achtergrond
KPC Groep monitort organisatie loopbaangericht leren

Vraagstukken
implementatie in kaart
Planningsperikelen en doorstroomdrempels vormen slechts een deel van de
organisatorische vraagstukken bij de implementatie van competentiegericht
onderwijs. De KPC Groep zoekt met twee scholen naar oplossingen.

E

en beeld van de organisatie van het nieuwe
leren. Dat moet het
KPC-project ‘Loopbaangericht leren en
opleiden’ opleveren. Wat betekent
loopbaan- en competentiegericht
leren voor roosters en planning, hoe
ga je toetsen en assessments inzetten,
welke acties moeten teamleiders
ondernemen, wat gebeurt er met de
klassenstructuur, welke instrumenten
heb je nodig of zijn wellicht handig,
hoe zorg je dat het onderwijs praktijkgerichter wordt en hoe betrek je het
bedrijfsleven?
“Geen blauwdruk”, zegt projectleider
Marc van Rooden, adviseur bij de KPC
Groep. “Dat bestaat niet. Elke school
moet zijn eigen ontwikkeling doormaken.” Maar er zijn ongetwijfeld patronen te zien en overeenkomsten te vinden. Het is ook de bedoeling dat de
resultaten bij Oost en Helicon beschikbaar komen voor andere aoc’s. “Maar,”
zegt Van Rooden, “sommige dingen
zijn overdraagbaar en andere niet.”

Warme overdracht
In Doetinchem (AOC Oost) doen zowel
mbo als vmbo mee en bij Helicon gaat
het om de mbo-locatie in Boxtel.
Stef Geenen, decaan op het mbo in
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Doetinchem, zit in de werkgroep
‘warme overdracht’, samen met
Zianne Looman, decaan van het vmbo,
en met enkele docenten en zorgcoördinatoren. Streven is dat leerlingen
een goed gevoel hebben bij doorstroom van het vmbo naar het mbo.
Want er is geconstateerd dat hoewel
beide scholen hier naast elkaar staan,
er behoorlijke drempels liggen. Ongeveer de helft van de vmbo’ers gaat
door in het mbo, maar verschillen in
cultuur en didactiek geeft hen het idee
dat ze helemaal opnieuw moeten
beginnen.
KPC Groep ondersteunt het project.
Zowel deze werkgroep als een andere
die zich bezighoudt met didactiek en
werkvormen. In die werkgroep, ‘de
doorlopende leerlijn’, is de vraag hoe
medewerkers met inzicht in elkaars
didactiek en wijze van begeleiding
zo’n leerlijn kunnen realiseren. De
werkgroep van Geenen kijkt naar
mogelijke instrumenten en afspraken
die de overdracht versoepelen.
Hij vertelt dat zijn werkgroep parallel
loopt aan Proﬁjt, een project met ROC
Graafschap College en vmbo’s in de
regio. Er is gezamenlijk een overdrachtsprotocol afgesproken en er zijn
overdrachtsformulieren met informatie over eventuele zorg ontwikkeld.
Behalve dit instrument is er ook het
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portfolio. Wat neemt een leerling mee
van het vmbo naar het mbo? Geenen:
“Een van de eerste dingen die uitgezocht moeten worden is: wat vindt het
vmbo belangrijk en wat het mbo? Wat
moet er dan in zo’n portfolio? Want
vanwege cultuurverschillen zijn er
toch andere inzichten. Het vmbo is
intussen alvast begonnen.”
“Dit zijn voor mij de leuke dingen van
het onderwijs”, vervolgt hij. “Maar het
enige wat ik er op dit moment over
kan zeggen is dat we de overdracht zo
proberen te organiseren dat leerlingen
zich zelf verantwoordelijk voelen. Je
moet dan aan de andere kant wel weer
oppassen dat je ze niet te vroeg confronteert met de vraag: wat wil je nou?
Wat wil je worden? Wat wil je leren?
Geef ze ook de gelegenheid om jong te
zijn.”

Andere afdelingen
In Boxtel is het begonnen op de afdeling Groen. Er liep daar al een project
waarin KPC Groep hielp bij de opzet
van competentiegericht leren. Groen
experimenteert nu een dag in de week
met competentiegericht onderwijs.
De vraag is: wat kom je tegen aan
organisatorische vraagstukken? “De
organisatie van zo’n dag is immers

SLOA- onderwijsondersteuning
Het project ‘Loopbaangericht leren en opleiden’ is een
zogenaamd SLOA-project. Dat zijn innovatieprojecten
die vanuit OCW, of in dit geval LNV, worden uitgezet bij
onderwijsondersteunende instellingen zoals de pedagogische centra, Cinop, SLO en de Citogroep. Er worden
jaarlijks hoofdlijnen vastgesteld (voor 2004 – 2005
onder meer doorlopende leerwegen en een sterke
beroepskolom) en dan kunnen instellingen subsidie
aanvragen. Het gaat dan vaak om studie, analyse en
pilots met scholen. Die activiteiten moeten resulteren
in aanbevelingen voor scholen, onderwijsorganisaties
en voor de overheid. Bovendien wordt intern de expertise op peil gehouden.

totaal anders”, verklaart Rianne Joosten van de onderwijswerkgroep die
richting geeft aan de onderwijsvernieuwing in Boxtel. De groep valt bijvoorbeeld helemaal uiteen. “Je kunt
samen beginnen en samen afsluiten,
maar wat je tussendoor doet, kan per
persoon heel erg uiteenlopen.”
Projectmedewerkers van de KPC
Groep hebben eind vorig jaar een vragenlijst over de stand van het competentiegericht leren getest die behalve
aan docenten ook aan leerlingen werd
voorgelegd. Een nulmeting die volgens
Joosten waarschijnlijk niet de werkelijke startsituatie weerspiegelt. “De
vragenlijst was erg ingewikkeld. Zelfs
docenten vonden het veel te lastig.”
Inmiddels is de vragenlijst bijgewerkt
en uitgebreid met interviews van
teamleiders. Bij Groen zijn twee
docenten met KPC-ondersteuning
bezig om opdrachten en werkvormen
voor het nieuwe onderwijs te ontwikkelen. Zij rapporteren regelmatig over
hun ervaringen aan de onderwijswerkgroep, want de bedoeling is dat wat er
bij Groen wordt geleerd ook op andere
afdelingen wordt gebruikt.

f oto : to n va n d e n b o r n

˘ Er is geen recept voor organisatievraagstukken bij competentiegericht
leren. “Elke school moet zijn eigen
ontwikkeling doormaken”, zegt Marc
van Rooden, adviseur KPC Groep

Doorlopende leerwegen
In vergelijking met het vorige project
gaat dit wat meer de diepte in, zegt
Van Rooden. Hij wil het proces
rondom de implementatie van competentiegericht leren in kaart brengen.
Wat doe je bijvoorbeeld zodra je tegen
roosterproblemen en planningsperikelen oploopt? En de KPC Groep wil ook
ondersteunen bij de ontwikkeling van
een efﬁciënte doorlopende leerweg op
basis van een competentiegericht curriculum.
Allereerst moeten dan de deelnemende scholen er proﬁjt van hebben.
Ze zouden moeten weten hoe ze de
zaak kunnen oplossen zodra ze voor
een vraagstuk komen, de route vervaagt of ze de weg kwijtraken.
In zijn functie van projectleider overlegt Van Rooden met de deelnemende
scholen en met collega-adviseurs. “We
kijken bijvoorbeeld ook hoe de docenten begeleider worden. Zijn ze in staat
om dat te doen? En kan het management dat faciliteren?” Zo vervolgt hij.
“Je helpt scholen zoeken naar een
oplossing, maar uiteindelijk moet het
een oplossing van de school zelf zijn.
Ik merk dat Helicon er veel aan heeft.

Er moet in Boxtel nog veel opgetuigd
worden, maar dit helpt hen in de
goede richting.”

Oude patronen
“Het is inderdaad soms lastig dat de
competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur er nog niet is. Risico is dan dat
scholen gaan zitten wachten.” Dat is
volgens Van Rooden zeker niet de
beste optie. “Wat ze zolang kunnen
doen, is het gezond verstand gebruiken en naar de beroepspraktijk kijken.
Welke competenties zijn er nodig en
hoe verkrijg je die? Dan ben ik ervan
overtuigd dat het heel goed gaat zodra
de cks deﬁnitief is. Het gaat immers
om dezelfde beroepspraktijk.”
De nulmeting bij Helicon heeft volgens hem in elk geval zichtbaar
gemaakt dat sommige afdelingen
vooruitstrevender zijn, dat leerlingen
een praktische aanpak wel waarderen
en dat verschillen tussen afdelingen
vaak terug te voeren zijn op individuele docenten en de leerlingen zelf. “De
afdeling Groen is redelijk ver in denken en willen, maar nog niet alle afdelingen staan te juichen.”
Y
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Wat is er dan nodig? Er moet een duidelijke visie zijn op dat nieuwe leren
en dat moet je als management met
overtuiging uitdragen, zegt hij. Communiceren, draagvlak creëren, keuzes
maken, consequenties overzien, route
uitstippelen, faciliteren en ruimte
scheppen. En je moet volgens Van
Rooden naar competenties van docen-

ten kijken en hen op dezelfde manier
laten ontdekken en initiatieven laten
nemen zoals zij straks hun leerlingen
de ruimte laten.
“Het is ingewikkeld omdat er nogal wat
op de schop moet. En je bent er niet als
je praktijkervaring centraal stelt of projectonderwijs uitvoert. Dat is nog geen
competentiegericht opleiden. Je bent er

evenmin als je leerlingen aan hun lot
overlaat. Je moet het vormgeven, structureren, begeleiden. Organiseer je de
interne processen niet goed, of stel je je
te snel tevreden, dan bestaat het gevaar
dat docenten toch snel weer in oude
patronen vervallen.” Œ
Ton van den Born

profiel
In Proﬁel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school
f oto: to n va n d e n b o r n

W

aarom deed je eerst werktuigbouwkunde en nu een
landbouwopleiding?
We hebben thuis een boerderij met melkvee.
Die wil ik, als ik de kans krijg, wel overnemen, maar mijn vader zei: ‘ga eerst maar
eens een ander vak leren’. Vandaar dat ik op
de mts kwam en startte op de hts. Ik heb me
snel bedacht, want ik wilde toch graag met
mijn handen werken en boer worden.

Versneld landbouwtraject
Mark Horstman (23)
School: Landstede beroepsopleidingen in Raalte
Opleiding: vierjarige bol-opleiding veehouderij (4e-jaars)
Hiervoor: vbo in Raalte, mbo
Deltion College in Zwolle (werktuigbouwkunde) en start op hts
Woonplaats: Wijhe (10 minuten
met de auto)
Hobby’s: geen sport of zo, maar
boerderij thuis en de fok van
schapen
Bijbaantje: verkoper in een vakhandel voor machines, gereedschap en onderdelen (sinds kort,
twee dagen per week)
Budget: ongeveer 150 tot 200
euro per maand, loopt op nu met bijbaantje
Waarvoor: onderhoud van auto, uitgaan in
het weekend, sparen voor bedrijfsovername
Favorieten: muziek: Bon Jovi, Roxette; tvprogramma: autosport; tijdschrift: De Boerderij; ﬁlm: humor en actie; gerecht: macaroni, aardappelen en boerenkool
Karakter: Positief, eerlijk, vrolijk, betrouwbaar
Foto: Mark voor de ingang van de school
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Hoe doe je dat dan, opnieuw een 4-jarige opleiding?
Ik doe het versneld, in tweeëneenhalf jaar. Ik
hoef geen Nederlands, Engels, natuur en wiskunde meer. Wel scheikunde en alle landbouwvakken.
Is er veel verschil met het Deltion College?
Ja, dat is ook een leuke school, maar het is
veel stedelijker. Hier is het allemaal wat
gemoedelijker. Het is ook een heel ander
soort mensen. Daar was er zelfs een klasgenoot die dacht dat de melk uit de fabriek
kwam, dat het daar werd gemaakt of zo.
Goede sfeer hier?
Ja, bijvoorbeeld, de meesten van ons praten
plat en veel leraren doen dan wel eens mee.
Je kunt hier ook je en jij tegen ze zeggen.
Sta je niet een beetje apart met de landbouwafdeling
hier op de Landstede?
Het animo voor landbouw loopt terug dus
dan worden we soms bij andere groepen
gezet, bijvoorbeeld bij administratie.
Wat is het leukste vak?
Het leukste zijn toch de echte veehouderijvakken en ook voeding en fokkerij. Ik verdiep me er thuis ook in en herken het heel
goed. Zelfs met economie, waarvan ik eerst
dacht dat het saai zou zijn. Nu kom je thuis in
aanraking met de boekhouding en dan snap
je het gewoon beter.
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Het bedrijf is je hobby?
Ja, alle vrije tijd gaat op aan de boerderij. Dat
is ook wel nodig om het werk rond te zetten.
De drukste tijd, met inkuilen, is net achter de
rug.
Hard gewerkt of heb je nog vakantie gevierd?
Ik ben niet zo’n vakantietype. Ik ben één keer
in het buitenland geweest; in Zweden tijdens
een uitwisseling van de school. Mijn kameraden wilden deze zomer naar Spanje, maar
mijn vriendin en ik voelden daar niet zoveel
voor. We zijn er hier een weekendje op uitgeweest.
Je fokt zelf schapen?
Ja, ik heb een aantal ooien in het land lopen
en een fokram. Als ze gedekt worden, dan
kan ik dat constateren met een krijtblok en
dan noteer ik de datum.
Hoe zie je de toekomst?
Ik hoop dat ik de kans krijg, maar het is heel
moeilijk om boer te worden. Daar spaar ik
voor. Maar eerst ga ik verder bij de vakhandel, en dan bijvoorbeeld voor drie of vier
dagen in de week. Ik wil een paar jaar
‘vreemd geld’ verdienen; dus bij een ander
dan thuis.
Je gaat dus niet verder studeren?
Nee, ik had vanuit de mts direct al door
gekund naar de hogere landbouwschool,
Dronten of Deventer. Ik had er ook een doorstroompakket gedaan. Doe ik nu ook, alles zo
breed mogelijk want ik wil me toch een
beetje indekken, maar op de hogeschool
word je toch eerder opgeleid voor een baan
als manager of adviseur, en leer je minder
over klauwen bekappen en veebeoordeling.
Ik kwam van de open dag van Larenstein wat
somber thuis. Œ
Ton van den Born

