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Woord vooraf

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, kortweg ecbo, ontwikkelt, verzamelt
en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. Dit doen we door
onafhankelijk wetenschappelijk, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek naar
het beroepsonderwijs. We besteden daarbij veel aandacht aan het verspreiden van
toegankelijke en bruikbare kennis.
Beroepsonderwijs vatten we breed op: de nadruk ligt op het middelbaar beroeps
onderwijs (mbo), zowel initieel als postinitieel onderwijs, zowel publiek als privaat
onderwijs. De aansluiting in de beroepsonderwijskolom – vmbo-mbo-hbo –,
de relatie tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie en de
kernvaardigheden die daarvoor benodigd zijn, rekenen wij eveneens tot ons
werkterrein.
Voor u ligt het jaarprogramma voor publieke kennisontwikkeling en -verspreiding
voor het middelbaar beroepsonderwijs dat ecbo in 2014 uitvoert. Het doel van het
programma is de kennisbasis en kennisinfrastructuur in het mbo te versterken
en zo bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs
en kwalificatieverkrijging. In de afgelopen jaren, 2009 tot 2013, was dit de
hoofdtaak van ecbo als landelijk expertisecentrum voor het beroepsonderwijs.
Deze taak wordt nu geleidelijk overgenomen door het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO). De publieke taak van ecbo wordt tegelijkertijd
geleidelijk afgebouwd en is in 2014 beperkter van omvang dan voorheen. Het
programma wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), met aanvullende subsidie voor kennisverspreiding van het
NRO.
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Het programma bestaat uit drie inhoudelijke themagebieden met kennis
verspreiding als vierde aandachtsgebied. De drie inhoudelijke themagebieden in
het programma zijn:
1 Onderwijsloopbanen in en rond het mbo, waarbij wordt ingegaan op de vraag
hoe leerlingen zich door het onderwijsstelsel bewegen.
2 Organiseren van leren in het beroepsonderwijs, zowel op school als op het werk.
3 Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Ook de kernvaardigheden die
nodig zijn om actief te participeren in de maatschappij in het algemeen en op de
arbeidsmarkt in het bijzonder, vallen onder dit thema.
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Ieder themagebied wordt in een korte inleiding nader toegelicht en afgebakend.
Binnen elk thema zijn projecten geformuleerd, waarbij gekeken is naar het belang
van het vraagstuk voor de sector, de mate van praktijkgerichtheid en de concrete
belangstelling vanuit de sector om actief als partner in het project betrokken te
zijn. Naast nieuwe projecten, bevat het programma ook projecten die voortbouwen
op onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren. Indien van toepassing is dit
aangegeven. Er is afzonderlijk budgettaire ruimte gereserveerd voor het opvolgen
van actuele veldvragen gedurende het jaar.
Ecbo werkt vraaggestuurd en praktijkgericht. Het programma is dan ook tot stand
gekomen in nauwe samenspraak met de sector en met de programmaraad van
ecbo. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad en de
stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven en staat onder leiding
van een onafhankelijk wetenschappelijke voorzitter.

Thema 1: Onderwijsloopbanen
in en rond het mbo

1.1

1

Inleiding
Over wat het Nederlands onderwijsstelsel effectief maakt, wordt verschillend
gedacht: moeten we de schooltypen in de drie hoofdroutes – vmbo-mbo;
havo-hbo; vwo-wo – nog sterker op elkaar betrekken zodat leerlingen zonder
breuklijnen naar de arbeidsmarkt worden geleid? Of worden daarmee
onderwijskansen beperkt en moeten we voldoende ruimte overhouden
voor switchen en een overstap naar ander onderwijs? Moeten we de
mogelijkheden om over te stappen koesteren en optimaliseren?1
Je kunt op verschillende manieren naar het switchen in onderwijsloopbanen
kijken. Switchen biedt nieuwe kansen. Bijvoorbeeld als een leerling is
vastgelopen, maar ook omdat een ander schooltype of een andere studie
richting bij nader inzien beter past. Switchen levert ook risico’s op. Door
switchen kan de opleidingstijd langer worden, een overstap naar een hoger
niveau kan achteraf toch te hoog gegrepen zijn. Het onderwijs moet kansen
bieden, maar ook doelmatig en kosteneffectief zijn. Het interessante aan het
Nederlandse onderwijsstelsel is dat scholen beleidsruimte hebben om te
kiezen voor het bieden van kansen en sturen op kosteneffectiviteit.
Voor het invullen van deze beleidsruimte zijn gegevens over loopbanen
van leerlingen onontbeerlijk. Het sturen op in-, door- en uitstroomgegevens
is echter nog weinig ontwikkeld in het mbo. Er is echter een toenemende
interesse in doorstroomanalyses waarneembaar. We willen op deze trend
inspelen. Allereerst door bij de voorgestelde projecten personen uit
onderwijs- of arbeidsmarktorganisaties te betrekken. Daarnaast gaan we

1
Bruijn, E. de (2006). Adaptief beroepsonderwijs. Leren en opleiden in transitie. Oratie. Utrecht/’s-Hertogenbosch:
Universiteit Utrecht/CINOP Expertisecentrum.
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actief op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn in school-, regio- of
sectorspecifieke analyses van in-, door- en uitstroompatronen en besteden
we veel aandacht aan kennistransfer.
We kijken naar loopbanen in en rond het middelbaar onderwijs. Naast de
reguliere paden kan in het Nederlandse onderwijsstelsel op vele momenten
van schooltype en richting worden geswitcht. Deze switches kunnen
verschillende achtergronden hebben. Leerlingen willen zich bijvoorbeeld
heroriënteren op de gekozen richting. Of ze lopen vast in hun opleiding en
vertrekken naar een ander schooltype, een ander opleidingsniveau of een
andere leerweg, hetzij omdat de opleiding te zwaar blijkt, hetzij omdat ze
ervaren meer in hun mars te hebben.
In dit thema analyseren we de loopbaanontwikkelingen door doorstroom
patronen in deze bewegingen bloot te leggen en met medewerkers van
scholen en beleidsuitvoerenden op zoek te gaan naar verklaringen voor
deze patronen en naar mogelijkheden om loopbaanpaden effectiever in te
richten.
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Hierna treft u een korte omschrijving van de projecten behorend bij dit
thema.

1.2

Doorstroom mbo-hbo
In het in 2013 gestarte project ‘Doorstroom mbo-hbo’ kijken we naar het
studierendement van de mbo-instroom. De centrale vraag is waarom het
studierendement van studenten met een mbo-achtergrond de laatste jaren
niet is verbeterd. De studie-uitval op het hoger beroepsonderwijs (hbo) van
eerstejaarsstudenten met een mbo-achtergrond staat al jaren op eenzelfde
hoog percentage. Naast een analyse van de onderwijsloopbanen van deze
studenten, zoeken we naar verklaringen vanuit de studieloopbanen van
studenten, studentenkenmerken en de inrichting van hbo-opleidingen naar
inhoudelijke en pedagogisch-didactische opzet. Het onderzoek bouwt voort
op de opbrengsten van de impulsmonitor van Jan Neuvel en Wil van Esch

uit 2009-2010.2 In de uitvoering van het onderzoek wordt samengewerkt
met samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en hogescholen.

1.3

Waar blijven ze?
Waar komen studenten na hun opleiding terecht? Deze vraag willen we
beantwoorden in het project ‘Waar blijven ze?’. Het doel van het project is
te onderzoeken waar de studenten na hun mbo-opleiding terechtkomen
direct na hun studie en waar ze zich na circa vijf jaar bevinden: binnen
of buiten de opleidingssectoren, via welke loopbaanpatronen zijn ze
hier terechtgekomen en op welke arbeidsmarktposities? Het onderzoek
levert een school of opleidingsteam een chronologisch beeld van de
arbeidsloopbaan van mbo-studenten. Deze informatie geeft concrete
impulsen aan het overleg tussen het mbo en het bedrijfsleven in
de regio. In het project werken we samen met de instellingen aan
instrumentontwikkeling: het samenstellen van een werkwijze die naar
andere instellingen overdraagbaar is. Het project wordt uitgevoerd in
samenwerking met regionale opleidingencentra (roc’s).
Het onderzoek bouwt inhoudelijk voort op een eerder onderzoek dat
ecbo samen met onder meer het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA) uitvoerde.3

1.4

Het rendement van leerloopbanen
De kernvraag in het project ‘Het rendement van leerloopbanen’ is of
en zo ja welk effect het verschil in initiële plaatsing tussen leerlingen
uit de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg uit
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) heeft op het
studiesucces op mbo 4-niveau. We vergelijken de loopbanen in opleidingen

2
Esch, W. van & Neuvel, J. (2009). Een stukje van de Nederlandse droom; doorstroom van vmbo naar havo.
’s-Hertogenbosch/Amsterdam: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Esch, W. van & Neuvel, J. (2010). Van vmbo naar
mbo: doorstroom en loopbaankeuzes. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
3
Buisman, M. & Dungen, S. van den (2013). De kunst van het kiezen. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum
Beroepsonderwijs; Dungen, S. van den, Buisman, M., Esch, W. van & Meng, C. (2012). Verschillende wegen, gelijke
bestemmingen. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
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met een uitstroomrichting op niveau 3 en op niveau 4 en kijken naar het
verschil in de inrichting van opleidingen in de doorstroomroutes: welke
inrichting is de meest doelmatige?
Het project is in 2013 gestart en wordt in 2014 uitgebreid met het zoeken
naar verklaringen voor het verschil in studierendement als gevolg van de
inrichtingen van leerroutes in het mbo. Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd
met mbo-instellingen waarin bepaalde routes een hoog rendement
– diplomakans, studieduur – halen en instellingen waarin vergelijkbare
routes een lager rendement opleveren.
Dit onderzoek bouwt voort op eerder ecbo-onderzoek over leerloopbanen in
het mbo.4

1.5
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Deelname beroepsgerichte leerwegen in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs
De kern van dit onderzoek is het zoeken naar verklaringen voor de daling
van de deelname aan de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en de
gevolgen van deze daling voor de instroom naar het mbo.
In het onderzoek worden vmbo- en mbo-instellingen betrokken voor het
geven van feedback op de resultaten en reflectie op de toekomst van de
samenwerking. Bijvoorbeeld in de context van de vakmanschapsroutes. Dit
project wordt in 2014 afgerond met een deelnameanalyse in Duitsland en
Vlaanderen en een analyse van stelselontwikkelingen en de toegangs- en
plaatsingsregimes in deze landen in vergelijking met Nederland.
Het onderzoek bouwt voort op een nog niet gepubliceerde rapportage voor
de Onderwijsraad.5

4
Waaronder: Min. OCW (2012). Doorstroomatlas vmbo. Samenvatting. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap; Neuvel, J. & Westerhuis, A. (2013). Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo; ontwikkelingen in de
leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Neuvel,
J. & Westerhuis, A. (2013). Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo; ontwikkelingen in de leerlingenstromen door
het Nederlandse onderwijsstelsel. Basisrapport. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
5
Westerhuis, A. & Bruijn, E. de (in voorbereiding). De positie van het vmbo in de educatieve wedloop. Startdossier.

1.6

Verborgen routes
In het voortgezet onderwijs bekleedt het havo een tussenpositie. Uit
eerdere doorstroomanalyses van ecbo blijkt dat er druk grensverkeer is
ontstaan tussen vmbo (theoretische leerweg, tl), mbo en havo.6 Ook blijkt
dat naar onderwijsinhouden doorstroomroutes tussen onderwijstypen veel
overeenkomsten vertonen. Zo kiezen verreweg de meeste vmbo-tl’ers op
het mbo voor een opleiding in de economische richting (41%) en op het
havo voor het profiel Economie & maatschappij (53%). Ook de leerweg
komt overeen: nagenoeg alle tl’ers geven op het mbo de voorkeur aan een
schoolse leerweg (95%).
De bevindingen van het onderzoek zijn relevant voor praktijk en beleid,
omdat ze inzicht geven in de positie van het havo in de leerroutes van
leerlingen in relatie tot de eerdere (vmbo) en latere (mbo) deelname aan
beroepsonderwijs. Naast het analyseren van de ontwikkelingen in omvang
en richting van deze leerroutes, worden obstakels – via een analyse van
curricula – in kaart gebracht die een soepele doorloop van deze routes in de
weg staan.
Bij het onderzoek worden vmbo- en havo-scholen en mbo-instellingen
betrokken om te reflecteren op de uitkomsten van de analyses en de
haalbaarheid van mogelijkheden tot het wegnemen van obstakels in deze
routes te beoordelen.

6
Neuvel, J. & Westerhuis, A. (2013). Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo; ontwikkelingen in de
leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel. Basisrapport. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum
Beroepsonderwijs.
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Thema 2: Organiseren van
leren in het beroepsonderwijs

2.1

2

Inleiding
Het beroepsonderwijs wordt vormgegeven op school en in de beroeps
praktijk. Het middelbaar beroepsonderwijs onderscheidt zich van
het algemeen vormend onderwijs (avo) door zijn relatief heterogene
deelnemerspopulatie, een sterk gedifferentieerd aanbod van opleidingen
op verschillende niveaus en de bijzondere aandacht die het leren van en
in de beroepspraktijk vraagt. In het thema ‘organiseren van leren in het
beroepsonderwijs’ staat het begeleiden en vormgeven van hoogwaardige
leer- en opleidingsprocessen centraal. De docent/opleider is een van de
meest cruciale factoren in het tot stand brengen en optimaliseren van de
leer- en opleidingsprocessen. Opleiders/docenten kennen drie typen taken:
1 het ontwerpen van leer- en opleidingsprocessen;
2 het begeleiden van studenten in hun leerproces;
3 het evalueren van resultaten en leeropbrengsten bij studenten.
De centrale vraagstelling in dit thema luidt: wat zijn de kenmerken van
het professionele handelen van opleiders/docenten op school en in de
arbeidsorganisatie? En hoe, met inzet van welk pedagogisch en didactisch
instrumentarium, kan dit handelen worden geoptimaliseerd?
Hierna treft u een korte omschrijving van de projecten behorend bij dit
thema.
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2.2

Hybride leeromgevingen
In het beroepsonderwijs gaat het om leer- en opleidingsprocessen in zowel
schoolse als werkpleksettingen en combinaties daarvan. Door de invoering
van beroepsgerichte kwalificatiedossiers, zijn twee vraagstukken over het
leren in school en in de beroepspraktijk verscherpt op de agenda gekomen.
1 Waar kunnen welke kennis, vaardigheden, houdingen, dan wel
competenties het beste geleerd worden: op school en/of in de
beroepspraktijk? En welke kennis, vaardigheden, houdingen zijn daarvoor
voorwaardelijk; zowel vanuit een vaklogica – welke basis moet gelegd zijn
om een volgende stap in competentieontwikkeling te kunnen zetten? –
als vanuit een doellogica: wat is voorwaardelijk voor arbeidsparticipatie,
doorleren en maatschappelijke participatie?
2 Hoe kan de integratie van kennis, vaardigheden, houdingen, dan wel
competenties het best ontwikkeld worden en welke rol spelen hybride
leeromgevingen daarin?
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De kennisbasis op dit terrein is grotendeels ontleend aan praktijk
gericht onderzoek in de context van het Innovatiearrangement
Beroepsonderwijs.7 Voortbouwend hierop werkte ecbo in de context
van het Innovatiearrangement de laatste jaren aan inzicht over ‘hybride
leeromgevingen’, waarin het verweven van leren en werken centraal staat.
De conceptuele opbrengsten worden internationaal als voorbeeldstellend
gezien en hebben een plek gekregen op de OECD-agenda.
Een van de succesfactoren van dit project ligt in de samenwerking
design-research-change. Het ontwerp van hybride leeromgevingen in
de praktijk van het onderwijs, geïnspireerd door Erica Aalsma van ‘De
Leermeesters’, was direct gekoppeld aan onderzoek van ecbo en aan
het veranderingsproces in de school: Horeca, Koning Willem I College.
Het project heeft daarmee input geleverd voor kennisontwikkeling
en kenniscirculatie. In de vorm van (wetenschappelijke) artikelen,
7
Huisman, J., Bruijn, E. de, Baartman, L., Zitter, I. & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride leeromgevingen in
het beroepsonderwijs: Praktijkverkenning, theoretische verdieping. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum
Beroepsonderwijs. Nieuwenhuis, A.F.M., Nijman, D.J.J.M., Kat-de Jong, M.P., Ries, K.E. de & Vijfeijken, M.M. van
(2011). De doorbraak in zicht: Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren 2009-2011. Tilburg:
IVA Beleidsonderzoek en -advies. Zitter, I. & Hoeve, A. (2012). Hybride leeromgevingen: Het verweven van leer- en
werkprocessen. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Smulders, H., Hoeve, A. & Meer, M.
van der (2012). Co-makership: Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. ’s-Hertogenbosch/Utrecht:
Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

onderzoeksrapporten, blogs, filmpjes, congressen en seminars zijn
ervaringen met en kennis over hybride leeromgevingen gedeeld. Niet alleen
met de deelnemers aan het project, maar ook met geïnteresseerden uit de
wereld van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Hoogtepunten zijn
bijvoorbeeld een artikel op uitnodiging van de OECD en presentaties van het
concept van hybride leeromgevingen in België, Finland en Zuid-Afrika.
De afgelopen vier jaar werkten het Koning Willem I College, de
Leermeesters, het Lectoraat Beroepsonderwijs en ecbo samen om
deze opbrengsten te realiseren. Met ingang van 2014 sluiten ook het
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en NS/NedTrain aan. Zij vormen samen de Hybride Alliantie i.o.
met de TechniekFabriek van NS/NedTrain als een van de proeftuinen.
In 2014 en verder wil ecbo vanuit de Hybride Alliantie i.o. het gedachtegoed
verder ontwikkelen en verbreden met als doel:
• Meer kennis op te doen over ontwerpkenmerken van hybride
leeromgevingen in middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
• Meer kennis op te doen over de werking van hybride leeromgevingen:
hoe waarderen bedrijven, docenten, studenten en leidinggevenden de
hybride leeromgevingen? Wat is de impact op langere termijn op de
leerresultaten van studenten? Onder welke condities ontwikkelen hybride
leeromgevingen zich?
• Het verduurzamen van het gedachtegoed door kennis en ervaring te
delen en te verspreiden over de grenzen van bestaande instituten heen.

2.3

Teamwork
In het beroepsonderwijs is opleiden tot vakmanschap een multidisciplinaire
taak. Deze is formeel belegd in opleidingsteams en in het met hen
samenwerkende bedrijfsleven. In het mbo is via de recente invoering
van het Professioneel Statuut de zeggenschap van de teams over de
taakuitvoering van het primaire onderwijsproces geregeld. Dit levert in de
scholen verschillende kennisvragen op over het functioneren van teams.
Bijvoorbeeld over effectieve vormen van teamsamenstelling in relatie
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tot taakdifferentiatie en functiebouwwerk. En over teamontwerpen die
bijdragen aan gespreid leiderschap en effectief zijn in relatie tot teamleren
en de realisatie van teamdoelen. Het betreft ook vragen over het wat en
hoe van ‘teameffectiviteit’ en het meten daarvan, over het borgen van
interne en externe kwaliteitsstandaarden en over verdeling van middelen
in tijd en uren. Kennisvragen gaan ook over kritische noties bij het concept
‘teams’: de potentieel conserverende werking van teams – het doden van
creativiteit –, het concept van ‘team’leren – bestaat dat wel? –, het ‘object’
van teamzeggenschap en de relatie, dan wel verhouding tussen team- en
managementtaken.
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Zowel op landelijk als lokaal beleidsniveau zijn ‘teams’ steeds meer een
aangrijpingspunt voor beleid. Empirisch is er echter nog relatief weinig
bekend over teams in het middelbaar beroepsonderwijs, die aan de
drievoudige kwalificeringsopdracht van het mbo invulling moeten geven.
NWO PROO heeft nu een eerste project op dit thema toegekend. Gelet op
het belang dat in het mbo gehecht wordt aan teamwerk en het functioneren
van teams, is ook ecbo gestart met onderzoek naar teams. Op de eerste
resultaten daarvan wordt voortgebouwd in een onderzoek naar de rol- en
taakverdeling in teams in relatie tot de teameffectiviteit. De resultaten van
deze laatste onderzoeken zijn in de eerste helft van 2014 beschikbaar.
Kenmerkend voor het ecbo-onderzoek is dat praktijkgerichtheid en
kennisverspreiding richting de sector leidend zijn.
Doel van het project is dilemma’s in de praktijk inzichtelijk te maken via
casusbeschrijvingen van teamsamenstelling. Tevens brengen we mogelijke
denkrichtingen in kaart die behulpzaam kunnen zijn bij het aansturen en
faciliteren van teams en bij het formuleren van beleid:
a Hoe ziet de samenstelling van teams er uit in termen van rollen en taken?
b Hoe effectief is de teamsamenstelling in relatie tot het vervullen van de
teamopdracht, mede gelet op het ontwikkelstadium van het team?
c Hoe en door wie – teamleden en/of opleidingsmanager – wordt de
werkverdeling in teams georganiseerd en in hoeverre wordt zeggenschap
op papier, bijvoorbeeld het teamplan, ook in de praktijk waargemaakt?

d In hoeverre gaat de teamsamenstelling samen met de ontwikkeling van
een professionele cultuur? Welke factoren belemmeren of bevorderen de
– totstandkoming – van een professionele cultuur?
Uitgangspunt is dat in het project samenwerking plaatsvindt met drie mboinstellingen. Hierbij is de lokale thematiek/problematiek het uitganspunt
voor het formuleren van de casussen. Reden voor samenwerking zijn:
• Duurzame verankering, wanneer mbo-instellingen mede-eigenaar zijn
van het onderzoek.
• Kennis en inzichten die een lokale waarde hebben voor individuele teams
kunnen de basis bieden voor praktijkgerichte kennis die boven het lokale
niveau uitstijgt.
• Kennisdeling tussen de mbo-instellingen onderling, waarbij
gebruikgemaakt kan worden van de bestaande structuren voor
kennisdeling van ecbo.

2.4

Leraarschap in het mbo
Momenteel wordt vanuit overheidsbeleid sterk ingezet op het beter toerusten
van docenten voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs,
getuige de drie maatregelen die genomen zijn voor meer en beter opgeleide
docenten in het (v)mbo.8 Bij de uitwerking hiervan is onder andere gebruik
gemaakt van de kennisbasis die ecbo ontwikkelde op het gebied van het
pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het mbo.9 10
Van de drie maatregelen is de opleiding Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift (PDG) het minst uitgekristalliseerd en roept de vormgeving
ervan in het mbo-veld de nodige vragen op.

8
Te weten: de invoering afstudeerrichting beroepsonderwijs, het kwaliteitskader voor het Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift, de educatieve minor beroepsonderwijs.
9
Moerkamp, T. & Hermanussen, J. (2013). In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit. ’s-Hertogenbosch/
Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Brouwer, P., Hermanussen, J., Hoeve, A., Thomsen, M. & Venne, L. van
der (2013). Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
10 Glaudé, M., Berg, J. van den, Verbeek, F. & Bruijn, E. de (2012). Pedagogisch-didactisch handelen van docenten
in het middelbaar beroepsonderwijs: Literatuurstudie. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs;
Aalsma, E., Kan, C. van, Bruijn, E. de & Berg, J. van den (2013). Addendum generieke kennisbasis tweedegraads
lerarenopleiding: Focus op beroepsopleidend onderwijs. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Zie ook: Zitter, I. & Hoeve, A. (2012). Hybride leeromgevingen: het verweven van leer- en werkprocessen.
’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
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Het belang van een goede PDG-opleiding wordt door de mbo-instellingen
en lerarenopleidingen uitdrukkelijk onderkend. Behalve met de kwaliteit
van aanstaande docenten, heeft dit ook te maken met de kwantiteit van
docenten in het mbo.
Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren
zich als zij-instromer kwalificeren – bevoegd en bekwaam zijn – voor
het beroep van docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Om
tweedegraads lerarenopleidingen en mbo-instellingen voor te bereiden,
is er een projectgroep in het leven geroepen met een vertegenwoordiging
vanuit het Landelijk Platform Nascholingsinstituten, de MBO Raad en de
lerarenopleidingen. Deze projectgroep ontwikkelde in opdracht van de ADEF
(Algemeen Directeurenoverleg van Educatieve Faculteiten) een landelijk
raamwerk voor de PDG-opleiding.
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In het kwaliteitskader wordt aan het raamwerk voor de PDG-opleiding
nadere invulling gegeven in termen van doelen en processen, kwaliteits
borging en curriculuminhoud. Het raamwerk en het kwaliteitskader
handelen over de uitgangspunten en inhoud – de nadruk op het wat – van
de PDG-opleiding en richt zich in mindere mate op de wijze waarop de
PDG-opleiding vormgegeven moet worden: de nadruk op het hoe.
In het project ‘Leraarschap in het mbo’ onderzoeken we het hoe van de
PDG-opleiding. De concrete doelstellingen van het project zijn:
1 Het praktisch ontwikkelen van de PDG-opleiding. Hierbij zal onder meer
gebruikgemaakt worden van de kennisbasis van ecbo. Onder andere op
het gebied van pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het
beroepsgerichte onderwijs op verschillende niveaus, expertisegebieden
die kenmerkend zijn voor het beroepsgerichte onderwijs, het werken
in resultaatverantwoordelijke teams, het ontwerpen van hybride
leeromgevingen, voortijdig schoolverlaten en het mbo-stelsel. Deze
expertise verbinden we aan de vijf thema’s die in de PDG-opleiding
onderscheiden worden: ambachtelijk meesterschap, begeleiding
van de mbo-student, beroepspraktijk, visie op beroepsonderwijs en
docentschap, eigen ontwikkeling. De betrokken lerarenopleiding en de
mbo-instellingen nemen hierbij het voortouw.

2 Het monitoren van het ontwikkelproces van de PDG-opleiding. Dit heeft
betrekking op het plausibel kunnen verbinden van de problematiek – te
weinig goed opgeleide docenten voor het beroepsgerichte onderwijs
– met de interventie – de PDG-opleiding –, de mechanismen die deze
interventie moet ontlokken, bijvoorbeeld toename van de waardering van
de PDG-opleiding door zij-instromers en ten slotte de uitkomsten: meer
en beter opgeleide docenten voor het beroepsgerichte onderwijs. Deze
verbindingen kunnen met behulp van de verklarende evaluatiemethodiek
in kaart gebracht worden. Hierbij neemt ecbo het voortouw.
3 Het ontsluiten van inzichten en lessen met betrekking tot dit ontwikkel
proces voor mbo-instellingen en lerarenopleidingen. Dit raakt aan de
kennisverspreidingsfunctie die ecbo vervult. In nauwe samenwerking met
de projectpartners zullen de opgedane inzichten op een toegankelijke
wijze, passend bij het mbo-veld en de tweedegraads lerarenopleidingen,
ontsloten worden.
Om deze drie doelstellingen te realiseren, sluit ecbo in dit project aan bij
de Noordelijke alliantie: een samenwerkingsverband tussen de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden, het Friesland College, het Noorderpoort College,
het Alfa-college en ROC Friese Poort. Alle betrokken partijen zullen in de
verschillende fases van het project, mede afhankelijk van de benodigde
expertise, meer of minder intensief met elkaar samenwerken.

2.5

Inrichtingsvariëteit primaire onderwijsproces
Het project ‘Inrichtingsvariëteit primair onderwijsproces’ integreert de drie
perspectieven op het primaire onderwijsproces: leeromgeving-docententeams. Doel van het project is meer zicht te krijgen op de opleidings- en
ervaringsachtergrond van docenten en praktijkopleiders in het mbo en
de opleidings- en teamcontext waarbinnen zij hun werk doen. Het project
krijgt in de tweede helft van 2014 uitwerking in de vorm van een landelijk
kwantitatief onderzoek. Daarbij bouwen we voort op het empirische
onderzoek naar configuraties van mbo-opleidingen, zoals opgenomen in
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de eerdere CGO-monitor.11 En op een analyse van beschikbare data over
docenten en hun positie – rol/taken/functies – in teams. In overleg met de
MBO Raad worden urgente vraagstellingen op dit terrein geïnventariseerd.

2.6
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Rekenen in het mbo
Het adequaat toerusten van docenten die rekenonderwijs verzorgen, is de
afgelopen jaren een punt van zorg gebleken in het mbo. Deze studie heeft
tot doel inzichten ten aanzien van het professionaliseren van rekendocenten
voor het werkveld te ontsluiten. Dit vervolg op het project ‘Rekenen in het
mbo 2013’, richt zich op het nader uitdiepen van twee good practices ten
aanzien van de professionalisering van rekendocenten in het mbo: het
Graafschap College en het Albeda College. De twee onderwijsinstellingen
hebben ieder voor een andere werkwijze gekozen. Het Graafschap College
heeft het rekenonderwijs in een netwerkconstructie vormgegeven. Het
Albeda College koos voor een interne strategie. Beide casussen zullen
via een focusgroep-interviewaanpak worden beschreven en (generieke)
leerpunten voor het mbo-veld ontsluiten. Met deze verdieping sluiten we
aan op het onderzoek dat door het Steunpunt taal en rekenen in 2014 is
uitgevoerd.

11 Meijden, A. van der, Berg, J. van den & Román, A. (2013). Ontwerp en resultaat van opleidingen in het middelbaar
beroepsonderwijs: Vijfde meting van de CGO Monitor. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Thema 3: Beroepsonderwijs
en arbeidsmarkt

3.1

3

Inleiding
Als gevolg van nieuwe technologische mogelijkheden en structurele
veranderingen op de arbeidsmarkt, verandert de vraag naar arbeid
voortdurend. Er is sprake van een sterke differentiatie van functies en
beroepen, zowel aan de boven- als aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het beroepsonderwijs leidt onze toekomstige beroepsbevolking op. Maar
welke kennis en vaardigheden zijn hierbij in het geding? En hoe wordt er in
de leerarchitectuur van het beroepsonderwijs bemiddeld tussen vraag en
aanbod?
Het Nederlandse beroepsonderwijs staat voor de opdracht vakmensen
op te leiden voor de arbeidsmarkt. Dat is geen eenvoudige opgave. Op de
arbeidsmarkt doen zich continu ontwikkelingen voor waar het beroeps
onderwijs op moet kunnen inspelen. Ook moet het beroepsonderwijs
rekening houden met de – veranderende – voorkeuren van deelnemers.
Tegelijkertijd weten we dat de aansluiting nooit volledig kan zijn.
Afgestudeerden vinden een baan in andere sectoren dan waarvoor ze zijn
opgeleid en arbeidsorganisaties weten flexibel om te gaan met de inzet van
personeel. Binnen deze dynamiek zoekt het beroepsonderwijs naar een zo
optimaal mogelijke aansluiting, daarbij oog houdend voor een doelmatige
organisatie van het aanbod.
Technologische, sociale en economische ontwikkelingen maken dat ook
later in de loopbaan leren noodzakelijk is. Ook gedurende de loopbaan zijn
onderwijsvoorzieningen relevant om werknemers te ondersteunen bij het
vinden en behouden van werk.
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Binnen het thema ‘Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt’ kijken we naar het
beroepsonderwijs als voorbereiding op een loopbaan op de arbeidsmarkt en
naar de rol van onderwijsvoorzieningen in een leven lang leren.
Hierna treft u een korte omschrijving van de projecten behorend bij dit
thema.

3.2
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Mbo 1 en 2
In het project ‘Mbo 1 en 2’ bouwen we voort op de kennis dat eerder ecboonderzoek opleverde rondom de doelgroep mbo niveau 1 en 2. Voorgaande
jaren deed ecbo onderzoek naar wat het omgaan met deze doelgroep
vraagt van het vakmanschap van docenten.12 Ook is onderzocht hoe deze
doelgroep, vooral niveau 1, maar ook leerlingen uit het voortgezet speciaal
onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro), kan worden toegeleid naar de
arbeidsmarkt. En wat dit vraagt aan regionale samenwerking.13 Daarnaast
is kennis ontwikkeld over doorstroom, toelatingsbeleid en voortijdig
schoolverlaten en is instrumentarium ontwikkeld ten behoeve van terugkeer
van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers).14
Diverse beleidsontwikkelingen in zowel het onderwijs als het sociale
domein hebben hun invloed op de laagste niveaus in het mbo. De invoer
van entreeopleidingen, het afschaffen van de drempelloze instroom op
niveau 2, de invoer van cascadefinanciering, passend onderwijs en de
ambitie om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, vragen van
mbo niveau 1 en 2 een heroriëntatie op hun opdracht. De geplande invoer
van de Participatiewet maakt regionale samenwerking en arbeidstoeleiding
urgenter. Binnen dit project kijken we naar de consequenties van deze
beleidswijzigingen voor de opleidingen op mbo 1 en 2. We doen dat vanuit

12 Groenenberg, R. & Hermanussen, J. (2012). Met inzet, geduld en maatwerk. Lesgeven aan deelnemers in mbo
niveau 1 of 2. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Groenenberg, R. & Hermanussen, J.
(2012). Docent in mbo niveau 1 of 2. Een vak apart. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
13 Smulders, H., Voncken, E. & Westerhuis, A. (2013). Regionale samenwerking in goede banen. Arbeidstoeleiding
van jongeren uit het vso, pro en mbo 1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk. ’s-Hertogenbosch/Utrecht:
Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
14 Wijk, B. van (2013). Kansrijk toelatingsbeleid. Deel 1, 2 en 3. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum
Beroepsonderwijs; Wijk, B. van, Otten, H., Leeuwen, E. van & Kapteijn, M. (2012). Later is niet te laat. Inspiratie voor
curatief vsv-beleid. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Wijk, B. van, Dungen, S. van den &
Fleur, E. (2012). De gevonden zonen. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; Wijk, B. van, Fleur,
E., Smit, E. & Vermeulen, C. (2011). De verloren zonen (m/v): Terugkeer in het onderwijs van vsv’ers. ’s-Hertogenbosch/
Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

twee invalshoeken: een onderzoek in samenwerking met de opleidingsteams
in mbo 1 en 2 en een onderzoek met een regionale invalshoek, waarin we
kijken naar de consequenties van beleidsontwikkelingen op het onderwijs in
relatie tot regionale partners.
a Praktijkgericht onderzoek mbo 1 en 2
Het mbo 1 en 2 heeft te maken met een gedifferentieerde deelnemers
populatie. Gemiddeld genomen hebben de deelnemers in de mbo-niveaus
1 en 2 relatief veel meer begeleiding nodig dan deelnemers in mbo 3-4. Ook
de behoefte aan opleidingstrajecten verschilt: een deel van de deelnemers
wil een vak leren en aan het werk gaan, een ander deel is van plan en in
staat om door te stromen naar niveau 3 of 4. Bij doorstromers ligt de nadruk
meer op de kernvakken, terwijl andere deelnemers de vaardigheden van
hun toekomstige vak vooral in de praktijk moeten oefenen.
Zowel in mbo-instellingen als in beleidskringen is sterke behoefte aan
kennis over ‘wat werkt’ voor deze complexe en gedifferentieerde leerlingen
groepen. De kennisbasis – wie, wat, hoe, waarom – en het instrumentarium
dat ecbo de afgelopen jaren ontwikkelde, willen we in het veld werking
geven en verder verdiepen. Dat pleit voor een vorm van co-creatie: door
confrontatie met de praktijk kan ingespeeld worden op de daar levende
vraagstukken, en kan instrumentarium in samenwerking met de praktijk
worden verbeterd.
De ervaring leert dat vraagstukken in de onderwijspraktijk een integrale
aanpak vereisen en geen standaardoplossingen kennen. Via veldraad
plegingen is in beeld gebracht aan welke kennis behoefte is, nu de beleids
context zich wijzigt, zowel voor entreeniveau als mbo 2. We hebben de
onderzoeksvragen geordend in vijf thema’s:
• kenmerken deelnemers en arbeidsmarkt;
• vormgeven aan effectieve leertrajecten;
• vormgeven aan effectieve teams;
• vormgeven aan effectieve samenwerking in de regio;
• flankerend effectonderzoek, in termen van rendement en
onderwijskwaliteit.
In de vorm van kennisateliers, een kleinschalig ontwikkelplatform met
vertegenwoordigers vanuit de scholen en onderzoekers, willen we werken
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aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding voor vraagstukken op mbo 1
en 2. Door systematische reflectie draagt ecbo bij aan verdere aanscherping
van de aanpakken om de kwaliteit van onderwijs te versterken. Die kennis
over ‘wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie’ diepen we verder uit
en maken we toegankelijk voor andere scholen en beleidsmakers. Dit doen
we onder andere via artikelen en lezingen/workshops.
b Onderwijsvoorzieningen in de regio
Daarnaast onderscheiden we binnen het project ‘Praktijkgericht onderzoek
mbo 1 en 2’ een beleidsmatige invalshoek. De verantwoordelijkheid
voor jongeren aan de onderkant van het mbo wordt met de recente
beleidsontwikkelingen – Participatiewet, Jeugdzorg – neergelegd in de
regio. Dat maakt het vraagstuk relevant hoe in de regio het aanbod aan
voorzieningen wordt vormgegeven en wat daarin belemmerende en
bevorderende factoren zijn. Via casestudie gaan we in twee tot drie regio’s
na welke (onderwijs)voorzieningen worden ontwikkeld voor jongeren
waarvoor een startkwalificatie een brug te ver lijkt. Door enkele verdiepende
casestudies kunnen we integraal kijken naar de verwachte consequenties
van beleid voor leerlingstromen, (onderwijs)aanbod, de rol van de
samenwerkende partijen – onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven en andere
partners – en omgevingsfactoren op regionaal niveau. Met betrokkenen uit
andere regio’s gaan we na in hoeverre we algemeen geldende principes
kunnen aanwijzen om een adequaat aanbod aan voorzieningen in de regio
te realiseren.
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3.3

Responsiviteit
Het beroepsonderwijs staat voor de opdracht continu aan te sluiten bij
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het kabinet spoort mbo-instellingen
steeds meer aan te zorgen voor een goede aansluiting van de opleiding
op de arbeidsmarkt. Mbo-instellingen dienen hun opleidingsaanbod zowel
onderling als met het regionale bedrijfsleven nog beter af te stemmen op de
vraag.
Contacten tussen onderwijsinstellingen en het werkveld in het kader van
leerplanontwikkeling zijn eerder incidenteel dan structureel van aard. Ook

maken scholen nog weinig gebruik van de vrije ruimte in de kwalificatie
structuur. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van de leerplanontwikkelaars
in het mbo vindt dat in de kwalificatiedossiers de benodigde kennis en
vaardigheden onvoldoende zijn uitgewerkt.15
Voor onderwijsinstellingen is het uitermate relevant om een goede
samenwerking te realiseren met het bedrijfsleven. In diverse innovatie
projecten zien we onderwijs en regionaal bedrijfsleven elkaar opzoeken
om samen de aansluiting op regionale ontwikkelingen te bewerkstelligen.
Sommigen gaan daarin zo ver om aansluiting te zoeken op regionale
interdisciplinaire vraagstukken: Zorg en Techniek, Economie en Ecologie.
Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is geen eenvoudige
opgave. In het project ‘Responsiviteit’ gaan we na hoe onderwijs de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven via leerarrangementen weet door te
vertalen naar het curriculum.

3.4

Vakmanschap in een leven lang leren
De laatste jaren zien we meer aandacht voor vakmanschap in relatie
tot het beroepsonderwijs. De ambitie in beleids- en onderwijskringen
is dat het beroepsonderwijs door meer aandacht voor vakmanschap
een aantrekkelijkere route wordt ten opzichte van de meer generieke
opleidingspaden. Recentelijk deed het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) een eerste verkenning naar de rol van vakmanschap in deze. De
ontwikkeling van vakmanschap begint weliswaar in het beroepsonderwijs,
maar eindigt daar niet. Doorontwikkeling tot vakvolwassenheid of
expertniveau vraagt jaren ervaring en oefening. Gedurende deze
ontwikkeling speelt werkplekleren en opleiden een belangrijke rol. Daarin
kunnen in Nederland werkgevers en publieke en private opleiders hun rol
spelen. De OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development)
constateert dat het aanbod aan voorzieningen voor een leven lang leren in
Nederland mager is. In dit project kan de ontwikkeling van vakmanschap
verder worden verkend en in relatie worden gebracht met een leven lang
leren. Hoe voorziet het systeem van publieke en private aanbieders in het

15 Hermanussen, J., Verheijen, E. & Visser, K. (2013). Leerplanontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs.
’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
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ontwikkelen van vakmanschap? Een van de vragen die speelt, is waar de
opdracht voor beroepsonderwijs ophoudt en waar de rol voor de branches
en het postinitieel onderwijs begint.
Dit project wordt in de tweede helft van 2014 nader aangescherpt en
uitgewerkt in samenspraak met relevante stakeholders.

3.5
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Kernvaardigheden voor leven en werk
Deelnemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig participeren in het dagelijks
leven, vragen om voldoende kennis en vaardigheden. Ontwikkelingen zoals
globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de steeds grotere rol
van informatie- en communicatietechnologie (ict) vereisen meer en andere
vaardigheden van mensen. Nederland wil zich internationaal profileren als
diensten- en kenniseconomie. Het gevolg hiervan is dat mensen steeds
sneller nieuwe kennis en vaardigheden moeten kunnen verwerven. Daarvoor
zijn cognitieve (kern)vaardigheden nodig zoals taal- en rekenvaardigheden
en probleemoplossend vermogen.
Deze vaardigheden hangen nauw samen met belangrijke economische
en niet-economische uitkomsten. Mensen die over een hoog niveau van
vaardigheden beschikken, participeren vaker op de arbeidsmarkt, hebben
een hoger inkomen, hebben een betere gezondheid en zijn vaker politiek en
maatschappelijk actief. Bovendien zijn voldoende vaardigheden niet alleen
goed voor de positie van elke Nederlander, maar ook voor de positie van
Nederland als geheel: ze dragen bij aan economische groei.16
Om het niveau van kennis en vaardigheden in beeld te brengen, nam
Nederland deel aan PIAAC (Programme for the Assessment of Adult
Competencies), een grootschalig internationaal onderzoek dat het niveau en
het gebruik van vaardigheden onder 16- tot en met 65-jarigen laat zien. Het
onderzoek is onder leiding van de OECD in 24 landen uitgevoerd en brengt
het niveau van taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend

16 Buisman, M., Allen, J., Fouarge, D., Houtkoop, W. & Velden, R. van der (2013). PIAAC: Kernvaardigheden voor
werk en leven. Resultaten van de Nederlandse survey 2012. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs;
Houtkoop, W., Allen, J., Buisman, M., Fouarge, D. & Velden, R. van der (2012). Kernvaardigheden in Nederland:
Rapportage van de Adult Literacy and Life Skills Survey. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

vermogen in digitale omgevingen in kaart. We noemen deze vaardigheden
kernvaardigheden omdat het essentiële vaardigheden zijn voor het begrijpen,
analyseren en gebruiken van informatie die we in het dagelijks leven en op het
werk tegenkomen. Het gaat dan om tekstuele of rekenkundige informatie, ook
in figuren en grafieken, zowel online als op papier. Vergelijkingen in de tijd zijn
mogelijk omdat onderzoeken naar kernvaardigheden eerder zijn uitgevoerd: in
1994 en 2007. Zowel internationaal als nationaal is hierover gerapporteerd.17
Ecbo was verantwoordelijk voor het Nederlandse aandeel van PIAAC.
Mensen verwerven kernvaardigheden in belangrijke mate in het initiële
onderwijs. Voor de drie kernvaardigheden geldt dat het niveau van kern
vaardigheden toeneemt met het behaalde opleidingsniveau. De start
kwalificatie lijkt daarbij een omslagpunt te zijn: mensen zonder start
kwalificatie presteren significant minder dan mensen met een startkwalificatie:
een verschil van één vaardigheidsniveau. Een andere belangrijke uitkomst
is het grote verschil in taalvaardigheid tussen algemeen vormend onderwijs
(havo/vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat verschil was in
Nederland het op één na grootste van alle in PIAAC onderzochte landen. Toch
presteren de Nederlandse mbo’ers goed in vergelijking met mensen met een
vergelijkbare beroepsopleiding in andere landen. Dat dergelijke uitspraken
gedaan kunnen worden, hangt samen met het unieke karakter van de PIAACgegevens. Over bepaalde delen van het Nederlandse onderwijsstelsel zijn
slechts summiere gegevens beschikbaar over de verworven vaardigheden aan
het eind van het onderwijstraject. Dat geldt zeker voor het mbo en het hoger
onderwijs. PIAAC beschikt wel over die gegevens, tenminste voor de kern
vaardigheden die in dat onderzoek zijn gemeten.
Beleidscontext van dit project is de voorgestelde invoering van referentie
niveaus voor taal en rekenen voor het mbo. De achtergrond van die
voorgestelde invoering lijkt gebaseerd op indirecte bewijsvoering voor het
veronderstelde lage niveau van mbo’ers op deze vaardigheidsgebieden:
klachten van ‘afnemende’ instellingen in het hbo, proefexamens, losse
testresultaten. Objectieve gegevens over de volle breedte van het beroeps
onderwijs ontbreken. Toch heeft de voorgestelde invoering al tot veel
17 OECD (2013). Skills Outlook 2013. Paris: Organisation for Economic Co-operation & Development; Buisman, M., Allen,
J., Fouarge, D., Houtkoop, W. & Velden, R. van der (2013). PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven. Resultaten van de
Nederlandse survey 2012. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
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controverse geleid. De eisen zouden te hoog zijn, niet altijd relevant voor
de beroepspraktijk of zouden leiden tot een toename van het aantal
voortijdig schoolverlaters. Over de verdere invulling en fasering is discussie
gaande. De PIAAC-gegevens kunnen een beter beeld geven van het
beheersingsniveau van mbo’ers op de drie gemeten kernvaardigheden. Een
publicatie over rekenvaardigheden verschijnt in september 2014.18 Deze
analyses willen we ook uitvoeren voor taalvaardigheid en probleemoplossend
vermogen.
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Ten eerste wordt in het project ‘Kernvaardigheden voor leven en werk’
de beleidscontext geschetst van de positie van ‘cognitieve’ vakken in het
mbo en de recente voorstellen voor de invoering van referentieniveaus en
de empirische ondersteuning die tot nu toe voor de veronderstelde lage
beheersingsniveaus van mbo’ers naar voren is gebracht. Ten tweede wordt
op basis van een analyse van de PIAAC-gegevens een beeld gegeven van
het beheersingsniveau van mbo’ers op het terrein van taalvaardigheid en
probleemoplossend vermogen. Ook wordt gekeken naar ict-vaardigheden.
Deze zijn deels direct gemeten – bij probleemoplossend vermogen gaat
het om problemen oplossen in digitale omgevingen – en deels indirect:
de aard en frequentie van gebruik. Hierbij differentiëren we waar mogelijk
naar niveau, naar richting en naar leeftijd: is het korter of langer geleden
sinds men het mbo heeft verlaten? Ook kijken we naar de relatie met
de arbeidsmarkt – in welke sectoren en op welke niveaus zijn mbo’ers
terechtgekomen – en met verdere scholing, zowel formeel als informeel. In
PIAAC zijn niet alleen gegevens verzameld over het beheersingsniveau van
de betrokken vaardigheden, maar ook over het daadwerkelijk gebruik van
deze vaardigheden in het werk en het dagelijks leven. Ook deze gegevens
zullen bij de analyse worden betrokken.
Ten derde zullen, naast een publicatie en factsheet, de gevonden resultaten
expliciet in de beleidsdiscussie over cognitieve vaardigheden worden
geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van een debat. Ook zal waar mogelijk
worden aangesloten bij de vele initiatieven die op dit moment binnen het
mbo worden ondernomen om deze vaardigheden op een zinvolle manier in
de programmering van het onderwijs te integreren.
18 Buisman, M. (2014). Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat.
’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Kennisverspreiding
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Inleiding
Ecbo verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis over en voor het beroeps
onderwijs. Kennis die niet circuleert, bestaat eigenlijk niet. Daarom richt
ecbo zich, naast het doen van onderzoek, nadrukkelijk ook op het ontsluiten
en verspreiden van kennis over het beroepsonderwijs. Niet alleen kennis die
ecbo zelf ontwikkeld heeft, maar ook kennis die door anderen ontwikkeld
is. Doel is daarbij dit zo toegankelijk mogelijk te doen: voor verschillende
doelgroepen, op verschillende manieren.
Deze drie pijlers – verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis –
versterken elkaar. Door kennis te verspreiden, kunnen anderen hiervan
kennis nemen, maar kunnen zij ook reageren op die kennis, deze
aanvullen. Dit is weer van waarde voor de kennisontwikkeling. Zo dragen we
gezamenlijk bij aan de kenniscirculatie in het beroepsonderwijs.
Als onze doelgroep zien wij overheid(sinstanties), gemeenten, bedrijfsleven,
koepelorganisaties, branche- en sectororganisaties, opleidingsfondsen,
kenniscentra, collega-onderzoeksinstituten, onderwijsadviesorganisaties
en natuurlijk de onderwijsinstellingen zelf. Binnen de onderwijsinstellingen
richten wij ons op zowel colleges van bestuur, onderwijsdirecteuren als de
zogenoemde kennismakelaars. Deze laatste groep speelt een intermediaire
rol: zij leggen de verbinding tussen ecbo en ‘het werkveld’, de docenten.
Hierbij is sprake van tweerichtingsverkeer: kennis en vragen van ecbo
vloeien naar de docent en kennis en vragen van docenten, vloeien naar
ecbo.
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In 2014 ontvangt ecbo een additionele subsidie van het Nationaal
Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) voor kennisverspreiding. Deze
bijdrage is ook voorzien voor 2015 en 2016.
Ecbo zet een gevarieerd pakket van middelen in bij de kennisverspreiding
en ontsluiting. Gevarieerd qua vorm: elektronisch, op papier, in
ontmoetingen, real life. Gevarieerd qua doel: informeren, agenderen, leren,
innoveren. Gevarieerd qua intensiteit: kennismaken met een onderzoek,
of verdieping vinden. En gevarieerd qua karakter: vrij toegankelijk of voor
een gerichte deelnemersgroep. De beoogde doelgroepen zijn eveneens
gevarieerd. Hier proberen we zoveel mogelijk bij aan te sluiten. In het
kader van de afspraken met het NRO is een klankbordgroep ingesteld,
samengesteld uit gebruikers uit diverse netwerken uit beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie. De klankbordgroep komt tweemaal per jaar
bijeen, onder voorzitterschap van ecbo. Ook het NRO is hierbij aanwezig.
Daarnaast is er tussentijdse evaluatie van het pakket via onder andere
contacten met gebruikers en het bijhouden van bezoekersaantallen. Het
kennisverspreidingspakket is dan ook een ‘flexibel’ pakket: op basis van
gebruikerservaringen bekijken we waar vernieuwing nodig en/of gewenst is.
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Hierna treft u een beschrijving van het pakket, zoals dat bij aanvang van
2014 is samengesteld.

4.2

Nieuwsbrieven
Ecbo kent twee elektronische nieuwsbrieven, die beide maandelijks
verspreid worden, onder een groeiende groep abonnees: circa 2750
abonnees in januari 2014. De nieuwsbrief ecbo flits! bevat een selectie
van diverse ecbo-gerelateerde activiteiten: verschenen onderzoek, lopend
onderzoek, nieuwe artikelen op de website canonberoepsonderwijs.nl,
aankondigingen voor debatten, bijeenkomsten, veldraadplegingen
enzovoort. Inschrijven voor bijeenkomsten kan eveneens via een link in deze
nieuwsbrief.
De nieuwsbrief ecbo signaal! bevat korte samenvattingen van en links naar
elders verschenen recent onderzoek op het gebied van (beleid en bestuur

van) het beroepsonderwijs. Ook bevat signaal! links naar relevant nieuws
op het gebied van bve-onderzoek. We starten 2014 met een maandelijkse
verschijning van signaal!. In de loop van 2014 verschijnt signaal! elke twee
weken en is per keer korter en daarmee overzichtelijker. Doel is meer aan te
sluiten op de actualiteit.
Vier keer per jaar verschijnt daarnaast het (papieren) magazine ecbodimensies. Dimensies heeft als doel verdieping te bieden over een thema,
relevant voor het bve-veld. Per editie worden steeds twee (praktijk)deskundigen geïnterviewd rond dat thema. Ook bevat elke dimensies een
(kort) verslag van de ‘Kenniskring innovatiemanagers’.
Alle ecbo-nieuwsbrieven zijn gratis. Aanmelden kan via de website.
Een continue vorm van nieuwsvoorziening ten slotte is het twitteraccount
@ecbo_signaal. Actuele nieuwsberichten, onderzoeken en publicaties,
relevant voor het bve-veld, zowel van anderen als van ecbo zelf, worden via
een tweet onder de aandacht gebracht. Volgers zijn zo altijd op de hoogte
van ‘het laatste bve-nieuws’.
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4.3

Publicaties
Van de onderzoeken die ecbo uitvoert, verschijnen rapportages. Deze zijn
altijd te downloaden via de website www.ecbo.nl. Een aantal rapportages
wordt daarnaast op papier uitgegeven: soms in zijn geheel, soms in een
verkorte uitgave. Afhankelijk van de doelgroep en de actualiteit van een
thema, worden sommige rapportages bewerkt tot een speciale uitgave: een
toegankelijke, aantrekkelijk vormgegeven bewerking van het uitgebreide
rapport, toegesneden op de praktijk. Dat kan een papieren uitgave
zijn, maar bijvoorbeeld ook een animatiefilm. De speciale uitgaven zijn
vooral bedoeld om verspreid te worden binnen de onderwijsinstellingen
zelf. Waar mogelijk op naam, anders via intermediairs, bijvoorbeeld de
‘kennismakelaars’.
Publicaties die op papier uitgebracht zijn, worden per post op naam
verspreid onder verschillende doelgroepen, afhankelijk van het onderwerp
en de vorm van de publicatie. Onderwijsinstellingen ontvangen altijd een
exemplaar, evenals personen die meewerkten aan het onderzoek in de vorm
van een interview, klankbordgroep enzovoort.

Alle publicaties zijn eveneens beschikbaar via de website, en zijn hier ook
zonder kosten aan te vragen, zolang de voorraad strekt.

4.4
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Bijeenkomsten
Ecbo organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten om kennis te
verspreiden in het bve-veld, kennis te maken met het veld en kennis uit te
wisselen met het veld. Doel van bijeenkomsten in real life is meervoudig:
bezoekers maken kennis met elkaar en met ecbo, er is sprake van
tweerichtingsverkeer – niet alleen zenden, ook ontvangen –, kennis
opgedaan tijdens persoonlijk contact blijft beter hangen en bezoekers zijn
zelf weer een bron van kennis voor anderen. Bezoekers aan bijeenkomsten
delen hun opgedane kennis ook weer met de buitenwereld: bijvoorbeeld via
twitter, of in een gesprek met collega’s. Van de meeste bijeenkomsten wordt
een verslag beschikbaar gesteld via de website of zijn de presentaties te
downloaden.
De donderdagmiddaglezingen (circa zes keer per jaar) zijn vooral bedoeld
om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Een of meer
onderzoekers, meestal van buiten ecbo, vertellen over recent onderzoek
en gaan daarna in gesprek met bezoekers van de lezing. Bezoekers van
deze lezingen zijn over het algemeen beleidsmedewerkers, zowel van
overheidsinstanties en regionale instanties als van onderwijsinstellingen.
Tijdens de ecbo-debatten (circa drie keer per jaar) wordt recent onderzoek
aan de actualiteit verbonden. Aan de hand van stellingen gaan deelnemers
en inhoudelijk betrokkenen met elkaar in debat over een specifiek
onderwerp. Dit onder leiding van een onafhankelijke debatleider, die
alle aanwezigen nadrukkelijk uitnodigt van zich te laten horen. Doel van
de debatten is met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald thema,
wederzijdse ervaringen te delen en te vernemen, om zo de discussie over dit
thema verder te brengen. De debatten worden veelal bezocht door personen
die in de praktijk met een bepaald thema te maken hebben.
Ook organiseert ecbo jaarlijks één of twee inhoudelijke bijeenkomsten
rondom een specifiek onderwerp. Doel van deze bijeenkomsten is de
bezoekers te informeren over een thema, in tegenstelling tot over een

onderzoek. We proberen dan ook altijd gastsprekers, reflectanten,
panelleden enzovoort van buiten de ecbo-organisatie te betrekken. De
bijeenkomsten worden over het algemeen bezocht door bezoekers met
een inhoudelijke binding met het thema, afkomstig uit diverse soorten
organisaties, zowel ministeries als kenniscentra enzovoort.
Alle genoemde bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen via open
aanmelding.
Daarnaast heeft ecbo twee activiteiten die ‘lidmaatschap’ vragen: de
Kenniskring innovatiemanagers en de Leergang bve. De Kenniskring
komt vier keer per jaar bijeen en kent momenteel vijftien deelnemers uit
onderwijsinstellingen. Het doel is (inhoudelijk) faciliteren van onderlinge
kennisuitwisseling tussen de leden. Per bijeenkomst wordt het thema
vastgesteld in samenspraak met de deelnemers en vanuit de gedachte: wat
speelt er in het veld? Deelnemers onderling en ecbo leren van elkaar. Leden
van de kenniskring zijn voor ecbo zogenoemde ‘kennismakelaars’. Kennis
die zij tijdens de bijeenkomsten opdoen, verspreiden zij weer verder binnen
hun eigen onderwijsorganisaties.
De Leergang bve wordt jaarlijks georganiseerd en is bedoeld voor (beleids)medewerkers die nieuw zijn in het bve-veld en hierin een inhoudelijke
introductie willen of die verdieping willen rondom bepaalde onderwerpen.
De leergang bestaat uit zeven seminars, ingericht rond een specifiek thema.
De leergang wordt zoveel mogelijk afgestemd op en ingericht naar niveau
en leerwensen van de, maximaal achttien, deelnemers. Gastsprekers uit
verschillende organisaties in het bve-veld leveren een bijdrage aan de
leergang. Net als de kenniskring heeft de leergang een netwerkfunctie:
tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en ecbo. Omdat
er bij kenniskring en leergang sprake is van ‘persoonlijk voordeel’ voor de
deelnemers, betalen deelnemers voor beide activiteiten een bijdrage in de
kosten.
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4.5

Websites
De website www.ecbo.nl speelt een centrale rol in de kennisverspreiding.
Hier zijn aankondigingen van bijeenkomsten te vinden, achteraf verslagen
van de bijeenkomsten te downloaden, wordt bericht over lopend onderzoek,
zijn de publicaties te downloaden enzovoort. In 2014 krijgt ecbo een nieuwe
website. Het hiervoor genoemde aanbod blijft dan uiteraard bestaan.
Daarnaast is het de bedoeling de website gemakkelijker doorzoekbaar en
toegankelijker voor de bezoekers te maken. Onder andere door de thema’s
waarop ecbo werkzaam is, centraal te stellen en verbindingen tussen de
verschillende onderzoeken, publicaties en activiteiten aan te brengen.
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Naast de eigen website, heeft ecbo nog een aantal andere websites, met elk
een specifiek doel.
• Canonberoepsonderwijs.nl is een website met thematische artikelen over
het beroepsonderwijs, geschreven door in- of externe onderzoekers die
thuis zijn op het betreffende onderzoeksterrein. Deze beschrijven wat
uit onderzoek bekend is over een specifiek onderwerp, gerelateerd aan
de beroepsonderwijspraktijk. Naast een inhoudelijke beschrijving, bevat
elk artikel verwijzingen naar andere deskundigen en een overzicht van
relevante literatuur, waar mogelijk met links naar de publicaties zelf.
De Canon is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers en andere
geïnteresseerden die op een toegankelijke manier kennis willen nemen
van of geïntroduceerd willen worden op een bepaald thema.
• Voor wie rond een bepaald thema op zoek is naar meer verdieping of
de bronnen zelf wil raadplegen, is er de database bvekennis.nl. Naast
onderzoeksrapportages, documenteert bvekennis.nl ook relevante
beleidsdocumenten op het terrein van het beroepsonderwijs, organisaties
zoals kenniscentra, onderzoeksinstituten en andere dienstverlenende
organisaties die onderzoek doen of data publiceren rondom de bvesector, monitors met informatie over en links naar datapublicaties en
onderzoeken die gedurende langere tijd periodiek worden herhaald
over thema’s gerelateerd aan de bve-sector. Bve-kennis bevat ook
bronwebsites waarop data en onderzoeksinformatie worden gepubliceerd
over thema’s gerelateerd aan de bve-sector. Begin 2014 bevat

bvekennis.nl ruim 6.000 documenten en publicaties en dit aantal groeit
in 2014 verder.
• www.piaac.nl: op deze website zijn onderzoeken te downloaden van de
rapportages over het PIAAC-onderzoek naar kernvaardigheden: taal- en
rekenvaardigheden en problemen oplossen in digitale omgevingen.
Zowel de internationale rapportages als de nationale rapportages van
het PIAAC-onderzoek en diens voorgangers ALL en IALS19 zijn hier te
downloaden.
• www.kennisontwikkeling.nl: deze website deelt de inzichten van enkele
specifieke lopende projecten – hybride leeromgevingen, onderwijsvisies –
met gebruikers. Ook tijdens het onderzoek ontstaan vaak inzichten die
voor een specifieke doelgroep al interessant kunnen zijn. De website
wordt gericht onder de aandacht gebracht. In 2014 zullen we bezien
of we deze website ook voor een bredere doelgroep en op een andere
manier kunnen inzetten.
• www.refernet.nl: ecbo onderhoudt het Nederlandse deel van deze
internationale website rond beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in
Europa, onder leiding van Cedefop. Op die manier maakt ecbo deel uit
en blijft op de hoogte van actuele beleidsdiscussies binnen het Europese
bve-netwerk.

19

ALL: Adult Literacy and Lifeskills. IALS: International Adult Literacy Survey.
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Kennisontwikkeling en verspreiding
middelbaar beroepsonderwijs
Publieke programma ecbo 2014
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) ontwikkelt, verzamelt
en verspreidt kennis over het beroepsonderwijs. Ecbo doet zowel
wetenschappelijk als beleids- en praktijkgericht onderzoek en vindt het
belangrijk de resultaten daarvan te delen met het bve-veld. Zó levert ecbo
een bijdrage aan de kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie.
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Gebruikte afkortingen

ADEF
ALL
Avo
Bve
Ecbo
Havo
Hbo
IALS
Ict
Mbo
NRO
OCW
OECD
PDG
PIAAC
Pro
ROA
Roc
SCP
Tl
Vmbo
Vso
Vsv
Vwo
Wo

Algemeen Directeurenoverleg van Educatieve Faculteiten
Adult Literacy and Life Skills Survey
Algemeen vormend onderwijs
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
International Adult Literacy Survey
Informatie- en communicatietechnologie
Middelbaar beroepsonderwijs
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Organisation for Economic Co-operation & Development
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Programme for the Assessment of Adult Competencies
Praktijkonderwijs
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
Regionaal opleidingencentrum
Sociaal en Cultureel Planbureau
Theoretische leerweg
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Voortijdig schoolverlater
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs

37

