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30 jaar integratie van school en praktijk

Leren en werken:
de worsteling

de grote winst van competentiegericht onderwijs is, volgens lerarenopleider
Geert tijssen, de integratie van school en bedrijfsleven en de mogelijkheid mensen in de beroepssituatie te kwalificeren. een ontwikkeling waar hij dertig jaar
aan heeft mee gewerkt.
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Geert Tijssen werkte meer dan dertig jaar voor
het groen onderwijs, eerst als docent in Nijmegen, daarna voor Stoas Wageningen Vilentum
Hogeschool. Nu hij tegen zijn pensioen aanzit,
kan hij terugkijken op een ruime ervaring met
werken en leren.
Hij kwam uit de tuinbouwvoorlichting. Daar
ontwikkelde en gaf hij cursussen en schreef hij
artikelen voor het Vakblad Bloemisterij. Zo
ontdekte hij het plezier van lesgeven en lesstof
ontwikkelen. Wat hem aansprak in het lesgeven
in Nijmegen was de combinatie van theorie en
praktijk. Dertig jaar geleden werden die
praktijklessen nog op de bedrijven gegeven.
Maar na vijf, zes jaar steeds maar weer met de
leerlingen naar dezelfde bedrijven wilde hij
meer. Lesgeven op een hoger niveau, met
studenten aan grotere projecten werken en meer
ontwikkeltaken. Die kans kreeg hij bij Stoas in
Den Bosch. Daar heeft hij nooit de behoefte
gehad om te vertrekken. “Stoas was voor mij
een fijne werkplek waar ik veel ruimte kreeg om
zelf invulling te geven aan het werk. De meeste
projecten waar ik aan werkte, deed ik met
medewerking van een groot aantal teamleden.
Zonder deze brede teaminzet waren we zeker
niet zo ver gekomen.”

Wat zijn de grote veranderingen in die
dertig jaar?
“In totaal zijn er wel vier of vijf modellen
geweest waarbinnen we op Stoas gewerkt
hebben, dus de opleiding aan Stoas is elke vier,
vijf jaar herzien. In de benadering en de
activiteiten van de studenten is niet zoveel
veranderd. In het gedrag ook niet, wel in de
organisatie van het onderwijs. In het begin was
er veel praktijkonderwijs op school en op
bedrijven, we gingen dan met de studenten naar
bedrijven om daar les te geven. Nu bieden we
vooral theorielessen en begeleiding. De praktijk
leren studenten tijdens stages, opdrachten of in
hun betaalde baan. Dezelfde ontwikkeling
hebben we gezien op het mbo. Stoas is altijd
heel praktijkgericht geweest, alleen de vorm
waarin we dat doen verandert.”
Stoas Hogeschool werkte vanaf midden jaren
negentig met vormen van combinaties van
leren en werken. Voor de deeltijd ontwikkelden
Tijssen en zijn collega’s een certificatensys-

teem, waardoor studenten vrijstellingen konden
krijgen voor bepaalde onderdelen (een vroege
vorm van evc’s, erkenning verworven competenties), waardoor de hogeschool meer doelgroepen in de deeltijdopleiding kon bedienen.
Voor de voltijd ontwikkelde het team een vorm
van coöperatief en duaal leren. Coöperatief in
de zin dat Stoas het onderwijs samen met het
bedrijfsleven en de scholen organiseerde.
Duaal stond voor een combinatie van binnenen buitenschools leren. Dit was een vorm van
projectonderwijs waarbij alle vakken geïntegreerd werden aangeboden. Binnen die
projecten werden de studenten in de beroepspraktijk beoordeeld. Studenten waren zelf
verantwoordelijk voor de doelen die ze wilden
halen in dat traject. Het coöperatieve en duale
leren was dus eigenlijk een voorloper van het
competentiegerichte onderwijs (cgo) dat eind
jaren negentig op gang kwam.
Cgo betekende ook voor Stoas een herstructurering van het onderwijs. “We zijn toen een
groot onderzoek begonnen naar succes- en
stressbelevingen onder docenten. Daaruit
hebben we competenties beschreven en die
hebben we ondergebracht in kritische beroepssituaties. De hele opleiding is nu geherstructureerd rondom die beroepssituaties. De studenten werken al vanaf het eerste jaar direct een
deel van de week in de beroepspraktijk, een
werkplek die aansluit bij de beroepssituatie die
ze dan volgen. Op school krijgen ze daarnaast
flankerend onderwijs dat aansluit bij die
beschreven beroepssituatie. Ze worden beoordeeld in de beroepspraktijk. Dat systeem draait
nu een dikke tien jaar.”

‘In de
benadering
en de
activiteiten
van de
studenten is
niet zoveel
veranderd,
wel in de
organisatie
van het
onderwijs’

Is het voor studenten altijd duidelijk dat
het flankerend onderwijs gekoppeld is
aan de beroepssituatie waar ze mee
bezig zijn?
“Dat is wel een moeilijk punt. We hebben vanaf
het eerste begin geworsteld met de samenhang
tussen de onderdelen, de lijn en de opbouw
daarin. De opbouw in de cognitieve vaardigheden loopt niet altijd parallel met de ervaringen
in de beroepspraktijk. Nu zijn we ook bezig
met wat er landelijk in het hele competentiegerichte onderwijs speelt: zit er wel genoeg kennis
in de opleiding. Voor de lerarenopleiding moet
er een kennisbasis komen die geborgd is in de
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een dag per week werkzaam voor Stoas wageningen vilentum
hogeschool, implementatie kennisbasis
docent plantenteelt aan Stoas hogeschool den bosch
docent bloementeelt aan de middelbare tuinbouwschool in
nijmegen
financieringsdeskundige, provinciale directie voor de bedrijfsontwikkeling noord-holland
bloementeeltvoorlichter bij het consulentschap voor de tuinbouw
in aalsmeer
militaire dienst
afgestudeerd aan de hogere tuinbouwschool (haS den bosch),
tuinbouw

‘Scholen en
docenten letten
nu veel meer
op essentiële
competenties
voor een
beroepssituatie
of bedrijfstak.
Dat is een
winst’
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lessen en in de toetsing. In het laatste nummer
van Vakblad Groen Onderwijs stond nog
welgeteld één artikel over competenties, en dat
was nog negatief ook.”
“Ik vind wel dat je met cgo een opleiding krijgt
waarmee je mensen met werkervaring veel
makkelijker kunt kwalificeren. Hoe onderwijs
en bedrijfsleven samenwerken om mensen
gekwalificeerd te krijgen: dat vind ik een grote
winst. Daarvoor heb je die beoordelingen op
competentieniveau nodig. Op kennis, vaardigheden en houdingen, dus kennis uit het lesprogramma en vaardigheden en houdingen uit de
beroepspraktijk.”
“Scholen en docenten zijn veel meer beroepsbeoordelaar geworden en dat leren we ook.
Letten op essentiële competenties die relevant
zijn voor die beroepssituatie of bedrijfstak. Dat
is een winst.”

om te vragen: wat moet je voor school doen?
Toch moeten studenten de ruimte krijgen om
hun eigen keuzes te maken. Dat betekent dat
onderwijsinstelling moeten zorgen voor een
goed relatiebeheer met de bedrijven. Dat we
de bedrijven ook beoordelen in de zin van:
welke werkplek past bij welke student? Goede
afspraken maken vooraf geeft ruimte voor een
minder streng en uitgebreid assessment
achteraf.”
“Maar voor de meeste studenten is dit moeilijk.
Wij hebben geen verplichte volgorde in beroepssituaties, wel een paar adviesroutes. De meeste
studenten kiezen een adviesroute. Slechts een
enkeling stippelt een eigen pad uit. Dat zijn
degenen met een heel duidelijke ambitie.”

Wat is de succesfactor van werkplekleren?

Er komt een kwalificatiestructuur met
minder kwalificatiedossiers. Wat
adviseert u scholen bij de nieuwe
herstructurering?

“Heel belangrijk is dat de concrete werkopdracht van de studenten aansluit bij de
ambitie van de student en bij de behoefte van
de werkplek. Die ervaring heb ik zelf als ik
studenten op hun werkplek bezoek, en dat
komt ook uit onderzoek. Met die combinatie
krijg je optimale ondersteuning vanuit die
werkplek. Een van de valkuilen binnen
werkplekleren is dat wij als onderwijsgevenden
heel erg de neiging hebben om die werkplektijd voor studenten in te vullen. Studenten
voelen zich vaak onzeker, die vragen: wat moet
ik doen? Ook werkgevers hebben de neiging

“De winst van het competentiegerichte leren
vasthouden. Dat je zowel binnen de opleiding
op competenties kunt beoordelen én dat je als
school samen met het bedrijfsleven mensen in
het bedrijfsleven kunt kwalificeren, en hier de
instrumenten voor overeind houdt. Dat vind ik
een belangrijk winstpunt. Er is nu veel meer dan
vroeger de integratie tussen het bedrijfsleven en
de opleidingen, tussen de ontwikkelingen in het
bedrijfsleven en de kwalificaties die door de
scholen kunnen worden afgegeven. Ook een
eenvoudige kwalificatiestructuur moet goed
blijven passen op de beroepspraktijk.” ■
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