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[ 1 ] Voorwoord
In 2009 is verkennend onderzoek verricht vanuit het
Landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs [ecbo]
naar onderwijsinnovaties in de vorm van hybride
leeromgevingen (voorheen ‘Praktijknabij onderwijs’).
Hieruit is de publicatie gekomen ‘Leren in hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Praktijkverkenning, theoretische verdieping.’ (Huisman et al., 2010).
Dit onderzoeksproject over deze specifieke vorm van
onderwijsinnovaties wordt gecontinueerd in 2010 en
en daarop volgende jaren. Het onderzoek maakt deel
uit van het ecbo-onderzoeksprogramma dat is voorbereid in nauwe afstemming met een programmaraad,
die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het
ministerie van OCW, de MBO Raad en Colo, de vereniging van kenniscentra voor het beroepsonderwijs en
bedrijfsleven.
Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd voor en samen
met de onderwijspraktijk en het bedrijfsleven. Daarom
is met een aantal locaties die zijn bezocht tijdens het
verkennende onderzoek, een subsidie voor een onder
wijsinnovatieproject van het Innovatiearrangement aangevraagd bij Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO).
Deze innovatiesubsidie is gehonoreerd en het onder
wijsinnovatieproject is 1 augustus 2010 van start
gegaan.
Deze publicatie bouwt voort op analyse 1.0.1 Het
ontwerpmodel dat centraal staat in deze analyse is
gevalideerd in twee expertsessies. Vervolgens is het
toegepast bij zeven leeromgevingen. De resulterende
beschrijvingen zijn voorgelegd aan participanten van
de betreffende leeromgevingen. Op basis van de opmerkingen van deze participanten is analyse versie
2.1 gemaakt. In deze versie zijn de opmerkingen verwerkt die kleine bijstellingen met zich mee brachten
en met name betrekking hadden op de portretten van
de leeromgevingen.Een paar opmerkingen hebben
betrekking op grotere bijstellingen, die worden meegenomen naar versie 3.0.

1
Analyse 1.0 is te vinden op: http://www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=
ECB&id=2913 of http://www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl/profiles/
blogs/uitstekende-bijeenkomst
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[ 2 ] Inleiding
[ 2.1 ] Aanleidingen voor hybride
leeromgevingen

Anderzijds hebben we afgelopen jaren wel geleerd
niet langer in de valkuil trappen van een naïef geloof
in het leerpotentieel van de werkplek. Diverse onderzoeken naar werkplekleren (Berings, 2006, Doornbos,
2006; Poortman, 2007; Blockhuis, 2006, Van Woerkom, 2003; Billett, 2002) laten zien dat de werkplek
eenrisicovolle omgeving kan zijn voor beginnende
beroepsbeoefenaren. Risicovol omdat de kans op
onherstelbare fouten groot is zowel voor het bedrijf als
de student. Het vraagt veel begeleiding die door een
bedrijf vaak niet geleverd kan worden. Bovendien wijst
Nijhof (2006) er op dat m.n. academic skills juist niet
op de werkplek verworven worden. Terwijl deze laatste
naar verwachting steeds belangrijker worden (zie 
Vermeulen, e.a., 2007): onder invloed van maatschap
pelijke processen als versnelling, versnippering,
verdichting en verduurzaming, zal het werk steeds
kennisintensiever worden.

Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonder
wijs (WEB) in 1996, maakt de beroepspraktijkvorming
deel uit van alle opleidingen in het middelbaar beroeps
onderwijs. Het algemene doel van de beroepspraktijk
vorming is dat deelnemers competenties die niet op
school kunnen worden verworven en ontwikkeld, in hun
beroepspraktijkvorming leren (Algemene Rekenkamer,
2008). Met invoering van CGO, wat heeft geleid tot een
aanpassing WEB in 2005, is het belang van werkplek
leren in de opleidingen nog groter geworden.
De positionering van werkplekleren in het middelbaar
beroepsonderwijs gaat echter moeizaam. Poortman en
Visser (2009) constateren een aantal problemen. Ten
eerste is het bekend dat het geleerde op school vaak
niet zonder meer toepasbaar is in de beroepspraktijk.
Daarnaast geldt dat hetgeen is geleerd in een bepaalde
beroepspraktijk niet volledig probleemloos kan worden
overgezet naar andere (beroeps)situaties.

Er kan worden gesteld dat er een spanningsveld is
tussen leren en werken. In tabel 1 wordt een scherpe
tegenstelling tussen leren en werken gepresenteerd
(Poortman & Visser, 2010).

Tegelijkertijd is er de discussie over het leerpotentieel
van de werkplek. Enerzijds is er het besef dat er geen
betere leerschool is dan de beroepspraktijk zelf. Dit
komt deels doordat er simpelweg geen alternatief is:
een aantal zaken kun je alleen in de beroepspraktijk
zelf leren (bijv. omgang met echte klanten, presteren
onder druk, omgaan met tegenstrijdige eisen in het
werk zoals de spanning tussen situationele en institutionele logica (Vermeulen en Quanjel, 2007), werken
met bedrijfsspecifieke technologie (Billett, 2001).
Tegelijkertijd is er het besef dat leren meer is dan verwerven van kennis en vaardigheden (acquisitie). Leren is ook een sociaal proces (participatie): door mee
te werken in de praktijk leren beginnend beroepsbeoefenaren ook functioneren in een werkgemeenschap
(Wenger, 1998) en worden ze op die manier ingewijd
in de routines die noodzakelijk zijn om efficiënt te
functioneren. Zo is praktijkervaring ook belangrijk voor
de ontwikkeling van een beroepsidentiteit (zie Meijers
&Wardekker, 2001; Den Boer, 2009). Praktijkervaring is essentieel voor (zowel beginnende als ervaren)
beroepsbeoefenaren om zich te ontwikkelen in een vak
dat past hun talenten. Tot slot, biedt de praktijk een
leeromgeving passend bij de leerstijl leren-door-doen.

Poortman & Visser geven aan dat er in de praktijk
verschillende variaties van de nadruk op leren dan wel
werken worden gevonden. Het concept van ‘hybride
leeromgevingen in het beroepsonderwijs’ gaat over
deze variaties. In hybride leeromgevingen wordt gezocht
naar de combinatie van de sterke kanten van twee
traditionele leeromgevingen: de school (waarin leren
centraal staat) en de beroepspraktijk (waarin werken
centraal staat), die worden verweven tot een gemengde, productieve leeromgeving.
Bij hybride leeromgevingen wordt gestreefd naar het
combineren van het beste van twee werelden: de
sterke kanten van het schoolse leren en de sterke
kanten van leren op de werkplek. De volgende criteria
kunnen worden gebruikt voor het identificeren van
hybride leeromgevingen (Huisman e.a., 2010):
> Het gaat om een leeromgeving waarin de studenten2
een beroep leren uitvoeren met alle daarvoor beno-

2
In dit onderzoek gebruiken het woord ‘student’ en bedoelen hiermee
ook de leerling, cursist, participant, deelnemer e.d. Vergelijkbaar is
het woord ‘docent’, hiermee bedoelen we ook de persoon die de rol
van docent vervult: praktijkbegeleider, coach, opleiders, studieloop-

baanbegeleider, docent als onderwijsontwerper, tutor, senior e.d. Het
kan hierbij ook gaan om een externe of een senior student die de rol
van docent vervult.
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Spanningsveld tussen leren en werken
Leren centraal

Werken centraal

Acquisitie:
verwerving van competenties als doel

Participatie:
deelname aan werkproces en socialisatie als doel

Breed opleiden:
> voor landelijk geldige competenties en
diploma’s: flexibel vakmanschap
> theorie achter praktijk
> relevantie voor meerdere en verschillende
werksituaties
> aanvulling met andere doelen dan alleen goede performance, zoals ‘burgerschap’, ‘leren leren’

Specifiek opleiden:
> voor productiviteit en goede performance:
vakmanschap
> voor specifieke werktaken
> relevantie voor deze werkplek

Sturing bijvoorbeeld door:
> aandeel in tijd gereserveerd
> leermateriaal en opdrachten
> reflectie en toegewezen begeleiding

Authentiek leren:
> geen tijd speciaal voor leren, reflectie of begeleiding
gereserveerd
> aanwezige werkprocessen, materiaal, collega’s,
enzovoort als leerbronnen

tabel 1

>

>

>
>
>

we de volgende: ‘A learning environment consists of
the physical and digital setting in which learners carry
out their work, including all the tools, documents and
other artefacts to be found in that setting. Besides the
physical and digital setting, it includes the socio-cultural setting for such work’ (Goodyear, 2001).

digde kennis, vaardigheden en houdingsaspecten,
gekoppeld aan het uitvoeren van beroepsmatig
handelen in een realistische context.
De leeromgeving wordt bij voorkeur in samenwerking
tussen school en bedrijf opgezet en uitgevoerd.
Studenten worden dus niet tijdelijk overgeleverd
aan het bedrijf.
In de leeromgeving leren/werken meerdere studenten
tegelijk. Het gaat dus niet om één student op stage
in een bedrijf.
Er is geen fysieke scheiding tussen school en bedrijf
(leren en werken).
Het productieproces is duidelijk aanwezig maar er
is expliciet ruimte voor leren.
Docenten van school en praktijkopleiders in de
praktijk vervullen in een dergelijke omgeving andere
rollen dan bij gescheiden vormgeving van een
schooldeel en een praktijkdeel.

Termen die dicht tegen het begrip leeromgeving
aanliggen zijn ‘curriculum’ of ‘leerplan’ (SLO, 2009),
die op nano (individueel), micro (groep), meso (school,
opleiding), macro (nationaal) en supra (internationaal)
niveau kunnen voorkomen. Een mogelijk verschil tussen het begrip leeromgeving en die van curriculum of
leerplan is dat het niet alleen het plan omvat voor de
beoogde activiteiten, maar daarnaast ook expliciet de
volgende aspecten vormgeeft: de tijdsindeling(tijd),
de invulling van de rollen van de actoren (rollen), het
kiezen voor en inrichten van alle materiële aspecten
van de digitale en fysieke ruimtes (ruimtes), inclusief
de benodigde materialen, instrumenten, gereedschappen en hulpmiddelen (instrumenten). De vier genoemde
elementen: tijd, rollen, ruimtes en instrumenten, worden
beschouwd als de vier bouwstenen voor leeromgevingen
(Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010;
Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010a; 2010b).

[ 2.2 ] Wat is een leeromgeving?
Voordat we verder ingaan op het Ontwikkelmodel voor
hybride leeromgevingen dat centraal staat in deze
analyse, eerst meer aandacht voor het begrip ‘leeromgeving’. Als definitie van een leeromgeving hanteren
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Een leeromgeving bestaat uit samenhangende leer
werktaken. Een leerwerktaak is synoniem aan het
begrip van de ‘hele taak’ uit het 4C/ID-model, waarin
leertaken gebaseerd op levensechte, authentieke taken
uit de beroepspraktijk de centrale rol spelen (Van
Merriënboer, Clark & De Croock, 2002).

De positie van een leeromgeving in de opleiding wordt
schematisch weergegeven in figuur 1. In deze figuur
is te zien dat een opleiding bestaat uit meerdere opleidingsjaren. Een opleidingsjaar wordt georganiseerd in
meerdere leeromgevingen. Leeromgevingen kunnen
een blok- of een lintvorm hebben. Een leeromgeving is
die organisatorische eenheid die door een student als
eenheid wordt gezien. In een leeromgeving komt een
afgerond deel van het opleidingsjaar aan bod.

Opleiding
Leeromgeving in blokvorm
Leerwerktaken
Leeromgeving in lintvorm

Opleidingsjaar 2

Opleidingsjaar 1
figuur 1
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[ 3 ] Ontwikkelmodel voor Hybride
				 leeromgevingen
Spanningsveld tussen leren en werken

Vormen van werkplekleren

Vormen van binnenschools leren

Leren centraal

Deels
Hybride

Overwegend
Hybride

Volledig
Hybride

Overwegend
Hybride

Deels
Hybride

Werken centraal

figuur 2

[ 3.1 ] Basis van het Ontwikkelmodel

overwegend en deels hybride omgevingen te vinden.
De varianten verschillen in de mate van hybriditeit.De
mate van hybriditeit kan als volgt schematisch worden
weergegeven (zie figuur 3).

Het Ontwikkelmodel voor hybride leeromgevingen is
geïnspireerd op de Matrix voor competentiegericht
beroepsonderwijs. Instrument voor het ontwikkelen
van beroepsonderwijs op basis van competenties
(Wesselink, Van den Elsen, Biemans & Mulder, 2004).
In figuur 2 wordt de basis van het Ontwikkelmodel
gevisualiseerd.

[ 3.3 ] Dimensies van hybriditeit
In het model zijn een vijftal dimensies op basis van de
literatuur uitgewerkt, die ondersteuning bieden bij het
ontwerpen van hybride leeromgevingen, te weten:

In de figuur staan links en rechts de dimensies van
Poortman & Visser (2010). Deze dimensies lopen
synchroon aan de verticale as in het Leeromgeving
Ontwerpmodel (Zitter, e.a. 2009; Zitter, 2010; Zitter
e.a. 2010a, 2010b), met bovenaan ‘kennisacquisitie’
en onderaan ‘socialisatie/participatie’. Links staat
leren centraal, waarbij het gaat om acquisitie met de
verwerving van competenties als doel. Deze vorm van
leren vindt vaak plaats in een schoolse setting. Rechts
staat werken centraal, waarbij het gaat om participatie,
de deelname aan het werkproces met socialisatie als
doel. Dit proces vindt vaak plaats in bedrijven en
instellingen (de beroepspraktijk). Tussen de zuivere
vorm van leren centraal en werken centraal, zijn vele
varianten mogelijk. Links van het midden gaat het om
vormen van binnenschools leren, rechts om vormen
van werkplekleren.

1. Het werkproces als context voor het leerproces: leren
wordt expliciet uit het werk gehaald (Aalsma, 2011)
2. Uitvoering van het werkproces: de levensechte
uitvoering van het werkproces is uitgangspunt voor
het leerproces, waarbij de lerende wordt gevraagd
zaken te expliciteren (voortbouwen op idee van
metacognitieve functie van routines, Hoeve, Jorna
& Nieuwenhuis, 2006).
3. Integratie 4 kwadranten (voortbouwen op Zitter, e.a.
2009; Zitter, 2010; Zitter e.a. 2010a, 2010b)
a. Rollen: multi-level, multiprofessioneel en uitwisselbaar
b. Ruimtes zijn geschikt om te leren en te werken
c. Hulpmiddelen: hulpmiddelen hebben dubbelrol
d. Tijd kan worden aangepast aan leerbehoefte
(vertragen, versnellen, etc.)

[ 3.2 ] Mate van hybriditeit
4. Beoordeling: de mate waarin zowel de werkomgeving als de leeromgeving benut wordt voor het
beoordelen.

In het midden positioneren we de volledig hybride leerwerkomgeving, waarin leren en werken zijn verweven
in tijd en plaats. Links en rechts van het midden zijn
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Mate van hybriditeit
leren
centraal

werken
centraal

1

2

Deels hybride

Leren of werken centraal

4

3

Overwegend hybride
Volledig hybride

figuur 3

5. Organisatie van de begeleiding: de mate van inbreng
van kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven dan
wel vanuit het onderwijs.

De gemaakte analyses zijn voorgelegd aan de partici
panten van de zeven omgevingen. Hierbij is gevalideerd
of het model op een herkenbare manier is toegepast.
Daarnaast is het model en het beoogde gebruik van het
model gevalideerd. De feedback van de participanten is
verwerkt in de hier gepresenteerde analyse 2.1.

Deze dimensies worden in de volgende paragrafen
nader toegelicht. In het volgende hoofdstuk is het
Ontwikkelmodel met de vijf hoofddimensies toegepast
op zeven omgevingen.

[ 3.5 ] Toepassingen Ontwikkelmodel
Door het ontwikkelperspectief op te nemen bieden we
praktijken (zowel binnen als buiten het project) een
hulpmiddel om hun eigen ontwikkeling in kaart te
brengen. Het instrument is een hulpmiddel om impliciete ideeën en wensen te expliciteren, en daarmee
bij te dragen aan:

[ 3.4 ] Gevolgde aanpak
In het verlengde van analyse 1.0 is analyse 2.0 uitgevoerd. Deze analyse is van start gegaan met het maken
van een concept model. Dit model is vervolgens voorgelegd aan twee groepen van experts: Team Kennis
en de Denktank van project/thema Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Het gevalideerde
model is vervolgens toegepast op zeven omgevingen.
Het model en de diagnoses die zijn gemaakt met dit
model zijn vastgelegd in analyse 2.0.

> Creëren van gedeeld beeld: Om een begin te maken is het belangrijk een positionering in de matrix
te bepalen voor de huidige situatie in de eigen
opleiding. Ga op basis van de matrix per principe
na waar de eigen hybride leeromgeving kan worden

7

[ 3 ] Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen

onderzoekers en ontwikkellocaties over de positionering van een praktijk (validatie van de onderzoekswaarnemingen).

gepositioneerd. Laat collega’s dit ook invullen en
vergelijk de uitkomsten. Discussieer over de punten
waar de meningen uiteen lopen.
> Prioritering voor de toekomst: Bepaal de positionering voor de huidige situatie en voor de gewenste
situatie. Maak een vergelijking van de ‘ist’ met de
‘soll’ situatie. Op basis van deze vergelijking kunnen
prioriteiten voor de toekomst worden gedefinieerd.
Het is namelijk niet noodzakelijk om voor alle dimensies dezelfde mate van hybriditeit na te streven of
tegelijkertijd te innoveren op alle dimensies. Het
model kan helpen om keuzes te verhelderen en
scherp te maken.

2. De praktijken ten opzichte van elkaar kunnen worden
gepositioneerd.

[ 3.6 ] De dimensies van het Ontwikkelmodel
Op deze pagina wordt eerst de figuur gepresenteerd
van het Ontwikkelmodel met daarin alle dimensies
(zie figuur 3). Vanaf de volgende pagina wordt iedere
dimensie nader toegelicht

Vanuit onderzoeksperspectief biedt dit model een kader
voor beschrijving van de uitgangssituatie van de deelnemende praktijken, waarmee:
1. Een heldere discussie kan worden gevoerd tussen

Dimensies van Ontwikkelmodel
Leren
Centraal

Deels
Hybride

Overwegend
Hybride

Volledig
Hybride

1		 Inrichting werkproces
2		 Inrichting leerproces
3a		 Leerwerkrepertoire
3b		 Rollen
3c

Ruimtes

3d		 Instrumenten
3e

Tijd

4

Beoordeling

5

Organisatie begeleiding

figuur 3
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Overwegend
Hybride

Deels
Hybride

Werken
Centraal
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1

Inrichting werkproces

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Het leerproces en het
werkproces worden
dichtbij elkaar georganiseerd.

Het leerproces en het
werkproces worden
deels geïntegreerd.
Het leerproces bepaalt de organisatie
van het werken en
leren.

Het werkproces biedt
de dominante context
voor het leerproces,
waarbij het leren
expliciet uit het werkproces wordt gehaald.
Leren en werken zijn
systematisch met
elkaar verweven.

Het werkproces en
het leerproces worden
deels geïntegreerd.
Het werkproces organiseert daarbij het
leren.

Het werkproces en
het leerproces worden
dichtbij elkaar georganiseerd.

tabel 2

1. Inrichting werkproces

waarbij wel expliciet tijd, ruimte en ondersteuning is
voor het leerproces. Leren en werken zijn in de volledig
hybride omgeving systematisch met elkaar verweven.

In het competentiegericht onderwijs staan niet langer
vakinhoudelijke leerstof maar de kerntaken van het beroep binnen het curriculum centraal. Het werk wordt
zo de opleiding binnengehaald. Het aandeel het werkproces in de leeromgeving kan verschillen. Dit aandeel
verloopt van het dichtbij elkaar organiseren van het
werkproces en het leerproces, via het deels integreren,
tot volledige integratie. In de laatste situatie biedt het
werkproces volledig de context voor het leerproces,

De omgeving kan dan zowel levensecht (vanuit een
echte bedrijfspraktijk) als deels geconstrueerd (vanuit
een samenwerkingsverband een nieuwe entiteit) zijn
georganiseerd. Deze dimensie is overigens sterk gerelateerd aan dimensie 3a Leerwerkrepertoire.
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2

Inrichting Leerproces

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Opdrachten/projecten
worden toegevoegd
aan de vakken om
het leerproces in te
richten.

Realistische opdrachten/projecten zijn
uitgangspunt voor inrichten van leerproces,
waarbij incidenteel
wordt gevraagd om
aspecten te expliciteren.

De werkelijke uitvoering van het werkproces is uitgangspunt
voor leerproces, waarbij van de lerende
wordt gevraagd om op
natuurlijke momenten
aspecten te expliciteren.

Het werkproces is ook
het leerproces, waarbij
systematisch wordt
gevraagd om aspecten
van het leerproces te
expliciteren.

Opdrachten/projecten
worden toegevoegd
aan het werkproces
t.b.v. het leerproces.
Vb. inwerktraject

tabel 3

2. Inrichting leerproces

kennis naar de achtergrond verschuift en dat de
opleiding in brede zin, dus ook wat betreft het aanleren
van overstijgende beroepskwalificaties, in zal boeten
aan kwaliteit. Het Ruggengraatmodel geeft dit duidelijk
weer, zie Hoofdstuk 5.

In hybride leeromgevingen is de beroepscontext is een
belangrijke drager voor het ontwerpen van leerprocessen. De levensechte uitvoering van het werkproces is
uitgangspunt voor het leerproces. Leren in werksituaties
is een vorm van leren die samenvalt met het alledaagse
handelen (zie Van Woerkom, 2003). De planning,
sturing en controle in deze vorm berust geheel bij de
lerende (Weistra, 2005). Dit maakt het lastig om na te
gaan of en hoe er wordt geleerd. Een risico is dat het
kan leiden tot onafgemaakte leerprocessen. Onder
druk van de productie-eisen wordt gezocht naar een
oplossing die werkt en dat hoeft niet persé de beste
oplossing te zijn (Nieuwenhuis, 2009).

Bij de dimensie ‘Inrichting leerproces’ wordt aangeven
hoe het leerproces is vorm gegeven. Bij deels hybride
worden er in de schoolse setting realistische opdrachten/projecten toegevoegd aan het leerproces en in
de beroepspraktijk schoolse opdrachten/projecten
toegevoegd aan het werkproces. Bij een overwegend
hybride omgeving worden leer- en werkproces al meer
geïntegreerd. Volledig hybride houdt in dat de werkelijke uitvoering van het werkproces uitgangspunt is voor
het leerproces, waarbij er vanuit het perspectief van
leren van de lerende wordt gevraagd om op natuurlijke
momenten relevante aspecten te expliciteren. Het gaat
dan bijvoorbeeld om het toelichten van keuzes die zijn
gemaakt; het kunnen verdedigen van besluiten of het
uitleggen van de gang van zaken aan een buitenstaander (klanten/cliënten).

Om meer en effectiever gebruik maken van de beroepscontext, ofwel: wil je leren uit het werk kunnen halen,
dan vraagt dat om een andere ordening en ontwerp
van leerprocessen (Aalsma, 2011). De beroepscontext
moet worden geanalyseerd om een contextrijke leerwerkomgeving te kunnen creëren. Je zult je af moeten
vragen: wat kun je hier leren, waar zit kennis ‘verstopt’,
wat heb je nodig om je de beroepscontext eigen te
gaan maken? Het gevaar van niet voldoende uiteenrafelen van de beroepscontext en deze als vast gegeven
te veronderstellen, is dat theoretische

Deze dimensie is overigens sterk gerelateerd aan de
dimensie 3a Leerwerkrepertoire.
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3a

Leeromgeving Ontwerpmodel - Leerwerkrepertoire

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Kennisacquisitie;
Leren van Experts;
Oefenen/Simulaties
en Deel leren uitmaken van Community
of Practice worden
deels geïntegreerd.
AVO en Beroepspraktijkvorming deels
geïntegreerd.

Kennisacquisitie;
Leren van Experts;
Oefenen/Simulaties
en Deel leren uitmaken
van Community of
Practice zijn volledig
geïntegreerd.
AVO en Beroepspraktijkvorming sterk
geïntegreerd.

Kennisacquisitie;
Leren van Experts;
Oefenen/Simulaties en
Deel leren uitmaken
van Community of
Practice zijn volledig
geïntegreerd en kunnen worden afgestemd
op de behoefte van de
individuele lerende.
AVO gebeurt in context
van werkproces. Beroepspraktijkvorming
is aanvullend/verbredend van aard.

Er is systematisch
aandacht voor de
werkomgeving als
leeromgeving. Er is
sprake van een corporate curriculum.

Er is incidenteel
aandacht voor de
werkomgeving als
leeromgeving.

tabel 4

3a Leeromgeving Ontwerpmodel –
Leerwerkrepertoire

2. Realistische-Acquisitie: het gaat hier bijvoorbeeld
om leren van experts (mensen uit de praktijk).

De dimensie ‘leerwerkrepertoire’ heeft betrekking op
de vier kwadranten van het Leeromgeving Ontwerpmodel. Het Leeromgeving Ontwerpmodel kent twee
dimensies waarlangs de vier ontwerpperspectieven
(ontwerpbare bouwstenen) van een hybride leeromgeving kunnen worden gepositioneerd.
(1) Aquisitie-Participatie (Sfard, 1998). Deze dimensie
geeft aan of het accent ligt op de meer traditionele
kennisacquisitie-benadering van expliciete kennis die
kan worden overgedragen en waarin het verwerven
van kennis meer individueel is georiënteerd. Of dat het
accent ligt op de meer socio-culturele, participatieve
benadering, waarbij leren wordt gezien als het leren
functioneren in een (professionele) gemeenschap;
waarbij het gaat om het proces van socialiseren en deel
gaan uitmaken van een team/beroepsgroep.
(2.) Geconstrueerd-Realistisch. Deze dimensie geeft
aan of er wordt gekozen voor een meer gereduceerde
en gecontroleerde versie van de werkelijkheid (geconstrueerd) of voor de realiteit in haar volle complexiteit
(realistisch). Deze twee dimensies staan haaks op
elkaar en vormen vier kwadranten:

3. Geconstrueerde-Participatie: het gaat hier bijvoorbeeld om oefenen en simulaties.
4. Realistische-Participatie: het gaat hierbij om het
deel leren uitmaken van een community of practice.
In een deels hybride omgeving worden leerwerktaken
uit de vier kwadranten deels geïntegreerd. In een over
wegend hybride omgeving vindt sterkere integratie
plaats. Bij een volledig hybride omgeving zijn leerwerk
taken uit de verschillende kwadranten volledig geïntegreerd en kunnen ze bovendien worden afgestemd op
de behoefte van de individuele lerende. Bij volledige
integratie zijn er expliciet verbindingen ontworpen
tussen de vier kwadranten en is het minder aan de
individuele lerende om zelf die verbindingen te leggen.
Bij leren centraal, in de schoolse setting, wordt bij
deze dimensie ook de positie van Algemeen Vormend
Onderwijs (AVO), ondermeer: Nederlands, vreemde
talen, rekenen, Leren Loopbaan Burgerschap, en de
Beroepspraktijkvorming (BPV) aangegeven. Deze
verloopt van deels geïntegreerd, via sterk geïntegreerd,
naar in de context van het werkproces (AVO) en aanvullend/verbredend (BPV).

1. Geconstrueerde-Acquisitie: het gaat hierbij om kennisacquisitie door bijvoorbeeld frontaal onderwijs of
zelfstudie.
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3b

Leeromgeving Ontwerpmodel – Rollen

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Incidenteel wordt er
van actoren verwacht
verschillende rollen te
vervullen, zowel in het
werkproces, als in het
leerproces.

Rollen zijn afspiegeling van beroepspraktijk naast de rollen
voor leerproces; ze
zijn multi-level en
multiprofessioneel.
Er is deels roluitwisseling.

Rollen zijn afspiegeling
van beroepspraktijk,
naast de rollen voor
leerproces; ze zijn
multi-level (mbo-hbowo en junior-mediorsenior) en multidisciplinair. Er is volledige
roluitwisseling: iedere
actor kan elke rol vervullen naar behoefte.

De rollen van het
werkproces staan
centraal. Meer systematisch wordt van
actoren verwacht dat
ze rollen uit het leerproces vervullen.

De rollen van het
werkproces staan
centraal. Incidenteel
wordt van actoren
verwacht dat ze rollen
uit het leerproces vervullen, zoals mentor,
coach, expert.

tabel 5

3b Leeromgeving Ontwerpmodel – Rollen

> Rollen zijn afspiegeling van de beroepspraktijk.
> Er zijn rollen voor het leerproces, bijvoorbeeld
(peer)assessor of inhoudelijk deskundige.
> Rollen zijn multi-level: (v)mbo-hbo-wo (studenten)
en junior-medior-senior (rollen beroepspraktijk).
> Rollen zijn multidiscplinair: voor de uitvoering van
een werkproces zijn meerdere disciplines nodig, deze
worden onderkend en betrokken in de omgeving.

De dimensie ‘Rollen’ is één van de vier ontwerpbare
bouwstenen uit het Leeromgeving Ontwerpmodel.
Rollen kunnen expliciet worden ontworpen en ondersteuning bieden aan het ontwikkelingsproces tijdens
werken en leren.
Wanneer leren centraal staat, in een schoolse setting,
gaat het om de traditionele rollen van docent en student.
Wanneer werken centraal staat, in de beroepspraktijk,
gaat het om de rollen uit het werkproces. Richting
volledig hybride moeten de rollen voldoen aan de
volgende criteria:

Er is roluitwisseling mogelijk. Dit houdt in dat actoren
verschillende rollen kunnen vervullen. Zo kan een
docent ook de rol van lerende vervullen of kan een
student de rol van expert of leidinggevende in het
werkproces op zich nemen.
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3c

Leeromgeving Ontwerpmodel – Ruimtes

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Fysiek - Instructie- en
praktijklokalen; ruimtes beroepspraktijk
vlak bij elkaar.
Digitaal – ondersteuning leerproces en
werkproces dichter bij
elkaar georganiseerd.

Fysiek - Ruimtes zijn
geschikt voor instructie en beroepspraktijk.
Digitaal – ondersteuning leerproces en
werkproces is deels
geïntegreerd.

Fysiek - Ruimtes zijn
geschikt voor instructie
en beroepspraktijk en
kunnen bovendien
worden aangepast
aan de behoefte van
gebruikers/situatie.
Digitaal: ondersteuning
leerproces en werkproces is volledig geïnte
greerd en kan waar
nodig worden aanpast
aan individuele en
collectieve behoefte
gebruikers.

Fysiek - Ruimtes zijn
geschikt voor zowel
werken leren.
Digitaal – ondersteuning werkproces en
leerproces is deels
geïntegreerd.

Fysiek ruimtes zijn
ingericht voor het
werken en kunnen
incidenteel gebruikt
worden voor het leren
Digitaal – ondersteuning werkproces en
leerproces dichter bij
elkaar georganiseerd.

tabel 6

3c. Leeromgeving Ontwerpmodel – Ruimtes
Bij de dimensie ‘Ruimtes’ gaat het om de fysieke en
digitale ruimtes van de leeromgeving. Bij deels hybride
omgevingen zijn de ruimtes ontworpen voor ofwel leren
of werken, maar zijn wel dichtbij elkaar. Richting

volledig hybride worden ruimtes multifunctioneel en
kunnen ze bovendien worden aangepast aan de behoefte van individuen of het collectief in verschillende
situaties.
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3d

Leeromgeving Ontwerpmodel – Instrumenten

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Incidenteel worden
twee soorten instrumenten ingezet: voor
het leerproces en het
werkproces.

Er worden systematisch twee soorten
instrumenten ingezet:
voor het leerproces en
het werkproces.

Instrumenten hebben
een krachtige dubbelrol: ondersteunend
aan het uitvoeren en
expliciteren van het
werkproces en het
leerproces. Instrumenten functioneren als
‘boundary objects’: ze
helpen met de communicatie en samenwerking over grenzen
heen en ze helpen om
verschillende facetten in de omgeving te
verbinden.

Instrumenten worden
systematisch ingezet:
voor het werkproces
en het leerproces.

Instrumenten zijn
gericht op het werkproces en worden
incidenteel ingezet in
het leerproces.

tabel 7

3d Leeromgeving Ontwerpmodel – Instrumenten

overwegend hybride worden instrumenten van beide
soorten systematisch naast elkaar gebruikt. In volledig
hybride omgevingen hebben instrumenten een dubbel
functie: ze zijn ontworpen voor het leerproces en voor
het werkproces. Daarnaast worden instrumenten steeds
meer grensoverschrijdend (‘boundary objecten’). Dit
betekent dat ze geschikter zijn om te communiceren
en samen te werken over grenzen heen, zowel de
grenzen van verschillende disciplines of beroepen, als
verschillen in deskundigheid. Ook kunnen boundary
objecten helpen bij het verbinden van leerwerktaken
uit de vier verschillende kwadranten (Zitter, e.a. 2009;
Zitter, 2010; Zitter e.a. 2010a, 2010b).

De dimensie ‘Instrumenten’ gaat over de volle breedte
van gereedschap, hulpmiddelen en instrumenten die
zijn ontworpen om leerprocessen en werkprocessen
te ondersteunen. Instrumenten vormen een krachtige
manier om invloed uit te oefenen op leer- en werkprocessen, aangezien ze expliciet kunnen worden ingezet
om gewenst gedrag uit te lokken.
Verder is deze dimensie vergelijkbaar met dimensie 3c
Ruimtes. Bij deels hybride gaat het om separate soorten instrumenten, waarbij incidenteel gebruik wordt
gemaakt van instrumenten van ‘het andere soort’. Bij
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3e

Leeromgeving Ontwerpmodel - Tijd

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Er wordt incidenteel
rekening mee gehouden dat het aspect
tijd van het leerproces
verschilt van tijd van
het werkproces.

Beperkt aanpassen
tijd werkproces (vertragen, versnellen,
ingrijpen etc.) aan
behoefte van een
individuele lerende.

Tijd werkproces kan
worden aangepast
(vertragen, versnellen,
ingrijpen etc.) aan
behoefte van het eerproces van een individuele lerende.

Beperkt aanpassen
tijd werkproces (vertragen, versnellen,
ingrijpen etc.) aan
behoefte van een
individuele lerende.

Er wordt incidenteel
rekening mee gehouden dat het aspect tijd
van het werkproces
verschilt van tijd van
het leerproces.

tabel 8

3e Leeromgeving Ontwerpmodel – Tijd

In deels hybride omgevingen wordt er incidenteel
rekening mee gehouden dat er verschillen zijn tussen
de tijd van het leerproces en die van het werkproces.
Richting volledig hybride wordt er meer en explicieter
gemanipuleerd met het aspect tijd van het werkproces,
zodat het past bij de behoefte van het leerproces van
een individu.

De dimensie ‘Tijd’ gaat over het expliciet omgaan met
het aspect tijd van het leerproces en van het werkproces,
die sterk kunnen verschillen. Het aspect tijd heeft te
maken met ondermeer: tempo, volgorde, vertragen,
versnellen, hoeveelheid tijd, deadlines etc.
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4

Beoordeling

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Beoordeling is incidenteel holistisch van
aard, geïntegreerd
met reflectie op het
werkproces en in
dienst van de professionele ontwikkeling
van een individuele
lerende.

Beoordeling is meer
systematisch holistisch van aard, geïntegreerd met reflectie
op het werkproces
en in dienst van de
professionele ontwikkeling van een individuele lerende.

Beoordeling is holistisch van aard, geïnte
greerd met reflectie
op het werkproces en
staat in dienst van de
professionele ontwikkeling van een
individuele lerende.

Beoordeling van de
uitvoering van het werkproces staat centraal;
is meer systematisch
gerelateerd aan leerproces en in dienst
van de professionele
ontwikkeling van een
individuele lerende.
(aandacht voor EVC)

Beoordeling van de
uitvoering van het
werkproces staat centraal; is incidenteel
gerelateerd aan leerproces en in dienst
van de professionele
ontwikkeling van een
individuele lerende.

tabel 9

4. Beoordeling

> Geïntegreerd van aard: het gaat niet om beoordelingen die geïsoleerd plaats vinden en geen relatie
hebben met functioneren in het werkproces.
Beoordelingen gaan over het functioneren in het
werkproces en zijn verbonden aan de reflectie op
het functioneren in het werkproces.
> In dienst van de professionele ontwikkeling:
beoordelen gebeurt in het licht van het ontwikkelingsproces. Het gaat niet om het beoordelen van
losse situaties, maar in het kader van de richting
waarin een individu zich wil ontwikkelen.

De dimensie ‘Beoordeling’ geeft aan hoe de verschillende vormen van beoordelen, zowel formatief
als summatief, zijn vormgegeven. Richting volledig
hybride omgevingen voldoen de beoordelingen aan de
volgende criteria:
> Holistisch van aard: er worden geen deelaspecten, separaat beoordeeld, de beoordelingen zijn
holistisch en gaan over kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten.
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5

Organisatie van de begeleiding

Leren centraal Deels hybride

Leren centraal Overwegend hybride

Volledig hybride

Werken centraal Overwegend hybride

Werken centraal Deels hybride

Theoriedocenten
werken incidenteel
samen met praktijkexperts, in de zin van
organisatorische en
inhoudelijke afstemming binnen een bepaalde leeromgeving
(bijv. in simulaties).
Expertises gescheiden. SLB gescheiden
georganiseerd.

Theoriedocenten en
praktijkexperts zijn
gericht op de uitvoerende beroepscontext
en dragen daar ieder
hun steentje aan bij.
Op meerdere momenten kunnen rollen
tijdelijk van elkaar
overgenomen worden.
SLB taak van één van
de twee begeleiders.

Vakmanschap, kennis
en beroepshouding
worden door iedere
begeleider gedragen
(integraal denken
en werken vanuit de
beroepscontext). Ook
SLB hoort bij takenpakket en wijze van
begeleiden (niet apart
georganiseerd). Begeleidingsmethodieken
voor werkend leren
gaan samen met goed
leermeesterschap.

Er is systematisch
aandacht voor theoretische vorming: er kan
systematisch beroep
worden gedaan op
theorie en leerprocesbegeleider.

Er is incidenteel
aandacht voor theoretische vorming: er kan
incidenteel beroep
worden gedaan op
theorie en leerprocesbegeleider.

tabel 10

5. Organisatie van de begeleiding

beschikbaar zijn van de begeleider blijken belangrijke
voorwaarden om een dieper begrip te ontwikkelen.
De dimensie ‘organisatie van de begeleiding’ geeft
aan hoe docenten in brede zin, dus ook praktijkbegeleiders, praktijkdeskundigen, coaches etc. worden
georganiseerd om de begeleiding te verzorgen. Richting volledig hybride omgevingen wordt vakmanschap,
kennis en beroepshouding door iedere begeleider
gedragen. Dit betekent overigens niet dat alle begeleiders hetzelfde zijn of hetzelfde moeten kunnen, wel is
het zo dat iedere begeleider integraal denkt en werkt
vanuit de beroepscontext.

De werkplek is een (veelbelovende) leerplek, echter
met de kanttekeningen dat dieper begrip vanuit ‘leren
door te doen’ niet zomaar ontwikkeld wordt. De rol van
begeleiding bij praktijkleren is cruciaal. Billett (2000
in Poortman en Visser, 2010) wijst op het belang van
‘begeleid leren’. ‘Begeleid leren’ wordt gedefinieerd
als een meer ervaren collega (mentor genoemd) die
technieken en strategieën gebruikt om de ontwikkeling
van de kennis van minder ervaren collega’s (deelnemers) te begeleiden en hierop toezicht te houden.
De strategie van vragen stellen en het daadwerkelijk
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[ 4 ] Portretten
In dit hoofdstuk zijn portretten te vinden van de zeven
omgevingen waarop het Ontwikkelmodel is toegepast.
De meeste van deze omgevingen zijn aan bod gekomen
in Analyse 1.0. Ieder portret bestaat uit de volgende
onderdelen:

> Contextmodel
> Leeromgeving Ontwerpmodel (samenvatting)
> Ontwikkelmodel (samenvatting)
De volgende zeven omgevingen komen aan bod:
1. Koning Willem I College:
Middelbare Horeca School [MHS]
2. Koning Willem I College: Waterfabriek [WF]
3. Koning Willem I College: Academie voor Media, Art
& Performance, afdeling Fotografie [MAP]
4. Hanzehogeschool: Ateliers/Werf voor studenten
van opleidingen voor Architectuur, Bouwkunde &
Civiele Techniek, Vastgoed & Makelaardij, Human
Technology en Facility Management [AH].
5. Alfa College: Bouwkunde niveau 4 [BA]
6. Friesland College: Sportstad Heerenveen [SH]
7. ROC Asa: Autotechniek [AA]
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[ 4.1 ] Koning Willem I: Middelbare Horeca School [MHS]

					
Contextmodel MHS
			
		
			

q

Onderwijsorganisatie:

Werkproces:

Aantal + type opleidingen: De middelbare
horecaschool heeft in totaal 9 opleidingen
keuken en bediening, niveau 2-4 bbl, niveau
2 bol en niveau 4 bol. Niveau 3-4 bbl worden
niet opgeleid in de hybride omgeving.

			
			

Typering werkprocessen:
Nadruk op gestroomlijnde/protocollaire processen en bewakende processen.

			

¥

Invloed branche: zichtbaar aanwezig; invloed
kenniscentrum: Kenniscentrum (Kenwerk) is
bepalend wat betreft het “WAT” (Middelbare
Horecaschool bepaalt zelf het “HOE”).

∆

Typering arbeidsmarkt: meer maatwerk,
samenwerking in inkoopnetwerken, door
invloed van globalisering belangrijkere rol
kennis (via ICT). Hier wordt op ingespeeld in
de opleiding. Vb. modern kassasysteem. En
(functie)rollen die op de arbeidsmarkt normaal zijn, worden op de MHS ook toegepast.
Het voordeel is dat de student er al bekend
mee is als zij/hij straks in het bedrijfsleven
gaat werken.

È

Studentaantallen: 286 studenten; multi-level:
in de keuken en de mensa mix van 1e,2e en
3e jaars, niveau 2 en 4; multi-professioneel:
mix kok/gastvrouw-heer/ondernemer horeca.
Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: 4 instructeurs/3 chefs/6
docenten/bpv-begeleider/2 coaches receptie/
2 administratie/2 staf.
			

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
met VMBO (Hervion college) vindt momenteel
afstemming plaats zodat optimale aansluiting
kan worden gerealiseerd. Samenwerking met
HBO is minimaal.

			
			

®

Positionering in de beleidscontext:
vernieuwingsperspectief.

z

Aanleiding voor hybride leeromgeving:
verbetering (echte integratie theorie-praktijk).

v

			

Aandeel hybride leeromgevingen in curriculum als geheel: voor de Bol opleidingen vindt
het beroepskwalificerende deel in de hybride
leeromgeving plaats (met uitzondering van de
taal- en LLB-leeractiviteiten).

			
tabel 11
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Leeromgeving Ontwerpmodel MHS

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 5

Leeromgeving Ontwerpmodel

vingers te kijken terwijl ze bijvoorbeeld een gerecht
bereiden. Linksonder kan er bijvoorbeeld worden geoefend met deel-taken, vaardigheden of aan hele taken
in een langzamer tempo. In de oefenkeuken wordt
bijvoorbeeld geoefend met diverse snijdtechnieken.
Het kwadrant rechtsonder (realistische-participatie)
krijgt op verschillende manieren vorm. Er is o.a. de
mensa, de ZinnIn, het restaurant, de receptie en de
bijbehorende realistische afdelingen zoals inkoop en
voorraadbeheer.

Bij de Middelbare Horeca School [MHS] zijn aparte
ruimtes voor geconstrueerde-acquisitie (linksboven).
Het gaat hierbij vooral om theorielessen en begeleide
zelfstudie. Aan de realistische kant (rechtsboven) komt
expliciete kennis op verschillende manieren aan bod.
Studenten kunnen zien hoe meer ervaren mensen aan
het werk zijn: senior studenten en docenten. Voor, tijdens en na het werk wordt de tijd genomen om zaken
expliciet uit te leggen, te bespreken of te reflecteren.
Er is ook een ‘Theater van de Smaak’ een ruimte met
uitgebreide audiovisuele middelen. Hierdoor is het
mogelijk voor studenten om docenten letterlijk op de
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figuur 6

Ontwikkelmodel
Bij het Ontwikkelmodel van de Middelbare Horeca
School is te zien dat vijf van de negen dimensies
‘overwegend hybride’ is. Dit betekent dat er al meer
systematisch aandacht wordt besteed aan de betreffende dimensies, maar dat er nog verdere integratie
mogelijk is. Voor de instrumenten, hulpmiddelen en
materialen is het mogelijk om deze meer een dubbelrol
te geven, zodat ze ondersteunend zijn aan het uitvoeren
én expliciteren van het werkproces en leerproces. Ook
bij de beoordeling en de organisatie van de begeleiding
kan ervoor worden gekozen om leren en werken centraal verder te verweven.
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[ 4.2 ] Koning Willem I College: Waterfabriek [WF]

Contextmodel WF
			
		
			

q

Onderwijsorganisatie:
Aantal + type opleidingen: De Waterfabriek
biedt in totaal 4 opleidingsrichtingen aan:
Basisoperator (niveau 1), Operator A (niveau
2), Commercieel medewerker Buitendienst
(niveau 3), Marketingmedewerker (niveau 4).
Daarnaast is de Waterfabriek een stageplaats
voor de opleiding Media, Art en Performance
(mbo niveau 4) en voor de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Industriele Automatisering van Avans Hogeschool). Leerlingen
van de opleiding Levensmiddelentechnologie
van Helicon voeren projecten uit in de Waterfabriek (eerste en vierdejaars).

			
			
			
			
			
			

Typering werkprocessen:
Bij procesoperators gaat het om gestroomlijnde/protocollaire processen, bij de afdeling
Marketing & sales ligt de nadruk op ontwerpprocessen.

			

Invloed branche: zichtbaar aanwezig; invloed
kenniscentrum: Kenniscentra bepalen de
mate van werkelijkheid van de beroepspraktijk ivm de lengte en duur van de BPV.

È

¥

Studentaantallen: 40 studenten met een
groei-perspectief naar 70 eigen studenten en
20 van andere instellingen.
Docentorganisatie: 2 leermeesters, 3 werkmeesters, projectleider, administratieve kracht,
docent r&d, 1 onderwijsontwikkelaar, 2 docenten vreemde talen, 1 docent nederlands.
			

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
2 vmbo-scholen participeren gedurende 1
dag per week in het werk- en leerritme van de
Waterfabriek. Hbo in de afdeling R & D en als
plantmanager.

			

®

Positionering in de beleidscontext: vernieuwingsperspectief.

v

Aanleiding voor hybride leeromgeving: echte
integratie theorie-praktijk, invoering nieuw
onderwijsconcept.

z

			
			

Werkproces:

Aandeel hybride leeromgevingen in curricu
lum als geheel: de gehele opleiding vindt
plaats in de hybride leeromgeving.

tabel 12
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[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel WF

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 7

Leeromgeving Ontwerpmodel

gestapt om aan de uitlegtafels bij verschillende dingen
stil te staan. Richting de geconstrueerde-participatie
(linksonder) wordt er meer gemanipuleerd met de
productielijn, bijvoorbeeld doordat een machine in- en
uit elkaar kan worden gehaald.

In de Waterfabriek staat het realistisch-participatief
kwadrant (rechtsonder) centraal. Er wordt echt productie gedraaid en er worden echte waterflesjes met
zelf ontworpen etiketten voor een externe opdrachtgever
geproduceerd. In de Waterfabriek zijn er verschillende
ruimtes en manieren om expliciet aandacht te besteden
aan kennis. Er zijn multifunctionele leerruimtes boven
(kwadrant linksboven). Daarnaast zijn er over de hele
lengte van de fabriek tafels van waaruit je de werkvloer
kunt observeren (kwadrant rechtsboven). Naast de
werkvloer zelf zijn uitlegtafels (kwadrant rechtsboven).
Tijdens het werken kan er letterlijk uit het werk worden
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figuur 8

Ontwikkelmodel

aan de slag te gaan. Er is een intensief professionaliseringstraject aan de gang, waarbij wordt gewerkt
aan het handelingsrepertoire van de leermeesters en
werkmeesters.

Het Ontwikkelmodel van de Waterfabriek laat zien dat
zeven van de negen dimensies als ‘volledig hybride’
kunnen worden gekarakteriseerd. Voor de instrumenten
geldt dat deze ondersteunend zijn aan het werkproces
en dat een deel van de instrumenten een dubbelrol
spelen om het leerproces te ondersteunen. Zo zijn er
bijvoorbeeld de eenpuntslessen voor operators. Het
gaat om een veel gebruikt principe in het bedrijfsleven:
A4’s die aan een machine hangen en met foto’s en korte
teksten aangeven hoe de betreffende machine moet
worden bediend. Voor de organisatie van de begeleiding geldt dat deze nog meer hybride kan. Bij de
Waterfabriek is ervoor gekozen om hiermee expliciet

24

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

[ 4.3 ] Koning Willem I College: Academie voor Media, Art & Performance,
afdeling Fotografie [MAP]

Contextmodel MAP
			

		
		
			

q

			

Onderwijsorganisatie:
Aantal + type opleidingen: Er zijn 7 opleidingen. Fotografie is één van de opleidingen:
reguliere BOL variant en MHBO (verkorte
opleiding). Geen multidisciplinaire samenwerking tussen de opleidingen.

			
			
			
			
			

Typering werkprocessen:
Improvisatie- en ontwerpprocessen binnen
kaders van bewakende processen.

			

¥

Invloed branche: beroepspraktijk wordt binnengehaald door docenten die in de praktijk
werkzaam zijn; invloed kenniscentrum: nog
uitzoeken.

∆

Typering arbeidsmarkt: Geen vraag meer naar
niveau 2, die is opgeheven; uitstroom richting
ondernemerschap; verder doorstromen naar
hbo. Zeer conjunctuurgevoelig, in huidige
klimaat een tekort aan stageplaatsen.

È

Studentaantallen: 555 studenten,
187 bij Fotografie.
Docentorganisatie: aantal docenten +
teamstructuur/cohesie: docententeam van
4 fotografen, 2 digitale beeld bewerking, 2
vormgeving, 1 DTP’er, 2 productiehuis, 5
AVO-docenten (engels & spaans van talenacademie; llb, nederlands/communicatie &
rekenen eigen docenten). Docenten allemaal
part-time, naast werk in praktijk.

			

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
60-70% doorstroom naar hbo.

			

®

Positionering in de beleidscontext: voortrekker
invoering CGO.

v

Aanleiding voor hybride leeromgeving:
verbetering door meer integratie theoriepraktijk.

z

Werkproces:

			
tabel 13
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[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel MAP

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 9

Leeromgeving Ontwerpmodel

het Productiehuis. Hier komen opdrachten van externe
opdrachtgevers binnen waar de studenten gedurende
kortere of langere periodes aan kunnen werken.

Bij Fotografie wordt gebruik gemaakt van klassieke
theorielokalen (kwadrant linksboven). In het kwadrant
realistische-acquisitie (rechtsboven) kunnen studenten bijvoorbeeld meekijken via een beeldscherm wat
de docent doet op zijn computer terwijl hij aan het
werk is met beeldbewerkingsoftware. In het kwadrant
linksonder (geconstrueerde-participatie) hebben de
studenten de beschikking over professionele fotografie
studio’s. Hierin wordt gewerkt aan geconstrueerde
opdrachten met een realistisch karakter. Rechtsonder
(realistische-participatie) vindt bij Fotografie plaats bij
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figuur 10

Ontwikkelmodel
Bij het Ontwikkelmodel is te zien dat Fotografie te
karakteriseren is als ‘deels hybride’. Hoewel studenten werken aan realistische opdrachten/projecten,
zijn deze alleen bij het Productiehuis van externe
opdrachtgevers. Middels het projectboek worden
studenten bij de uitvoering gestuurd en ondersteund.
Opvallend aan deze opleiding is dat deze wel als competentiegericht kan worden gekarakteriseerd, hoewel
die tegelijkertijd deels hybride is. Hieruit wordt duidelijk dat competentiegericht en hybride niet synoniem
zijn. Er kan voor worden gekozen om deze inrichting
van de opleiding te handhaven of een aantal dimensies
richting ‘volledig hybride’ te ontwikkelen.
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[ 4.4 ] Hanzehogeschool: Ateliers/Werf voor studenten van opleidingen voor
Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek, Vastgoed & Makelaardij,
Human Technology en Facility Management [AH].
Contextmodel AH
			
		
			

q

			

			

			
			

z

		

®

Onderwijsorganisatie:

			

			
			

Aanleiding voor hybride leeromgevingen:
vier-jarig project Toekomstvast Bouwen en
leren van de ervaringen Value in the Valley

			

Aandeel van hybride leeromgevingen in curriculum als geheel: project van half jaar als
minor of afstudeeropdracht.

Studentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveau’s:
verdeeld over huidige 3 ateliers: ca. 100 per
jaar in twee halfjaarlijkse groepen van ca. 50
(met lichte piek in tweede semester); voornamelijk 4e jaars . Selectieprocedure voorafgaand aan deelname.

			
			
			
			

Werkproces:

Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: docenten huidige ateliers
van 1 School (ABC) in samenwerking met
Kenniscentrum Noorderruimte; Ontwikkelen
naar betrokkenheid van meer Schools.

			

Aantal + type opleidingen: Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek,
ontwikkelen inclusief Facility Management,
Vastgoed & Makelaardij, Human Technology;
Kenniscentrum Noorderruimte.

v

È

			

¥

			
			

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
instroom vanuit mbo, doorstroom naar WO.
Positionering in de beleidscontext: Focus
vanuit kenniscentrum - ‘Het Kenniscentrum
wil een bijdrage leveren aan de kennis over
gebiedsontwikkeling in het Noorden. Samen
met lectoren, docenten, studenten en professionals uit het werkveld. Duurzame oplossingen
voor recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Nieuwe woonconcepten die aansluiten
bij de behoeften van morgen. Hoe kan het
Noorden zijn bijzondere kwaliteiten versterken?
Voor de opleidingen en studenten betekent
dat leren kijken over de grenzen van het eigen
vakgebied. Interdisciplinair samenwerken aan
uitdagende projecten in de praktijk’ .

			
			

∆

			
Financiering: projectgeld; 
				reguliere onderwijsbudget.
tabel 14
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Typering werkprocessen:
hbo: ontwerpprocessen + dosis bewakende
en improvisatie processen.
mbo: ontwerpprocessen & bewakende +
dosis gestroomlijnde/protocollaire processen.
Positie in de regio; invloed van de branches;
invloed kenniscentra:
mbo: Kenniscentrum Fundeon met grote
invloed.
mbo/hbo: Gebiedsagenda Noord-Nederland;
Agenda Veenkoloniën; Regionale bedrijfsleven
met medium-grote invloed.
Typering arbeidsmarkt:
http://www.arbeidsmarktgroningen.nl/

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel AH

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 11

Leeromgeving Ontwerpmodel

worden (rechtsonder), krijgen de studenten wel meer
tijd en meer ondersteuning dan wanneer ze echt in de
praktijk zouden werken.

Linksboven (geconstrueerde-acquisitie) kan in de
Ateliers/Werf van Hanzehogeschool gebruik gemaakt
van klassieke theorielokalen en open ruimtes met en
zonder PC’s voor zelfstudie. Rechtsboven (realistischeparticipatie) gaat het bijvoorbeeld om docenten die
zaken uitleggen direct gerelateerd aan een project
en om senior studenten en docenten als rolmodel.
Linksonder (geconstrueerde-participatie) geldt voor
grote delen van de projecten. Hoewel het wel gaat
om opdrachten van externe opdrachtgevers en om
het leveren van resultaten die echt toegepast kunnen
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figuur 12

Ontwikkelmodel
In het Ontwikkelmodel is te zien dat zes van de negen
dimensies als deels hybride zijn te karakteriseren.
Dit is te verklaren doordat studenten wel aan echte
opdrachten/projecten van externe opdrachtgevers
werken, maar dit werk verrichten vanuit een schoolse
setting. De omgevingen zijn daarom vooral te positioneren aan de kant van ‘leren centraal’.
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[ 4.5 ] Alfa College: Bouwkunde niveau 4 [BA]
Contextmodel BA
			
			
			

q

			

Onderwijsorganisatie:

Werkproces:

Aantal + type opleidingen: Bouwtechnische
opleidingen.

			
			

Studentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveau’s:
Focus op Bouwkunde niveau 4.

			

È

			
		

Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: kernteam bouwkunde 6-7
docenten; (door)ontwikkelen docenten(team).

			

z

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
verlagen drempel /doorstroom bevorderen/
doorlopende leerlijn richting Hanzehogeschool.

¥

			
			

∆

			
			

®

			

Positionering in de beleidscontext: ‘Het
Alfa-college kiest doelbewust voor competentiegericht leren. Nieuwe inzichten leiden
tot het indelen van de leerstof op basis van
de competenties die in het desbetreffende
beroep worden gevraagd. Het gaat hierbij om
een samenspel van kennis, vaardigheden,
houding, motivatie en zelfkennis’.
Financiering: projectgeld en reguliere
onderwijsbudget.

			

Aanleiding voor hybride leeromgevingen: vervolg op Value in the Valley - geslaagd project
op afstand van reguliere onderwijscontext;
Agenda De Veenkoloniën.

			

Aandeel van hybride leeromgevingen in curriculum als geheel: atelier bij Alfa dat integraal
onderdeel moet worden van curriculum;
laagdrempelige instroom bij ateliers Hanze

v

tabel 15
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Typering werkprocessen:
hbo: ontwerpprocessen + dosis bewakende
en improvisatie processen.
mbo: ontwerpprocessen & bewakende +
dosis gestroomlijnde/protocollaire processen.
Positie in de regio; invloed van de branches;
invloed kenniscentra: mbo: Kenniscentrum
Fundeon met grote invloed.
mbo/hbo: Gebiedsagenda Noord-Nederland;
Agenda Veenkoloniën;
Regionale bedrijfsleven met mediumgrote
invloed.
Typering arbeidsmarkt:
http://www.arbeidsmarktgroningen.nl/.

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel BA

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 13

Leeromgeving Ontwerpmodel

eenvoudig naar complex) moeten uitvoeren. Expliciete
kennis komt aan bod door bijvoorbeeld instructies op
de machines, uitleg van de docent en toelichting bij
de opdrachten. Rechtsonder wordt bij deze opleiding
ingevuld door beroepspraktijkvorming (stages) buiten
de deur.

Linksboven wordt bij Bouwkunde vooral gewerkt met
zelfstudie onder begeleiding. Studenten werken zelf
standig aan theorie en opdrachten en kunnen vragen
stellen aan de aanwezige docent. Daarnaast wordt
er voor AVO-vakken, zoals Nederlands, gewerkt met
een digitale leeromgeving die zelfstandig door de
student moet worden doorlopen. Tussendoor wordt
ook groepsgewijs toelichting of uitleg gegeven wanneer
meer studenten met dezelfde vragen zitten. Rechtsboven (realistische-acquisitie) en linksonder (realistische-participatie) vindt plaats in de werkplaats waar
studenten opdrachten in een bepaalde volgorde (van
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figuur 14

Ontwikkelmodel
Het Ontwikkelmodel laat zien dat het gaat om een
deels hybride omgeving. Leren centraal en werken
centraal worden voornamelijk apart georganiseerd,
waarbij incidenteel verbindingen worden gemaakt.
In het kader van het project Hybride leeromgevingen
in het Beroepsonderwijs, is er bij Alfa een leeromgeving ontworpen, vergelijkbaar met Ateliers/leeromgevingen van Hanzehogeschool. Deze leeromgeving is
sinds februari 2011 operationeel en wordt in Analyse
3.0 meegenomen.
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[ 4.6 ] Friesland College: Sportstad Heerenveen [SH]
Contextmodel SH
			
			
			
			

q

Onderwijsorganisatie:
Aantal + type opleidingen: CIOS, leisure &
hospitality, zakelijke dienstverlening, vrije tijd
& toerisme, laboratoriumtechniek.
Mogelijkheden voor administratie, welzijn,
verpleging & verzorging, ICT & communicatie,
facilitair; hbo-opleidingen bv. Personeel &
Organisatie, horeca (op termijn).
Studentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveau’s:
mbo niveau 2, 3 en 4; hbo-niveau op onderdelen. Aantallen: 70 mbo in het leerbedrijf, 60
turnen, nog los van het leerbedrijf, 30 fitness,
25 hbo, 4 universiteit. Selectie/sollicitatieprocedure (binnenkort georganiseerd in Matchbureau Sportstad Heerenveen).

				Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie : intensieve samenwerking
vanuit deels eilandencultuur ook door verschillende domeinen; (gezonde) spanning onderwijscultuur en bedrijfscultuur. 14 docenten
betrokken vanuit FC, 50 medewerkers van
Sportstad allen actief betrokken bij begeleiding.

v

				Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo: in
leeromgeving werken mbo-hbo studenten als
collega’s, vmbo op snuffelstage, vmbo voorlichtingsdagen. Hbo-P&A nu meer in de lijn
ingezet.

z

			
			

®

			

Positionering in de beleidscontext:
>		Past binnen onderwijsvisie van
praktijkgestuurd leren: ‘Onderwijs begint
in de praktijk’.
> Naast partnership met Sportstad Heerenveen meerdere interne/externe leerbedrijven. Intern: vergadercentrum, bedrijfsrestaurant, groothandel in relatiegeschenken,
administratief ondersteuningsbureau en
leerbedrijf ICT & Communicatie (Jonge
Helden). Extern: Tjongerschans Heerenveen, MCL in Leeuwarden, V&D.

			
			
			
> Alle niveaus, tijdstippen en individueel
				 (niet groepsgebonden).
			
			

Financiering: Projectbudget/Subsidie;
Investering samenwerkende partners.

			

Aanleiding voor hybride leeromgevingen:
regionale context (Noorden van het Land);
onderwijsvisie FC: ‘Het uitwisselen van kennis
met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen, zowel regionaal, nationaal als
internationaal, staat bij het Friesland College
hoog in het vaandel’; ‘beroepsbekwaamheid
ontwikkel je niet zonder de beroepspraktijk’.

			

Aandeel van hybride leeromgevingen in curri
culum als geheel: BOL mbo - meestal drie dagen bij Sportstad, twee dagen op school; duur
van leerwerkperiode variabel; hbo – 4e jaars,
1 jaar; 3e jaars, half jaar. MBO/HBO’er geen
arbeidscontract, positie van stagiair/cursist.

			

Werkproces:

			
			

Typering werkprocessen:
> Sportstad wordt gekenmerkt door meerdere
en diverse werkprocessen met eigen kenmerken
> Voorbeeld CIOS: gestroomlijnde/protocollaire en bewakende processen belangrijke
factor; daarnaast flinke dosis ontwerpproces en tikje improvisatieproces.

v

È

			

			
			

¥

			

∆

tabel 16
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Positie in de regio; invloed van de branches;
invloed kenniscentra: positie in de regio sterk;
invloed locale bedrijfsleven groot; Sportstad in
de regio grote speler met veel invloed; invloed
branche medium-groot. Sportstad is erkend
leerbedrijf via Kenniscentra: Ecabo, Calibris
en Kenwerk; PMLF (nog niet).
Typering arbeidsmarkt: ‘Het opleiden van
toekomstige medewerkers is een kwantitatieve
en kwalitatieve noodzaak’.

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel SH

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 15

Leeromgeving Ontwerpmodel
Bij Sportstad Heerenveen is het kwadrant linksboven
(geconstrueerde-acquisitie) vooral op school georganiseerd. Rechtsboven (realistische-acquisitie) gebeurt
met name doordat de studenten professionals aan het
werk kunnen zien, vragen kunnen stellen en na afloop
wordt gereflecteerd. Linksonder (geconstrueerde-participatie) komt veel voor doordat studenten participeren
in het echte werkproces, maar hier bijvoorbeeld meer
tijd of meer sturing bij krijgen. Rechtsonder (realistischeparticipatie) is bij Sportstad Heerenveen het sterkst
vertegenwoordigd, aangezien het gaat om een echt
bedrijf met echte werkprocessen.
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Ontwikkelmodel SH
Leren
Centraal

Deels
Hybride

Overwegend
Hybride

Volledig
Hybride

1		 Inrichting werkproces
2		 Inrichting leerproces
3a		 Leerwerkrepertoire
3b		 Rollen
3c

Ruimtes

3d		 Instrumenten
3e

Tijd

4

Beoordeling

5

Organisatie begeleiding

figuur 16

Ontwikkelmodel
In het Ontwikkelmodel van Sportstad Heerenveen is
te zien dat deze omgeving als enige van de zeven omgevingen gepositioneerd kan worden aan de ‘werken
centraal’ kant en als ‘deels hybride’ kan worden gekarakteriseerd. Dit is te verklaren doordat er wel expliciet
aandacht wordt besteed aan het leerproces, naast de
echte werkprocessen, maar dat deze nog niet echt zijn
geïntegreerd.
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Overwegend
Hybride

Deels
Hybride

Werken
Centraal

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

[ 4.7 ] ROC Asa: Autotechniek [AA]
Contextmodel AA
			
			
			

q

			

			
			

			

z

			
			

®

			
			

Onderwijsorganisatie:

Werkproces:

Aantal + type opleidingen: 2-jarige BOL opleiding niveau 2 Autotechnicus. Doorgroei naar
niveau 4 (aankomend) werkplaatsmanager
wordt mogelijk. Aanwezig op locatie: groepen
van Motorvoertuigentechniek.

			
			
			
			

¥

Studentaantallen: ca. 16 per jaar, georganiseerd in eenheden van 8 (er zijn 4 bruggen/
werkplekken, 2 studenten per brug)

			

Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: compact team (vakdocent,
avo-docent, leermeester Innovam, onderwijsmanager)

			
			

∆

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo:
nog niet expliciet
Positionering in de beleidscontext: onderdeel
Amarantis Onderwijsgroep; Interne en externe
onderwijsleerbedrijven: ICT Academie, Bureau CASA, Leerhotel Het Klooster, Fit Academie De Bokkeduinen, Bedrijfsadministratief
Leerbedrijf Quanjers, Restaurant First Class,
Gezondheidscentrum Het Zorgpunt
Financiering: projectgeld, regulier onderwijsbudget, omzet (netwerk & ervaring verder
opbouwen)

			

Aanleiding voor hybride leeromgeving: onderwijsvorm passend bij doelgroep; als alternatief voor BBL met conjunctuurgevoeligheid

			

Aandeel hybride leeromgeving in curriculum
als geheel: volledige opleiding op deze locatie
(stages extern)

v

È

tabel 17
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Typering werkprocessen:
Accent op gestroomlijnde/protocollaire processen en bewakende processen
Positie in de regio; invloed van de branches;
invloed kenniscentra:
Sterke lokale/regionale samenwerking met
autobedrijven; Sterke positie Kennicentrum
Innovam
Typering arbeidsmarkt:
Nog herstellende van recente crisis, wordt
nog niet vertaald in structureel meer werk/
arbeidsplaatsen.

[ 4 ] Portretten van zeven leeromgevingen

Leeromgeving Ontwerpmodel AA

Realistisch

Geconstrueerd

Acquisitie/Kennisverwerving

Participatie/Socialiseren
figuur 16

Leeromgeving Ontwerpmodel

wordt bijvoorbeeld ingevuld door het in en uit elkaar
halen van specifieke onderdelen van auto’s die op
dat moment aan bod zijn in de theorie. Rechtsonder
(realistische-participatie) wordt ingevuld doordat er
wordt gewerkt aan auto’s van externe opdrachtgevers.
Daarnaast worden er externe stages gelopen.

Bij Autotechniek wordt linksboven (geconstrueerdeacquisitie) ingevuld door het theorielokaal dat boven
de garage is. Hier werken studenten zelfstandig aan
materiaal van het Kenniscentrum (Innovam). Er is een
docent aanwezig om vragen aan te stellen. Voor de
AVO-vakken wordt gewerkt met een docent die naar
deze leeromgeving toekomt voor bijvoorbeeld Nederlands en Leren, Loopbaan, Burgerschap. Rechtsboven
(realistische-acquisitie) gebeurt vooral op de werkvloer. Er is een leermeester van het Kenniscentrum (Innovam) die als rolmodel fungeert en tijdens het werk
uitleg geeft. Linksonder (geconstrueerde-participatie)
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Ontwikkelmodel AA
Leren
Centraal

Deels
Hybride

Overwegend
Hybride

Volledig
Hybride

1		 Inrichting werkproces
2		 Inrichting leerproces
3a		 Leerwerkrepertoire
3b		 Rollen
3c

Ruimtes

3d		 Instrumenten
3e

Tijd

4

Beoordeling

5

Organisatie begeleiding

figuur 17

Ontwikkelmodel
Het Ontwikkelmodel van Autotechniek laat zien dat
de omgeving gemengd deels/overwegend hybride is.
Verschillende dimensies van de leerprocessen en de
werkprocessen worden incidenteel en meer systematisch geïntegreerd, maar geen van de dimensies is
volledig geïntegreerd.
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Overwegend
Hybride

Deels
Hybride

Werken
Centraal

[ 5 ] Drie ontwerpmodellen
[ 5.1 ] Op weg naar ontwerpkennis

text de leeromgeving hangt. Voor de interventie is een
drietal ontwerpmodellen beschikbaar. (1) Het Contextmodel, voor het beschrijven van relevante kenmerken
van de context waar de betreffende leeromgeving in is
opgehangen. (2) Het Leeromgeving Ontwerpmodel (Zitter, e.a. 2009; Zitter, 2010; Zitter e.a. 2010a, 2010b)
dat centraal stond in Analyse 1.0 en wordt gebruikt om
de portretten te maken van de leeromgevingen in deze
analyse. (3) Het Ruggengraatmodel (Aalsma, 2011)
kan worden gebruikt voor het ontwerpen en verweven
van werk- en leerprocessen. In deze analyse staat het
Ontwikkelmodel centraal. (4) het Ontwikkelmodel, dat
in het kader van deze studie is ontwikkeld om de mate
van hybriditeit van een leeromgeving vast te stellen.

In het project maken we gebruik van een format dat in
opkomst is in de organisatiekunde en ook zeer bruikbaar
is voor de onderwijskunde, de zogenaamde ContextenInterventies-Mechanismes-Outcomes-logica, ofwel de
CIMO-logica (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008).
Deze logica bestaat uit vier gerelateerde onderdelen.
(1) Er zijn een bepaald type Contexten met praktijkproblemen. Voor deze problemen moeten oplossingen
worden ontwikkeld. (2) Interventies zijn oplossingen
die passen in de betreffende contexten met de bevorderende en belemmerende condities van die context.
(3) Passende oplossingen lokken Mechanismes uit.
(4) Via deze mechanismes worden de gewenste effecten op de langere termijn of Outcomes bereikt.
Het gebruiken van de CIMO-logica heeft, naast het
openen van de black-box door het beschouwen van
de directe effecten, nog een ander gevolg. Het helpt
om ontwerpkennis te expliciteren, te vergelijken en
te synthetiseren. Doordat ontwerpkennis volgens een
vast format expliciet wordt gemaakt, kan vergelijkbare
ontwerpkennis worden verbonden en ingedikt tot rijke
ontwerpregels.

[ 5.2 ] Ontwerpmodellen gepositioneerd in
de CIMO-logica
De hiervoor genoemde ontwerpmodellen kunnen
worden gepositioneerd volgens de CIMO-logica (zie
figuur). Hierbij is te zien dat de modellen over de context en de interventie gaan. Nu er een set ontwerpmodellen is waarmee hybride leeromgevingen eenduidig
kunnen worden beschreven, kan in het vervolgonderzoek de stap naar de mechanismen worden gezet. In
de figuur zijn de generieke mechanismen beschreven.
Outcomes spelen op langere termijn en vallen daarmee buiten het onderzoekskader van dit onderzoek.

Een eerste stap is om de Context goed te beschrijven.
Uit de voorstudie (Huisman e.a., 2010) werd duidelijk
dat er in de praktijk verschillende vormen te vinden
zijn. Dit vraagt om verdere specificatie van het aspect
‘hybride’. Voor het beschrijven van relevante aspecten
van de context is een set van ophangpunten geïdentificeerd, waarmee kan worden beschreven in welke con-

Context
1

Contextmodel

In figuur 18 zijn de beschikbare vier ontwerpmodellen
gepositioneerd volgens de CIMO-logica. Voor het

Interventie

Mechanismen

Outcomes

2 Leeromgeving
Ontwerpmodel
(Zitter, 2010)

Generieke
mechanises in het
beroepsonderwijs:

Generieke
outcomes in het
beroepsonderwijs:
> Vermindering uitval
> Verhogen stroom & 		
doorstroom
> Drievoudige 		
kwalificatie
> Verbeteren 		
aansluiting /		
inzetbaarheid 		
sector x, y, z.

> Verandering in

3 Ruggengraatmodel
(Aalsma, 2011)

gedrag, emotie
of cognitie
> Niveau van
individu, groep
of interactie

4 Ontwikkelmodel
(Zitter & Hoeve
2010)

figuur 18
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outcomes in het beroepsonderwijs onderkend: vermindering uitval, verhogen in stroom & doorstroom,
de drievoudige kwalificatie en het verbeteren van de
aansluiting/inzetbaarheid in sector x, y, z.
In het vervolg van dit onderzoek wordt gewerkt aan
het valideren van de modellen voor in kaart brengen
van de context en (her) ontwerpen van interventies.
Ook wordt de stap gezet naar het meten van effecten.
Er zal een meetinstrument voor het meten van een
centraal mechanisme worden ontwikkeld, gevalideerd
en toegepast. In de volgende paragrafen worden de
drie ontwerpmodellen nader toegelicht.

beschrijven van relevante aspecten van de context is
een set van kenmerken geïdentificeerd, waarmee kan
worden beschreven in welke context de leeromgeving
hangt. Voor de interventie is een drietal modellen
beschikbaar. Het Leeromgeving Ontwerpmodel stond
centraal in Analyse 1.0 en is in samenhang met het
Ontwikkelmodel gebruikt om de portretten te maken
van de leeromgevingen in deze analyse (zie Hoofdstuk 4).
Het Ruggengraatmodel (Aalsma, 2011) kan worden
gebruikt voor het ontwerpen en verweven van werk- en
leerprocessen, dit model is nog niet toegepast op de
zeven leeromgevingen.
In de figuur worden ook de mechanismen en outcomes
genoemd. De mechanismen zijn niet uitgewerkt, er zijn
wel aantal generieke mechanismen onderkend. Namelijk verandering in gedrag, emotie of cognitie. Bijvoorbeeld: meer kritische vragen stellen (gedrag), grotere
betrokkenheid (emotie) en beter kunnen toelichten van
besluit dat is genomen (cognitie). Deze mechanismen
kunnen plaats vinden op het niveau van een individu,
een groep of op het niveau van interactie tussen actoren.
Naast generieke mechanismen, zijn ook generieke

[ 5.3 ] Contextmodel
Met het Contextmodel kunnen de relevante kenmerken van de context waarin de betreffende hybride
leeromgeving is opgehangen worden beschreven. Er
zijn twee soorten kenmerken: de kenmerken van de
onderwijsorganisatie (waarin leren centraal staat) en
kenmerken van de werkprocessen (waarin werken
centraal staat). Hierna een overzicht van alle kenmerken uit het Contextmodel (zie tabel 18).

Contextmodel
			
			

Kenmerken onderwijsorganisatie:

			

			

Aantal + type opleidingen

				Typering werkprocessen:

			

Studentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveaus

			

Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie

			

z
			
®
			

Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo

			

Financiering hybride leeromgeving

			

Aanleiding voor hybride leeromgeving

q

v
v
			

Kenmerken werkproces:

È

> Improvisatieprocessen: resultaat (wat)
en werkproces (hoe) is vrij(er)
> Ontwerpprocessen: resultaat (wat) is
bekend(er) en werkproces (hoe) is vrij(er)
> Gestroomlijnde/protocollaire processen:
resultaat (wat) is bekend(er) en
werkproces is vastomlijnd(er)
> Bewakende processen: zorgen voor
passende mix van tijd, geld, kwaliteit,
informatie, organisatie/mensen.

Positionering in de beleidscontext:
uitzondering? standaard?

Aandeel van hybride leeromgeving in curriculum als geheel

tabel 18
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¥

Positie in de regio; invloed branche; invloed
kenniscentrum

∆

Typering arbeidsmarkt
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[ 5.4 ] Leeromgeving Ontwerpmodel

accent is op grensoverschrijdende of ‘ boundary
objecten’.

Het Leeromgeving ontwerpmodel kent twee dimensies
waarlangs de vier ontwerpperspectieven (ontwerpbare
bouwstenen) van een hybride leeromgeving kunnen
worden gepositioneerd.

4. Tijdsperspectief.
Het gaat hierbij om het vorm geven van het tijdsaspect: volgordelijkheid, beschikbare tijd, tempo en
temporisatie; plannen/volgorde in de tijd, versnellen, vertragen, onderbreken, minder/meer/zelfde
als in werksituatie.

1. Aquisitie-Participatie (Sfard, 1998).
Deze dimensie geeft aan of het accent ligt op de
meer klassieke acquisitie-benadering van expliciete
kennis die kan worden overgedragen en waarin het
verwerven van kennis meer individueel is georiën
teerd. Of dat het accent ligt op de meer socio-culturele, participatieve benadering, waarbij leren wordt
gezien als het leren functioneren in een (professionele) gemeenschap; waarbij het gaat om het proces
van socialiseren en deel gaan uitmaken van een
team/beroepsgroep.
2. Geconstrueerd-Realistisch
Deze dimensie geeft aan of er wordt gekozen voor
een meer gereduceerde en gecontroleerde versie
van de werkelijkheid (geconstrueerd) of voor de
realiteit in haar volle complexiteit (realistisch).
Bovenstaande twee dimensies staan haaks op elkaar
en vormen vier kwadranten.
1.
2.
3.
4.

Geconstrueerde-Acquisitie
Realistische-Acquisitie
Geconstrueerde-Participatie
Realistische-Participatie.

Het leeromgeving ontwerpmodel kent vier ontwerpperspectieven (ontwerpbare bouwstenen) waarmee
hybride leerwerktaken en leeromgevingen kunnen
worden vorm gegeven.
1. Actor perspectief
Het gaat hierbij om het vorm geven van de rollen:
patiënt/klant/cliënt rollen, professionele rollen en
onderwijsrollen, zoals: junior, senior, projectleider,
theoretisch expert, praktijkdeskundige, probleemeigenaar, leverancier etc.
2. Ruimtelijke perspectief
Het gaat hierbij om het vorm geven van de fysieke
en digitale ruimtes.
3. Instrumentele perspectief.
Het gaat hierbij om het vorm geven van de materialen: tastbare lesmateriaal (digitaal en papier),
professioneel gereedschap, dingen/objecten. Het
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[ 5.5 ] Ruggengraatmodel

Ruggengraatmodel
Product / Dienst

Primair
Leerproces
Ondersteuning
Theorie

Uitvoeren in
Praktijk

Reflectie d.m.v.
Theorie

Leerling
> Diploma MBO

Primair Leerproces
Leerling
> VMBO Diploma
> Of geen diploma

Primair
PrimairWerkproces
Leerproces

Figuur 19: Het Ruggengraatmodel - schematische weergave van de Omgekeerde Leerweg (Aalsma, 2011)

Aan de hand van het Ruggengraatmodel kunnen
leeromgevingen ontworpen worden die twee primaire
processen centraal stellen: het werkproces en het
leerproces. Het Ruggengraatmodel geeft schematisch
weer hoe deze beide processen zich tot elkaar verhouden. De ‘ideale’ werksituatie vormt de ruggengraat van
de leerwerkomgeving en bepaalt met de routines die
werkprocessen vragen, de structuur van de omgeving.

vereist de mogelijkheid om te kunnen beschouwen van
een zekere afstand. Het leerproces kun je stimuleren
door het toepassen van effectieve feedbackprincipes:
feed up (waar ga ik naar toe?), feed back (hoe heb
ik het gedaan of hoe doe ik het tot nu toe?) en feed
forward (wat kan ik verder doen?) (Dresen, 2010),
waarmee de leerling steeds om het werkproces heen
kan blijven slingeren.

Het leerproces, veel meer fluïde dan het werkproces,
vlecht zich steeds om de werksituatie heen en heeft
een breder bereik: de theorie neemt iets meer afstand
van het concrete werkproces en komt daar ook weer
terug. Reflectie op handelingen in de werkpraktijk
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Inrichting werkproces

Inrichting leerproces

Leren centraal - Overwegend hybride
Rollen zijn afspiegeling van beroepspraktijk naast de rollen voor leerproces; ze zijn
multi-level en multiprofessioneel. Er is deels
roluitwisseling.

Leren centraal - Overwegend hybride
Fysiek - Ruimtes zijn geschikt voor instructie
en beroepspraktijk.
Digitaal – ondersteuning leerproces en werkproces is deels geïntegreerd.

Leeromgeving Ontwerpmodel - Ruimtes

Leren centraal - Deels hybride
Fysiek - Instructie- en praktijklokalen; ruimtes
beroepspraktijk vlak bij elkaar.
Digitaal – ondersteuning leerproces en werkproces dichter bij elkaar georganiseerd.

3c

Leren centraal - Overwegend hybride
Kennisacquisitie; Leren van Experts; Oefenen/
Simulaties en Deel leren uitmaken van Community of Practice zijn volledig geïntegreerd.
AVO en Beroepspraktijkvorming sterk geïntegreerd.

Leeromgeving Ontwerpmodel - Rollen

Leren centraal - Deels hybride
Incidenteel wordt er van actoren verwacht
verschillende rollen te vervullen, zowel in het
werkproces, als in het leerproces.

3b

Leren centraal - Overwegend hybride
Realistische opdrachten/projecten zijn
uitgangspunt voor inrichten van leerproces,
waarbij incidenteel wordt gevraagd om aspecten te expliciteren.

Leren centraal - Overwegend hybride
Het leerproces en het werkproces worden
deels geïntegreerd. Het leerproces bepaalt de
organisatie van het werken en leren.

Leeromgeving Ontwerpmodel - Leerwerkrepertoire

Leren centraal - Deels hybride
Kennisacquisitie; Leren van Experts; Oefenen/
Simulaties en Deel leren uitmaken van Community of Practice worden deels geïntegreerd.
AVO en Beroepspraktijkvorming deels geïntegreerd.

3a

Leren centraal - Deels hybride
Opdrachten/projecten worden toegevoegd aan
de vakken om het leerproces in te richten.

2

Leren centraal - Deels hybride
Het leerproces en het werkproces
worden dichtbij elkaar georganiseerd.

1

Volledig Hybride
Fysiek - Ruimtes zijn geschikt voor instructie
en beroepspraktijk en kunnen bovendien
worden aangepast aan de behoefte van
gebruikers/situatie.
Digitaal: ondersteuning leerproces en werkproces is volledig geïntegreerd en kan waar
nodig worden aanpast aan individuele en
collectieve behoefte gebruikers.

Volledig Hybride
Rollen zijn afspiegeling van beroepspraktijk,
naast de rollen voor leerproces; ze zijn multilevel (mbo-hbo-wo en junior-medior-senior)
en multidisciplinair. Er is volledige roluitwisseling: iedere actor kan elke rol vervullen naar
behoefte.

Volledig Hybride
Kennisacquisitie; Leren van Experts; Oefenen/
Simulaties en Deel leren uitmaken van Community of Practice zijn volledig geïntegreerd en
kunnen worden afgestemd op de behoefte van
de individuele lerende. AVO gebeurt in context
van werkproces. Beroepspraktijkvorming is
aanvullend/verbredend van aard.

Volledig Hybride
De werkelijke uitvoering van het werkproces
is uitgangspunt voor leerproces, waarbij van
de lerende wordt gevraagd om op natuurlijke
momenten aspecten te expliciteren.

Volledig Hybride
Het werkproces biedt de dominante context
voor het leerproces, waarbij het leren expliciet
uit het werkproces wordt gehaald. Leren en
werken zijn systematisch met elkaar verweven.

Ontwikkelmodel Zitter & Hoeve (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, 2010)

Werken centraal - Overwegend hybride
Fysiek - Ruimtes zijn geschikt voor zowel
werken leren.
Digitaal – ondersteuning werkproces en leerproces is deels geïntegreerd.

Werken centraal - Overwegend hybride
De rollen van het werkproces staan centraal.
Meer systematisch wordt van actoren verwacht
dat ze rollen uit het leerproces vervullen.

Werken centraal - Overwegend hybride
Er is systematisch aandacht voor de werkomgeving als leeromgeving. Er is sprake van een
corporate curriculum.

Werken centraal - Overwegend hybride
Het werkproces is ook het leerproces, waarbij
incidenteel wordt gevraagd om aspecten te
expliciteren.

Werken centraal - Overwegend hybride
Het werkproces en het leerproces worden
deels geïntegreerd. Het werkproces organiseert daarbij het leren.

Werken centraal - Deels hybride
Fysiek ruimtes zijn ingericht voor het werken
en kunnen incidenteel gebruikt worden voor
het leren. Digitaal – ondersteuning werkproces
en leerproces dichter bij elkaar georganiseerd.

Werken centraal - Deels hybride
De rollen van het werkproces staan centraal.
Incidenteel wordt van actoren verwacht dat ze
rollen uit het leerproces vervullen.

Er is incidenteel aandacht voor de werkomgeving als leeromgeving.

Werken centraal - Deels hybride

Werken centraal - Deels hybride
Opdrachten/projecten worden toegevoegd aan
het werkproces t.b.v. het leerproces.

Werken centraal - Deels hybride
Het werkproces en het leerproces worden
dichtbij elkaar georganiseerd.

Beoordeling

Leren centraal - Overwegend hybride
Beoordeling is meer systematisch holistisch
van aard, geïntegreerd met reflectie op het
werkproces en in dienst van de professionele
ontwikkeling van een individuele lerende.

Leren centraal - Overwegend hybride
Theoriedocenten en praktijkexperts zijn
gericht op de uitvoerende beroepscontext en
dragen daar ieder hun steentje aan bij. Op
meerdere momenten kunnen rollen tijdelijk
van elkaar overgenomen worden. SLB taak
van één van de twee begeleiders.

Organisatie van de begeleiding

Leren centraal - Deels hybride
Theoriedocenten werken incidenteel samen
met praktijkexperts, in de zin van organisatorische en inhoudelijke afstemming binnen een
bepaalde leeromgeving (bijv. in simulaties).
Expertises gescheiden. SLB gescheiden georganiseerd.

5

Leren centraal - Deels hybride
Beoordeling is incidenteel holistisch van aard,
geïntegreerd met reflectie op het werkproces
en in dienst van de professionele ontwikkeling
van een individuele lerende.

4

Leren centraal - Overwegend hybride
Beperkt aanpassen tijd werkproces (vertragen,
versnellen, ingrijpen etc.) aan behoefte van
een individuele lerende.

Leeromgeving Ontwerpmodel - Tijd

Leren centraal - Deels hybride
Er wordt incidenteel rekening mee gehouden
dat het aspect tijd van het leerproces verschilt
van tijd van het werkproces.

3e

Leren centraal - Overwegend hybride
Er worden systematisch twee soorten instrumenten ingezet: voor het leerproces en het
werkproces.

Leeromgeving Ontwerpmodel - Instrumenten

Leren centraal - Deels hybride
Incidenteel worden twee soorten instrumenten
ingezet: voor het leerproces en het werkproces.

3d

Volledig Hybride
Vakmanschap, kennis en beroepshouding
worden door iedere begeleider gedragen
(integraal denken en werken vanuit de
beroepscontext). Ook SLB hoort bij takenpakket en wijze van begeleiden (niet apart
georganiseerd). Begeleidingsmethodieken
voor werkend leren gaan samen met goed
leermeesterschap.

Volledig Hybride
Beoordeling is holistisch van aard, geïntegreerd met reflectie op het werkproces en
staat in dienst van de professionele ontwikkeling van een individuele lerende.

Volledig Hybride
Tijd werkproces kan worden aangepast
(vertragen, versnellen, ingrijpen etc.) aan
behoefte van het eerproces van een individuele
lerende.

Volledig Hybride
Instrumenten hebben een krachtige dubbelrol: ondersteunend aan het uitvoeren
en expliciteren van het werkproces en het
leerproces. Instrumenten functioneren als
‘boundary objects’: ze helpen met de communicatie en samenwerking over grenzen heen
en ze helpen om verschillende facetten in de
omgeving te verbinden.

Ontwikkelmodel Zitter & Hoeve (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, 2010)

Werken centraal - Overwegend hybride
Er is systematisch aandacht voor theoretische
vorming: er kan systematisch beroep worden
gedaan op theorie en leerprocesbegeleider.

Werken centraal - Overwegend hybride
Beoordeling van de uitvoering van het werkproces staat centraal; is meer systematisch
gerelateerd aan leerproces en in dienst van de
professionele ontwikkeling van een individuele
lerende. (aandacht voor EVC)

Werken centraal - Overwegend hybride
Beperkt aanpassen tijd werkproces (vertragen,
versnellen, ingrijpen etc.) aan behoefte van
een individuele lerende.

Werken centraal - Overwegend hybride
Instrumenten worden systematisch ingezet:
voor het werkproces en het leerproces.

Werken centraal - Deels hybride
Er is incidenteel aandacht voor theoretische
vorming: er kan incidenteel beroep worden
gedaan op theorie en leerprocesbegeleider.

Werken centraal - Deels hybride
Beoordeling van de uitvoering van het
werkproces staat centraal; is incidenteel
gerelateerd aan leerproces en in dienst van de
professionele ontwikkeling van een individuele
lerende.

Werken centraal - Deels hybride
Er wordt incidenteel rekening mee gehouden
dat het aspect tijd van het werkproces verschilt
van tijd van het leerproces.

Werken centraal - Deels hybride
Instrumenten zijn gericht op het werkproces
en worden incidenteel ingezet in het leerproces.
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