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Samenvatting
Introductie
Deze eindrapportage biedt een weergave van de activiteiten en resultaten die binnen en met
LEF! zijn bereikt. Terug kijkend op deze activiteiten en gelet op de behoefte van de
deelnemers worden ook aanbevelingen gedaan voor de vormgeving van een eventueel
vervolg van LEF!

Wat is er gepresteerd?
Op alle deelnemende scholen wordt ervaring opgedaan en vooruitgang geboekt met het
vormgeven van doorlopende leerlijnen. In het pilotoverleg wordt de hieruit voortvloeiende
ervaring gedeeld en zichtbaar gemaakt. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld
gedachten uit te wisselen en elkaar te inspireren. Ervaringen van betrokken leerlingen en
docenten dragen hier aan bij.
Hogescholen zijn gaan participeren in LEF! waardoor de knelpunten in de aansluiting mbo
hbo ook helderder zijn geworden zijn. Hiervan afgeleid zijn activiteiten ontplooid om tot
oplossingen voor deze knelpunten te komen. Een voorbeeld: in kleiner verband is in LEF!
gewerkt aan het maken van een overzicht van competenties en hun beheersingniveau in de
hele groene kolom.
Met overkoepelende organisaties als ECS, Aequor, Procesmanagement herontwerp MBO,
LICA en HPBO vindt uitwisseling en (beginnende) samenwerking plaats.

Waarom doorgaan met LEF!?
De vormgeving van het pilotoverleg (op locatie, uitwisseling met betrokken docenten en
leerlingen) wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd en biedt handvaten voor toepassing
op de eigen school en bevestiging van de door hun ingeslagen weg. LEF! fungeert als een
ontmoetingsplaats voor mensen met een gezamenlijk doel en door interactie en uitwisseling
ervaren de deelnemers dat zij op hun school beter hun doel bereiken.
De contacten met overkoepelende organisaties beginnen op gang te komen. Dit zal tot
meerwaarde leiden bij een vervolg van het project.

Aanbevelingen vervolg LEF!
•

•
•
•
•
•

Handhaaf de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende pilots via
themabijeenkomsten. Sluit aan bij de puzzelstukken van LEF! en besteed daarbij ook
expliciet aandacht aan het onderwerp methoden en instrumenten. Bespreek de resultaten ook in de bijeenkomsten van het Platform VMBO en MBO.
Betrek het HBO gestructureerder bij LEF!.
Zoek meer aansluiting bij ondersteunende organisaties waaronder HPBO en LICA en
participeer in hun netwerken en platformen op het terrein van doorgaande leerlijnen.
Werk samen met LICA aan de inventarisering van knelpunten en hun oplossingen voor
het groene domein.
Verbeter de informatievoorziening over de aansluitingsinitiatieven op de scholen en
geef dit zodanig vorm dat het ook buiten de deelnemers aan de themabijeenkomsten
van LEF! bruikbaar is.
Zoek verbinding met de activiteiten die vanuit de beleidsgroep Onderwijsvernieuwing
van de Groene KennisCoöperatie worden geïnitieerd.
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1. Activiteiten en resultaten
Aan LEF! doen tien AOC’s mee: AOC Terra, AOC Friesland, Groenhorst College, AOC Oost,
Clusius College, Wellantcollege, Holland College, Helicon Opleidingen, Edudelta
Onderwijsgroep en AOC de Groene Welle. Het Holland College bleek niet in staat om
voldoende capaciteit voor het project vrij te maken en heeft daarom besloten om halverwege
af te haken.
Een aantal van hen heeft een pilot gekoppeld aan LEF!. Enkele andere scholen ontwikkelen
de doorlopende leerlijn op een meer “hands on” wijze.
Een overzicht van de dekkingsgraad van deze pilots met de puzzelstukken uit het projectplan
LEF! is gegeven in bijlage III. In bijlage IV is een overzicht gegeven van de activiteiten per
AOC.
Resultaat:
Op bijna alle deelnemende scholen wordt ervaring opgedaan en vooruitgang geboekt met
het vormgeven van de doorlopende leerlijn.

Het coördinatiecentrum LEF! heeft dit ondersteunt door de volgende activiteiten te
ontplooien;
1. Organiseren van pilotoverleg en themabijeenkomsten.
2. Uitwerken van vervolgacties naar aanleiding van deze bijeenkomsten.
3. Opzet en inrichten van een projectomgeving op Livelink.
4. Samenwerking met overkoepelende en ondersteunende organisaties.
In bijlage I is een overzicht opgenomen van de deelnemende instellingen en personen die
hun bijdrage leveren aan al deze activiteiten.
Er zijn artikelen verschenen over LEF! die elk op hun wijze informatie over LEF! geven. Het
betreft de volgende artikelen:
“De groene motor” verschenen in Schoolmanagers VO december 2005.
Een bijdrage in het themanummer doorstroom vmbo – mbo van de Stichting
Platforms VMBO.

1.1. Organiseren pilotoverleg en themabijeenkomsten
Pilotoverleg
Het zeswekelijks pilotoverleg is de belangrijkste algemene activiteit geweest binnen LEF!
Deze activiteit is gestart met een vaste vertegenwoordiging per AOC. Dit bleek in de praktijk
niet haalbaar en daarom zijn de overleggen in de loop van de tijd overgegaan in themabijeenkomsten. Naast de vertegenwoordigers per instelling is hiervoor een breder publiek
uitgenodigd.
Het overleg heeft zeven keer plaatsgevonden. Hieronder is een overzicht gegeven van de
bijeenkomsten en hun inhoud:
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Datum en locatie

Onderwerpen en inhoud

Maandag 25 april 2005
AOC Raad Ede

Startbijeenkomst, uitzetten lijnen en vormgeven aanpak
LEF! Presentatie Helicon Opleidingen over Highschool Den
Bosch
Maandag 30 mei 2005
Samenwerking en afstemming VMBO – MBO op locatie
Doetinchem; Afstemming didactische aanpak en
AOC Oost Doetinchem
leerlingenzorg
Woensdag 28 september
PAS Groen. Niveau 2 MBO-opleidingen op VMBO-locaties
2005 AOC Friesland
van AOC Friesland verspreid over de provincie. Aanpak
Leeuwarden
vernieuwing didactiek en organisatie. Onderwijs verzorgt
door VMBO-docenten. Brugfunctie naar MBO niveau 3 en 4
in “de grote stad”
Woensdag 2 november 2005 Praktijkvoorbeelden van aansluitingsinitiatieven: CAH
CAH Dronten
ervaringen met MBO-instroom en afstemming met MBO.
STOAS: samenwerking met MBO paardensport Deurne
Woensdag 14 december
Self made aanpak Wellantcollege in de praktijk op MBO
2005 Wellant College Rijswijk Rijswijk. Ervaringen bij start en gesprekken met leerlingen
over hun ervaringen.
Woensdag 8 februari 2006
Vervolg LEF! en bijdrage Echnaton Almere; ervaringen met
AOC Raad Ede
de aansluiting op ROC’s
Woensdag 29 maart 2006
Nog niet bekend
Edudelta Onderwijsgroep,
Goes
De meeste bijeenkomsten zijn gewijd aan het scharnier vmbo – mbo. De spin off van de
themabijeenkomst aansluiting mbo – hbo (2 november) compenseert dit ruimschoots. Meer
hierover in de volgende paragraaf.
Resultaat:
Het pilotoverleg heeft de deelnemers een platform geboden voor interactie en inspiratie. Dit
heeft hen geholpen om het gesprek op de locaties op gang te brengen en de pilots op hun
locatie beter vorm te geven en succesvoller te maken.
Themabijeenkomst aansluiting MBO – HBO
Deze bijeenkomst is samen met Groenhorst College/Aeresgroep, CAH/Aeresgroep en
STOAS APH georganiseerd. Doel ervan was de identificatie van knelpunten in de aansluiting
die gezamenlijk/overkoepelend aangepakt kunnen worden. Bij deze themabijeenkomst
waren naast de genoemde hogescholen nog een afgevaardigde van INHolland aanwezig en
projectleiders van aansluitingsprojecten op AOC’s met hogeschool Larenstein en het Van
Hall Instituut.
De volgende vervolgacties zijn geïnventariseerd en nader uitgewerkt:
•
•
•

Maak een overzicht van alle activiteiten met betrekking tot de doorstroom van het
MBO naar het HBO.
Een oplossing zoeken voor een geaccepteerde waarderingsvorm (wettelijk erkend)
voor leerlingen die tijdens hun MBO-opleiding zich al HBO-lesstof en -niveau eigen
maken (MBO+).
Maak de route VMBO – MBO – HBO bekender en aantrekkelijker door middel van
onder andere marketing. Benadruk hierbij dat het groene onderwijs geen gesloten
systeem is en dat uitstroom naar elke andere opleiding mogelijk is.
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•

Doorstroming naar het HBO vormgeven op basis van de Competentiegerichte
Kwalificatiestructuur (CKS) MBO.

Zie bijlage II voor uitwerking van deze vervolgacties
Resultaat:
Hogescholen participeren actief in LEF!
Inzicht in aansluitingsinitiatieven MBO – HBO. Inzicht in de knelpunten die
gemeenschappelijk aangepakt kunnen worden.

1.2. Uitwerken vervolgacties
Naar aanleiding van de bijeenkomsten LEF! zijn een tweetal vervolgacties uitgevoerd:
Knelpunten in wet- en regelgeving
Vormgeving doorstroom HBO o.b.v. CKS
Deze worden hierna besproken.
Knelpunten in wet en regelgeving
Een beleidsmedewerker van de AOC Raad (Agnes Jansen) is in principe aanwezig bij de
bijeenkomsten van LEF!. Zij vangt op wat de knelpunten bij het vormgeven van de doorlopende leerlijn zijn op het gebied van wet en regelgeving en hoe scholen hiermee omgaan.
Dit wordt vervolgens meegenomen in de belangenbehartiging.
Resultaat:
Knelpunten op juridisch gebied worden ingebracht bij de werkgroep Juridische
randvoorwaarden van de Stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs.
Voorstellen tot oplossingen worden gedaan richting de deelnemers van LEF! (voorbeeld;
waardering mbo+)
Vormgeven doorstroom HBO o.b.v. CKS
Voor het verder uitwerken van deze vervolgactie hebben zich diverse personen aangemeld
afkomstig van:
• Diverse AOC’s
• Agrarische Hogescholen
• Coördinator cluster voedsel en leefomgeving experimenten CKS
• Instituut voor Educatie en Competentie Studies (ECS) van WAU
• Procesmanagement Herontwerp MBO
Op de eerste bijeenkomst op 15 december bij het ECS te Wageningen is eerst uitgebreid
gediscussieerd en gebrainstormd over het onderwerp. Uiteindelijk bleek dat de meeste van
de besproken zaken op te lossen zijn met afstemming tussen docenten van MBO en HBO.
Uitwisseling van ervaringen en methodieken zoals dat binnen LEF! gebeurt is wel waardevol.
Overkoepelend kunnen verder handvaten ontwikkeld worden waarmee de afstemming en
intake tussen individuele scholen gefaciliteerd kan worden.
Een voorbeeld van een dergelijk handvat is een overzicht van competenties en het
beheersingsniveau in de kolom VMBO - MBO – HBO. Dit overzicht is door ECS gemaakt en
opgenomen in bijlage V van deze eindrapportage.
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Resultaat:
Inzicht in de competenties en hun beheersingsniveau in de kolom vmbo-mbo-hbo

1.3. Opzet en inrichting projectomgeving LEF!
In Livelink is een projectomgeving LEF! aangemaakt met projectmappen per AOC. AOC’s
kunnen in hun projectmappen relevante informatie plaatsen. Op de projectomgeving is al
deze informatie gerangschikt per puzzelstuk. In het overzicht van de activiteiten per AOC is
per pilot aangegeven wat de meerwaarde van de pilot is en welke valkuilen, tips en trucs
hierbij naar voren zijn gekomen.
Resultaat:
Inzicht in de activiteiten per AOC. Toegang tot materiaal dat kan ondersteunen en inspireren
bij de vormgeving van de doorlopende leerlijn op de eigen locatie. Mogelijkheid tot onderling
contact via mail en discussie functie.

1.4. Samenwerking met overkoepelende en ondersteunende organisaties
Met de hierna genoemde partijen is contact of samenwerking binnen LEF!
Platform voor het Beroepsonderwijs (HPBO)
De AOC Raad participeert in het beleidsmedewerkeroverleg van HPBO. Via dit overleg is
een ingang gevonden bij HPBO. HPBO organiseert en faciliteert projecten en uitwisselingsbijeenkomsten rondom doorlopende leerlijnen. Op het pilotoverleg van 8 februari is via
HPBO een bijdrage geregeld van VMBO Echnaton te Almere.
Het rapport “Zonder drempels” dat in opdracht van HPBO geschreven is bevestigd de problematiek en aanpak zoals die in LEF! wordt ervaren en aangepakt. De ervaringen binnen
HPBO met doorlopende leerlijnen zijn waardevol voor LEF!. Daarom is aansluiting bij de
relevante uitwisselingsbijeenkomsten van HPBO een activiteit die zo spoedig mogelijk moet
worden opgepakt.
Landelijk Informatie- en expertise Centrum Aansluiting hbo (LICA)
Onlangs heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden met het LICA (Landelijk Informatieen expertiseCentrum Aansluiting HBO). LICA is een landelijk steunpunt voor vo-instellingen
(voor havo, vwo en mbo) en hbo-instellingen. Daarnaast maken ook verenigingen van
scholen en overheden gebruik van de diensten van het LICA.
LICA houdt zich bezig met het verstrekken van informatie over feiten, resultaten en situaties
met betrekking tot de aansluiting tussen het VO, MBO en het HBO. Ook ondersteunt LICA
activiteiten gericht op de verbetering van de aansluiting VO-HBO en verricht onderzoek naar
de mogelijkheden van verbetering van de aansluiting en naar de effecten van school- en
overheidsbeleid.
Het LICA reageert enthousiast op LEF! en biedt aan om samen te werken in het groene
domein. De volgende ondersteuning kan LICA daarbij bieden:
•
•
•

Het bestaan van LEF! onder de aandacht brengen bij haar leden (onder andere via
netwerken en platformen LICA).
Uitwisseling en kennisdeling binnen en buiten het groene onderwijs stimuleren.
Inzage geven in de prestaties van AOC-leerlingen op alle HBO-instellingen.
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•

Voor het groene domein het totstandkomen van gezamenlijke standaarden en
afspraken ondersteunen.

In opdracht van haar leden begint LICA binnenkort met een inventarisatie van de (verwachte)
problemen met de aansluiting MBO – HBO in het kader van herontwerp MBO. De resultaten
hiervan kunnen helpen om de aansluitingsproblematiek scherper te krijgen. Het binnen LEF!
ontwikkelde overzicht van competenties in de kolom VMBO – MBO – HBO kan hierbij
helpen. De samenwerking begint op gang te komen en biedt meerwaarde op het terrein van
het stimuleren van landelijke afspraken en standaarden voor aansluiting MBO – HBO.
ECS/WUR
ECS participeert in de bijeenkomsten van LEF! en overleg over aansluitingsproblematiek
MBO – HBO. ECS heeft het eerste ontwerpoverzicht van competenties en hun beheersingscriteria in de groene kolom gemaakt.
Procesmanagement Herontwerp MBO
Een vertegenwoordiger van het Procesmanagement Herontwerp MBO participeert in het
overleg over aansluitingsproblematiek MBO – HBO. Dit levert waardevolle contacten op voor
verdere samenwerking.
Aequor
Participeert in overleg over aansluitingsproblematiek MBO – HBO.
Resultaat:
Synergie in de vormgeving van de doorlopende leerlijn doordat LEF! koppelingen tot stand
brengt met relevante partijen.
Draagvlak en samenwerking met HBO-instellingen en organisaties.
Toegang tot expertise en ervaringen buiten het groene onderwijs.
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2. Analyse ten opzichte van projectplan en aanbevelingen
De doelstelling van LEF! is volgens het projectplan de ontwikkeling van één doorgaande
leerlijn VMBO – MBO - HBO met de mogelijkheid tot flexibele brede in- en uitstroom op
verschillende niveaus.
Op alle deelnemende AOC’s lopen projecten en initiatieven die deze doelstelling willen
waarmaken.
De producten die het halen van deze doelstelling ondersteunen zijn in het oorspronkelijke
projectplan als volgt omschreven:
Pilots op minimaal zes locaties (bijlage I en IV)
Overzicht Pilots versus puzzelstukken (bijlage III)
Bijeenkomsten en verslagen pilotoverleg en themabijeenkomsten LEF! (achtergrondinfo
en verslagen in projectomgeving LEF!)
Digitaal handboek inrichting koninklijke route (projectomgeving LEF!)
Presentaties/besprekingen Platform Onderwijs.
Inventarisatie methoden en instrumenten in relatie tot de verschillende
probleemgebieden.
Voor de pilots ontsloten methoden en instrumenten.
Voortgangsrapportages.

2.1 Pilots op minimaal zes locaties
In bijlage IV is een overzicht gegeven van de aansluitingsinitiatieven per AOC. Alle
deelnemende AOC’s geven op hun manier invulling aan dit product. Er zijn zes AOC’s die
specifiek één of meerdere pilots voor LEF! hebben aangemeld.
Aanbeveling:
Maak een nieuwe inventarisatie van de doorstroom initiatieven in de hele kolom.
Geef ook aandacht aan de interne doorstroom op het MBO.

2.2 Overzicht pilots versus puzzelstukken
De puzzelstukken uit het projectplan worden door alle betrokken partijen gezien als een zeer
volledig overzicht van alle vlakken die essentieel zijn voor de vormgeving van een efficiënte
en flexibele doorlopende leerlijn. Het overzicht van de dekkingsgraad van de pilots op de
AOC’s met de puzzelstukken is gegeven in bijlage III.
Aanbeveling:
Maak een nieuwe inventarisatie van de dekkingsgraad van alle aansluitingsinitiatieven in de
hele kolom met de puzzelstukken en inventariseer per puzzelstuk de belemmeringen waar
de komende tijd binnen LEF! aan gewerkt gaat worden.
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2.3. Bijeenkomsten en verslagen pilotoverleg/themabijeenkomsten LEF!
De deelnemers van LEF! zijn zeven keer bij elkaar geweest op steeds een andere locatie.
Daarbij is kennis genomen van de lokale aanpak en de uitwerking daarvan op docenten,
leerlingen en infrastructuur.
Aanbeveling:
Stap af van het pilotoverleg met vaste vertegenwoordiging per deelnemende instelling en ga
over tot het organiseren van themabijeenkomsten met een brede uitnodiging voor geïnteresseerden.
Bespreek de resultaten ook in de platformen VMBO en MBO van de AOC Raad.
Zoek meer de aansluiting met HPBO en faciliteer de projectleiding en enkele deelnemers
hiervoor met extra tijd. HPBO organiseert namelijk relevante bijeenkomsten op het gebied
van doorlopende leerlijnen waar de deelnemende scholen via LEF! meerwaarde uit kunnen
halen.
Betrek HBO-instellingen gestructureerder bij LEF! en werk daarin samen met LICA.

2.4. Digitaal handboek Inrichting koninklijke route
Het handboek is moeilijk te begrijpen los van LEF! en los van de context van de locatie. De
deelnemers geven soms aan de geplaatste informatie pas beter te kunnen begrijpen en te
kunnen vertalen naar hun eigen locatie als ze de betreffende school bezocht hebben.
De deelnemers ervaren het niet als een probleem en vinden hun weg wel via contacten met
elkaar in het kader van de bijeenkomsten LEF!.
Voor derden is het handboek en de projectomgeving niet gebruiksvriendelijk genoeg. Het is
zinvol te onderzoeken of er het vervolgtraject een openbaar toegankelijke website opgezet
kan worden, waar ook derden op hoofdlijnen de activiteiten en resultaten van LEF! kunnen
volgen.
Aanbeveling:
Verbeter de informatievoorziening over de aansluitingsinitiatieven per AOC met aandacht
voor voortgang, successen en leerpunten. Faciliteer het coördinatiecentrum LEF! hiervoor
met een aantal uren voor een communicatiedeskundige. Breng twee keer per jaar een
nieuwsbrief uit met daarin de stand van zaken per pilot op AOC’s. Dit op basis van een
(bel)ronde langs AOC’s en interview de betrokkenen bij aansluitingsinitiatieven. Realiseer in
samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Kennisnet (themasite) een openbaar
toegankelijke website waar de activiteiten en resultaten van LEF! worden gepubliceerd.

2.5. Presentaties/besprekingen Platform Onderwijs
LEF! is sinds de start van het project bij elke bijeenkomst van het Platform Onderwijs aan de
orde geweest. In samenwerking met de leden van het Platform Onderwijs zijn stappen gezet
om de betrokkenheid van de deelnemers van LEF! te verbeteren. Dit heeft gewerkt. De
opkomst op de bijeenkomsten is beter en er worden steeds nieuwe contacten en dwarsverbanden gevormd.
Er is daarnaast één keer overleg geweest tussen de projectleiding en een vertegenwoordiging van het Platform Onderwijs over de voortgang en het mogelijke vervolg van het
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project. Daarin is geconcludeerd dat het zinvol is om het project in 2006 voort te zetten en
voor financiering de Groene Kennis Coöperatie te benaderen.

Aanbeveling:
Zoek verbinding met de activiteiten van de beleidsgroep Onderwijsvernieuwing van de
Groene KennisCoöperatie.

2.6. Inventarisatie methoden en instrumenten
Dit inventariseren van methoden en instrumenten is tot nu toe nauwelijks op gang gekomen.
Vermoedelijke redenen:
• De pilots zijn bijna allemaal nog in de beginfase. Het is daardoor nog niet altijd goed
te benoemen welke methoden en instrumenten gewenst zijn.
• De bijeenkomsten van het afgelopen jaar waren gericht op een eerste uitwisseling
tussen de pilots. Er is nog geen tijd en ruimte beschikbaar geweest om meer
specifiek te focussen op de methoden en instrumenten.
Aanbeveling;
Pak deze activiteit in het vervolg gerichter op door een themabijeenkomst over dit onderwerp
te organiseren. Ga daarin na welke methoden en instrumenten gewenst zijn en hoe dit
verder binnen LEF! opgepakt kan worden.

2.7. Ontsloten methoden en instrumenten
Deze activiteit is gezien het niet structureel opstarten van de inventarisatie methoden en
instrumenten ook niet op gang gekomen. Op basis van de resultaten van de themabijeenkomst (zie voorgaande aanbeveling) moet bezien worden of en hoe deze activiteit
wordt voortgezet.

2.8. Voortgangsrapportages
Volgens het projectplan moesten in juni en december voortgangsrapportages opgeleverd
worden. Vanwege een latere start in april 2005 is hiervan afgeweken. De eerste voortgangsrapportage is in september 2005 aangeleverd en besproken in het Platform Onderwijs.
De tweede in januari. Dit is tegelijk de eindrapportage.
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Bijlage I
Overzicht deelnemers LEF!
Instelling
ECS/WUR
STOAS APH
AOC Terra

Locatie
Wageningen
Dronten
Emmen
Groningen

Helicon Opleidingen

Boxtel

AOC de Groene Welle

Hardenberg
Zwolle

INHolland Hogeschool

Delft

AOC Friesland

Leeuwarden

Clusius College

Alkmaar

Edudelta Onderwijsgroep

Goes

AOC Oost

Twello
Lochem
Doetinchem

Wellantcollege

Rijswijk

Contactpersoon
Renate Wesselink
Arjen Heerema
Henk Prinsen
Hanneke Gülpen
Pieter de Vries
Ewoud Storm
Toos van het Westeinde
Joyce Overweg
Gjalt Kootstra
Wim Roosken
Maja Wisman
Sjoerd Louwes
Dirk Koehoorn
Freek Hermans
Ruud Marcus
Ruud Delis
Sjaak de Groot
Rijan Bruijnooge
Esther Gelens
Gerrit Nijkamp
Albert Jansen
Ben Verheij
Jantine Bos
Jan van Beek
Jolanda Buwalda
Maarten Guichelaar

Aeresgroep
(Groenhorst College en CAH)
AOC Raad

Dronten
Ede
Ede

Wiggele Oosterhoff
Paul Meessen
Agnes Jansen
Hilda Weges
Douwe Ettema
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Bijlage II
Resultaten themabijeenkomst afstemming MBO – HBO
Op dit overleg zijn drie actiepunten benoemd waar we een vervolg aan willen geven:
1. Waarderingsvorm voor MBO+;
2. Marketing route VMBO – MBO – HBO;
3. Vormgeving doorstroom binnen CKS.
Waarderingsvorm voor MBO+
Vanuit de AOC Raad is door Agnes Jansen de volgende suggestie gedaan. Deze
oplossingsrichting moet nog wel nader onderzocht worden.
De vraagstelling is als volgt:
Hoe waarderen we het MBO+ niveau binnen de wettelijke kaders op een geaccepteerde wijze die recht doet aan het behaalde niveau van de leerling? Dit is vooral
van belang als een leerling na de afronding van het MBO-deel overstapt naar een niet
naadloos aansluitend vervolgtraject op een HBO.
Oplossingsrichting:
Is het mogelijk om een leerling vanuit het genoemde traject (Helicon/STOAS) na
diplomering bij Helicon Opleidingen in te schrijven bij STOAS als extraneus?
Vervolgens een EVC-traject in te gaan en daarna uit te stromen met een propedeusediploma. Daarvoor zullen kosten gemaakt moeten worden omdat er een inspanning
geleverd moet worden voor de EVC-procedure, maar omdat het gehele traject
bekend is bij beide partijen, moet dat een eenvoudiger traject zijn dan wanneer een
student bij een niet aansluitende HBO-opleiding daar het EVC-traject in gaat.
In het MBO is deze constructie mogelijk als cursisten van het contractonderwijs
gediplomeerd moeten worden. Diploma's konden alleen verstrekt worden via het
ROC. Deze cursisten komen daar niet in aanmerking voor diplomabekostiging. Dat
betekent dat de prijs voor de inspanning van het EVC-traject kostendekkend moet
zijn. Maar misschien zijn er nog subsidiemogelijkheden om een EVC-traject voor
deze doelgroep te ontwikkelen?
Volgens een artikel in de Volkskrant is de boete die hogeschool.... van de Staatssecretaris had gekregen vanwege het inschrijven van studenten die alleen een
certificaat hadden behaald en niet van plan waren de gehele opleiding te volgen,
kwijtgescholden. Dat opent ook weer mogelijkheden om studenten in het HBO voor
een deel van een traject in te schrijven.
Marketing route VMBO – MBO – HBO
Deze vraag is neergelegd bij de voorzitter van het PR-platform van de AOC Raad (Annette
Verhoef). Haar reactie:
Bij (toekomstige) leerlingen is weinig marketingvoordeel te behalen met het
vermarkten van dit concept. Zij baseren hun keuze vooral op het imago van een
school en op groepsdruk. Hun ouders (vooral VMBO) en de leerkrachten op de
basisschool zijn wel gevoelig voor dit onderwerp. Hier heerst nog vaak de indruk dat
een groene vmbo-opleiding je veroordeelt tot de groene sector en dat het niveau
lager is. Het AOC VMBO kan zich onderscheiden door het (imago van) een veiliger
omgeving met meer aandacht voor de leerlingen.
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Leerlingen die al een keuze gemaakt hebben voor een groene opleiding en twijfelen
over de juistheid of het perspectief van hun keuze zijn wel gevoelig voor de mogelijkheid van een brede uitstroom
In de projectomgeving van LEF! is een samenvatting van een onderzoek (“keuzegedrag
leerlingen”) geplaatst die deze reactie ondersteunt.
Uit het voorgaande blijkt dat de vermarkting van de tweede koninklijke weg wat op kan
leveren bij:
Ouders van VMBO-leerlingen
Decanen van VMBO-scholen
Leraren van basisscholen
Vormgeving doorstroom binnen CKS
Enkele deelnemers van LEF! hebben zich hiervoor aangemeld. Samen met ECS en het
Procesmanagement Herontwerp MBO hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waar dit
actiepunt nader is uitgewerkt. Zie paragraaf 1.2. Vormgeven doorstroom HBO o.b.v. CKS in
dit rapport.
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1.

Aansluiting tussen vrager en afnemer

2.

Onderwijskundig concept

3.

√
√

Wellant

Terra

√ √

√

√ √

Onderwijsinhoud

√

√ √ √

4.

Opleidingsstructuur

√

√ √

5.

Leerlingbegeleiding/zorg

√

√

√

6.

Toetsing en examinering

√

√

√

7.

Leeromgeving/materiaal

√

√

√ √ √

8.

Kwaliteitszorg

√

√

9.

Personele zaken

√

√

10.

Huisvestingsvraagstukken

11.

Bekostiging

12.

Wet- en regelgeving

13.

Innovatie/ implementatie strategieën

14.

Communicatie en marketing

√

Oost

Holland

Helicon

Groenhorst

Friesland

Edudelta

Clusius

Deelnemend AOC /
Puzzelstuk

Groene Welle

Bijlage III
Dekkingsgraad AOC-pilots met puzzelstukken LEF!

√

√
√
√
√

√ √

√

√

√

√

√
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Bijlage IV Overzicht aansluitingsactiviteiten per AOC
Instelling

Contactpersoon

Project

Omschrijving

Helicon

Ewoud Storm

Helicon Highschool

Implementatie van een ononderbroken
verkorte en geïntegreerde leerweg vmbombo-hbo

AOC Friesland

Titus Jansen op de Haar

PAS Groen

Edudelta

B. Bakker

Kernteams als vliegwiel voor
onderwijsontwikkeling

Perspectief bieden aan MBO-leerlingen
niveau I en II d.m.v. CGL en 3 dagen BPV op
vmbo-groenscholen in hun regio
kernteams werken onderwijsconcept uit en
leveren daarmee een bijdrage aan
onderwijsverbetering

Edudelta

R. Stolte

Warme overdracht van VMBO
naar MBO door unitvorming

Door unitvorming wordt overstap vmbo mbo
geleidelijker. Docenten zijn in VMBO en MBO
werkzaam, gebruiken dezelfde onderwijsvormen en begeleiden de leerling over het
hele traject

Edudelta

F. de Bakker

Ontwerpen concept voor een
warme overdracht VMBO naar
MBO groen

Edudelta

J. van Opstal

Edudelta

Kees Vromans

indalen van authentiek,
contextrijk leren in het tweede
leerjaar van niveau 3 en 4
opleidingen.
Creating your common future

Speelt zich af in de leerwegen (kb en gl) van
het VMBO en het eerste leerjaar MBO wil
afstemming krijgen tussen de diverse
onderdelen
Projectmatig werken uitbreiden naar tweede
leerjaar mbo

Wellant

Jolanda Buwalda

Groen breed

Competentiegericht onderwijs vraaggestuurd
en in nauwe samenwerking met bedrijven en
BVE instellingen vormgeven.

Aeres
Paul Meessen/ Wiggele
(Groenhorst/CA Oosterhoff
H)

Doorlopend leren

Clusius

Freek Hermans

Groenschool Alkmaar

Ontwikkeling van: competenties voor
succesvol en innovatief agrarisch
ondernemerschap. Een pedagogisch
didactisch model voor CGL in MBO en HBO,
Een doorstroomstandaard MBO HBO
Ontwikkeling: (zelf)reflectiemogelijkheden:
definiëren van beroepscompetentieprofielen,
kerntaken en kernopgaven, ontwikkelen
proeven van bekwaamheid, portfolio,
criteriumgerichte interviews, score- en
handelingslijsten. vormgeving fysieke en
virtuele leeromgevingen.

AOC Oost

Albert Jansen/Gerrit
Nijkamp

Groen Lyceum

Ontwikkelen van een efficiëntere en verkorte
leerweg van VMBO naar HBO, door gebruik
te maken van competentiegericht onderwijs
en doorlopende leerlijnen.

Wellant

Maarten Guichelaar

MBO Rijswijk

MBO milieu en Hogeschool InHolland:
Hogeschool lid SAR. Deelnemers MBO
Rijswijk volgen HBO-modules ter
voorbereiding op HBO-studie (studieduurverkorting). Overleg afstemming AVO

AOC Friesland

Sjoerd Louwes

Aansluiting mbo – hbo inde regio

AOC Terra

Pieter de Vries /
Hanneke Gülpen

assistentenopleiding niveau I in
het VMBO-Groen

Helicon/STOAS Arjan Heerema

Groene Welle

Wim Roosken

Groen in beweging

Aansluiting mbo hbo samen met HAS Den
Bosch

VMBO-leerlingen in 2006-2007 laten starten.
Dit schooljaar uitwisseling en afstemming.
Werkgroep ontwikkelt aanzetten voor
programma, materiaal, wisselt uit en doet
voorstellen.
STOAS en NHB Deurne Indalen van HBOonderwijs op MBO, verzorging zowel door
MBO- als HBO-docenten
Implementatie scenario III en afstemming met
MBO en CKS. Enquête onder VMBOinstroom op MBO de Groene Welle
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Bijlage V Doorstroom MBO-HBO
Auteur: Renate Wesselink, Educatie en Competentie Studies (Wageningen UR)
Contactgegevens: Renate.Wesselink@wur.nl of 0317 484833
Status: tweede versie
Datum: 24-02-2006
Voor : Zijtak LEF – doorstroom MBO-HBO. Contactpersoon LEF: Jan Bakker (j.bakker@tipco.nl)
1. Inleiding
Binnen het project LEF (AOC Raad met verschillende AOC’s) wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden om de
doorstroming van VMBO naar MBO vorm te geven. Er worden met name ideeën uitgewisseld en bij elkaar in de
keuken gekeken. In het kader van Leven Lang Leren stopt het leren bij voorkeur niet op het MBO. Het streven is
om ook de doorstroom naar het HBO te bevorderen. In deze bijdrage wordt hier kort op ingegaan. Het betreft nog
geen uitgebreide analyse, aangezien vastgesteld moet worden in hoeverre afstemming überhaupt mogelijk is.
Doorstroom MBO naar HBO (geldt overigens ook voor VMBO naar MBO) kan en dient op twee manieren te
worden vormgegeven. Ten eerste is het belangrijk inhoudelijk de zaken af te stemmen. Op zowel MBO- als HBOniveau wordt in toenemende mate gewerkt met al dan niet landelijk vastgestelde competenties. Door deze
competenties naast elkaar te leggen is het mogelijk inhoudelijk het onderwijs van MBO en HBO af te stemmen.
Ten tweede is het belangrijk de onderwijssystemen in onderwijskundige zin naast elkaar te zetten en af te
stemmen, zodat er op individueel leerling/student-niveau ook mogelijkheden zijn om zaken af te stemmen, zodat
de leerling/student diegene is die hier zijn of haar voordeel mee doet. Dit voordeel kan bijvoorbeeld tot uiting
komen in verkorting van de studieduur of inhoudelijke verdieping op vlakken waar de student het interessant
vindt. Tot slot is het noodzakelijk om de verantwoordelijkheden onderling te verkennen. Zowel de inhoudelijke als
de onderwijskundige doorstroom wordt in het vervolg van deze bijdrage toegelicht.
2. Inhoudelijke afstemming
Zoals aangegeven zijn er voor zowel MBO als HBO landelijke (of zelfs Europese) afspraken gemaakt over
competenties. De beschreven competenties moeten minimaal aan bod komen in iedere MBO- en HBO-opleiding.
Binnen het MBO zijn de competenties en de beschrijvingen van de kritische beroepssituaties uitgangspunten voor
het curriculum. Binnen het HBO zijn afspraken gemaakt over competenties met name vanuit de visitatiegedachte.
De Dublin Descriptoren bijvoorbeeld dienen met name voor verantwoording en worden gebruikt in de back office.
Het overgrote deel van de HBO-scholen ontwikkelen zelf lijsten met competenties. In een document wordt het
verband gelegd met de Dublin Descriptoren. Op zich geen bezwaar gezien onze werkwijze in dit document.
Voor het HBO spreken we dan over de Dublin Descriptoren (zie overzicht 1) en het rijtje van commissie Franssen
(zie overzicht 2).
Overzicht 1 – Dublin Descriptoren 1 (uit: Havisten competent naar het HBO, september 2005)
1. Kennis en inzicht
2. Toepassen van kennis en inzicht
3. Oordeelsvorming
4. Communicatie
5. Leervaardigheden
2
Overzicht 2 – Overzicht competenties Commissie Franssen (uit: Havisten competent naar het HBO, september
2005)
1. Brede professionalisering
2. Multidisciplinaire integratie
3. (Wetenschappelijke) toepassing
4. Transfer en brede inzetbaarheid
5. Creativiteit en complexiteit in handelen
6. Probleemgericht werken
7. Methodisch en reflectief denken en handelen
8. Sociaal communicatieve bekwaamheid
9. Basiskwalificering voor managementfuncties
10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uit de overzichten 1 en 2 kan worden afgeleid dat de competenties 1 ( Kennis en inzicht = is in staat om
informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten)
en 2 (kennis en inzicht toepassen = is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen,
1
2

Dublin descriptoren zijn de vijf onderdelen om het niveau van bachelors en masters vast te leggen.
J. Franssen, Commissie Kwartiermakers Hoger Onderwijs (2001). Prikkelen presteren profileren. Eindrapportage Accreditatie Hoger Onderwijs.
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dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties
voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied) uit
overzicht 1, overeenkomsten vertonen met competentie 1 uit overzicht 2. Competentie 4 uit overzicht 1
(Communiceren = Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit
specialisten of niet-specialisten) komt sterk overeen met competentie 8 uit overzicht 2. Overzicht 3 geeft dan een
geïntegreerd overzicht van beide lijsten. Daarbij is een beschrijving van de competenties gevoegd.
Overzicht 3 Eén lijst met HBO-competenties/onderdelen
Competentie
Beschrijving
1. Brede professionalisering
De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die
aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en
onderzoeksresultaten, alsmede aan de het beroepsprofiel geschetste
(internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te
kwalificeren voor:
a. het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend
beroepsbeoefenaar;
b. het functioneren binnen een arbeidsorganisatie
c. de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q.
het beroep.
2
Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van
verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het perspectief van
het beroepsmatig handelen.
3

(Wetenschappelijke) toepassing

4

Transfer en brede inzetbaarheid

5

Creativiteit en complexiteit in
handelen

6

Probleemgericht werken

7

Methodisch en reflectief denken
en handelen

8

Sociaal communicatieve
bekwaamheid

9

Basiskwalificering voor
managementfuncties

10

Besef van maatschappelijke
verantwoordelijkheid

11

Oordeelsvorming

12

Leervaardigheden.

De toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke)
inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij
vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee
worden geconfronteerd.
De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in uiteenlopende
beroepssituaties.
Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures
niet van toepassing zijn.
Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van de relevante kennis en
(theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen van zinvolle
(nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit
hiervan.
Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig
aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatige) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren van
relevante informatie.
Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele,
internationale en/ of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de
eisen die het participeren in organisaties stelt.
Het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken.

Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot ethische,
normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de
toepassing van kennis en (toekomstige) beroepspraktijk.
Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren
(meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat
mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie
die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

In het MBO wordt hard gewerkt aan competentiegerichte kwalificatiestructuren. Voor iedere professie wordt een
aparte structuur gemaakt. Echter, er zijn een aantal competenties te benoemen die voor iedere MBO’er geldt. Het
betreffen de volgende competenties. Dit is overigens een conceptlijst van COLO. Helaas kon ik geen beschrijvingen van de competenties vinden, vanwege het feit deze nog niet zijn opgesteld. Hoewel MBO-competenties
nog niet volledig zijn ingevuld, zijn ze wel internationaal afgestemd. Hugo Hobstake en Ineke Mulder van COLO
houden zich bezig met het invullen van de beschrijvingen van competenties voor MBO.

19

Overzicht 4 – MBO-competenties
1. Beslissen en activiteiten initiëren
2. Aansturen en supervisie geven
3. Met mensen werken
4. Principes en waarden trouw blijven
5. Relaties opbouwen en netwerken
6. Overtuigen en beïnvloeden
7. Presenteren en communiceren
8. Schrijven en rapporteren
9. Expertise en technologie toepassen
10. Problemen oplossen
11. Leren en onderzoeken
12. Creëren en innoveren
13. Strategieën en concepten formuleren
14. Plannen en organiseren
15. Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen
16. Instructies en procedures volgen
17. Aanpassen en omgaan met verandering
18. Met druk en tegenslagen omgaan
19. Persoonlijke werkdoelen bereiken
20. Ondernemend en commercieel denken
Deze competenties zijn overigens ook in het Groene Leertraject gekoppeld aan VMBO-competenties.
In het overzicht 5 worden de MBO-competenties naast de HBO-competenties gezet.
Overzicht 5 – HBO- en MBO-competenties aan elkaar gekoppeld
HBO-Competenties
MBO-Competenties
1
Brede professionalisering
1
Beslissen en activiteiten initiëren

2

Multidisciplinaire integratie

20
13
9

Ondernemend en commercieel denken
Strategieën en concepten formuleren
Expertise en technologie toepassen

3

(Wetenschappelijke) toepassing

4

Transfer en brede inzetbaarheid

Creativiteit en complexiteit in handelen

16
17
18
12

Instructies en procedures volgen
Aanpassen en omgaan met verandering
Met druk en tegenslagen omgaan
Creëren en innoveren

5
6

Probleemgericht werken

10

Problemen oplossen

7

Methodisch en reflectief denken en handelen

14
15

8

Sociaal communicatieve bekwaamheid

9

Basiskwalificering voor managementfuncties

19
8
3
5
7
2

Plannen en organiseren
Resultaten leveren en aan de verwachtingen van
de klant voldoen
Persoonlijke werkdoelen bereiken
Schrijven en rapporteren
Met mensen werken
Relaties opbouwen en netwerken
Presenteren en communiceren
Aansturen en supervisie geven

10

Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

4

Principes en waarden trouw blijven

11

Oordeelsvorming

6

Overtuigen en beïnvloeden

12

Leervaardigheden.

11

Leren en onderzoeken

Voor de volledigheid zijn in het onderstaande overzicht de competenties vanuit het VMBO gekoppeld aan de
competenties uit het voorgaande overzicht. Dit overzicht heb ik ontvangen vanuit de AOC Raad en ook in deze
vorm overgenomen.
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Overzicht 6 – VMBO-, MBO- en HBO-competenties op een rij
HBO-Competenties
MBO-Competenties
1
Brede professionalisering
1
Beslissen en activiteiten initiëren

VMBO-Competenties
1
Besluiten nemen en uitvoeren

2

Ondernemend en commercieel
denken
Strategieën en concepten
formuleren
Expertise en technologie
toepassen

16

Multidisciplinaire integratie

20

9

Kostenbewust denken en
handelen
Onderzoeken

7

Uitvoeren beroepshandelingen

18
12

Instructies en procedures volgen
Aanpassen en omgaan met
verandering
Met druk en tegenslagen omgaan
Creëren en innoveren

12
13
14

Instructies en procedures volgen
Omgaan met veranderingen
Omgaan met druk en tegenslag

9

Onderzoeken

13
3

(Wetenschappelijke) toepassing

9

4

Transfer en brede inzetbaarheid

16
17

5

Creativiteit en complexiteit in
handelen

6

Probleemgericht werken

10

Problemen oplossen

8

Omgaan met problemen

7

Methodisch en reflectief denken en
handelen

14

Plannen en organiseren

10

15

11
15

Competenties blijven ontwikkelen

19
8
3
5
7

Resultaten leveren en aan de
verwachtingen van de klant
voldoen
Persoonlijke werkdoelen bereiken
Schrijven en rapporteren
Met mensen werken
Relaties opbouwen en netwerken
Presenteren en communiceren

Plannen, organiseren, evalueren
en reflecteren
Zorgdragen voor kwaliteit

6
2
4

Schriftelijk communiceren
Met mensen werken
Relaties opbouwen en
onderhouden
Mondeling communiceren en
presenteren

8

Sociaal communicatieve
bekwaamheid

9

Basiskwalificering voor
managementfuncties

2

Aansturen en supervisie geven

10

Besef van maatschappelijke
verantwoordelijkheid

4

Principes en waarden trouw
blijven

11

Oordeelsvorming

6

Overtuigen en beïnvloeden

12

Leervaardigheden.

11

Leren en onderzoeken

5

3

Sociaal betrokken en
verantwoordelijk handelen

9

Onderzoeken

Uitwerken naar verschillende niveaus
Nu liggen er nog twee (of eigenlijk drie, maar in dit document richten we ons op de doorstroom MBO HBO) verschillende sets met
competenties, die echter redelijk veel overeenkomsten vertonen. Een volgende stap in het afstemmen van MBO- en HBOcompetenties zou kunnen zijn om verschillende niveaus per competentie te gaan benoemen die doorlopen van MBO naar HBO. Dit
vereist een adequate afstemming, echter wordt in dit document een voorschot genomen. Door middel van deskresearch zijn de
volgende uitwerkingen naar verschillende niveaus te benoemen. VMBO wordt in deze meer kwalificerende ofwel uitstroomniveaus
niet meegenomen, omdat het VMBO geen kwalificerende functie heeft. Kwalificerend wil zeggen dat lerenden met een dergelijke
kwalificatie op een bepaald niveau in de maatschappij aan de slag kunnen. Het VMBO leidt op voor doorleren. Op competentieniveau kan het VMBO worden meegenomen in de afstemming, op het kwalificerende niveau niet.
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Ten eerste bij de Aeresgroep (Groenhorst College en CAH Dronten) worden in het kader van het agrarisch ondernemerschap vijf
verschillende niveaus onderscheiden 3 , te weten:
1. Agrarisch medewerker (MBO niveau 2 en 3)
2. Bedrijfsleider (MBO niveau 3 en 4)
3. Ondernemer (HBO associate niveau)
4. Top ondernemer (HBO bachelor)
5. Bestuurlijk actieve ondernemer (HBO bachelor).
Competenties die belangrijk zijn op beide onderwijsniveaus zouden op alle vijf niveaus hun karakteristieke invulling moeten krijgen.
In het onderstaande wordt de voorbeeldcompetentie Probleem oplossen uitgewerkt naar de vijf niveaus van de Aeresgroep.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveau – agrarisch medewerker
Kan met behulp van de leidinggevende problemen oplossen.
Niveau – bedrijfsleider
Kan zelfstandig problemen oplossen en kan voor zichzelf een overzicht maken van belangrijke en minder
belangrijke problemen. Heeft nog wel mogelijkheden om te overleggen over mogelijke oplossingen.
Niveau - Ondernemer
Signaleert problemen tijdig en lost het probleem zelf op, of zet andere mensen aan het werk om het
probleem op te lossen.
Niveau – Top ondernemer
Anticipeert op problemen en heeft maatregelen genomen alvorens het echt een probleem wordt.
Niveau – bestuurlijke actieve ondernemer
Heeft de zaken rondom het bedrijf dusdanig onder controle en weet het naar zijn hand te zetten dat
problemen nauwelijks voorkomen.

Op deze manier, hoewel het nu snel en bondig is gedaan, zouden de competenties die terugkomen in zowel het MBO als het HBO
kunnen worden uitgewerkt. Dit betreft een praktijkvoorbeeld. In Engeland wordt gewerkt met NVQ’s en zij onderscheiden vijf
niveaus waarop hun NVQ’s (vergelijkbaar met onze competenties) toegepast worden. Deze vijf niveaus zijn te vergelijken met de
vijf niveaus opgesteld door de Aeresgroep. Competenties moeten op een bijpassend niveau, net als in het voorgaande voorbeeld is
gedaan worden omschreven. Het betreffen de volgende vijf niveaus 4 :
Niveau 1 – Op dit niveau gaat het om het toepassen van competenties bij het uitvoeren van een variatie aan werkzaamheden. De
meeste werkzaamheden zijn routinematig en voorspelbaar.
Niveau 2 – Op dit niveau gaat het om het toepassen van competenties in een veelbetekenende variatie aan werkzaamheden,
uitgevoerd in verschillende omgevingen. Sommige werkzaamheden zijn complex of vallen niet onder routinematige werkzaamheden. De werkende is voor een beperkt deel verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en werkt beperkt autonoom.
Samenwerken met anderen is veelal aan de orde.
Niveau 3 – Op dit niveau gaat het om het toepassen van competenties in een brede variatie aan werkzaamheden, uitgevoerd in
een vele verschillende omgevingen. De meeste werkzaamheden zijn complex en niet routinematig. De werkende werkt grotendeels
zelfverantwoordelijk en autonoom. Het controleren en begeleiden van anderen is vaak aan de orde.
Niveau 4 - Op dit niveau gaat het om het toepassen van competenties in een brede variatie aan complexe, technische en
professionele werkzaamheden, uitgevoerd in vele verschillende omgevingen. De werkende werkt hoofdzakelijk zelfverantwoordelijk
en autonoom. Verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van anderen en de verdeling van werkzaamheden is vaak aan de
orde.
Niveau 5 - Op dit niveau gaat het om het toepassen van competenties in een brede variatie aan werkzaamheden, uitgevoerd in set
van brede en vaak onvoorspelbare omgevingen. Volledige zelfverantwoordelijkheid, belangrijke verantwoordelijkheid voor het werk
van anderen en voor de verdeling van taken zijn kenmerken van werken op dit niveau. Persoonlijke verantwoordelijkheid voor
analyse, diagnose, ontwerp, planning, uitvoering en evaluatie spelen een grote rol in het dagelijks functioneren.
2. Onderwijskundige afstemming
Competentiegericht onderwijs neemt zowel in het MBO als het HBO haar vlucht. In het MBO wordt het met name landelijk
aangestuurd door de CKS. In het HBO daarentegen zijn het meer school/opleidingsinitiatieven. Belangrijke instrumenten in zowel
het MBO als het HBO zijn portfolio en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dergelijke instrumenten kunnen een belangrijke rol
spelen bij de (individuele) doorstroming van MBO naar HBO. In het rapport Competente Doorstroom (2003 5 ) wordt hierop
ingegaan. Eerst worden verschillende knelpunten omschreven en vervolgens komen zij met een mogelijke oplossing. In het rapport
3
Werkgroep ‘Samen Ondernemen’ (2003). Leren in levende netwerken. Auteur. W. Oosterhoff. Dronten:
Groenhorst College en CAH.
4
Informatie gevonden op: http://www.qca.org.uk/14-19/qualifications/index_nvqs.htm
5
Baarda, R. & P. Gransbergen (2003). Competente doorstroom. Een onderzoek naar succesvol doorstromen van
mbo naar hbo. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van COLO. Den Haag: Smets en Hover.
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wordt aangegeven dat huidige doorstroomprogramma’s (met name gericht op Engels en Wiskunde) niet bijdragen aan het
presteren in de beroepspraktijk. MBO beroepspraktijk is minder complex dan HBO beroepspraktijk, maar vraagt niet volledig
andere competenties en kwaliteiten. Dat komt ook in de bovenstaande analyse naar voren.
Een mogelijke oplossing wordt onder de noemer: Doorstroomarrangement Nieuwe Stijl (DANS) geplaatst. Zij benoemen de
volgende aanknopingspunten:
Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor studiesucces. Het kiezen van de ‘juiste’ vervolgopleiding heeft een positieve
invloed op deze motivatie.
MBO deelnemers moeten proefondervindelijk ervaren dat verder studeren in het HBO iets voor hen is. Folders en Open
dagen zijn daartoe niet toereikend. Meedraaien in een HBO-omgeving daarentegen wel.
MBO-deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om de in de (beroeps)praktijk latente HBO-competenties te demonstreren.
Onderdelen van de MBO-stage kunnen hiervoor worden benut.
Motivatie en groeipotentieel van MBO-studenten moeten aan de hand van betrouwbare instrumenten worden geregistreerd.
Het verdient aanbeveling aan te sluiten bij recente ontwikkelingen om tot meer objectiveerbare methoden te komen om op
individuele basis een goede doorstroom te realiseren. Daarbij kan ook worden gewezen op het toenemend belang van
portfolio, assessment en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Concreet betekent DANS:
•
Studie- en loopbaanbegeleiding
•
Volgen propedeuse-onderdelen tijdens MBO
•
Afleggen van praktijkproeven.
Dit zou op een meer onderwijskundige wijze ook oplossingen kunnen bieden voor de knelpunten die er momenteel zijn als het gaat
om het doorstromen van MBO naar HBO. Het gedachtegoed achter DANS geeft duidelijk een richting aan het onderwijskundig
afstemmen. Echter, het geeft geen concrete aanknopingspunten waar vertegenwoordigers van MBO en HBO het gezamenlijk over
moeten hebben, indien zij de doorstroming willen bevorderen. In het onderstaande worden concrete punten benoemd die belangrijk
zijn om af te stemmen als een MBO met een HBO over het bevorderen van de doorstroom spreekt. Hoewel hierover doorstroom
MBO-HBO wordt gesproken, kunnen dezelfde punten als agenda dienen bij een overleg tussen VMBO en MBO. De punten in het
onderstaande overzicht zijn ontleend aan de Matrix voor Competentiegericht Beroepsonderwijs 6 . Daarnaast zijn er ook punten
opgenomen die in een overleg met betrokken partijen naar voren zijn gekomen.
•
Competenties die in de betrokken opleidingen centraal staan
•
Vormgeving kritische beroepssituaties (interne of externe projecten, relatie met werkveld en mogelijke opdrachtgevers of
casussen) die als uitgangspunten dienen voor het curriculum
•
Assessmentvormen (bijvoorbeeld proeve van bekwaamheid), -inhouden en –momenten.
•
Vormgeving van de zelfverantwoordelijkheid van de lerende door middel van bijvoorbeeld portfolio’s (rol portfolio) en
persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ook als het gaat om assessments.
•
Vormgeving van zelfreflectie
•
Rollen van de docenten, met name de rol van de coach.
•
Welke aandacht is er besteed aan de toekomstige loopbaan en leven lang leren.
•
Plaats en belang van stage of beroepspraktijkvorming
Bovenstaande punten zouden meer betekenis krijgen, indien scholen die reeds voorbeelden hebben van adequate doorstroming,
deze voorbeelden gaan beschrijven. Dat blijkt ook welke punten de meeste prioriteit moeten krijgen en welke punten in de loop van
een traject aandacht behoeven.
3. Tot slot
Dit samenwerkingverband in de vorm van een zijtak van LEF is niet het enige samenwerkingsverband in het (groene)
beroepsonderwijs dat zich bezighoudt met de thematiek over doorstroming. Andere partijen zijn hier ook mee bezig. Het is
belangrijk om hier krachten te bundelen. De volgende initiatieven zijn bekend:
•
Frank van den Dungen – Ruggegraad (GKC).
•
Platform Beroepsonderwijs – innovatiestudies. Helicon en andere opleidingen zijn aan het werk om doorlopende
leerlijnen vorm te geven.
•
INHOLLAND – innovatie actie ten aanzien van ondernemerschap
•
Haagse Hogeschool organiseert studiemiddag
•
Groen Lyceum (in het oosten, vraag is in hoeverre dit reeds is goedgekeurd).

6

Wesselink, R., E. van den Elsen, H.J.A. Biemans & M. Mulder (2005). Matrix voor competentiegericht
beroepsonderwijs. Wageningen: Leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies (zie www.edu.wur.nl)
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Dit document is met name opgesteld om te laten zien hoe doorstroming concreter kan worden vormgegeven, zowel op inhoud als
in onderwijskundige zin. Verder dient dit document met name op schoolniveau als discussie instrument tussen MBO en HBO.
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