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Themadag groen onderwijs PTC+ over
proeve van bekwaamheid

Wat heet authentiek?
De invoering van het competentiegericht leren en examineren bezorgt het
groen onderwijs grijze haren. Tijdens de Themadag Groen Onderwijs lieten
deskundigen hun licht erover schijnen en liet PTC+ zien welke mogelijkheden
ze als partner van het Groen Onderwijs zelf heeft te bieden.

Judith Gulikers (Wageningen UR):
“Authenticiteit is veel méér dan slechts
de plaats waar een PvB wordt gehouden”
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Iedereen heeft er de mond vol van, maar
wat is dat eigenlijk: een authentieke beroepssituatie? Hoe organiseer je een
Proeve van Bekwaamheid? Zijn wij in
Nederland bezig om hierin het wiel uit te
vinden, of kunnen we iets leren van het
buitenland? Ruim tachtig deelnemers
hebben zich tijdens de vierde Themadag
Groen Onderwijs van PTC+ op 6 november verdiept in de mogelijkheden en valkuilen bij het samenstellen en organiseren van PvB’s in het groene onderwijs.
Het thema was ‘De Proeve op de Som’,
plaats van handeling het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.
Het ochtendprogramma stond in het
teken van twee inleidingen door specialisten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Na de lunch konden ze deelnemers zelf actief aan de slag door een
keuze te maken uit twee van de drie aangeboden workshops.

Vier leerlingen van het Citaverde College uit Roermond legden op de themadag de Proeve van
Bekwaamheid ‘Start Business’ af

Bloemenbon
Omdat bij PTC+ alles altijd ‘echt’ is, legden vier leerlingen van het Citaverde
College uit Roermond ter plaatse de
Proeve van Bekwaamheid ‘Start Business’ af. De deelnemers konden zo zien
hoe een PvB er in de praktijk uit kan
zien en werden er zelf onderdeel van. De
deelnemers hadden ’s morgens een bloemenbon gekregen, waarmee ze bij de
examenkandidaten in de loop van de
dag een boeket bloemen konden bestellen, alles onder het toeziend oog van gecertificeerde assessoren van PTC+ en het
Citaverde College.
Nét echt dus. Maar het was dr. Judith
Gulikers – onderzoekster aan de Wageningen Universiteit – die tijdens haar inleiding de vraag opwierp welke definitie
je zou kunnen geven aan het begrip ‘authentiek’. Als dat betekent ‘overeenkomstig de beroepspraktijk’, dan is nog
lang niet zeker dat iedereen daaronder
hetzelfde verstaat. De ene beroepspraktijk is de andere niet, om het zo te zeggen. Evenmin kun je er voetstoots vanuit gaan dat docenten – of leerlingen –
over een adequaat en actueel beeld van
de beroepspraktijk beschikken.

tijk, beantwoordt een PvB daarmee dan
automatisch aan de eisen? En wat betekent dat voor de omgekeerde situatie:
voldoet een PvB in een gesimuleerde
omgeving dan niet aan die eisen? Judith
Gulikers betoogde dat authenticiteit
veel méér is dan slechts de plaats waar
een PvB wordt gehouden: authenticiteit
stelt behalve aan de locatie vooral ook
eisen aan de opdracht die de leerling
krijgt, de mogelijkheden die wordt geboden tot samenwerking met anderen,
de methode van beoordelen en de beoordelingscriteria. Bepaling van authenticiteit vereist in hoge mate creatief nadenken over dit thema, aldus Judith Gulikers.
Julie Dugmore en Vicky Hedges van het
Royal College of Veterinary Surgeons in
Londen lieten zien dat in het Verenigd
Koninkrijk de toetsen van dierenartsassistenten strak zijn ‘dichtgeregeld’ in
hapklare brokken. Van de kandidaten
wordt verwacht dat ze adequaat en binnen strakke tijdslimieten hun vaardigheden laten zien, waarbij vooral veel
aandacht bleek te zijn voor een uniforme en objectieve beoordeling. Daarmee kijken de Britten dus minder naar
het functioneren in de beroepspraktijk,
maar meer naar praktische uitvoering
van geïsoleerde handelingen waarop de
kandidaten strak worden getoetst. Geen
authentieke omgeving, maar wel een
grote uniformiteit en helderheid voor
zowel docenten als leerlingen.

Authenticiteit
Als een assessment – de PvB –plaats
heeft overeenkomstig de beroepsprak-

Workshops
In het middagprogramma was er ruimte
voor een drietal workshops, waaronder

een discussieforum over een experiment
in opdracht van ‘de Groene Standaard’
en uitgevoerd door PTC+ in samenwerking met AOC Terra in Groningen. Dat
experiment liet ziet dat ‘Circle of Life’
erg moeilijk te organiseren is in het bedrijfsleven, waardoor over de uitvoerbaarheid van de PvB te twisten valt.
Deelnemers konden ook meedoen aan
sessie ‘speeddaten’ een workshop criteriumgericht interview en een workshop
over het opleiden van assessoren. In al
deze workshops stond centraal dat
PTC+ een partner is en wil zijn bij het
oplossen van de vraagstukken en dilemma’s rond het inhoudelijk en organisatorisch laten plaatsvinden van proeven
van bekwaamheid.
Met de themadag heeft PTC+ laten zien
samen met het onderwijs te kunnen zoeken naar de oplossing van vaak ingewikkelde dilemma’s, en met succes. De deelnemers aan de themadag gingen opgewekt de deur uit, bleek uit de
evaluatieformulieren. Niet alleen hadden ze veel waardering voor inhoud en
programmering van de themadag, maar
ook gaven ze te kennen dat de dag hun
kijk op het thema van competentiegericht examineren veranderde. Deelnemers lieten weten het vraagstuk van de
proeve van bekwaamheid een complex
geheel te vinden, waarin het belangrijk
is om niet solo, maar vooral gezamenlijk
de antwoorden te zoeken. Een deelnemer concludeerde: “We zijn nog allemaal lerende.” p
Kijk voor meer informatie op
www.themadaggroenonderwijs.nl .
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