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Woord vooraf

Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs moeten al hun opleidingen
inrichten op basis van de competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers. De datum
waarop de scholen dit gerealiseerd moeten hebben, is al een aantal maal
verschoven. Inmiddels is deze vastgesteld op 1 augustus 2011.
Vanaf 2004 is het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs
(roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere instituten) mogelijk om alvast te
experimenteren met competentiegerichte opleidingen. In 2004 gaat het nog
om een klein aantal opleidingen, maar in 2008 wordt al meer dan de helft
van alle deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs opgeleid met een
competentiegericht kwaliﬁcatiedossier.
Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd door de ‘cgo-monitor’ waarvan
de publicatie Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht
onderwijs de vierde meting is. Voor u ligt een verkorte weergave van deze
publicatie. De prestaties van de experimentele en niet-experimentele opleidingen
worden op negen resultaatgebieden vergeleken, zoals deze zijn gedeﬁnieerd door
het ministerie van OCW, de MBO Raad/AOC Raad, Colo en PAEPON. Wanneer
we de resultaten bezien valt op dat de experimentele en de niet-experimentele
opleidingen zich grosso modo in dezelfde richting ontwikkelen; het beroepsonderwijs is daarmee competentiegericht onderwijs geworden.
Het lijkt er verder op dat opleidingen ieder op hun eigen wijze ‘experimenteren’ met
het competentiegericht werken. Interviews met docenten maken duidelijk dat de
volgende ontwerpprincipes vorm krijgen: ‘integratie van kennis, vaardigheden en
houding’, ‘handelingsgeoriënteerd’ en ‘individugericht’.
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Tevens blijkt dat het werken met de kwaliﬁcatiedossiers steeds meer voet aan de
grond krijgt en dat betrokkenen, gebaseerd op hun eigen ervaringen, doorgaans
positieve verwachtingen hebben. Toekomstige metingen zullen moeten uitwijzen of
de positieve trend doorzet.
Wij hopen dat het onderzoek het beeld verheldert van de gevolgen van het invoeren
van de competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers op de algemene resultaten van het
middelbaar beroepsonderwijs.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Inleiding

1

Jaarlijkse monitoring cgo
Hoe ingrijpend is het nieuwe, competentiegerichte onderwijs (cgo)? Wat
levert het op? Is het werkelijk zo baanbrekend als voorstanders willen doen
geloven? Of zo rampzalig als critici ons voorspiegelen? Stilletjes afwachten is
riskant, en hoeft ook niet. Want al enkele jaren wordt druk geëxperimenteerd
met de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers, die formeel per 1 augustus 2010 de
‘oude’ eindtermendocumenten zouden vervangen. Al sinds 2005 volgt het
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)1 deze experimenten op de voet.
Vanuit een jaarlijks wisselende optiek. Zo ook in het schooljaar 2008-2009.
Gezien de voortschrijdende schaal van de experimenten, leek het verantwoord
bij deze vierde meting van de cgo-monitor voor het eerst te kijken naar de
effecten van de invoering van competentiegericht onderwijs. Is er meetbaar
verschil in opbrengsten, voor zover dat op dit moment al is vast te stellen, tussen
experimentele en niet-experimentele opleidingen?
Negen resultaatgebieden
De meting vond plaats aan de hand van de negen resultaatgebieden, zoals
die in 2007 door de staatssecretaris van Onderwijs, in samenspraak met
vertegenwoordigende organisaties uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo),
werden geformuleerd. Een vooraf overeengekomen meetlat, gericht op een
allesomvattende, objectieve beoordeling van het nieuwe onderwijsstelsel. De
invoering van de competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers zou volgens deze norm
moeten resulteren in:
1 zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren;
2 toegenomen motivatie bij leerlingen;
1
Ecbo ontstond per 1 januari 2009 uit het samengaan van CINOP Expertisecentrum en het Max Goote
Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In eerdere jaren werd de monitor uitgevoerd door CINOP
Expertisecentrum.
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3
4
5
6
7

meer gediplomeerde uitstroom;
minder voortijdige uitval;
grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs;
verbeterde professionaliteit van docenten en praktijkbegeleiders;
grotere waardering en betrokkenheid van (leer)bedrijven en georganiseerd
bedrijfsleven;
8 grotere waardering door docenten;
9 grotere waardering door leerlingen.
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Cgo geen afgebakend onderwijsconcept
Wat een subtiel verschil lijkt, is dat in werkelijkheid allerminst. Het onderzoek
onderscheidt opleidingen die werken met de nieuwe, competentiegerichte
kwaliﬁcatiedossiers en opleidingen die nog werken met de eindtermendocumenten.
Dat is niet zomaar gelijk te stellen met competentiegericht en traditioneel
onderwijs. Cgo is namelijk verre van een afgebakend onderwijsconcept. Volgens
de nieuwe systematiek moeten mbo-studenten tijdens hun opleiding een set
van competenties verwerven. Die liggen vast in de kwaliﬁcatiedossiers. Hoe dat
gebeurt, hoe scholen dat aanpakken, mogen ze helemaal zelf bepalen. Ze kunnen
er alle mogelijke onderwijsconcepten voor inzetten. Of desnoods op de traditionele
manier blijven lesgeven. Als de competentiegerichte doelen maar worden gehaald.
Vernieuwing ook buiten het cgo
Tijdens uitvoerig vooronderzoek bleek dat die diversiteit ook daadwerkelijk aanwezig
is. In tegenstelling tot wat veelal wordt verondersteld, bestaat er geen eenduidig
design van competentiegericht onderwijs. Zelfstandig sturing geven aan het
leerproces, met zelfreﬂectie, POP en PAP2, veel aandacht voor de beroepshouding,
voor soft skills, samenwerken en ‘leren leren’, aan de beroepspraktijk ontleende,
realistische (groeps)opdrachten, met de docent in een innovatieve, coachende
rol – over de status van deze vaste waarden’ van competentiegericht onderwijs
lopen de meningen sterk uiteen, zo bleek tijdens uitvoerige discussies met scholen
en onderwijsdeskundigen. De vraag is zelfs of competentiegericht onderwijs zich
wel laat vastpinnen op een beperkt aantal wezenskenmerken. Van welke aard dan
ook. Feit is in elk geval dat geen van de genoemde kenmerken speciﬁek is voor
het cgo. Ook voordat er sprake was van competentiegericht onderwijs, zochten
scholen al meer toenadering tot het bedrijfsleven. En vonden docenten begeleiding
2

POP: persoonlijk ontwikkelingsplan; PAP: persoonlijk activiteitenplan.

en coaching heel belangrijk. Voor elk van al die elementen geldt dat je ze ook kunt
toepassen in een kwaliﬁcatiestructuur die niet is opgehangen aan competenties.
Op zoek naar verschillen
Als dat zo is, kun je dan grote verschillen verwachten tussen de effecten van
experimentele en niet-experimentele opleidingen? Een intrigerende vraag die
als een rode draad door deze cgo-monitorrapportage loopt. En direct daaraan
gekoppeld: is er wel voldoende onderbouwing voor de polemiek tussen verklaarde
voor- en tegenstanders van competentiegericht onderwijs? Te hopen is dat deze
onderzoeksrapportage bijdraagt aan een meer inhoudelijke en feitelijke discussie,
gericht op duurzame verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs in
Nederland.
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Competentiegericht onderwijs

Van ‘sleutelvaardigheden’ naar competenties
Competentiegericht (beroeps)onderwijs kwam op de maatschappelijke agenda via
een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) uit 1997. Beroepskwaliﬁcaties
zouden volgens de Raad niet alleen moeten bestaan uit speciﬁeke handelingsvaardigheden, maar ook uit ‘sleutelkwaliﬁcaties’: kwaliﬁcaties die nodig zijn om het
beroep in een concrete arbeidssituatie uit te kunnen oefenen.
De deﬁnitie komt in de buurt van wat niet lang daarna competenties zullen worden
genoemd: “Sleutelkwaliﬁcaties zijn gedeﬁnieerd als kennis, inzicht, vaardigheden
en houdingen die behoren tot de duurzame kern van een beroep of een groep
verwante functies, met de mogelijkheid tot transfer naar andere en nieuwe functies
binnen dat beroep en tot innovaties binnen dat beroep, die bijdragen aan de
bekwaamheidsontwikkeling van een beroepsbeoefenaar en die overgangen binnen
de loopbaan vergemakkelijken” (SER, 1997, p. 8).
Een jaar later kwam de Onderwijsraad (1998) tot een advies met dezelfde
strekking. Bepleit wordt daarbij om het weinig zeggende begrip ‘sleutelkwaliﬁcaties’
te vervangen door ‘competenties’. De raad omschrijft die aangeleerde of
aanleerbare geschiktheidskenmerken in termen van kennis, vaardigheden en
attitudes.
Nieuwe kwaliﬁcatiestructuur
Het competentiebegrip krijgt deﬁnitief vaste grond als de Adviescommissie
Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA) in 1999 Een wending naar kerncompetenties
uitbrengt. Het advies valt in goede aarde en de minister van OCW concludeert
dat invoering van het competentiedenken de aangewezen weg is om belangrijke
problemen binnen het mbo op te lossen.
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Nodig daarvoor is een nieuwe kwaliﬁcatiestructuur. Maar anders dan in het
verleden, omvat het ontwikkelproces niet alleen de ontwikkeling van nieuwe,
competentiegerichte kwaliﬁcaties, maar ook de ontwikkeling van competentiegerichte beroepsopleidingen.
Proeftuinen
De eerste competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur is in 2004 gereed. In proeftuinen zullen opleidingen op basis van (voorlopige) kwaliﬁcatiedossiers hun
onderwijs vernieuwen. Ook opleidingen die voordat de nieuwe dossiers waren
opgeleverd al bezig waren hun onderwijs competentiegericht in te richten
(herontwerpen), melden zich als proeftuin. Dit is minder vreemd dan op het eerste
gezicht lijkt. Het herinrichten van opleidingen op basis van het competentiedenken
bouwt voort op ontwikkelingen die al jaren eerder in gang zijn gezet. Het begrip
competentie was wellicht nieuw, maar de achterliggende gedachten allerminst. In
de uitvoeringspraktijk kwam je dan ook al verschillende vormen tegen van wat we
nu competentiegericht onderwijs zouden noemen.
12

Experimenten
Na de invoering van het experimenteerartikel in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB, in 2005) wordt de aanduiding ‘proeftuin’ vervangen door
‘experiment’. Het aantal experimenten groeit vanaf dat moment exponentieel
(zie tabel 2.1). In het schooljaar 2008-2009 is nagenoeg driekwart van de mbodeelnemers ingeschreven in experimentele opleidingen.
Tabel 2.1 Ontwikkeling van de experimenten in de tijd (bekostigde leerlingen)
Totalen per experimentjaar
Aantal experimenten op crebo-startcode
Aantal leerlingen in experimenten
Totaal mbo-leerlingen op 1 oktober van het
studiejaar (geteld of prognose)
Leerlingen experimenten bekostigde
instellingen in % mbo-populatie
Bron: Hövels, Jager & Vermulst, 2009.

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

152

825

2.841

3.923

5.928

9.634

43.717

122.431

203.992

365.195

474.165

485.000

490.821

503.388

503.388

2,03%

9,01%

24,94%

40,52%

72,55%

Het hernoemen van de proeftuinen tot experimenten wekt de suggestie van een
onderzoeksmatige setting. Waarin bijvoorbeeld onderzocht kan worden welke
variabelen als typisch voor competentiegericht opleiden zijn aan te merken.
De term ‘experiment’ heeft echter alleen in (onderwijs)juridische zin betekenis.
Met een experimentstatus mogen opleidingen afwijken van de in de wet
vastgelegde eindtermen. De wettelijke verplichting om te voldoen aan de door
de minister vastgestelde eindtermen blijft bestaan, maar in het kader van het
experimenteerartikel mogen scholen daarvan afwijken.
Bestuurlijk accent
Rond 2007 krijgt het ‘experimenteren’ een sterker bestuurlijk accent. De
staatssecretaris geeft opdracht plannen te maken voor de invoering van de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur in alle opleidingen. De tijd van pionieren
en ideeën is voorbij. Het invoeringsproces is niet langer een proces van uitproberen
en leren, maar van bestuurlijk koersen naar het moment waarop alle kwaliﬁcaties
en opleidingen competentiegericht zijn geworden. De aanpak evalueert van
ontwikkelingsgericht tot een regie op het tot een goed einde brengen van de
integrale invoering van het cgo.
Beter voldoen aan onderwijsopdracht
Daarmee evolueert het competentiedenken tot de aangewezen weg om belangrijke
problemen in het middelbaar beroepsonderwijs op te lossen. Of anders gezegd: om
beter te voldoen aan wat als opdracht voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt
gezien:
• een basis leggen voor het vermogen een leven lang te leren;
• een basis leggen voor het vermogen tot weerbaarheid op ﬂexibele externe en
interne arbeidsmarkten;
• herkenbaar zijn voor de leerbedrijven;
• het praktijkgerichte karakter van de opleidingen kunnen handhaven.
Resultaatgebieden
Met de introductie van de negen resultaatgebieden in 2007 krijgt het
herontwerpproces nog nadrukkelijker een instrumenteel karakter. Het
accent verschuift van inhoudelijke verbetering van het onderwijs naar
‘onderwijsopbrengsten’. Zoals ze geformuleerd zijn, zeggen de resultaatgebieden
niets over de inhoud van het onderwijs. Niet langer worden goede prestaties van
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middelbare beroepsopleidingen gekoppeld aan de invoering van competentiegericht onderwijs. Was in eerste instantie het model van competentiegericht
opleiden zelf voorwaarde om de uitval te verminderen (onderwijs is aantrekkelijker
en dus haken leerlingen niet af), nu lijkt de focus uitsluitend gericht op resultaatverbetering. Hoe die ook wordt bereikt.
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Eigen didactiek voor het mbo
Resteert de vraag wat opleidingen competentiegericht maakt. Dat ze zich voegen
naar competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers? Of kenmerkt competentiegericht
opleiden zich door een bepaalde inrichting van de programmering en/of
didactische werkvormen, los van de kwaliﬁcatiedossiers? Dat laatste was ooit
de bedoeling. Rond de eeuwwisseling leek de tijd rijp voor een eigen didactisch
model voor het beroepsonderwijs. Een didactiek waarin het niet uitsluitend
meer zou gaan om vakmatige vaardigheden, maar daarnaast om veel bredere,
persoonlijke competenties. Dat idee is niet van tafel, maar hoe te komen tot een
eenduidige, evidence based competentiegerichte didactiek? Gelet op de aard van
het proces van herontwerp moet het concept worden uitgewerkt aan de hand van
praktijkervaringen.
Op weg naar een competentiegericht onderwijsmodel
Inmiddels is op conceptueel niveau consensus over het competentiebegrip. Maar
een competentiegericht onderwijsmodel is er (nog) niet; laat staan dat er zicht is
op bewezen werkzame bestanddelen van dat model. Aanknopingspunten voor zo’n
model zijn er wel.
In het rapport Competentiegericht mbo: kansen en risico’s presenteert de
Inspectie van het Onderwijs (2009) vier ontwerpprincipes van competentiegericht
beroepsonderwijs:
1 integratie van kennis, houdingen en vaardigheden: elk van deze drie aspecten is
even belangrijk, in de integratie zit bovendien meerwaarde;
2 handelingsgeoriënteerd (gericht op handelingsbekwaamheid in de praktijk van
een beroep of beroepsdomein);
3 individugericht (gericht op de authenticiteit van het individu);
4 gericht op de (arbeids)loopbaan van deelnemers.

Dergelijke normatieve ontwerpprincipes geven alle ruimte aan lokale
uitwerking, maar bieden onvoldoende houvast bij het ontwikkelen van concrete
competentiegerichte leerplannen.
Effectiviteit moeilijk meetbaar
Het ontbreken van een eenduidig model van competentiegericht onderwijs maakt
effectiviteitsmetingen er niet gemakkelijker op. Worden problemen van voortijdige
uitval en ongediplomeerde uitstroom inderdaad minder? Passen competenties van
onderwijsdeelnemers beter bij de behoeften van arbeidsmarkt en samenleving? Zijn
onderwijsdeelnemers en bedrijven (meer) tevreden? Als veranderingen zichtbaar
zijn en de antwoorden op deze vragen positief, kunnen we de nieuwe praktijken
als ‘doeltreffend’ typeren. Maar daarmee is nog niet aangetoond dat het nieuwe
concept oorzaak is van die veranderingen. Ook al veel langer lopende didactische
ontwikkelingen kunnen er debet aan zijn.
Focus op competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur
Inmiddels is de dagkoers van competentiegericht beroepsonderwijs in het politiekbestuurlijke discours gezakt. Het streven is niet meer gericht op invoering van
competentiegericht onderwijs, maar op invoering van een competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur en van een onderwijsvormgeving die zich moeten bewijzen in
scores op negen resultaatgebieden.
Daarmee is in politiek-bestuurlijk perspectief de aandacht gericht op het zoeken
naar kenmerken van effectief onderwijs; naar kenmerken die bijdragen aan de
gewenste resultaten. Het is aan praktijk en wetenschap de krachten te bundelen
om een model voor competentiegericht opleiden te ontwikkelen.
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Het onderzoek

3

Experimenteel en niet-experimenteel
Wat competentiegericht onderwijs inhoudt, verschilt zo ongeveer per school.
Daarom focust het onderzoek op de competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers. Hoe
verhouden de resultaten van opleidingen die reeds met deze dossiers werken
zich tot die opleidingen die nog de ‘oude’ eindtermendocumenten als richtsnoer
hanteren. De eerste groep noemen we experimentele opleidingen, de tweede groep
niet-experimentele opleidingen. De inrichting van het onderwijs is in deze opzet
een black box. Veronderstelling is dat de inhoud ervan wijzigt door het introduceren
van een competentiegericht kwaliﬁcatiedossier. En dat die gewijzigde inhoud
(het competentiegerichte onderwijs) effecten heeft op de resultaten op de negen
resultaatgebieden.
Vergelijking op resultaatgebieden
In het eerste deel van het onderzoek brengen we van beide groepen opleidingen
(experimenteel en niet-experimenteel) de progressie in kaart op elk van de negen
resultaatgebieden. Daarbij maken we gebruik van externe databestanden en van
twee zelf uitgevoerde enquêteonderzoeken.
Wij vergelijken, zoals ﬁguur 3.1 laat zien, de experimentele met de nietexperimentele opleidingen. Daarnaast is in de data ook gezocht naar trends binnen
beide groepen: de doelstellingen zijn zonder uitzondering ontwikkelingsgericht
geformuleerd (minder uitval, grotere doorstroom, grotere waardering, enzovoort),
wat suggereert dat gedurende het verstrijken van de jaren verandering verwacht
wordt. De vraag is of die veranderingen anders verlopen voor experimentele
opleidingen dan voor niet-experimentele opleidingen.
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Figuur 3.1 Schematische weergave aanpak
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Opleidingen die werken met een
kwaliﬁcatiedossier (EXP)

“Black Box” (hoe vraag)

Resultaten per doelstelling
in kaart brengen via
bestaande data en enquête
onderzoek

Opleidingen die werken met een
eindtermendossier (NONEXP)

“Black Box” (hoe vraag)

Resultaten per doelstelling
in kaart brengen via
bestaande data en enquête
onderzoek

Verdiepende fase
In het tweede deel van het onderzoek, de verdiepende fase, nemen we
experimentele en niet-experimentele opleidingen die hoog of juist laag scoren
op een aantal resultaatgebieden nader onder de loep. Via casestudies proberen
we plausibele verklaringen te vinden voor de gevonden effecten. Die zoeken we
primair in de vormgeving van het onderwijs. Waarbij het ons erom gaat aspecten te
identiﬁceren die mogelijk verantwoordelijk zijn voor scoreverschillen. Toekomstige
metingen kunnen dan gericht inzoomen op deze aspecten. Empirisch is zo te
toetsen of ze inderdaad van invloed zijn op de behaalde resultaten.

Figuur 3.2 Bronnen per resultaatgebied
Resultaatgebieden

Bron

Zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren

Literatuurresearch
Enquête praktijkopleiders

Toegenomen motivatie leerlingen

ODIN

Meer gediplomeerden uitstroom

CFI

Minder voortijdige uitval

CFI

Grotere doorstroom naar hogere vormen van beroepsonderwijs

CFI

Verbeterde professionalisering docenten/praktijkbegeleiders

Interviews
Enquête praktijkopleiders
Online enquête opleidingen

Grotere waardering en betrokkenheid leerbedrijven/georganiseerd
bedrijfsleven

Interviews
Enquête praktijkopleiders
Online enquête opleidingen

Grotere waardering door docenten

Online enquête opleidingen

Grotere waardering door leerlingen

ODIN
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Methodiek
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande databronnen en eigen
dataverzameling (zie ﬁguur 3.2). Bij dit eigen veldwerk ging het om twee
uitgebreide enquêtes: een onder opleidingscoördinatoren en docenten, en een
tweede onder praktijkopleiders en het management van bedrijven. Verder zijn
interviews gehouden met vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven.
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Effecten per resultaatgebied

4

Verkennen, meten en vergelijken
Per resultaatgebied kijken we naar de effecten van de invoering van
competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers. Dat doen we met gebruikmaking van
zoveel mogelijk geschikte bronnen: literatuur, externe databestanden en/of eigen
enquêtes. In de bespreking duiden we groepen (deelnemers, contactpersonen,
docenten en praktijkopleiders) die te maken hebben met experimentele
opleidingen aan met EXP, en de groepen die te maken hebben met nietexperimentele opleidingen met NONEXP.
21

Resultaatgebied 1: Zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren
Onderzoeksgroep bestaat nog niet
Of de invoering van competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers leidt tot zichtbaar
beter inzetbare beroepsbeoefenaren is bijna niet vast te stellen. Immers, nog maar
een zeer beperkt aantal leerlingen heeft een volledig competentiegerichte opleiding
achter de rug. De groep die je zou willen onderzoeken, met andere woorden,
bestaat eenvoudigweg nog niet.
Verwachtingen
Wel valt iets te zeggen over de verwachtingen. In de enquête onder praktijkopleiders is gevraagd welke investeringen naar verwachting nodig zijn in
deelnemers na het afstuderen. Qua algemene vaardigheden, sociale competenties,
praktische en theoretische vakkennis. Niet veel, blijkt uit de antwoorden. Men
neigt gemiddeld zelfs naar weinig. Het meest zou nog aan ‘praktische vakkennis’
bijgespijkerd moeten worden, maar het betreft een nuance. De meningen van
de EXP- en NONEXP-groep verschillen eigenlijk maar op één punt signiﬁcant

van elkaar: de EXP-groep verwacht iets minder te hoeven investeren in sociale
competenties van toekomstige afgestudeerden.

Resultaatgebied 2: Toegenomen motivatie bij leerlingen
Cgo niet van invloed
‘Motivatie’ hebben we uitgelegd als een bewuste keuze voor een bepaalde opleiding
en een gemotiveerde werkhouding (geobserveerd door derden). Het beeld dat uit
de literatuur oprijst, is dat die motivatie niet beïnvloed wordt door het al dan niet
volgen van competentiegericht onderwijs. Dit wordt ondersteund door de gegevens
van het jaarlijkse ODIN-onderzoek van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
(JOB) naar de tevredenheid van mbo-studenten over verschillende aspecten van
hun onderwijs. Ook uit de antwoorden op de vraag over motivatie die wij stelden
aan (leer)bedrijven kwamen geen noemenswaardige verschillen naar voren.
Deelnemers van experimentele opleidingen lijken niet gemotiveerder, maar ook niet
minder gemotiveerd, dan deelnemers van niet-experimentele opleidingen.
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Positief over toekomst
Aan contactpersonen van experimentele opleidingen is ook nog de vraag gesteld of
zij meer gemotiveerde deelnemers verwachten in de toekomst. Dat blijkt inderdaad
zo te zijn. Ruim de helft denkt dat deelnemers nu al gemotiveerder zijn, dat
percentage stijgt naar 65 als het gaat om 2010.

Resultaatgebied 3: Meer gediplomeerde uitstroom
Nog onvoldoende gegevens beschikbaar
In de periode waarin de analyses zijn uitgevoerd waren te weinig gegevens
beschikbaar om deﬁnitieve uitspraken te kunnen doen over een toename van de
gediplomeerde uitstroom. Dat zelfde geldt trouwens voor de resultaatgebieden 4
(minder voortijdige uitval) en 5 (een grotere doorstroom naar hogere vormen van
onderwijs). Het gaat om effecten in de eerste jaren van de experimenten en veel
deelnemers zijn pas halverwege hun opleiding.

Behalen startkwaliﬁcatie
Met de nodige voorzichtigheid valt echter uit de beschikbare gegevens toch een
tendens aan te wijzen, en dan gaat het om het behalen van een diploma op ten
minste niveau 2 (startkwaliﬁcatie). Zowel na een als twee schooljaren is sprake
van een systematisch verschil ten nadele van de experimentele opleidingen.
Het percentage met ten minste een startkwaliﬁcatie is op landelijk niveau gezien
bijna altijd hoger voor niet-experimentele opleidingen. Het verschil is soms gering
(minder dan 2%), soms aanzienlijk (meer dan 5%, een enkele keer 10%).
Verschillen verdwijnen
Wel lijkt het verschil in enkele groepen (combinatie van leerweg en niveau) af te
nemen als er langer in een experimentele context wordt gewerkt. Dat wil zeggen
dat enkele verschillen kleiner worden of verdwijnen in cohort 2006.

Resultaatgebied 4: Minder voortijdige uitval
Geringe verschillen
Uitval geeft een genuanceerder beeld te zien dan de gediplomeerde uitstroom,
met overall juist een iets gunstiger resultaat voor de experimentele opleidingen.
Alleen op opleidingsniveau 1, zowel in de beroepsopleidende leerweg (bol) als in
de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), is de uitval na een en twee jaar hoger in
experimentele opleidingen. Voor de overige opleidingsniveaus in de bbl zijn de
resultaten positiever voor de experimentele opleidingen: de uitval ligt daar ongeveer
3 procentpunt lager dan in niet-experimentele opleidingen. Voor opleidingen
op niveau 2 tot en met 4 in de bol zijn geen duidelijke verschillen gevonden
(verschillen kleiner dan 1 procentpunt).
Switchen
Er is ook gekeken of deelnemers van opleiding wisselen. Dat blijkt vaker te
gebeuren in niet-experimentele dan in experimentele opleidingen. Op niveau 3 en
4 is dat in de bol en in de bbl het geval. Op niveau 2 bol is er geen verschil. Wel
switchen aanzienlijk meer deelnemers in een experimentele bbl-opleiding dan in
een niet-experimentele bbl-opleiding. Op niveau 1 zien we in de bol meer switchers
in een experimentele situatie en in de bbl is het juist andersom.
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Resultaatgebied 5: Grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs
Diffuus beeld
De beschikbare gegevens onderbouwen voorzichtig de stelling dat binnen
experimentele opleidingen deelnemers wat vaker naar hogere vormen van
onderwijs doorstromen. Met wederom de opmerking dat de beschikbare gegevens,
dat wil zeggen de meetmomenten, nog zeer beperkt zijn en er dus vrijwel geen
uitspraken mogelijk zijn over volledige schoolloopbanen binnen experimentele
mbo-opleidingen. Wij hebben gekeken naar deelnemers die binnen het mbo naar
een hoger niveau ‘opstroomden’ dan wel naar een lager niveau ‘afstroomden’ over
een periode van twee schooljaren. De opstroom is binnen bol-opleidingen het
sterkst van niveau 1 naar 2 (essentieel om een startkwaliﬁcatie te behalen) en in
iets mindere mate van 3 naar 4 (essentieel om door te kunnen stromen naar hoger
onderwijs).

24

Niet-westerse deelnemers
Over het algemeen geldt voor cohort 2005 dat de opstroom het vaakst voorkomt
binnen de niet-experimentele opleidingen, maar in cohort 2006 doet opstroom
zich het meest voor binnen de experimentele opleidingen. De opstroom van niveau
1 naar 2 komt in beide cohorten relatief het vaakst voor bij de experimentele
groepen, speciﬁek binnen de sector Techniek. Meer dan de helft van die
‘opstromers’ bestaat uit niet-westerse deelnemers. Dit beeld is consistent voor
beide cohorten. Afstroom komt veel minder frequent voor, maar relatief het vaakst
bij de niet-experimentele groepen.
Hoger onderwijs
Om verschillen tussen experimenteel en niet-experimenteel te bepalen wat betreft
de doorstroom naar hoger onderwijs, zijn we met dit onderzoek nog te vroeg.
Wij hebben gekeken naar leerlingen uit het cohort 2005, die na twee schooljaren
het mbo met een diploma op niveau 4 hebben verlaten. Deelnemers die uit
experimentele opleidingen stroomden met een niveau 4-diploma, stroomden
relatief vaker door naar hoger onderwijs dan deelnemers uit niet-experimentele
opleidingen. De absolute aantallen zijn echter niet hoog dus voorzichtigheid is
geboden in de interpretatie van deze gegevens. Daarnaast moeten we bedenken
dat het hier per deﬁnitie om een bijzondere groep gaat: zij die na twee mbo-jaren
een diploma op niveau 4 hebben behaald.

Resultaatgebied 6: Verbeterde professionaliteit van docenten en
praktijkbegeleiders
Vijf rollen
De term ‘professionaliteit’ hebben we gekoppeld aan de vijf rollen die docenten en
praktijkopleiders vervullen in het beroepsonderwijs:
• structureren van leerprocessen;
• de beroepsvakdocent;
• trainer/instructeur/docent;
• de supervisor;
• de praktijkopleider.
Vanuit deze rollen hebben we vragen ontwikkeld die een uitgebreid spectrum
beschrijven van deskundigheden die docenten en praktijkopleiders al dan niet
beheersen. Wij hebben gevraagd welke van deze deskundigheden belangrijk
zijn voor docenten om optimaal te functioneren. Op die wijze hebben wij de
respondenten een ‘meetlat’ voorgelegd waarop zij zelf een norm konden aangeven.
Daarna is gevraagd in hoeverre zij deze deskundigheden zélf beheersen. Dus
hoe zij zelf op deze meetlat scoren ten opzichte van de norm. En als laatste hoe
zij de professionaliteit van hun collega’s op deze norm beoordelen. Het meten
van de professionaliteit van docenten hebben wij daarmee vormgegeven als een
subjectieve zelfbeoordeling.
Eigen norm te hoog
Wat opvalt is de nadruk die alle groepen leggen op deskundigheden die verband
houden met het coachend begeleiden, het leren van de onderwijsinhouden en het
verbinden met de beroepspraktijk. De focus op de loopbaan is in vergelijking met
de andere deskundigheden minder belangrijk.
Als enige vindt de groep ‘contactpersonen van experimentele opleidingen’ (een
groep die dus niet speciﬁek aangeeft docent te zijn) dat zij zelf op het vlak van
‘deskundigheden gericht op het ontwerpen en beoordelen van onderwijs’ voldoen
aan hun eigen norm. Alle vier groepen voldoen op het terrein van administratieve
en organisatorische deskundigheden aan hun eigen norm. Op alle overige
deskundigheden geldt dat zij de norm hoger achten dan hun eigen deskundigheid.
In de beoordeling van collega-docenten zijn de vier groepen aanzienlijk minder
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positief, op alle factoren. Dus voor wat betreft de beoordeling van deskundigheden
die nodig zijn om het vak uit te oefenen, vinden docenten dat zij zelf niet helemaal
voldoen aan het ideaaltype, maar hun collega’s nog minder.
Geen signiﬁcante verschillen
Tussen experimentele en niet-experimentele groepen hebben wij vrijwel geen
signiﬁcante verschillen gevonden. Behalve dan de hogere score op de eigen
‘deskundigheden gericht op het ontwerpen en beoordelen van onderwijs’ van de
contactpersonen EXP in vergelijking tot de contactpersonen NONEXP. De twee
docentengroepen (EXP en NONEXP) verschilden in het geheel niet signiﬁcant in
hun scores.
Onderwijsinhouden
De verschillen tussen docenten en contactpersonen zijn op veel deskundigheden
wel signiﬁcant. Docenten EXP scoren op alle deskundigheden signiﬁcant lager dan
de contactpersonen EXP, behalve op de deskundigheid gericht op het leren van
onderwijsinhouden (kennis, houding en vaardigheden).
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Het lijkt erop dat docenten EXP minder goed weten wat ze precies moeten doen en
welke competenties ze daar dan voor nodig hebben, dan docenten NONEXP. Die
laatste groep geeft op hun beurt weer minder vaak aan mogelijkheden te hebben
om bij te scholen (in het kader van cgo) of zich daarin gestimuleerd te voelen door
hun management. Praktijkopleiders (EXP en NONEXP) zijn daar positiever over.
Scholing
De algemene conclusie is dat alleen op het gebied van scholing de professionaliteit
een iets andere vorm krijgt bij de EXP-groepen. Scholing lijkt binnen die groep iets
beter mogelijk, maar de behoefte lijkt ook wat groter. Over het algemeen komt het
beeld naar voren van een nog niet uitgekristalliseerd proces dat geldt voor iedereen
in het mbo, niet alleen voor speciﬁeke groepen.

Resultaatgebied 7: Grotere waardering en betrokkenheid van (leer)bedrijven
en georganiseerd bedrijfsleven
Positieve grondhouding
Uit literatuur blijkt dat (leer)bedrijven en het georganiseerd bedrijfsleven een
positieve grondhouding jegens het competentiegerichte onderwijs hebben. Hoewel
er onduidelijkheden bestaan over bijvoorbeeld de wijze van beoordelen. Ook onze
eigen enquête leert dat leerbedrijven redelijk positief zijn over de experimentele
opleidingen. Alle leerbedrijven (EXP en NONEXP) verwachten dat de invoering
van cgo leidt tot een grotere behoefte aan ondersteuning door school en/of
kenniscentra en ook dat leerbedrijven een intensievere rol krijgen.
Respondenten EXP voelen zich enigszins, maar signiﬁcant, meer betrokken bij het
onderwijs dan respondenten NONEXP. En ze zijn ook signiﬁcant meer tevreden
over de mate van betrokkenheid. Ook vinden de respondenten EXP dat doelen
en afspraken helderder zijn dan de groep NONEXP. Dit lijkt tegenstrijdig met de
bevindingen uit de literatuur, maar in die literatuur wordt geen vergelijking gemaakt
tussen EXP en NONEXP. Het lijkt er dus op dat de angst dat leerbedrijven meer
‘onduidelijkheden’ zullen ervaren als gevolg van het werken met cgo, minder
gegrond is dan wordt aangenomen.
Communicatie
Een maatstaf voor betrokkenheid, mogen we aannemen, is de communicatie
tussen school en leerbedrijf: hoe ‘beter’ de communicatie, hoe hoger de
betrokkenheid. Over het algemeen geven bedrijven aan sporadisch contact te
hebben met de school. Hierin verschillen de groepen EXP en NONEXP niet. Het
vaakst is er telefonisch contact.
Ruim de helft (52%) van alle respondenten in de leerbedrijven vindt de frequentie
waarop contact is tussen school en bedrijf te weinig. Zo’n 44% vindt het niet veel
maar ook niet weinig. Slechts 4% vindt het veel.
Hoewel de communicatie niet frequent is, vindt slechts 12% dat de communicatie
stroef verloopt. Anderen (88%) zijn er niet ontevreden over. 27% van de
respondenten beoordeelt de communicatie tussen bedrijf en school als
onvoldoende, 45% als voldoende. De communicatie gaat gedeeltelijk over
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organisatorische kwesties, maar vooral over inhoudelijke zaken en de begeleiding
van deelnemers.
Georganiseerd bedrijfsleven
De betrokkenheid van het georganiseerd bedrijfsleven is het grootst bij het
opstellen van de kwaliﬁcatiedossiers. Op landelijk niveau is er zorg bij het
bedrijfsleven over hun betrokkenheid bij de concretisering van de kwaliﬁcatiedossiers, over de communicatie tussen scholen en leerbedrijven, over de
toegenomen druk op de leerbedrijven wat betreft begeleiding en beoordeling en
over de variëteit van cgo die ze in scholen tegenkomen.
Zowel leerbedrijven als vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven
vinden dat de voorbereiding van deelnemers op stages beter wordt en dat er een
redelijk grote behoefte is aan ondersteuning door de school en/of de kenniscentra.
De vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven zien qua waardering
van de stagiaires nauwelijks verschillen tussen de experimentele en nietexperimentele opleidingen, over het algemeen is die waardering ‘licht positief’.
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Waardering voert de boventoon
Hoewel deze vierde meting in het gehele invoeringsproces nog relatief vroeg komt,
lijkt het erop dat leerbedrijven de overgang naar competentiegericht onderwijs
waarderen. De enquête onder praktijkopleiders en managers laat zien dat bedrijven
die te maken hebben met experimentele opleidingen, iets meer betrokken zijn bij
het onderwijs en ook iets meer tevreden zijn over de helderheid van de afspraken
die er tussen school en bedrijf gemaakt worden, dan bedrijven die te maken
hebben met niet-experimentele opleidingen. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft
nog wel wat zorgen, met name over de concretisering van de kwaliﬁcatiedossiers,
maar ook daar zijn de geluiden overwegend positief.

Resultaatgebied 8: Grotere waardering door docenten
Afnemend aantal ‘negatieven’
Uit onze enquête blijkt dat mensen binnen de onderwijsinstellingen, althans
volgens de ondervraagden, in grote meerderheid positief staan tegenover het
competentiegerichte onderwijs. Toch schommelt het aandeel docenten en andere

contactpersonen dat negatief tegenover het cgo staat nog rond een vijfde. Daar
lijkt door de jaren heen enige verandering in te komen: contactpersonen van
experimentele opleidingen in de huidige (vierde) meting kennen signiﬁcant
meer mensen die positief staan tegenover cgo dan contactpersonen van nietexperimentele opleidingen. In de derde meting waren die verschillen niet
signiﬁcant.
Daarnaast kennen de contactpersonen (EXP en NONEXP) nu signiﬁcant meer
mensen die neutraal staan tegenover cgo dan de contactpersonen in de derde
meting; die ‘neutralen’ lijken afgesnoept van de groep ‘negatieven’. Het aandeel
negatieven bleek geen relatie te hebben met de grootte en populatie van de
opleiding, de duur van de opleiding of sector.
Hoe meer dienstjaren, hoe minder waardering
Docenten en andere contactpersonen die betrokken zijn bij een experimentele
opleiding, waarderen hun werk positief. Ook hier blijkt geen relatie aanwezig met
de grootte en populatie van de opleiding, de duur van de opleiding of sector.
Ook constateren we geen verband met de tevredenheids- en motivatiescore van
deelnemers. Wel correleert het aantal dienstjaren (het totaal aantal jaren dat men
werkzaam was als docent) niet sterk, maar signiﬁcant negatief met de waardering.
Dus hoe langer men in dienst is (ongeacht of het gaat om een experimentele of
niet-experimentele opleiding), des te lager is de waardering voor het werken in een
experimentele opleiding.
Kwaliﬁcatiedossiers
Natuurlijk staat het waarderen van het werk dat men zelf uitvoert binnen een
opleiding niet gelijk aan het waarderen van de manier waarop zo’n opleiding werkt.
Er is een vrij algemene vraag gesteld over de invoering van kwaliﬁcatiedossiers die
daar een beeld van probeert te geven. Dat gebeurde in de vorm van een stelling:
‘Ik vind dat aan het invoeren van de competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers nog
te veel bezwaren kleven om het onderwijs daarop aan te passen’. Contactpersonen
van niet-experimentele opleiding zijn het daar signiﬁcant vaker mee eens dan hun
collega’s van de experimentele opleidingen. Docenten zijn het ’t minst oneens met
deze stelling en zien dus nog de meeste bezwaren.
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Resultaatgebied 9: Grotere waardering door leerlingen
Weinig verschil
Uit het jaarlijkse monitoronderzoek (ODIN) van de Jongerenorganisatie
Beroepsonderwijs naar de tevredenheid van mbo-studenten over verschillende
aspecten van hun onderwijs blijkt dat er nauwelijks verschillen in waardering
bestaan tussen deelnemers aan experimentele en niet-experimentele opleidingen.
In de tijd gezien, verandert dat beeld ook niet.
Op detailniveau valt nog wel enig onderscheid te maken. Zo zijn deelnemers
aan de experimentele opleidingen Groen en Techniek iets positiever over de rol
van de school bij de stageplaats. De techniekdeelnemers zijn in het algemeen
iets positiever over de competenties die ze leren, terwijl de deelnemers in nietexperimentele techniekopleidingen wat positiever zijn over toetsing. Globaal kan
gesteld worden dat de techniekdeelnemers wat meer waardering hebben voor
de competentiegerichte opleidingen en dat het voor de andere sectoren weinig
verschil maakt.
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Onduidelijke ontevredenheid
Ander onderzoek3 laat zien dat soms meer dan de helft van de deelnemers
ontevreden is over het competentiegerichte onderwijs. Daarbij wordt echter
geen vergelijking gemaakt tussen experimenteel en niet-experimenteel en wordt
ook niet duidelijk of de ontevredenheid te maken heeft met een gebrekkige
uitvoeringskwaliteit bij het begin van de verandering. De hier gemaakte vergelijking
met behulp van de ODIN-gegevens bevestigt deze ontevredenheid niet.

3

Zie bijvoorbeeld Hövels, Jager & Vermulst, 2009, maar ook Van den Berg & De Bruijn, 2009.

Wat is goed, wat kan beter?

5

Kenmerken die ertoe doen
Een eenduidig onderwijsconcept voor cgo bestaat niet, hebben we eerder in
deze uitgave al vastgesteld. De vernieuwingen in het mbo, voortkomend uit het
streven naar goed beroepsonderwijs en versterkt door de experimenten, leiden tot
verschillende manieren van inrichten van het onderwijs. Wat werkt goed, wat kan
beter? Die vraag stond centraal in het verdiepende deel van ons onderzoek. Welk
soort onderwijs draagt bij aan goede resultaten op de negen resultaatgebieden?
Om daar zicht op te krijgen, selecteerden we 15 opleidingen met sterk
uiteenlopende scores, heel hoog of juist heel laag, experimenteel en nietexperimenteel. Van deze opleidingen zijn docenten, managers en leerlingen
geïnterviewd.
Doel van de zoektocht was kenmerken van het onderwijs te achterhalen die ertoe
doen. In een volgend kwantitatief onderzoek kunnen we dan kijken in hoeverre
deze inrichtingskenmerken inderdaad samenhang vertonen met scores op de
resultaatgebieden.
Stimulerend of belemmerend
Tijdens de interviews is ingezoomd op kenmerken van het onderwijs die naar het
oordeel van de geïnterviewden bijdragen aan goede resultaten, en kenmerken die
het bereiken van positieve resultaten juist belemmeren. Dat leverde een lijst op, die
we als volgt hebben geclusterd:
Inrichting van het onderwijs
• integrale opdrachten;
• integratie van vakken/contextrijk leren;
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•
•
•
•
•

de begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv);
de studieloopbaanbegeleiding;
de structuur van de hele opleiding;
differentiëren/maatwerk;
zelfstandig leren: samenwerkend leren, onbegeleid leren.

Inhoud van het onderwijs (wat er geleerd wordt)
• afsluitend beoordelen/examineren;
• betrokkenheid bij de deelnemers en actieve begeleiding;
• bekwaamheid docenten;
• invoeringsproces van de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers;
• outillage, gebouwen, ﬁnanciën.
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Opmerkingen hebben we niet gekwantiﬁceerd. Het gaat immers om slechts een
klein aantal opleidingen. Primair van belang is om de werkzame elementen in de
onderwijsvorming op te sporen. Hierbij dienen de stimulerende en belemmerende
factoren, zoals de geïnterviewden die ervaren, als uitgangspunt genomen te
worden.
Onderstaand per cluster een overzicht van stimulerende en belemmerende
factoren.

Inrichting van het onderwijs
Integrale opdrachten
Toelichting
‘Integrale opdrachten’ of ‘doorlopende simulaties’ verbinden de verschillende
onderdelen van het leren. Integrale opdrachten worden veelal op school uitgevoerd,
maar soms ook krijgen deelnemers ze (voor een deel) mee naar de stage.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Deelnemers vinden praktijkgerichte, integrale opdrachten stimulerend. Daarnaast
zijn ze voor hen ook belangrijk omdat geëxamineerd wordt met integrale proeven
van bekwaamheid. Goed gestructureerde opdrachten dragen bij aan goede

onderwijsresultaten. Maar daar blijkt het nogal eens aan te schorten. Docenten
uiten zorgen over de kwaliteit van de zelfgemaakte opdrachten, maar ook
over opdrachten die ze van externen betrekken. Onduidelijke of onvoldoende
uitgewerkte opdrachten dragen niet bij aan de resultaten.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Deelnemers worden beoordeeld met een integrale proeve van bekwaamheid,
maar het onderwijs is nog opgedeeld in vakjes. Het onderwijs moet ook integraler
worden.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Landelijke opdrachten voor deelnemers geven alleen een situatiebeschrijving; dat
biedt niet genoeg structuur aan deelnemers.”
Integratie van vakken/contextrijk leren
Toelichting
Beroepskennis en vaardigheden worden in samenhang geleerd, onder meer
door lessen aansluitend op de opdrachten te programmeren. Niet altijd loopt de
programmering van opdrachten en lessen echter parallel. Vaak zijn de vakken
gehandhaafd, waarbinnen dan contextrijker gewerkt wordt met meer of minder
relaties naar de integrale opdrachten. Dat wil zeggen dat in de vakken voorbeelden
uit de beroepspraktijk gehaald worden, dat er meer doe-opdrachten zijn (ook
buiten school) en er meer gastdocenten komen.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Het belangrijkste is verbinding van praktijkvaardigheden, theorie en avo-vakken
met de praktijk van het beroep. Sommige opleidingen zijn van volledige integratie
(alles in de opdrachten) weer teruggegaan naar een vakkenstructuur met zowel
beroepsgerichte als algemene vakken.
Vergeleken met het verleden is er wel meer integratie tussen vakken en
opdrachten. Men is tevreden over deze verandering, die als verbetering wordt
ervaren. Door het zo te organiseren, ontstaat duidelijkheid voor deelnemers en
docenten, die niet ten koste gaat van de integratie en praktijkgerichtheid.

33

Andere opleidingen streven naar een hanteerbare mix door delen uit de vakken
direct te koppelen aan de integrale opdrachten en andere onderdelen aanvullend
als apart ingeroosterde vakken te geven. De keuze hangt ook samen met de
deskundigheid van de docenten en de bereidheid te veranderen.
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Alles integreren in de opdrachten hebben we weer afgeschaft. We hebben weer
vakken ingevoerd, waarbij de vakken contextrijker en met meer opdrachtjes,
worden uitgevoerd.”
Begeleiding van de bpv
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Toelichting
De manier waarop de beroepspraktijkvorming is georganiseerd in de opleiding,
verschilt. Soms wordt per deelnemer en per stage gekeken wat de deelnemer in
de stage kan leren, soms heeft de deelnemer een boek met opdrachten die in
de stage uitgevoerd moeten worden. Soms zijn de proeven van bekwaamheid de
leidraad voor de bpv.
Daarnaast is er verschil in de manier waarop deelnemer en stagebedrijf bij elkaar
komen. Soms krijgt de deelnemer een aantal adressen en moet hij solliciteren,
soms worden deelnemer en bedrijf aan elkaar gekoppeld door de mentor of het
stagebureau.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Het maakt niet uit hoe de koppeling van stageplaats en leerlingen wordt
georganiseerd. In het algemeen gaat het goed en is men tevreden over de eigen
manier van werken. Belangrijk voor goede resultaten zijn duidelijke afspraken over
wat een deelnemer gaat doen en duidelijke afspraken over wat de school van het
bedrijf verwacht in het kader van de beoordeling.
Soms vinden de deelnemers dat twee keer per jaar stagebezoek te weinig is. Ook
docenten zijn van mening dat frequent stagebezoek positief bijdraagt aan de
resultaten. Gesteld wordt dat het niet zo eenvoudig is om het vernieuwde onderwijs
te communiceren naar de stagebedrijven en instellingen. Het is niet zo gemakkelijk
hen te bereiken. Het kost scholen tijd en op bijeenkomsten komt slechts een

handjevol bedrijven. De voorlichting aan bedrijven is niet klaar met een eenmalige
bespreking, maar vraagt meer tijd. Dat de stagegevende bedrijven en instellingen
nog onvoldoende inzicht en bekwaamheid hebben om de deelnemers uit het
veranderde onderwijs te begeleiden, is duidelijk een belemmerende factor.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Twee keer per jaar stagebezoek is te weinig.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Het werkveld heeft moeite met termen als POP, portfolio, kerntaken, beroepsprestaties.”
Studieloopbaanbegeleiding
Toelichting
Bij studieloopbaanbegeleiding gaat het om begeleiding bij het leren werken met
het cgo (uitleggen van de manier van werken en waarom er zo gewerkt wordt).
En verder om ondersteuning bij het maken een persoonlijk ontwikkelingsplan,
een portfolio en reﬂectieverslagen. Door middel van studieloopbaanbegeleiding
wordt ook gewerkt aan de leer- en loopbaancompetenties uit het zogenaamde
Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap zoals gepubliceerd door de
MBO Raad in 2006.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
De werkwijze bij competentiegericht onderwijs is in het begin voor deelnemers vaak
onduidelijk. Ze moeten wennen en nieuwe begrippen leren. Naarmate begeleiders
dat helderder uit kunnen leggen, leren ze sneller. Als de deelnemers het goed in de
vingers hebben, is dat een sterk punt van de opleiding en draagt dat bij tot goede
resultaten.
Geïnterviewde deelnemers geven aan dat onvoldoende kwaliteit van de
studieloopbaanbegeleiding hen belemmert tot goede resultaten te komen. Ook
een heldere systematiek is essentieel. Soms bestaan verschillende systemen
van leerlingbegeleiding of van voortgangsregistratie naast elkaar. Dat werkt
belemmerend en kost tijd.
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Ook een goede begeleiding bij keuzeproblemen draagt bij aan goede resultaten.
De intake is een belangrijk onderdeel van de keuzebegeleiding. Kwaliteit van
de intake leidt tot betere resultaten van de opleiding. In de intake probeert de
school deelnemers duidelijk te maken wat de opleiding en het beroep waarvoor
ze gekozen hebben van hen vraagt. De uiteindelijke keuze is aan de deelnemers.
Sommige deelnemers haken na de intake af en gaan iets anders zoeken. Maar
sommige deelnemers blijven bij hun keuze alhoewel docenten het gevoel hebben
dat ze niet geschikt zijn voor de opleiding.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“In het begin wordt de structuur van de opleiding onvoldoende helder. We krijgen
wel een schema, maar zaken als kernactiviteiten, beroepsprestaties, POP en PAP
en reﬂectieverslagen zijn eerst nogal lastig.”
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Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Betere selectie van deelnemers zou tot betere resultaten leiden. Van belang is
goede voorlichting tijdens de intake, waarbij in bepaalde gevallen ook ontmoedigd
mag worden.”
Structuur van de hele opleiding
Toelichting
Het betreft hier de opbouw van de hele opleiding. Is er al dan niet in het eerste jaar
een korte stage ingebouwd? Zijn er lintstages of blokstages? Wordt in het eerste jaar
meer theorie gegeven en daarna meer toepassingsgericht geleerd? En hoe is de
verdeling van de tijd over de verschillende elementen van de opleiding (integrale
opdrachten, kennisuitleg, vaardigheidstraining, bpv en studieloopbaanbegeleiding)?
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Een juiste mix van aandacht voor kennis, vaardigheden en houdingen draagt
bij aan goede onderwijsresultaten. Mogelijk hebben lintstages voordelen boven
blokstages. De leerlingen houden op die manier meer contact met de school en de
school kan aansluiten bij de stage-ervaringen.
Een knelpunt vormen de tijdrovende individuele begeleidingsgesprekken met
deelnemers. Die zijn nodig, maar worden niet altijd uitgevoerd. Een positieve

bijdrage aan de onderwijsresultaten levert verder ‘helderheid’ van de structuur.
Docenten en deelnemers moeten daar een goed inzicht in kunnen krijgen. Dat
geldt voor de hele structuur van de opleiding, maar zeker ook voor de roosters.
Van belang zijn duidelijke roosters die adequaat gecommuniceerd worden en die
niet halverwege de afgesproken periode veranderen. Ook leerlingen die iedere vier
weken een nieuw rooster krijgen bij het begin van het nieuwe vierweekse blok,
ervaren dan geen problemen.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Liever in het begin van de opleiding geen vijf dagen stage, dan vergeet je te veel
van wat je al geleerd hebt. Liever een dag in de week naar school blijven gaan.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“We hebben de roosters weer ingevoerd. De vakken zijn weer terug, maar worden
anders ingevuld. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid en rust. Werken aan de
integrale opdrachten is opgenomen in het rooster.”
Differentiëren/maatwerk
Toelichting
In hoeverre houdt de opleiding rekening met differentiatie en maatwerk voor
deelnemers? Zijn bijvoorbeeld meerdere instroommomenten mogelijk? Krijgen
deelnemers kennis- of vaardigheidsworkshops aangeboden, die regelmatig worden
herhaald? Is er sprake van individuele trajecten, waarbinnen deelnemers in eigen
tempo werken aan samen met hen geformuleerde leerpunten?
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
De ‘mogelijkheid om te versnellen’ vinden deelnemers bevorderend voor hun
resultaten. Het stimuleert hen om de opleiding sneller af te ronden. De meeste
leerlingen doorlopen de opleiding weliswaar in de nominale opleidingsduur of
hebben langer nodig, maar dat het sneller kan heeft een positieve invloed op de
resultaten. Ook docenten stippen dit punt aan. Er treedt zo volgens hen minder
verveling op. Gebrek aan ﬂexibiliteit in het programma roept ergernis op bij de
deelnemers. En dat werkt belemmerend op de deelnemerstevredenheid.
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Nogal wat opleidingen geven aan dat er bij hen niet zoveel mogelijkheden zijn om
te differentiëren, hoewel bij doorvragen soms meer mogelijk blijkt. Bijvoorbeeld de
mogelijkheid om op ieder moment in te stromen: de deelnemer moet dan veel zelf
doen, maar krijgt iedere week een aantal uren een docent voor vragen en uitleg.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Bij Engels zijn de opdrachten voor sommige deelnemers veel te moeilijk. Anderen
moeten naar Engelse les, terwijl ze de taal eigenlijk al heel goed beheersen; die
zitten zich te vervelen.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Belangrijk is het maatwerk, dat we ﬂexibel rekening houden met de leerstijl
en opleidingsbehoefte van de deelnemers. Voor ieder traject tot een proeve van
bekwaamheid wordt een POP met een persoonlijk traject vastgesteld.”
Samenwerkend leren, onbegeleid leren
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Toelichting
Werken aan integrale opdrachten gebeurt vaak in groepjes. Groepjes die in grootte
variëren van twee tot twaalf deelnemers. Soms is er een opbouw: eerst werken in
groepjes van twee om daarna over te schakelen naar werken in grotere groepen.
Soms wordt bij de groepssamenstelling rekening gehouden met de competenties
van de deelnemers en/of hun leerstijl. Het werken aan de opdrachten wordt
grotendeels begeleid door docenten. Deze docenten zoeken naar de balans
tussen het ‘zelf laten werken’ en ‘ingrijpen/leiden’. Vaak wordt aangegeven dat bij
alle leeractiviteiten begeleiding aanwezig is. Soms zijn er enkele uren onbegeleid
ingeroosterd (maar wel met een docent in de buurt).
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Deelnemers noemen het samenwerkend leren een enkele keer als stimulerend
om tot goede resultaten te komen. Soms vinden ze het samenwerken in groepjes
echter in het begin juist belemmerend voor hun leerprestaties (de andere
deelnemers belemmeren hen, doen niets, enzovoort). Docenten benoemen het
samenwerkend leren slechts een enkele keer als belangrijk voor de resultaten.
Verschillende opleidingen melden ook dat ze de deelnemers bij voorkeur in

groepjes van twee laten werken. Dat maakt het groepsproces eenvoudiger en
‘meeliften’ moeilijker.
Werken in een open-leercentrum zonder voldoende begeleiding draagt volgens
de deelnemers zeker niet bij aan goede resultaten. Onbegeleid leren zonder
docent in de buurt moet eigenlijk voorkomen worden. Wel moeten deelnemers
de mogelijkheid hebben om zelfstandig door te werken aan opdrachten. Als een
docent aanwezig is, heeft men graag uitleg van deze docent en wordt een actieve
houding op prijs gesteld.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Veel zelfstandig werken leidt gemakkelijk tot vertraging. Door te korte dagen op
school en te veel zelfstudie.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Bij groepsgewijs werken trekken eerstejaars- vaak op met tweedejaarsleerlingen
(groepjes van twee). Daar leren ze beiden van. We hanteren groepjes van twee, niet
groter.”

Inhouden (wat geleerd wordt)
Algemeen
Toelichting
De deelnemers moeten leren wat nodig is om de kerntaken en werkprocessen uit
de kwaliﬁcatiedossiers uit te kunnen voeren. Het is aan de opleidingen om deze
inhouden te bepalen.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Volgens zowel leerlingen als docenten en management is de aandacht voor
persoonlijke competentieontwikkeling een winstpunt. Maar ook de kenniselementen van competenties zijn belangrijk. Een juiste maatvoering is cruciaal wat
die kenniselementen betreft. Het gaat daarbij om tekorten, maar ook om te veel.
Leerlingen (en soms ook docenten) geven daar spontaan voorbeelden van. Wat aan
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kennis geleerd wordt, vraagt om zorgvuldige afstemming op wat er nodig is, ook
gezien de ontwikkelingen in de beroepen.
Als lastig punt wordt het lage taalniveau van deelnemers genoemd. Docenten leren
al doende en noodgedwongen om daaraan in alle lessen meer aandacht aan te
besteden. Maar het zou nog beter kunnen. Men verzucht dat een hoger taalniveau
bij de instroom zeker zou bijdragen aan betere resultaten.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“In onze opleiding zouden meer mogelijkheden moeten zijn om talen te leren. Nu
moet je dat eigenlijk zelf doen naast de opleiding.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Engels gaat voor niveau 2-Techniek ten koste van het leren van het beroep (gaat
er gelukkig uit).”
Afsluitend beoordelen/examineren
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Toelichting
Of een deelnemer kerntaken, werkprocessen en competenties uit het kwaliﬁcatiedossier beheerst, moet blijken uit proeven van bekwaamheid. Deze proeven
van bekwaamheid moeten worden uitgevoerd in de praktijk, of anders in een
gesimuleerde omgeving. Daarnaast zijn er toetsen om kennis te beoordelen.
Resultaten van toetsen en (deel)opdrachten worden opgenomen in het portfolio
van deelnemers.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Geïnterviewden noemen een aantal malen het ‘beoordelen met een proeve van
bekwaamheid’ als positieve factor. Als hier niet mee gewerkt wordt, willen scholen
daar soms wel naar toe. Ook het betrekken van een externe beoordelaar draagt bij
aan goede onderwijsresultaten.
Sommige deelnemers bereiken betere resultaten omdat ze niet meer alleen
beoordeeld worden met schriftelijke kennistoetsen. Met name de niveau
2-opleidingen kennen deelnemers die meer tot hun recht komen in nieuwe, aan
de praktijk verbonden vormen van beoordelen. Er zijn ook kanttekeningen. Bij de

kwaliteit van de beoordeling via proeven (te subjectief) en ook bij de hoeveelheid
werk; tijd die aan de beoordeling wordt besteed gaat ten koste van andere
elementen van het onderwijs.
Verbeteringen worden gezocht in de kwaliteit van de uitvoering van de gekozen
beoordelingsvorm. Bijvoorbeeld door te werken met meer heldere criteria en door
het organiseren van trainingen voor assessoren, inclusief de beoordelaars uit de
bedrijven.
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Beoordeling door bedrijven is moeilijk te organiseren.”
Betrokkenheid bij de deelnemers en actieve begeleiding
Toelichting
Al werkende bouwen docenten een docent-leerlingrelatie op. Deze relatie
is belangrijk voor het bereiken van goede resultaten. Deelnemers ervaren
betrokkenheid van docenten als deze hen ‘actief’ begeleiden.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Betrokkenheid van de docenten bij de deelnemers is vaak het eerste wat genoemd
wordt als antwoord op de vraag wat bijdraagt aan goede resultaten. Zowel
deelnemers als docenten en managers geven dit antwoord. Deelnemers benoemen
dat bijvoorbeeld als: we kunnen altijd bij ze terecht. Ook actieve begeleiding is
belangrijk: docenten die goed in de gaten houden hoe gewerkt wordt en ingrijpen
als het nodig is.
Docenten en managers merken ook vaak de kleinschaligheid van de opleidingen
(de docenten kennen alle deelnemers en overleggen onderling makkelijk) en de
veiligheid aan als positieve kenmerken. Voor deelnemers hebben deze factoren
minder gewicht. Ook niet in omgekeerde zin trouwens; grootschaligheid zien zij
niet zo direct als belemmerend. Voor hen zitten kleinschaligheid en veiligheid
waarschijnlijk in de bereikbaarheid van de docenten.
Verder wordt opgemerkt dat door de gewijzigde werkwijze ook de relatie
docent-deelnemer verandert. Er is meer openheid en er ontstaat meer contact.
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Deelnemers ervaren die persoonlijke aandacht als stimulerend. Het belang van
actieve begeleiding en betrokkenheid geldt voor alle onderdelen van het onderwijs:
het werken in de vakken, de persoonlijke begeleidingsgesprekken en het werken
aan de integrale opdrachten.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Het laatste opleidingsjaar hebben we minder individuele begeleiding, terwijl het
goed zou zijn als de studieloopbaanbegeleider ook dan eens vraagt hoe het gaat.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Als er een paar leerlingen in de kantine zitten, ga ik er naartoe en vraag of die
pauze afgesproken is met de rest van de groep.”
Bekwaamheid docenten
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Toelichting
De deskundigheid van docenten omvat twee elementen: de vakdeskundigheid en
de pedagogisch/didactische deskundigheid om het veranderde onderwijs vorm te
geven en uit te voeren.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Zowel vakdeskundigheid als pedagogisch/didactische deskundigheid zijn belangrijk
voor het bereiken van goede resultaten. Zowel deelnemers als docenten en
managers noemen dit. Deelnemers zijn zeer gecharmeerd van ‘echte vakmensen’.
Zulke docenten dragen positief bij aan hun opleidingsresultaten. Docenten die
niet goed kunnen werken met het veranderde onderwijs, noemen deelnemers als
belemmerende factor.
Uiteraard wordt gewerkt aan het vergroten van de deskundigheid van de docenten.
Dat gebeurt door middel van docentenstages (vergroten vakmanschap) en
trainingen op het gebied van coachen en beoordelen (assessorentrainingen). Niet
altijd staan docenten daar echter voor open. Speciﬁek is er het knelpunt van de
avo-docenten (Nederlands, Engels, wiskunde), die niet goed in staat zijn om de
verbindingen met het beroep te leggen.

Ten slotte schiet soms de organisatorische bekwaamheid van docenten tekort: het
organiseren van de deelnemers, eigen overleg, zorgen dat alles geregeld is voor het
uitvoeren van integrale opdrachten.
Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Er is veel verwarring bij de docenten, niemand weet bijvoorbeeld wanneer de
toetsen plaatsvinden en waarover ze gaan.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Docenten zijn handelingsonzeker. Ze weten niet of ze het goed doen.”
Invoering nieuwe kwaliﬁcatiedossiers
Toelichting
Invoering van de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers vraagt om een visie. Het gaat
om herontwerp van het onderwijs, zodanig dat het uitvoerbaar is en tot goede
resultaten leidt. Dit veranderproces vraagt aansturing en soms ook steun van
buiten.
Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Bevorderend voor goede resultaten is als een team zich inzet om het cgo krachtig
vorm te geven, bereid is te veranderen en te blijven zoeken naar verbeteringen.
Positief werkt ook als goede hulpmiddelen/instrumenten overgenomen kunnen
worden die elders (landelijk) ontwikkeld zijn. Dat scheelt werk en het komt de
kwaliteit ten goede.
Belemmerend werken een gebrek aan visie en/of een gebrek aan eenheid in visie.
In veel teams zijn wel enkele (oudere) docenten die op de vertrouwde wijze door
willen gaan en dat ook doen. Er zijn teams die daar positief mee omgaan en het
onderwijs zo inrichten dat daar (voorlopig) ook ruimte voor is. Maar soms leidt dit
tot stagnaties, die het onderwijs en de resultaten niet ten goede komen. Verder
gaan de veranderingen soms te snel; dan hebben docenten meer tijd nodig om
zich de nieuwe werkwijzen eigen te maken.
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Karakteristieke opmerkingen van deelnemers
“Het ontbreekt docenten aan een visie waar ze met cgo naar toe willen. Daardoor
zijn er steeds plotselinge veranderingen. Docenten zouden meer tijd moeten krijgen
om zich deze nieuwe vorm van onderwijs eigen te maken.”
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Er wordt veel druk op de docenten gelegd om in korte tijd een omslag te maken.”
Gebouwen, outillage, ﬁnanciën
Toelichting
Andere onderwijsvormen vragen eigenlijk ook een ander soort gebouwen. Een
school die alleen uit klaslokalen bestaat kan innovatief onderwijs belemmeren, en
daarmee het bereiken van goede resultaten. Een ander belangrijk voorwaardelijk
element is de ﬁnanciering van het veranderde onderwijs.
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Wat draagt bij aan goede resultaten en wat niet?
Uit de interviews blijkt dat echte belemmeringen in gebouwen en outillage zich niet
voordoen. Wel zijn verbeteringen mogelijk die kunnen bijdragen aan meer positieve
resultaten. Computers in de klas bijvoorbeeld, zodat je niet hoeft te worstelen
met te kleine open-leercentra. Een aantal keren wordt gesteld dat het veranderde
onderwijs arbeidsintensiever is. Eenmaal wordt opgemerkt dat de efﬁciency nog
wel verbeterd kan worden.
Karakteristieke opmerkingen van docenten
“Meer beamers, meer kleinere ruimten, meer ruimte om theorie uit te leggen bij de
praktijkruimten.”

Conclusies en aanbevelingen

6

Cgo geen revolutie
Competentiegericht onderwijs is niet nieuw. Nieuw is slechts dat een al langer
bestaande innovatietraditie in het middelbaar beroepsonderwijs het etiket
‘competentiegericht’ kreeg opgedrukt. In onderwijsinstellingen is soms al jaren
gewerkt aan vernieuwing van beroepsopleidingen aan de hand van uitgangspunten
die nu als ‘competentiegericht’ worden bestempeld.
Weliswaar heeft die beweging een sterke impuls gekregen met de integrale
omzetting van eindtermendocumenten in competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers.
Maar het onderscheid tussen opleidingen die zich richten op competentiegerichte
kwaliﬁcatiedossiers en opleidingen die dat niet doen, zal eerder gradueel dan
principieel zijn.
Gemengd beeld
Doel van de ‘wending naar competenties’ is om te komen tot beter
beroepsonderwijs. De invulling van ‘beter’ is geconcretiseerd in de negen
resultaatgebieden waar dit onderzoek zich op richt. De hier gerapporteerde
resultaten laten daarbij een gemengd beeld zien voor opleidingen die met
kwaliﬁcatiedossiers werken, waarbij opvalt dat het beeld bij de betrokkenen
positiever begint te worden.
De nu beschikbare gegevens suggereren voorzichtig een positieve ontwikkeling
na een tamelijk bewogen start. Experimentele opleidingen scoorden bijvoorbeeld
aanvankelijk slechter op het behalen van startkwaliﬁcaties dan niet-experimentele
opleidingen, maar die achterstand lijkt te worden ingelopen. Dat geldt weer niet
voor de uitval: die is in experimentele opleidingen in het algemeen juist geringer
dan in niet-experimentele opleidingen. In de houding van docenten is er een
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ontwikkeling naar een breder draagvlak voor cgo. Vervolgonderzoek zal duidelijk
moeten maken of deze trend doorzet.
Vergelijking nog lastig
De stelling dat opleidingen die langer met kwaliﬁcatiedossiers werken betere
resultaten te zien geven, kon in dit onderzoek niet bevestigd en/of weerlegd
worden. De beschikbare gegevens bieden wat dat betreft nog te weinig houvast.
Wel zijn er tekenen die in de richting van verbetering duiden. Zo doet bijvoorbeeld
de sector Techniek (die al vanaf het begin sterk vertegenwoordigd was onder de
experimentele opleidingen) het wat beter dan de welzijnssectoren (die in de eerste
jaren juist ondervertegenwoordigd waren).
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Praktijkoverstijgend onderwijsmodel ontbreekt nog
In het ontwerp van de invoeringsstrategie van het competentiegerichte beroepsonderwijs is niet voorzien in het werken naar een model dat de individuele
onderwijspraktijken overstijgt. Ontwikkeling van zo’n praktijkoverstijgend model
wordt echter wel bepleit en de Inspectie van het Onderwijs noemde daarvoor
vier ontwerpprincipes. In ons onderzoek vonden we een voedingsbodem voor
drie van die vier principes: ‘integratie van kennis, vaardigheden en houding’,
‘handelingsgeoriënteerd’ en ‘individugericht’.
Uit de reacties van contactpersonen en docenten blijkt dat zij in dit stadium vooral
belang hechten aan deskundigheden die gericht zijn op het coachend en adaptief
begeleiden vanuit contact met de deelnemer, het verbinden met de beroepspraktijk
en het leren van onderwijsinhouden. Houding en sociale vaardigheden (de soft
skills) merkt deze categorie geïnterviewden aan als doorslaggevend voor een
succesvolle start als beroepsbeoefenaar.
Het vierde ontwerpprincipe van de inspectie, ‘ontwikkelingsgericht op de loopbaan
van deelnemers’, komt momenteel nog minder uit de verf. Samenwerken met
het vmbo en hbo bijvoorbeeld krijgt slechts beperkt aandacht. Het lijkt erop dat
scholen zich primair richten op de eigen onderwijspraktijk.

Inrichting van het onderwijs
De kwaliﬁcatiedossiers vragen de opleidingen het onderwijs zo in te richten dat de
deelnemers de competentiegerichte opleidingsdoelen bereiken. Uit de interviews
blijkt dat uiteenlopende vormen mogelijk zijn. Betrokkenen hebben aangegeven
wat volgens hen bijdraagt aan goede resultaten en wat goede resultaten
belemmert. Vervolgonderzoek zal aan moeten aantonen of deze kenmerken
inderdaad tot betere onderwijsresultaten leiden.
De gevonden verschillen tussen experimentele en niet-experimentele opleidingen
wijzen enerzijds op relatief positieve ontwikkelingen binnen de opleidingen
en bedrijven, en anderzijds op de noodzaak om verder vorm te geven aan het
competentiegerichte onderwijs. Volgende metingen kunnen uitwijzen hoe het de
deelnemers in de toekomst vergaat op of na het middelbaar beroepsonderwijs.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek kan het inzicht in de werkzaamheid van competentiegericht
onderwijs verder vergroten. Dat kan langs verschillende wegen:
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1 Voortgaan met vergelijken van experimentele en niet-experimentele opleidingen
Om beter inzicht te krijgen in prestaties van beide type opleidingen op de
resultaatgebieden, is het nodig om opleidingen de tijd te geven die prestaties
te kunnen leveren. Pas in een later stadium kunnen we op grotere schaal de
deelnemers die in een opleiding met een kwaliﬁcatiedossier (experimenteel)
opgeleid zijn, onderscheiden van hen die een ‘eindtermen’-opleiding (nietexperimenteel) hebben gevolgd.
2 Inzicht in de relatie tussen de inrichting van het onderwijs en de resultaten
Voortgaand onderzoek naar de resultaatgebieden leidt niet tot inzicht in de
inrichting van het onderwijs. Voor de ontwikkeling van het competentiegerichte
onderwijs is het echter juist van belang om daar beter zicht op te krijgen.
Te denken valt aan longitudinaal onderzoek, uitgevoerd onder opleidingen
die onder verschillende condities en op verschillende manieren aan
competentiegerichtheid werken.

3 Inzoomen op speciﬁeke ontwikkelingen
Nadere analyse van beschikbare gegevens laat soms speciﬁeke ontwikkelingen
zien die de moeite van nader onderzoek waard zijn. Hoe komt het bijvoorbeeld
dat de techniekopleidingen van niveau 1 een relatief hogere doorstroom kennen
naar hogere mbo-niveaus? Hoe komt het dat bepaalde type opleidingen een
hoge uitval laten zien?
4 Meer aandacht voor het resultaatgebied ‘Beter inzetbare beroepsbeoefenaren’
Onderzoek naar deze inzetbaarheid kan duidelijk maken of competentiegericht
onderwijs zijn beloftes op dat terrein waarmaakt. Bijvoorbeeld door te kijken in
hoeverre afgestudeerden uit competentiegerichte opleidingen erin slagen om
werk te vinden en dat voor een bepaalde tijd te behouden. Lukt hen dat beter
dan afgestudeerden uit opleidingen die onder andere condities werken? Een
andere optie is onderzoek bij bedrijven die met beide soorten afgestudeerden
te maken hebben. Deze verdieping kan echter alleen plaatsvinden wanneer
er daadwerkelijk gesproken kan worden van groepen beroepsbeoefenaren die
competentiegericht zijn opgeleid.
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5 Competentiegericht onderwijs in de leerbedrijven
Onderzoek naar de competentiegerichte inrichting van het leren in de
leerbedrijven, kan deze bedrijven ondersteunen bij hun rol in het onderwijs.
Dat kan ook de samenwerking tussen scholen en bedrijven verbeteren. Ook
in dergelijk onderzoek gaat het erom factoren en inrichtingselementen te
identiﬁceren die bijdragen aan goede onderwijsresultaten bij de deelnemers.

Meer weten?

Volledig rapport
Het integrale onderzoeksrapport Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar
competentiegericht onderwijs. De vierde meting van de CGO-monitor, met een
volledig overzicht van bronnen, verantwoording van de toegepaste methodiek en
literatuurverwijzingen, is te downloaden op de website van ecbo: www.ecbo.nl
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