een
vergelijkingsinstrument voor arbeidsmarktrelevante kwaliﬁcaties. Het
voorstel van schaduwniveaus zou dan een logische oplossing kunnen zijn.
Een derde discussiepunt bij opleidingen in het voortgezet onderwijs is het
niveau van deze opleidingen in het EKK/NLQF. Met een diploma op havoof vwo-niveau is een startkwaliﬁcatie behaald. Havo- en vwo-opleidingen
lijken daarmee gelijk te staan met opleidingen op mbo-niveau 2. Met
een havo- en vwo-diploma ontstaat echter ook toegang tot het hoger
beroepsonderwijs respectievelijk wetenschappelijk onderwijs. Dit betekent
dat havo ook aan het niveau van mbo-4 gelijkgesteld zou kunnen
worden en vwo aan het niveau van hbo. Er ontstaat dus een discrepantie
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Voor trajecten die gericht zijn op ‘professionele redzaamheid
gekwaliﬁceerd’ lijkt het logisch om deze op gelijk niveau te plaatsen met
de kwaliﬁcatieniveaus in het middelbaar beroepsonderwijs. Deelnemers in
deze trajecten willen namelijk een kwaliﬁcatie of enkele deelkwaliﬁcaties
halen uit de kwaliﬁcatiestructuur zoals die in het beroepsonderwijs
bestaat (Tubbing, 2003). Het niveau van de trajecten ‘professionele
redzaamheid gekwaliﬁceerd’ en de reguliere mbo-opleidingen is dus
hetzelfde, de toepassing kan wel iets anders zijn (namelijk het behalen
van deelkwaliﬁcaties). In praktijk is deze discussie echter grotendeels
theoretisch, want er worden nauwelijks nog trajecten ‘professionele
redzaamheid gekwaliﬁceerd’ uitgevoerd. De deelnemers binnen deze
trajecten volgen tegenwoordig vaak een (deeltijd-)mbo-opleiding aan het
roc en zitten niet meer in een apart educatietraject.
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in niveaus als gekeken wordt naar het niveau voor doorstroom naar
vervolgonderwijs en het niveau van de startkwaliﬁcatie.
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Geconcludeerd kan worden dat de basisstructuur educatie niet
automatisch is in te passen in het EKK of te ontwikkelen NLQF. Dat
heeft te maken met het feit dat sommige trajecten binnen educatie
(bijvoorbeeld sociale-redzaamheidstrajecten) geen mogelijkheden bieden
tot arbeidsmarktkwaliﬁcatie of doorstroom. Andere opleidingen, zoals
vavo (educatieve redzaamheid) zijn makkelijker in te passen. Hier bestaat
echter de vraag hoe niet-kwaliﬁcerende opleidingen opgenomen moeten
worden in het EKK/NLQF.
Bij de ontwikkeling van een NLQF, dat op korte termijn zal plaatsvinden,
zal precieze invulling gegeven moeten worden aan deze vragen.

1.4

Een blik op de toekomst: mogelijke keuzen voor introductie van
EKK en NLQF
In deze paragraaf schets ik enkele scenario’s ten aanzien van invoering
van het EKK en vormgeving van een NLQF in Nederland. Ik sluit deze
paragraaf af met een korte conclusie ten aanzien van de vraagstelling.
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Voordat we overgaan op de mogelijke scenario’s, geef ik eerst een korte
terugblik op wat tot nog toe besproken is.
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Tot nog toe zijn verschillende onderwerpen besproken die door de komst
van het EKK (mogelijk) gevolgen hebben voor of discussies opwerpen in
het mbo. Het gaat om de volgende zaken:
s het belang van doorstroom van mbo naar hbo, in het kader van de
Lissabon-doelstellingen;
s de invoering van verticale differentiatie in de beroepskolom, door de
komst van de associate degree;
s de mogelijke positie van de associate degree/niveau 5-opleidingen in
het mbo;
s de huidige positie van niveau 4-opleidingen in mbo en de mogelijkheid
van ‘opschaling’ naar niveau 5;
s de fricties en mogelijkheden van het inpassen van de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur binnen het EKK;
s de introductie van een NLQF;
s de (on)mogelijkheden van het inpassen van de kwaliﬁcatiestructuur
voor educatie in het EKK.
De hierboven besproken punten geven input voor mogelijke vormgevingen
van het NLQF. Ik zal drie mogelijke scenario’s bespreken en hierbij vooren nadelen aangeven van elke optie.
Mogelijke scenario’s in de vormgeving van een NLQF
Scenario 1: een-op-een-vertaling
Een eerste mogelijk scenario is de ontwikkeling van een NLQF waarbij
een een-op-een-vertaling plaatsvindt met de huidige onderwijs- en
opleidingsstructuur in Nederland. In dit scenario blijft het bestaande
onderwijsbestel behouden en is de hiërarchie in onderwijsstructuren en
-niveaus leidend.
Dit overbruggend raamwerk zou uit acht niveaus bestaan, waarbij
niveau 1 tot en met 4 van het NLQF gekoppeld worden aan de vier
kwaliﬁcatieniveaus in het mbo, niveau 5 aan de associate degree in het
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Het belangrijkste voordeel van dit scenario is het zeer beleidsarme
karakter. Het formuleren van descriptoren is in dit scenario het
belangrijkste werk. Daarbuiten zijn er nauwelijks wijzigingen ten
opzichte van de huidige situatie. Er zijn diverse nadelen aan dit scenario
verbonden.
Ten eerste krijgt het begrip leeruitkomsten in dit scenario weinig
betekenis; het blijft immers belangrijk hóe je tot een kwaliﬁcatie komt en
het scenario biedt geen mogelijkheden om in meerdere onderwijsvormen
(mbo, hbo) eenzelfde kwaliﬁcatieniveau te behalen. Met de eerder
besproken discussie over het niveau van de mbo-opleidingen op niveau
4 wordt niets gedaan; het niveau van een mbo 4-opleiding blijft een trede
onder het niveau van de associate degree.
Ten tweede blijven institutionele factoren, die doorstroom van het ene
onderwijsniveau naar het andere kunnen belemmeren, in dit scenario
bestaan. De problemen die nu bestaan in de overgang van mbo naar hbo
worden niet weggenomen. Hierdoor kan het behalen van de Lissabondoelstellingen in gevaar komen. De uitgesproken wens van groei in het
aantal hoger opgeleiden door middel van het EKK komt dan ook niet goed
tot uitdrukking in dit NLQF.
Ten derde is er geen sprake van modernisering van onderwijs- en
opleidingsstelsels, terwijl dit wel het streven van het EKK is.
Er wordt ook wel gesteld dat een een-op-een-vertaling weinig ambitie
uitstraalt (Bal & De Jonge, 2007).
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hbo, niveau 6 aan opleidingen met een bachelorgraad, niveau 7 aan de
mastergraad en niveau 8 aan de doctorsgraad.
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Scenario 2: een-op-een-vertaling, met mogelijkheden voor ‘dubbele’
toekenning van niveaus
In dit scenario ontstaat een NLQF waarbij een een-op-een-vertaling
plaatsvindt van de huidige onderwijs- en opleidingsstructuur, maar
waar óók mogelijkheden zijn om een NLQF-niveau aan meerdere
onderwijsvormen toe te kennen. Zo zou het mogelijk kunnen zijn om, bij
een structuur van acht NLQF-niveaus, niveau 5 toe te kennen aan zowel
opleidingen in het hbo (associate degree) als aan (bepaalde) opleidingen
in het mbo. In dit scenario blijft het bestaande onderwijsbestel behouden,
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maar is de hiërarchie in onderwijsstructuren en -niveaus niet meer
volledig leidend.
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Voordeel van dit scenario is, net als het eerste scenario, het beleidsarme
karakter. Hoewel in scenario 2 wel wijzigingen moeten plaatsvinden in
bijvoorbeeld het kunnen aanbieden van niveau 5-opleidingen in het mbo,
blijven veranderingen en het werk dat hiervoor gedaan moet worden
te overzien. Daarnaast biedt dit scenario voordelen voor de overgang
naar hoger onderwijs. Hierdoor wordt het behalen van de Lissabondoelstellingen bevorderd. Tevens leidt dit scenario tot een ﬂexibeler
onderwijsbestel, waarin onderwijsdeelnemers meer keuze hebben in het
type onderwijs waar hun voorkeur naar uitgaat, zonder dat concessies
gedaan moeten worden aan het niveau waarop ze onderwijs willen volgen.
Het belangrijkste nadeel van dit scenario is dat het onderwijsbestel
wellicht iets minder transparant zou kunnen worden. Omdat het op
meerdere manieren mogelijk wordt een bepaald kwaliﬁcatieniveau te
behalen, zou het voor deelnemers wellicht iets lastiger zijn om verschillen
in onderwijs tussen en binnen niveaus te doorgronden. Hierdoor ontstaat
echter, zoals gezegd, wel meer ﬂexibiliteit.
In zowel scenario 1 als 2 blijft de vraag bestaan óf en hóe informeel
en non-formeel leren, algemeen voortgezet onderwijs en (delen van)
educatie in het NLQF moeten worden opgenomen. Beide scenario’s zijn
voorbeelden van een zogenaamd bridging framework.
Scenario 3: herontwerp huidig onderwijsbestel op basis van EKK
Een derde optie is om een NLQF vorm te geven op basis van een
integrated framework. In dit scenario is sprake van herontwerp van het
huidige onderwijsbestel, waarbij vormgeving plaatsvindt op basis van de
EKK-structuur.
Een belangrijk voordeel van scenario 3 is de betere aansluiting
tussen kwaliﬁcatieniveaus. Omdat sprake is van herontwerp van
het huidige bestel is het mogelijk om nieuwe structuren in het
onderwijs door te voeren. Dit biedt mogelijkheden om verschillende
onderwijs-/kwaliﬁcatieniveaus beter op elkaar af te stemmen, doordat
bijvoorbeeld sprake kan zijn van gelijke onderwijsvormen (bijvoorbeeld
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competentiegericht onderwijs waar overal met dezelfde set competenties
wordt gewerkt) en doorlopende leerlijnen. Men zit bij de vormgeving
van een NLQF niet meer vast aan bestaande structuren. Dit biedt veel
kansen voor inbedding van informeel en non-formeel leren. Een tweede
voordeel is dat in dit scenario de leervraag van de onderwijsdeelnemers
centraal staat. Dit is een verandering van aanbodgericht denken
(onderwijsstructuur is leidend) naar vraaggericht denken
(deelnemersvraag is leidend). Een scenario waar sprake is van vraaggericht
denken biedt veel kansen voor inbedding van een leven lang leren.
Dit scenario kent echter ook (grote) nadelen. Het belangrijkste nadeel
is dat de geschetste optie zeer beleidsrijk is. Er is sprake van grote
wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, waar ook wetswijzigingen
een grote rol zullen spelen. Hierdoor zal het vormgeven en doorvoeren
van dit scenario veel tijd en geld kosten. De implementatielast is dan ook
erg groot. De (politieke) haalbaarheid van dit scenario lijkt uiterst klein
te zijn, gezien de wens van OCW om de bestaande partiële/sectorale
raamwerken zoals die bestaan in het mbo en hbo te behouden. Het
geschetste scenario zal daarom uiterst waarschijnlijk theoretisch blijven.
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Het inschalen van niveaus
Indien er géén sprake is van een letterlijke een-op-een-vertaling (scenario
1), is het de vraag hoe wordt bepaald welke onderwijsniveaus aan welke
NLQF-niveaus worden gekoppeld. Een mogelijke optie is het inzetten
van experts. Deze experts zouden via een assessmentprocedure kunnen
vaststellen welke onderwijsniveaus aan welke NLQF-niveaus worden
gekoppeld (Luomi-Messerer & Prokopp, 2008; Beyer e.a., 2009).
Deze aanpak wordt ook gehanteerd in Vlaanderen. In Vlaanderen is een
nieuwe kwaliﬁcatiestructuur ingevoerd, die sterk is geënt op het EKK.
Inschaling van niveaus in de Vlaamse kwaliﬁcatiestructuur vindt plaats
door een agentschap. Dit agentschap bestaat uit vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers uit het werkveld, vertegenwoordigers
van onderwijsverstrekkers, publieke opleidingsverstrekkers en
onafhankelijke inschalingsexperts. Het agentschap doet voor elk
beroepscompetentieproﬁel (dat in Vlaanderen een soortgelijke functie
heeft als het Nederlandse kwaliﬁcatiedossier) een voorstel tot inschaling
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met behulp van een wettelijk bepaalde methodiek. De Vlaamse regering
bekracht uiteindelijk elke kwaliﬁcatie (Schuit e.a., 2009).
Ook voor Nederland zou deze aanpak een mogelijkheid kunnen zijn. Het
#OÚRDINATIEPUNT STELT VOOR DAT INDIEN PER UITSTROOM EEN INSCHATTING VAN
het NLQF/EKK-niveau wordt gemaakt, het betreffende kenniscentrum
HET NIVEAU TE LATEN INSCHATTEN (ET #OÚRDINATIEPUNT KAN VERVOLGENS IN
de toetsing van de kwaliﬁcatiedossiers ook toetsen op het voorgestelde
NIVEAU #OÚRDINATIEPUNT  
Indien sprake zal zijn van een assessmentprocedure of van
inschalingsexperts, is het niet meer automatisch zo dat bijvoorbeeld alle
mbo-opleidingen niveau 4 aan eenzelfde NLQF-niveau worden gekoppeld.
Er bestaat dan de mogelijkheid om bepaalde kwaliﬁcaties naar een hoger
of lager niveau in te schalen. Hiermee zou het mogelijk zijn om bepaalde
middenkaderopleidingen op mbo-niveau 4 in te schalen als niveau 5.
42
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Samenvattende conclusie
Ik ben deze bijdrage begonnen met de vraagstelling: wat betekent de
introductie van het EKK voor het mbo in Nederland? Deze vraagstelling
heb ik beantwoord door een aantal implicaties en discussiepunten voor
het mbo te beschrijven die samenhangen met de komst van het EKK. De
belangrijkste onderdelen hierin zijn de doorstroom van mbo naar hbo en
de hierbij behorende vragen met betrekking tot het niveau van mbo 4opleidingen. Ook is ingegaan op de inpassing van de competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur in het mbo en de introductie van een nationaal
kwaliﬁcatiekader.
Hieruit kunnen we concluderen dat de introductie van het EKK in
Nederland voor het mbo het grootste discussiepunten oplevert op het
gebied van de inschaling van het hoogste mbo-niveau, niveau 4. Deze
vraag speelt een grote rol bij de komst van een NLQF, waarin besloten
moet worden op welke niveaus de mbo-kwaliﬁcaties worden ingeschaald.
De competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in het mbo biedt voor het
indelen van de kwaliﬁcaties in het NLQF wel handvatten, maar is niet
helemaal goed vergelijkbaar met de descriptoren zoals deze in het EKK
worden gebruikt. Het zal afhangen van de descriptoren die in het NLQF
gebruikt zullen gaan worden hoe gemakkelijk dit indelingsproces zal gaan.
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EVC:
arbeidsmarktparticipatie
een stap dichterbij

2

Niet alleen via de ‘normale’ route van het volgen van een opleiding kan
een ‘diploma’ worden behaald. In toenemende mate is het ook mogelijk
erkenning te krijgen van eerder verworven competenties (EVC). Na
een korte introductie op dit onderwerp gaat de auteur van dit artikel
in op de vraag hoe EVC anno 2009 in Nederland wordt uitgevoerd.
In het kader van de economische recessie krijgt het instrument het
accent de inzetbaarheid van werkenden te verbeteren en de mobiliteit
van (ex-)werknemers te vergroten. De auteur voegt daaraan toe dat
EVC ook door gemeenten vaker kan worden gebruikt in het kader van
inburgeringstrajecten; daar liggen kansen voor roc’s.

2.1
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Inleiding
In de Lissabon-doelstellingen van de Europese Unie (EU) vervult
onderwijs een cruciale rol in het bereiken van duurzame economische
groei, betere werkgelegenheid en hechtere sociale samenhang in
Europa. Vervolgens zijn vijf EU-benchmarks voor onderwijs opgesteld die
LIDSTATEN MOETEN NASTREVEN VOLGENS DE METHODE VAN OPEN COÚRDINATIE
Landen mogen zelf uitwerken hoe zij deze benchmarks bereiken. Het
eindresultaat telt.
Een van deze doelstellingen is een stijging van het aantal volwassenen dat
deelneemt aan leeractiviteiten in de EU. Deze doelstelling is beter bekend
geraakt als een leven lang leren en is door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) opgenomen in de strategische agenda
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011 (Min. OCW,
2008). In deze publicatie stelt OCW dat investeren in leven lang leren
van belang is omdat de samenleving in een hoog tempo verandert en er
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dus steeds nieuwe eisen aan werknemers worden gesteld. Een belangrijk
instrument om een leven lang leren te realiseren is het erkennen van
eerder verworven competenties (EVC). Deze procedure is belangrijk om
arbeidservaringen en informeel leren te herkennen en te verzilveren in
formele bewijzen van leren.
In deze bijdrage ga ik in op de EVC-procedure. Eerst schets ik een
theoretisch kader van EVC. Hoe wordt leren op de werkplek erkend?
En hoe heeft EVC hierin een plek gekregen? Vervolgens probeer ik een
antwoord te geven op de vraag hoe de Nederlandse overheid met het
erkennen van verworven competenties omgaat. Tot slot koppel ik de EVCprocedure aan het debat over het participatiebudget. Ik beperk mij tot het
immigrantenvraagstuk. Ik beargumenteer dat als het participatiebudget
op de juiste wijze wordt ingezet, een gemeente niet alleen inburgering
bereikt, maar juist ook arbeidsmarktintegratie.
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2.2

Leren op de werkplek
Leren op de werkplek komt in allerlei vormen voor. Ten eerste neemt
leren op de werkplek binnen het onderwijs een belangrijke plaats in. Het
bedrijfsleven en het beroepsonderwijs zijn in Nederland onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een van de belangrijke taken van het beroepsonderwijs
is opleiden voor een beroep. Om dit beroep goed te kunnen uitoefenen
is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de behoeften van
het bedrijfsleven. Binnen het secundair beroepsonderwijs (mbo) is de
beroepspraktijkvorming (bpv) daarom van groot belang. Het algemene
beeld is dat competenties niet alleen op school geleerd worden, maar
ervaren moeten worden in praktijksituaties. Deze situaties lopen
uiteen van een geconstrueerde praktijk, zoals simulaties en miniondernemingen, tot de reële praktijk, waarin leren en ‘echt’ werken
gecombineerd worden (Onstenk, 2008).
Leren op de werkplek vindt echter ook buiten het reguliere onderwijs
plaats. Gedacht kan worden aan bedrijfsopleidingen, het volgen van korte
cursussen of het bijwonen van een lezing. Daarnaast doen werknemers
vaardigheden op terwijl zij het beroep uitoefenen. Onder de oudere
generatie laaggeschoolde werknemers komt het nog regelmatig voor dat
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een beroep uitgeoefend wordt, zonder dat voor dat beroep een bepaalde
opleiding is gevolgd. De werknemers hebben zich de vaardigheden zelf
eigen gemaakt tijdens de uitoefening van het beroep en door het volgen
van on-the-job-trainingen. Toch zijn tegenwoordig diploma’s voor de
doorstroming naar andere beroepen van belang. Het komt regelmatig
voor dat werknemers, die al jaren binnen een bedrijf werken, alsnog een
opleiding moeten volgen om door te stromen naar een andere functie.
Er is veel onderzoek gedaan naar de potentie en het belang van leren
op de werkplek (work based learning). Een zoektocht via Google naar
work based learning levert miljoenen resultaten op. Zorgvuldig en vaak
geciteerd onderzoek naar dit onderwerp is gedaan door Bailey, Hughes
en Moore (2004). Zij hebben 25 jaar onderzoek gedaan naar leren op de
werkplek. In hun onderzoek vinden zij empirisch bewijs voor een aantal
typen vaardigheden die op de werkplek geleerd worden:
s practical skills: praktische vaardigheden die nodig zijn om het beroep
goed te kunnen uitoefenen;
s ontplooiing van self-concept: jongeren worden bewuster en
ontwikkelen een zelf-concept op het moment dat zij aan het werk
gaan;
s new mode of thought: nieuwe manieren van denken die mensen
zich op de werkplek aanleren en die ook gebruikt worden bij andere
leerprocessen.
Het onderzoek maakt duidelijk dat er geen theoretische vaardigheden
op de werkplek worden geleerd, maar dat andere vaardigheden, skills en
cognities (work process knowledge) wel op de werkplek worden opgedaan
(Nijhof, 2008).
Sinds onderwijs is opgenomen in de Lissabon-doelstellingen van de
Europese Unie en er daarmee een rechtstreeks verband is gelegd tussen
onderwijs en economische ontwikkeling, staat een leven lang leren hoog
op de agenda van de politiek. Het ministerie van OCW stimuleert het leren
op de werkplek. Vorig jaar stonden de ambities die OCW, samen met de
projectdirectie Leren & Werken (PLW) heeft voor leren op de werkplek,
vermeld in het Plan van Aanpak 2008-2011: Doorpakken met Leren &
Werken. Het maken van afspraken tussen partners, het aanbieden van
duale projecten en EVC staan centraal in dit rapport. In het vervolg van
dit werkstuk ga ik dieper in op het erkennen van verworven competenties.
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Waarom sturen overheden op deze procedure aan en hoe kijkt de
Nederlandse overheid naar het erkennen van verworven competenties?
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Erkenning verworven competenties (EVC)
Zoals hierboven is beschreven vindt leren niet alleen plaats binnen het
reguliere onderwijs van een roc (regionaal opleidingencentrum) of aoc
(agrarisch opleidingscentrum), maar juist ook op de werkplek. Zolang dit
binnen een studieprogramma gebeurt, is de waardering van de kennis
die iemand tijdens een stage heeft opgedaan deels opgenomen in het
diploma dat aan het einde van de opleiding wordt afgegeven. Zodra
werknemers competenties opdoen tijdens het uitoefenen van een beroep
of door het volgen van een bedrijfscursus, is het lastiger om het niveau
van dit leren aan te geven. Maar is iemand die door zelfstudie en ervaring
in het bedrijf timmerman is geworden, niet net zo vaardig als iemand die
een mbo-opleiding tot timmerman heeft afgerond? Op deze vraag probeert
de EVC-procedure antwoord te geven.
EVC staat voor het erkennen van verworven competenties, ongeacht waar,
wanneer en hoe deze competenties zijn aangeleerd. EVC is een norm voor
leerwegonafhankelijke beoordeling; ongeacht de leerweg kunnen met
behulp van beoordelingsprocedures verworven competenties vastgesteld
en gecertiﬁceerd worden (Klarus, 2006). De gedachte dat leren niet
alleen op school gebeurt en doorgaat op de werkplek is baanbrekend te
noemen. Leren wordt niet meer gekoppeld aan een docent die zijn kennis
overdraagt, maar aan het individu dat zelf de momenten uitkiest en zelf
bepaalt of hij/zij leert op school, thuis of op de werkplek. De rol van de
docent verdwijnt niet, maar wordt coachend en begeleidend (Klarus,
2006). Het andere leren vraagt wel om nieuwe methoden om de kennis
en vaardigheden die buiten het reguliere onderwijs worden opgedaan, te
erkennen en te certiﬁceren.
De term EVC vraagt om een eenduidige deﬁnitie van competenties.
De Onderwijsraad heeft in 2004 geprobeerd een deﬁnitie te geven
(Merriënboer e.a., 2004). Competenties zijn nodig om in een bepaalde
beroeps- of handelingssituatie goed te kunnen functioneren. In de
verschillende deﬁnities en omschrijvingen van het competentiebegrip is
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de meest centrale constatering dat competenties behaald worden binnen
de context waarin ze benut worden. Competenties zijn altijd gekoppeld
aan cognitief handelen, activiteiten, rollen en taken. Competenties staan
in meer of mindere mate in onafhankelijke of juist afhankelijke relatie
tot elkaar. Soms is de ene competentie voorwaardelijk voor de andere.
In andere gevallen zullen competenties een versterkende relatie over en
weer hebben.
De EVC-procedure kan met het beoordelen van de competenties
verschillende doelen dienen. Beoordelen kan gericht zijn op het
toekennen van een civiele waarde van de kennis. In dit geval krijgt
het individu, na het afronden van een EVC-procedure en eventueel
aanvullende opleiding, een regulier diploma uitgereikt. EVC kan ook
gebruikt worden in loopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld in het geval dat
het slecht gaat met een bedrijf en er moet worden uitgekeken naar
een nieuwe positie voor een werknemer. De EVC-procedure kan dan
minder uitgebreid zijn dan bij het toekennen van een civiele waarde.
Deze minder uitgebreide methode wordt momenteel toegepast binnen
de onlangs opgerichte mobiliteitscentra van het UWV WERKbedrijf. Deze
mobiliteitscentra zijn bedoeld om bedrijven te helpen bij dreigend (massa)
ontslag en zijn gericht op het aan het werk houden/helpen van overtollige
medewerkers. Het UWV WERKbedrijf en Colo hebben afspraken
gemaakt hoe EVC in een lichtere vorm gebruikt kan worden om snel de
capaciteiten van een medewerker te bepalen.3
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EVC kan volledig gedereguleerd zijn en aan het bedrijfsleven en
de scholen overgelaten worden, maar in veel Europese landen (en
ook daarbuiten) stellen overheden beleid vast dat het erkennen van
verworven competenties dient te bevorderen. Overheden hebben daar
diverse redenen voor en deze kunnen verschillen per land. Toch zijn
er zes hoofdredenen te onderscheiden (Cedefop, 2008).
s Economische factoren: het bedrijfsleven wordt steeds ﬂexibeler en
innovatie speelt een steeds grotere rol. Dit vraag om een werknemer
die meegroeit en die nieuwe kennis opdoet. EVC kan helpen bij de
juiste allocatie van werknemers binnen een bedrijf; dit is bevorderlijk
voor de omzet.
3
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s Factoren verbonden aan onderwijssystemen: het verbeteren van de
toegang en de effectiviteit van het formele onderwijssysteem. Door
eerder opgedane vaardigheden en kennis te erkennen, kunnen
vroegtijdig schoolverlaters later opnieuw instromen in het reguliere
onderwijs. Door de competenties te erkennen die zij hebben
opgedaan nadat zij de school verlaten hebben, krijgen zij de kans om
een leertraject op maat te volgen. Dit voorkomt dubbelingen in het
onderwijs en leidt tot een grotere kans dat de leerling het onderwijs
afrondt. Daarnaast zorgt EVC ervoor dat het reguliere onderwijs de
leerresultaten probeert te deﬁniëren in leeruitkomsten (wat kan
iemand aan het einde van de opleiding) in plaats van duur van de
opleiding. Door deze verschuiving wordt het mogelijk om het erkennen
van verworven competenties, waarin gekeken wordt naar wat iemand
al kan, in te bedden in het reguliere onderwijs.
s Sociale factoren: EVC wordt in sommige landen gebruikt om
achtergestelde groepen, zoals vluchtelingen, werklozen en oudere
werknemers te ondersteunen. Gedacht kan worden aan vluchtelingen
die buitenlands onderwijs hebben genoten en werkervaring hebben,
maar de behaalde papieren niet (meer) bij zich hebben. Door te kijken
welke competenties zij al bezitten, kunnen zij vrijstellingen krijgen voor
het reguliere onderwijsprogramma en daardoor versneld een diploma
behalen.
s Demograﬁsche factoren: een ouder wordende populatie. Deze factor
is verbonden met de sociale factor. Doordat mensen langer zullen
moeten blijven werken, is het belangrijk hen op de juiste plekken in
het arbeidsproces in te zetten. Dit voorkomt werkeloosheid.
s Technologische factoren: bedrijven zijn steeds afhankelijker van
nieuwe technologieën. Het is van belang dat werknemers weten om
te gaan met deze nieuwe technologieën. Het reguliere onderwijs
biedt onvoldoende mogelijkheden om op deze behoefte van het
bedrijfsleven in te springen. Werknemers leren zichzelf aan hoe
zij deze technieken moeten gebruiken of volgen een interne
bedrijfstraining. EVC biedt de mogelijkheid om deze kennis te
valideren. Dit kan de doorstroom van werknemers vergroten.
s Bewustwording van het belang van EVC onder stakeholders: er is
steeds meer literatuur beschikbaar over EVC dat het belang ervan
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aantoont. Daarnaast zijn er in Europa veel (private) initiatieven opgezet
ter bevordering van het erkennen van verworven competenties. Al
deze aandacht heeft ook voor een toename van interesse gezorgd
binnen overheden. Door de vele voorbeelden is daardoor behoefte aan
formele afspraken en kwalitatief sterke EVC-procedures.

2.4

EVC in Nederland
In Nederland is EVC begin jaren negentig op de kaart gezet door de
‘Commissie Erkenning Verworven Kwaliﬁcaties’ (Commissie-Wijnen). Deze
commissie realiseerde zich bij de naamgeving niet dat kwaliﬁcaties al
erkend zijn en dus niet nogmaals erkend hoefden te worden. Vandaar dat
in Nederland een aantal jaar later de term EVC is bedacht, het erkennen
van eerder verworven competenties. In Vlaanderen wordt de term
‘erkennen van verworven kwaliﬁcaties’ echter nog wel gehanteerd.
Passend in de Nederlandse traditie van onderwijs, koos OCW in eerste
instantie voor een gedereguleerde aanpak, waarbij bedrijfsleven en
onderwijs het opzetten van EVC-experimenten zelf stimuleerden. Een van
de achterliggende oorzaken was dat het voor de overheid lastig te bepalen
was welk departement zich met EVC zou gaan bezighouden. OCW heeft
een duidelijke rol te vervullen, maar daarnaast spelen andere ministeries
een rol, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM). OCW en SZW hebben in maart 2005 gezamenlijk
de projectdirectie Leren & Werken opgericht. De hoofdtaak van de
directie is het stimuleren van een leven lang leren binnen de Nederlandse
samenleving (werknemers, werkgevers, scholen, particulieren,
gemeenten en andere stakeholders). Een van de tastbare doelen van
de projectdirectie is dat in 2010 50.000 EVC-procedures moeten zijn
afgenomen. Deze doelstelling lijkt moeilijk te realiseren. Volgens de laatste

pub07.indd 53

ecbo

EVC is geïntegreerd in een leven lang leren. Maar welk standpunt kiest
de Nederlandse overheid ten aanzien van EVC en hoe kan EVC beter
ingezet worden om de doelstellingen die de regering wil bereiken, te
bewerkstelligen?
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tellingen zouden in 2010 25.000 EVC-procedures gerealiseerd zijn, 50%
van de doelstelling (Otero, Hawley & Nevala, 2008).
Om een dergelijke doelstelling te realiseren hebben de ministeries
een aantal convenanten afgesloten met sociale partners en andere
stakeholders. Daarnaast heeft het kabinet EVC met ingang van 1 januari
2007 ﬁscaal aantrekkelijk gemaakt, mits de EVC-procedure wordt
uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder. Om een zekere kwaliteit te
garanderen, hebben een aantal stakeholders, waaronder Colo, de MBO
Raad en PAEPON, het convenant ‘Kwaliteitscode voor EVC’ opgesteld en
ondertekend, waarbinnen een aantal randvoorwaarden is geformuleerd
die de kwaliteit van EVC-procedures moeten waarborgen. Binnen
dit convenant wordt ook de deﬁnitie van EVC gegeven, zoals deze in
Nederland wordt gehanteerd.
EVC: erkennen van verworven competenties
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a Erkennen: het op grond van een onafhankelijke beoordeling verlenen van civiel effect
aan competenties.
b Verworven: alle competenties die een individu zich eigen heeft gemaakt, ongeacht de
leervorm.
c Competenties: de ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op
adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen.

Met de invoering van de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur
in het mbo is het makkelijker geworden om toetsen en examens
te ontwikkelen voor EVC die aansluiten op de kwaliﬁcaties
in het secundair beroepsonderwijs. De competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur verdeelt kwaliﬁcaties in uit te voeren kerntaken,
die weer opgedeeld zijn in werkprocessen en competenties. Al
deze kwaliﬁcaties zijn op een eenduidige manier opgesteld door de
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en vervolgens, met hulp
VAN HET #OÚRDINATIEPUNT VASTGESTELD DOOR HET MINISTERIE VAN /#7
Omdat al deze kwaliﬁcaties in eenzelfde format zijn vastgelegd, kan
een dergelijk dossier gebruikt worden om een EVC-assessment te
ontwikkelen. Zo kan getoetst worden of een werknemer reeds alle
werkprocessen en competenties beheerst om de kerntaken goed
uit te kunnen oefenen. Door op deze manier EVC in te zetten, kan
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Zoals al eerder opgemerkt wordt EVC om verschillenden redenen
gestimuleerd door de overheid. In Nederland ziet het ministerie van
OCW EVC als een van de instrumenten om de doelstellingen uit
een leven lang leren te realiseren. EVC wordt voornamelijk gebruikt
om werkenden maatwerktrajecten te bieden of om hen postinitieel
onderwijs te bieden. In de Participatietop hebben kabinet en sociale
partners in 2007 een tripartiete beleidsinzet afgesproken, gericht
op de bevordering van arbeidsmarktparticipatie. EVC is in deze top
besproken en benoemd als middel om arbeidsmarktparticipatie te
vergroten. De MBO Raad, Colo, AOC Raad en de ministeries van OCW
en LNV hebben in hun gemeenschappelijke agenda 2008-2011 EVC
opgenomen onder het kopje ‘Een leven lang leren met het oog op
duurzame arbeidsmarktparticipatie’. Gezamenlijk hebben zij zichzelf
als doel gesteld dat “investeren in kennis, kunde en competenties
nodig is om de inzetbaarheid van vooral laaggeschoolde (oudere)
werknemers te verbeteren. Het herkennen en verzilveren van eerder
verworven competenties (EVC) is een belangrijk instrument om
arbeidservaringen (informeel leren) te verzilveren in formele bewijzen”
(MBO Raad e.a., 2008). EVC wordt momenteel door overheid en
sociale partners breed toegepast, als middel om de inzetbaarheid te
verbeteren en de mobiliteit te vergroten.
In paragraaf 2.5 zal ik aantonen dat EVC ook goed ingezet kan
worden om de inburgering van immigranten in Nederland te
bevorderen. Hierbij beperk ik mij tot de immigranten die op mboniveau ingezet kunnen worden. Ik leg in dit stuk de link tussen het
participatiebudget en de inzet van EVC als middel ter bevordering van
arbeidsmarktparticipatie.
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ook eenvoudig ontdekt worden welke kennis nog ontbreekt en welke
werkprocessen iemand zich nog eigen moet maken, voordat de
EVC-deelnemer het diploma kan behalen. Een roc kan vervolgens
opleidingen op maat aanbieden. EVC is er daarom in Nederland deels
op gericht om via een EVC-procedure deelnemers alsnog een ofﬁciële
mbo-kwaliﬁcatie te laten behalen.
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Participatiebudget
Per 1 januari 2009 is het participatiebudget ingevoerd in gemeenten.
Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor
re-integratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie
gebundeld in één speciﬁeke uitkering voor gemeenten. Gemeenten
kunnen met het participatiebudget re-integratievoorzieningen,
inburgeringsvoorzieningen, educatieopleidingen en combinaties van deze
voorzieningen ﬁnancieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18
jaar en ouder.
Met de komst van het participatiebudget zal vanaf 2013 ook de
gedwongen winkelnering bij roc’s verdwijnen. Momenteel geldt nog dat de
middelen voor educatie moeten worden besteed aan educatieopleidingen
ingekocht bij roc’s. Met ingang van 2010 komt deze oormerking voor
educatie te vervallen. Dit betekent dat deze middelen in 2010 nog
wel verplicht moeten worden besteed bij roc’s, maar behalve aan
educatieopleidingen ook kunnen worden besteed aan bij roc’s ingekochte
re-integratie- of inburgeringsvoorzieningen. Met ingang van 2013 komt
ook deze bestedingsverplichting bij roc’s te vervallen.
Met het participatiebudget hebben gemeenten een budget in handen
dat zij onder andere voor de inburgering kunnen inzetten. Veel
gemeentes zien inburgering in een breed kader. Inburgering stopt niet
bij het aanleren van de Nederlandse taal. De gemeente Den Haag legt
bijvoorbeeld de link tussen inburgering en burgerschap en stelt zichzelf
de volgende vier doelstellingen (Gemeente Den Haag, 2008):
1 Het mogelijk maken dat burgers volwaardig meedoen door
combinaties van inburgering met re-integratieactiviteiten,
beroepsopleiding en andere vormen van participatie.
2 In de jaren 2007-2009 12.000 inburgeringstrajecten starten.
3 In 2010 80% van de inburgeringstrajecten een duaal karakter
geven, met duurzame participatie aan de Haagse samenleving als
uitgangspunt.
4 De problematiek van de inburgeringsbehoeftigen integraal benaderen,
waarbij ook aandacht is voor ﬁnanciële en sociale knelpunten.
De gemeente Amsterdam stelt zichzelf tot doel met het participatiebudget
te kijken naar de aansluiting tussen inburgering en arbeidsparticipatie:
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op dit moment wordt wel gekeken of iemand die een re-integratietraject
volgt ook een inburgeringstraject moet volgen, maar andersom gebeurt
dit nog te weinig. Iemand die inburgert, kan misschien ook worden gereintegreerd (Gemeente Amsterdam, 2008).

Inburgering en EVC
Deze bovengenoemde aanpakken van de gemeenten vragen om een
integrale benadering. De integratie van nieuwkomers is niet alleen
afhankelijk van de snelheid waarmee iemand de Nederlandse taal spreekt
en zich aanpast aan de Nederlandse cultuur. Ook het erkennen van de
competenties en het inzetten van deze competenties op de arbeidsmarkt
draagt bij aan het versnellen van de integratie. Hoe efﬁciënter al deze
processen lopen, hoe sneller iemand volwaardig deel kan nemen aan de
Nederlandse samenleving. Inburgering is erop gericht de immigrant de
taal en kennis over de cultuur bij te brengen. Het uitgangspunt is dat de
inburgeraar kennis mist over de maatschappij en dat dit gat overbrugd
moet worden met taalcursussen op een roc en meeloopstages (kleine
duale trajecten). Als je naast het inburgeren de immigrant ook goed wil
laten participeren op de arbeidsmarkt moet er eerst gekeken worden
naar wat een immigrant al kan. Als de capaciteiten van de immigrant
worden meegewogen, kunnen inburgering en re-integratie in de werkende
maatschappij minder tijdrovend en kostbaar worden. Hiervoor kan
de gemeente gebruikmaken van een koppeling van reeds bestaande
producten.
s Portfolio: de gemeente kan van een inburgeraar verwachten dat deze
een portfolio opstelt waarin de opleidingen en de werkervaring wordt
beschreven. Dit geeft aanknopingspunten voor diplomawaardering of
EVC.
s Internationale diplomawaardering: deze dienstverlening, uitgevoerd
door Colo voor het vmbo en het mbo biedt aanknopingspunten om
de in het buitenland behaalde (reguliere) opleiding te vergelijken
met mbo-opleidingen in het Nederlandse onderwijssysteem. Dit kan
een goed startpunt zijn om in kaart te brengen wat de inburgeraar
al kan. Bij een diplomawaardering wordt alleen naar de opleiding
gekeken die iemand in het buitenland gevolgd heeft. Werkervaring en
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competenties die iemand buiten de opleiding heeft opgedaan worden
niet meegewogen in een diplomawaardering. Een diplomawaardering
alleen zegt daarom nog niets over de competenties die iemand bezit.
s Een diplomawaardering kan daarom een goed startpunt zijn voor een
EVC-procedure. Eerst wordt gekeken of een immigrant een opleiding
in het buitenland heeft afgerond en wordt bepaald of dit met een
huidige kwaliﬁcatie binnen het mbo vergeleken kan worden. Zodra dit
gedaan is (of zodra geconstateerd is dat de opleidingen die iemand in
het buitenland gevolgd heeft niet vergelijkbaar zijn met Nederlandse
kwaliﬁcaties binnen het secundair beroepsonderwijs), kan een
inburgeraar aangemeld worden voor een EVC-procedure. Vooral
als het assessment en de examinering binnen deze EVC-procedure
gebaseerd zijn op de huidige kwaliﬁcatiestructuur binnen het vmbo
en het mbo, zijn diplomawaardering en de uitslag van de EVCprocedure eenvoudig naast elkaar te leggen. Deze zijn dan immers
beide gebaseerd op regulier onderwijs. De diplomawaardering geeft
aan welk mbo-niveau iemand bezit na afronding van zijn opleiding in
het buitenland, de EVC-uitslag geeft aan welke huidige competenties
iemand beheerst.
s Met de diplomawaardering en de EVC-procedure als basis, kan
gekeken worden of een inburgeraar in aanmerking komt voor een
mbo-diploma. Als dit niet het geval is, kan iemand via een verkort, op
maat gemaakt traject, bij een roc zijn opleiding alsnog afronden.
Met afschafﬁng van de gedwongen winkelnering in 2013 zijn gemeentes
niet meer verplicht om opleidingen in te kopen bij roc’s. Het zal
hier voornamelijk gaan om de inburgeringscursussen die roc’s nu
aanbieden aan gemeenten. Gemeenten kunnen nu ook al uitwijken naar
particuliere aanbieders, die wellicht goedkoper zijn dan een regulier
roc. Als gemeenten via het participatiebudget vaker EVC-procedures
gaan betalen, kunnen roc’s van de mogelijkheid gebruikmaken om
onderwijs op maat aan te bieden voor de inburgeraars die een EVCprocedure hebben afgerond. OCW heeft aangegeven dat leerlingen die
zich na een EVC-procedure aanmelden bij een roc, meedraaien in de
standaardbekostiging. Het biedt roc’s daarom een nieuwe inkomstenbron,
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die het eventuele gat dat ontstaat na afschafﬁng van de gedwongen
winkelnering, kan dichten.
Als gemeenten meer gebruik gaan maken van bovengenoemde
procedure kunnen de doelstellingen die gemeenten zich stellen, gehaald
worden. Door een combinatie aan te bieden van inburgerings- en reintegratieactiviteiten, raken burgers meer betrokken bij de maatschappij.
Zij draaien zo volwaardig mee. Het is daarom van belang dat beide
trajecten met elkaar verbonden worden. Inburgering kan gelijk opgestart
worden met integratie in de Nederlandse maatschappij. Werkervaring kan
op deze manier ook een tekort aan opleiding compenseren.
Dit is het beste te illustreren aan de hand van een voorbeeld dat zich
in de gemeente Amsterdam voordoet. Ahmed meldt zich aan voor een
inburgeringscursus bij de gemeente. De gemeente zet dit traject in
werking, maar vraagt Ahmed daarnaast een portfolio aan te maken van
zijn opleidingen en werkervaring. Ahmed heeft in Turkije een diploma
behaald binnen het beroepsonderwijs. Dit wordt door de afdeling
Internationale diplomawaardering gewaardeerd op twee jaar van een
vakopleiding (kwaliﬁcatieniveau 3). Ahmed mist, op basis van zijn
diploma nog net de kennis om zijn Turkse opleiding te vergelijken met
een afgeronde vakopleiding. Maar hij heeft wel in de afgelopen tien
jaar, drie jaar lang gewerkt op eenzelfde positie. Met een aanvullende
EVC-procedure kan gekeken worden of Ahmed op basis van zijn
werkervaring het ene jaar van de vakopleiding dat hem nog ontbreekt,
kan compenseren met zijn werkervaring. Als uit de EVC-procedure blijkt
dat Ahmed aan alle voorwaarden voldoet, maar dat hij alleen nog een vak
Ondernemerschap moet volgen, kan Ahmed zich aanmelden bij een roc
om dit ontbrekende vak te volgen. Na twee maanden kan Ahmed alsnog
zijn diploma van de vakopleiding behalen en aan de slag gaan in een
bedrijf.
Het participatiebudget van de gemeente kan ingezet worden om deze
procedures te ﬁnancieren. Naast het volgen van de inburgeringscursus
ziet de gemeente toe op arbeidsmarktparticipatie. Zo zorg je niet alleen
voor een goed ingeburgerde immigrant, maar ook voor een immigrant die
actief participeert binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.
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Het maatschappelijk belang
van kwaliﬁcatiedossiers: de
competentietoets

3

De kwaliﬁcatiestructuur ‘dient’ onder meer de arbeidsmarkt, maar
kan het ook andersom? Als je weet wat een werknemer kan/kent –
bijvoorbeeld aan de hand van een competentietoets – kun je dan ook
zeggen wat hij/zij nog moet bijleren om in aanmerking te komen voor
een andere baan? Dit zou van pas kunnen komen bij het zoeken van
functies voor werknemers die hun baan (dreigen te) verliezen. De
auteur analyseert deze vraag en komt tot de conclusie dat dit door de
opbouw van de kwaliﬁcatiedossiers niet mogelijk is.
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Ilona de Bruijne
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3.1

Inleiding
De competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur zal anno 2015
verschillende maatschappelijke belangen dienen. Als eerste voor het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo); alle roc’s, aoc’s en vakscholen
werken dan met 240 kwaliﬁcatiedossiers die in totaal niet meer dan
640 uitstromen bevatten. Hoewel kwaliﬁcatiedossiers voornamelijk
ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs, zullen deze in de
toekomst een tweede maatschappelijk nut dienen: het faciliteren
van arbeidsmobiliteit. De kwaliﬁcatiestructuur zal hierbij gebruikt
worden om vast te stellen welke kwaliﬁcatie op een persoon van
toepassing is en welke verwante kwaliﬁcaties op basis van transfer van
competenties voor die persoon bereikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan
is het helpen vinden van een passend beroep voor werkzoekenden.
Het instrument dat dit in de nabije toekomst zou moeten realiseren
is de competentietoets. Door informatie uit de kwaliﬁcatiestructuur
te koppelen aan gegevens van het UWV WERKbedrijf4 zal de

4
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competentietoets onder meer toegepast worden in de volgende
situaties:
s de werkzoekende die niet weet welk beroep aansluit bij zijn
persoonlijke mogelijkheden;
s de werkcoach die daardoor in staat wordt gesteld, samen met de
werkzoekende, in meer sectoren te kijken voor passend werk;
s de werkcoach die samen met de werkzoekende het scholingstraject
inzichtelijk kan maken;
s het re-integratiebedrijf dat door toepassing van de competentietoets
meer zicht krijgt op arbeidsmogelijkheden in diverse sectoren en/of
beroepen.
In deze bijdrage beschrijf ik het ambitieuze plan van de competentietoets
zoals deze in het voorjaar van 2009 wordt ontwikkeld door Colo en UWV
WERKbedrijf. Vervolgens ga ik dieper in op de voorwaarden van deze
toets en hoe deze voorwaarden kunnen wringen met de eisen van het
format kwaliﬁcatiedossiers. Ik sluit af met een aantal aanbevelingen.
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3.2

Convenant Colo - UWV WERKbedrijf
De aanleiding om de competentietoets daadwerkelijk te ontwikkelen
begon eind 2008 toen de eerste signalen van een wereldwijde
economische malaise, de kredietcrisis, zichtbaar werden. Vanwege de
ontwikkelingen rond maatschappelijke participatie, werkgelegenheid
en scholing besloten Colo en UVW WERKbedrijf hun convenant te
vernieuwen. Hun gezamenlijke ambitie tot 2013 is dan ook om – nu en
later – meer mensen (beter) gekwaliﬁceerd aan het werk te helpen en
te zorgen voor mogelijkheden om vacatures beter en sneller te vervullen
(Colo/UWV WERKbedrijf, 2009). In mei 2009 werd het Convenant ColoUWV WERKbedrijf 2009-2013 ondertekend. Het plan dat aansluit op
dit convenant en dat zich ook richt op de gevolgen en aanpak van de
kredietcrisis, is het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Het convenant behandelt zeven thema’s waarvan een de titel
draagt ‘Beroepen en competenties’. Dit thema heeft als streven de
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“In de afgelopen jaren is het Competentiemodel KBB (gebaseerd
op de gedragscompetenties van SHL) door Colo en de Kenniscentra
in de kwaliﬁcatiedossiers van het middelbaar beroepsonderwijs
geïmplementeerd en door (de rechtsvoorganger van) het WERKbedrijf
doorgevoerd in alle datasets die competentiegerelateerde instrumenten
toegankelijk maken voor werkcoaches en/of klanten. De aansluiting van
de dienstverlening van het WERKbedrijf op de kwaliﬁcatiestructuur van
het middelbaar beroepsonderwijs is hiermee geborgd […]. De verdere
ontwikkeling van samenwerking ten aanzien van de vergelijkbaarheid van
beroepen en competenties betreft drie aspecten:
1 het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van beroepen
met afspraken hoe uitstroomproﬁelen van de Kenniscentra via de
koppeltabel aan de referentieberoepen van het WERKbedrijf worden
gerelateerd;
2 de verdere doorontwikkeling van competentieproﬁelen (naast
gedragscompetenties ook vakinhoudelijke competenties) van de
beroepen, die gelieerd zijn aan de kwaliﬁcatiestructuur van het
middelbaar onderwijs;
3 het stimuleren van het gebruik van de SHL-competentietaal binnen
het publieke domein.
Het WERKbedrijf gaat uit van competentiegerichte dienstverlening, die
aansluit bij competentiegericht onderwijs. Naast het werken aan de
vergelijkbaarheid van beroepen en competenties bezien het WERKbedrijf
en Colo daarom de mogelijkheden om een algemene competentietest te
ontwikkelen” (Colo/UWV WERKbedrijf, 2009).
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beroepensystemen die op dit moment door Colo en UWV WERKbedrijf
gehanteerd worden, in de toekomst zo nauw mogelijk op elkaar te laten
aansluiten (Colo Compact, 2009). In het convenant staat deze wens als
volgt beschreven:
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Met dit convenant zijn de eerste stappen gezet om een algemene
competentietest – de competentietoets – te verwezenlijken.
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3.3
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De werking van de competentietoets
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De competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur omvat kwaliﬁcatiedossiers
die aan de hand van bestaande beroepengroepen op gestandaardiseerde
wijze een verzameling van diploma-eisen beschrijven. In een
kwaliﬁcatiedossier is opgenomen: het beeld van het beroep (deel A), de
kwaliﬁcaties (uitstromen)5 (deel B), uitwerking van de kwaliﬁcaties (deel
C) en verantwoording (deel D). Een dossier bestaat uit een of meerdere
uitstromen.6 In een uitstroom wordt een beroep beschreven in kerntaken,
werkprocessen en competenties.7 De competenties zijn afkomstig uit
het KBB-competentiemodel8 dat bestaat uit 25 competenties. In alle
bestaande kwaliﬁcatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs
wordt gebruikgemaakt van dit competentiemodel. Hierdoor wordt op
eenduidige wijze aangegeven welke competenties nodig zijn om een
beroep met succes uit te kunnen voeren, en wordt duidelijk over welke
ontwikkelbare vermogens iemand moet beschikken om in dat beroep
succesvol te zijn. Bijvoorbeeld, een eerste autotechnicus verliest zijn
baan in een bedrijf door terugval in omzet maar is wel een succesvol
eerste autotechnicus omdat hij de competenties ‘presenteren’, ‘met druk
en tegenslagen omgaan’, ‘begeleiden’ en ‘op de behoeften van de klant
richten’ beheerst.
Nu andersom geredeneerd. Wanneer bekend is over welke ontwikkelbare
vermogens een persoon beschikt, uitgedrukt in een persoonlijk
competentieproﬁel, dan is het mogelijk om uit de kwaliﬁcatiestructuur
beroepen te halen die een overeenkomst vertonen met het persoonlijk
competentieproﬁel van de betreffende persoon. Het unieke aan de
uitkomsten van deze redenering is dat resultaten niet gebonden hoeven
te zijn aan sector of branche, maar gekoppeld zijn aan het ontwikkelbare
vermogen van de werkzoekende.
5
De inhoud van het diploma, zoals beschreven in deel B als uitstroom en verder uitgewerkt in deel C per
UITSTROOM #OLO#OÚRDINATIEPUNT  
6
De uitstroom is de noemer waaronder de inhoud van een kwaliﬁcatie is ondergebracht. De naam van het
DIPLOMA WORDT BEPAALD DOOR DE NAAM VAN DE UITSTROOM #OLO#OÚRDINATIEPUNT  
7
Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat,
gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en relateren
AAN ONDERLIGGENDE VAARDIGHEDEN KENNIS EN HOUDING #OLO#OÚRDINATIEPUNT  
8
Het KBB-competentiemodel is voor de kenniscentra gemaakt door SHL, een internationaal werkende HRMorganisatie. Op basis van research en analyse van duizenden beroepen wereldwijd heeft SHL een ‘Universal
Competency Framework’ (UCF) ontwikkeld. Het KBB-competentiemodel is een voor de landelijke context van het
BEROEPSONDERWIJS OP MAAT GEMAAKTE VERSIE VAN DIT 5#& #OLO#OÚRDINATIEPUNT  

pub07.indd 64

15-01-2010 13:36:21

De competentietoets zou als volgt kunnen werken: als uitgangspunt
worden uit een persoonlijk competentieproﬁel bijvoorbeeld vijf9
persoonlijke competenties van een werkzoekende bepaald. Deze vijf
competenties worden naast gegevens uit de kwaliﬁcatiestructuur gelegd;
met welke vijf dominante competenties van de bestaande beroepen uit
de kwaliﬁcatiestructuur komen de persoonlijke competenties van de
werkzoekende overeen?
Omdat het mbo vier niveaus kent, zijn ook de uitstromen uit de
kwaliﬁcatiestructuur beschreven in vier verschillende niveaus. Bij de
bepaling van het persoonlijk competentieproﬁel is het dan ook relevant
om vast te stellen op welk niveau de competentie bij de persoon aanwezig
is (Colo, 2009).
Zodra een match is uitgevoerd en zichtbaar is geworden welke beroepen
allemaal overeenkomen met het persoonlijk competentieproﬁel, dan zou
die persoon in de kwaliﬁcatiedossiers die horen bij de gevonden beroepen
kunnen kijken welke kerntaken en werkprocessen die beroepen bevatten
om tot een beter gefundeerde keuze te komen.
Hiermee kan de werkzoekende bepalen in hoeverre hij inzetbaar is bij een
ander beroep en kan hij in het kwaliﬁcatiedossier informatie vinden voor
het organiseren van een assessment en/of aanvullende scholing.
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De voorgestelde eerste autotechnicus verliest door een faillissement zijn
baan. Hij klopt aan bij het UWV WERKbedrijf waar gekeken wordt naar
zijn verworven competenties. Zijn competenties ‘presenteren’, ‘met druk
en tegenslagen omgaan’, ‘begeleiden’ en ‘op de behoeften van de klant
richten’ blijken te matchen met het beroep ‘Signmaker’, waar hij – na het
volgen van vakspeciﬁeke cursussen – al vrij snel aan de slag kan.
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9
Momenteel gaan Colo en UWV WERKbedrijf uit van vijf dominante competenties. Dit aantal staat nog niet vast.
De competentietoets is nog in ontwikkelfase en in de toekomst zou dit aantal van vijf dominante competenties wellicht
kunnen veranderen.
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Schematisch zou dit proces er als volgt uit kunnen zien:
Figuur 3.1
Stap 1
Aan de hand van arbeidshistorie, opleiding en interesse wordt een persoonlijk
competentieproﬁel samengesteld van een werkzoekende.

Stap 2
De vijf persoonlijke competenties worden naast de vijf dominante competenties
uit de kwaliﬁcatiestructuur gelegd: de competentietoets.

Stap 3
Resultaten uit de competentietoets worden voorgelegd aan de werkzoekende. Hij kiest een
paar beroepen waar hij interesse voor heeft. Uit de betreffende kwaliﬁcatiedossiers wordt
informatie voor een eventueel scholingstraject gehaald.
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3.4

Voorwaarden van de competentietoets
Uit het voorgaande kan opgemerkt worden dat de competentietoets aan
een aantal voorwaarden moet voldoen wil het een succesvol instrument
worden.
Dominante competenties
De uitkomsten van een persoonlijk competentieproﬁel, waarin de
persoonlijke competenties van de betreffende persoon zijn vastgesteld,
worden naast de vijf dominante competenties van afzonderlijke
kwaliﬁcaties uit de kwaliﬁcatiestructuur gelegd. Dit betekent dat van
alle uitstromen bekend moet zijn welke vijf competenties het meest
domineren.
Competenties op niveau
Vervolgens dient bij een persoonlijk competentieproﬁel duidelijk te zijn op
welk niveau de competenties van de persoon zich bevinden. In de interne
notitie van Colo Inzet arbeidsmobiliteit Kenniscentra wordt voorgesteld
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om een beschrijving van de 25 competenties op vier niveaus samen te
stellen, zodat uit een totaal van 100 beschrijvingen het persoonlijk proﬁel
kan worden gemaakt en waarmee beroepen kunnen worden gematcht
(Colo, 2009b).

De vraag is of deze drie belangrijke voorwaarden van de competentietoets
haalbaar zijn en passen binnen de eisen van de gedachte van het
Format Kwaliﬁcatiedossiers. Uitgangspunt van de uitstromen in de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur is de beschrijving van de eisen
waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen wil hij het
beroep succesvol kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de competentietoets
in principe van een startkwaliﬁcatie uitgaat en bijvoorbeeld niet van een
langdurige beroepservaring. In de volgende paragrafen zal ik verder
ingaan op de drie hierboven geformuleerde speciﬁeke voorwaarden.

ecbo

Contextloze competenties
Ten slotte, om een zo breed mogelijke, sectoroverstijgende match
met een persoonlijk competentieproﬁel en de kwaliﬁcaties uit de
kwaliﬁcatiestructuur te realiseren, worden de 25 competenties uit de
beschreven uitstromen uit hun beroepscontext gehaald.
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1 Dominante competenties
Hoe worden de vijf dominante competenties van een uitstroom
bepaald? Wordt de frequentie van de competenties per uitstroom
geteld? Of bepalen kenniscentra deze? Bij deze vragen speelt als eerste
een algemeen probleem met betrekking tot competenties mee: de
vereiste hoeveelheid aan gekozen competenties in diverse vastgestelde
kwaliﬁcatiedossiers.
Essentiële competenties
In deel C van de kwaliﬁcatiedossiers worden werkprocessen aan de hand
van competenties gespeciﬁceerd. Een werkproces heeft een resultaat
waaraan de beschreven beroepsbeoefenaar bijdraagt door het succesvol
aanwenden van competenties bij de benodigde beroepshandelingen
(Colo, 2008). In de instructies van het format kwaliﬁcatiedossiers wordt
aangegeven dat ontwikkelaars deze competenties dienen te kiezen

pub07.indd 67

15-01-2010 13:36:21

op essentie en niet op wenselijkheid. Er zijn echter nog geen eisen
gesteld aan de hoeveelheid competenties die gekozen mag worden
#OLO   5IT EEN ONDERZOEK VAN HET #OÚRDINATIEPUNT BLIJKT DAN
ook dat de grootste afwijkingen van het format zich bevinden bij de
competentiekeuze. Een ﬂink aantal kwaliﬁcatiedossiers bevat meer dan
twintig competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet
VOLDOEN #OÚRDINATIEPUNT B 
Het wordt daarom moeilijk om bij een groot aantal uitstromen te bepalen
welke vijf competenties de meest dominante zijn. Een optie om uit de
uitstromen de vijf dominante competenties te bepalen is eenvoudigweg de
frequentie van de competenties te bepalen.
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Frequentie
Welke vijf competenties komen het meest voor in een uitstroom? Uit
datagegevens van www.kwaliﬁcatiesmbo.nl blijkt een top vijf aan meest
frequent gekozen competenties voor de gehele kwaliﬁcatiestructuur te
bestaan. Deze is weergegeven in tabel 3.1.
Tabel 3.1 Top vijf meest gekozen competenties
Frequentie in kwaliﬁcatiestructuur*
Vakdeskundigheid toepassen

5.292

Instructies en procedures opvolgen

4.842

Materialen en middelen inzetten

3.870

Samenwerken en overleggen

3.850

Formuleren en rapporteren

2.250

* Cijfers afkomstig uit meest recent vastgestelde kwaliﬁcatiestructuur, namelijk cohort 2009-2010.

In deze weergave van de vijf meest voorkomende competenties in de
kwaliﬁcatiestructuur is geen onderscheid in niveau gemaakt. Deze vijf
op zichzelf staande competenties, los van de context, zeggen vrij weinig.
Tabel 3.2 geeft de top vijf onderscheiden naar niveau aan.
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Tabel 3.2 Top vijf meest gekozen competenties naar niveau
Frequentie in kwaliﬁcatiestructuur*
Niveau 1
Instructies en procedures opvolgen

107

Materialen en middelen inzetten

90

Samenwerken en overleggen

84

Vakdeskundigheid toepassen

71

Formuleren en rapporteren

24

Instructies en procedures opvolgen

1.169

Vakdeskundigheid toepassen

1.054

Materialen en middelen inzetten

1.033

Samenwerken en overleggen

718

Kwaliteit leveren

441
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Niveau 2
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Niveau 3
Vakdeskundigheid toepassen

1.940

Instructies en procedures opvolgen

1.783

Materialen en middelen inzetten

1.535

Samenwerken en overleggen

1.449

Kwaliteit leveren

842

Niveau 4
Vakdeskundigheid toepassen

5.292

Instructies en procedures opvolgen

4.842

Materialen en middelen inzetten

3.870

Samenwerken en overleggen

3.850

Formuleren en rapporteren

2.250

* Cijfers afkomstig uit meest recent vastgestelde kwaliﬁcatiestructuur, namelijk cohort 2009-2010.
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Voor beroepen op niveau 1 zijn de vijf dominante competenties gelijk
aan die van alle uitstromen. Echter de mate van relevantie van deze
competenties verschilt met andere niveaus.
Voor beroepen op niveau 2 verdwijnt de competentie ‘Formuleren en
rapporteren’ en komt hiervoor ‘Kwaliteit leveren’ in de plaats. Ook hier
is de mate van relevantie van competenties verschillend bij alle niveaus
gezamenlijk.
De meest frequente competenties voor niveau 3-beroepen tonen
weinig verschil met de competenties voor niveau 2, behalve dat
‘Vakdeskundigheid toepassen’ het meest relevant is.
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Men kan ervan uitgaan dat het achterhalen van dominante competenties
op basis van frequentie een weinig onderscheidend beeld ten opzichte
van andere uitstromen zal laten zien. Voor praktisch elke uitstroom zijn
namelijk dezelfde competenties gekozen. Om meer onderscheid tussen
de beroepen te krijgen, zou een andere aanpak wellicht wenselijk zijn,
bijvoorbeeld het aangeven van typerende beroepscompetenties.
Typerende beroepscompetenties
Een andere optie om de vijf dominante competenties van een
uitstroom te bepalen is om kenniscentra – zij ontwikkelen immers de
kwaliﬁcatiedossiers – zelf aan te laten geven welke vijf competenties
de kwaliﬁcaties het meest typeren. Om te voorkomen dat zeventien
kenniscentra elk op een verschillende manier vijf dominante competenties
bepalen, dienen er richtlijnen geformuleerd te worden. De vraag is echter
hoe de dominante competenties van een uitstroom achterhaald kunnen
worden; wordt dat op basis van frequentie minus de competenties
‘Vakdeskundigheid toepassen’, ‘Instructies en procedures opvolgen’ en
‘Materialen en middelen inzetten’ of worden de uitzonderlijke unieke
competenties van de uitstroom gekozen?
2 Competenties op niveau
Een tweede voorwaarde van de competentietoets is dat bij een persoonlijk
competentieproﬁel duidelijk moet zijn op welk niveau de competenties
van de persoon zich bevinden. Er wordt door Colo voorgesteld een
beschrijving van de 25 competenties op vier niveaus samen te stellen,
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zodat uit een totaal van 100 beschrijvingen het persoonlijke proﬁel kan
worden samengesteld en de beroepen kunnen worden gematcht.
Volgens het KBB-competentiemodel zijn de competenties zodanig
geformuleerd dat ze voor alle opleidingsniveaus herkenbaar en toepasbaar
zijn. Met andere woorden, de competenties uit het competentiemodel zijn
als het ware niveauloos.
In kwaliﬁcatiedossiers wordt het niveau van een uitstroom los
van kerntaken, werkprocessen en competenties beschreven. De
complexiteit, zoals de aard van de kennis en werkzaamheden, en de
rol en verantwoordelijkheden van de uitstroom bepalen het niveau.
Niveaubepaling bij het zoeken naar geschikte beroepen via een
competentietoets is belangrijk. Hierdoor sluiten de zoekresultaten
beter aan bij de mogelijkheden van de werkzoekende. Complexiteit,
rol en verantwoordelijkheden zouden daarom in het persoonlijk
competentieproﬁel betrokken kunnen worden om zo het beroepsniveau
van de werkzoekende te bepalen en de match beter te kunnen uitvoeren.
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3 Contextloze competenties
In deel C van een kwaliﬁcatiedossier wordt beschreven welke
competenties een beginnend beroepsbeoefenaar aanwendt bij de
uitvoering van een werkproces binnen de context van de kerntaak
ten behoeve van het resultaat van het werkproces. Competenties zijn
ontwikkelbare vermogens; een geheel van vaardigheden, kennis en
HOUDING #OÚRDINATIEPUNT A 
Een competentie wordt toegelicht in een prestatie-indicator. De
prestatie-indicator beschrijft hoe men kan ‘zien’ dat een beginnend
beroepsbeoefenaar – gebruikmakend van de vakkennis en vaardigheden
– de competentie succesvol inzet om bij te dragen aan het gewenste
resultaat. Met andere woorden de prestatie-indicator toont de relatie
tussen de handelingen in het werkproces, het resultaat en de
competentie.
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Figuur 3.2 Competenties en componenten in context
Werkproces binnen kerntaak
Gewenst resultaat werkproces
Component
Prestatie-indicator
Component

Vakkennis en
vaardigheden

Competentie
Component
Prestatie-indicator
Component

Een competentie kan – bij toepassing ervan in verschillende
(beroeps)contexten – verschillende accenten hebben. Daarom
heeft elke competentie in het KBB-competentiemodel een aantal
componenten. Bij de uitwerking van een uitstroom in competenties
is per situatie aangegeven op welke component(en) bij het
aanwenden van de competentie het accent ligt. Componenten
zijn verbijzonderingen en associaties van competenties. Zo heeft
de competentie ‘Vakdeskundigheid toepassen’ als componenten
‘Vakspeciﬁeke manuele vaardigheden tonen’, ‘Gevoel voor ruimte
en richting tonen’ en ‘Expertise delen’. De componenten maken het
mogelijk speciﬁeker aan te geven welk gedrag bij het toepassen van
een bepaalde competentie in een bepaalde context gevraagd wordt.
Kortom, competenties en componenten krijgen pas betekenis in een
context. Competenties en componenten los van beroepscontext zijn
vrijwel betekenisloos.

72

ecbo
3.5

Aanbevelingen voor realisatie competentietoets
In deze bijdrage ben ik dieper ingegaan op drie voorwaarden van de
competentietoets. Samenvattend komen de voorwaarden en de daarbij
horende knelpunten hier op neer:
1 Om de vijf dominante competenties voor een kwaliﬁcatiedossier te
bepalen, komt aan het licht dat:
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s een groot aantal kwaliﬁcaties uit de competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur te veel gekozen competenties heeft;
s de meest frequent gekozen competenties in een uitstroom weinig
verschil tonen met andere veel voorkomende competenties van
uitstromen;
s het nog onduidelijk is op welke wijze kenniscentra de meest
dominantie competenties kunnen achterhalen.

3 Competenties en componenten zonder beroepscontext hebben weinig
inhoudelijke betekenis.
Aanbevelingen met betrekking tot deze knelpunten zijn de volgende.
Kenniscentra dienen bij de verdere ontwikkeling van kwaliﬁcatiedossiers
het aantal gekozen competenties ﬂink te reduceren. Een richtlijn
DIE HET #OÚRDINATIEPUNT n OM HEEL ANDERE REDENEN n AAN #OLO HEEFT
geadviseerd is: niveau 1 en 2, maximaal acht competenties, niveau 3 en
4, maximaal twaalf competenties. Jammergenoeg heeft Colo dit advies
niet overgenomen (Colo, 2009a). Niet alleen een reductie van het aantal
competenties is belangrijk, maar ook het verminderen van gekozen
componenten. In een groot aantal kwaliﬁcatiedossiers komt het voor dat
per competentie meer dan twee componenten zijn gekozen. Het aantal
componenten zou verminderd kunnen worden door een maximum van
één component per competentie te bepalen.
Dominante competenties zouden bepaald kunnen worden door frequentie,
maar beroepsspeciﬁeke competenties zoals ‘Vakdeskundigheid toepassen’,
‘Materialen en middelen inzetten’ en ‘Instructies en procedures
opvolgen’ dienen dan buiten beschouwing gelaten te worden. Hierdoor
is er kans op meer variatie tussen de uitstromen en de bijbehorende
competentie.10 Naast de dominante competenties is het belangrijk om
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2 De 25 competenties uit het KBB-competentiemodel op vier niveaus te
formuleren is – gezien het ontwerp van het model – onmogelijk.
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de bijbehorende componenten van die vijf competenties te bepalen.
Ook dit zou door middel van frequentie kunnen.
10 In de bijlage aan het eind van deze bijdrage is een tabel opgenomen met daarin de frequentie van alle 25
competenties per niveau.
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Het is onmogelijk om de 25 competenties uit het KBBcompetentiemodel te verdelen in vier niveaus. Bij het opstellen van
een persoonlijk competentieproﬁel kan vastgesteld worden wat de
aard en het niveau van de opgedane kennis van de persoon is. Na
resultaten van een competentiematch kan eventuele aanvullende
informatie uit de kwaliﬁcatiedossiers gehaald worden.
Een competentietoets met uitkomsten los van de beroepscontext,
maar op basis van vaardigheden en gedrag, is wellicht mogelijk
als ook de speciﬁcatie van de competenties meegenomen wordt.
Betrek daarom bij de competenties – net als bij punt 1 en 2 – ook
de componenten. Een aanvullend advies is om bij een persoonlijk
competentieproﬁel componenten aan de persoonlijke competenties
te koppelen. Leg de uitkomsten van competenties en componenten
uit een persoonlijk competentieproﬁel, naast de competenties èn
componenten uit de kwaliﬁcatiestructuur. Het resultaat zal dan meer
toegespitst zijn op de ontwikkelbare vermogens van de betreffende
persoon. Daarbij zorgt deze verbijzondering voor een realistische
uitkomst tussen het persoonlijk competentieproﬁel en de uitkomsten
van de competentietoets, en blijft het unieke van de competentietoets
geborgd: een sectoroverstijgende zoekmachine.
Al met al is het ontwikkelen van de competentietoets een mooi,
maar ambitieus plan. Om deze competentietoets goed te kunnen
laten functioneren wordt een aantal belangrijke aanpassingen van
de huidige kwaliﬁcatiestructuur gevraagd en dient de Vereniging
Colo samen met de kenniscentra na te denken over de speciﬁeke en
praktische invulling van het instrument.
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Bijlage
Tabel B.1 Frequentie van gekozen competenties in de kwaliﬁcatiestructuur; cohort
2009-2010
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Alle
niveaus

71

1.054

1.940

2.227

5.292

107

1.169

1.783

1.783

4.842

Materialen en middelen inzetten

90

1.033

1.535

1.212

3.870

Samenwerken en overleggen

84

718

1.449

1.599

3.850

Formuleren en rapporteren

24

254

630

1.342

2.250

Kwaliteit leveren

21

441

842

828

2.132

Plannen en organiseren

8

101

480

964

1.553

Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten

9

197

477

714

1.397

32

289

998

1.319

31

290

606

929

40

245

560

845

82

222

522

831

12

134

432

578

3

73

480

556

96

196

252

550

5

191

293

489

10

114

362

486

71

139

258

477

Niveau 1

Vakdeskundigheid toepassen
Instructies en procedures
opvolgen

76
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Analyseren
Aansturen

2

Beslissen en activiteiten
initiëren
Presenteren

5

Overtuigen en beïnvloeden
Bedrijfsmatig handelen
Met druk en tegenslag
omgaan

6

Begeleiden
Ondernemend en
commercieel handelen
Ethisch en integer handelen

9

Onderzoeken
Creëren en innoveren
Leren
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5

24

77

291

392

1

85

264

350

46

106

184

341
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Niveau 1

Aandacht en begrip tonen

6

Relaties bouwen en netwerken
Omgaan met verandering en
aanpassen
Gedrevenheid en ambitie
tonen

2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Alle
niveaus

23

75

204

308

4

53

211

268

17

38

97

154

14

11

52

77

1

6

2

9
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Tabel B.2 Gemiddeld aantal gekozen competenties per uitstroom

3

13

77

4

18

Niveau
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In een groen, groen
knollen-, knollenland…..

4

Een verkenning rondom de bijzondere positie van het groen onderwijs

In de vorm van een – overigens volledig ﬁctief – ambtelijk advies beschrijft
de auteur enkele vraagstukken rondom de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de ministeries van OCW en LNV daar waar het ‘groen onderwijs’
betreft. In dit ﬁctieve advies wordt uiteindelijk geconcludeerd dat het op
grond van diverse overwegingen beter is de beleidsverantwoordelijkheid
van de minister van LNV ten aanzien van het groen onderwijs over te
hevelen naar de minister van OCW.

4.1
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Lucenda Boom-Zeegelaar

79

Vooraf
Reden voor deze bijdrage is gelegen in mijn interesse voor de
bijzondere positie die het groen onderwijs inneemt wat betreft
de beleidsverantwoordelijkheid. Zoals bekend is de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eerstverantwoordelijke
voor het algemeen onderwijsbeleid, terwijl de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eindverantwoordelijk is voor
het groen onderwijs. Deze situatie is uniek omdat een gedeelde
verantwoordelijkheid niet geldt voor andere sectoren zoals bijvoorbeeld
Gezondheidszorg en Justitie. Ik kom hier verderop in deze bijdrage
uitgebreid op terug.
Deze bijdrage is geplaatst in een imaginaire setting: ik heb gedaan
alsof ik dit stuk schreef in opdracht van de ambtelijke staf. U begrijpt
dat die setting geheel gefantaseerd is. Om elk misverstand te
voorkomen, wil ik u als lezer er nadrukkelijk op wijzen dat de vraag
of het groen onderwijs ondergebracht moet worden bij OCW, op geen
enkele wijze onderwerp van discussie is binnen het ministerie van
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OCW. De adviesopdracht is – gegeven de opdracht tot het maken
van een werkstuk in het kader van de leergang bve 2009 – geheel
ontsproten aan mijn fantasie; de setting is dus – nogmaals – geheel
ﬁctief. De titel van deze bijdrage is daar al een indicatie van.

4.2

80

Inleiding
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Adviesopdracht
Nu de kabinetsformatie het einde nadert en de contouren van het eerste
kabinet-Bos duidelijker worden, hebt u mij verzocht om advies uit te
brengen over de wenselijkheid de beleidsverantwoordelijkheid voor het
groen onderwijs geheel te beleggen bij het ministerie van OCW. De focus
moet daarbij liggen op de sturingsvraag.
Onderstaand treft u dit advies aan. De adviesopdracht bestaat uit
twee delen. Het eerste deel bevat een reconstructie bestaande uit een
beschrijving van de geschiedenis van het groen onderwijs en de status
quo. In het tweede deel vindt u een analyse van de vraag waarom de
sturing van het groen onderwijs beter belegd kan worden bij de minister
van OCW. Ik leg daarbij een verbinding met het thema ‘Andere Overheid’
vanuit het perspectief dat bestuurlijke drukte zo veel mogelijk moet
worden voorkomen dan wel verminderd.
Inperking
In deze adviesopdracht is een keuze gemaakt voor de sector
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Alleen als het relevant
is, komen de andere sectoren (summier) aan de orde. Tevens is ervoor
gekozen, conform de opdracht, slechts die informatie op te nemen die
betrekking heeft op de sturingsvraag. Zo wordt bijvoorbeeld niet ingegaan
op de inhoud van kwaliﬁcatiedossiers of de examineringsproblematiek.
Terminologie
In dit stuk wordt consequent gesproken over het ‘groen’ onderwijs, in
plaats van het grammaticaal correcte ‘groene’ onderwijs. Dit is geen fout,
maar een bewuste keuze. Ik benadruk hiermee dat de positie van dit type
onderwijs uitzonderlijk is en wat mij betreft verdient dit daarom ook een
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eigennaam. Slechts bij een letterlijk citaat neem ik de term over zoals
deze is weergegeven in het desbetreffende document.11

De geschiedenis van het groen onderwijs: terug in de tijd
De periode voor 2000
Het groen onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de agrarische sector.
Voor een beter begrip van de bijzondere positie die het groen onderwijs
momenteel inneemt wat betreft de beleidsverantwoordelijkheid, is het
belangrijk om de historische achtergrond van het agrarisch onderwijs kort
onder de loep te nemen.
De positie van het agrarisch onderwijs is lange tijd bepaald door de
manier waarop de Nederlandse overheid maatregelen nam na de grote
landbouwcrisis die West-Europa trof aan het einde van de negentiende
eeuw. Anders dan andere landen koos Nederland niet voor het sluiten
van de grenzen, maar voor een stimuleringsbeleid dat op termijn de
concurrentiepositie zou versterken. Het belangrijkste kenmerk van dat
beleid was de ruime ondersteuning voor onderzoek, voorlichting en
onderwijs, het zogenaamde OVO-drieluik.
Nederland werd bij uitstek een agrarisch land. Landbouw en veeteelt
speelden een belangrijke rol door hun betekenis als voortbrengers van
voedsel en de Nederlandse agrarische sector groeide uit tot een van de
meest vooraanstaande ter wereld. Het OVO-drieluik heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling van het hoge kennisniveau van boeren
en tuinders. De taken die samenhingen met het OVO-drieluik waren
gedurende een lange periode verenigd in de persoon van de zogenoemde
rijksconsulenten (de voormalige rijksland- en tuinbouwleraren). Aan deze
situatie kwam een einde toen in de jaren vijftig dagscholen voor landen tuinbouwonderwijs werden gesticht. Doordat dagonderwijs volledig
beschikbaar werd, konden consulenten geen taken meer vervullen in de
voorlichting, in proefvelden of bij landbouworganisaties.12
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11 In de Beleidsbrief groen onderwijs 2010 (TK, 2005-2006) wordt overigens consequent gesproken over ‘het groen
onderwijs’.
12 Voor de beschrijving van de geschiedenis van het groen onderwijs is veelvuldig gebruikgemaakt van het advies
van de Onderwijsraad Kleurrijk onderwijs voor de groene sector (2001). Omwille van de leesbaarheid wordt hier slechts
eenmaal naar verwezen.
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Toch bleven hierna onderzoek, voorlichting en onderwijs de basis
voor de overheid de instrumenten voor de instandhouding van de
agrarische infrastructuur. We zien verder dat de belangen van de
overheid en het agrarische bedrijfsleven min of meer parallel liepen.
Enerzijds leidde dit tot een grote onderlinge samenhang en solidariteit,
maar anderzijds leidde dit ook tot een sterke interne gerichtheid
waarin niet-traditionele doelgroepen werden buitengesloten.
Een andere ontwikkeling die bijdroeg aan de speciﬁeke positie
van het groen onderwijs is het feit dat de Europese Gemeenschap
in deze fase haar beleidsinzet voor een groot deel richtte op het
landbouw- en structuurbeleid. Vervolgens werd het thema ‘Gezond
voedsel en milieu’ een trend. Consumenten wilden voedingsmiddelen
die op een milieu- en diervriendelijke manier waren geproduceerd,
en door EU-milieunormen werd het thema ‘Gezond voedsel
en milieu’ onderwerp van het landbouwbeleid. Verder ontstaat
langzamerhand een situatie van verminderde samenhang binnen
het agrarisch onderwijsbestel door de grotere autonomie voor de
onderwijsinstellingen en de noodzaak tot een meer marktgerichte en
bedrijfsmatige werkwijze. Toch zien we, hoewel het opleidingenpalet
door deze ontwikkelingen werd verbreed, een sterke gerichtheid op
het klassieke landbouwdomein. Hierdoor blijft een zekere mate van
afzijdigheid ten opzichte van het overige beroepsonderwijs bestaan. In
de volgende paragraaf ga ik in op de situatie na 1999. Ook ga ik nader
in op beleidsverantwoordelijkheid.
De periode na 2000

Hiervoor is aangetoond dat er diverse ontwikkelingen zijn geweest die
hebben bijgedragen aan de speciale positie van het groen onderwijs.
Op deze plaats ga ik kort in op de verdere ontwikkelingen in het groen
onderwijs in de periode na 2000.
Ondanks de sterke gerichtheid van het groen onderwijs op het
klassieke landbouwdomein, kunnen we een zekere discrepantie
constateren. In tegenstelling namelijk tot hetgeen verwacht kan
worden, staan de groene onderwijsinstellingen echter “niet in
krachtige interactie met de regionale agrarische omgeving. De rol
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van de aoc’s in de regionale kennisnetwerken kan nog worden
verstevigd. Ook de AOC Raad is van mening dat nog veel verbetering
wenselijk is. De positie van de aoc’s in regionale netwerken en
samenwerkingsverbanden moet worden versterkt. De aoc’s gooien
de luiken open en richten zich naar buiten. De AOC Raad heeft
ten behoeve daarvan een aantal ambities geformuleerd. Eén ervan
betreft de ontwikkeling van groene kenniscentra met een brede
maatschappelijke functie. Erkend wordt dat de aoc’s deze ambities
nooit kunnen realiseren in ‘splendid isolation’. Alleen samen met
andere onderwijsinstellingen en strategische partners komen
voldoende expertise en middelen beschikbaar. Met name de relatie
met het groene bedrijfsleven krijgt hierbij aandacht” (Onderwijsraad,
2001, p. 32).
Dit laatste is zeer noodzakelijk niet in de laatste plaats vanwege de
discussie die ontstond over de verbetering van de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt. Immers, indien een onderwijsinstelling
studenten wil aﬂeveren die kans willen maken op een plek op
de arbeidsmarkt, dan kan dat alleen adequaat gebeuren als de
arbeidsmarkt (dus onder andere bedrijven) aangeeft aan welke
krachten behoefte bestaat. En als er nauw wordt samengewerkt met
de desbetreffende werkgevers.
Bovendien werd verbetering van de doorstroom in de beroepskolom
inzet van het OCW-beleid. Ook hiermee moest het groen onderwijs
rekening houden, want dit betekende dat de groene sector
moest investeren in de vorming en intensivering van regionale
netwerkrelaties mbo-hbo.
Al met al kan worden gesteld dat het groen onderwijs onder druk van
(beleids)ontwikkelingen werd vernieuwd. Een van de belangrijkste
vernieuwingen was de verbreding van het aanbod naar onderdelen
van het onderwijsdomein die verder afstaan van de oorspronkelijke
kern, het landbouwonderwijs.
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Deze verbreding is een punt van aandacht. Eind jaren negentig van de
vorige eeuw werd bijvoorbeeld geconstateerd dat de agrarische sector
zich steeds minder duidelijk van de overige sectoren onderscheidt
door de integratie ervan in de totale economie en door algemene
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maatschappelijke ontwikkelingen. En het is juist deze verbreding
die een complicatie oplevert voor de bestuurlijke relaties want de
verbreding droeg eraan bij dat de onderwerpen waar het ministerie
van LNV mee te maken kreeg, aan de inhoud ging raken van andere
ministeries en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het is
evident dat daardoor de noodzaak tot afstemming en samenwerking
ontstond met alle aanwezige ingrediënten voor bestuurlijke drukte.
De verbreding zorgt er echter ook voor dat het isolement van het groen
onderwijs en de speciﬁciteit van de producten afneemt. Met andere
woorden: groen verkleurde. Deze constatering is belangrijk omdat de
huidige bestuurlijke verdeling wordt gelegitimeerd door het argument
dat het groen onderwijs nu juist vanwege haar speciﬁciteit een eigen
minister behoeft. De vraag is aan de orde hoe deze twee zaken zich
tot elkaar verhouden. Voordat we deze vraag beantwoorden, zal ik
eerst enkele onderscheidende kenmerken van het groen onderwijs
samenvatten.
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De positie van het groen onderwijs: enkele kenmerken
Zoals eerder is gesteld, is de situatie van het groen onderwijs een
andere dan die van het overige beroepsonderwijs. De minister van LNV
is namelijk eindverantwoordelijk voor het groen onderwijs, terwijl de
minister van OCW verantwoordelijk is voor het algemeen onderwijsbeleid.
Hierna wordt nader ingegaan op deze verdeling. Deze paragraaf geeft een
overzicht van de kenmerken van het groen onderwijs.
s Identiﬁcatie met het agrarisch beroepsdomein. Het agrarisch
onderwijs vertoont een sterke identiﬁcatie met het landbouwdomein.
De identiﬁcatie komt enerzijds voort uit de bestuurlijke betrokkenheid,
anderzijds wordt van oudsher de gewenste afstemming tussen het
agrarisch beroepsdomein en het agrarisch onderwijs verzorgd door
deskundigen op landbouwkundig gebied. De grote homogeniteit
en de sterke vertrouwensrelatie tussen boeren en ambtenaren die
daarmee samenhangen zijn enerzijds een belangrijke factor voor
het goed functioneren van het kennissysteem voor de primaire
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landbouw maar vormen anderzijds in veel opzichten een belemmering
voor participatie van anderen die die cultuur niet delen en andere
belangen vertegenwoordigen (Van der Meer e.a., 1991). Een
neveneffect van de identiﬁcatie met het traditionele bedrijf en de
door landbouwdeskundigen verzorgde gewenste afstemming tussen
het agrarisch beroepsdomein en het agrarisch onderwijs alsmede
de sterke vertrouwensrelatie tussen boeren en ambtenaren is dat
scholen korte lijnen ervaren met het ministerie. Een eenduidige
bekostigingsstructuur door LNV en de ervaren korte lijnen met het
ministerie maken dat de gerichtheid op en betrokkenheid van scholen
bij het ministerie van oudsher groot is…
Kleinschalig agrarisch onderwijs; omvang en organisatie. De sectorale
organisatie van het agrarisch onderwijs komt op dit moment tot
uitdrukking in het bestaan van 12 aoc’s, 2 innovatie- en praktijkcentra
(ipc’s) op 10 locaties, 5 agrarische hogescholen waaronder 1
agrarische lerarenopleiding en 1 universiteit. Er wordt ook in door
OCW bekostigde instellingen voor voortgezet onderwijs agrarisch
onderwijs gegeven dat door LNV wordt bekostigd. Het gaat hier om
agrarische vmbo-afdelingen in 43 scholengemeenschappen, een
agrarische component in 1 roc (Raalte) en 1 ‘groene’ faculteit binnen
een ‘OCW’-hogeschool (Delft). Voordelen van de sectorale organisatie
zijn de kleinschaligheid en (mede daardoor) de korte lijnen binnen de
instellingen…
De verticale organisatie van het agrarisch onderwijs. Vmbo, mbo en
cursusonderwijs zitten in één instituut en vormen samen een verticale
structuur die gericht is op doorstroom binnen de beroepskolom…
Vernieuwing (en verbreding) en instroom. In het agrarisch onderwijs
zijn in de verschillende onderwijstypen onderwijsvernieuwingen
doorgevoerd respectievelijk in uitvoering. Een belangrijke inhoudelijke
vernieuwing betreft de verbreding van het aanbod naar onderdelen
van het onderwijsdomein die verder afstaan van de oorspronkelijke
kern, het landbouwonderwijs…
Agrarisch onderwijs als aantrekkelijke leeromgeving. In de beleidsbrief
Groen onderwijs 2010 wordt op grond van voorgaande cijfers
geconstateerd dat met name het agrarisch vmbo laat zien dat de
groene leeromgeving een aantrekkelijke leeromgeving is. Vooral de
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kleinschaligheid draagt hier aan bij. Volgens de inspectie van het
Onderwijs is de leerlingenzorg en -begeleiding een sterk punt bij alle
scholen voor agrarisch vmbo…
De kleinschaligheid en de intensieve leerlingenzorg zijn voor ouders
redenen om hun kind naar het aoc te laten gaan. De opleidingen
Bloemschikken, Dierverzorging en andere opleidingen in de periferie van
het agrarisch beroepsdomein hebben een grote aantrekkingskracht. Deze
opleidingen houden de opleidingen in het klassieke deel van het agrarisch
onderwijsdomein draaiende. Aoc’s spelen goed in op de veranderende
vraag vanuit de leerlingenmarkt en leveren maatwerk voor speciﬁeke
doelgroepen (Onderwijsraad, 2001).
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Deze kenmerken zijn anno 2005 bij de harmonisatie van het groen
onderwijs nog steeds signiﬁcant en in de beleidsbrief over de
harmonisatie van het groen onderwijs wordt zelfs gesproken over
‘waardevolle kenmerken’ die behouden moeten blijven (TK, 2005-2006).
De vraag die zich hierbij opdringt is in hoeverre het groen onderwijs
anno 2009 nog onderscheidend is. In het overige beroepsonderwijs zijn
er ontwikkelingen geweest die de exclusiviteit van het groen onderwijs
hebben aangetast. De beleidsinzet van de minister van OCW is er de
afgelopen jaren op gericht om de schotten in de beroepsonderwijskolom
te doorbreken. Verder heeft het overige beroepsonderwijs ‘groene’
elementen in zijn opleidingen opgenomen zoals milieu en inrichting
van het landelijk gebied. We hadden al eerder geconstateerd dat de
verbreding van het groen onderwijs ervoor zorgt dat het groen onderwijs
niet alleen verkleurt, maar dat het beleidsterrein steeds meer aan dat van
andere ministeries raakt. Hoewel dit laatste punt in deze bijdrage buiten
beschouwing blijft, gaan we in het vervolg nader in op de sturingsvraag
en komt ook de dualistische beleidsverantwoordelijkheid voor het groen
onderwijs aan de orde.
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De sturingsvraag: beleidsverantwoordelijkheid LNV versus OCW
Kader en uitgangspunten
De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het onderwijs.
Deze verantwoordelijkheid is in een aantal gevallen uitgewerkt in de
onderwijswetgeving. De onderwijswetten voor het beroepsonderwijs
bevatten bepalingen die eveneens van toepassing zijn op het groen
onderwijs. Het agrarisch voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(groen vmbo op door OCW bekostigde vo-scholen en het groen vmbo
op aoc’s) valt onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Onder
de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) valt het middelbaar
agrarisch onderwijs (mao) op aoc’s en het mbo-groen. Het hoger
agrarisch onderwijs (hao) en het onderwijs en onderzoek op Wageningen
Universiteit valt onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW).
Het groen onderwijs valt dus onder dezelfde wet- en regelgeving als
het overig onderwijs. De minister van OCW is eerstverantwoordelijke
voor het algemeen onderwijsbeleid. De groene instellingen worden
in dit onderwijsbeleid integraal meegenomen en OCW is dus
medeverantwoordelijk voor te behouden waardevolle kenmerken van
het groen onderwijs. De minister van LNV is eindverantwoordelijk voor
het groen onderwijs en is dus ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke
ontwikkeling en een voldoende en actueel aanbod van groene
opleidingen. LNV neemt ook de bekostiging van het groen onderwijs voor
haar rekening.
Deze situatie is uniek want bij geen enkele andere sector aanwezig. Dit
wordt duidelijk in het volgende.
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4.5
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Kenmerken van het onderwijsmodel
In het beroepsonderwijs komen verschillende verantwoordelijkheidsmodellen
voor. Het meest gangbare is dat van de al eerdergenoemde integrale
verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Deze treedt op als
bekostiger en heeft naar aanleiding daarvan, mede gelet op de vrijheid
van inrichting van het onderwijs (artikel 23 van de Grondwet), een
terughoudende rol ten aanzien van de inhoud van het onderwijs.
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Bij enkele opleidingen is er van overheidswege wél beïnvloeding.
Het gaat dan in het algemeen om ministers tot wier portefeuille
onderwerpen behoren waarvan algemeen wordt aangenomen dat
die bijzondere overheidszorg en -bemoeienis rechtvaardigen. In het
beroepsonderwijs komen opleidingen voor waarvoor de minister van
OCW de bekostigingsverantwoordelijkheid heeft, maar waarbij een
andere minister inhoudelijke bemoeienis heeft met de inhoud en het
niveau van het onderwijs. Anders dan bij het groen onderwijs is bij de
bedoelde andere opleidingen veelal sprake van in wet- en regelgeving
van het betreffende ministerie neergelegde benoembaarheidseisen voor
functies binnen de sector die ‘ressorteert’ onder dat ministerie. Enkele
voorbeelden zijn opleidingen in de gezondheidszorg, die in verband met
de benoeming in bepaalde functies in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld
arts, verpleegkundige) een bepaalde invulling krijgen die is afgeleid van
de benoembaarheidseisen. Iets dergelijks geldt ook voor functies in de
justitiële sfeer (bijvoorbeeld rechter, advocaat), met dien verstande dat
de opleidingsgerelateerde benoembaarheidseisen zijn vastgelegd in
wetgeving van het ministerie van Justitie.
Ook zijn er opleidingen waarvan zowel de bekostiging als de inhoudelijke
invloed (het laatste in verschillende mate) in handen zijn van
dezelfde minister, niet zijnde de minister van OCW. Het gaat hierbij
om ‘bedrijfsopleidingen’ zoals bij politie en leger, maar vooral ook om
de opleidingen die tot het terrein van de minister van LNV behoren.
Aangezien het OCW-model als genoegzaam bekend mag worden
verondersteld, ga ik daarop in deze paragraaf niet speciﬁek in.
Verder is het groen onderwijs nog uniek omdat anders dan bijvoorbeeld
voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van Justitie, de
minister van LNV medeondertekenaar is.
Als wij deze situatie zouden doortrekken, dan zouden bijvoorbeeld de
ministers van VWS respectievelijk Justitie ook mede ondertekenaar
moeten zijn, een eigen bekostigingssystematiek hebben en ook
eindverantwoordelijk moeten zijn voor de onderscheiden sectoren van
het beroepsonderwijs (Gezondheidszorg en Justitie). Dit laatste is niet het
geval. En terecht.
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Hoe legitiem is deze situatie?
Uit de verkenning van de geschiedenis van het groen onderwijs hebben
we kunnen vaststellen dat dit type onderwijs signiﬁcante kenmerken
heeft die het ‘anders’ maakt dan niet-groen onderwijs. Deze kenmerken
zijn echter op zich onvoldoende legitimatie voor de unieke positie die het
groen onderwijs inneemt wat betreft de beleidsverantwoordelijkheid. In
deze paragraaf zal ik daarom ingegaan op de vraag of een dualistische
beleidsverantwoordelijkheid vanuit bestuurskundig perspectief efﬁciënt
is. Daarbij wordt een verbinding gelegd met de uitgangspunten van
het Actieprogramma Andere Overheid (Min. BZK, 2003) van het
kabinet-Balkenende II en het advies van de commissie-Wiegel over een
hoogwaardige rijksdienst.
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Maken we een kleine uitstap naar de situatie in de ons omringende
landen, dan zien we dat de aansturing van het groen onderwijs varieert
van zeer intensief door een eigen vakminister (Frankrijk) tot afwezig
waarbij het agrarisch onderwijs geheel valt onder de minister van
Onderwijs (Denemarken). Dat er in Frankrijk een intensieve aansturing
bestaat door een eigen vakminister wekt geen verbazing omdat in dat land
de agrarische sector van oudsher zeer dominant is.

89

Programma Andere Overheid
In iedere organisatie vindt men een verscheidenheid aan motieven,
interesses, belangen en doeleinden. Die zijn niet altijd precies op elkaar
afgestemd. Er moet voortdurend worden onderhandeld en soms voluit
gestreden worden om tot afstemming te komen. Hierbij is er soms
sprake van concurrentie. Dit hoeft geen negatief motief te hebben,
want vaak is er sprake van oprechte, inhoudelijke meningsverschillen
over hoe een bepaald beleidsonderwerp het best gediend wordt. In de
dagelijkse praktijk zien we dit al op intradepartementaal niveau. Trekken
we deze lijn door, dan is het onvermijdelijk dat deze strijd zich ook
interdepartementaal voltrekt. Dit is een van de belemmerende factoren
voor een slagvaardige overheid; dit is onderkend in het Actieprogramma
Andere Overheid.
Met het actieprogramma ‘Andere Overheid’ streefde het kabinetBalkenende II een effectievere, efﬁciëntere en klantgerichtere overheid
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na. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen en tussen
organisaties moesten worden herverdeeld en processen anders ingericht.
Een van de actielijnen was vermindering van overlap en verbetering van
COÚRDINATIE TUSSEN DEPARTEMENTEN )N HET VERLENGDE HIERVAN ZOUDEN
drie verschillende soorten inhoudelijke raakvlakken geslecht moeten
worden. Een daarvan was raakvlakken waar departementen vergelijkbare
doelen nastreven, maar vanuit verschillende verantwoordelijkheden.
Het kabinet zou dit knelpunt aanpakken door directies die belast waren
met overlappende thema’s op te heffen, af te slanken of op onderdelen
te vervangen. Bij dergelijke thema’s zou zelfs ook de positie van de
COÚRDINERENDE BEWINDSPERSONEN AAN DE ORDE KOMEN -IN ":+  
Een ambitieus programma. De rode draad door het programma was een
terughoudendere overheid met als gevolg minder bureaucratie. Minder
bureaucratie, niet alleen voor de burger, maar ook voor ambtenaren. Met
andere woorden: minder bestuurlijke drukte.
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Het is interessant om het actieprogramma Andere Overheid te vergelijken
met de hoofdlijnen van het advies uitgebracht door commissie-Wiegel.
Hoewel het advies-Wiegel al in 1993 werd uitgebracht is het frappant hoe
actueel de boodschap nog steeds is. Het kabinet-Balkenende II was zich
hiervan ook bewust en baseerde zijn actieprogramma voor een groot deel
op het advies van de commissie-Wiegel.
De commissie-Wiegel kreeg als taakopdracht mee om de Tweede Kamer
(TK) te adviseren over de mogelijkheden tot integratie van beleidsterreinen
binnen één ministerie, herverdeling van bevoegdheden tussen ministeries
en samenvoeging van ministeries. De commissie-Wiegel concludeert
vervolgens in haar advies aan de Kamer: “De commissie deelt het
inzicht van degenen die een bezinning op de kerntaken van de overheid
voorstaan, dat de organisatie van de overheid een afgeleide zou moeten
zijn van de inhoud van beleid en dus van het takenpakket van de
overheid. De commissie leidt daaruit af dat er organisatorische vormen
zouden moeten worden ontwikkeld, die een snelle afstemming van de
organisatie op beleid in concrete gevallen mogelijk maakt. Een hoge
prioriteit moet worden toegekend aan de vergroting van de ﬂexibiliteit van
de overheid; alleen dan is tijdig inspelen op veranderende samenhangen
en aanpassingen in de prioriteitsstelling mogelijk” (Cie.-Wiegel, 1993).
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Gelet op de noodzaak voor bestuurskundige efﬁciëntie, pleit ik er dan ook
voor het groen onderwijs over te hevelen naar OCW.
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Uit het gegeven dat de organisatie van de overheid een afgeleide van de
inhoud van beleid zou moeten zijn, leidt de commissie-Wiegel af dat meer
ﬂexibele organisatievormen moeten worden ontwikkeld, die zich sneller
kunnen aanpassen aan de veranderde inhoud van beleid.
Het hoeft geen betoog dat de huidige situatie haaks staat op het advies
van de commissie-Wiegel en de relevante ambities uit het actieplan
Andere Overheid.
Want er is niet alleen sprake van “raakvlakken waar departementen
vergelijkbare doelen nastreven”, er zijn zelfs twee ministers
verantwoordelijk voor het groen onderwijs. Weliswaar is LNV trendvolger
wat wet- en regelgeving betreft, maar LNV is verder eindverantwoordelijk
voor de inhoud van het groen onderwijs.
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Inhoudelijke argumenten voor overheveling
Door de harmonisatie van het groen onderwijs is speciﬁek beleid voor
dit type onderwijs niet meer noodzakelijk. Bovendien heeft overheveling
praktische voordelen:
s $OOR HET ONDERWIJSBELEID VOOR DE GROENE INSTELLINGEN ONDER DE
eindverantwoordelijkheid van de minister van OCW onder te brengen,
kan de minister van LNV zich, net als zijn collega-ministers van
respectievelijk VWS en Justitie, concentreren op de inhoudelijke
ontwikkeling van dit onderwijs in zijn rol als vakminister.
s !LS GEVOLG VAN DE HARMONISATIE ZIJN ER VRIJWEL GEEN SYSTEEMVERSCHILLEN
meer tussen het groen en het overige beroepsonderwijs waardoor
overheveling relatief eenvoudig is geworden. Een ander aspect is
het feit dat de AOC Raad in toenemende mate via de MBO Raad
betrokken is bij de beleidsontwikkeling. De overheveling hoeft dan niet
te leiden tot een sterke afname van de betrokkenheid onder degenen
die het groen onderwijs in de praktijk vormgeven.
s %EN VAN DE ONTWIKKELINGEN IN HET GROEN ONDERWIJS WAS DE
verbreding die er mede voor zorgt dat het groen onderwijs verkleurt.
Maar ook het overige beroepsonderwijs is enigszins aan het
‘verkleuren’ doordat het groene elementen heeft opgenomen in
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zijn opleidingen. Wanneer de beide typen onderwijs zich meer en
meer aan elkaar wagen, is de positie van het groen onderwijs beter
geborgd wanneer de eindverantwoordelijkheid wordt belegd bij de
minister die verantwoordelijk is voor de wet- en regelgeving van het
beroepsonderwijs.
s %EN POLITIEK BESTUURLIJK VOORDEEL IS HET FEIT DAT BESLUITVORMING IN DE
ministerraad wordt vereenvoudigd, al was het alleen maar vanwege de
fysieke situatie.
s /VERHEVELING HEEFT TOT SLOT HET VOORDEEL DAT DE OVERHEID SLAGVAARDIGER
opereert naar de betrokken partijen toe. Minder afstemming, want
een lijnorganisatie minder, waardoor de beleidsontwikkeling vlotter zal
verlopen. Een praktisch punt hierbij is dat ambtenaren voor (ambtelijk)
overleg niet meer hoeven te pendelen tussen twee ministeries. Dit
scheelt tijd en geld.
92
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De inhoud en de dynamiek van het gehele beleidsterrein (alle kleuren
onderwijs) zijn te belangrijk om te versnipperen. Deze versnippering is
in de context van de huidige maatschappelijke constellatie niet meer te
verdedigen. Hierbij gaat het zoals eerder is betoogd om bestuurskundige
efﬁciëntie. Dit betekent een optimaal organiseren op basis van een
mix van waarden en criteria, waardoor bij zowel instellingen als bij
het bedrijfsleven het gevoel van betrouwbaarheid, redelijkheid en
rechtvaardigheid van ‘de’ overheid de overhand houdt.
Uiteraard zijn aan een succesvolle overheveling randvoorwaarden
verbonden. Hier komen wij in een aanvullend advies op terug wanneer de
formatie is voltooid.
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Groen is sexy! Time for a
green new deal

5

De groene sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan herstel
van de krediet- én klimaatcrisis. Het groene onderwijs, bestaande
uit onder meer de aoc’s, wil daar graag aan meewerken. Maar
kúnnen deze instellingen wel zo responsief zijn? Er zijn immers ook
hindernissen zoals de onbekendheid van beschikbare expertise en de
kwaliﬁcatiedossiers. Liever zien de aoc’s bredere kwaliﬁcatiedossiers
dan nu het geval is, omdat men dan beter kan aansluiten bij
de wensen van het bedrijfsleven. De contacten met het lokale
bedrijfsleven zullen bovendien intensiever moeten worden.

5.1
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Alinda Huistra
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Inleiding
Groen is sexy! Het geitenwollensokken-imago behoort voorgoed tot het
verleden. Anno 2009 heeft groen een deﬁnitieve plaats veroverd in alle
lagen van de samenleving. Bouwen en groen, groen in de techniek, de
waterhuishouding, energievoorziening, verstedelijking, vrije tijd, voeding
en gezondheid. Nederland behoort tot de top vijf van de wereld als het
gaat om het exporteren van agrarische producten. Ook qua kennisniveau
behoort Nederland tot de wereldtop. Steeds vaker is groen de gedroomde
oplossing voor urgente economische, ecologische, energie- en
voedselvraagstukken. De tijd is rijp voor een groene revolutie.
De term Green New Deal is zo langzaamaan gemeengoed geworden.
Wereldwijd staan politici op om te pleiten voor een Green New Deal. Van
Gordon Brown tot Barack Obama tot Ban Ki-moon – allemaal pleiten ze
voor groene investeringen in de economie om twee crises te bedwingen:
de kredietcrisis en de klimaatcrisis. De term Green New Deal verwijst naar
de New Deal van president Roosevelt. Grote infrastructurele investeringen
wekten tijdens de depressie van de jaren dertig de Amerikaanse
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economie weer tot leven. De wereld heeft ook nu weer drastische
investeringen nodig, en laat ze deze keer groen zijn.
Voorgaande vraagt om nieuwe inzichten, nieuwe beroepen, nieuwe
bedrijven, nieuwe opleidingen en nieuw beleid in de groene sector. De
bal ligt bij de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Hoe kunnen
zij samen de hooggespannen verwachtingen ten opzichte van de groene
sector waarmaken? Goed opgeleide mensen zijn onmisbaar. Agrarische
opleidingscentra (aoc’s) voorzien voor een belangrijk deel in die behoefte.
Zij bieden groene opleidingen aan op vmbo-niveau, mbo-niveau en
verzorgen cursus- en contractonderwijs. Het groene onderwijs ziet de
Green New Deal als zijn uitdaging en wil samen met het bedrijfsleven
vooroplopen in de groene revolutie.
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In deze bijdrage ga ik in op de responsiviteit van aoc’s om als groen
onderwijs daadwerkelijk voorop te lopen in de groene revolutie. Hiervoor
ga ik eerst in op de rijke geschiedenis van het groene onderwijs en het
ontstaan van de aoc’s. Het toont de dynamiek, die al meer dan een
eeuw in de groene sector zichtbaar is. Vanuit dit historisch perspectief
beschouwen we de dynamiek in de huidige onderwijspraktijk. Op welke
wijze bieden de aoc’s nu al handvatten voor de Green New Deal, maar
ook: welke belemmeringen zijn er om daadwerkelijk invulling te geven aan
ideeën van de Green New Deal? Tot slot worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
Werkwijze
Voor deze bijdrage ben ik geïnspireerd door de heer Koolen, lid van
het college van bestuur (CvB) van Helicon Opleidingen. Dit aoc is een
van de pioniers binnen de groene revolutie. De heer Koolen heeft mij
voor deze bijdrage gevoed met zijn enthousiaste ideeën en ervaringen.
De groene revolutie is binnen Helicon Opleidingen in de opleidingen al
goed zichtbaar. Ook het aoc Clusius College heeft al concrete ideeën
over directe aansluiting bij de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
De voorbeelden en ﬁguren in deze bijdrage zijn afkomstig van Helicon
Opleidingen en Clusius College.
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Groen onderwijs in historisch perspectief
De groene sector vindt zijn bestaansrecht in de vier natuurelementen:
aarde, lucht, licht en water. Deze elementen waren goed herkenbaar in
het oorspronkelijke landbouwonderwijs, waar de core business van het
onderwijs was: voedsel, planten en dieren. Toch was in de negentiende
eeuw landbouwonderwijs nog een leeg begrip. Zonen leerden boeren van
hun vader. Niettemin ontstond in toenemende mate meer belangstelling
voor de landbouw en het landbouwonderwijs. In 1880 was er de
landbouwcrisis. Boeren moesten efﬁciënter gaan produceren, maar
kennis ontbrak. Landbouwonderwijs werd noodzakelijk.
Desondanks kwam het belang van het landbouwonderwijs pas na de
Tweede Wereldoorlog met de wederopbouw. Landbouw moest zorgen voor
een gegarandeerde voedselvoorziening. Door rationalisatie, mechanisatie
en schaalvergroting werd de landbouw productiever en ondernemender.
Vanuit dit belang was het onderwijs nog vooral gericht op de primaire
productie. Op de landbouwscholen werd je nog steeds maar voor één
beroep opgeleid: boer.
Een beleidsadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) bracht
hierin een eerste verandering. In 1957 schreef de SER dat vakkennis
veranderlijk is. Het beroepsonderwijs zou beter een algemene
beroepsvorming kunnen bieden. Via vakgerichte nascholing zou men
moeten bijblijven.
In de jaren zeventig veranderde de instroom van leerlingen in het groene
onderwijs. Niet alleen boerenzonen kwamen naar de opleidingen, maar
ook leerlingen zonder agrarische achtergrond, waaronder ook meisjes. In
het onderwijs kwam in toenemende mate aandacht voor het bewerken
en ontsluiten van de groene sector. Nieuwe opleidingen waren Bloem,
Levensmiddelen, Aanleg en Onderhoud.
In 1990 en 1991 leidden al deze ontwikkelingen tot aoc-vorming. De
aoc’s ontstonden uit een fusie van lagere agrarische scholen (toen vboscholen) met middelbare landbouwscholen, middelbare tuinbouwscholen
en middelbare bosbouwscholen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van
het groene onderwijs. De aoc’s hebben een plek in de Wet educatie en
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beroepsonderwijs (WEB). De aoc’s vallen onder de reguliere wetten van
het Nederlandse onderwijs.
Momenteel zijn er 13 aoc’s. Zij verzorgen groen onderwijs op vmbo- en
mbo-niveau en verzorgen cursus- en contractonderwijs op ruim 100
locaties door het hele land. Het aanbod van het groen onderwijs is niet
meer vergelijkbaar met het traditionele landbouwonderwijs. Het bestaat
nu uit een breed scala aan opleidingen op het gebied van plant, dier,
groen, bloem, voeding, natuur, recreatie en milieu. Dit aanbod is nog
voortdurend in ontwikkeling.
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Het groene mbo in ontwikkeling
Aoc’s bieden naast het vmbo alle vier niveaus van het mbo en
beide leerwegen aan: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en
beroepsopleidende leerweg (bol). Het groene mbo is vooral de laatste
tien jaar sterk in ontwikkeling. De WEB gaf de onderwijsinstellingen een
grote mate van vrijheid bij het aanbieden van opleidingen. Met het oog
op ﬂexibilisering van de arbeidsmarktcapaciteiten van werknemers,
een leven lang leren en employability stimuleert het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de responsiviteit en het
innovatievermogen van het mbo. Het Plan van aanpak Harmonisatie
Groen onderwijs (2004) is daarbij voor het groene onderwijs nog een extra
impuls. In het Plan van aanpak Harmonisatie Groen onderwijs schetsen
de minister en de staatssecretaris van OCW en de minister van LNV hun
gezamenlijke toekomstperspectief voor het groene onderwijs. Volgens
de bewindslieden is er sprake van en behoefte aan een duidelijk eigen
domein voor groen onderwijs, maar is er sprake van beweging aan de
randen van dat domein. Veranderingen in de sector impliceren dat binnen
en naast de opleidingen voor de traditionele groene beroepen meer
nadruk komt op beroepsaspecten die niet speciﬁek groen zijn. Evenals
in andere sectoren ontstaat er hoe langer hoe meer een onderwijsvraag
over de sectorgrenzen heen. Er is behoefte aan meer mogelijkheden
voor domeinoverstijgend aanbod en niet-vrijblijvende samenwerking.
De bewindslieden concluderen dat het groene onderwijs alleen kan
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5.4

Studiemogelijkheden binnen de aoc’s
De groene mbo’s maken bij het promoten van hun opleidingen gebruik
van eenzelfde marketingconcept, genaamd De Werelden. De aoc’s
kennen acht Werelden, die aansluiten bij de belevingswereld van een
16-20-jarige. Binnen de werelden kan voor verschillende opleidingen
worden gekozen:
s Surprising Nature: bos- en natuurbeheer, cultuurtechniek,
watermanagement en boom- en sierteelt.
s Animal Friends: paardensport en -houderij, dierenartsassistent en
dierverzorger.
s Good Food: voedingstechnologie, plantenteelt en veeteelt.
s Mighty Machines: monteur, chauffeur en loonwerk.
s Dynamic Design: bloem & design en interieur & vormgeving.
s Outdoor Life: tuin, park & landschap, stads- en landschapsdesign en
sport, re-creatie & toerisme.
s Big Business: groene detailhandel, groothandel & logistiek, ondernemer.
s Natural Health: natuur & gezondheid en zorg & leefomgeving.
Elk aoc is vrij om zijn eigen invulling te geven aan de Werelden. Maar de
acht Werelden zijn wel in alle mbo’s van de aoc’s herkenbaar.
De Werelden geven de breedte weer van het groene onderwijs. De aoc’s
kennen de laatste jaren in hun onderwijs een verschuiving van onderwijs
gericht op de primaire productie naar onderwijs gericht op het bewerken
en ontsluiten van de groene sector tot aan een focus op de consument en
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blijven voldoen aan de groene onderwijsbehoefte wanneer inhoudelijke
vernieuwing en verbreding van het onderwijs plaatsvindt. De aoc’s hebben
gehoor gegeven aan deze opdracht. Zij zetten hun nieuwe opleidingen als
echte ondernemingen op basis van een businessplan op. Dat betekent
plannen onderbouwen met arbeidsmarktanalyses en overleg voeren
met het kenniscentrum Aequor en het regionale bedrijfsleven over
kwantiteit en kwaliteit van nieuwe opleidingen. Daarmee zijn in ieder
geval doelmatigheid en responsiviteit op het niveau van regio en branche
gewaarborgd en kunnen werkgevers erop vertrouwen dat ook hun
belangen zijn gediend bij een vernieuwing van het opleidingenaanbod.
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de markt. Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd in ﬁguur 5.1, dat inzicht
geeft in de ontwikkeling van opleidingen binnen aoc Helicon Opleidingen.
Figuur 5.1 Ontwikkelingen van opleidingen binnen aoc Helicon Opleidingen
01-10-1997
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Uit ﬁguur 5.1 is een aantal bijzondere ontwikkelingen te herleiden. Ten
eerste waren er in 1997 nog maar 6 mogelijke studierichtingen, een
decennium later zijn dit er al 10. Ook valt het gestegen leerlingenaantal
op. Mogelijk is dit een gevolg van de grotere diversiteit aan opleidingen.
Zeker is in ieder geval: groen is sexy! Evenzo is de veranderde focus
van de studierichtingen binnen de groene sector de afgelopen tien jaar
opmerkelijk. Waren in de jaren negentig de opleidingen voornamelijk
nog gericht op de primaire productie (bijvoorbeeld voedselproductie),
tegenwoordig is het marktaandeel van een opleiding in het segment van
bewerken en ontsluiten een paar keer zo groot (bijvoorbeeld recreatie). De
beschreven ontwikkelingen zijn in meerdere aoc’s herkenbaar.
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5.5

Aoc’s en de Green New Deal?

1 Versterking van de leefbaarheid in steden en dorpen. Denk aan:
s VEILIGE LEEFOMGEVING
s ESTHETISCHE LEEFOMGEVING
s SOCIALE COHESIELEEFBAARHEIDINTEGRATIE
s GEZONDE LEEFOMGEVING
2 Versterking van de economie. Denk aan:
s AANTREKKELIJK VESTIGINGSKLIMAAT VOOR BEDRIJVENINSTELLINGEN
s TOERISTISCHRECREATIEF AANTREKKELIJK

ecbo

Zoals in de inleiding beschreven, beoogt de Green New Deal door groene
investeringen in de economie de kredietcrisis en de klimaatcrisis te
bedwingen. Vanuit dit perspectief zijn in onze samenleving reeds twee
trends (doelen) te onderscheiden (zie ook ﬁguur 5.2).
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Figuur 5.2 Thema’s binnen de Green New Deal
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Geconcludeerd kan worden dat centrale thema’s binnen de Green New
Deal zijn: leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en economie. Het
groene mbo speelt op deze thema’s in door speciﬁeke opleidingen aan
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te bieden. Een voorbeeld is de opleiding Urban Design. Deze opleiding
wordt onder andere aangeboden binnen het concept Nature Valley op aoc
Helicon Opleidingen, locatie Velp/Apeldoorn (zie ﬁguur 5.3). De opleiding
Urban Design heeft als uitgangspunt dat bij het plannen, ontwerpen,
aanleggen, inrichten en beheren van steden/wijken gewerkt moet worden
vanuit een integrale benadering van de vier eerdergenoemde thema’s.
Figuur 5.3 Nature Valley, aoc Helicon Opleidingen, Velp/Apeldoorn
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Een ander voorbeeld waarin binnen één opleiding de thema’s van de
Green New Deal integraal worden opgepakt, is de nieuwe opleiding
Sportvisserij bij het aoc Clusius College in Alkmaar. Deze opleiding zal
in het schooljaar 2009/2010 starten. Binnen het onderwijsprogramma
van de opleiding Sportvisserij wordt onder andere aandacht besteed
aan de detail- en groothandel in sportvisserijartikelen en het beheer van
viswater, maar ook aan de mogelijkheden van sportvissen op binnenen buitenwater. De opleiding sluit aan bij de ontwikkelingen in de
samenleving. Nederland is waterland en dus visland; recreatie en hobby
gaan hier hand in hand. Sportvisserij is in Nederland alleen al een geliefde
vrijetijdsbesteding van twee miljoen mensen. In de branche gaat jaarlijks
700 miljoen euro om. Dit betekent ook veel voor de werkgelegenheid.
Bijkomend voordeel is dat sportvisserij niet crisisgevoelig is.
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5.6

Hindernissen bij responsiviteit van aoc’s

Onbekendheid van diverse parijen betreffende elkaars expertise en
netwerken
Verschillende partijen trekken vaak vrij solistisch op bij het inspelen
op ontwikkelingen in een veranderende maatschappij. In dit kader
worden als betrokken partijen onderscheiden: onderwijsinstellingen,
beroepspraktijk, kenniscentra en de overheid. Reeds in 2006 wijst het
+ENNISCENTRUM "EROEPSONDERWIJS !RBEIDSMARKT +"! (ÚVELS 6ISSER
& Schuit, 2006) al op de noodzaak van bundeling van krachten voor
toekomstige ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs. KBA
adviseerde toen onder andere:
s 3AMENWERKING TUSSEN ONDERWIJSINSTELLINGEN EN RELEVANTE STAKEHOLDERS
in de regio
Ondanks de beleidsdrukte op landelijk niveau zal het uiteindelijk
moeten gebeuren in de regio. Enerzijds gaat het om de afstemming met
toeleveranciers (vmbo) en afnemers (hbo, werkgevers). Anderzijds gaat
het om de samenwerking met bedrijven (proﬁt en non-proﬁt) en vooral om
het bekend raken met beide werelden. Samenwerking met het middenen kleinbedrijf is hierin een cruciaal punt.
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De beschrijving van een opleiding als Urban Design en de nog te starten
opleiding Sportvisserij zijn good practices van het grote innovatievermogen
en de responsiviteit van de aoc’s. Helaas blijkt het niet altijd haalbaar
te zijn om ook direct in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Maximale
responsiviteit kent meerdere belemmerende factoren. Ten eerste is
er vaak de onbekendheid van diverse partijen betreffende elkaars
expertise en netwerken. Als tweede belemmerende factor kunnen de
kwaliﬁcatiedossiers worden genoemd.
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s 3AMENWERKING EN AFSTEMMING TUSSEN INSTITUTIONELE ACTOREN
op regionaal en op landelijk niveau, met name tussen
onderwijsinstellingen en kenniscentra
Vergelijkbaar aan het voorgaande punt is het ook hier noodzakelijk dat
bestaande institutionele actoren elkaars wereld leren kennen en dat
beider sterke punten optimaal benut worden. Het gaat hier enerzijds
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om de contacten en netwerken die kenniscentra in het bedrijfsleven
hebben en anderzijds om de professionele beroepspedagogische
expertise van onderwijsinstellingen. Uitgangspunt moet zijn het individu
(de deelnemer) en de samenleving (waarin arbeid centraal staat) op een
verantwoorde manier dichter bij elkaar te brengen. Onderwijsinstellingen
en kenniscentra hebben in dat verband een dienstverlenende functie en
kunnen die door gezamenlijke inspanning realiseren.
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De kwaliﬁcatiedossiers
Een tweede factor die de mate van responsiviteit van aoc’s vermindert
zijn de kwaliﬁcatiedossiers. Een kwaliﬁcatiedossier is een verzameling
van een of meer kwaliﬁcaties. Een kwaliﬁcatie is het geheel van
beroepseisen waaraan iemand voldoet die voor het eerst aan het werk
gaat, de competenties die hij of zij daarbij gebruikt en het gedrag dat
hij of zij daarbij laat zien (Staatscourant, 2009). Kwaliﬁcatiedossiers
worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van en door de paritaire
commissies van de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
De dossiers worden vastgesteld door de beide ministeries (OCW en LNV).
De kwaliﬁcatiedossiers hebben meerdere functies:
a opleiden voor een beroep;
b bevorderen doorstroom naar hbo;
c vormen van een goed burger;
d herkenbaarheid bij bedrijfsleven, de gediplomeerde en de startende
deelnemer.
Genoemde functies bewijzen de meerwaarde van de kwaliﬁcatiedossiers.
Deze meerwaarde staat zeker niet ter discussie.
Toch zijn er wel een paar kanttekeningen te maken bij de dossiers.
Door het onderwijzend personeel wordt het (soms) ervaren als een
keurslijf. KBA (2009) constateert in een van zijn onderzoeken dat het
wat in de kwaliﬁcatiedossiers soms zeer omvangrijk en gedetailleerd is
geformuleerd. Hoewel de dossiers volgens KBA voldoende ruimte laat voor
de didactische vormgeving binnen onderwijsinstellingen (het hoe), maakt
het dit voor docenten ook dikwijls moeilijk zich deze competentiegerichte
structuren eigen te maken en grip te krijgen op de consequenties van de
DOSSIERS 3CHUIT +ENNIS (ÚVELS  "USSE  
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“We moeten ons realiseren dat het perspectief van de volledige
implementatie van de nieuwe kwaliﬁcatiestructuur (2010) wel erg lang
is. Tegen de tijd dat je zover bent moet de voorkant al weer bezig zijn
opnieuw te vernieuwen. De innovatiedoorlooptijd moet in de toekomst
absoluut korter worden om het mogelijk te maken dat de inhoud van het
mbo in een staat van permanente verandering raakt.”
Ook VNO-NCW en de HBO-raad merken in de gezamenlijke notitie
Domeincompetenties in het HBO als sleutel voor herkenbaarheid en
ﬂexibiliteit (2004) op dat de standtijd van beroepen in het algemeen korter
is dan de tijd die het kost om tot de eerste afgestudeerden van nieuwe,
geregistreerde opleidingen te komen.
Tevens mengt Aequor, kenniscentrum van de groene sector, zich
in de discussie. Aequor wijst in de publicatie Clustervorming en
competentievelden (2004) op de trend dat bedrijven steeds meer op
elkaar gaan lijken en dat de beroepen daarbinnen ook steeds meer op
elkaar gaan lijken. Het gaat om sectordoorsnijdende ontwikkelingen.
Voorbeelden zijn proces- en productveiligheid, logistiek en distributie,
internationalisering, kennisexport et cetera. Daarnaast speelt ook de vorm
van branches en de wijze waarop de bedrijven daarin samenwerken
en zich organiseren een rol. Bedrijven en andere instellingen richten
zich op een deel van de nationale en internationale markten en hebben
een plaats in de bedrijfskolommen, die lopen van grondstoffen/primaire
producten via tussenproducten naar eindproducten en/of diensten. Dit
hele proces wordt geïllustreerd in ﬁguur 5.4, waarin de tuinbouw als
voorbeeld wordt gebruikt.
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Een ander vaak gehoord knelpunt bij de kwaliﬁcatiedossiers is de
beperkte mogelijkheid om de bewegingen en veranderingen op de
arbeidsmarkt sneller in de opleidingen op te nemen. De ontwikkeling
van een nieuw kwaliﬁcatiedossier neemt minimaal driekwart jaar in
beslag. Reeds in 2004 wordt in de publicatie van Thema’s die ertoe doen
(Procesmanagement Herontwerp MBO) hierop gewezen:
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Figuur 5.4 Tuinbouwcluster in beeld
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Uit deze illustratie blijkt dat het onmogelijk is beroepen in de groene
sector af te bakenen en dat kwaliﬁcatiedossiers soms te smal zijn.
Clustering van de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in domeinen
zou een optie kunnen zijn.
Ook het Procesmanagement Herontwerp MBO stelt in 2005 clustering
voor. Clustering speelt in op de sterke dynamiek in het arbeidsbestel en
doet recht aan de individuele behoeften van leerlingen. Het gaat hier om
een clustering van kwaliﬁcatieproﬁelen in een beperkt aantal domeinen.
Dit maakt verdere ﬂexibilisering van het beroepsonderwijs mogelijk.
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Domeinen anno 2009
De tijd heeft niet stil gestaan. De ideeën rondom domeinindelingen zijn
doorontwikkeld. Anno 2009 is voor invoering van de domeinen een
gezamenlijk voorstel van de MBO Raad, AOC Raad en Colo aan de
staatssecretaris voorgelegd. Het voorstel is dat alle kwaliﬁcatiedossiers
van het mbo in Nederland (237) worden ondergebracht in 16
opleidingsdomeinen. Na invoering van deze domeinen kunnen leerlingen
in het eerste leerjaar ook worden ingeschreven in een domein in plaats
van meteen in een kwaliﬁcatiedossier. Het gaat in eerste instantie om
een vereenvoudiging in de administratieve organisatie, maar het is niet
onwaarschijnlijk dat de domeinindeling ook op andere terreinen van
het onderwijs een rol zal gaan spelen. Bijvoorbeeld in de werving voor
opleidingen of voor het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.
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5.8

Het domein ‘Voedsel, natuur en leefomgeving’
De kwaliﬁcatiedossiers waarvan de aoc’s gebruik mogen maken, worden
ondergebracht in één domein: Voedsel, natuur en leefomgeving. Binnen
de AOC Raad is zorgvuldig nagedacht over het aantal domeinen in
het groene onderwijs en over de naamgeving daarvan. De gekozen
naamgeving sluit goed aan bij de vier centrale thema’s van de Green New
Deal (leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en economie). De aoc’s
erkennen de voordelen van een domeinindeling. Toch zijn er binnen de
aoc’s ook nog twijfels. Betwijfeld wordt of deze domeinindeling voldoende
rekening houdt met de sectordoorsnijdende beroepen en bedrijven (zie
ﬁguur 5.4).
In discussies binnen de AOC Raad over de kwaliteit van de
kwaliﬁcatiedossiers komt naar voren dat voor het domein Voedsel,
natuur en leefomgeving behoefte is aan bredere, voor meerdere
opleidingsmodellen inzetbare, kwaliﬁcatiedossiers. Daarnaast is
behoefte aan het in stand houden van een aantal speciﬁeke uitstromen,
zoals bijvoorbeeld de uitstroom ‘hoefsmid’. Deze zorgen immers voor
herkenbare diploma’s. De vraag is op welke wijze deze beide wensen
gehonoreerd kunnen worden in de kwaliﬁcatiedossiers. Het streven is
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om gezamenlijk met Aequor de weg in te kunnen slaan naar duurzame
kwaliﬁcatiedossiers.
Een eerste stap hierin zou de plaatsing van de zogenaamde com-dossiers
in het groene domein zijn. Com-dossiers zijn kwaliﬁcatiedossiers die in
combinatie van Aequor met een ander kenniscentrum zijn ontwikkeld,
bijvoorbeeld een combinatie van groen en zorg, groen en handel. De
AOC Raad meent dat deze dossiers ook in het domein Voedsel, natuur en
leefomgeving een plaats moeten krijgen. Juist om een integrale aanpak in
het kader van de Green New Deal te realiseren.
Tevens wil de AOC Raad in gezamenlijkheid met het bedrijfsleven en
Aequor kijken welke ruimte de huidige kwaliﬁcatiedossiers bieden om
beter in te spelen op de dynamiek in de samenleving. In vergelijking
met de oorspronkelijke eindtermengerichte kwaliﬁcatiedossiers bieden
de huidige competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers hiertoe al veel
meer ruimte. Het is ‘oud denken’ dat een kwaliﬁcatiedossier een op
een herkenbaar moet zijn als een opleiding. De ruimte die er is om
vanuit eenzelfde kwaliﬁcatiedossier een andere opleiding vorm te geven
wordt vaak onvoldoende benut. Gesteld kan worden dat alle gewenste
kwaliﬁcaties om in te spelen op de ontwikkelingen binnen het groene
domein aanwezig zijn. Het ontwikkelen van nieuwe kwaliﬁcatiedossiers is
daarom ook niet direct noodzakelijk.
Het zou gunstig zijn als het mogelijk wordt een opleiding te bouwen
op meerdere kwaliﬁcatiedossiers. Dat wil zeggen om de inhouden van
verschillende kwaliﬁcatiedossiers te bundelen dan wel te combineren.
Hierdoor ontstaan bredere dossiers, die een algemenere naam
moeten krijgen waarmee de richting c.q. essentie van het dossier
wordt verankerd. In overleg met het bedrijfsleven in de regio kunnen
opleidingen dan zo worden vormgegeven dat ze naadloos aansluiten
bij de ontwikkelingen in de samenleving dan wel arbeidsmarkt. De
verschillende uitstroomproﬁelen bij de kwaliﬁcatiedossiers moeten dan
worden beschouwd als een specialisatie. Voordelen van een dergelijk
gebruik van kwaliﬁcatiedossiers is dat er sprake is van een breder
fundament. Aan het begin van de opleiding is het niet noodzakelijk dat
deelnemers direct een keuze maken voor uitstroomproﬁelen. Door de
beroepspraktijkvorming (bpv) in het eerste jaar krijgen de deelnemers
een beeld van de sector en kunnen ze op basis daarvan een betere keuze
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maken voor een specialisatie. Door deze uitgestelde keuze en goede
kennismaking met de praktijk is het zeer waarschijnlijk dat het aantal
voortijdig schoolverlaters zal dalen.
Figuur 5.5 Opzet opleiding Sportvisserij van aoc Clusius College

Het eerste jaar ga je op ontdekkingstocht. Wat zijn precies je mogelijkheden? Welke
richting past bij jou? Naast algemene vakken als Nederlands, wiskunde, scheikunde en
een vreemde taal krijg je veel praktijkgerichte vakken, zoals maritieme biologie, ecologie,
sportvistechnieken en materialenkennis. Aan het einde van het oriëntatiejaar kies je uit een
van de drie specialisatierichtingen:
s .ATUUR EN WATERBEHEER OVER VISSTAND LANDSCHAPSINRICHTING TOEZICHT MILIEUBEHEER
kweek, visverwerking etc.
s $ETAIL EN GROOTHANDEL OVER SPECIAALZAAK VISMATERIALEN HENGELBOUW EN VISTECHNIEKEN
s 2ECREATIE EN TOERISME OVER ZEEVISSEN WEDSTRIJDEN REIZEN EN EVENTUEEL JACHTHAVENBEHEER
De praktijk centraal
Bij het Clusius College vinden we het belangrijk dat onze lessen goed aansluiten op de
dagelijkse praktijk. Daarom krijg je les van ondernemers uit de sportvisserij, milieu- en
waterspecialisten van het hoogheemraadschap, en medewerkers van brancheorganisaties
en federaties.
Leuk om te weten: met praktijk bedoelen we ook praktijk! Je gaat vaak met je klasgenoten
op pad. Bijvoorbeeld om te vissen in binnen- en buitenland, op zee en op binnenwater.
Aan het einde van de opleiding heb je veel kennis en ervaring in huis die je in de praktijk
kunt toepassen.
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Hoe ziet de opleiding Sportvisserij eruit?
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Aoc Clusius College ziet de brede dossiers als dé kans om (nog) beter
aan te sluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt in een veranderende
samenleving. Binnen de kaders van de huidige kwaliﬁcatiestructuur
en zonder ontwikkeling van nieuwe dossiers maakt het Clusius College
nu al optimaal gebruik van de ruimte en mogelijkheden binnen het
groene domein. De eerdergenoemde opleiding Sportvisserij is hiervan
een voorbeeld. Uit de opzet van de opleiding (zie ﬁguur 5.5) blijkt in
welke mate zij al invulling geven aan de wens van brede dossiers.

5.9

Conclusies en aanbevelingen
In de inleiding is de vraag gesteld of de aoc’s voldoende responsief zijn
om voorop te lopen in de groene revolutie.
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De beantwoording van deze vraag is geen sinecure. Dat groen leeft
in de maatschappij is een feit. De wil en het enthousiasme voor een
groene revolutie zijn ook zeker in de aoc’s aanwezig. Evenzo staan het
bedrijfsleven in de paritaire commissie achter de ideeën van de groene
revolutie en willen zij door ontwikkeling van passende kwaliﬁcatiedossiers
aansluiten bij de huidige tijd.
Wel is er spanning tussen wat het landelijk bedrijfsleven vindt en
zegt en dat wat het regionale bedrijfsleven in zijn contacten met de
aoc’s verwacht. Juist om inzicht te hebben in deze verwachtingen en
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal de komende jaren in de
samenwerking met het bedrijfsleven geïnvesteerd moeten worden.
Mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking zijn het
organiseren van netwerk- c.q. ondernemersdiners, clinics, accountancy,
bevorderen van uitwisseling van expertise et cetera.
Ten tweede moet in de komende tijd onderzocht worden in welke
mate de domeinen tegemoet kunnen komen aan de wens om een
opleiding op meerdere kwaliﬁcatiedossiers te bouwen. Juist vanuit het
perspectief van de Green New Deal, waarbij er gepleit wordt voor een
integrale aanpak van de vier centrale thema’s Leefbaarheid, Gezondheid,
Duurzaamheid en Economie, is integratie van dossiers noodzakelijk. De
com-dossiers leveren een bijdrage aan deze integratie. Er wordt hiermee
tegemoetgekomen aan de sectordoorsnijdende branches.
Voorgaande twee opmerkingen benadrukken de noodzaak voor
goede samenwerking en afstemming binnen de groene sector. Extra
investeringen en onderzoek zijn hierin zeker een vereiste. Desondanks is
zeker dat de groene sector voldoende potentie heeft om voorop te lopen
in de groene revolutie. Een ieder wil immers een bijdrage leveren aan
de oplossing van de kredietcrisis en de klimaatcrisis. De sleutel ligt in de
samenwerking tussen het groene onderwijs en bedrijfsleven. De aoc’s
zullen die mensen opleiden die in staat zijn invulling te geven aan de
groene investeringen van de Green New Deal. Kortom, groen is sexy!
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Innovatie als leerproces

De invoering van competentiegericht onderwijs omvat bij ROC de
Leijgraaf een verandering van het gehele onderwijsconcept, kortom:
innovatie. Literatuur en onderzoeken wijzen uit dat dat in het onderwijs
het beste ‘van onderop’ kan plaatsvinden en dat daarbij aan een aantal
sleutelcriteria moet worden voldaan. De auteurs zijn aan de hand van
een enquête onder docenten nagegaan of aan deze criteria bij hun
roc tegemoet wordt gekomen. De uitkomsten stroken met landelijke
bevindingen en geven stof tot nadenken over het vervolg van de
aanpak bij dit roc.

6.1
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Toos Bax en Sandra Beuving
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Competentiegericht onderwijs: wat is het?
Begin 2009 heeft de Tweede Kamer een aantal onderzoeken laten
uitvoeren naar de invoering van competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Centrale vraag hierbij
was: is het mbo klaar voor de invoering van competentiegerichte
kwaliﬁcatiedossiers? Deze vraag kwam voort uit het jarenlange proces om
te komen tot competentiegericht onderwijs. Reeds in 2004 is gestart met
‘het herontwerp mbo’, ter voorbereiding op een grootschalige vernieuwing
3CHUIT +ENNIS  (ÚVELS   $AARBIJ GAAT HET IN DE EERSTE PLAATS
om de invoering van nieuwe kwaliﬁcatiedossiers, die naast kennis en
vaardigheden ook competenties bevatten. Competenties kunnen worden
gedeﬁnieerd als ‘bewezen vermogens om kennis, vaardigheden en
persoonlijke, sociale en/of methodologische capaciteiten te gebruiken bij
werk of studie en voor professionele en/of persoonlijke ontwikkeling’. De
wijze waarop deze kwaliﬁcatiedossiers omgezet worden in de opleidingen
(het hoe) is in principe aan die onderwijsinstellingen zelf. Ieder regionaal
opleidingencentrum (roc) heeft hierbij dus de ruimte om op een eigen
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wijze invulling te geven aan competentiegericht onderwijs (cgo). Dit
betekent ook dat competentiegericht onderwijs er in elk roc anders uit zal zien.
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3CHUIT +ENNIS EN (ÚVELS  GEVEN DE VOLGENDE OMSCHRIJVING VAN
competentiegericht onderwijs:
“Competentiegericht onderwijs laat zich het best omschrijven door het
af te zetten tegen het onderwijs dat is gericht op het (behalen van)
eindtermen. Zowel bij het begrip ‘eindtermen’ als bij ‘competenties’
wordt ervan uitgegaan dat leerlingen zich in een bepaald beroep
vakmanschap eigen maken. De nadruk bij eindtermen ligt relatief
sterk op het ontwikkelen van bepaalde (technische) vaardigheden of
handelingen, terwijl het bij de ontwikkeling van een competentie vooral
draait om responsiviteit: het kunnen aanpassen van het handelen of
de vaardigheden aan veranderende omstandigheden. De leerling moet
dus niet alleen zijn beroep in enge zin goed kunnen uitoefenen, maar
moet ook goed kunnen functioneren in de bredere context van een
samenleving, ook om zich voortdurend te kunnen ontwikkelen. Een
competentie kan dus worden opgevat als een combinatie van kennis,
vaardigheden en houding, op basis waarvan mensen in voorkomende
situaties adequaat, gemotiveerd, processen resultaatgericht kunnen
handelen.”
Of, zoals één van de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven
het formuleert: “Competentiegericht beroepsonderwijs betekent meer
dan opleiden tot vakdeskundigheid. Een competente beroepsbeoefenaar
verricht namelijk niet alleen handelingen volgens bepaalde methodes,
maar stelt bijvoorbeeld ook prioriteiten, bewaakt de voortgang van
werkzaamheden, speelt in op onverwachte situaties […] en maakt zich
zo nodig nieuwe methodes eigen. Naast kennis en vaardigheden zijn
daarvoor een juiste attitude en het vermogen om mee te groeien met de
ontwikkelingen in het beroep onontbeerlijk.”
Competenties, met andere woorden, worden pas zichtbaar in gedrag dat
past in een gegeven situatie. Het competentiegerichte beroepsproﬁel
leidt op in de richting van ‘volleerd vakmanschap’, in tegenstelling tot
het ‘beginnend vakmanschap’ dat gaat over de (meer technische)
vaardigheden die iemand beheerst aan het einde van zijn of haar
opleiding.
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Flexibiliteit
ROC de Leijgraaf gebruikt het onderwijsconcept van de ‘ballenbak’.
Dit heeft als uitgangspunt dat de deelnemer zijn eigen onderwijsroute
kan uitstippelen zowel naar inhoud als naar tijd. Gedurende het
onderwijstraject kan de deelnemer bepalen welke kwaliﬁcatie het beste
past bij zijn talenten en ambities. Bij het leren is de praktijk altijd leidend
en duidelijk herkenbaar voor de leerling.
Een deelnemer werkt aan zes ballen per jaar, in drie tijdperiodes. De
gehele leerweg van een deelnemer bestaat uit een mix van een derde
binnenschools praktijkleren, een derde buitenschools praktijkleren
en een derde ondersteunend theoretisch leren. Dit nieuwe systeem
biedt onze deelnemers meer ﬂexibiliteit en individueel maatwerk. Deze
onderwijslogistiek biedt grote mogelijkheden voor differentiatie in inhoud
en tempo. Iedere deelnemer kan sneller de opleiding doorlopen indien het
eindniveau eerder wordt bereikt op basis van een afgelegde proeve van
bekwaamheid in combinatie met andere bewijsstukken voor competentie.
Een deelnemer kan deze tempoversnelling gebruiken voor het kiezen
van extra vrije leereenheden, dan wel het eerder doorstromen naar een
vervolgstudie of werk.
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Bij ROC de Leijgraaf was 2008 het jaar waarin we overgingen van het
innoveren en voorbereiden van het competentiegericht onderwijs naar
het implementeren en uitvoeren ervan. Hierbij staan drie pijlers centraal:
ﬂexibiliteit, contextrijk en (leer)loopbaanondersteuning.
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Contextrijk
Aangezien competenties pas zichtbaar worden in gedrag heeft ROC
de Leijgraaf contextrijke leeromgevingen hoog op het lijstje staan. Het
aansluiten van de opleiding op de toekomstige werkplek, maken het
verbeteren van leren op de werkplekken en het vergroten van het aandeel
van werkplekleren in de opleiding van belang. Bedrijven en instellingen
zijn betrokken als medeontwikkelaars van onderwijsprogramma’s, als
leerbedrijf en als werkgever van deelnemers die de opleiding hebben
afgerond.
In 2008 is door ROC de Leijgraaf samen met het bedrijfsleven veel
aandacht besteed aan het opzetten of uitbouwen van het praktijkleren.
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Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met ‘prestatieleren’: hierbij staan
praktijkopdrachten van bedrijven centraal. Deelnemers komen hiermee
terecht in ‘de echte wereld’. Een voorbeeld hiervan is 4-seasons: een
uitzendorganisatie voor deelnemers van de opleiding Secretarieel.
Simulaties zijn een andere manier om praktijkleren vorm te geven. De
X-factory is hiervan een goed voorbeeld. Deelnemers kunnen er werken
aan verschillende producten in een echte fabriek. In deze fabriek is het
gelukkig niet erg als het productieproces niet slaagt. Integendeel, het
is vooral de bedoeling om er te leren en te proberen. In 2009 zullen
deelnemers in deze fabriek theorie en praktijk kunnen combineren.
Loopbaanleren
Een goede loopbaanbegeleiding bevordert de ontwikkeling van
loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit. Hierbij gaat het om de
dialoog tussen scholen, bedrijven en deelnemers over hun toekomstige
positie in de maatschappij. Een verkeerde studie- of loopbaankeuze is de
hoofdzaak van uitval bij deelnemers tijdens hun studie. Loopbaanleren
is een cruciaal onderdeel van het competentiegericht onderwijs. De
Leijgraaf kiest ervoor om loopbaanleren uit te voeren volgens het
ballenbaksysteem. Hierbij krijgen de deelnemers de mogelijkheid om
beroepsvelden te verkennen en eventueel ruimte om te wisselen van
beroepsrichting.

116

ecbo

Al met al betekent invoering van competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers
bij ROC de Leijgraaf dus een verandering van het gehele onderwijs
concept. Dit is dus echt innoveren!

6.2

Theorie over innoveren van onderaf
Ruim 70% van de veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties
loopt vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat (Boonstra,
2000). Dit percentage komt overeen met ervaringen in het buitenland.
Dit werpt de vraag op: waarom sterven vele veranderingsprocessen een
vroegtijdige dood? En natuurlijk: wat kunnen wij daar van leren?
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Als nieuwe ideeën, instrumenten of processen echt potentieel hebben,
waarom dringen ze dan slechts door tot 1% van de organisatie? Waarom
bereikt men slechts een verbetering van 5% in het ontwikkeltempo van
nieuwe producten, terwijl dit 100% had kunnen zijn?
Dit is natuurlijk geen nieuw thema; sinds de jaren zeventig hebben
verschillende auteurs een aantal ontwikkelingslijnen in de
onderwijsvernieuwing beschreven en onder andere gewezen op
problemen met de implementatie van vernieuwingen (Van den Berg &
Vandenberghe, 1999).
Ten aanzien van vernieuwingen in het bve-veld werd in 2006 al
in het kader van de leergang bve een betoog geschreven over
innovatiemanagement bij ROC ASA (Saarloos, 2006). Hierin signaleert
de auteur dat er tal van innovatieve initiatieven worden ontplooid. Door
het ontbreken van overzicht gebeurt het regelmatig dat het wiel op
verschillende plaatsen opnieuw wordt uitgevonden, omdat men niet
weet wat elders (binnen het roc) al ontwikkeld is. De complexiteit van
de verandering is volgens hem een belangrijke factor in het wel of niet
slagen.
Daarnaast heeft onderzoek van de commissie-Dijsselbloem (2008)
natuurlijk een belangrijke bijdrage geleverd over de aanpak van
veranderingen in het onderwijsveld. De commissie-Dijsselbloem
analyseerde drie ingrijpende onderwijsvernieuwingen die in de jaren
negentig werden doorgevoerd: de basisvorming, de tweede fase en de
invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Een belangrijke conclusie is dat de verantwoordelijkheden van overheid
en scholen door elkaar zijn gaan lopen. De overheid heeft ingegrepen op
de inrichting van het onderwijs en het pedagogisch-didactisch klimaat.
Hierbij heeft de overheid zich laten leiden door eigen ervaringen en
meningen in plaats van wetenschappelijke onderbouwingen voor de
ingezette didactische vernieuwingen. Politiek draagvlak werd belangrijker
gevonden dan draagvlak in het onderwijsveld. De commissie adviseert
om als overheid te focussen op het wat, dus de onderwijsinhoud de vorm
van het kerncurriculum en het toezicht. De scholen focussen zich dan
op het hoe, dus de inrichting van het onderwijs en het pedagogischdidactisch klimaat. Tevens geeft de commissie aanbevelingen op
het gebied van aanpak van toekomstige vernieuwingen. Belangrijke
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onderdelen daarin zijn: een breed gedragen en goed onderbouwde
probleemanalyse, evaluatie van het voorgaande beleid, verantwoorde
afweging van beleidsalternatieven, voldoende tijd en ﬁnanciële middelen
voor de invoering, een helder gepositioneerde uitvoeringsorganisatie
en (tussentijdse) evaluatie voordat het ingezette beleid eventueel wordt
aangepast. Wanneer het gaat om onderwijsinhoudelijke vernieuwingen
dan dienen deze wetenschappelijk gevalideerd te zijn.
Doen we het nu bij de invoering van competentiegericht onderwijs
anders en beter? Binnen procesmanagement MBO 2010 en binnen ROC
de Leijgraaf is gekozen voor een ontwikkelaanpak bij de invoering van
competentiegericht onderwijs. Dit betekent streven naar het vormgeven
van competentiegericht onderwijs vanaf de werkvloer. Wat zijn de
succesverhalen en waar liggen de risico’s van deze aanpak?
118
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Het begrip innovatie(processen)
In de literatuur is veel geschreven over innovatie. De deﬁnitie die in het
Lissabon-akkoord is vastgesteld door de Europese Unie luidt:
“Innovatie is het vernieuwen en vergroten van het scala aan producten en
diensten en markten; het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden, de
bevoorrading en distributie; de introductie van managementverandering,
de organisatie van het werk en de werkomstandigheden en vaardigheden
van medewerkers.”
Deze deﬁnitie laat in beperkte mate zien dat bij innovaties het gedrag en
de visie van het management en docenten een grote rol spelen.
De deﬁnitie zoals gehanteerd door Senge e.a. (2005) legt meer
nadruk op het ‘leren’ bij een innovatie. Deze deﬁnitie past beter bij de
uitgangspunten van ROC de Leijgraaf.
“Innovatieprocessen zijn fundamentele veranderingen die bestaan uit een
combinatie van innerlijke verschuivingen in de waarden, aspiraties en
gedragingen van de mensen en ‘uiterlijke’ verschuivingen in processen,
strategieën, werkwijze en systemen.”
Een vereiste van zo’n fundamentele verandering is: leren. De organisatie doet
niet zomaar iets maar bouwt een vermogen tot continue verandering op.
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Het is dus niet genoeg om structuren en systemen te veranderen als niet
tevens het denken dat leidde tot deze structuren en systemen, verandert.
Juist de innerlijke verschuiving in waarden, aspiraties en gedragingen
van de mensen zou veel meer de insteek moeten zijn van succesvol
innoveren. Bij veel innovatieprocessen ligt de nadruk op de ‘uiterlijke’
verschuivingen. Een succesvoller innovatieproces wordt niet bereikt door
meer adviezen van experts, betere consultants of een sterker commitment
van managers. Een verandering die gebaseerd is op commitment van het
management berust op volgzaamheid. Door volgzaamheid vindt er geen
fundamentele verandering in het denken van mensen op. Als de innerlijke
verschuiving niet plaatsvindt dan levert de nieuwe ‘input’ hetzelfde
handelen op.
Het verloop van innovatieprocessen hangt in sterke mate af van beleving,
betrokkenheid en vaardigheden van docenten, schoolleiders en de
verschillende eenheden in een school.
Vijf sleutels voor succesvol innoveren volgens Van den Berg en Geurts
(2007) zijn:
s Gedeeld eigenaarschap: de mate van draagvlak bij alle betrokkenen.
s Krachtig innovatieconcept: boeit en bindt het vernieuwingsconcept de
betrokkenen en daagt het uit tot het behalen van resultaten?
s Ontwikkelingsgerichte aanpak: is de projectorganisatie in de positie
om veranderingen door te voeren?
s Transparante resultaten: zijn de projectambities geformuleerd in
termen van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten?
s Expliciet leren: worden kennis en kunde gedeeld om het
innovatieproces op een hoger plan te brengen?
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De aanpak van veranderingen: ontwerp - ontwikkel
Boonstra (2000) maakt bij de aanpak van veranderingen onderscheid
tussen ontwerp- en ontwikkelbenadering. De ontwerpaanpak heeft
als kenmerk dat het topmanagement veranderingen initieert, stuurt
en controleert. Deskundigen vervullen een belangrijke rol in de
probleemanalyse, de sturing en de uitvoering van de veranderingen.
De aanpak is oplossingsgericht en de besluitvorming is veelal strak
gestructureerd en geformaliseerd. De veranderingsmethode is gebaseerd
op formele modellen om de complexiteit van de organisatie te reduceren.
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Tabel 6.1 Kenmerken van de ontwerp- en ontwikkelbenadering
Ontwerpbenadering

Ontwikkelbenadering

Oplossingsgericht
Het probleem wordt bekend verondersteld
en er is een pasklare oplossing

Probleemgericht
Er is een gezamenlijke probleemformulering
en een open aanpak

Afgeronde voorstellen
Er is een gedetailleerd ontwerp, top-down

Overleg en brede inbreng
Voorstellen worden ontwikkeld, bottom-up

Gestuurde aanpak
Er zijn strakke normen, precieze spelregels
en nadruk op formeel overleg

Open aanpak
Er is aandacht voor verandercapaciteit. Het
proces gaat stap voor stap en er is informeel
overleg

Eenmalig lineair proces
Er is een stabiele eindsituatie. Het proces
wordt gepland en gestuurd. Er is een ontwerp en uitvoering daarvan

Voortdurend iteratief proces
Er is aandacht voor vergroten van het verandervermogen, leren tijdens het proces en
tussentijds bijsturen

Sturing op tijdplanning
Er is een strakke tijdplanning met deadlines
en tijdcontrole

Planning afhankelijk van procesverloop
De planning is afhankelijk van het proces en
er zijn geen scherpe tijdlimieten

Projectorganisatie
Er wordt gewerkt in een projectorganisatie met stuurgroep, projectgroepen en of
werkgroepen

Staande organisatie
Er is een aanpak met sturing vanuit het
management. Deze aanpak vindt zijn weg
naar werkoverleggen en themagroepen

Zakelijke rationaliteit
De nadruk ligt op zakelijke argumentatie en
haalbaarheid

Sociaal-politieke rationaliteit
De aanpak wordt afgestemd op betrokkenen
met nadruk op sociaal-politieke haalbaarheid en aandacht voor onderhandeling

Uniforme doorvoering
Invoering is voor het gehele bedrijf hetzelfde

Gedifferentieerde doorvoering
Stapsgewijze aanpak met kleinschalige
doorvoering

Weerstand is een hindernis
Bij weerstand wordt er onderhandeld en
doorgedrukt. Er wordt zekerheid gegeven
door het geven van informatie

Weerstand is een uiting van betrokkenheid
Bij weerstand wordt dialoog gezocht, problemen worden vroegtijdig besproken. Er wordt
zekerheid gegeven door het aangaan van
het experiment

Vooral intern gericht
De verandering wordt binnen de eigen eenheid gehouden er is geen uitwisseling met
anderen en relatie met de OR is formeel
van aard

Vooral extern gericht
Er is openheid, overleg met andere eenheden en vroegtijdig/open overleg met de OR
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Boonstra geeft aan dat een ontwerpaanpak geschikt is bij technische en
instrumentele aspecten waarbij problemen en oplossingen bekend zijn.
Het gaat dan om veranderingen van de eerste orde. Als het echter om
ingrijpende veranderingen gaat, waarbij problemen niet eenduidig, maar
wel kenbaar zijn, en er ideeën bestaan over de oplossingsrichtingen, dan
is de ontwikkelaanpak meer succesvol dan de ontwerpaanpak.
Beroepsonderwijs is veelvormig vanwege de aard van de sector, de
heterogeniteit van de deelnemerspopulatie, de opleidingstradities en
het scala aan beroepsvelden waarvoor opgeleid wordt (Van den Berg &
De Bruijn, 2009). Daarnaast kent competentiegericht onderwijs diverse
conceptuele en praktische invullingen; bestaande beproefde werkwijzen
worden daarbij aangevuld met nieuwe experimentele aanpakken (Van
den Berg & De Bruijn, 2009). Gezien de complexiteit van de omgeving
van een roc en de complexiteit van een onderwijsvernieuwing lijkt een
ontwikkelaanpak beter passend bij een onderwijsvernieuwing dan een
ontwerpaanpak.
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Hierbij wordt uitgegaan van een geplande verandering op basis van
projectplannen.
In de ontwikkelbenadering wordt er heel anders tegen de organisatie
aangekeken. Deze wordt niet gezien als bron van tekortkomingen, maar
als resultaat van kennis, inzicht en ervaring. Hiervan kan tijdens het
veranderproces gebruikgemaakt worden. Het veranderingsvermogen is
groot doordat alle organisatieleden betrokken worden bij probleemanalyse
en gaandeweg leren om de verandering vorm te geven.
In tabel 6.1 staat een aantal kenmerken van de ontwerp- en
ontwikkelbenadering op een rij.
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Mogelijkheden voor succesvolle innovatie
Voor veranderingen is durf en moed nodig. Een verandering is geen ‘all
inclusive’ reis waar het doel, de weg waarlangs, volledig vast staat. Een
verandering is eerder een trektocht waarbij we wel de richting weten en er
best ideeën zijn wat we kunnen verwachten, maar de praktijk zal anders
zijn. We gaan een avontuur tegemoet.
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Hoe kan de combinatie van innerlijke en uiterlijke verschuivingen
eruitzien om een fundamentele verandering te bereiken?
Dit vereist tijd, energie en middelen. Om een verandering van gedrag
en attitude te bereiken zal er ruimte moeten zijn om te experimenteren
en te professionaliseren. Aandacht voor ontwikkelprocessen is van
groot belang om de vernieuwing aan te laten sluiten bij de opvatting van
docenten. Voor het management is het essentieel om de opvatting van
de docenten te onderkennen en te waarderen. Het management zal ook
aanwezig moeten zijn bij alle belangrijke overlegsituaties waarin visie en
opvattingen centraal staan. Juist door midden in het proces te staan,
inbreng van eenieder te waarderen, rolmodel te zijn en de visie mee uit te
dragen dwingt men respect af en is de kans van slagen het grootst. Het
management vervult een stimulerende en voorwaardenscheppende rol
door een actieve betrokkenheid bij het veranderproces.
Dit zal betrokkenheid bij docenten en teams positief beïnvloeden.
Betrokkenheid is een kernwaarde, omdat ze behalve problemen, ook
wensen bij docenten blootlegt.
De ontwikkeling van de docent en de manager is de beste bron voor
succesvol innoveren (Van den Berg & Vandenberghe, 1999).
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Innoveren is geen doel op zich maar een middel voor beter onderwijs.
Het zou routine moeten zijn dat docententeams hun innovatiestrategie
en aanpak expliciteren en nagaan of met de gekozen activiteiten, de
resultaten worden behaald die worden nagestreefd. Betrokkenen leren
op basis van eigen systematische reﬂectie hoe ze beter onderwijs kunnen
maken (Klatter, 2009). Door deze reﬂectie te rapporteren en systematisch
te evalueren ontstaat er input voor ‘evidence’.

6.3

Landelijk onderzoek Regioplan
In het kader van de vragen van de Tweede Kamer over of het mbo
klaar is voor invoering van het competentiegericht onderwijs is door
Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak voor de invoering
van competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers (Rigter, Idema & Leenen,
2009). Hierbij gaat het formeel om draagvlak voor de invoering van
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competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers; de vragen richten zich echter
meer op invoering van competentiegericht onderwijs. Aangezien
alle roc’s, aoc’s en vakinstellingen een andere deﬁnitie hebben van
competentiegericht onderwijs, zijn deze resultaten niet een op een te
vertalen naar de praktijk in het mbo.
Ten aanzien van implementatie van competentiegericht onderwijs
verwachten de meeste bestuursleden en managers in augustus 2010
in ieder geval planmatig klaar te zijn met competentiegericht onderwijs.
Bestuursleden en managers hebben wel behoefte aan inhoudelijke en
procesmatige expertise.
Docenten hebben ook in meerderheid vertrouwen dat cgo tijdig wordt
geïmplementeerd. Wel worden er nog vele knelpunten genoemd, zoals
onduidelijkheid over de wijze van invoering van cgo, behoefte aan meer
kennis over cgo en behoefte aan meer ﬁnanciële en ICT-middelen.
De houding ten opzichte van competentiegericht onderwijs is in zijn
algemeenheid positief. Docenten zijn hierbij vaak minder positief dan
bestuurders en managers. Een betere aansluiting op het bedrijfsleven en
de aandacht voor de individuele deelnemers worden door zowel docenten
als managers als belangrijke pluspunten van competentiegericht
onderwijs gezien. Het punt van eigen verantwoordelijkheid bij deelnemers
voor het eigen leerproces staat ter discussie. De ene docent vindt dit
een groot pluspunt, de andere juist een minpunt. In het onderzoek van
Regioplan wordt dit niet verder uitgewerkt, maar het lijkt erop dat met
name de eigen verantwoordelijkheid bij niveau 1- en 2-deelnemers
minder positief ervaren wordt door docenten. De voornaamste kritiek op
cgo is dat het ten koste zou gaan van vakinhoudelijke kennis.
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Vragenlijst ROC de Leijgraaf
Als medewerkers van ROC de Leijgraaf waren wij erg benieuwd naar de
stand van zaken bij ons roc. Hoe kijken onze docenten naar het proces
van innoveren, zoals wij dat doormaken. Om dit te peilen hebben wij
de vijf sleutels voor succesvol innoveren van Van den Berg en Geurts
(2007) als kapstok gebruikt voor het opstellen van een vragenlijst over
de invoering van competentiegericht onderwijs binnen ROC de Leijgraaf.

pub07.indd 123

15-01-2010 13:36:24

Onder deze kapstok zijn de principes van ontwikkelgericht veranderen
opgehangen.

6.5

Invoering cgo ROC de Leijgraaf stand 2009
Van de 330 docenten die werkzaam zijn bij ROC de Leijgraaf hebben wij
van 91 docenten een reactie ontvangen. Dit is een respons van 27,7%.
Ons doel was om ervaringen van docenten met betrekking tot het proces
van innoveren tot heden te peilen. Voor een peiling is deze respons
voldoende representatief.
Van de 91 reacties is 89,1% afkomstig van docenten en 5,4% van
TEAMCOÚRDINATOREN   VAN DE RESPONDENTEN HEEFT EEN ANDERE FUNCTIE
Bij deze laatste categorie zijn van de 9 personen, 5 personen ook
werkzaam als docent.
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De vijf sleutels
Per sleutel van Van den Berg en Geurts zullen we de resultaten van de
gesloten vragen beschrijven met aanvullingen vanuit de resultaten van de
open vraag.
Sleutel 1: Gedeeld eigenaarschap
s   VOELT ZICH BETROKKEN BIJ DE ONTWIKKELING EN INVOERING VAN CGO
bij ROC de Leijgraaf;
s   GEEFT AAN DAT DE LEIDINGGEVENDE ACTIEF BETROKKEN IS BIJ DE
ontwikkeling en invoering van cgo;
s   IS VAN MENING DAT DE LEIDINGGEVENDE VOOR DE RANDVOORWAARDEN
zorgt die nodig zijn voor de invoering van cgo; 35,8% geeft op deze
vraag als antwoord ‘neutraal’ en 25,3% is het hier niet mee eens;
s   GEEFT AAN DAT DE LEIDINGGEVENDE EEN STIMULERENDE ROL VERVULT BIJ
de invoering van cgo; 30,5% antwoordt hierop ‘neutraal’.
Conclusie: Er is sprake van een gedeeld eigenaarschap en van draagvlak.
Dit blijkt vooral uit de betrokkenheid van docenten en leidinggevenden.
Betrokkenheid is een kernwaarde die nu ook blootlegt dat docenten het
niet met elkaar eens zijn over de benodigde randvoorwaarden voor de
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Sleutel 2: Krachtig innovatieconcept
s  VAN DE RESPONDENTEN WEET WAT ER BIJ 2/# DE ,EIJGRAAF BEDOELD
wordt met competentiegericht onderwijs;
s   VOELT ZICH UITGEDAAGD DOOR DE PRINCIPES VAN COMPETENTIEGERICHT
onderwijs.
Conclusie: Het vernieuwingsconcept cgo boeit en bindt docenten en
daagt voldoende uit tot het behalen van doelen. Enkele citaten uit de open
vragen die dit onderstrepen: “verder vind ik cgo de juiste weg”, “cgo is
erg ambitieus. De ideeën zijn daarin ook geweldig.”
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invoering van cgo. ROC de Leijgraaf scoort hoger op betrokkenheid dan
landelijk uit het onderzoek van Regioplan blijkt.
Uit de open vragen blijkt dat met name een tekort ervaren wordt aan
randvoorwaarden op het gebied van beschikbare tijd voor ontwikkeling
en invoering, beschikking hebben over meerdere kleine lokalen en
deskundigheidsbevordering voor docenten. Dit sluit aan bij de uitkomsten
van het onderzoek van Regioplan.
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Sleutel 3: Ontwikkelingsgerichte aanpak
s   IS VAN MENING DAT HET TEAM NIET DE MOGELIJKHEID KRIJGT OM
de veranderingen met eigen tempo door te voeren; 23,4% is hierin
neutraal en 25,5% is het hier wel mee eens;
s   GEEFT AAN DAT HET TEAM DE MOGELIJKHEID KRIJGT OM EIGEN KEUZEN
te maken bij de invoering van cgo; 27,7% is hierin neutraal en 20,2%
is het hier niet mee eens;
s   IS HET EENS MET DE UITSPRAAK DAT ER BINNEN HET TEAM DE AANPAK
van invoering cgo besproken wordt;
s   GEEFT AAN ZELF INHOUD AAN DE VERANDERING TE KUNNEN GEVEN
30,1% is hierin neutraal;
s   KAN VERANDERVOORSTELLEN INDIENEN
s   GEEFT AAN DAT DE INBRENG SERIEUS GENOMEN WORDT   IS
hierin neutraal;
s   HEEFT DE RUIMTE OM TE EXPERIMENTEREN BIJ DE INVOERING VAN CGO
30,1% is hierin neutraal.
Conclusie: docenten hebben zeker het gevoel dat ze invloed hebben op
de verandering. Voorstellen komen van de werkvloer en worden serieus
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genomen. Er is binnen de teams een open aanpak die gecommuniceerd
wordt. De invloed die docenten hebben op het tempo waarin de
verandering moet gebeuren is beperkt. “Het is een voldongen feit.” Het
merendeel is overigens wel van mening dat een team eigen keuzen kan
maken.
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Sleutel 4: Transparante resultaten
s   IS NEUTRAAL OVER DE DUIDELIJKE DOELEN DIE BIJ DE INVOERING VAN
cgo geformuleerd zijn; 31,6% vindt dat er geen duidelijke doelen
waren en volgens 22,1% waren er wel duidelijke doelen;
s   IS NEUTRAAL OVER DE VRAAG OF DEZE DOELEN OOK GEMETEN WORDEN
34,7% is van mening dat doelen niet gemeten worden en 12,6% zegt
dat doelen wel gemeten worden;
s   GEEFT AAN DAT ER NIET OPEN GECOMMUNICEERD WORDT OVER HET WEL
of niet behalen van de doelen; eveneens 35,8% is hierover neutraal en
18,9% geeft aan dat er wel gecommuniceerd wordt;
s   IS NEUTRAAL ALS HET GAAT OVER BIJSTUREN OP BASIS VAN RESULTATEN
33,7% geeft aan dat er niet bijgestuurd wordt en 12,6% weet het niet;
een klein percentage van 13,7% geeft aan dat we wel bijgestuurd
wordt op basis van resultaten;
s  KENT DE DOELEN VAN CGO VOOR HET EIGEN TEAM
s   IS OP DE HOOGTE VAN DE RESULTATEN VAN DEZE DOELEN VOOR HET
eigen team; 33% is hierin neutraal.
Conclusie: het is bij docenten niet bekend of de projectambities zoals
doelstellingen en evaluatiemomenten zijn geformuleerd in termen van
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten op roc-niveau. De communicatie
hierover is onvoldoende geweest. Er is onvoldoende gecommuniceerd
over het wel/niet/deels behalen van de doelstellingen. Het bijsturen op
basis van resultaten wordt niet als zodanig ervaren. Zodra het gaat om
doelstellingen en resultaten op teamniveau geven docenten aan hiervan
op de hoogte te zijn.
Uitspraken bij de open vragen ondersteunen deze conclusie: “Er is
nauwelijks tijd om goed te evalueren en bij te stellen”; “Onduidelijkheid”;
“Wat is cgo?”; “Wat betekenen de doelstellingen die door het CvB
geformuleerd zijn voor de praktijk?”; “Meer communicatie en
eenduidigheid.”
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Sleutel 5: Expliciet leren
s   GEEFT AAN DAT ER ONVOLDOENDE AANDACHT IS VOOR
professionalisering bij de invoering van cgo bij ROC de Leijgraaf;
hetzelfde percentage is hierin neutraler; 25,3% is van mening dat er
wel aandacht is voor professionalisering van docenten;
s   GEEFT AAN TE REmECTEREN BINNEN HET TEAM OP DE AANPAK VAN
invoering van cgo; 28,7% is hierin neutraal;
s   GEEFT AAN NIEUWE KEUZEN TE MAKEN OP BASIS VAN REmECTIE
30,9% is hierin neutraal;
s   GEEFT AAN BINNEN HET TEAM ERVARINGEN MET CGO MET ELKAAR TE
delen; 24,5% is hierin neutraal;
s   IS NEUTRAAL OVER DE VRAAG OF ER DE MOGELIJKHEID IS OM KENNIS EN
kunde op het gebied van cgo op peil te houden; 34,4% geeft aan wel
de mogelijkheid te hebben om kennis en kunde op peil te houden en
22,6% zegt deze mogelijkheid niet te hebben.
Conclusie: ruim de helft van de docenten kan kennis en kunde binnen
een team delen om het innovatieproces op een hoger plan te brengen. Er
is aandacht voor leren tijdens het proces.
Er is roc-breed onvoldoende aandacht voor professionalisering van
docenten. Ook reacties bij de open vraag onderstrepen dit. Enkele
voorbeelden: “Er mag op de werkvloer meer aan visieontwikkeling gedaan
worden”; “Docenten hadden eerst geschoold moeten worden”; “Meer
tijd aan visiedeling en visieontwikkeling.” Dit sluit aan bij de landelijke
resultaten in het onderzoek van Regioplan.
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Algemene conclusie
Het concept cgo wordt over het algemeen omarmd. De ontwikkeling en
invoering van cgo op teamniveau wordt als positief ervaren. Vooral omdat
docenten hier invloed hebben op het proces en er aandacht is voor
leren. Omdat de antwoorden niet eenduidig zijn kun je concluderen dat
er verschil is per team hoe wordt omgegaan met openheid, reﬂecteren,
betrokkenheid bij de ontwikkelingen.
De beperkte mate waarover men kan beschikken over de
randvoorwaarden (vooral tijd) wordt als een belemmering gezien. De
communicatie en professionalisering van docenten op roc-niveau zijn
twee punten van zorg die aandacht nodig hebben.
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Communicatie rondom doelstellingen, resultaten, wat gaan we wel/niet
bijstellen zijn thema’s die er uitspringen. Rondom professionalisering zie
je met name visieontwikkeling en leren van elkaar op roc-niveau eruit
springen.
Dit sluit aan bij het onderzoek van Rigter, Idema en Leenen (2009). Hierin
geeft de helft van de docenten aan nog niet helemaal klaar te zijn om
competentiegericht onderwijs te geven. De belangrijkste oorzaak hiervan
is dat er binnen de schoolorganisatie onduidelijkheid is over de wijze
waarop cgo wordt ingevoerd. Ook geven docenten aan dat de criteria,
de randvoorwaarden en de inhoud van cgo niet voldoende duidelijk zijn
om cgo te kunnen geven. Zowel docenten als bedrijven ervaren veel
onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de wijze waarop ze deelnemers
moeten beoordelen.
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6.6

Kansen en mogelijkheden voor 2015
Er is veel in de literatuur geschreven over innoveren en
innovatieprocessen. De nadruk ligt vaak op de procesorganisatie
(stuurgroep, projectgroep et cetera), de (sub)doelstellingen die men
wil bereiken, de middelen en het tijdpad. De uiterlijke verschuivingen
staan centraal. Volgzaamheid van docenten is het gevaar als innovaties
opgelegd worden.
Wij pleiten juist voor aandacht voor de innerlijke verschuivingen. Waarden,
gedrag en betrokkenheid zijn sleutelbegrippen. Samen de weg van
verandering ingaan waarbij de manager een actieve betrokkenheid laat
zien. Durf en moed tonen tijdens de trektocht die we samen ondernemen.
Binnen ROC de Leijgraaf is bewust gekozen voor een ontwikkelaanpak,
een aanpak met centrale kaders, maar veel ruimte voor verschil in tempo
en invulling per team. De ruimte voor eigen invulling vraagt natuurlijk wel
moed en durf van leidinggevenden, zij moeten vertrouwen op het pad
dat door een team ingeslagen wordt. Deze aanpak zorgt wel voor een
gedeeld eigenaarschap en draagvlak. Docenten worden geboeid door het
concept competentiegericht onderwijs. Docenten gaan zelf op zoek naar
de invulling van dit concept.
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Wel blijkt uit de enquête dat er onvoldoende duidelijkheid is over de
algemene projectambities en doelstellingen op roc-niveau. Communicatie
hierover en vooral wie met wie, is onduidelijk.
Het is voor docenten en teams lastig af te meten of ze ‘op de goede’
weg zitten. Hier zit wat ons betreft een duidelijk verbeterpunt, zowel
bij ROC de Leijgraaf als bij MBO 2010. Er wordt veel gesproken over
competentiegericht onderwijs en invoering in 2010. Is het mbo er klaar
voor of niet? Er is echter niet duidelijk wat er klaar moet zijn! Als het
gaat om de invoering van de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers is het duidelijk,
elke deelnemer die zich vanaf 2010 inschrijft zal geëxamineerd worden
volgens de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers. Dit kan echter ook zonder
veranderingen aan de pedagogisch-didactische aanpak van de school.
Het is dus zaak om duidelijk te communiceren wat er van de scholen
verwacht wordt. Alleen het wat (kwaliﬁcatiedossiers) of ook het hoe
(andere aanpak van het onderwijs)?
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De docenten van ROC de Leijgraaf geven aan meer tijd en ruimte nodig
te hebben voor professionalisering, visiedeling en visieontwikkeling. Dit
sluit aan bij ons pleidooi voor innerlijke verschuiving. Doordat de invoering
van competentiegericht onderwijs ontwikkelenderwijs gebeurt, moeten
docenten zelf een beeld ontwikkelen van dit onderwijs en zelf inhoud
geven aan dit onderwijs. Om dit goed te kunnen doen zal er meer tijd
moeten zijn voor het ‘eigen’ maken van het concept competentiegericht
onderwijs. Dit betekent tijd maken voor opleiding, intervisie en
ontwikkelen van methoden. Dit sluit aan bij een van de adviezen van
Dijsselbloem, namelijk voldoende tijd en ﬁnanciële middelen beschikbaar
stellen voor de invoering.
Als laatste de wetenschappelijke validering van competentiegericht
onderwijs. Wat ons betreft is competentiegericht onderwijs een brede
paraplu waar allerlei aanpakken onder passen, zoals werkplekleren, het
nieuwe leren, probleemgestuurd leren, prestatieleren en ﬂexibilisering
van het onderwijs. Het zal nooit mogelijk zijn om deze veelheid
wetenschappelijk te valideren. Wij pleiten er daarom voor te focussen op
twee zaken.
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Ten eerste aandacht voor reﬂectie binnen het eigen team. Ieder team
zal tijd moeten maken om te reﬂecteren op de pedagogisch-didactische
aanpak. Wat ons betreft maakt het niet uit welke naam deze aanpak
heeft, maar is het van belang dat docenten samen het onderwijs
doorontwikkelen.
Ten tweede aandacht voor kleinschalig onderzoek naar bepaalde
aanpakken. Dit betekent dus niet het valideren van competentiegericht
onderwijs in zijn geheel, maar het valideren van experimenten op het
gebied van onderwijsvernieuwing.

Geraadpleegde literatuur
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Op zoek naar werkbare
HRM-instrumenten

7

Tijdens de leergang bve is onder meer aandacht besteed aan
actiepunten die in het mbo nodig zijn op het terrein van human
resource management (HRM). In dit artikel bespreekt de auteur
deze actiepunten en gaat zij systematisch na wat het Regio College
op deze punten al doet. Duidelijk wordt tevens dat, gelet op diverse
ontwikkelingen en omstandigheden anno 2009, mbo-instellingen het
niet makkelijk hebben. Ook tegen die achtergrond heeft het Regio
College op HRM-gebied echter al veel in gang gezet.
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Miranda Zuyderduin
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7.1

Inleiding
Het eerste seminar van de leergang bve 2009 was getiteld
‘Beroepsonderwijs en educatie: beleid, bestel en actoren’. Olaf
McDaniel, directeur CBE Consultants, gaf een presentatie over actuele
beleidsthema’s en besluitvorming in de bve-sector. Na het belang,
de opbouw en de complexiteit van de sector, stond spreker stil bij de
uitdaging en sturing van de sector. De uitdagingen voor de komende
jaren liegen er niet om: hoger prestatieniveau, minder voortijdige uitval,
betere en snellere aansluiting op de arbeidsmarkt, een hoger innovatief
vermogen en een overzichtelijker omvang van de instellingen.
Daartegenover stelde hij dat het HRM-beleid (human resource
management) overwegend zwak is ontwikkeld, maar ook dat docenten
niet automatisch professionals zijn en dat er te weinig op kwaliteit en
resultaat wordt gestuurd.
Als P&O-adviseur was mijn interesse direct gewekt: hoe is de spreker tot
dit inzicht gekomen en is het echt zo slecht gesteld met het HRM-beleid
binnen de sector?
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Om meer te weten te komen over de situatie van het HRM-beleid
binnen de bve-sector heb ik het onderzoeksrapport De koe bij de horens
(McDaniel, 2006) bestudeerd. De opzet van dit onderzoek is vooral
gericht op het formuleren van toekomstgerichte aanbevelingen voor HRMbeleid. Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van versnellingssessies,
interviews en enquêtes; hierbij zijn onder andere HRM-directeuren,
vakorganisaties, colleges van bestuur (CvB) en externe deskundigen
betrokken.
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Uit de versnellingssessie met de CvB’s en directeuren HRM zijn de
volgende hoofdthema’s naar voren gekomen:
s UPGRADING VAN DE KWALITEIT VAN DE MEDEWERKERS
s VERSTERKING VAN DE PERFORMANCE PRESTATIES 
s VERSTERKING VAN DE SERVICE AAN DE DEELNEMERS INZETBAARHEID 
s WERKGEVERSROL VERANTWOORDELIJKHEID WERKGEVER EN WERKNEMER VOOR DE
loopbaan van de medewerker.
De maatregelen per hoofdthema vormen de basis van deze bijdrage. In
paragraaf 7.2 behandel ik het eerste thema: de upgrading van de kwaliteit
van de medewerkers. Ik geef daarin aan op welke wijze het Regio College
zich inzet om bijvoorbeeld het hoofd te bieden aan het stimuleren van de
eigen verantwoordelijkheid van medewerkers (ontwikkeling en scholing),
het versterken van people management en het vraaggestuurd organiseren
van de professionalisering van medewerkers.
In paragraaf 7.3 beschrijf ik de wijze waarop het Regio College invulling
geeft aan de voorgestelde maatregelen die getroffen kunnen worden
om ervoor te zorgen dat de performance wordt versterkt, waaronder de
wijze waarop personele beoordeling wordt vormgegeven, er doorlopend
management development plaatsvindt, er ruimte wordt gegeven en
verantwoording wordt afgelegd en docenten leren te gaan voor resultaten.
Vervolgens behandel ik in paragraaf 7.4 de versterking van de service
aan deelnemers; hoe zorgt het Regio College ervoor dat het afschaffen
van het geregeld model wordt opgevangen, de deelnemer centraal staat
in de onderwijsvisie, er een regelmatige tevredenheidsmeting plaatsvindt,
het contact met het bedrijfsleven wordt versterkt en ook nog eens de
productieve uren worden verhoogd?
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Ik heb voor een beschouwing van de HRM-instrumenten binnen het
Regio College gekozen omdat ik er eigenlijk achter wilde komen of
hetgeen McDaniel stelt, ook voor onze school geldt. Ik hoop dat mijn
beschouwing de lezer op ideeën brengt over de wijze waarop HRM kan
worden ingezet om het hoofd te bieden aan alle ontwikkelingen van deze
tijd.
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Ten slotte komt in paragraaf 7.5 de werkgeversrol aan de orde en beschrijf
ik de inzet van het Regio College op het gebied van het vanzelfsprekend
maken van aandacht voor de loopbaan, mobiliteit en employability, leven
lang leren, het boeien van medewerkers met opdrachten in plaats van
met hoge salarissen, het arbeidsmarktgeschikt houden van medewerkers
en een actief management-developmentbeleid.
Ik besluit deze bijdrage met een conclusie.
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7.2

Upgrading kwaliteit van de medewerkers
Uit het onderzoek van McDaniel blijkt dat bij het thema upgrading
kwaliteit van de medewerkers de volgende top vier van actiepunten wordt
genoemd.
Top vijf Upgrading
1 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor loopbaan en professionaliteit
2 People management versterken (kwaliteit management)
3 Ontwikkeling en scholing
4 Professionalisering van medewerkers vraaggestuurd organiseren

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor loopbaan
en professionaliteit
In 2003 is het Regio College gestart met het voeren van resultaatgesprekken
in plaats van functioneringsgesprekken. De ervaring die met deze
gesprekken is opgedaan en de komst van de Wet beroepen in het
onderwijs (Wet BIO) voor docenten, hebben geleid tot herziening van het
huidige beleid.
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Professionele cultuur
‘Werken met resultaten en competenties’ is een manier om medewerkers
te faciliteren op een goede manier de eigen kwaliteiten in te zetten
en te ontwikkelen om de gewenste resultaten te behalen. Doel is
dat er een gesprekscyclus op gang komt tussen leidinggevende en
medewerker, waarin zij gezamenlijk gericht aandacht besteden aan door
de medewerker te behalen resultaten en de benodigde competenties.
Daarmee zorgen zij er gezamenlijk voor dat zij beiden goed voor ogen
hebben wat zij wel en niet van elkaar kunnen verwachten en hoe de
medewerker het beste ondersteund kan worden bij het bereiken van de
afgesproken resultaten. Het maakt ook duidelijk dat het succes van het
Regio College als bedrijf afhankelijk is van het werk van medewerkers
en de mate waarin zij werken aan kwaliteitsverbetering en hun eigen
professionele ontwikkeling.
134
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Accent op resultaat
Een professionele cultuur impliceert onder andere dat leidinggevenden
en medewerkers realistische afspraken maken over te behalen resultaten
en elkaar kunnen en willen aanspreken op de realisatie daarvan.
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording aﬂeggen liggen in elkaars
verlengde, het zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Accent op ontwikkeling van medewerkers
In een kennisintensieve omgeving kan resultaatgericht leidinggeven
alleen succesvol zijn als de te leveren prestaties concreet (kwantitatief én
kwalitatief) worden gedeﬁnieerd en als de afspraken zich ook richten op
de professionele ontwikkeling van de medewerker.
Leidinggevenden sturen met andere woorden enerzijds op resultaat
of output (het wat) en bieden anderzijds actief ondersteuning aan het
professionaliseringsproces van de medewerker (het hoe).
Congruentie met het primair proces
De kern van het werken met resultaten en competenties is dat
medewerker, leidinggevende en teamleden met elkaar in gesprek zijn
en concrete afspraken maken over de te behalen resultaten en over
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Het werken met resultaten en competenties ondersteunt, ten slotte, de
leidinggevende en de medewerker in het ontwikkelen van systematisch
kwaliteitsdenken en -gedrag. De cyclus: ‘plannen - doen - evalueren bijstellen’ beperkt zich niet tot de inhoud van het werk, maar strekt zich
uit tot het werken (en de aansturing van medewerkers) als zodanig.
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de competenties die nodig zijn om deze resultaten te behalen. De
afspraken worden op teamniveau en individueel niveau gemaakt. Een
leidraad daarbij is het competentieproﬁel van de medewerker. Het
competentieproﬁel is de basis voor het maken van resultaatafspraken en
voor afspraken over competentieontwikkeling, zowel voor het team als
individueel. Tijdens resultaatgesprekken worden de gemaakte afspraken
geëvalueerd. Dit is vergelijkbaar met het primair proces: zoals de
resultaten en studievoortgang van deelnemers worden beoordeeld door
deelnemers zelf, door de praktijk en door docenten, zo beoordelen we
ook de resultaten en ontwikkeling van de medewerkers op basis van een
zelfevaluatie, een evaluatie door de leidinggevende en eventueel andere
feedback.
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Resultaten
We kunnen stellen dat binnen alle segmenten van het Regio College
inmiddels resultaatgesprekken worden gevoerd. Van medewerkers krijg ik
terug dat ze het prettig vinden om in ieder geval eens per jaar een formeel
gesprek te hebben met hun leidinggevende: het is een goed moment om
eens stil te staan bij het persoonlijk functioneren. Ook voor dossieropbouw
is het een belangrijk instrument: het komt nog steeds voor dat
medewerkers jarenlang beneden de maat functioneren maar dat er geen
enkel gespreksverslag in het personeelsdossier is opgenomen. We werken
met een format resultaatgesprek dat eenvoudig en dus voor iedereen
hanteerbaar is. Dat tijdens het resultaatgesprek ook de samenwerking
met de leidinggevende aan bod komt is vrij nieuw, maar is zeker een goed
onderwerp dat absoluut ter sprake moet komen.
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People management versterken (kwaliteitmanagement)
Managament-developmenttraject
In 2007 is met de afdelingsmanagers een managementdevelopmenttraject (MD) gestart. Aanleiding voor dit MD-traject was het
wegvallen van de sectorlaag. De functie van afdelingsmanager veranderde
daardoor, zoals werd vastgelegd in het nieuwe competentieproﬁel van
afdelingsmanager (nieuwe stijl), waarin het doel van de functie van
afdelingsmanager als volgt is geformuleerd:
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“Bijdragen aan de strategische ontwikkeling van het Regio College,
ontwikkelen van het strategisch beleid van de afdeling en dit vertalen
naar doelstellingen en te behalen resultaten voor de onderwijsteams in de
afdeling. Het als onderwijskundig leider inrichten van de werkprocessen
en begeleiden van medewerkers in de onderwijsteams van de afdeling en
daarmee zorgdragen voor de realisatie van de te behalen resultaten in de
onderwijsteams, binnen de door het CvB vastgestelde kaders en in goede
afstemming en samenwerking met de rest van de organisatie.
Dit heeft als resultaat dat de afdeling opereert als een ﬁnancieel gezond
cluster van effectieve product-marktcombinaties, die zijn afgestemd op de
vraag van deelnemers, opdrachtgevers, afnemers en maatschappij.’’
Het MD-traject was enerzijds aanbodgestuurd: afdelingsmanagers
werd gevraagd om aan de hand van de vier resultaatgebieden in de
functie te werken aan een gemeenschappelijke visie op en aanpak
van hun opdracht. Anderzijds was het traject vraaggestuurd omdat
het programma aansloot bij de persoonlijke ontwikkelplannen en de
professionaliseringsdoelstellingen van elke individuele afdelingsmanager.
Daarbij lag een sterk accent op people management en het ontwikkelen
van resultaatverantwoordelijke teams (RVT’s). Daartoe is de trainer, die de
afgelopen jaren betrokken was bij de introductie van de RVT’s, gevraagd
mee te werken aan het ontwerp en de uitvoering van het MD-traject. Er
is gewerkt met een mix van trainingen, visiedagen, waarvan enkele met
externe sprekers, begeleide intervisie en coaching.
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Resultaten
Naast het feit dat onze afdelingsmanagers op grond van het nieuwe proﬁel
gericht aan de slag zijn gegaan met hun verdere ontwikkeling, zijn er ook
andere opbrengsten te zien.
De managers hebben een veel helderder rolopvatting ontwikkeld richting
het CvB, hun eigen teams en medewerkers en richting de staf. Ze nemen
duidelijker verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun teams. En
ze zijn zelf meer team geworden. In een klein roc als het Regio College,
met negen managers in het primair proces, kan dat nog! De interactie
tussen de afdelingsmanagers is verbeterd. Men zoekt elkaar vaker op
en bespreekt zaken gemakkelijker met elkaar. Hierdoor loopt overleg
soepeler en zijn de onderlinge verhoudingen verbeterd.
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Inmiddels wordt het MD-traject onder externe begeleiding voortgezet in de
vorm van intervisiebijeenkomsten.
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Ontwikkeling en scholing/professionalisering van medewerkers
vraaggestuurd organiseren
Sinds 2006 kent het Regio College het project FOCUS: een
persoonsgebonden budget voor docenten in het beroepsonderwijs. Het is
een nieuwe manier van professionaliseren, bedoeld om docenten binnen
het beroepsonderwijs in de gelegenheid te stellen zich te bekwamen in
nieuwe rollen als docent en/of lid van een team. Elke docent heeft de
beschikking over een persoonlijk scholingsbudget.
Aansluiting bij de ontwikkelbehoefte van de docent
Met behulp van FOCUS kunnen docenten hun competenties versterken
met name als het gaat om de implementatie van het competentiegericht
onderwijs. Uitgangspunt is het vraaggestuurde karakter. Door middel
van een kritische intake wordt bepaald of de opleidingsvraag van de
betreffende docent aansluit bij de doelstelling van FOCUS.
Opleidingsbudget niet-onderwijsgevend personeel
FOCUS richt zich alleen op de docent. Het roc is nog niet zo ver dat
er voor niet-onderwijsgevend personeel centraal een opleidingsbudget
wordt vastgesteld (bijvoorbeeld een percentage van de loonsom,
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dit is vrij gebruikelijk), zodat iedere afdelingsmanager of hoofd
van dienst beschikking heeft over een budget voor scholing van
medewerkers. Hiermee voorkom je dat als er minder geld beschikbaar
is, bezuinigd wordt op individuele scholing. Uiteraard is het wel zo
dat het de afdelingsmanager of het hoofd van dienst vrij staat om een
opleidingsbudget in de begroting op te nemen.

7.3

Versterking van de performance (prestaties)
Het thema ‘Versterking van de performance’ liet de volgende top vijf zien:
Top vijf Versterking van de performance
1 Personele beoordeling
2 Doorlopend management development

138
3 Ruimte geven en verantwoording aﬂeggen
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4 Docententeams leren te gaan voor resultaten in plaats van uren-boekhouding
5 Prestaties verhelderen, individualiseren en communiceren

Personele beoordeling
Het eerdergenoemde resultaatgesprek heeft een tweezijdig karakter. Dit is
niet het geval bij het beoordelingsgesprek.
Beoordelen
De cao deﬁnieert een evaluatiegesprek als een beoordeling in het geval
dat aan het gesprek rechtspositionele consequenties worden verbonden.
Met name gaat het daarbij om het besluit om een tijdelijke aanstelling
om te zetten in een vast dienstverband, dan wel om aanstelling in een
andere functie. In acute en zwaarwegende situaties, als het functioneren
van de medewerker daartoe aanleiding geeft, kan een leidinggevende
de medewerker eveneens uitnodigen voor een beoordelingsgesprek. De
leidinggevende geeft bij de uitnodiging voor het gesprek aan dat het om
een beoordelingsgesprek gaat.

pub07.indd 138

15-01-2010 13:36:25

Daarnaast vindt met elke medewerker eenmaal per drie jaar een
beoordelingsgesprek plaats. Dit gesprek komt in dat jaar in de plaats van
het resultaatgesprek. Het protocol voor deze beoordelingsgesprekken
moeten we nog uitwerken en zal later worden toegevoegd aan het
beleidskader voor werken met resultaten en competenties.

Doorlopend management development
Ook ons management voert resultaatgesprekken met hun leidinggevende,
het CvB. Vanuit het MD-traject wordt ondersteuning geboden bij
bijvoorbeeld verdere scholingsvragen/coaching en ook vindt er intervisie
plaats tussen de afdelingsmanagers.
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Informatie uit het personeelsdossier en het portfolio, waaronder de
evaluatieverslagen van het ‘persoonlijk werkplan’ (PWP), is mede
input voor een beoordeling. Het PWP dient als onderbouwing van een
beoordeling.
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Ruimte geven en verantwoording aﬂeggen
Deze twee maatregelen zijn essentieel voor een professionele organisatie.
Te lang was in het onderwijs de autonomie van de docent maatgevend
– de grote betrokkenheid op het vak en op het welzijn van de deelnemer
werd ten onrechte geduid als verantwoordelijkheid. Over de effecten van
het handelen was echter lang geen discussie mogelijk, laat staan dat
verantwoording over de resultaten werd afgelegd.
Het zijn ook complementaire maatregelen. Vergroten van het speelveld
en de regelcapaciteit van medewerkers zijn een voorwaarde om hen te
kunnen vragen verantwoording af te leggen. Naast natuurlijk inzicht in de
te realiseren doelen en de betekenis daarvan voor het bedrijfsresultaat
van de hele instelling.
De praktijk
Medewerkers moeten wennen aan de ruimte die ze krijgen voor eigen
initiatieven. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de voorbereiding van het
eerdergenoemde resultaatgesprek. Vroeger ging men zitten en wachtte
op wat er komen zou en nu wordt de medewerker gevraagd om het
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resultaatgesprek goed voor te bereiden: de zelfevaluatie op competenties,
hoe waren de werkomstandigheden, hoe was de sfeer, de omgang
met collega’s maar ook: welke onderwerpen wil je zelf aandragen? De
medewerker wordt ook gevraagd om iets te zeggen over de samenwerking
met zijn leidinggevende. Het is van belang dat over de resultaten die
worden afgesproken ook verantwoording moet worden afgelegd, ook
als tussentijds blijkt dat het resultaat niet haalbaar is, is er ruimte om
afspraken bij te stellen, maar hiervoor zal de medewerker het initiatief
moeten nemen!
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Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit, heb ik meer ruimte zien ontstaan. Waar
medewerkers vroeger vooral bleven zitten, zijn er nu steeds meer
medewerkers die onderkennen dat ze niet (meer) op de juiste plek zitten.
Er is dus ruimte ontstaan om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.
De organisatie is er nu ook beter op ingericht om invulling te geven aan
mobiliteitsvraagstukken. Dit is typisch een voorbeeld bij het allereerste
thema in het eerste cluster (verantwoordelijkheid voor eigen loopbaan).
Docententeams leren te gaan voor resultaten in plaats van voor de
‘uren-boekhouding’
Onze deﬁnitie van een resultaatverantwoordelijk team: een opleidingsteam
van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het
behalen van resultaten. Daarover maken zij (op jaarbasis) afspraken met
hun afdelingsmanager. De teamleden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk
voor dat hun deelnemers op efﬁciënte wijze de opleiding voltooien of de
gewenste beroepskwaliﬁcaties halen.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Elk RVT is verantwoordelijk voor een of meer opleidingen of leertrajecten.
Het gaat daarbij steeds om kwaliﬁcaties met een zekere samenhang.
Dat kunnen opleidingen zijn in een bepaald beroepenveld of een
samenhangend deel van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld
metaal-, elektro- en installatietechniek of hulp in de zorg en in het
welzijnswerk. Op het samenhangende gebied regelt het team de dagelijkse
gang van zaken. Het gehele team is gezamenlijk verantwoordelijk voor
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het behalen van de resultaten. Zo zijn we gestart door de RVT’s te vragen
voorafgaand aan het schooljaar een teamwerkplan op te stellen.

Het resultaat: wat en hoe?
Ik zie wel dat men gaat voor resultaat, maar dat dit resultaat zich nog veel
richt op de uitstroom met diploma in plaats van op het hoe achter het
behaalde resultaat; dus: zijn we ook tevreden over de wijze waarop we
ons resultaat hebben behaald? Hoe was de kwaliteit van het onderwijs,
hoe hebben we het schooljaar qua werkdruk en werkverdeling ervaren?
Hebben we de aanwezige competenties van de teamleden optimaal weten
te benutten?
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Het teamwerkplan
In het teamwerkplan worden de resultaatafspraken, die het RVT
met de afdelingsmanager maakt, vastgelegd. Tevens legt het team
vast wie welke (regie)rol binnen het RVT vervult. Op basis van het
teamwerkplan verdelen teamleden onderling alle werkzaamheden. Elk
individueel teamlid kan daarmee zijn persoonlijk werkplan uitwerken:
welke bijdrage lever ik komend jaar aan het teamresultaat, en welke
professionaliseringsdoelen stel ik mezelf?
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Prestaties verhelderen, individualiseren en communiceren
De onderwijscultuur – zoals ik die tot nu toe heb leren kennen – is geen
cultuur waarin men elkaar gemakkelijk complimenteert.
Uitdaging
Het verhelderen van prestaties en het individualiseren vind ik daarom
wel een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat de individuele prestaties van
medewerkers die deel uitmaken van een RVT nog wel zichtbaar blijven.
Een taak voor de regisseur T&O?13 En hoe houdt de afdelingsmanager, die
uiteindelijk het resultaatgesprek voert met de medewerker, zicht op het
functioneren van de medewerker bij een span of control van meer dan 35
medewerkers?

13
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Beloningsbeleid
De CAO BVE voorziet in een aantal beloningsvormen, die hieronder nader
worden toegelicht. Daaraan is toegevoegd op welke wijze het Regio College
omgaat met bonussen en belonen in natura. Voor elke vorm van extra
belonen (behalve belonen in natura) is toestemming van het CvB nodig.
Hiertoe dient de manager een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in.
De vormen van extra belonen die het Regio College toepast, zijn:
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Extra beloning op grond van arbeidsmarktoverwegingen
Deze beloning kan worden gehanteerd bij aanstelling van vakspecialisten
of ‘duur’ personeel uit het bedrijfsleven die reeds een salaris genieten
boven het maximum van de bij ons van toepassing zijnde salarisschaal.
Deze extra beloning geldt telkens voor de duur van een jaar en is niet
gebonden aan een beoordeling. De hoogte van de arbeidsmarkttoeslag is
minimaal gelijk aan één periodiek in de naast hogere schaal, maar nooit
meer dan het verschil tussen het maximum van de naast hogere schaal
en het maximum van de van toepassing zijnde schaal.
Vervangingstoeslag
De medewerker die in opdracht van de werkgever belast wordt met de
volledige vervanging van een tijdelijk afwezige medewerker voor wie
een hogere functieschaal geldt en die meer dan 30 aaneengesloten
kalenderdagen afwezig is (vakantieverlof uitgezonderd), ontvangt een
vervangingstoeslag. Deze toeslag wordt toegekend vanaf de 31e dag van
volledige vervanging en duurt voort zolang als de medewerker in opdracht
van de werkgever met de vervanging is belast. De medewerker ontvangt
het salaris alsof hij in de functie is benoemd. Hierbij wordt het salaris van
de medewerker die wordt vervangen, als uitgangspunt gehanteerd.
Extra periodieke verhoging
Een medewerker kan in aanmerking komen voor een extra periodiek
wanneer daartoe naar de mening van de leidinggevende aanleiding
bestaat en er structureel (dus aantoonbaar langer dan een jaar) sprake is
van bovenmatig presteren. De extra periodieke verhoging vindt in de regel
plaats binnen de eigen functieschaal. Wanneer dit, vanwege het reeds
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Bonus
De leidinggevende kan besluiten een eenmalige, incidentele toeslag toe te
kennen wanneer de medewerker naar het oordeel van de leidinggevende
ten opzichte van zijn resultaat- en/of ontwikkelafspraken bovenmatig
gepresteerd heeft. Het resultaatgesprek, waarin wordt teruggeblikt op
het functioneren en op gemaakte en behaalde resultaatafspraken, vormt
de basis voor dit besluit. Daarnaast kan een bonus worden toegekend
wanneer de medewerker een bijzondere inspanning heeft geleverd
of een complexe klus succesvol heeft afgerond. De hoogte van de
bonus kan variëren tussen 25% en 75% van het brutomaandsalaris.
Teneinde objectiviteit en legitimiteit te waarborgen, is afstemming met en
instemming van het CvB vereist alvorens een toezegging te doen voor een
bonus. En: een bonus is altijd een brutobedrag!
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bereikt hebben van de maximumtrede van de functieschaal niet mogelijk
is, kan een extra periodieke verhoging in de naast hogere functieschaal
worden toegekend. Dit betekent echter niet dat de medewerker wordt
ingeschaald in een hogere functieschaal. Overigens is het belangrijk te
onderkennen dat het structureel bovenmatig presteren een mobiliteitsvraag
kan impliceren, omdat de functie waarschijnlijk onder het niveau van de
medewerker ligt.
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Beloning in natura
Om successen te delen of relatief kleine extra prestaties te belonen, kan
de leidinggevende besluiten een medewerker of team mee uit (eten) te
nemen of besluiten tot het uitreiken van bijvoorbeeld een bos bloemen,
een cadeaubon of boekenbon. Vanzelfsprekend blijft een dergelijke
beloning in natura binnen de grenzen van redelijkheid (ook al om te
voorkomen dat het Regio College in belastingtechnische zin loon in natura
uitkeert). Te denken valt aan een verrassing met een maximumwaarde
van 100,- per medewerker.
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7.4

Het verhogen van de productiviteit en de service aan de deelnemers
Het derde thema was ‘Het verhogen van de productiviteit en de service
aan de deelnemers’; hiervan wil ik de volgende top-vijf-maatregelen
doornemen:
Top vijf Verhogen productiviteit en service aan deelnemers
1 Afschaffen geregeld model
2 Deelnemer centraal in onderwijsvisie; zorgen voor verankering van de visie bij elke
medewerker
3 Regelmatige tevredenheidsmeting en daarop gebaseerde vervolgacties
4 Versterken contact met bedrijfsleven
5 Verhoging van productieve uren
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Afschaffen geregeld model taakverdeling
Met ingang van 1 augustus 2009 is het geregeld model taakverdeling bij
cao geregeld. Het lijkt erop dat de vakorganisaties het verdwijnen van het
geregeld model alsnog ter discussie willen stellen, maar de werkgevers
willen dat vooral interpreteren als een gevolg van knelpunten bij de
implementatie van het protocol werkverdelen.
De nieuwe cao-regeling over werkverdelen door teams zelf past naadloos
bij de ontwikkeling van RVT’s. En bij het competentiegericht onderwijs
(cgo): hoe verder teams zijn met de onderwijsvernieuwing, hoe meer zij
zelf tot de ontdekking komen dat het geregeld model taakverdeling niet
meer past. En naarmate de taakvolwassenheid van docenten en teams
toeneemt (met alle aandacht voor en investering in teamontwikkeling,
resultaatoriëntatie, besluitvorming en samenwerking), valt het teamleden
makkelijker elkaar professioneel aan te spreken op hun bijdrage, de
kwaliteit van het werk en efﬁciënt werken.
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Regelmatige tevredenheidsmeting en daarop gebaseerde vervolgacties
Om de twee jaar doet het Regio College een zogenaamd
doorstroomonderzoek onder alle deelnemers. Op een vijfpuntsschaal
meten we alle aspecten van het onderwijs en de onderwijsorganisatie voor
zover relevant voor de deelnemers. Tevens vragen we door middel van
een rapportcijfer (1-10) een cijfer voor het Regio College als totaal en voor
de opleiding. De deelnemers vullen de enquête digitaal in: de laatste jaren
gebeurt dit onder begeleiding van een docent. Daardoor halen we een
behoorlijk hoge respons van circa 60%. De laatste keer hebben we ook
per team gerapporteerd. De resultaten staan op onze intranetsite zodat
ze voor iedereen zichtbaar zijn, zowel voor onze medewerkers als onze
deelnemers. Het rapportcijfer vergelijken we over de jaren heen en met de
landelijk benchmark van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB).
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Deelnemer centraal in onderwijsvisie; zorgen voor verankering van de
visie bij elke deelnemer
Vrij recent heeft het Regio College zijn aanpak van het cgo geformuleerd
in zogenaamde ontwerpeisen. Elk onderwijsteam zal op basis van de
ontwerpeisen het onderwijsprogramma ontwerpen. We hebben ervoor
willen zorgen dat het herontworpen onderwijs zoveel mogelijk bij elkaar
aansluit en voorkomen dat elk team opnieuw het wiel uitvindt. Teams
kunnen ervoor kiezen van de ontwerpeisen af te wijken, maar moeten dit
wel kunnen uitleggen.
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Wat we ook eens in de twee jaar doen is een zogenaamd
instroomonderzoek onder de nieuwe deelnemers. We bevragen deze
groep met name over studie- en beroepskeuze, overgang vmbo-mbo en
hun eerste ervaringen met het onderwijs en de onderwijsorganisatie op
het Regio College.
Deze enquête doen we tegenwoordig via een extern onderzoeksbureau
(dat dit ook uitvoert voor andere mbo-scholen), waardoor we meteen
kunnen benchmarken met andere deelnemende mbo-scholen. Ook het
instroomonderzoek staat op onze intranetsite.
We rapporteren de resultaten ook naar onze voornaamste toeleveranciers
in het vmbo. Met hen bespreken we ook de resultaten en de vragenlijst.
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Tot slot meten we nu weer jaarlijks de tevredenheid over de gevolgde
opleiding onder oud-deelnemers, als ze ongeveer een half jaar van
school zijn. Tevens worden ze bevraagd over hun werksituatie en/of ze
werkloos zijn geweest of een opleiding zijn gaan doen. De respons van
het uitstroomonderzoek is veel lager. Ook deze resultaten staan op onze
intranetsite.
Naast Regio College-breed onderzoek zijn er afdelingen, die ook de
beroepspraktijkvorming (bpv) onder deelnemers evalueren en/of het
dagelijkse onderwijs (dit in het kader van cgo). Tot slot zijn er afdelingen,
die gesprekken voeren met een panel van deelnemers over alle mogelijke
gangbare onderwerpen van onderwijs en onderwijsorganisatie.
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Follow-up
Docententeams nemen in hun teamwerkplannen op welke
verbetermaatregelen ze willen nemen. De communicatie daarover
met deelnemers en hun ouders behoeft verbetering. Zo is een
Deelnemersraad nog steeds in voorbereiding.
Deelnemer als klant
In de frontofﬁce hebben onze Bureaus Onderwijsondersteuning (BOO’s)
een belangrijke positie, ook als het gaat om een klantvriendelijke
benadering van deelnemers. Het BOO zorgt voor de administratieve en
secretariële ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden binnen
de onderwijsafdeling. Hier kunnen deelnemers terecht met vragen over
de aan- en afwezigheid van docenten en de uitslagen van afgenomen
toetsen; adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven en deelnemers
kunnen zich ziekmelden bij het BOO. Het BOO staat een klantvriendelijke,
servicegerichte houding voor.
Versterken contact met bedrijfsleven
De verschillende afdelingen voeren enkele keren per jaar intensief overleg
met regionale werkgevers.
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Heldere verwachtingen
De samenwerking met de opdrachtgevers kenmerkt zich door
duidelijkheid. Bedrijven en instellingen weten wat het Regio College bij
het leren in de praktijk en bij de examinering van hen verwacht. Zij zijn
ook goed door ons toegerust om dit op een zorgvuldige manier te kunnen
doen. Daarom zorgen wij voor handzame instrumenten voor begeleiding
en examinering. Als er vragen zijn of als er zich bijzonderheden rond een
deelnemer voordoen, dan weet de werkgever wie hij moet benaderen.
Verder bieden we deze werkgevers ten minste twee keer per jaar een
platform aan om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en de
deskundigheid op het gebied van begeleiding en examinering verder te
ontwikkelen. Ook worden praktijkbegeleiders uitgenodigd voor trainingen.
)N DE KENNISKRINGEN MET ONZE BPV COÚRDINATOREN WORDT GETHEMATISEERD
dat een bpv-bezoek ook een bedrijfscontact is. Natuurlijk brengen
docenten ook regelmatig een bedrijfsbezoek. Dit in het kader van bpv begeleiding.
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Aansluiting bij behoefte vanuit praktijk
Op de agenda staan dan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
de gewenste regionale inkleuring van de opleidingen. Een belangrijk
agendapunt vormen bijvoorbeeld de onderdelen van de opleidingen
die we in de praktijk uitvoeren of examineren. Het is de bedoeling dat
het onderwijs zo levensecht en authentiek mogelijk is; daarbij maken
we gebruik van reële opdrachten in het bedrijfsleven. We willen de
leerresultaten van de deelnemer koppelen aan concrete resultaten voor
het bedrijfsleven. Het streven is dat docenten ten minste één keer in de
vier jaar stage lopen bij een bedrijf of instelling. Ook door hun dagelijkse
contacten en projecten zijn zij goed op de hoogte van de ontwikkelingen
in de vraag naar afgestudeerden. Het CvB overlegt regelmatig met
werkgevers en hun organisaties en met het hbo.
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Verhoging van productieve uren
De managers bespreken met de teams welke resultaten met welk
(formatie)budget moeten worden behaald. De managers die erin slagen
teams werkelijk inzicht te geven in de relatie diplomarendement inkomsten - toegekende formatie per team, merken dat teams grotere
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verantwoordelijkheid nemen voor de eigen productiviteit. Toch blijkt
een discussie over efﬁciency en effectiviteit nog niet zo vanzelfsprekend
– docenten houden vaak nog (te) veel rekening met tempoverschillen
tussen individuen.

7.5

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer voor de loopbaan van
de medewerker
Het laatste thema ‘Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer voor de
loopbaan van de medewerker’ kent ook een top vijf; dit thema heeft veel
overlap met de eerdergenoemde thema’s.
Top vijf Verantwoordelijkheid werkgever/werknemer voor loopbaan medewerker
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1 Aandacht voor loopbaan, mobiliteit en employability vanzelfsprekend maken (bij management en medewerkers)

ecbo

2 Leven lang leren ook voor medewerkers
3 Medewerkers boeien met opdrachten, niet binden met hoge salarissen
4 Medewerkers via inzet en scholing arbeidsmarktgeschikt houden voor afnemende
beroepenveld
5 Actief MD-beleid (ook kweekvijvers)

Aandacht voor loopbaan, mobiliteit en employability vanzelfsprekend
maken (bij management en medewerkers)
De aandacht van management en medewerkers voor loopbaan, mobiliteit
en employability is in het Regio College zeker toegenomen. Niet in het
minst omdat managers hierin intensief worden ondersteund. Met de
komst van het resultaatgesprek komen deze onderwerpen aan bod, maar
het gebeurt ook regelmatig dat medewerkers het gesprek zelf aangaan
met hun manager over dit soort zaken. Met de ontwikkeling naar cgo
gaan de gesprekken met medewerkers steeds vaker over de mate waarin
zij (nog) passen binnen het onderwijs. Er zijn docenten die niet mee
kunnen komen met de ontwikkeling naar cgo: veelal zijn dit de oudere
‘vakdocenten’. Juist voor deze groep medewerkers is het van belang dat
er aandacht is voor mobiliteit en employability. In het persoonlijk werkplan
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kunnen ze bijvoorbeeld de eigen loopbaan uitstippelen en nadenken over
hoe lang ze nog willen werken en wat voor werk ze dan graag zouden
willen doen.

Resultaat
In de jaren 2007 en 2008 zijn respectievelijk 5 en 19 (respectievelijk
0,9% en 3,38% van het totale personeelsbestand) medewerkers van
het Regio College uitgestroomd in het kader van arbeidsmobiliteit. In de
meeste gevallen ging het om medewerkers die om welke reden dan ook
niet meer op hun plek zaten en in bijna alle gevallen kwam het initiatief
vanuit het management, ondersteund door P&O.
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Strategische personeelsplanning
We hebben in 2007 een start gemaakt met het instrument strategische
personeelsplanning. Met dit instrument kan de afdelingsmanager sturen
op de kwaliteit en de kwantiteit van zijn personeelsbestand. Helaas is het
nog niet gelukt om structurele invulling te geven aan dit instrument, wel
wordt het management uitgenodigd om een planmatig personeelsbeleid te
voeren en dus ook in zijn personeelsmanagement te prioriteren.
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Met een aantal medewerkers is gesprekken gevoerd om te inventariseren
of zij interesse hadden om (eerder) vervroegd uit te treden (FPU). Een
paar medewerkers is een ﬁnanciële aanvulling op de FPU aangeboden.
Ook zijn beoordelingstrajecten14 doorlopen, startend met een
resultaatgesprek met de afdelingsmanager – vaak voorbereid met P&O
en regelmatig in aanwezigheid van de P&O-adviseur. Dit soort trajecten
werden soms ondersteund door een externe partij (bijvoorbeeld een
outplacementbureau of coach). In andere gevallen is gekozen voor een
detachering15. Dit werkt goed bij medewerkers die op zich wel willen
vertrekken en voldoende capaciteiten hebben elders aan de slag te gaan,
maar de overstap niet deﬁnitief durven te maken om hun rechtszekerheid
niet te verliezen. In een enkel geval was ondersteuning bij het solliciteren
met de P&O-adviseur voldoende (bijvoorbeeld schrijven van brieven,

14 Zie ook ‘Beoordelen’ in paragraaf 7.3.
15 Medewerker van het Regio College wordt uitgeleend aan andere (inlenende) partij, waarbij (gedeeltelijke)
verrekening van loonkosten plaatsvindt.
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bemiddeling naar werving en selectiebureaus en het oefenen van
sollicitatiegesprekken).
Risico
Ook in het Regio College hebben we aan den lijve ondervonden dat
verwaarlozing van loopbaan, mobiliteit en employability risico’s met zich
meebrengt: met een aantal medewerkers die sterk gedemotiveerd waren,
hadden we misschien wel eerder in gesprek moeten gaan om resultaten
te bereiken. Dat neemt niet weg dat we tevreden zijn over een aantal
bijzondere situaties waarbij medewerkers na aanvankelijke apathie met
enthousiasme een nieuwe weg buiten het Regio College zijn ingeslagen.
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Belangrijke ontwikkeling daarin is de kwalitatieve reorganisatie van
volwasseneneducatie geweest, in 2005. Het Regio College heeft zich
bijzonder ingespannen om gedwongen ontslagen te voorkomen;
daartegenover staat dat we van medewerkers een grote inzet hebben
gevraagd zowel bij hun professionele ontwikkeling (indringende feedback
en concrete verbeterplannen) als bij de feitelijke taakinzet. Een en ander
heeft geleid tot een cultuuromslag.
Onvoldoende aandacht kan leiden tot mogelijk (langdurig) verzuim: een
grote kostenpost. Veel beter is het om met medewerkers in gesprek te
gaan en te praten over verschillende mogelijkheden; bijscholing of wellicht
omscholing, overstap naar andere vorm van onderwijs (bijvoorbeeld
volwasseneducatie).
Vergrijzing/demotiebeleid
Ook wij zien ons personeelsbestand ouder worden, met name de groep
ouder dan 55 jaar heeft moeite om mee te komen met de ontwikkelingen
binnen het onderwijs. Bij deze categorie stimuleren we bijvoorbeeld om
vervroegd uit te treden: met andere woorden om eerder te stoppen met
werken dan met 65 jaar. Ook kan worden onderzocht of medewerkers
op andere – beter bij de persoonlijke competenties passende –
werkzaamheden kunnen worden ingezet. Het RVT speelt hierin een rol: bij
het opstellen van het teamwerkplan kan rekening worden gehouden met

pub07.indd 150

15-01-2010 13:36:25

dergelijke ‘bijzondere’ omstandigheden. De CAO BVE heeft demotiebeleid
opgenomen als onderwerp voor de middellange termijn.
Leven lang leren ook voor medewerkers
We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk te blijven leren! FOCUS
wordt ingezet bij alle docenten, ongeacht hun leeftijd.

Het resultaatverantwoordelijke team als nieuwe uitdaging
Juist met het oprichten van de RVT’s hebben we beoogd het werken
in het onderwijs aantrekkelijker te maken. De ervaring in allerlei
werkomgevingen, ook in het onderwijs, laat zien dat plezier in het werk
samenhangt met de mate waarin de medewerker zelf verantwoordelijkheid
neemt en kan nemen voor de inhoud, organisatie en de kwaliteit van dat
werk. Verder is het natuurlijk zo dat het werk van docenten verandert.
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Medewerkers boeien met opdrachten, niet binden met hoge salarissen

151

In het RVT kan de medewerker op de competenties waarin hij uitblinkt,
worden ingezet. Dit is ook een van de opdrachten van het RVT: benut de
kwaliteiten van de teamleden!
Salaris
De ervaring leert dat salaris wel degelijk een rol speelt bij de mate
waarin een docent bereid of in staat is om een overstap te maken naar
een andere sector. Er is bijvoorbeeld een groot verschil in het salaris
van een leraar in het primair onderwijs en een docent in het mbo.
Ook binnen de volwasseneneducatie lukt het vaak niet om docenten
succesvolle mobiliteitstrajecten (dus met als resultaat het vinden van een

nieuwe baan buiten het mbo) te laten doorlopen, de salarissen in de
particuliere sector bijvoorbeeld op het gebied van inburgering (NT2)
liggen een stuk lager. Is mobiliteit echt gewenst, dan benutten wij
detacheringen16 om de medewerker toch ervaring op te laten doen in
een andere sector zonder hiervoor inkomen te hoeven inleveren. Na
aﬂoop van de detachering, meestal na een jaar, zal de medewerker
16 Medewerker wordt door het Regio College uitgeleend aan inlenende partij: inlenende partij betaalt de loonkosten
van gedetacheerde medewerker. In geval van lager salaris bij inlenende partij kan Regio College ervoor kiezen om bij te
leggen op loonkosten, zodat medewerker op oud salarisniveau blijft.

pub07.indd 151

15-01-2010 13:36:25

moeten besluiten om over te stappen, al dan niet met een lager
inkomen.
Medewerkers via inzet en scholing arbeidsmarktgeschikt houden voor
afnemende beroepenveld

Al eerder is employability ter sprake gekomen. Het gesprek hierover
aangaan met de docent is al een begin. Hoe ziet de medewerker zijn
loopbaan, welke perspectieven liggen er nog? Welke verwachting
heeft hij? Het management wordt gestimuleerd om deze onderwerpen
tijdens het resultaatgesprek te bespreken. Maar ook medewerkers
worden uitgenodigd dergelijke zaken kenbaar te maken. Het is toch
absoluut niet motiverend als je niet meer lekker in je baan zit? Hier
wordt ook vooral veel maatwerk toegepast: is mobiliteit zeer gewenst,
dan kan het Regio College ervoor kiezen om de medewerker te helpen
zich om te (laten) scholen naar ander beroep of zich te specialiseren.
152

ecbo

Actief MD-beleid (ook kweekvijvers)

Het Regio College kent geen speciﬁek MD-beleid, het zou zeker goed
zijn dit te ontwikkelen. Qua kweekvijver voor potentiële managers, de
rol van regisseur Team & Organisatie die wij kennen, is dat een mooie
opmaat naar een dergelijke functie.

7.6

Conclusie
Vanuit de drieslag onderwijsontwikkeling - personeelsontwikkeling organisatieontwikkeling zijn vanuit de dienst P&O belangrijke impulsen
voor organisatieontwikkeling en HR-beleid gegeven. Het HR-beleid is een
gezonde mix van korte- en langetermijndenken. De dienstverlening vanuit
P&O is erop gericht dat de managers bij hun rol als personeelsmanager
en als leidinggevende een sterke sparring partner hebben in hun P&Oadviseur. In de dagelijkse ondersteuning van het management is de
dienst P&O breed inzetbaar en bekwaam op alle thema’s: in-, door- en
uitstroom. Voor P&O is het daarbij van levensbelang dat je in gesprek
blijft over de dienstverlening. Het effect van dit alles: een sterk samenspel
tussen adviseur en management, duidelijke afspraken over wie doet
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Geraadpleegde literatuur
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wat en wie is waarvoor verantwoordelijk; dit heeft als resultaat managers
die in toenemende mate fungeren als effectieve peoplemanagers en
inspirerende leidinggevenden.
Met de economische crisis, grote bezuinigingen, de invoering van cgo,
een vergrijzend personeelsbestand, een veeleisende doelgroep, een
kritische onderwijsinspectie, een teruglopend aantal deelnemers en een
toenemend aantal vroegtijdig schoolverlaters en een veeleisende praktijk,
heeft het mbo het niet gemakkelijk. Ondanks dat vind ik dat we ons er
aardig doorheen slaan. Als ik alle maatregelen langsloop en me bedenk
welke resultaten we boeken met de inzet van onze HRM-instrumenten
ben ik van mening dat we het helemaal niet slecht doen en ben ik trots op
wat we doen en hebben gedaan!
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Innoveren en docenten: een
kwestie van willen, kunnen
en mogen

8

Aan de hand van literatuuronderzoek schetst de auteur drie sets van
condities die van invloed zijn bij innoveren in onderwijsinstellingen.
Zij gaat onder meer in op de typologie van Waslander, die volgens
de auteur meer uitgaat van het docentenperspectief dan andere
indelingen. Hoewel deze typologie uitgaat van het voortgezet onderwijs,
is deze ook voor het beroepsonderwijs relevant.

8.1

Introductie
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Haske van Vlokhoven
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Betrokkenheid van docenten bij het innoveren van het beroepsonderwijs
is onmisbaar. Willen instellingen een succesvol innovatiebeleid voeren
dan dient de positie van docenten expliciete aandacht te krijgen. Hoewel
onderzochte conditionele dimensies voor succesvol innoveren ook
betrekking hebben op de docenten, wil ik een pleidooi houden om de
positie van docenten hierin centraler te stellen. Het is van belang dat
docenten willen, kunnen en mogen innoveren. In deze bijdrage zal ik
allereerst in het kort de achtergrond schetsen van innovatiepraktijken in
het beroepsonderwijs. Daarna zal ik ingaan op verschillende conditionele
aspecten en randvoorwaarden die van invloed zijn op succesvol
innovatiebeleid. Vervolgens wil ik de positie van de docenten in dit proces
bediscussiëren in het licht van de eerdergenoemde condities.

8.2

Innoveren in het beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs staat volop in de belangstelling. Politieke en
maatschappelijke discussies worden gevoerd over het gebrek aan succes
op verschillende terreinen in het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs
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dient zich te verbeteren. Echter, wat daar precies onder verstaan moet
worden is nog niet zo simpel. Naast didactische en onderwijskundige
visies spelen ook strategische en politieke aspecten in deze discussie
een rol. Feit is dat op verschillende manieren geprobeerd wordt het
beroepsonderwijs te innoveren. Dit gebeurt door lokale experimenten
binnen roc’s maar ook via landelijke subsidieprojecten geïnitieerd
door bijvoorbeeld het Platform Bèta Techniek (PBT) of Het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO).
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Het innovatiebeleid is lange tijd op een top-downwijze tot stand gekomen
(Eringa, 2008). Onderwijsinstellingen haalden subsidiegelden binnen,
gingen aan de slag met innoveren en externe onderzoekers rapporteerden
over de voortgang en opbrengsten van de innovatieprocessen in de
verschillende onderwijsinstellingen. De aanbevelingen naar aanleiding
van deze externe beoordelingen werden gevat in rapporten, maar
bleken vaak weinig aansluiting en vervolg te krijgen in de scholen zelf.
Verzamelde kennis over innovatieprocessen kwam niet direct ten goede
aan diezelfde onderwijspraktijk. Op de kloof tussen onderwijsonderzoek
en onderwijspraktijk is door verschillende auteurs gewezen (o.a. Gore &
Gettlin, 2004; Pieters & Jochems, 2003; Broekkamp & Van Hout-Wolters,
2006; Vandenberghe, 2005). Een van de pogingen om deze kloof te
dichten met betrekking tot het innovatiebeleid, is de tendens om te kiezen
voor een aanpak waarbij de onderwijsinstellingen worden aangesproken
op hun eigen verantwoordelijkheid voor de innovatie van hun onderwijs.
Innovatie en onderzoek worden zo niet langer uit elkaar gehaald maar zijn
twee zijden van eenzelfde medaille.
Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij succesvol innovatiebeleid
hebben verschillende subsidieverstrekkers monitor- en auditaanpakken
(M&A) ontwikkeld. Deze M&A-aanpakken zijn erop gericht
onderwijsinstellingen te activeren via een proces van systematische
reﬂectie zelf op een valide en betrouwbare manier de voortgang,
opbrengsten en effecten van innovatieprocessen vast te stellen. Het
idee van een subsidieverstrekker waaraan verantwoording moet worden
afgelegd, komt hiermee in een ander licht te staan. Weliswaar worden
er tussentijdse rapportages opgeleverd met betrekking tot de innovatie-
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Deze koerswijziging bouwt voort op de idee dat innoveren niet een
geïsoleerd iets zou moeten zijn wat plaatsvindt in een vacuüm. Recente
ervaringen met innovaties in het beroepsonderwijs laten namelijk zien dat
veranderingen effectiever verlopen naar mate er meer sprake is van een
systematische wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen denken
en doen, tussen ontwikkelen en implementeren (Van den Berg, Doets
& Westerhuis, 2008). Maar hoe maak je deze verbindingen? Een van de
voorwaarden voor onderwijsinnovatie is dat deze geregisseerd worden
vanuit het strategisch beleid van de onderwijsinstelling (Nieuwenhuis,
2008). Naast Nieuwenhuis hebben ook anderen zich gebogen over de
vraag welke condities van positieve invloed zijn op innovatieprocessen. In
de volgende paragraaf ga ik hier nader op in.

8.3
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inspanningen die zijn geleverd en de behaalde resultaten, maar deze
rapportages staan ten dienste van het eigen innovatieproces waarin
systematische reﬂectie een belangrijke rol inneemt. Monitor en audit
hebben zodoende niet langer enkel een verantwoordingsdoel maar
ook een lerend doel. Bovendien dient het innovatiebeleid een integraal
onderdeel van het beleid van de onderwijsinstellingen te zijn (Eringa,
2008).
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Condities met betrekking tot succesvol innoveren
Verschillende onderzoekers hebben zich gericht op noodzakelijke
condities voor effectieve en duurzame innovaties. Voor het
beroepsonderwijs worden met name de typologieën van Nieuwenhuis
(2008) en die van Van den Berg en Geurts (2007) veel aangehaald.
Op basis van de ervaringen in het project Innovatieregisseur van de
MBO Raad formuleerde Nieuwenhuis (2008) vier dimensies waarover
rekenschap gegeven dient te worden bij innovatiebeleid, te weten regie,
ruimte, reﬂectie en routine.
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Regie
Organiseer verbinding tussen visie en strategie enerzijds en veranderprocessen op de
werkvloer anderzijds. Communicatie, tijd en oog voor elkaars vakmanschap zijn belangrijke aspecten van regie, binnen een helder gefocust kader. Regie als collectief geheugen
vergroot de kwaliteit van collectieve leerprocessen.
Ruimte
Geef betrokkenen de ruimte om te leren en te experimenteren. Het bedenken en eigen
maken van nieuwe werkwijzen en het inpassen hiervan in het eigen beeld van professionaliteit vraagt tijd en ruimte.
Reﬂectie
Innovatie is een adaptief leerproces en geen rechtlijnig proces van probleem naar oplossing. Continue kritische reﬂectie is van belang om het leerproces scherp te houden.
Bron: Nieuwenhuis, 2008.
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Mede door de ervaringen in de innovatiearrangementen van Het Platform
Beroepsonderwijs kwamen Van den Berg en Geurts (2007) tot vijf
sleutels voor succesvol innoveren. Door de voortgang op de condities
helder eigenaarschap, krachtig innovatieconcept, ontwikkelingsgerichte
aanpak, transparante resultaten en expliciet leren systematisch in kaart
te brengen, worden innoveren, presteren en leren expliciet met elkaar
verbonden. De geformuleerde dimensies/condities hebben betrekking
op verschillende niveaus van uitvoering. Ze kunnen gelden voor zowel de
docenten op de werkvloer, als het (midden)management, als de centrale
organisatie en/of partnerorganisaties. Mijn pleidooi is om deze condities
voor succesvol innoveren meer expliciet in het licht van de positie van de
docent te formuleren. Bij hen ligt een mogelijkheid om de noodzakelijke
verbinding te maken tussen tussen theorie en praktijk, tussen denken en
doen, tussen ontwikkelen en implementeren.
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Helder eigenaarschap
De prioriteit die de innovatie heeft bij alle geledingen van de schoolorganisatie en bij de
betrokken samenwerkingspartners uit het onderwijs en bedrijfsleven.
Krachtig innovatieconcept
De inspiratie die uitgaat van het innovatieconcept en de samenwerkingspartners uitdaagt
om in- en extern beschikbare kennis te gebruiken om de innovatie tot stand te brengen.
Ontwikkelingsgerichte aanpak
Het leiderschap en de professionaliteit (in termen van proces- en resultaatgerichtheid) die
worden ingezet om de innovatie in de praktijk te brengen.

De wil en mogelijkheden die partnerorganisaties inzetten om (tussentijdse) resultaten
zichtbaar te maken als basis voor (bij)sturing.
Expliciet leren
Het organiseren van in- en externe reﬂectie om te leren van de vernieuwingen en tevens de
leerervaringen en successen te verankeren in het beleid van de (partner)organisaties.
Bron: Van den Berg & Geurts, 2007.
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Transparante resultaten
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Als voorbeeld wil ik daarom de typologie van Waslander (2007) aanhalen.
Zij formuleerde zeven aandachtspunten op grond van haar ervaringen in
het innovatieproject ‘Durven, delen, doen’ van de VO-raad. Dit programma
richt zich echter op innovaties in het voortgezet onderwijs en niet het
beroepsonderwijs. Toch denk ik dat het als voorbeeld kan dienen voor het
meer expliciet vertalen van condities voor succesvol innovatiebeleid naar
docentniveau.

8.4

Zeven C’s
Waslander (2007) maakte een literatuurstudie naar wetenschappelijke
publicaties in binnen- en buitenland over verschillende innovatiethema’s
binnen het voortgezet onderwijs. Deze inzichten combineerde zij met
ervaringen opgedaan in het project ‘Durven, delen, doen’. Dit heeft
geresulteerd in de volgende zeven aandachtspunten voor scholen bij het
innoveren.
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s Concentratie: Innovatieactiviteiten moeten focus hebben en een
duidelijk doel waarbij het doel verbonden is met leren en doceren.
s Coherentie: Het is belangrijk om coherentie tussen de verschillende
activiteiten in de school te bewaken. En anderzijds om ook coherentie
tussen het doel van plannen en de inzet van faciliteiten om de
plannen te realiseren, te bewaken.
s Commitment: Commitment en eigenaarschap van de docenten en
schoolleiders zijn essentieel. Bovendien is duurzaam vernieuwen
gebaat bij eigenaarschap van belanghebbenden buiten de school
zoals schoolbesturen, ouders en overheden.
s Community: Van belang is een hechtheid tussen leerlingen en
docenten. Een verandering moet kunnen bouwen op enige hechtheid
in de sociale infrastructuur. De kracht van een gemeenschap wordt
echter een zwakte als hechte relaties open communicatie verhinderen.
s Continuïteit: Succesvol innoveren duurt jaren. Duurzaam veranderen
vereist continuïteit, zowel in het docententeam als in de schoolleiding.
s Consistentie: Duurzaam vernieuwen is gebaat bij consistentie in de
omgeving. Dit betekent dat beleid met en tussen organisaties waarmee
de school verbonden is, wordt afgestemd.
s Contextmanagement: Duurzaam vernieuwen lukt het beste als scholen
trouw blijven aan de eigen uitgangspunten en de regie houden.
Zij betrekken anderen bij hun plannen en stemmen deze plannen
voortdurend af op hun omgeving.
Hoewel er duidelijke overlap bestaat tussen de geformuleerde conditionele
aandachtspunten van de diverse auteurs – wat niet verwonderlijk is omdat
de innovatie-ervaringen in het voortgezet onderwijs niet wezenlijk anders
lijken dan die in het beroepsonderwijs – is de focus van de indeling
van Waslander meer speciﬁek gericht op de uitvoerende docenten.
Omdat mijn eigen ervaringen met innovatieprocessen het belang van
betrokkenheid en professionaliteit van docenten onderschrijven, zal ik
hier verder bij stilstaan. In de volgende paragraaf zal ik daarom ingaan op
de betekenis van deze aandachtspunten voor docenten. Docenten zijn
in veel gevallen nauw betrokken bij de uitvoering van het innovatiebeleid
in de onderwijsinstellingen en in mijn ogen de cruciale schakel voor
succesvolle onderwijsinnovaties.
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Expeditie ‘Durven, delen, doen’
Vanaf september 2007 is de programmaraad Innovatie_VO van start gegaan met de
driejarige expeditie ‘Durven, delen, doen’. Het is gericht op het bevorderen van duurzame
vernieuwingen in het voortgezet onderwijs.
De 18 deelnemende scholen bepalen zelf wat ze willen realiseren, hoe ze dat willen aanpakken en met wie. Aan elke deelnemende school is een onderzoeker gekoppeld. Scholen
bepalen zelf wat ze willen onderzoeken en werken samen met de onderzoekers aan het
beantwoorden van die vraag. Daarnaast vindt er overkoepelend wetenschappelijk onderzoek plaats naar processen en effecten van vernieuwingen op scholen. Uitgangspunt is dat
innovatie niet gezien wordt als doel op zich, maar als middel om antwoorden te vinden voor
actuele vragen in het voortgezet onderwijs. Hiertoe zijn drie programmalijnen benoemd, te
weten: ‘Nederland talentenland: het maximale bereiken’, ‘Met plezier naar school: bij de
les blijven’ en ‘Onderwijs is populair: personeel is trots’. Samen voeden deze drie lijnen het
vierde overkoepelende thema: ‘Duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs’.

8.5

Positie van docenten
Innovatieprocessen gaan gepaard met veranderend gedrag. Dit heeft
directe weerslag op de taken en verantwoordelijkheden van de docenten.
Succes- en faalfactoren bij innovatiepraktijken hangen hierdoor
veelal samen met de bereidheid en mogelijkheden van docenten om
vorm te geven aan deze praktijken. Echter, docenten zijn vanuit hun
betrokkenheid met het wel en wee van deelnemers niet geneigd om
met elke verandering automatisch mee te buigen (Nieuwenhuis, 2008).
Bovendien raken innovaties vaak aan de professionaliteit van docenten.
Het is daarom belangrijk om bij innovaties expliciet aandacht te besteden
aan de positie van de docenten. Voor succesvolle en duurzame innovaties
is het van belang dat docenten willen, kunnen en mogen innoveren.
Hieronder volgt een nadere uitwerking van deze drie aspecten in het licht
van de geformuleerde aandachtspunten voor succesvol innoveren.
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Bron: Waslander, 2007.
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Het willen
Docenten zijn degenen die dromen moeten omzetten in daden
(Waslander, 2008). Uit de studie van Waslander blijkt dat het essentieel
is dat docenten zelf invloed kunnen uitoefenen op de veranderingen
die worden nagestreefd. Ruimte en eigenaarschap zijn hierbij van
belang. Dit is nodig omdat van docenten wordt gevraagd anders te
gaan handelen. In feite zijn onderwijsinnovaties te beschouwen als
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duurzame routineveranderingen (Hoeve, Jorna & Nieuwenhuis, 2006).
Zonder verandering is er geen sprake van een effectieve innovatie. Een
belangrijke schakel is dan ook dat docenten zich gaan committeren en
verbinden aan de beoogde onderwijsinnovatie (commitment). Daarnaast is
het van belang te onderkennen dat de schoolgemeenschap (community)
van invloed is op de motivatie van docenten om deelgenoot te zijn en
blijven van innovatieprocessen. Indien er sprake is van een hechtheid en
verbondenheid tussen docenten en leerlingen en tussen docenten en de
verschillende bestuurlijke lagen van onderwijsinstellingen, dan blijkt dit
de motivatie voor actieve betrokkenheid bij de innovatiepraktijk van hun
instelling van docenten positief te beïnvloeden.
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Het kunnen
Het succesvol implementeren van vernieuwingen is meer dan een
cognitief proces of het leren van ander gedrag. Met een ingrijpende
verandering binnen de school, verandert ook de professionele
identiteit van docenten (Waslander, 2007). Echter, in veel
onderwijsinnovatietrajecten voelen docenten en andere professionals
zich bedreigd, omdat de innovatieplannen van elders worden gedropt
zonder dat er goed is gekeken welke professionaliteit al aanwezig is
(Nieuwenhuis, 2007). Dit onderschrijft het belang van concentratie.
Het doel en de focus van innoveren moeten voor betrokken docenten
duidelijk en herkenbaar zijn. Bovendien moet helder zijn wat een
innovatie betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk van de docent.
Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006) geven aan dat uit onderzoek
van Gore en Getlin (2004) blijkt dat onderwijsinstellingen weinig tijd
reserveren voor deskundigheidsbevordering waardoor docenten die
onderzoeksgebaseerde onderwijsinnovaties willen doorvoeren zich
weinig gesteund voelen. Waslander (2007) formuleert dit als het belang
van coherentie tussen innovatieambities en de inzet van mensen
en middelen hierbij. Dit vraagt om het faciliteren van tijd en van
professionaliseringsmogelijkheden voor docenten. McDaniel benoemt
het gebrek aan professionaliteit van de docenten als een van de
kernproblemen van het huidige beroepsonderwijs. “Docenten zijn niet
automatisch professionals, de onderwijsorganisatie is conservatief en het
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Niet enkel de docenten moeten professionaliseren maar ook de
organisatie zelf. Onderwijsorganisaties zouden volgens Waslander
moeten functioneren als professionele leergemeenschappen. Een
leergemeenschap is dan een ultieme community waarbij docenten
actief deelnemen aan besluitvorming; er is een cultuur van onderlinge
samenwerking, waarbij docenten samen het werk plannen en samen de
verantwoordelijkheid voor de resultaten van hun werk dragen (Waslander,
2007). Daarnaast is het van belang dat docenten initiatief en risico
durven te nemen en daar niet meteen voor worden afgestraft. Of zoals
Cees Schreuder van ROC Rivor het formuleert: “[innoveren is] lef en
moed verzamelen en leren niet vrijblijvend samenwerkingsgedrag te
ontwikkelen.”18 Docenten functioneren echter niet als vanzelf als een
community. Naast motivering en ondersteuning voor professionalisering
van docenten, zijn krachtig leiderschap en sturing vanuit de bredere
organisatie onontbeerlijk.
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HRM-beleid is overwegend zwak ontwikkeld. Waarbij er bovendien te
weinig gestuurd wordt op kwaliteit en resultaat.”17
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Het mogen
Aan het willen en kunnen innoveren van docenten gaat het mogen
innoveren vooraf. Dit sluit aan bij kerncondities die ook Nieuwenhuis
(regie) en Van den Berg en Geurts (ontwikkelingsgerichte aanpak) hebben
benoemd. Leiderschap blijkt een elementaire voorwaarde voor succesvol
innoveren. Leiderschap in de zin van richting geven aan de koers van
de innovatie (concentratie, coherentie en consistentie) als mede sturing
geven aan de uitvoerders en betrokkenen. Volgens Waslander is er in
onderwijsorganisaties behoefte aan transformatief leiderschap. Dit houdt
in dat iemand met visie docenten kan inspireren en blijven committeren,
dat deze persoon individuele docenten ondersteunt en tevens bijdraagt
aan het ontwikkelen van professionaliteit van individuele docenten. Uit
onderzoek is gebleken dat implementaties succesvoller zijn naarmate de
schoolleider door docenten meer wordt ervaren als iemand die duidelijk
maakt wat hij/zij verwacht, als deze hen ondersteunt en bemoedigt, die
17 Uitgesproken in zijn betoog bij het seminar ‘Beroepsonderwijs en educatie: beleid, bestel en actoren’ van de
leergang bve, 19-1-2009.
18 Uitgesproken in een presentatie op het Symposium ‘Succes verzekerd’ van het Consortium Beroepsonderwijs,
20-3-2009.
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tevens vertrouwt op de expertise van docenten en belangstelling heeft
voor diens persoonlijke ontwikkeling (Waslander, 2007). Of om Cees
Schreuder nogmaals te citeren: “Zelfstandig werken doe je nooit alleen.
Dat geldt voor onze studenten maar ook voor onze docenten.”
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Naast leiderschap benoemt Waslander het belang van gedegen
contextmanagement waarbij naast het houden van regie, ook het continu
afstemmen met de omgeving een belangrijke manier is om docenten
te ondersteunen. Het belang van afstemmen, zowel met in- als externe
partijen, is ook door Hooge benoemd in haar inaugurele rede (2008) over
professioneel onderwijs in de grote stad. Hierin maakt ze onderscheid
tussen interne en externe verbindingen van schoolorganisaties. Ze
constateert dat de interne verbindingen van schoolorganisaties vaak
zwak zijn (Hooge, 2008). Dit hangt volgens haar samen met de belangen
van de leraren die kunnen conﬂicteren met die van hun managers
en bestuurders. Schreuder stelt in dit licht dat “implementatie van
onderwijsinnovaties nooit vrijblijvend kan zijn en vraagt om overdreven
duidelijke sturing.” Volgens Hooge echter wordt in professionele
organisaties van vandaag, van leraren gevraagd om vanuit een collectieve
verantwoordelijkheid (commitment) te opereren. Zij hebben hierbij echter
voldoende ruimte nodig om eigen afwegingen en keuzen te maken en om
hieraan vervolgens uitvoering te mogen geven. Dit vraagt van docenten
vervolgens dat ze hierover verantwoording aﬂeggen. Maar het vraagt
van managers en bestuurders dat zij zich aan dit mandaat houden
en voor rugdekking van leraren zorgen bij hun activiteiten, keuzen en
belangenweging (Hooge, 2008).

Met andere woorden, in een ideale situatie zijn docenten professionals
die in een professionele organisatie werken, waarin willen, kunnen
en mogen op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. De eerste
horde is om docenten te motiveren voor innovaties in het onderwijs.
Daarnaast dienen docenten, net als het onderwijsveld, in beweging
te komen en zich te professionaliseren. Hiervoor is krachtig en
transformatief leiderschap nodig.
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Slot
De inzichten uit het innovatieproject in het voortgezet onderwijs ‘Durven,
delen, doen’ bieden in mijn ogen interessante aanknopingspunten
voor het beroepsonderwijs. Door docenten centraler te zetten in het
innovatiebeleid en explicieter te benoemen wat de verschillende condities
voor succesvol innoveren betekenen voor de positie en taken van
docenten, is het mogelijk een brug te slaan tussen het ontwikkelen, het
implementeren en het uitvoeren van onderwijsvernieuwingen. Docenten
vormen de verbindende schakel tussen goede plannen op papier en
zichtbare succesvolle onderwijsverbeteringen in de praktijk. Als docenten
willen, kunnen en mogen, zal het innoveren van het onderwijs niet langer
worden beschouwd als een apart project binnen de instelling (met een
aparte looptijd, ﬁnanciering en projectteam) maar gaat het integraal
onderdeel uitmaken van de dagelijkse onderwijspraktijk.
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Een pleidooi voor extern
toezicht op regionale
opleidingencentra

9

Welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn er voor een deelnemer en
ouder wanneer een mbo-instelling niet goed draait, een college van
bestuur (CvB) niet goed bestuurt en een raad van toezicht (RvT) niet
ingrijpt? Die vraag staat centraal in dit artikel. De auteur analyseert
verantwoordelijkheden en rollen van in- en externe actoren en komt tot
de slotsom dat een (stevige?) mate van extern toezicht – als ‘last resort’
– onmisbaar is en blijft. De Inspectie van het Onderwijs moet in het
bve-bestel de ruimte krijgen voor een adequate vervulling van die rol.
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Rob van den Hurk
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9.1

Inleiding
Mijn dochter Odeke is een sportieve goedlachse puber. Zij volgt een mboopleiding tot onderwijsassistent, in een middelgrote stad. Zij is altijd goed
geweest in het omgaan met kinderen. Het begeleiden van kinderen in de
klas, het organiseren van een excursie: ik zie het haar zó doen! Zij zit nu
in haar derde jaar.
In de afgelopen twee jaar hebben mij veel berichten bereikt dat de school
niet goed zou functioneren. Ouders onder elkaar praten natuurlijk over
het wel en wee van hun kinderen. En over de school waar de kinderen
naartoe gaan. De manier waarop lesgegeven wordt, het pedagogischdidactisch klimaat, de prestaties van je kind, de communicatie tussen
docenten en ouders, het bestuur van de school en meer. In de media
zijn berichten verschenen als zou het bestuur van het roc niet deugen,
het toezicht haperen en de inspectie een extra oogje in het zeil houden.
Redenen te over om, ondanks de goede studieresultaten van Odeke, als
ouder alert te zijn.
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Een gesprek met de voorzitter van de medezeggenschapsraad, toevallig
mijn overbuur, leerde mij dat de school te kampen heeft met een scala
aan problemen. De meest in het oog springende problemen betreffen de
kwaliteit van het onderwijs:
s EEN BOVENGEMIDDELD AANTAL MELDINGEN VAN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
(vsv);
s DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING BPV IS NAUWELIJKS GEREGELD
s DE STUDIELOOPBAANBEGELEIDING HAPERT VEEL DEELNEMERS ZOEKEN
tevergeefs naar hun begeleider;
s HET REGENT KLACHTEN OVER HET NIVEAU VAN DE EXAMENS EN DE MEESTE
klachten blijken na onderzoek gegrond;
s HET AANTAL GESLAAGDEN MET EEN DIPLOMA BLIJFT VER ACHTER BIJ HET LANDELIJK
gemiddelde.
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Verder blijkt dat het regionale bedrijfsleven klaagt over de samenwerking
met de school omdat de school afspraken niet nakomt. Het management
van de school bestaat voor een groot deel uit goedbedoelende
onderwijsmanagers die hart hebben voor het onderwijs maar onvoldoende
sturen en een directie die het ontbreekt aan visie. Het bestuur, bestaande
uit een driehoofdig college, gaat vooral op in haar internationale aspiraties
waardoor zij los lijkt te staan van de rest van de school. En de raad van
toezicht? Deze lijkt te kort te schieten in zijn toezichthoudende taak. Er
zijn in de afgelopen twee schooljaren geen aantoonbare verbeteringen
in de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van het bestuur
geboekt.
Het moge duidelijk zijn dat actie geboden is op dit roc. Wie is hier als
eerste aanspreekbaar? Wie is eindverantwoordelijk voor de ontstane
situatie? En wie oefent er toezicht uit op het bestuur, behalve de media?
En wat als het ter verantwoording roepen faalt?
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Verantwoordelijkheid nader beschouwd
Bij het beschouwen en beoordelen van wie of welk orgaan binnen een roc
verantwoordelijk is, doemen vragen op als : ‘welke verantwoordelijkheid?’
en ‘verantwoordelijk waarvoor?’ Want het is aannemelijk en verdedigbaar
dat in de geschetste situatie de verantwoordelijkheid niet alleen bij het
bestuur ligt. De kwaliteit van het onderwijs wordt met name – maar niet
uitsluitend – in het primaire (onderwijs)proces vormgegeven. Docenten,
teamleiders, roosteraars, directie, allemaal dragen zij verantwoordelijkheid
voor de onderwijskwaliteit in een roc. Het is niet mijn bedoeling per
beroepsgroep te kijken naar deze verantwoordelijkheden. Ik wil mij
primair richten op de persoon/het orgaan dat eindverantwoordelijk is voor
de kwaliteit van het onderwijs in een roc. Het bestuur dus, in de gedaante
van een college van bestuur. Immers, het CvB is als eerste aanspreekbaar
op die kwaliteit.
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169
Over die aanspreekbaarheid gaat ook de op 1 januari 2009 in werking
getreden Branchecode over bestuur, toezicht en horizontale dialoog in
het mbo en de volwasseneneducatie, kortweg Governance Code BVE
genoemd.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet het
bestuur als bevoegd gezag; het schoolbestuur is de spil in de bestuurlijke
verhoudingen. Scholen hebben immers een maatschappelijke functie,
bevinden zich in het publieke domein en worden door de overheid
bekostigd (Penders, 2007).
Het rapport Governance in het Openbaar Onderwijs beschrijft de
verantwoordelijkheid van de roc-besturen als volgt: de kerntaak van
het bestuur van een onderwijsinstelling in het geheel van veranderlijke
bestuurlijke verhoudingen wordt tweeledig opgevat:
s ONDERWIJSKUNDIGE PROFESSIONALS IN STAAT STELLEN HUN VAK UIT TE OEFENEN EN
s VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN RESPECTIEVELIJK VERANTWOORDING AmEGGEN
over genomen besluiten.
Het bestuur is als bevoegd gezag eerstverantwoordelijke voor de
onderwijsinstelling, dus ook voor de te maken keuzen tussen de soms
conﬂicterende belangen van diverse spelers (Zoontjens & Vermeulen,
2006).
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En de Tweede Kamer voegt daar aan toe: “Goed bestuur gaat over de
verhoudingen tussen de direct betrokkenen bij het proces in en rond
te school en om nog preciezer te zijn: om een goed evenwicht in de
bevoegdheden en rollen van deze partijen [te bewerkstelligen, RvdH]. In
het debat over goed bestuur wordt dit geduid als een systeem van checks
and balances, waarin zowel de betrokkenen in en rond de school als de
inspectie een rol spelen” (TK, 2007-2008, p. 2).
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een bestuur niet of niet voldoende
in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen en/of te dragen. In mijn
hiervoor gegeven voorbeeld valt te denken aan: te weinig ‘voeling’ met
het primaire onderwijsproces, niet in staat zijn de visie en strategie
helder te maken, te weinig transparant in besluitneming, onvoldoende
leiderschapscompetenties, waardoor het sturen op kritische prestatieindicatoren mager verloopt enzovoort.
Als daarbij ook de horizontale dialoog tekort schiet waardoor er
onvoldoende interactie is tussen het regionale bedrijfsleven (leerbedrijven)
en docenten kunnen de problemen nog verder vergroten. En dat
gebeurde ook op de school van mijn dochter.
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Macht en tegenmacht
Als we het totale spectrum van verantwoordings-, beïnvloedings- en
aanspreekbaarheidsorganen en -instrumenten bekijken, geldt de
interne verantwoording aan de raad van toezicht als belangrijkste
verantwoordingsmechanisme. Onder interne verantwoording verstaat de
branchecode: verantwoording aan het interne toezicht van de instelling
(MBO Raad, 2009). De gedachte is dat de macht van het bestuur het
beste tot zijn recht komt als daar een macht tegenover staat, namelijk die
van een interne toezichthouder. Deze toezichthouder (doorgaans de raad
van toezicht) opereert (behoudens uitzonderingen) organiek gescheiden
van het bestuur van de instelling. Bestuurder en toezichthouder hebben
een verschillende positie en verantwoordelijkheden en mogen niet op
elkaars stoel gaan zitten. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en
de branchecode bieden de mogelijkheid af te wijken van het hoofdmodel

pub07.indd 170

15-01-2010 13:36:26

In mijn voorbeeldschool uit de inleiding oefent de raad van toezicht intern
toezicht uit op het bestuur. Het bestuur bestaat uit een college van drie
leden. De vraag dringt zich op waarom de problemen waarmee de school
te kampen heeft na twee jaar (intern toezicht) nog steeds in hun volle
omvang bestaan. Onder ons, de ouders van de deelnemers, bestaat de
neiging te speculeren over de oorzaken van de problemen en op zoek te
gaan naar de verantwoordelijken. Onze veronderstelling dat het bestuur
moet ingrijpen en dat de raad van toezicht het bestuur moet aanspreken
als het bestuur zijn verantwoordelijkheid niet oppakt, strookt in grote
lijnen met het juridisch kader waarbinnen beide organen geacht worden
te opereren.
Ook in de media wordt gespeculeerd over oorzaken. In een interview met
de voorzitter van het bestuur geeft deze blijk van onbegrip over al die
media-aandacht. Zij zouden ‘de zaak opkloppen’. Bovendien – zo vervolgt
de voorzitter – zou de relatie met ouders, medezeggenschap en de raad
van toezicht van dien aard zijn dat de uitdagingen waar de school voor
staat in goed overleg kunnen worden geadresseerd.
Dat wij als ouders bij het horen van een dergelijk commentaar onze
wenkbrauwen fronsen, zal u niet verbazen.

9.4
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‘raad van toezicht/college van bestuur’. Maar gezien de praktijk van
toezicht binnen roc’s, waarin het hoofdmodel usance is, volstaat een
beschouwing van de relatie RvT/CvB in eerste instantie.

171

Intern toezicht nader beschouwd
Dat een bestuur verantwoording verschuldigd is aan, onder meer, zijn
raad van toezicht, vloeit voort uit eerdergenoemd juridisch kader. Dit
kader geldt ook voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de interne toezichthouder. Kijkend naar de invulling van dat kader
door de branchecode lijkt de verantwoordingssystematiek in orde. De
branchecode geeft immers regels voor de samenstelling van beide
organen, let op het voorkomen van belangenverstrengeling en schrijft voor
‘welke’ taken beide machten hebben. En niet te vergeten hoe zij zouden
moeten werken.
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Adequaat intern toezicht is volgens de staatssecretaris van OCW alleen
mogelijk indien:
s DE INTERN TOEZICHTHOUDER ZIJN ROLLEN ALS WERKGEVER ADVISEUR EN
toezichthouder op het bestuur goed vervult;
s DE INTERN TOEZICHTHOUDER ONAFHANKELIJK OPEREERT
s DE INTERN TOEZICHTHOUDER HET VERTROUWEN GENIET VAN BELANGHEBBENDEN
in en om de instelling (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2008).
De auteurs van het rapport Goed bestuur in uitvoering van de Algemene
Rekenkamer (2008) constateren drie kwetsbare punten in het intern
toezicht.
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Het eerste punt heeft te maken met de verschillende rollen die interne
toezichthouders vervullen: adviseur, werkgever en toezichthouder. Dat
de adviesrol conﬂicteert met de toezichtrol is een reëel risico. Een raad
van toezicht kan immers in de situatie komen dat hij moet oordelen
over (de uitvoering van) zijn eigen adviezen. Deze spanning tussen de
verschillende rollen en de risico’s die het met zich meebrengt worden
in beleid en in praktijk niet altijd erkend en ervaren waardoor de
rolvermenging blijft bestaan.
Een tweede kwetsbaar punt dat nog vaak onderbelicht is, is de
onafhankelijkheidsparadox. Hoewel interne toezichthouders
onafhankelijk zijn ten opzichte van het bestuur, zijn ze in belangrijke
mate afhankelijk van de informatie die het bestuur hun verstrekt. Interne
toezichthouders blijken in de praktijk weinig gebruik te maken van
andere informatiebronnen. Door actiever op zoek te gaan naar andere
informatiebronnen, kunnen raden van toezicht voorkomen dat zij eenzijdig
of beperkt worden geïnformeerd en zo hun onafhankelijke positie
versterken.
Een derde kwetsbaar punt is het verantwoordingsvacuüm dat kan
ontstaan doordat er geen orgaan is dat de interne toezichthouder ‘bij de
les houdt’. Er zijn wel mogelijkheden om het functioneren van interne
toezichthouders te beïnvloeden, zoals zelfevaluatie, enquêterecht en
wettelijke aansprakelijkheid, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt.
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Als ik de branchecode lees wordt mijn interesse gewekt door de primaire
doelstellingen (het bestaansrecht) van de raad van toezicht en het college
van bestuur. Uit het rapport Goed bestuur in het mbo (Wammes, 2009)
verneem ik het volgende.
De raden van toezicht richten zich – bij naleving van de code – in
eerste instantie naar de continuïteit van de instelling, vervolgens naar
het perspectief van de deelnemers en daarna naar het perspectief van
de samenleving. De colleges van bestuur daarentegen stellen – bij het
naleven van de code – het perspectief van de deelnemers voorop, gevolgd
door het perspectief van de continuïteit van de instelling (Cie.-Hooge,
2008). Volgens de branchecode:
s HOUDT DE RAAD VAN TOEZICHT EERST EN VOORAL TOEZICHT OP HET BELEID VAN
het college van bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van
de instelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen;
s IS HET COLLEGE VAN BESTUUR EERSTENS VERANTWOORDELIJK VOOR DE
realisatie van de doelstellingen van de instelling en (daarna) voor de
continuïteit. De prioritering ligt volgens de code bij het behartigen van
de maatschappelijke doelstellingen van de instelling en de daarmee
verbonden onderwijsdoelstelling (Wammes, 2009).
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Zo maakt slechts een marginaal deel van de interne toezichthouders de
resultaten van de zelfevaluatie bekend.
Juist in een situatie waarin duidelijke ‘aandeelhouders’ ontbreken en de
activiteiten van maatschappelijke ondernemingen een steeds breder palet
beslaan, is het belangrijk om stil te staan bij de vraag namens wie en voor
wie de RvT toezicht houdt. En in het verlengde daarvan: bij de vraag wie
of wat de raad bij de les houdt (Algemene Rekenkamer, 2008).

173

Kort en bondig: de raad van toezicht let in eerste instantie op
de continuïteit van de instelling, het college van bestuur op het
verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen (en de daarmee
verbonden onderwijsdoelstelling).
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9.5

Een verbredende blik, ter vergelijking
In het eerdergenoemde verkenningsrapport van de Algemene
Rekenkamer wordt het volgende over het functioneren van raden van
toezicht geschreven.
“Raden van toezicht functioneren autonoom: er is geen orgaan dat
toezicht houdt op het functioneren van de raad van toezicht (of de raad
van commissarissen). Aangezien raden van toezicht formeel aan niemand
verantwoording aﬂeggen, kan er dus niet worden ingegrepen wanneer zij
hun taken niet naar behoren uitvoeren” (Algemene Rekenkamer, 2008,
p. 30). De vraag is, of hier nu sprake is van een verantwoordingsvacuüm,
waar sommige onderzoekers een risico in zien (o.a. Cie.-Meurs, 1999;
Hoek, 2007; Luursema e.a., 2003). Persoonlijk denk ik deze vraag, de
uitspraken van de Algemene Rekenkamer indachtig, bevestigend te
kunnen beantwoorden. Immers, noch in de literatuur noch in de media
heb ik voorbeelden aangetroffen van een directe vorm van toezicht
op deze interne toezichthouders. En daarmee is de raad van toezicht
een orgaan geworden dat ongrijpbaar is wanneer zijn toezicht lijkt ‘te
rammelen’.
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Ter verzachting van dit ‘leed’
Tegenover het voorgaande staat een aantal instrumenten waarmee invloed
op de interne toezichthouders kan worden uitgeoefend. Ik noem enkele
voorbeelden:
s )N DE BRANCHECODE STAAT EEN PASSAGE OVER DE ZOGENAAMDE
zelfevaluatie. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de
toezichthouder en de vraag is wie de kwaliteit van die zelfevaluatie
garandeert.
s %EN ANDER INSTRUMENT WAARMEE INVLOED OP HET FUNCTIONEREN VAN RADEN
van toezicht kan worden uitgeoefend is de wettelijke aansprakelijkheid.
Wanneer een toezichthouder zijn taken niet naar behoren vervult,
hebben belanghebbenden het recht de toezichthouder door middel
van een aansprakelijkstelling ter verantwoording te roepen. Zeker
wanneer het optreden of ‘het stilzitten’ van een toezichthouder
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nadelige gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het
onderwijs en de examens. De aansprakelijkheid kan alleen worden
ingeroepen als sprake is van een ernstige verwijtbaarheid. Een
goed voorbeeld daarvan is de situatie waarbij een raad van toezicht
onvoldoende toezicht heeft gehouden op het bedrijfseconomische en
organisatorische management door het bestuur.
s $E VAKBONDEN HEBBEN DE MOGELIJKHEID HET ENQUÐTERECHT BIJ DE
Ondernemingskamer uit te oefenen (een appèl dus op de rechter uit
naam van het personeel).
s $E STAATSSECRETARIS VAN /#7 -ARJA VAN "IJSTERVELDT 6LIEGENTHART
heeft onder meer laten onderzoeken of het enquêterecht een
instrument zou kunnen zijn wanneer het functioneren van de
organisatie en de belangen van de deelnemers, personeel of
anderen ernstig of langdurig geschaad worden. Bij wanbeleid
zou de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam
voorzieningen kunnen treffen in de instelling. Een voorbeeld daarvan
is het vernietigen of schorsen van een besluit van het bestuur van
een instelling. Uit dat onderzoek is gebleken dat het enquêterecht
een krachtig instrument zou kunnen zijn maar dat er ten tijde van het
verschijnen van de brief van de staatssecretaris (TK, 2007-2008) te
veel redenen waren het instrument vooralsnog niet in te voeren. De
belangrijkste reden was en is dat de staatssecretaris het vraagstuk van
‘het toezicht op de intern toezichthouder’ niet geïsoleerd voor de bvesector wil uitwerken (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2008).
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Rimpelingen in het toezicht
Ik constateer dat de verschillende (wettelijke) kaders (zie hiervoor) voor
het bestuur en de raad van toezicht een verschillende primaire focus
aangeven. Daardoor bestaat de kans dat het bestuur en de interne
toezichthouder niet steeds dezelfde doelen (in gelijke mate) nastreven.
Het principe van ‘macht’ naast ‘macht’. De vraag rijst of de interne
toezichthouder in staat is het bestuur daadwerkelijk aan te pakken
wanneer er sprake is van wanbeleid. De toezichthouder heeft weliswaar
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goedkeuringsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen van ﬁnanciële aard,
maar leunt daarbij sterk op de informatie die hem door het bestuur is
verschaft. In die zin zijn de risico’s van een bestuur dat te autonoom (lees:
zonder adequaat toezicht) kan functioneren voorstelbaar.
Er is geen orgaan dat toezicht uitoefent op de (interne) raden van toezicht.
Wel is er een instrumentarium dat een (zelf)regulerend effect kan
hebben op de toezichthoudende rol van de interne toezichthouder. Daar
staat tegenover dat de rol van toezichthouder kan conﬂicteren met die
van adviseur en werkgever. Wie garandeert ons immers dat de interne
toezichthouder steeds ‘de pet van toezichthouder’ draagt wanneer de
situatie dat de facto van hem verlangt?
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Uit de constatering van de staatssecretaris dat het enquêterecht een
krachtig instrument zou zijn (en dus toegevoegde waarde zou hebben!),
maak ik op dat zij van mening is dat er een doeltreffend instrument in
de ‘checks and balances’ ontbreekt. En dat zij dit ‘recht’ vooralsnog niet
verder in een instrumentarium laat uitwerken, is een gemiste kans.
Deze overwegingen dwingen mij op zoek te gaan naar een adequaat
alternatief voor de raden van toezicht. Ik maak daarbij de kanttekening
dat een alternatief niet in de plaats komt van de interne toezichthouder,
maar deze wel moet kunnen passeren om de besturen tot de orde te
roepen. Daarbij neem ik als uitgangspunt dat de toezichthouder onbewust
onbekwaam is gebleken en dus geen blaam treft voor falend intern
toezicht. Ervaringsgegevens tonen aan dat besturen niet zelden karig zijn
in het verschaffen van voor goed intern toezicht noodzakelijke informatie
en gegevens. Niet onbelangrijk in deze stellingname is, dat ‘het alternatief’
als instrument alleen in uitzonderlijke gevallen van falend toezicht wordt
ingezet. Geen regel, maar uitzondering.
In de gedaante van de Inspectie van het Onderwijs denk ik een potentieel
krachtig alternatief te hebben gevonden. Immers:
s DE INSPECTIE IS ONAFHANKELIJK
s ELKE BELANGHEBBENDE KAN EEN BEROEP DOEN OP DE INSPECTIE
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Rest nog de vraag of de toezichthoudende functie van de inspectie op
gespannen voet staat met het principe van zelfregulering van de sector
(bve) en de autonomie van de instellingen. Daarvoor wil ik u vragen een
fragment uit een vraaggesprek met de heer Wendrich, Rvt-voorzitter ROC
Ter Aa en mevrouw Knoet, CvB-voorzitter van diezelfde instelling te lezen
(Cie.-Hooge, 2008).
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s DE INSPECTIE OEFENT ZOWEL OP HET ONDERWIJS ALS OP DE EXAMINERING
toezicht uit;
s HET ONDERZOEKTOEZICHT IS PROPORTIONEEL DAT WIL ZEGGEN DAT REKENING
wordt gehouden met de informatie die het bestuur zelf reeds
aangeleverd heeft; dus geen onnodige ‘bemoeizucht’;
s HET ONDERWIJSTOEZICHT IS RISICOGERICHT OPGEZET WAT IN GROTE LIJNEN WIL
zeggen dat het toezicht ‘terughoudender’ is wanneer een instelling
dat verdient en ‘zwaarder’ als de situatie daar (in negatieve zin)
aanleiding toe geeft; dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer uit de
risicoanalyse sterke vermoedens van tekortkomingen blijken;
s DE INSPECTIE KAN HET TOEZICHT INTENSIVEREN DE INTERVENTIES VERGROTEN EN
reeds na een jaar sancties treffen.19
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Wendrich beziet de rol van de onderwijsinspectie met de blik van een
ondernemer. “Een bedrijf heeft zich te conformeren aan wetgeving en aan
intern toezicht door een raad van commissarissen. Als die twee aspecten
goed op orde zijn, is er geen inspectie die daar bovenop het primaire
proces nog eens komt toetsen. Waarom zou dat in het onderwijs wel
moeten?” Knoet denkt langs dezelfde lijn. “Het inspectietoezicht vertoont
nu nog een mix van de bestuurlijke verhouding tussen overheid en school
uit het verleden en de situatie van nu. Naarmate het mbo-bestuur, intern
toezicht en externe verantwoording verder professionaliseert, kan het
inspectietoezicht zich op een hoger aggregatieniveau richten door toe te
zien op die professionaliteit en niet meer op het onderwijs zelf.”
Interessant zijn de randvoorwaarden die Wendrich en Knoet noemen:
s HET OP ORDE ZIJN VAN HET INTERNE TOEZICHT EN HET ZICH CONFORMEREN AAN
de wet (Wendrich);
19
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s HET VERDER PROFESSIONALISEREN VAN BESTUUR INTERN TOEZICHT EN EXTERNE
verantwoording (Knoet).
Onder deze voorwaarden vinden zij dat de inspectie moet terugtreden.
Vrij vertaald: laten wij er nu eens van uitgaan dat aan al die voorwaarden
van Wendrich en Knoet wordt voldaan. Garandeert dat dan een optimaal
functionerend bestuur? Dat de kwaliteit van het onderwijs bij alle
instellingen voldoende is? Dat de bedrijfsvoering op orde is? Dat er een
gezond ﬁnancieel beleid gevoerd wordt? Wie al deze vragen bevestigend
beantwoordt, nodig ik graag uit voor een debat.
De kans dat er instellingen zijn (of komen) die hun zaken niet op orde
hebben zal altijd blijven bestaan. Het is reëel daar rekening mee te
houden. En met de eventualiteit dat een bestuurder het niet zo nauw
neemt met zijn of haar verantwoordelijkheden.
178

ecbo
pub07.indd 178

9.8

Slot
Van een sector die gekenmerkt wordt door een hoge mate van
professionaliteit, mag verwacht worden dat deze in belangrijke mate
in staat is door zelfregulering invulling te geven aan een systeem van
‘checks and balances’. Het op autonome wijze invulling geven aan
begrippen als goed bestuur en adequaat intern toezicht mag en zal van
de instellingen verwacht worden. Daar waar mensen van vlees en bloed
invulling geven aan taken en verantwoordelijkheden mogen we van hen
geen bovenmenselijke eigenschappen verwachten. En ons ontbreken de
mogelijkheden ‘goed bestuur’ en ‘adequaat toezicht’ voor 100% veilig
te stellen. Vandaar dat een alternatief dat proportioneel toe kan zien op
het bestuurlijk handelen in het beroepsonderwijs niet met argusogen zou
moeten worden bekeken. Er is, gezien de ervaringen van de afgelopen
jaren, voldoende aanleiding om de inspectie te laten groeien in haar
wettelijke rol als toezichthouder. Het bij wijze van uitzondering en op
tijdelijke basis passeren van de interne toezichthouder door de inspectie
is een aanvaardbaar alternatief. Niet in de laatste plaats voor een
kwalitatief goed beroepsonderwijs in Nederland.
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Naschrift
Behalve het bestaan van mijn dochter Odeke berust elke gelijkenis met
personen en gebeurtenissen op louter toeval. De gebeurtenissen vinden
hun basis in de media en relevante literatuur en hebben een illustratief
karakter.
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Toekomst bve in een
open bestel

10

Professionaliteit of saneren als overlevingsstrategie

In deze bijdrage stelt de auteur twee vragen aan de orde: a) welke
keuze zijn mbo-instellingen geneigd te maken bij de komst van een
open bestel (professionaliseren of saneren) en b) is de komst van een
open bestel überhaupt wenselijk? Na een introductie op het thema
‘marktwerking’ staat ze stil bij het open bestel zoals dat voor educatie
nu geldt. Aansluitend wordt de keuze tussen professionaliseren of
saneren besproken. Afgesloten wordt met een beschouwing over de
(on)wenselijkheid van een open bve-bestel.
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Angela Scheffers
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10.1 Inleiding
In 2004 werd door de overheid voor het onderwijs het open bestel
geïntroduceerd.
Bij een open bestel kunnen aanbieders van onderwijs (publiek, privaat,
nationaal en internationaal) onder gelijke omstandigheden toetreden
tot en opereren op de onderwijsmarkt (IBO, 2003-2004). Met andere
woorden: in een open bestel worden ook andere dan de huidige
bekostigde aanbieders van onderwijs toegelaten tot publieke ﬁnanciering.
Deze bijdrage richt zich op de verwachte gevolgen van de introductie
van een open bestel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en
de volwasseneneducatie. De aanpassing van de inrichting van het
onderwijsbestel vraagt van de publieke onderwijsinstellingen een reactie.
Binnen de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) werd
educatie als eerste geraakt. Wat waren en zijn de gevolgen van meer
marktwerking? Hoe is tot nu toe hierop gereageerd door de instellingen?
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Wat betekent verdergaande marktwerking voor het mbo-deel en de
maatschappelijke opdracht? Wat is de beste strategie van de sector
om zich staande te houden in de toekomst en in hoeverre kan de cao
dan wel het HR-beleid (human resources) hieraan bijdragen? Dit soort
vragen passeert de revue in deze bijdrage. Ik eindig met een persoonlijke
mening over het thema van de leergang bve 2009: is het open bestel een
wenselijke of een onwenselijke ontwikkeling voor de bve-sector?

10.2 Open bestel
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Aanleiding
Na de Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland de verzorgingsstaat
uitgebouwd. In alle maatschappelijke sectoren, dus ook in het onderwijs,
neemt de overheidsbemoeienis toe. Vanaf de jaren tachtig neemt het
geloof in een door de overheid gedragen ‘maakbare samenleving’ af.
Ontevredenheid over de overheidsprestaties en de hoge collectieve lasten
leiden tot een terugtredende overheid ten gunste van de markt. Dit in de
veronderstelling dat de markt effectiever, efﬁciënter en klantvriendelijker
werkt en meer gericht zal zijn op kwaliteitsverbetering en innovatie.
Vanaf 2000 zijn er verschillende ontwikkelingen die de optie ‘open bestel’
in het onderwijs op de beleidsagenda van de overheid plaatsen.
s $IVERSE BELEIDSRAPPORTEN TWIJFELEN OVER DE KWALITEIT VAN HET MIDDELBAAR
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Zo wordt in de kabinetsnota
Grenzeloos leren (Min. OCW, 2001) voor het beroepsonderwijs
op verschillende knelpunten gewezen: onvoldoende maatwerk en
ﬂexibiliteit in het aanbod, niet goed doorlopende leerlijnen, matige
kwaliteit van de examens en de kwaliﬁcatiestructuur in het mbo, en
onvoldoende aansluiting op de vraag van deelnemers, bedrijfsleven en
maatschappij.
s 3CHAALVERGROTING IN HET MBO EN HBO $AARMEE KUNNEN
schaalvoordelen worden verkregen. De keerzijde is dat het aantal
aanbieders afneemt waardoor de concurrentie tussen instellingen
vermindert. Daarnaast beperkt het door de overheid gehanteerde
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onderscheid tussen bekostigde en aangewezen20 instellingen de

concurrentie voor publieke instellingen door het afschermen van
markten en het beperken van de toetreding.

Zoals blijkt uit het kabinetsstandpunt in 2004 over de introductie van een
meer open bestel, is een open bestel geen doel op zich maar moet het
een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid
en doelmatigheid van het onderwijs. Omdat men nog onzeker is over
de positieve en negatieve effecten wordt niet zonder meer tot invoering
overgegaan. Besloten wordt eerst een aantal experimenten uit te
voeren. In het hoger onderwijs zijn twee rondes experimenten; de eerste
resultaten moeten in 2009 of 2010 beschikbaar komen.
Vanwege de afschafﬁng van de gedwongen winkelnering van
inburgeringstrajecten nieuwkomers is ervoor gekozen om de roc’s niet
verder te belasten met andere experimenten in het kader van een open
bestel. Het gefaseerd vrijgeven van het participatiebudget biedt namelijk
de mogelijkheid om ervaringen op te doen met een open bestel.
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s )NTERNATIONALISERING VAN DE ONDERWIJSMARKT
s "ELEID OM DE AUTONOMIE VAN INSTELLINGEN TE VERGROTEN STUREN OP
hoofdlijnen (Burger e.a., 2004).
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Verwachte voor- en nadelen van een open bestel
Onderzoeken van de Onderwijsraad, het Centraal Planbureau (CPB) en de
IBO-werkgroep vormen de basis van bovengenoemd kabinetsstandpunt.
Zij verwachten alle drie positieve effecten van een open bestel maar
wijzen ook op mogelijke risico’s. Hieronder een samenvatting.
De voordelen van een open bestel komen voort uit de toename van
keuzemogelijkheden voor onderwijsdeelnemers en concurrentie tussen
aanbieders. Dit geeft sterkere prikkels voor aanbieders om aan te sluiten
bij de vraag van onderwijsdeelnemers, de productiekosten laag te houden
en te innoveren.
Nadelen zijn dat in een open bestel meer deelnemers een beroep kunnen
doen op publieke ﬁnanciering en dat opleidingen (binnen instellingen)
20 Aangewezen instellingen zijn private aanbieders die, op enkele uitzonderingen na, geen overheidssubsidie
ontvangen. De afgegeven diploma’s van deze instellingen zijn echter gelijkwaardig aan die van de bekostigde
instellingen.
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kunnen verdwijnen (Burger e.a., 2004). Dit laatste als gevolg van het
risico op het zogenaamde ‘cherry picking’: instellingen richten zich vooral
op de meest rendabele opleidingen. Zij bieden dan vooral goedkope
opleidingen aan, en weinig dure. Dit gedrag zou kunnen ontstaan doordat
kruissubsidiëring tussen goedkope en dure opleidingen in een open
bestel niet meer mogelijk is.
Daarnaast wordt nog genoemd dat concurrerende instellingen mogelijk
minder aandacht besteden aan secundaire onderwijsdoelstellingen, die
immers minder goed waarneembaar zijn. Het gaat dan om doelstellingen
als zelfvertrouwen, motivatie voor vervolgopleidingen, en sommige sociale
vaardigheden (IBO, 2003-2004).

10.3 Gevolgen in de praktijk
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Binnen de bve-sector is de educatietak als eerste geraakt door
meer marktwerking. De eerste effecten traden op nadat begin
2007 door de invoering van de Wet inburgering (WI) de gedwongen
winkelnering van gemeenten bij regionale opleidingencentra (roc’s)
voor inburgeringscursussen voor nieuwkomers kwam te vervallen. Deze
ontwikkeling van meer marktwerking zet zich verder door met het in
werking treden van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009. De nog
resterende WEB-middelen educatie (vavo en overige trajecten) worden
samengevoegd met inburgeringsgelden en de re-integratiemiddelen in het
kader van de Wet werk en bijstand (WWB) (Van Schoonhoven, 2008).
In 2009 geldt nog dat de middelen voor educatie moeten worden besteed
aan educatieopledingen, ingekocht bij regionale opleidingencentra (roc’s).
Met ingang van 2010 komt deze oormerking voor educatie te vervallen.
Dit betekent dat deze middelen in 2010 nog wel verplicht moeten worden
besteed bij roc’s, maar behalve aan educatieopleidingen, ook kunnen
worden besteed aan ingekocht bij roc’s ingekochte re-integratietrajecten
of inburgeringsvoorzieningen. Met ingang van 2013 komt ook deze
bestedingsverplichting bij roc’s te vervallen, waardoor sprake zal zijn
van volledige marktwerking ten aanzien van de besteding van de
educatiegelden.
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Deze ontwikkelingsrichting is schematisch weergegeven in ﬁguur 10.1.
Figuur 10.1 Marktwerking in het inburgeringsonderwijs*
Situatie na
stelselwijziging WI

Na Wet
participatiebudget?

Nieuwkomerstrajecten WIN

Marktwerking

Educatietrajecten (WEB)

Educatietrajecten (WEB)
aangevuld met NT2 gericht
op alfabetisering

Oudkomersregelingen

WI

Educatietrajecten (WEB)
aangevuld met NT2 gericht
op alfabetisering
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Geen marktwerking

Situatie voor
stelselwijziging WI

Re-integratie gericht op
inburgeraars
(WWB-werkdeel)

Re-integratie gericht op
inburgeraars
(WWB-werkdeel)

WI
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Re-integratie gericht op
inburgeraars
(WWB-werkdeel)
* Bewerking van schema uit: Van Maanen, Van Gestel & Visscher, 2009.

Niet duidelijk is hoe de hiervoor genoemde afschafﬁng van de gedwongen
winkelnering voor de educatie zich verhoudt tot de afspraak tussen
roc’s en de Tweede Kamer dat dit pas aan de orde zou zijn nà de
evaluatie van de Wet inburgering. Die evaluatie moet de consequenties
van de marktwerking voor roc’s en de onderwijsinfrastructuur in beeld
brengen. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, mei 2009, is het
evaluatierapport nog niet verschenen; dit wordt voor het zomerreces van
de Tweede Kamer verwacht.
Wel heeft de huidige staatssecretaris in de strategische agenda
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011 (Min. OCW, 2008)
reeds aangegeven dat instellingen zich moeten voorbereiden op vrije
markwerking in de educatie.
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Hierna zal ik met name ingaan op de personele gevolgen van
bovenstaande gefaseerde marktwerking, aangeduid als 1e en 2e fase. Dit
voor zover hierover gegevens beschikbaar zijn.
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Gevolgen 1e fase marktwerking
Vanuit de gedachte dat groot verzet tegen de invoering van marktwerking
geen zin heeft (ook in andere sectoren is een vergelijkbare ontwikkeling
gaande) zet de MBO Raad (toen nog Bve Raad geheten) in op het
transparant maken van de consequenties van deze ontwikkeling.
De uitkomst is een verlies aan werkgelegenheid van minimaal
1.000 fte. Gepleit wordt voor een redelijke overgangstermijn en een
overgangsbudget.
Om roc’s in staat te stellen de mogelijke transitie naar marktwerking te
maken, wordt door de politiek een budget van 122 miljoen toegekend. Dit
budget wordt over een periode van drie jaar gefaseerd uitgekeerd vanaf
de inwerkingtreding van de WI in 2007 (Van Schoonhoven, 2007). Doelen
van dit budget zijn:
s COMPENSEREN VAN ROCS DIE ONEVENREDIG NADEEL ONDERVINDEN VAN DE
overgang naar het nieuwe stelsel;
s ROCS IN STAAT STELLEN EEN ADEQUATE STARTPOSITIE TE VERWERVEN IN HET
nieuwe stelsel;
s AFDEKKEN VAN HET RISICO VOOR MOGELIJKE KOSTEN VAN 77 UITKERINGEN ALS
gevolg van personeelsreductie).
Met het oog op de invoering van marktwerking en terugloop van het
deelnemersaantal bij educatie gaan de meeste roc’s (zo ook ROC Leiden)
in de periode 2004-2006 over tot reorganisaties.
Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de educatieafdelingen
zijn weinig kwantitatieve gegevens voorhanden. Roc’s zijn daar
terughoudend over. In Educatie, een tak apart komt Van Schoonhoven
(2007) op grond van interviews met AOb-onderhandelaars uit op
minimaal 1.500 formatieplaatsen (voor de 14 betrokken roc’s). Het sociaal
plan dat in overleg met de vakbonden wordt opgesteld, omvat in die
tijd meestal een ouderenregeling. Dit leidt tot een aanzienlijk aantal van
oudere medewerkers die vrijwillig vertrekken. Na de vrijwillige fase volgt
in een sociaal plan de fase van gedwongen her- of overplaatsing en/of
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Belangrijk onderwerp dat in die periode opkomt (en nu nog steeds actueel
is) en de arbeidsverhoudingen onder druk zet, is het aantal contacturen
dat docenten lesgeven. Om te kunnen concurreren met andere
marktpartijen wordt gekeken naar de personele kosten. De personele
kosten zijn hoger dan bij marktpartijen omdat de CAO BVE een maximum
stelt aan het aantal contacturen van docenten, te weten 823. Het
aantal contacturen ligt in de private sector hoger. Uitgaande van 1.200
declarabele uren (inclusief voor- en nabereiding) per fte ligt de kostprijs
per uur in de marktsector daardoor lager en is dus de concurrentiepositie
beter.
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van gedwongen ontslag. Volgens Van Schoonhoven krijgt slechts een klein
deel van de werknemers te maken met de gedwongen fase.
Binnen roc’s (ook ROC Leiden) wordt de vaste formatie van educatie
ingekrompen. Net als bij veel roc’s kiest ROC Leiden ervoor educatie als
aparte unit te handhaven en dus niet te integreren met het mbo. Wel
wordt de ﬂexibele formatie (in voornamelijk het private deel) uitgebreid om
toekomstige schommelingen in werkgelegenheid op te vangen. Sommige
roc’s kiezen ervoor om de marktgerelateerde activiteiten onder te brengen
in een aparte BV om zo de mogelijk nadelige consequenties voor de
beroepsopleidingen te voorkomen (Van Schoonhoven, 2007).
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Gevolgen 2e fase marktwerking
Sinds 2007 is het voor educatie-units steeds lastiger greep te houden
op een eigen ﬁnancieringsstroom. De afhankelijkheid van gemeenten
en andere partijen als UWV/CWI en het voortgezet onderwijs (voor vavo
< 18 jaar) wordt steeds groter. Bijkomend nadeel is dat op gegunde
inburgeringstrajecten minder deelnemers komen dan verwacht.
Per 2013 komt er een einde aan de gedwongen winkelnering van
gemeenten bij roc’s. De educatiegelden zullen dan net als nu het geval
is met de inburgerings- en re-integratiegelden (WWB) op de vrije markt
van scholingsinstellingen worden aanbesteed. Natuurlijk zullen roc’s
via aanbesteding delen van het participatiebudget binnenhalen. Maar
van een wettelijke vaststaande voorziening bij álle roc’s die geﬁnancierd
wordt vanuit gemeentelijke budgetten zal dan geen sprake meer
zijn (Van Schoonhoven, 2007). Met andere woorden: de publieke
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kennisinfrastructuur dreigt hiermee te verdwijnen; daarmee verdwijnt ook
de opdracht in de WEB om binnen één instelling zowel beroepsonderwijs
als educatie te verzorgen om daarmee mogelijk doorstroming vanuit
educatie te vergroten.
ROC Leiden bereidt zich met behulp van een businessplan voor op
de nieuw ontstane situatie. Om begrijpelijke redenen kan hieruit niet
geciteerd worden. Vol vertrouwen gaat de unit Educatie door op de
ingeslagen weg (ingezet na de laatste reorganisatie) en ziet nieuwe
mogelijkheden. Maar de unit is daarentegen ook realistisch genoeg om
rekening te houden met opnieuw een reorganisatie.

10.4 Reacties uit het onderwijsveld
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Hieronder een aantal reacties uit het onderwijsveld op het open bestel.
De een wat explicieter dan de ander, mede ingegeven dan wel gekleurd
door de context waarin ze opereren. De hiervoor beschreven voor- en
nadelen zien we terug in onderstaande reacties. Nieuwe elementen
die genoemd worden zijn het risico van het minder goed kunnen
realiseren van doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo en toenemende
verantwoording/regelgeving.
Reacties uit de bve-sector
Zadkine en Albeda College: Rotterdamse roc’s willen geen open bestel in
het mbo
Op de Onderwijsconferentie van het roc Zadkine op 19 februari (2009)
heeft Henri van Vlodrop, CvB-voorzitter van Zadkine, namens de
Rotterdamse roc’s Zadkine en Albeda aan staatssecretaris Van Bijsterveldt
een manifest tegen een open bestel in het mbo aangeboden. Van
Vlodrop: “Afgelopen jaren hebben wij gezien dat een open bestel voor
verschillende sectoren buitengewoon destructief is geweest. Voorbeelden
zijn de thuiszorg en inburgering. Natuurlijk zitten er voordelen aan
marktwerking, maar het moet geen doel op zichzelf zijn. We zien ook voor
het beroepsonderwijs iedere keer de dreiging van het open bestel.” Van
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Vlodrop hoopt dat bestuurlijk Den Haag van verschillende precedenten
heeft geleerd en waarschuwt tegen een verdere marktwerking in het mbo.

Het open bestel tast volgens hen op meerdere manieren de
maatschappelijke opdracht aan.
s Verarming: “Bij een gelijkblijvend overheidsbudget wordt in een
open bestel de publieke ﬁnanciering van opleidingen door meer
organisaties en opleidingen gedeeld. Dat gaat met name ten koste
van onderwijsinstellingen in de grote steden. Zij hebben namelijk
leerlingenpopulaties in huis die extra zorg en onderwijsaandacht
nodig hebben. Nieuwe marktpartijen voelen niet de maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zij werken vanuit een marktmotief. Wat men
denkt met een open bestel te besparen, pakt in grote steden anders
uit. Deelnemers vallen uit. Sociale problemen nemen toe en als gevolg
daarvan de roep om aanvullend overheidsbeleid. […] De natuurlijke
plek voor zorg die een grootstedelijk roc kan bieden, verdwijnt.
Zorginstanties zullen hun inspanningen moeten verdubbelen om
uitval te voorkomen. Dit is een effect dat niet meegnomen wordt in de
kostprijs van een open bestel” (Albeda & Zadkine, 2009, p. 5).
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In hun gezamenlijke publicatie De verborgen kosten van het open bestel
noemen beide roc’s als kernbezwaar tegen het open bestel dat “het de
maatschappelijke opdracht van regionale opleidingencentra om een
geïntegreerd onderwijsaanbod in de regio te ontwikkelen, ondergraaft”
(Albeda & Zadkine, 2009, p. 5).
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s Verschraling: “Een open bestel verleidt instellingen zich te concentreren
op opleidingen die bedrijfseconomisch gezien lucratief zijn: cherrypicking. Een open bestel creëert zo meerdere (kleine) gespecialiseerde
aanbieders. Het geïntegreerd onderwijsaanbod van roc’s komt onder
druk te staan in een open bestel als particuliere aanbieders zich gaan
werpen op rendabele deelmarkten en niches in het opleidingenaanbod.
De in de afgelopen jaren verworven integratie tussen de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en beroepsopleidende leerweg (bol)
zal voor een belangrijk gedeelte teniet gedaan worden als bbl-trajecten
bijvoorbeeld weer door het bedrijfsleven zelf worden opgepakt.
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Daarnaast treedt een ander effect op voor de bedrijfsvoering van
roc’s: scholen die op dit moment dure opleidingen bekostigen met
goedkopere opleidingen kunnen dit niet meer volhouden. Dat leidt tot
een verlies aan opleidingen. Specialistische kennis gaat verloren en
daarmee komt ook de doorstroom naar het hbo in gevaar” (Albeda &
Zadkine, 2009, pp. 5-7).
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s Vernietiging :“Tot slot is er een risico dat bij economische neergang
particuliere aanbieders […] hun opleidingen zullen sluiten.
Ondernemers geven geen productgarantie […]; een publiekbekostigd systeem biedt die garantie wel. […] Daarnaast spelen
publiek-geﬁnancierde instellingen juist bij conjunctuurwijzigingen een
belangrijke rol. Roc’s kunnen leerlingen uit bbl-opleidingen verwijzen
naar bol-opleidingen of, andersom, doorverwijzen naar bedrijfstakken/
opleidingen waar het arbeidsperspectief positiever is” (Albeda &
Zadkine, 2009, p. 7).
Het open bestel breekt de jarenlange gerichtheid op opschaling weer
af: “Schaalvoordelen zijn goed voor een goede intake en plaatsing,
begeleiding en doorverwijzing van leerlingen, het opbouwen van
een zorgschil rond zorgleerlingen en het ontwikkelen van een breed
gedifferentieerd opleidingenaanbod” (Albeda & Zadkine, 2009, p. 9).
Door het open bestel valt de onderwijsstructuur in fragmenten uiteen
en is veel lastiger te betrekken bij de beleidsvoering op onderwerpen
als:
s HET ZORGEN VOOR EEN SLUITEND ONDERWIJSAANBOD OP DE REGIONALE
vraag);
s HET ORGANISEREN VAN DOORLOPENDE LEERLIJNEN TUSSEN VMBO MBO
en hbo (doorstroom en overstappen van spijtoptanten worden
ondergeschoven kindjes in de marktwerking)” (Albeda & Zadkine,
2009).
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ROC Midden Nederland, voormalig CvB-voorzitter Bernard Fransen:
ROC-MN investeert niet meer in infrastructuur van hightech
praktijkonderwijs
Het roc gaat dit onderwijs verplaatsen naar het bedrijfsleven en zal
daarvoor een groot aantal partnerschappen aangaan. Volgens hem
komt dit de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede omdat
afgestudeerden dan met de modernste methoden en technieken zijn
opgeleid. De verplaatsing van het praktijkonderwijs wil Fransen bekostigen
door de huisvesting van het roc efﬁciënter in te richten. Vijftien panden
zijn reeds verkocht.
Bovenstaand huisvestingsbeleid is onder andere ingegeven doordat er
concurrentie ontstaat op de onderwijsmarkt. Fransen: “Er komt een
open bestel. Allerlei partijen gaan onderwijs aanbieden. En eigenlijk is
dat alleen maar goed. Dat klinkt misschien gek uit mijn mond, maar
concurrentie maakt je scherp. Het prikkelt om het beter te doen, om
creatieve oplossingen te vinden.”
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Naast bovenstaand positief geluid over het open bestel uit Fransen
tegelijkertijd ook een kritische noot:
“De minder rendabele kleine unieke vakopleidingen en opleidingen voor
risicogroepen zouden we exploitatietechnisch direct moeten afstoten.
Misschien doen we dat ook wel als bij overheid en bedrijfsleven dit
niet als een gezamenlijk probleem wordt opgevat. Onze pedagogische
verantwoordelijkheid voor deze groeperingen weerhoudt ons daar tot nu
toe van […] maar dat heeft wel een grens. Middelen die bedoeld zijn
voor het overige onderwijs worden nu afgeroomd en dat kan natuurlijk
niet. In feite nemen we de taak van de overheid in deze over […]”
(Schoolfacilities, 2006).
ROC Mondriaan, CvB-voorzitter Jos Leenhouts: Van verantwoording naar
verantwoordelijkheid
“Met dit budget kunnen gemeenten burgers stimuleren en equiperen om
actief deel te nemen aan de samenleving. Een samenhangend beleid van
scholing, re-integratie en inburgering wordt nu mogelijk.” In haar visie
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moeten gemeenten daar samen met de maatschappelijke instellingen
mee aan de slag gaan om zo (publieke) meerwaarde te leveren.21

Zij signaleert echter dat de ingewikkeldheid van het ‘wegzetten’ van
het budget, de bedachte prestatie-indicatoren en de veronderstelde
aanbestedingsplicht, het gevaar in zich houdt dat we veel geld gaan
uitgeven aan bureaucratie en verharding van relaties. Samenwerking
en professioneel mensenwerk komen in de knel.
Reactie uit het HO: Hoger onderwijs ziet niets in experimenten met het
open bestel
In een gezamenlijk persbericht (12 november 2004) van de HBO-raad,
ISO, LSVb en de VSNU laat het hoger onderwijs deze sector weten geen
heil te zien in het besluit van het kabinet te gaan experimenteren met
het open bestel. Zij delen de opvatting van het kabinet dat het goed
is om verder te werken aan meer kwaliteit, differentiatie en maatwerk
in het hoger onderwijs. Zij beschouwen een open bestel echter als
een doorgeschoten vorm van marktwerking, die zal leiden tot een
versnippering van het opleidingsaanbod en een minder toegankelijk
stelsel (als gevolg van hogere collegegelden). Bovendien stellen zij vast
dat geen enkel EU-land een open bestel heeft en dat een debat hierover
in het buitenland niet wordt gevoerd. De bevordering van meer kwaliteit
is dan ook meer gediend bij voortbouwen op de resultaten die nu al zijn
bereikt.
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10.5 Welke aanval is de beste verdediging?
Denkend vanuit de marketingsprincipes prijs, product en kwaliteit, wat
is dan de beste strategie voor roc’s om zich te handhaven als regionaal
opleidingencentrum binnen een meer open bestel? Wat vraagt dat van het
HR-beleid binnen instellingen?
Hierna worden twee opties uitgewerkt:
s PROFESSIONALISERING IN DE VERONDERSTELLING DAT DIT BIJDRAAGT AAN DE
kwaliteit van het product;
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s SANEREN ALS BIJDRAGE AAN EEN BETER KOSTPRIJSBEWUSTZIJN BEDRIJFSVOERING
en daarmee tot een betere positionering op de opleidingsmarkt.

Professionalisering van de organisatie
Een professionele organisatie is een organisatie die ontvankelijk is voor
signalen en vragen uit haar omgeving, daar effectief op reageert en
daarnaast intern efﬁciënt georganiseerd is. Wat betekent dat nu voor een
roc, anno 2009, dat steeds meer met marktwerking te maken krijgt? Wat
betekent dat voor de bedrijfsvoering? Hieronder een opsomming van een
aantal randvoorwaarden:
s EEN GOEDE VERHOUDING VAN VAST EN TIJDELIJK PERSONEEL MET ANDERE
woorden een ﬂexibele schil van tijdelijke medewerkers om groei en
krimp van de organisatie redelijk soepel te kunnen opvangen;
s EEN GOED ONDERSTEUNEND APPARAAT BIJVOORBEELD ROOSTERBUREAU
communicatieafdeling);
s MULTI INZETBAARHEID VAN PERSONEEL DAT VRAAGGERICHT KAN WERKEN
s GOED RELATIEBEHEER VAN PARTNERS IN DE REGIO VOOR DE SECTOR %DUCATIE
zijn dat vooral de omliggende gemeenten;
s PROlLEREN TEN OPZICHTE VAN ANDERE ROCS DOOR IN TE HAKEN OP ACTUELE
beleidsthema’s als ‘een leven lang leren’, doordat mensen in
Nederland langer moeten werken en door de economische crisis.
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Professionalisering

193

Professionalisering van personeel
Er is brede overeenstemming over het feit dat de professionaliteit van het
personeel binnen het onderwijs moet worden versterkt. Kwaliteit van het
onderwijs staat en valt met de kwaliteit van het personeel. Dit geldt ook
voor de bve-sector. Docenten vervullen een kernrol in het toekomstige
succes van de sector. De rol en de expertise van docenten is cruciaal bij
de opbouw van competentiegericht onderwijs en de contacten met het
bedrijfsleven.
Volgens het door McDaniel uitgevoerde onderzoek Personeel als kritische
succesfactor kan professionaliteit binnen de bve-sector worden versterkt
door onder andere:
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s ADEQUATE SCHOLING GERICHT OP BREDE VAKBEKWAAMHEID VAN VAKDOCENT
naar beroepsdocent) en de invoering van competentiemanagement;
hierdoor zijn medewerkers breder inzetbaar binnen hun unit of in de
organisatie en leveren ze kwaliteit;
s VERPLICHTE LANGDURIGE BEDRIJVENSTAGES TEN BEHOEVE VAN BETERE
aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt;
s REGELMATIGE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN OM DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
te volgen en te faciliteren (McDaniel, 2006).
Bij toenemende marktwerking is het verder cruciaal dat medewerkers
marktgericht zijn. Dit geldt voor zowel ondersteunend als onderwijzend
personeel. Hierdoor werkt het personeel klantgericht en kan het aanbod
ontwikkelen dat afgestemd is op de regionale markt, oftewel: vraaggericht
werken.
Daarnaast is samenwerken een belangrijke competentie. Niet alleen
intern om samen met andere disciplines gecombineerde trajecten te
ontwikkelen (zowel binnen educatie als tussen educatie en mbo) maar
ook extern. Goed relatiebeheer met bedrijven, gemeenten en andere
regionale partners wordt steeds crucialer en kan verschil maken bij het
binnenhalen van stageplekken en bij de aanbesteding.
Het belang van de professional in het onderwijs en verdere
professionalisering komt ook tot uitdrukking in het rapport LeerKracht! van
de commissie-Leraren en het daarop gebaseerde ‘Actieplan LeerKracht’.
De belangrijkste maatregelen uit het plan moeten zorgen voor:
s EEN STERKER BEROEP OPRICHTING BEROEPSVERENIGING INSTELLING
lerarenregister, scholingsfonds voor ‘opscholing’, ook bekend als de
lerarenbeurs);
s EEN PROFESSIONELERE SCHOOL EEN STERKERE POSITIE VAN DE LERAREN BINNEN
de school door scherpe afspraken over goed personeelsbeleid);
s EEN BETERE BELONING MEER HOGERE LERARENFUNCTIES GROTERE
salarisstappen, aandacht voor opleiding, ervaring en
prestatiebeloning).
Dit pakket aan maatregelen moet het lerarentekort bestrijden en de
kwaliteit en positie van het beroep van leraar verbeteren (Min. OCW,
2007)
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Sanering
Met de komst van marktwerking binnen de sector Educatie kozen veel
roc’s (zo ook ROC Leiden) voor een ‘preventiestrategie’. Gekozen werd
voor het scherp neerzetten van het onderscheid ‘publieke educatie’ en
‘private educatie’. Het onderscheid wordt gelijkgeschakeld met vaste
respectievelijk ﬂexibele (tijdelijke) formatie.
Met het uitzicht op volledige markwerking per 2013 voor de sector
Educatie is volgens Van Schoonhoven (2007) een strategie van
‘doortransformeren’ niet ondenkbaar. Dit houdt in dat óf de concurrentie
met de markt wordt aangegaan (bijvoorbeeld door kostprijsreductie) of de
‘geprivatiseerde’ educatiesector wordt teruggedraaid of stopgezet.
Met het opstellen van een nieuw businessplan kiest ROC Leiden in eerste
instantie voor het aangaan van de concurrentie.
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Professionalisering draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van
het product. Maar er hangt ook een prijskaartje aan. Bovengenoemde
scholing, stages en een betere beloning verhogen de prijs van het
product waardoor bve-instellingen minder goed kunnen concurreren met
instellingen met een minder dure cao of helemaal geen cao.
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Hoe kan die kostenreductie gerealiseerd worden? Is aanvullend HR-beleid
nodig?
McDaniel (2006) ziet in Personeel als kritische succesfactor een aantal
mogelijkheden:
a Kostenreductie door ﬂexibeler inzet van docenten. In vergelijking met
vorige cao’s biedt de huidige CAO BVE 2007-2009 deze mogelijkheid.
Derhalve meer mogelijkheden om marktconform c.q. concurrerend te
werken door hogere inzet op onderwijsgebonden taken. In de markt
gaat men uit van circa 1.200 declarabele uren per fte.
In beginsel is de werkverdeling in de CAO BVE uitputtend
geregeld. Uitgangspunt is dat werknemers binnen hun taakgroep/
organisatorische eenheid in overleg met hun leidinggevende de
werkzaamheden regelen (artikel F-5). De CAO BVE bevat geen
bepalingen meer ten aanzien van de werkverdeling op grond waarvan
de werkgever gehouden is generieke percentages voorbereidingstijd
en nazorgtijd voor de docent te hanteren. Het ‘geregelde’ model uit
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de voorgaande cao’s bestaat niet meer. Voor het taakbelastingsbeleid
kunnen wel aanvullende afspraken worden gemaakt met instemming
van de medezeggenschapsraad (MR). Bij veel roc’s zien we dat de
MR nadere afspraken wil maken over de terugvaloptie (artikel F-6),
indien de teams er niet uitkomen. In veel gevallen gaat het dan om het
maximeren van het aantal contacturen.
Kostenreductie door functiedifferentiatie (bijvoorbeeld meer inzet van
goedkopere instructeurs en assistenten in plaats van docenten).
Kostenreductie door betere bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door betere
roostering is minder personeel nodig.
Kostenreductie door afschaffen wachtgeldverplichting (eigen risico) bij
ontslag van werknemers.
Kostenreductie door afschaffen dure cao; meer op instellingsniveau
regelen (McDaniel, 2006).
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10.6 Conclusie
Welke strategie kunnen bve-instellingen nu het beste kiezen? Eigenlijk
dwingt de overheid de roc’s in een spagaat. Enerzijds stimuleert ze meer
marktwerking binnen het onderwijs om daarmee de concurrentie te
vergroten. Dit in de veronderstelling dat de markt effectiever, efﬁciënter en
klantvriendelijker werkt en meer gericht zal zijn op kwaliteitsverbetering.
Anderzijds zijn de randvoorwaarden om te concurreren niet gelijk. Door
bijvoorbeeld de verhoging van de lonen als gevolg van het ‘Actieplan
Leerkracht’ en het eigen risico van wachtgelduitkeringen is het voor
publieke onderwijsinstellingen lastiger om te kunnen concurreren met
instellingen met een minder dure cao of helemaal geen cao.
Voor de korte termijn is de verwachting dat de sector Educatie
zijn rol in de regio kan blijven spelen. Het economische tij (crisis,
jeugdwerkloosheid) zit ‘mee’ en veel roc’s hebben goede relaties
opgebouwd met gemeenten waardoor opdrachten aan de roc’s gegund
worden. Maar ook gemeenten hebben steeds minder te besteden
waardoor prijs de boventoon gaat voeren bij de aanbestedingen. De
bestaanszekerheid van de educatieafdelingen komt meer onder druk
te staan en de publieke kennisinfrastructuur dreigt op de langere
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termijn te verdwijnen. Onderwijs en zorg voor de meer kwetsbare
deelnemers komt daarmee ook in het gedrang. Andere zorginstanties
zullen hun inspanningen moeten verhogen om uitval te voorkomen. De
maatschappelijke en economische kosten zullen stijgen.

De kranten berichten dagelijks over het onderwijs en vele zaken
passeren de revue. Belangrijke thema’s zijn de positie van de leraren
en onderwijsvernieuwing, maar ook de rol van het onderwijs in een
kenniseconomie, alfabetisering en de opvang van ‘overbelaste’ jongeren
dan wel de problematiek van voortijdig schoolverlaters. Hoe verhoudt deze
maatschappelijke opdracht zich met de steeds terugkerende roep om een
open bestel?
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10.7 Tot slot: de (on)wenselijke ontwikkeling richting open bestel
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Onderwijsinstellingen zijn bij uitstek de plek waar jongvolwassenen
samenkomen en zijn dus bij uitstek geschikt om aanvullende zorg,
dienstverlening en opleiding te verlenen. Illustratief hiervoor is het onlangs
gepresenteerde actieplan ‘ROC Leiden werkt’ om jongeren die binnenkort
hun diploma halen, te benaderen met de vraag wat hun plannen zijn en
hen te informeren over de mogelijkheden en voordelen van doorleren. Dit
in het kader van het bestrijden van jeugdwerkloosheid.
In samenwerking met regionale partners (zoals de gemeente Leiden,
UWV WERKbedrijf en verschillende bedrijven) wordt zo publieke
meerwaarde gecreëerd. Dit is een voorbeeld van maatschappelijk
ondernemen zoals de overheid dit graag ziet. Deze extra zorg kost echter
extra geld, inzet en afstemming. In een open bestel, waarin verschillende
instellingen opereren, zullen private organisaties (voor wie winst een
belangrijke leidraad is) deze bal niet snel oppakken.
Concluderend kan worden gesteld dat bij publieke instellingen de
maatschappelijke opdracht beter is geborgd. Wel is er de noodzaak
van een meer zakelijke denkwijze en werkwijze (maatschappelijk
ondernemen) binnen bve-instellingen maar dit kan ook bereikt worden
door een herziening van de huidige WEB (McDaniel, 2005).
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Kenniscentra maken
werk van schooluitval

11

De kenniscentra en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten

De auteur gaat in dit werkstuk in op de vraag wat de kenniscentra
kunnen bijdragen aan de reductie van voortijdig schoolverlaten. In
de ‘mainstream’ van beleid blijven deze bijdragen immers meestal
onderbelicht. Aan de orde komen de (mogelijke) bijdragen van de
kenniscentra aan vsv-beleid in de regio en aan stappen in zowel
preventieve als curatieve sfeer die vanuit de kenniscentra gezet
kunnen worden. Deze bijdrage wordt afgesloten met enkele conclusies
en aanbevelingen.
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201

11.1 Inleiding
In deze bijdrage staat centraal welke activiteiten van de kenniscentra
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven bijdragen aan de bestrijding van
voortijdig schoolverlaten. De kenniscentra vormen de schakel tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven en vertegenwoordigen meer dan 40
verschillende branches. Hun kerntaken zoals die zijn vastgelegd in de
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zijn divers. Ze dragen zorg
voor de erkenning en begeleiding van leerbedrijven en onderhouden
de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur. Met als doel een goede
aansluiting tussen leren en werken. Verder bieden ze effectieve
oplossingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te
stemmen.
Colo is de vereniging van de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en
bedrijfsleven en stimuleert een dynamische interactie tussen bedrijfsleven
en beroepsonderwijs. Colo zet zich in om leerling en leerbedrijf dichter
bij elkaar te brengen, legt contact tussen ketenpartners op landelijk en
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regionaal niveau en initieert vernieuwende projecten vanuit gezamenlijke
belangen. Allemaal met het doel mensen effectief op te leiden voor een
beroep dat niet alleen bij hun talenten past maar ook perspectief op werk
biedt.
Vanuit hun wettelijke taken hebben de kenniscentra de mogelijkheid om
preventief en curatief bij te dragen aan de vermindering van schooluitval.
Activiteiten om voortijdig schoolverlaten (vsv) te verminderen zijn
regionaal georganiseerd. Gemeenten, scholen, het UWV WERKbedrijf
en de kenniscentra werken samen om schooluitval te verminderen. Op
regionaal niveau weten de kenniscentra welke sectoren en leerbedrijven
goede arbeidsmarktperspectieven bieden en wat nodig is om deze
mogelijkheden te benutten.
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De kenniscentra staan onvoldoende op de kaart bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en regionale partners, waar
het gaat om een zichtbare bijdrage aan de vermindering van schooluitval.
Deze bijdrage bevat aanbevelingen om hier verandering in te brengen. De
insteek die het ministerie van OCW kiest, met regionale accounthouders
voor de vermindering van vsv, biedt daarvoor goede mogelijkheden.
In deze bijdrage:
s WORDT EEN KORTE SCHETS GEGEVEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET
ministerie van OCW om het aantal uitvallers te verminderen;
s WORDT AANGEGEVEN WAT DE KENNISCENTRA AL BIJDRAGEN AAN DE AANVAL OP
de uitval;
s WORDEN AANBEVELINGEN GEDAAN OP WELKE WIJZE DE KENNISCENTRA HUN
bijdragen aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten kunnen
versterken.

11.2 Aanval op de uitval
Het verminderen van schooluitval is een doelstelling van de strategische
agenda beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011
Werken aan vakmanschap (Min. OCW, 2008). Van het middelbaar
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Het beleid van het ministerie van OCW is gericht op een halvering van
het aantal voortijdig schoolverlaters in 2012. Dan mogen er niet meer
dan 35.000 uitvallers zijn, vergeleken met de 71.000 in 2002. De nadruk
bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten ligt op een regionale
aanpak en richt zich op de overgang van vmbo naar mbo. De preventieve
maatregelen richten zich onder andere op een soepele overgang tussen
schooltypen, een verbeterde loopbaanoriëntatie en het praktijkleren.
Vermindering van schooluitval wordt ook curatief aangepakt. De uitvallers
worden begeleid naar opleiding en/of werk. Voor het ministerie van OCW
is de kwaliﬁcering van werkende jongeren zonder startkwaliﬁcatie ook een
speerpunt (Min. OCW, 2006).
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beroepsonderwijs wordt verwacht dat het er zorg voor draagt dat elk talent
wordt benut en dat jongeren het onderwijs niet zonder startkwaliﬁcatie
verlaten. Voortijdig schoolverlaters zijn een kwetsbare groep, bij
economische teruggang staan zij vaak als eerste op straat.

203

Het belang van de betrokkenheid van de kenniscentra en het
bedrijfsleven is in meerdere rapporten benadrukt. Het rapport
van de Algemene Rekenkamer Beroepspraktijkvorming in het
mbo (TK, 2007-2008) roept op om de rol van kenniscentra bij de
vermindering van schooluitval te versterken. Zo besteden sommige
onderwijsinstellingen nauwelijks aandacht aan beroepskeuzevoorlichting
en arbeidsmarktperspectieven. De begeleiding naar stageplaatsen is vaak
onvoldoende.
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) stelt in het advies Voor de
keuze: voorstellen voor een betere studie- en beroepskeuzebegeleiding
(RWI, 2008), dat een betere begeleiding van leerlingen in het
voortgezet onderwijs bij het maken van een studie- of beroepskeuze
nodig is. Leerlingen moeten voor hun keuze in contact komen met
vervolgopleidingen en de beroepspraktijk. Volgens de RWI hebben
de kenniscentra op het terrein van arbeidsmarktinformatie en
beroepenoriëntatie veel te bieden. Zij zijn de voor de hand liggende
partij om scholen te ondersteunen bij het leggen van contacten met de
beroepspraktijk.
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Het rapport Vertrouwen in de school van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR, 2009) pleit voor meer praktijkgerichte
beroepsopleidingen. De WRR benadrukt dat de kenniscentra onder de
koepel van Colo een grotere verantwoordelijkheid bij het bestrijden van
voortijdig schoolverlaten nemen: beroepenoriëntatie, stages en leerbanen
staan hoog op hun agenda.

11.3 Kenniscentra en de aanval op de uitval: preventieve insteek
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De overgang van vmbo naar mbo vormt voor veel jongeren een
struikelblok. Hier raken jaarlijks zo’n 7.000 leerlingen ‘kwijt’. Van diegenen
die wel aankomen in het mbo op de lagere niveaus, valt een groot deel
uit in het eerste jaar (WRR, 2009). Een voorbeeld om de overgang van
het vmbo naar het mbo te vermijden is het zogenaamde vakcollege.
Het vakcollege wordt ingepast in de vmbo-school en heeft als doel een
einde te maken aan het tekort aan personeel in de techniek (SCP, 2008).
De hoge uitval bij de overgang van vmbo naar mbo heeft verschillende
oorzaken waar de kenniscentra met bestaande acties op insteken. Zij
zetten daarvoor hun sectorale en bovensectorale infrastructuur in de
regio in. In 2006 zijn er contactpersonen van de kenniscentra in de vier
grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) aangesteld
vanwege de speciﬁeke problematiek hier. Sinds het voorjaar van 2007 zijn
ER DAARNAAST ZES REGIOCOÚRDINATOREN ACTIEF
Hierna worden bestaande acties genoemd voor de preventieve aanpak
van voortijdig schoolverlaten. In kaders worden enkele voorbeelden
toegelicht.
Beroepenvoorlichting
Te veel jongeren kiezen voor een beroep en studierichting op basis van
verkeerde verwachtingen en beelden. Om uitval te vermijden is het
van belang dat voordat de opleidingskeuze wordt gemaakt, er een juist
beeld is van het beroep waartoe de opleiding opleidt. Een verkeerde
keuze is een valkuil voor vmbo-leerlingen. Het kan leiden tot het afhaken
van leerlingen die vervolgens zonder diploma aan de zijlijn van de
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Toegankelijke beroepsbeschrijvingen
Beroepenvoorlichting heeft een brede doelgroep. Het is gericht op
leerlingen, op werkzoekenden die zich op de arbeidsmarkt oriënteren
en op werkenden die aan de slag willen in een andere sector. Docenten
kunnen leerlingen beter voorbereiden en begeleiden bij de keuze
voor een vervolgopleiding en een beroep. Dit vermindert niet alleen
de kans op voortijdig schoolverlaten, maar vergroot ook de kans op
een succesvolle invulling van een stage of een leerbaan in een bedrijf.
Beroepenvoorlichting is daarom winst voor leerlingen, werknemers en
bedrijven. De kenniscentra dragen hieraan bij door middel van een aantal
activiteiten.
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arbeidsmarkt staan (RWI, 2008). Voor de beroepenvoorlichting werken de
kenniscentra samen met het UWV WERKbedrijf, onderwijsinstellingen en
de NVS-NVL, de vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders.

205
Kwaliﬁcatiedossier Deel A
Deel A van het kwaliﬁcatiedossier bevat een korte en toegankelijke beschrijving van het
beroep. Deze beschrijving kan dienen als basis voor voorlichting, websites en drukwerk.
Via de website www.kwaliﬁcatiesMBO.nl kunnen de delen A digitaal worden ontsloten.

Kennismaken met de praktijk
Door middel van bezoeken aan bedrijven (bedrijfsexcursies, open
dagen) en stages maken leerlingen kennis met de praktijk. Factoren
als werksfeer en werkinhoud maken een baan aantrekkelijk. Een
bezoek aan de beroepspraktijk is daarom van belang. Leerlingen kiezen
daardoor een passend beroep en een bijbehorende opleiding. Het
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) stelt in Weten wat je wilt:
Een onderzoek naar beroepenoriëntatie op Amsterdamse vmbo-scholen
voor een adequate koppeling tussen de kenniscentra en vmbo-scholen
te stimuleren en het contact tussen het bedrijfsleven en scholen te
bevorderen. Beroepenoriëntatie dient zich volgens het PAO te richten
op de praktijk. Juist het zelf ervaren maakt dat leerlingen beter kiezen
(Traineepool 10, 2008).
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Vmbo-Carrousel
Vmbo-Carrousel maakt een juiste match tussen leerling en vervolgopleiding door voor hen een
kennismaking met de arbeidsmarkt te organiseren. Vmbo-Carrousel is een initiatief van kenniscentrum Calibris. Inmiddels zijn in een aantal regio’s ook meerdere kenniscentra betrokken
bij dit project, zodat een sectorbrede Carrousel kan worden opgezet.
Met Vmbo-Carrousel maken leerlingen een ronde langs verschillende leerbedrijven.
Meestal gebeurt dit onder leiding van een docent. Verspreid over het schooljaar bezoeken
zij in kleine groepjes bedrijven en instellingen in verschillende branches en sectoren. Zo
kunnen de leerlingen zich breder en dieper oriënteren op beroepen en opleidingen. VmboCarrousel is regionaal georganiseerd. Dit betekent dat de leerlingen een realistisch beeld
krijgen van de regionale arbeidsmarktperspectieven en leerlingen op basis van deze informatie een beslissing kunnen nemen. Leerbedrijven geven ieder een eigen invulling aan het
oriëntatiebezoek. De leerlingen kijken en luisteren niet alleen, maar zijn ook actief bezig
met het maken van opdrachten. Zo ondervinden zij of hun verwachtingen overeenkomen
met de werkelijkheid en proeven de sfeer op de werkvloer. In het schooljaar 2008/2009
namen 14.676 leerlingen deel aan Vmbo-Carrousel.
De kenniscentra en de scholen hebben speciaal lesmateriaal ontwikkeld om dit bezoek goed
te begeleiden. Vmbo-Carrousel wordt ondersteund met een website: www.vmbocarrousel.nl.
Deze site bevat onder andere informatie over organisaties, lesmateriaal, praktijkvoorbeelden
van bedrijfsbezoeken en beroepsinformatie voor leerlingen.
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Met ‘Kom in het leerbedrijf’ maken de kenniscentra het voor vmbo-leerlingen mogelijk om
op een korte en eenvoudige manier in contact te komen met de beroepspraktijk. De school
wordt na het indienen van een aanvraag door het kenniscentrum in contact gebracht met
een leerbedrijf in de regio. Vervolgens kan een kort bezoek aan dit bedrijf worden afgelegd.
Doel is om het eerste contact tussen de vmbo-school en het bedrijfsleven tot stand te
brengen. Hierna is het mogelijk om dit contact structureel uit te bouwen. In het schooljaar
2008/2009 namen 7.428 leerlingen deel aan ‘Kom in het leerbedrijf’.
‘Kom in het leerbedrijf’ is een bekende activiteit op het gebied van beroepenoriëntatie en
wordt genoemd in bijvoorbeeld de strategische agenda Beroepsonderwijs 2008-2011
(Min. OCW, 2008)en het RWI-advies Voor de keuze.

Naast de bezoeken aan leerbedrijven, krijgen leerlingen een goed beeld
van de praktijk door middel van gastlessen van beroepsbeoefenaars.
Kenniscentra bemiddelen bij het geven van gastlessen voor beroepen in
hun sector. Een voorbeeld hiervan is het ‘Impresariaat’ van ECABO. Dit is
een activiteit, bedoeld voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen, voor
mbo-leerlingen en docenten.
Heldere arbeidsmarkt- en stage-informatie

Ten slotte kunnen capaciteitsproblemen ertoe leiden dat leerlingen
niet de door hen gewenste vervolgopleiding kunnen volgen.
Vroegtijdige signalering van dit probleem is noodzakelijk om uitval te
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voorkomen. Vraag en aanbod op de regionale stage- en arbeidsmarkt
worden door de kenniscentra in beeld gebracht.
Colo-Barometer

De kenniscentra dragen zorg voor voldoende en kwalitatief goede
stages, zodat leerlingen hun opleiding met plezier voltooien. De
opleidingsadviseur ondersteunt het leerbedrijf en bekijkt of bij een
erkend leerbedrijf de stage of leerbaan goed verloopt. Zo nodig zoekt de
opleidingsadviseur in samenwerking met de school naar een andere plek
voor de jongere.
In Aanval op uitval (Min. OCW, 2006) is opgenomen dat er 20.000 extra
stage- en simulatieplaatsen worden gecreëerd voor jongeren die moeilijk
te plaatsen zijn op gewone stageplaatsen.
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Jaarlijks publiceren de kenniscentra hun arbeidsmarktperspectieven ten behoeve van de
afstemming van het aantal leerlingen op de behoefte op de (regionale) arbeidsmarkt. Op
www.kansopstage.nl en www.kansopwerk.nl is de verhouding tussen vraag en aanbod op
de stage- en banenmarkt in elke regio terug te vinden. Deze sites helpen leerlingen met
actuele informatie bij hun loopbaanplanning en opleidingskeuze. De arbeidsmarktadviezen
van de kenniscentra worden door Colo gebundeld, zodat er een regionaal en landelijk overzicht is. Met de Colo Barometer brengen de kenniscentra en Colo de partijen op de hoogte
van de actuele stand van zaken op het gebied van stageplaatsen en de leerbanenmarkt.
De Colo Barometer verschijnt vier keer per jaar.
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Voor jongeren op niveau 1 en 2, in het bijzonder de moeilijk te plaatsen
deelnemers, is de regeling Stageboxgelden 2006-2010 ontwikkeld. De
kenniscentra hebben deze regeling aangegrepen om extra leerbedrijven
op niveau 1 en 2 te werven. Zij ondersteunen de bedrijven bij de
begeleiding van deze groep leerlingen. De begeleiding van een moeilijk
plaatsbare of ‘overbelaste’ deelnemer waar de WRR over spreekt, vergt
andere kennis en vaardigheden dan de begeleiding van een deelnemer
op niveau 4.
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Stagemarkt.nl
De kenniscentra hebben de gezamenlijke website www.stagemarkt.nl ontwikkeld met
daarin informatie van de 240.000 erkende leerbedrijven. Leerlingen, ouders en docenten
kunnen op postcode en opleiding zoeken naar beschikbare erkende stages of leerbanen.
Deze website is uitgebreid met leerplaatsproﬁelen zodat leerlingen (na invulling van hun
leerlingproﬁel) kunnen matchen met het meest passende leerbedrijf. Stagemarkt kent een
regiemodule voor moeilijk te plaatsen leerlingen, alleen zij kunnen op deze stageplaatsen
reageren. Zo blijven leerplekken voor deze doelgroep gereserveerd.
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In de G4 zijn verschillende projecten gericht op het verkrijgen van een
stage of leerbaan. In Rotterdam werken de kenniscentra bijvoorbeeld
samen met het ministerie van OCW, een aantal roc’s en de gemeente
Rotterdam om de kans op een stage te vergroten. Om stagetekorten
op te lossen maken deze partijen werkafspraken. Het niet hebben van
een stageplaats was een belangrijke reden voor uitval van veel mbodeelnemers in Rotterdam. In bepaalde branches was er geen sprake
van een tekort aan leerplaatsen, maar wel aan leerlingen. Er was sprake
van een mismatch van vraag en aanbod op de stage- en arbeidsmarkt.
Doelstelling van de werkafspraken is dat niemand het onderwijs voortijdig
verlaat vanwege het niet kunnen vinden van een stageplaats of leerbaan.
Een aantal afspraken wordt hierna genoemd.
Good practice Rotterdam: Werkafspraken ministerie OCW, gemeente Rotterdam, roc’s en
de kenniscentra
s $E ROCS MELDEN MAANDELIJKS AAN DE 2OTTERDAMSE FRONTOFlCE VAN DE KENNISCENTRA WELKE
praktijkplaatsen nodig zijn, voor welke deelnemers en wanneer. De kenniscentra voorzien in informatie over de beschikbare erkende praktijkplaatsen en ondersteunen bij de
matching van deelnemer en praktijkplaats.
s (ET 3TAGESERVICEPUNT 2OTTERDAM WAARVOOR  EEN CONVENANT TUSSEN DE BETROKken partijen werd afgesloten, is bedoeld voor jongeren die niet aan een passende
stageplaats kunnen komen. Het Stageservicepunt dient als meldpunt en vraagbaak
voor werkgevers, roc’s en helpt de kenniscentra wanneer er knelpunten ontstaan in de
matching van leerlingen en bedrijven.
s "IJ PROBLEMEN MET DE DEELNEMER OP DE PRAKTIJKPLAATS NEMEN HET BETREFFENDE KENniscentrum en het roc direct contact op met elkaar en bereiken binnen een termijn van
twee weken een oplossing. Dit kan zijn: bemiddeling tussen werkgever en deelnemer,
extra ondersteuning of een alternatieve praktijkplaats. Zo wordt voorkomen dat jongeren
afhaken en uitvallen.
s $E KENNISCENTRA ORGANISEREN SAMEN MET :ADKINE !LBEDA #OLLEGE EN DE GEMEENTE 2OTterdam op 8 oktober 2009 de Dag van de Stage. Deze dag is gericht op matching van
leerlingen en stageplaatsen.
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De kenniscentra hebben een stage- en leerbanenoffensief ontwikkeld
dat moet worden beschouwd als een ultieme poging om het dreigende
tekort aan stageplaatsen tijdens de crisis zo beperkt mogelijk te
houden. Elke mbo’er zonder stageplaats is er een te veel en kan het
probleem van voortijdig schoolverlaten verder vergroten. Het stage- en
leerbanenoffensief is april 2009 van start gegaan. Het plan dat wordt
uitgevoerd in 2009 en 2010 bevat 20 concrete acties. Het pakket aan
maatregelen is gebaseerd op drie pijlers:
1 het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen per bedrijfstak en per
beroepsgroep;
2 gerichte activiteiten voor behoud van noodzakelijke stage- en
leerbanencapaciteit;
3 initiatieven om de beschikbare capaciteit beter te benutten.
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Het stageoffensief
De kenniscentra willen er in deze economische crisis alles aan doen om
de 500.000 mbo’ers te blijven voorzien van voldoende stageplaatsen
en leerbanen. Het is niet alleen hun wettelijke taak, de kenniscentra
beschouwen het als hun maatschappelijke opdracht.
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Ontwikkelingen per bedrijfstak
Naast de reguliere regionale arbeidsmarktmonitoren verschijnen de Colo
Barometers met nieuwe prognoses van de effecten van de economische
recessie op de regionale stagecapaciteit van het mbo. Zo kan gerichte
werving van leerplaatsen plaatsvinden. De invloed van de economische
recessie verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en kan binnen een
sector verschillen per beroep. De focus blijft gericht op knelpunten in
de regio. De actuele cijfers over de stage- en leerbanenmarkt worden
met onderwijsinstellingen besproken. Zij kunnen hun opleidingen
eventueel anders inrichten door theorie en binnenschoolse praktijk en/of
praktijksimulatie aan het begin van de opleiding te organiseren.
Behoud van capaciteit
Stageplaatsen en leerbanen met dreigende tekorten worden actiever
geworven, zodat jongeren niet de dupe worden van de economische
crisis. Colo neemt in overleg met de VO Raad het initiatief om af te
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stemmen over de werkgeversbenadering voor vmbo-stages. Colo
organiseert in juni 2009 de landelijke Dag van de Stage samen met FNV,
MBO Raad, JOB en de Kamers van Koophandel. Het doel van de Dag van
de Stage is aandacht te vragen voor het dreigende stagetekort en concrete
acties te ondernemen om dit op te lossen.
Beter benutten van capaciteit
In juni zijn voor 75% van de erkende leerbedrijven op www.stagemarkt.nl
bedrijfsproﬁelen opgenomen die matching tussen leerling en leerbedrijf
mogelijk maken. Hierdoor kan de matching verder worden verﬁjnd. Eind
2009 kan per erkend leerbedrijf worden aangegeven waar concrete
vacatures zijn.
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Arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent
De kwaliﬁcatie ‘arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent’ (AKA) is in 2004 als
een van de maatregelen om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt
te versterken. AKA is gericht op het binnenboord houden van een groep
van risicojongeren en het toeleiden naar een arbeidsmarktkwaliﬁcatie.
De kwaliﬁcatie richt zich op brede beroepscompetenties en
werknemersvaardigheden. Naast de ontwikkeling van het brede
kwaliﬁcatiedossier, zijn de kenniscentra bij dit traject betrokken door
de werving en erkenning van leerplaatsen en de ondersteuning van
leerbedrijven. Voor de erkenning van bedrijven als AKA-leerbedrijf hebben
de kenniscentra met elkaar afspraken gemaakt om dit voor de bedrijven
zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Dit mag niet ten koste
gaan van de voor deze groep leerlingen noodzakelijke kwaliteit om de
opleiding succesvol af te ronden. Ter ondersteuning zijn er in het kader
van de stagebox-regeling onder andere beroepenﬁlms, workshops voor
praktijkopleiders en informatiemateriaal voor leerbedrijven ontwikkeld. Het
aantal branches en bedrijven dat AKA-leerlingen opleidt, is sinds de start
sterk uitgebreid.
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11.4 Kenniscentra en de aanval op uitval: curatieve insteek

Terugleiding naar opleiding en/of werk
Ondanks goede voorlichting maken niet alle jongeren meteen een
goede keuze. Indien een leerling is uitgevallen en bekend is bij
het UWV WERKbedrijf of het RMC, werken kenniscentra mee aan
matchingsactiviteiten en informeren het UWV WERKbedrijf of het RMC
over de mogelijkheden voor stages en leerbanen in branches. Activiteiten
genoemd onder de preventieve insteek (zoals beroepenvoorlichting)
worden door de kenniscentra ook ingezet voor de reeds uitgevallen groep
jongeren. Vraagombuiging speelt hierbij een speciale rol: met de jongeren
bespreken wat hun wensen en mogelijkheden zijn in (aanverwante)
branches die meer perspectief op de stage- en arbeidsmarkt bieden.
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In samenwerking met andere partijen zoals het regionaal meld- en
COÚRDINATIEPUNT 2-# EN HET 576 7%2+BEDRIJF WERKEN DE KENNISCENTRA
aan terugleiding van uitvallers naar opleiding en/of werk. Voor het
ministerie van OCW vormt de kwaliﬁcering van werkende jongeren zonder
startkwaliﬁcatie een speerpunt. Vanuit hun kennis van praktijkleren en
netwerk naar de bedrijven leveren kenniscentra hier een bijdrage aan.
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Kwaliﬁcering van werkende jongeren
Kenniscentra richten zich ook op werkende jongeren zonder
startkwaliﬁcatie, ook wel opstappers genoemd. Opstappers zijn jongeren
die door opeenvolgende negatieve ervaringen het onderwijs de rug
hebben toegekeerd, maar wel werken (WRR, 2009). Het waarderen en
erkennen van de werkervaring die zij opdoen is een belangrijk onderdeel
in het traject om deze jongeren alsnog aan een startkwaliﬁcatie te helpen.
Zo kunnen zij doorstromen en een betere positie op de arbeidsmarkt
verkrijgen.
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EVC
Opstappers kunnen door een EVC-procedure en aanvullende scholing alsnog een startkwaliﬁcatie proberen te halen. EVC staat voor erkenning van verworven competenties.
Het bevorderen van EVC-trajecten vormt voor het ministerie van OCW een speerpunt. De
kenniscentra adviseren en ondersteunen bedrijven bij EVC. Op die werkplek kunnen de
al verworven competenties worden aangevuld en uiteindelijk worden afgesloten met een
diploma of een certiﬁcaat.

De kenniscentra werken samen met de Ondernemersfederatie Rotterdam
(OFR) en de gemeente Rotterdam om jongeren zonder startkwaliﬁcatie al
werkende te kwaliﬁceren.
Good practice Rotterdam: De Traverse
De Traverse Rotterdam is gericht op het (op)scholen van werkenden en werkzoekenden
die werkzaam zijn voor de detailhandel, de horeca, het toerisme en de zakelijke dienstverlening. Deze werknemers krijgen hun opleiding binnen de bedrijven, door gebruik te
maken van interne opleidingen en collectief te organiseren ondersteunende cursussen.
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De OFR-C ontwikkelde de Traverse in samenwerking met de gemeente Rotterdam, om de
instroom van werkenden met een startkwaliﬁcatie te faciliteren en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De kenniscentra KC Handel, Kenwerk en ECABO zijn betrokken bij dit
project. Zij adviseren binnen de opleidingstrajecten over de te ontwikkelen competenties
vanuit de relevante kwaliﬁcatiedossiers en zetten daarbij opleidingsondersteunende middelen in voor leerling en praktijkopleider.

De kenniscentra werken samen met scholen om ﬂexibele opleidingstrajecten
in te zetten. Het gebrek aan ﬂexibele instroommomenten op scholen is een
probleem. Soms willen werkende jongeren aan een opleiding beginnen,
maar duurt het te lang voordat de opleiding wordt gestart en moeten zij te
lang wachten. De kans dat zij daarom alsnog afhaken of het bedrijf geen plek
vrijhoudt, neemt daardoor toe.

11.5 Conclusies en acties
In deze bijdrage staat centraal welke activiteiten van de kenniscentra
bijdragen aan het realiseren van de doelstelling om voortijdig
schoolverlaten te verminderen. De kenniscentra (verenigd in Colo) hebben
de wettelijke taak de leerbedrijven te erkennen en te ondersteunen en de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur te onderhouden. Doelstelling is
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Effectieve bijdrage aan reductie vsv in de regio
De regionale insteek zoals OCW die momenteel kiest, biedt meer kansen
dan benut worden. In de G4 zijn activiteiten van kenniscentra rond
vsv, maar er zijn ook andere regio’s met een hoog percentage voortijdig
schoolverlaters. Het is zaak dat daar waar kansen liggen in sectoren en bij
leerbedrijven (behoefte aan nieuwe medewerkers), de kenniscentra actief
zijn. Er zijn convenanten getekend en werkafspraken gemaakt, maar de
resultaten zijn onvoldoende zichtbaar.
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een goede aansluiting tussen leren en werken. Verder bieden ze effectieve
oplossingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te
stemmen.
De wettelijke taken van de kenniscentra bieden de mogelijkheid
activiteiten te ontwikkelen in het kader van beroepenvoorlichting,
arbeidsmarkt- en stage-informatie. Zo kunnen de kenniscentra het aantal
voortijdig schoolverlaters preventief bestrijden. De activiteiten houden
direct verband met middelen die het ministerie van OCW wil inzetten
om hun doelstellingen te verwezenlijken. Verder zijn terugleiding naar
opleiding en/of werk, EVC en kwaliﬁcering van werkende jongeren acties
in het kader van een curatieve aanpak van voortijdig schoolverlaten.
Deze mogelijkheden om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, kunnen
intensiever en effectiever ingezet worden. Deze bijdrage eindigt daarom
met een aantal conclusies en acties.
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Tot slot kan geconcludeerd worden dat er weliswaar activiteiten lopen in
de G4 en in een aantal regio’s, maar dat kenniscentra er bij het afsluiten
van convenanten vaak niet bij zitten. Een activiteit is soms gebaseerd
op een goed contact van een van de kenniscentra met bijvoorbeeld een
vmbo-school, maar is niet systematisch georganiseerd.
Op basis van deze bijdrage zijn de volgende acties voorgesteld:
s $E REGIOCOÚRDINATOREN ZIJN SAMEN MET DE COÚRDINATOREN ' IN CONTACT
met de projectleiders vsv in de regio en/of stad waar veel schooluitval
is. Waar nog convenanten worden of al zijn afgesloten, brengen zij
het aanbod van de kenniscentra in, op basis van hun kennis over
kansrijke sectoren en de mogelijkheden voor praktijkleren in bedrijven.
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s $E VERENIGING VAN DE KENNISCENTRA #OLO IS MET /#7 IN CONTACT
over vsv-bijeenkomsten met regionale convenantpartners. Doel is
om als partijen concreet aan de slag te gaan met de uitwerking van
convenanten.
s $E KENNISCENTRA WERKEN EEN MEER EFFECTIEVE EN COLLECTIEVE REGIONALE
aanpak uit richting de vmbo-scholen. De overgang vmbo-mbo is
cruciaal en vraagt om een betere organisatie van de kenniscentra
richting de vmbo-scholen.
s #OLO VOLGT ACTIEF HET EXPERIMENT ÏÏN LEERGANG VMBO MBO 6- EN
brengt de expertise van de kenniscentra in.
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Aanval op de uitval: preventieve insteek
Beroepen- en loopbaanoriëntatie staan momenteel hoog op de agenda,
het aanbod van de kenniscentra op dit terrein kan worden verbeterd en
beter over het voetlicht worden gebracht. In het Stageoffensief is daarom
de doelstelling opgenomen meer bekendheid te geven aan de activiteiten
‘Kom in het leerbedrijf’ en ‘Vmbo-Carrousel’. Daarnaast wordt een
beroepenportal ontwikkeld.
De beroepenportal wordt in opdracht van het ministerie van OCW
door Colo in samenwerking met onder andere het UWV WERKbedrijf,
Stichting Platforms vmbo en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
(JOB) ontwikkeld. Het doel is het bundelen en toegankelijk maken van
actuele beroepeninformatie. De informatie wordt op een voor jongeren
aantrekkelijke wijze gepresenteerd, voor vmbo’ers, mbo’ers, ouders,
decanen en docenten. Zo kan alle actuele informatie over beroepen en de
arbeidsmarkt op één plaats worden gevonden. De beroepenportal bevat
informatie over de benodigde opleiding en doorstroommogelijkheden.
De site wordt aangevuld met beroepenﬁlmpjes. Via een kort ﬁlmpje
wordt duidelijk gemaakt wat de inhoud van het beroep is, wat de
benodigde competenties zijn en op welke locatie je aan de slag kunt.
Naast een concreet beroepsbeeld, geeft de site informatie over het
arbeidsmarktperspectief: kans op stage en werk en een salaris. De
beroepenportal is eind 2009 beschikbaar.
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Aanval op de uitval: curatieve insteek
De toeleiding van reeds uitgevallen jongeren naar kansrijke sectoren kan
sterker ingezet worden. In verband met vraagombuiging is informatie
over aanverwante sectoren van belang. EVC-trajecten en kwaliﬁcering
van jongeren zonder startkwaliﬁcatie zijn activiteiten waar kenniscentra
meer in kunnen betekenen. De kenniscentra willen op regionaal niveau
meer participeren in activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van een
startkwaliﬁcatie door middel van de combinatie van onderwijs en werk.
Een goed voorbeeld hiervan is de Traverse in Rotterdam.
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Het stage- en leerbanenoffensief is in de huidige economische crisis
van groot belang om te voorzien in stages en leerbanen die noodzakelijk
zijn om een opleiding met succes te voltooien. Voor de ruim 150.000
leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg die een leerbaan nodig
hebben, gaat het tevens om het voorkomen van werkloosheid. De
opleiding is ook hun baan.
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De volgende acties worden uitgevoerd:
s !RBEIDSMARKTINFORMATIE EN INFORMATIE OVER DE STAGE EN LEERBANENMARKT
wordt transparanter gemaakt en actueel aangeboden in de Colo
Barometer.
s $E RELEVANTE KENNISCENTRA WERKEN IN SAMENWERKING MET /#7 EN DE
projectdirectie Leren & Werken de activiteiten rond de kwaliﬁcering
van werkende jongeren zonder startkwaliﬁcatie uit.
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De overbelaste leerling
als topsporter

12

Een pleidooi voor een minder belastende opleiding

Overbelaste jongeren zoals geschetst in het recente WRR-rapport
zijn in vele opzichten te vergelijken met leerlingen die topsport
bedrijven. Beide categorieën lopen door omstandigheden de kans
hun diploma niet te halen. De auteur voert een ‘ideaaltype analyse’
uit op de maatregelen die voor twee categorieën leerlingen zijn/
worden ontworpen om dat te voorkomen. Wat opvalt, is dat overbelaste
jongeren géén extra tijd krijgen voor het afronden van hun opleiding en
topsportleerlingen wel. De auteurs plaatst daar vraagtekens bij.
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Barbara van Wijk
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12.1 Inleiding
Voortijdig schoolverlaten is al jaren een veelbesproken en veelbeschreven
thema in onderwijsland. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) heeft begin 2009 een rapport over dit thema
uitgebracht: Vertrouwen in de school. Bijzonder aan dit rapport is dat het
niet over alle voortijdig schoolverlaters gaat, maar een focus heeft op de
zogenoemde ‘overbelaste jongeren’. Dit zijn volgens de WRR de jongeren
die “wellicht graag een schooldiploma zouden willen halen, maar de
cumulatie van problemen vergt zoveel van hun incasseringsvermogen dat
het hen op een zeker moment eenvoudig te veel wordt en zij voortijdig de
school verlaten” (WRR, 2009, p. 11).22

22 Ter verduidelijking van de categorie overbelaste leerlingen: naast de ‘overbelaste’ leerlingen onderscheid de
WRR ‘opstappers’ en ‘niet-kunners’. De opstappers maken bewust en zonder probleemgeschiedenis de keuze om de
school te verlaten. Niet-kunners hebben te weinig capaciteiten en leervermogen om een startkwaliﬁcatie te halen en/of
hebben stoornissen op gedragsmatig terrein (WWR, 2009).
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De ‘overbelasten’ zijn snel een geaccepteerde en veel gehanteerde groep
geworden (zie bijvoorbeeld MBO Raad e.a., 2008). En dus wordt er breed
gezocht naar een geschikte opleidingsaanpak van de problemen die
deze jongeren ervaren. Wat mij bevreemdt is dat niemand daarbij kijkt
naar de opleidingsaanpak voor de jongeren die vanwege overbelasting
al veel langer een aangepaste opleiding kennen. Ik heb het dan over
de topsportleerlingen. Jongeren die door de vele tijd die zij aan sport
besteden een aangepast opleidingsprogramma nodig hebben, om te
voorkomen dat ze overbelast raken.
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In deze bijdrage zal ik beargumenteren dat regionale opleidingencentra
(roc’s) en beleidsmakers voor de aanpak van overbelaste jongeren zouden
kunnen leren van het topsportbeleid dat een aantal roc’s ontwikkeld
heeft.23 Daartoe beredeneer ik in paragraaf 12.2 dat de overbelaste
leerlingen en de topsporters deels in een vergelijkbare situatie zitten. In
paragraaf 12.3 staan de aanpassingen voor topsportleerlingen beschreven
die wellicht ook voor overbelaste leerlingen geschikt zijn. Paragraaf 12.4
beschrijft de relevante voorstellen van de WRR; paragraaf 12.5 vergelijkt
deze voorstellen met het topsportbeleid. In paragraaf 12.6 probeer ik te
verklaren waarom de WRR niet aan een topsportbeleid heeft gedacht.
Paragraaf 12.7 gaat over knelpunten die het invoeren van topsportbeleid
voor overbelaste leerlingen bemoeilijkt. De laatste paragraaf bevat de
aanbevelingen.

12.2 Waarom overbelaste jongeren topsporters zijn
Topsporters en overbelaste leerlingen zijn twee groepen deelnemers aan
het roc die op het oog weinig gemeen hebben. Topsporters werken over
het algemeen gedisciplineerd en halen goede studieresultaten (Duijvestijn
& Blom, 2008). Overbelaste jongeren zoals bedoeld in het WRR-rapport
daarentegen hebben zwakke sociale competenties en in hun leven
ontbreken regels en regelmaat. Het zijn jongeren die behoefte hebben
23 Nog niet alle roc’s zijn even ver in het aanbieden van faciliteiten aan topsportleerlingen. Bovendien zijn de roc’s
nog niet even ver als de LOOT-scholen die het voortgezet onderwijs kent. In deze bijdrage wil ik dit gegeven buiten
beschouwing laten. Het gaat immers om de idee achter de maatregelen, om de behoefte die bij topsportleerlingen
wordt gesignaleerd. In hoeverre topsportende mbo-deelnemers daadwerkelijk toegang hebben tot die maatregelen
staat beschreven in het rapport van Duijvestijn en Blom (2008).
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Topsporters weten zich over het algemeen goed te redden op de roc’s.
Ze lopen echter vast in hun opleiding als de roc’s en opleidingsbedrijven
geen ﬂexibiliteit opbrengen en geen begeleiding op maat bieden
(Duijvestijn & Blom, 2008). Immers, door een trainingskamp missen ze
de examenperiode, vanwege de ochtendtrainingen kunnen ze niet op
tijd op hun stage zijn en in een wedstrijdperiode komen ze niet aan hun
huiswerk toe. De belasting is groot en dus is (tijdelijk) stoppen met de
opleiding al snel aantrekkelijk. Tenzij de opleiding zich kan aanpassen
aan de belastbaarheid van de deelnemer.
De overbelaste jongeren worden door de WRR gekenschetst als
leerlingen die vastlopen omdat ze te veel moeten, willen en ze te veel
overkomt: “Leerlingen hebben niet maar één probleem, maar ze zijn én
tienermoeder én ze hebben schulden én ze moeten voor een zieke oma
zorgen én proberen een opleiding erbij te doen” (WRR, 2009, p 64). “Er
zitten jongeren bij die avondbaantjes hebben en daarnaast dan ook nog
voor het mbo een stage moeten doen” (WRR, 2009, p. 65). De jongeren
willen wel een diploma halen, maar door de stapeling van beperkte
vaardigheden en chronische sociale en emotionele problemen wordt de
overbelasting te groot. Stoppen met de opleiding is dan een mogelijkheid
om de belasting terug te brengen.
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aan “structuur, discipline, normen en waarden, omgangsvormen” (WRR,
2009, p. 66). Toch hebben de twee groepen deelnemers ook iets gemeen.
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Het idee van dit pleidooi mag inmiddels duidelijk zijn. Topsporters
kunnen overbelaste leerlingen zijn en overbelaste jongeren bedrijven
topsport zolang zij proberen al hun ballen in de lucht te houden. Het
verschil tussen de twee groepen is dat waar de meeste topsporters
de vaardigheden en zelfdiscipline hebben om ondanks dreigende
overbelasting zoveel mogelijk voor hun opleiding te gaan, de overbelaste
jongeren ook op die terreinen vaak problemen kennen.
Mijn redenering is als volgt: als vaardige jongeren mét zelfdiscipline al
bepaalde maatregelen nodig hebben om een opleiding met succes af te
kunnen ronden omdat ze anders overbelast raken (de topsporters), dan
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hebben de jongeren die minder vaardigheden en minder zelfdiscipline
kennen (de overbelaste jongeren), dat zeker. Of te wel: de aanpassingen
van de opleiding die voor topsporters ontwikkeld zijn, zouden wel
eens de basis van de aanpak van de overbelaste jongeren kunnen
zijn. In de volgende paragraaf staan daarom de aanpassingen voor
topsportleerlingen beschreven die wellicht ook voor overbelaste leerlingen
geschikt zijn.

12.3 Wat topsporters krijgen en overbelaste jongeren nodig hebben
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De belangrijkste faciliteit voor topsporters is de mogelijkheid om
schoolzaken als rooster, tentamens en stage af te stemmen op de
topsportvereisten. Dit betekent:
1 een ﬂexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
2 zo nodig (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
3 zo nodig uitstel of vermindering van huiswerk;
4 verlofregistratie in plaats van absentieregistratie;
5 voorzieningen om achterstanden weg te werken;
6 uitstel of aanpassing van de afname van examens, eventueel
spreiding;
7 benutten van de mogelijkheden die competentiegericht leren kan
bieden voor individuele leerroutes (Felix & Karsten, 2006; Duijvestijn &
Blom, 2008).
Daarnaast wordt de topsporter begeleid. Dit betekent:
8 begeleiding van de deelnemer om deze te leren om sport en opleiding
af te stemmen: balans vinden en zelfredzaamheid ontwikkelen;
9 begeleiding zodat alle docenten in de opleiding rekening houden met
de topsportvereisten;
10 begeleiding bij het vinden van een geschikte stageplaats;
11 samenwerking met de betreffende sportorganisaties (Felix & Karsten,
2006; Duijvestijn & Blom, 2008).
Hoewel de meeste topsportleerlingen zich met deze maatregelen
goed weten te redden, zijn er nog wel hindernissen. Relevant is hier
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Naar mijn idee zijn de huidige en beoogde topsportmaatregelen ook
relevant voor de overbelaste leerlingen in het mbo. Immers, als de
structuur van de opleiding inpasbaar is in het leven van de deelnemer,
en begeleiding de deelnemer verder helpt om met alle belastingen om
te (leren) gaan, dan is een deel van de door de overbelaste deelnemer
ervaren problematiek, weggenomen. En is voortijdige schooluitval wellicht
te voorkomen.

ecbo

de norm van 850 contacturen. Veel leerplichtambtenaren gedogen
het niet halen van de norm door topsportleerlingen. Dit is echter geen
standaardprocedure zodra een deelnemer bijvoorbeeld een topsportstatus
van het NOC*NSF heeft gekregen. In het meest recente onderzoek naar
topsportleerlingen in het mbo pleiten de onderzoekers voorzichtig voor
een lagere urennorm voor topsporters in het mbo, zoals die ook geldt
voor de LOOT-leerlingen in het voortgezet onderwijs. De voorgestelde
beleidsregel zou naar het idee van de onderzoekers kunnen zorgen voor
structuur en duidelijkheid voor roc én topsporter (Duijvesteijn & Blom,
2008).24
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Vertaald naar de overbelaste potentiële voortijdig
schoolverlaters zouden de oplossingsrichtingen tot de volgende
structuuraanpassingen van de opleiding kunnen leiden:
A een in samenspraak tussen mbo-instelling, deelnemer en eventueel
betrokken hulpverleners opgesteld rooster, dat haalbaar is gezien het
leven van de deelnemer;
B zo nodig (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
C zo nodig uitstel of vermindering van huiswerk;
D goede en bindende afspraken over absentie;
E voorzieningen om achterstanden weg te werken;
F uitstel of aanpassing van de afname van examens, eventueel
spreiding;
G benutten van de mogelijkheden die competentiegericht leren kan
bieden voor individuele leerroutes.
24 Het ministerie van OCW wil om uiteenlopende redenen nog niet aan een lagere urennorm voor topsporters in het
mbo (zie: Duijvestijn & Blom, 2008). Dit is voor deze bijdrage op dit moment niet van belang. Waar het om gaat is dat
deze maatregel als oplossing voor een deel van de ervaren knelpunten wordt gezien. In de paragrafen 12.5 en 12.6
zal ik, voor zover relevant, terugkomen op de argumenten van het ministerie waarom er geen lagere urennorm hoeft te
komen.
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Naast deze structuuraanpassing van de opleiding zou het mbo de
volgende maatregelen in de begeleidingssfeer kunnen nemen:
H begeleiding van de deelnemer om deze te leren om leven en opleiding
af te stemmen: balans vinden en zelfredzaamheid ontwikkelen;
I begeleiding zodat alle docenten in de opleiding zo nodig rekening
houden met de overbelasting;
J begeleiding bij het vinden van een geschikte stageplaats;
K samenwerking met derden ruimte en hulpverlening.
De vraag die nu opkomt is in hoeverre de hiervoor beschreven analyse
en aanbevelingen overeenkomen met de analyse en aanbevelingen
van de WRR (2009) in het rapport Vertrouwen in de school.25 In de

volgende paragrafen beschrijf en vergelijk ik daarom beide analyses
en aanbevelingen.
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12.4 Wat overbelaste jongeren volgens de WRR nodig hebben
De WRR heeft zich de vraag gesteld of er binnen de schoolmuren sprake
is van een mismatch tussen wat de meeste scholen willen en/of kunnen
bieden en wat overbelaste leerlingen nodig hebben. De conclusie luidt: het
inhoudelijke aanbod van de school past onvoldoende bij de behoeften
en kwaliteiten van overbelaste leerlingen (WRR, 2009). Men spreekt van
‘organisatorische systemen die besluitvorming belemmeren’, van ‘beperkt
begrip voor drijfveren van andere spelers’, een ‘kortetermijnhorizon van
het beleid’ en een ‘passieve opstelling van trekkers’ (WRR, 2009). Gezien
de succesfactoren die de WRR signaleert op verschillende scholen stelt
de WRR dat het echter “niet onmogelijk is om binnen de huidige regels te
komen tot werkbare oplossingen”
(WRR, 2009, p. 144).
25 Om deze bijdrage behapbaar te houden heb ik ervoor gekozen me te beperken tot het advies van de WRR en
niet diverse andere onderzoeken en adviezen over voortijdig schoolverlaten te betrekken. Dit kan naar mijn mening
omdat het WRR-rapport gebaseerd is op een omvangrijke (literatuur)studie en recent is. Daarnaast legt het WRRrapport de focus bij de overbelaste deelnemers, terwijl andere rapporten een bredere of andere groep van (potentiële)
voortijdig schoolverlaters onderscheiden. Overigens heb ik in 2005 een uitgebreide analyse gemaakt van het voortijdig
schoolverlaten beleid (zie Van Wijk, 2005). Deze analyse heeft geen informatie opgeleverd die tegenstrijdig is met de
redenering die ik in deze bijdrage volg. Ook adviezen en beleidsagenda’s over het voortijdig schoolverlaten van latere
jaren wijken naar mijn indruk niet noemenswaardig af (zie bijvoorbeeld Min. OCW, 2008; ROA, 2008).
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Het volgende citaat uit het WRR-rapport geeft goed weer wat voor school
de WRR als ideaal ziet: “biedt dreigende ‘overbelaste’ uitvallers duurzame
vormen van structuur en verbondenheid. Leerlingen moeten weten dat
er regels zijn waaraan ze zich moeten houden, deze strikt gehandhaafd
worden en dat zij hard moeten werken om te presteren. Maar ze moeten
tegelijk voelen dat ze erbij horen, dat er mensen zijn die om hen geven,
en die willen helpen te voldoen aan alle eisen en regels. Een en ander
moet vorm krijgen in een ‘andere’ school die uitgaat van een bredere
kerntaak dan alleen het overdragen van kennis. De missie van een
dergelijke school is jongeren te geleiden naar een plek in de maatschappij
en alles te doen wat daarvoor naar haar professionele oordeel noodzakelijk
is, inclusief aandacht en zorg voor de sociaal-emotionele noden van
‘overbelaste’ leerlingen. De missie impliceert nauwe samenwerking met
spelers buiten de school” (WRR, 2009, pp. 14-15).
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Naar aanleiding van deze conclusie volgt een centrale aanbeveling: “Bied
overbelaste jongeren structuur en verbondenheid” (WRR, 2009). Hierbij
duidt ‘structuur’ op zaken als orde, heldere regels en grenzen, eisen
ook ten aanzien van leren, strakke handhaving daarvan, regelmaat en
voorspelbaarheid. ‘Verbondenheid’ duidt op zaken als binding, warmte,
bekommernis, aandacht, steun, liefde et cetera. Door structuur en
verbondenheid te bieden ontstaat volgens de WRR een ‘plusschool’. Een
school met “een breed pakket van zorg en ondersteuning, gecombineerd
met ‘huiddichte’ begeleiding” (WRR, 2009).
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Om tot die zogenoemde plusschool te komen adviseert de WRR
schoolbestuurders, schoolleiders en leraren het volgende:
1 een primair proces waarbinnen frontlijnwerkers ‘hun’ leerlingen
structuur en verbodenheid bieden;
2 inbedding van dit primaire proces in een organisatie van mentoren,
kernteams en maatschap, goede zorgstructuren en verlengde vmbo’s;
3 inbedding van de school in haar omgeving van buurtgenoten,
vrijetijdstrekkers en werkgevers, onder meer door differentiatie van het
schoolaanbod (WRR, 2009).
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Van de overheid verwacht de WRR een faciliterende en zelfs stimulerende rol:
1 spits leraaropleiding toe;
2 vergroot structurele mogelijkheid voor verlengd vmbo [VM2; BW];
3 pas bekostiging aan (verruimde lwoo-indicatie, inzet WWB-middelen
voor aspirant werknemers, meerjarige zekerheid);
4 verbreed toetsing door inspectie;
5 ga concentratie [van overbelaste leerlingen; BW] tegen;
6 stimuleer plusscholen in de G4 door extra impuls (WRR, 2009).

12.5 Waarin de plusschool verschilt van de topsportschool
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Wat opvalt is dat de ideale school voor overbelaste deelnemers deels
overeenkomt met de ideale school voor topsportleerlingen zoals deze
geschetst zou kunnen worden op grond van het eerder aangehaalde
advies van Duijvestijn en Blom (2008). De WRR spreekt net als Duijvestijn
en Blom over betrokken leerkrachten, samenwerking met de instellingen
waar de deelnemer mee te maken heeft en duidelijke afspraken over wat
kan en mag.
Groot verschil is echter dat bij de topsportleerlingen de structuur
van de opleiding wordt aangepast aan het leven van de deelnemer,
terwijl de ideale school voor overbelaste deelnemers de begeleiding
van de deelnemer weliswaar aanpast, maar de structuur van de
opleiding volledig in tact laat. Het rapport maakt melding van het
belang van goede begeleiding van de overbelaste leerlingen. Maar de
structuuraanpassingen, zoals voorgesteld in de maatregelen A tot en met
G hiervoor, komen niet of nauwelijks aan bod.
In het rapport worden wel analyses en opmerkingen gemaakt die grenzen
aan de eerder in deze bijdrage voorgestelde aanpassingen van het
opleidingsprogramma. Zo citeert de WRR een hartenwens van een roc:
“Dat de regels worden aangepast zodat het ook echt mag.”26 Ook wordt

aandacht gewijd aan de vraag of er voldoende ruimte is binnen het
26 Het betreft hier de invoering van een klas waarin leerlingen op zoek kunnen naar een wel passende studie. Een
maatregel die niet overeenkomt met de voorgestelde aanpak in paragraaf 12.2, maar wel relevant is omdat het signaal
wordt afgegeven dat er maatregelen zijn die goed werken, maar die wettelijk niet mogen.
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Ook het kabinet heeft nauwelijks oog voor structuuraanpassingen. Het
kabinet laat in zijn reactie op het WRR-rapport weten: “Het kabinet
deelt op hoofdlijnen de analyse en aanbevelingen om maatschappelijke
uitval van overbelaste jongeren te voorkomen” (Min. OCW, 2009b).
Relevant is hier dat het kabinet in de beschrijving die volgt, aangeeft het
belangrijk te vinden dat “er voor met name overbelaste jongeren ook na
school voorzieningen zijn voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. […] Als de
veiligheid van de jongere zelf en die van de samenleving in het geding
is kan avond- en nachtopvang uitkomst bieden” (Min. OCW, 2009b).
Dit citaat laat zien dat het kabinet de overbelaste deelnemer toch weer
voornamelijk ziet als zorgleerling. Tegelijkertijd heeft het kabinet, mede
naar aanleiding van het WRR-rapport wel besloten om de maximale
verblijfsduur in het vmbo af te schaffen (Min. OCW, 2009a). Voor vmboleerlingen ziet het kabinet een structuuraanpassing van de opleiding dus
wel als oplossing.
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bestaande bestel en de bestaande regels. De systeemkenmerken
waarvoor de WRR vervolgens aandacht vraagt betreffen echter
het investeren in leraren, meer praktijkgerichte opleidingen, en
het versoepelen van de overstap van school en/of opleidingen
(WRR, 2009). De factor ‘tijd’ wordt in het rapport wel genoemd met
betrekking tot docenten en zorg- en hulpverleners, maar niet in de zin
van een structuuraanpassing van de opleiding voor deelnemers zodat
de opleiding zélf minder belastend wordt.
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Het risico bestaat dat het onderwijs, ondanks het WRR-rapport, doorgaat
volgens de trends die de WRR in zijn eigen rapport schetst. De WRR
stelt dat in Nederland veel meer dan in andere landen wordt ingezet
op samenwerking tussen onderwijs, het welzijnswerk en zorgverleners.
Daarnaast haalt de WRR in het rapport een advies van de Algemene
Rekenkamer aan. Deze oordeelde al in 2006 dat de minister van
OCW wat betreft het vsv-beleid “sinds het begin van de jaren negentig
ongeveer elke drie jaar opnieuw inzet op dezelfde drie typen maatregelen
(preventieve maatregelen, curatieve maatregelen en maatregelen ter
verbetering van melding en registratie), zonder dat bekend was wat
het effect van de afzonderlijke maatregelen was.” De Rekenkamer
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vraagt daarom van de minister: “Toon lerend vermogen” (Algemene
Rekenkamer, 2006). Wat mij betreft te vertalen als: leer van bestaand
succesvol beleid tegen overbelasting.

12.6 Waarom de WRR overbelaste deelnemers niet als topsporters
herkende
De vraag is waarom de WRR vrijwel geheel meegaat met het Nederlandse
pad van ‘zorg, duidelijkheid en samenwerking’ en niet komt met een
‘topsportbeleid’ aanbeveling. Daarnaar kan ik alleen maar gissen.
Misschien is het een blinde vlek geweest. Of een gebrek aan lerend
vermogen, zoals de Algemene Rekenkamer dat noemt.
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Een derde mogelijkheid is dat het bij beleidsmakers en op scholen
vrij algemeen geaccepteerd is dat de school naast de reguliere
onderwijstaken ook een maatschappelijke opdracht heeft. Daarmee wordt
bedoeld dat scholen allerlei vormen van externe ondersteuning en zorg
gaan aanbieden als reactie – uit eigen ambitie en missie of door externe
druk – op alle maatschappelijke vragen en problemen die op een school
afkomen (Turkenburg, 2005). Dit leidt ertoe dat een school geen interne
structuurwijziging hoeft te ondergaan om problemen op te lossen. Een
school kan een probleem ook als maatschappelijke opdracht zien en
extern gaan oplossen, bijvoorbeeld door hulpverlening binnen de school
te halen.
Een vierde mogelijke verklaring waarom de WRR geen minder belastend
programma voorstelt voor overbelaste deelnemers is het bestaan van
deeltijd-bol- en -bbl-opleidingen. Deze deeltijdopleidingen kennen een
lagere urennorm en zijn dus in theorie geschikt voor deelnemers waar
overbelasting speelt. In de praktijk zijn ze dit echter niet altijd. In de
eerste plaats omdat er vaak een zekere mate van zelfstandigheid en
zelfdiscipline wordt verwacht, hetgeen overbelaste deelnemers niet
altijd kunnen opbrengen. Ten tweede omdat deeltijdstudenten geen
studieﬁnanciering ontvangen, terwijl ze daarvan soms wel afhankelijk
zijn voor hun levensonderhoud. Tot slot ontvangen de roc’s een lagere
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Een vijfde argument tot slot is dat het in onze samenleving, en dus
hoogstwaarschijnlijk ook in de denkwereld van de WRR, niet algemeen
geaccepteerd is dat mbo-deelnemers door (ongewenste) externe factoren
minder tijd aan hun opleiding besteden dan wettelijk is voorgeschreven.
De jongeren zijn op een leeftijd waarop school, zo is de algemene opinie,
de prioriteit zou moeten hebben. We kunnen wel accepteren dat topsport
tijdelijk prioriteit heeft. Topsport staat immers in hoog aanzien. Maar dat
ook de zorg voor een wel op erg jonge leeftijd gekregen baby, een zieke
ouder, een bijbaan en het aﬂossen van een schuld, voor de jongere
dusdanig belangrijk is dat deze minder tijd aan de opleiding besteedt, is
minder geaccepteerd.
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bekostiging voor deeltijdstudenten, terwijl de kosten voor de begeleiding
van overbelaste deelnemers relatief hoog zijn (zie ook Duijvestijn & Blom,
2008).
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Toch zou op grond van deze argumenten het idee van het terugdringen
van de belasting van de opleiding naar mijn idee niet moeten worden
afgeschreven. Werken in deeltijd vanwege gezin, andere zorgtaken of
beperkte belastbaarheid begint in Nederland algemeen geaccepteerd
te raken. En dat hbo’ers en wo’ers langer over hun opleiding doen
vanwege commissies of bijbanen wordt weliswaar ontmoedigd, maar
is wel algemeen geaccepteerd. Het is raar dat in het systeem van het
mbo de deelnemer blijft zitten als deze te veel vakken niet haalt, terwijl
de wo’er ernstig in opstand komt als er een ‘harde knip’ in de opleiding
wordt ingebouwd. En uitdagend dat hbo- en wo-opleidingen vanuit hun
structuur maatwerk in het opleidingsprogramma kunnen bieden, terwijl
op het mbo maatwerk vooral veel extra tijd van personeel kost. Waarom
zou de mbo’er zijn opleiding niet kunnen aanpassen aan zijn leven buiten
de school, terwijl hbo’ers, wo’ers en werkenden dat in hoge mate wel
kunnen?
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12.7 Maar overbelaste jongeren zijn niet alleen maar topsporters
Maar natuurlijk besef ik dat het niet eenvoudig is om de maatregelen die
geschikt zijn voor topsporters ook toe te passen op overbelaste leerlingen.
Aan het begin van deze bijdrage concludeerde ik niet voor niets: “Maar
waar de meeste topsporters de vaardigheden en zelfdiscipline hebben
om ondanks dreigende overbelasting zoveel mogelijk voor hun opleiding
te gaan, kennen de overbelaste jongeren ook op die terreinen vaak
problemen.”
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Dit maakt onder andere dat werkgevers eerder bereid zullen zijn om een
wat ﬂexibelere stage aan te bieden aan een topsportleerling dan aan een
overbelaste leerling. Als een topsporter stopt met topsport, blijft er een
gedisciplineerde en gemotiveerde medewerker over, zo is de redenatie
van de werkgever. Overbelaste leerlingen zullen vaker een leven lang
aanpassingen nodig hebben.
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Daarnaast blijkt dat topsportdeelnemers vaak zelf aan de slag gaan om
een aangepast programma te regelen en zich dus heel actief opstellen
om hun opleiding behapbaar te krijgen (Duijvesteijn & Blom, 2008). Van
de overbelaste deelnemers kan een dergelijke proactieve houding minder
worden verwacht.
Maar de belangrijkste twee knelpunten hebben niets met vaardigheden
en zelfdiscipline van de leerling te maken, maar alles met organisatie.
Allereerst is het bij topsportleerlingen veel duidelijker wie er voor
een aangepast programma in aanmerking komt dan bij overbelaste
deelnemers. Want met een A-status van NOC*NSF ben je zonder
discussie een topsporter en ook bij sporten zonder status kan door eisen
aan trainingstijd en plaats op de Nederlandse ranglijst, vrij eenvoudig
een schifting worden gemaakt. Maar ben je een overbelaste leerling als
je ouders in scheiding liggen, of pas als je daarnaast een bijbaan voor
12 uur hebt vanwege schulden en je grote broer in de drugswereld zit?
Vermeden moet worden dat vrijwel alle jongeren in aanmerking komen
voor een aangepast programma. Het is immers ook onderdeel van de
schoolopleiding om te leren om hard te werken. De WRR stelt naar mijn
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Een tweede knelpunt is dat het erg lastig is om de voorgestelde
maatregelen A tot en met G in te passen in de mbo-structuur en
-bekostiging. Deze zijn immers nog weinig ﬂexibel. Afwijkende
programma’s kosten veel menskracht en dus veel geld. Voor een klein
groepje topsportleerlingen is een structuurwijziging te organiseren en te
bekostigen. Maar de groep overbelasten is toch al snel tien keer groter,
zelfs als het aanbieden van de minder belastende opleiding strikt wordt
beperkt. Daar komt bij dat topsport status heeft. Roc’s zijn hierom bereid
vanuit de lumpsum te investeren of sponsoren te zoeken. De roc’s zijn
echter terughoudend om te investeren in overbelaste leerlingen. De kans
op uitval van deze deelnemers is immers groot. Dit terwijl het ministerie er
waarschijnlijk weinig voor zal voelen om scholen het volle pond te betalen
voor een leerling die minder dan 850 contacturen met de school kent.
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mening zeer terecht dat: “Leerlingen moeten weten dat er regels zijn
waaraan ze zich moeten houden, deze strikt gehandhaafd worden en dat
zij hard moeten werken om te presteren” (WRR, 2009).
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Ik wil en kan de discussie over wie er precies in aanmerking zouden
moeten komen voor een minder belastende opleiding, hoe de aangepaste
programma’s kunnen worden ingepast in de huidige structuur, en wie
dat moet betalen, hier niet oplossen. Net zoals ik de andere genoemde
knelpunten niet geheel kan ontkrachten. Waar het mij om gaat is het idee
dat het terugbrengen van de belasting door school, ook een mogelijke
maatregel is. Naast de noodzakelijke zorg, duidelijkheid en samenwerking
zoals die al in talloze onderzoeken, waaronder in het advies van de WRR,
is bepleit en op veel roc’s al (voor een deel) in de praktijk wordt gebracht.
Tot slot: discussieer en experimenteer met topsportbeleid
De WRR heeft in zijn advies Vertrouwen in de school een aanpak
geschetst voor de ‘overbelaste’ leerlingen onder de potentiële voortijdig
schoolverlaters. Daartoe schetst de raad een beeld van de ideale school
voor overbelaste leerlingen.
In deze bijdrage heb ik een extra oplossingsrichting toegevoegd aan de
aanbevelingen van de WRR, namelijk het terugbrengen van de belasting
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door de opleiding. Deze oplossingsrichting volgt uit de redenatie dat
topsporters ook overbelaste leerlingen kunnen zijn en overbelaste
jongeren topsport bedrijven als zij ondanks alle belasting doorgaan met
hun opleiding. Maar waar topsporters een aangepast programma kunnen
volgen zodat de belasting door de opleiding wordt teruggebracht, krijgen
overbelaste leerlingen weliswaar veel bijstand, maar wordt de structuur
van hun programma slechts zelden aangepast. De belasting door de
opleiding blijft dan even groot.
De ‘topsportmaatregelen’ die zorgen voor een minder belastend
opleidingsprogramma kunnen, zo is in deze bijdrage gebleken, niet
rechtstreeks voor de gehele groep overbelaste leerlingen worden
doorgevoerd. Dit vraagt eerst een periode van veel discussie,
experimenteren en onderzoek. Een investering die het naar mijn
inschatting waard zal zijn.
230
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Daarom stel ik voor dat roc’s, beleidsmakers en onderzoekers de
uitdaging aangaan om na te gaan of het toepassen van topsportbeleid
inderdaad een oplossing is voor een deel van de problemen van
overbelaste leerlingen. Zelfs de beste jongleur kan immers maar een
beperkt aantal ballen in de lucht houden.
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