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Willen de échte leiders opstaan…?
Het onderwijs is veel in het nieuws en helaas vaak niet op een
erg positieve manier. Soms bekruipt me al een lichte tegenzin
als ik in het weekend de krant opensla en Aleid Truijens of Leo
Prick in hun respectieve columns in de Volkskrant en NRC weer
hun bekende stokpaardjes zie berijden. Natuurlijk vallen er
spaanders waar er gehakt wordt. En er wórdt ﬂink gehakt, zeker in het beroepsonderwijs, misschien wel iets té ﬂink… En
als je dan iedere spaander afzonderlijk onder een vergrootglas
legt, dan lijken er zich elke dag grote drama’s af te spelen in
het ‘onderwijsbos’. Kijk je echter met wat meer afstand over
een langere tijdsperiode dan zie je ook de nieuwe aanplant, zoals
de toenemende aandacht voor loopbaanbegeleiding van deelnemers, voor competentieontwikkeling van docenten en de
steeds intensievere samenwerking binnen opleidingsteams.
De ervaringen met de arrangementen, die in deze Cinoptiek worden beschreven, onderstrepen dit – voorzichtig positieve –
beeld. Ik baseer me hierbij op de resultaten van een viertal
arrangementen waarin de invoering van (aspecten van) competentiegericht leren centraal staat. In deze arrangementen
wordt door CINOP zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning geleverd.
De bespreking van de arrangementsresultaten in deze Cinoptiek toont mijns inziens dat vooral het management nog erg
worstelt met het vinden van zijn juiste rol in de ontstane dynamiek in het beroepsonderwijs. Zo wordt het de hoogste tijd
voor heldere keuzes en meer focus. De tijd van vrijblijvend
experimenteren is voorbij. Dus nu niet nog meer nieuwe ‘exoten’ aanplanten maar focussen op het daadwerkelijk doorvoeren van de gekozen vernieuwing. Docenten hebben nu eerst
recht op effectieve sturing én ondersteuning binnen de gekozen onderwijskoers. Daar ligt volgens mij de sleutel voor een succesvolle
invoering van competentiegericht leren in 2010 en dus de belangrijkste opgave voor de leiding van de roc’s!
Harry van de Goor
Directeur Onderwijsinnovatie

De overgang van experimenteren naar implementeren

Leiderschap en verbinden
Door Ida Bontius en Jannie Keizer

In dit artikel staat de vraag centraal hoe de leiding van een roc de overgang
van experimenteren naar breed implementeren van CGO kan aansturen.
De ervaringen in de arrangementen met ROC Ter AA, ROC Leeuwenborgh,
ROC Aventus en CIBAP Vakcollege zijn in deze bijdrage verwerkt.

“Hoe maak je de
verbinding tussen
experimenteren en
implementeren?”
Roc’s zijn al een aantal jaren bezig met de invoering van competentiegericht onderwijs (CGO). Een inhoudelijke vernieuwingsslag van een omvang die ongekend is in het Nederlandse
onderwijs.
Wanneer het experimenteren begon, is niet precies te zeggen.
Zo rond 2000 waren er – als eerste – spontane experimenten
binnen roc’s. Daarbij stond de vraag centraal wat competentiegericht leren is. De nieuwe aanpak en zelfs de naam moesten nog worden ‘uitgevonden’. Vanaf 2004 volgden de ofﬁciele experimenten in het kader van het procesmanagement.
Welke lessen kunnen uit de experimenteerfase worden getrokken voor de implementatiefase? Elke fase vraagt om een
andere vorm van sturing. Dat wordt duidelijk aan de hand van
drie metaforen: de hogedrukpan, het planbureau en het partnerschap.

Ontwerp en herontwerp
Typerend voor de experimenteerfase is dat de actoren binnen
een roc er veelal op een iteratieve wijze mee aan de slag waren. Onderzoek van de inspectie uit 2007 laat zien dat competentiegericht onderwijs werkende weg vorm kreeg. Een plan
ontbrak. En als er al een plan was, bevatte het vooral kwalitatieve doelen. Bekeken vanuit een helikopterview heeft het
werk in de experimenteerfase geleid tot resultaten die er zijn
mogen. Eén resultaat van alle experimenten in spontane en
ofﬁciële kaders is, dat er nu een redelijk gedeeld beeld is bij
alle betrokkenen over WAT competentiegericht leren inhoudt.
Uiteenlopende zaken als vraaggestuurde leerprocessen, werken met leerlijnen, toetsen met een proeve van bekwaamheid
en nieuwe rollen voor docenten hebben min of meer een
gedeelde betekenis. De sector is wat dit betreft schatplichtig

Cinoptiek

3

aan de voorloper-roc’s. Het ontwerp is op tal van locaties in de
praktijk te bewonderen. Ook de beschikbaarheid van kwaliﬁcatiedossiers maakte het allemaal een stuk concreter.
Het is evenwel de vraag of het herontwerp, zoals het nu op de
kaart staat en leeft bij de actoren, integraal genoemd kan worden. Daarvoor is het nodig dat ook de organisatie, de wijze van
sturen en de inrichting van de systemen erbij worden betrokken (Biessen en Kleuskens, 2005). Vaak ontbreekt het hier nog
aan. Bovendien focust het beeld van het herontwerp sterk op
het binnenschoolse leren. In de experimenteerfase ontstonden nog weinig gezamenlijke beelden over een nieuwe inrichting van de samenwerking met partners in de regio, zo concludeerde de inspectie in 2007.

Van iteratief naar planmatig
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In de loop van 2006/2007 werd steeds duidelijker dat CGO
geen vrijblijvende zaak is en brak de fase van de brede implementatie aan. De overheid markeerde in de tweede helft van
2007 duidelijk de overgang naar de implementatiefase. Met
2010 is een reële invoeringsdatum neergezet en de uitdaging is
nu: breed implementeren in elk roc. Het accent ligt voortaan
meer op ‘meters maken’ dan op ‘verkennen’. En de instellingen willen de klus aanpakken. Voor veel instellingen is dit nog
een hele uitdaging, omdat zij onvoldoende grip hebben op de
consequenties in de dagelijkse praktijk (Basoski, Wiegers en
Overmeer, 2007).
Bij implementatie gaat het erom dat wat in enkele situaties of
in kleiner verband is uitgedacht, ontworpen en uitgeprobeerd
de toets van de alledaagse praktijk doorstaat en daadwerkelijk
gaat functioneren, wat helaas echter vaak mislukt. Daarom is
naast een grote inzet van alle betrokkenen een duidelijke managementaanpak vereist (Cozijnsen, 2004, pagina 156 e.v.) die
voldoet aan de volgende criteria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor een inspirerende sfeer.
Visie en toekomstbeeld scherp houden om te voorkomen
dat ze wegzakken.
Gedetailleerd aangeven van de nieuwe CGO-werkwijzen en
het daarbij passende gedrag.
Verschillen in ontwikkelingstempo tussen eenheden managen.
Expliciet sturen op het inruilen van oud voor nieuw gedrag
dat bij past bij CGO.
Ontwerpen en uitvoeren dicht bij elkaar laten plaats vinden.
Veel aandacht schenken aan reﬂectie.
Leren door te doen.
Gericht inzetten van netwerken.
Topmanagement vertoont voorbeeldgedrag.
De top focust op het verloop van het implementatieproces, niet zozeer op de inhoud.

•
•

Voortdurend oog houden voor de integrale samenhang.
De top toont zich betrokken bij het primaire proces.

Het komt erop neer dat de implementatie van zowel bestuur
als management een aanpak vraagt waarbij de focus ligt op
competenties en gedrag, op leren in combinatie met een
planmatige aanpak, het benoemen van stappen en de resultaten bij die stappen. De overgang naar de nieuwe fase gaat gepaard met een meer planmatige en resultaatgestuurde aanpak
van de ontwikkeling van CGO (Procesmanagement, 2010). We
mogen gerust spreken van een kanteling van de veranderaanpak en de wijze van sturen.
De overgang van experimenteren naar implementeren is het
uur van de waarheid voor de verandering (Cozijnsen, 2004).
Dan zal blijken of het lukt om het gezamenlijke beeld van CGO
dat in de experimenteerfase ontstond, daadwerkelijk neer te
zetten in alle mbo-opleidingen én of het beleidsvoerendvermogen in een instelling stevig genoeg is om succesvol te implementeren. Dat kan alleen maar als de iteratieve aanpak uit
de vorige fase wordt vervangen door een planmatige aanpak
die gericht is op de brede groep medewerkers.

Antoinette Knoet, CvB ROC Ter AA

Rolverdeling
Naast een inhoudelijke visie op CGO is het van groot belang
een visie te hebben op de sturing van de implementatie. Het
is essentieel dat de leiding het stuur van het veranderproces
in handen neemt. De rolverdeling tussen bestuur, directeuren
en managers verdient daarbij bijzondere aandacht. Het onderscheid tussen ‘sponsor’ en ‘change agent’ geeft betekenis aan
deze rolverdeling (Conner, 1992).

“Het accent ligt voortaan
meer op meters maken
dan op verkennen”

Sponsor

Change agents
Change agents geven sturing aan de daadwerkelijke doorvoering van de verandering. Ze signaleren problemen tijdig, zetten er actie op, zorgen voor een plan en volgen de voortgang.
Change agents scheppen speciﬁeke condities in een eenheid
en een positief veranderklimaat. Ze houden concreet in de gaten wat wél werkt en wat niet werkt. Zij communiceren met
zowel de doelgroep als met de sponsor over de voortgang.
Vanuit hun nauwe betrokkenheid bij de daadwerkelijke realisatie stellen zij zich kritisch op naar de sponsor. Hij/zij is diens
‘critical friend’.
Aangezien de meeste roc’s drie lagen kennen in hun besturingsstructuur, zijn de rollen te zien als een cascade: het CvB
vervult de rol van sponsor voor de directeur die op zijn of haar
beurt de change agent is voor het CvB. De directeur vervult tevens de rol van sponsor voor de teammanager die de change
agent is voor de directeur.

Samenspel en dialoog
Onderzoek laat zien dat in de experimenteerfase het accent bij
het vervullen van de sponsorrol op de twee niveaus (bestuur en
directie) sterk lag op het visionair uitdragen van CGO (Biessen
en Kleuskens, 2005). Het zorgen voor een gestage voortgang
kwam veel minder uit de verf; het ontbrak de sponsors aan
voeling met de werkvloer. De sponsors waren bovendien veel
minder sterk in het overzien van de consequenties, het scheppen van condities en het doorbreken van impasses. Sponsors
en change agents op beide niveaus waren ontevreden over
hun onderlinge samenspel. Het lukte vaak niet de dialoog
over het aansturen goed te voeren. Nu de implementatiefase
is aangebroken, vormen dergelijke knelpunten een serieus afbreukrisico voor het slagen van de CGO-operatie.

Sturen met metaforen
Elk roc is op een unieke eigen wijze aan de slag gegaan met
CGO én met de sturing van het veranderproces. Bij gebrek aan
een recente overzichtstudie die patronen in de diversiteit laat
zien (De Bruijn, 2007) is hier met een drietal metaforen betekenis gegeven aan de verschillen in aanpak. Metaforen kun-
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De sponsor draagt CGO uit, stelt prioriteiten, hakt belangrijke
knopen door en communiceert daarover. De sponsor straalt
eigenaarschap uit. Ook motiveert hij/zij en deelt schouderklopjes uit. De sponsor houdt voeling met de verandering en
zorgt voor gestage voortgang van het proces; voert regie en
zorgt voor condities: geld, tijd, aanpassingen in de bedrijfsvoering en in de interne organisatie. Het is de sponsor die bij
tegenwind de rug recht houdt en zo nodig een opening forceert. Hij/zij maakt ook duidelijk dat de verandering onomkeerbaar is.
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nen behulpzaam zijn om de aanpak in organisaties ‘te lezen’.
Ze helpen om vensters te openen en kunnen tot verrassende
nieuwe inzichten leiden. Ze kunnen zowel een functie hebben
bij het uit elkaar rafelen van de huidige stand van zaken - ist
– als bij het benoemen van de wenselijk geachte situatie – soll
(Morgan,1986).
In dit artikel worden drie metaforen geconstrueerd met de
kleuren waarmee De Caluwé (1999) verschillende stijlen onderscheidt bij het aansturen van veranderprocessen. Die kleuren zijn: witdrukdenken – denken vanuit inspiratie, chaos en
creativiteit –, blauwdrukdenken – planmatig werken en sturen
op resultaten –, rooddrukdenken – een omgeving creëren waarin
mensen zich gewaardeerd weten – en groendrukdenken – denken
vanuit leerprocessen van mensen.
In de vorige paragraaf werd geconstateerd dat de implementatiefase vraagt om een aanpak waarbij een inhoudelijke en
planmatige focus gecombineerd wordt met een focus op het
gedrag en de competenties van betrokkenen. In termen van
het kleurenspectrum vraagt de implementatie om een wijze
van sturen die blauw, rood en groen combineert.
De Caluwé onderscheidt bovendien nog een vijfde kleur: het
geeldrukdenken, dat gaat over het krachtenveld, het inzetten van
macht en omgaan met belangen. Deze stijl komt tot uitdrukking in de rol van sponsor en van change agent. Het geeldrukdenken is daarom bij alle drie metaforen aan de orde.
Hierna worden de drie metaforen gebruikt om de situatie in
enkele hypothetische roc’s te ‘lezen’: een voorloper, een volger en een late starter. De drie aanpakken hebben hun sterke
kanten – die in de korte schetsen in bijgaand kader zijn neergezet – en hun valkuilen. Hoe hebben bestuur en management
in de experimenteerfase gestuurd? Kunnen zij die verander-

aanpak zonder meer meenemen naar de implementatiefase?
Of is er een aanpassing nodig om zonder kleerscheuren de implementatiefase in te kunnen gaan?

Een voorloper nader bekeken
Laten we inzoomen op een roc dat hoort bij de experimenteerders van het eerste uur en zijn initiatieven later combineerde
met ofﬁciële experimenten. Bij deze voorloper is de brede implementatie al eerder ingezet. Daarom heeft de voorloper als
het ware al ‘geëxperimenteerd’ met een aanpak voor de implementatiefase.

Wit: de hogedrukpan
Leidinggevenden deden in de experimenteerfase veel ervaring
op met een witte wijze van sturen van het veranderproces. Zij
creëerden een hogedrukpan. Het CvB is een krachtige sponsor
van CGO. De directeuren en managers spiegelen zich sterk aan
hun sponsor. Hun rol als change agent vervullen zij vooral in
het licht van de ideeën van de sponsor. Veel zaken worden tegelijkertijd op de schop genomen. Er worden vrijplaatsen gecreëerd waar diepgaand geëxperimenteerd wordt. Het tempo
ligt hoog. Er wordt een grote investering gevraagd van medewerkers. Zo krijgt een nieuwe manier van leren vorm waarbij
daadwerkelijk over de systeemgrens heen wordt gegaan. Een
internationale oriëntatie geeft letterlijk invulling aan het over
de grenzen kijken.
Als de aanpak zonder meer wordt overgezet naar de brede
implementatie in een groot aantal ‘reguliere’ situaties en de
leiding de ontwikkelingen te vrij laat, manifesteert zich echter een valkuil. Het proces kan dan onbeheersbaar blijken en

Metaforen voor veranderprocessen

Blauw: het planbureau

Prof. dr. Léon de Caluwé geeft verandermanagement weer in
kleuren. De Caluwé is hoogleraar Advieskunde VU Amsterdam en gespecialiseerd in leer- en veranderingstrajecten.
Met behulp van deze kleuren van De Caluwé zijn hier drie
metaforen van veranderprocessen geconstrueerd.

Er wordt naar gestreefd om via plannen het veranderproces
te beheersen. Daartoe worden formats en procedures ingezet. Uitspraken als ‘het behalen van mijlpalen’ zijn typerend.
Het leveren van instrumenten en concrete producten krijgt
veel aandacht. Planmatig en projectmatig werken worden
gehanteerd om het proces te sturen.

Wit: de hogedrukpan

Rood en groen: het partnerschap

De focus ligt op het verleggen van grenzen. Er wordt over de
systeemgrens heen gekeken en iets geheel nieuws neergezet. Inspiratie en creativiteit zijn de invalshoek. Uitspraken
als ‘druk geeft glans’ zijn typerend. Er wordt expliciet ingezet
op paradigmaverschuiving. Werken met vrijplaatsen en gideonsbendes hoort erbij. Ook krijgt de betekenis die actoren
geven aan hun situatie veel aandacht.

De medewerkers staan centraal. Sturing vindt vooral plaats
op de menselijke factor. Inzet en vermogens (willen en kunnen) van betrokkenen vormen hier het allereerste vertrekpunt. Er wordt een omgeving gecreëerd om mensen te motiveren en te bekwamen. Een typerende uitspraak is: ‘risico’s
nemen mag als je er maar van leert wanneer het mis gaat’.
Het hr-beleid, de leerprocessen van mensen en de lerende
organisatie krijgen veel aandacht.

leiden tot chaos. De positieve witte werkwijzen uit de experimenteerfase ontsporen dan in de implementatiefase.
Een ander afbreukrisico is dat de sterke sponsor zijn of haar
directeuren te zeer overrulet. Er is dan voor hen geen ruimte om
in te spelen op wat een concrete situatie in hun sector vraagt.
Dat kan ertoe leiden dat de directeur zijn rol als change agent
niet waar maakt en – ondanks de sterke verbinding met de
visie – een zwakke change agent is. In de experimenteerfase
gaat deze symbiose tussen sponsor en change agent goed
zolang de staande organisatie met vrijplaatsen wordt omzeild. Bij de implementatie gaat het onherroepelijk verkeerd
als de directeur onvoldoende oog heeft voor de (praktische)
(on)mogelijkheden in het brede spectrum van opleidingen.

Rood/groen: het partnerschap
De voorloper deed in de experimenteerfase ruime ervaring op
met een rood/groene benadering van het veranderproces. Er
wordt ingezet op het scheiden van de bokken van de schapen.
De leiding is vooral geïnteresseerd in de medewerkers die zich,
net als zij zelf, met hart en ziel willen inzetten voor de vernieuwing. In navolging van het bedrijfsleven krijgen medewerkers
die excelleren – de goudhaantjes – extra kansen. Hoe verfrissend

zo’n interventie in de ambtelijke cultuur van een school ook
mag zijn, het risico bestaat dat de leiding zo het contact kwijt
raakt met de ‘schapen’ en dat contact is wél nodig voor brede
implementatie.
Al in een vroeg stadium wordt bij de voorloper in de experimenteerfase ingezet op het ‘van en met elkaar’ leren. Netwerken en leerkringen rijzen als paddenstoelen uit de grond
zowel met andere roc’s als binnen het eigen roc, soms gebundeld in consortia. Experimenteren doe je niet in je eentje. Het
is nodig van elkaars ervaringen te leren door te reﬂecteren, het
vergelijken van overeenkomsten en verschillen. Deze netwerken geven een impuls aan de ontwikkeling van CGO en versterken het lerend vermogen van betrokkenen. Als de netwerken
onvoldoende gestuurd worden, daalt echter de meerwaarde.
Ook als vragen onbeantwoord blijven, zoals: wanneer is het
leerproces in een bepaald netwerk klaar?

Blauw: het planbureau
De voorloper deed in de experimenteerfase enige ervaring
op met een blauwe benadering. Ook in een vrijplaats is soms
een plan nodig. Een interventie als nieuwbouw lukt zonder
een ﬂinke portie blauw sowieso niet. Toch komen de sterke

Anky Veldman, CvB ROC Aventus
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kanten van de blauwe benadering maar beperkt tot hun recht.
De voorloper houdt de blauwe benadering bewust buiten de
deur. Het is voor de voorloper een schrikbeeld om een planbureau te worden.
Als echter bij verbreding van CGO naar de grote bulk van opleidingen het belang van de blauwe aanpak te veel veronachtzaamd wordt, ontstaat suboptimalisatie. Niet alles kan zonder
plan vanuit chaos opdoemen. Het is riskant om vanuit een
preoccupatie met het grootse en meeslepende uitzicht van
een nieuw paradigma de aandacht voor kleine kwaliteit en
praktische mogelijkheden te verwaarlozen. Het opstellen van
een goed toetsplan bijvoorbeeld vraagt wel degelijk om een
blauwe aanpak.

Lessen van de voorloper
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Wat leert ons de doorlichting van een voorloper met de drie
metaforen? Als in de experimenteerfase de nadruk ligt op
de hogedrukpan en de sterke kanten van wit komen tot hun
recht, maakt dat een roc in die fase tot een voorloper. De
combinatie met rood/groen maakt de aanpak nog krachtiger.
Blauw krijgt de minste aandachtbij voorlopers. De sponsor én
de change agents zijn doordrongen van de hogedrukpanaanpak. Daarnaast hebben zij rood/groen en blauw ingezet, maar
wel steeds in functie van het visionaire streven. De hogedrukpan was effectief in de experimenteerfase maar is veel minder
geschikt voor de implementatie in een groot aantal opleidingen tegelijk.
Voor de implementatiefase is het nodig dat het samenspel
van sponsor en change agents veel beter uit de verf komt. De
directeuren dienen hun rol van change agent nu echt waar te
maken. Het roc kan ook in de implementatiefase voorloper
blijven als een sterke sponsor én sterke change agent samen
de implementatie dragen.
De brede implementatie dwingt de voorloper-roc’s een aantal
wezenlijke kenmerken van hun sturing en veranderaanpak
uit de experimenteerfase los te laten. Implementeren is wat
minder avontuurlijk, wit staat minder op de voorgrond. De
switch naar een mix van blauw en rood/groen – die passend is
voor de implementatiefase – vraagt van de voorlopers in feite
een fundamentele kanteling van hun veranderaanpak. De allergie voor resultaatgericht, gefaseerd en planmatig werken
dient te worden doorbroken (blauw), hun uitdaging is een op
‘de elite’ gerichte benadering los te laten: aandacht voor alle
medewerkers (rood) en bovendien om te erkennen dat leren
ook oeverloos kan worden en dat doelgerichtheid bij leren
nodig is (groen), gekoppeld aan de monitoring van plannen.
Als de voorlopers er niet in slagen deze omslag te maken, valt
te vrezen dat ze te maken krijgen met de wet van de remmende
voorsprong.

Een volger nader bekeken
De volger die hier ten tonele wordt gevoerd, ging mee in het
kielzog van de voorlopers, soms in combinatie met de uitvoering van een ofﬁcieel experiment.

Blauw: het planbureau
In de experimenteerfase was bij de volger het planbureau de
dominante benadering. De invulling die het CvB geeft aan zijn
rol als sponsor, krijgt vooral vorm via de cascade van beleidsplannen: ‘we moeten onze plannen goed op orde hebben
voor de inspectie’. De sectordirecties volgen een identieke lijn
naar hun teammanagers: ‘we moeten teamplannen maken
want het CvB vraagt ernaar’. Het eigenaarschap van opgestelde
plannen komt onder druk te staan. Eigenaarschap dat voor een
succesvolle implementatie cruciaal is. In de experimenteerfase beperkte het CvB zich in zijn rol als sponsor tot een wat
formeel commitment aan CGO. Tevens stuurt het CvB op een
blauwe manier met roc-brede werkgroepen om instrumenten
en hulpmiddelen te ontwikkelen waar vervolgens ‘iedereen’
gebruik van zou kunnen maken. De staf heeft een belangrijke
coördinerende rol in deze werkgroepen.

Carla Lange, CvB ROC Leeuwenborgh

Wit: de hogedrukpan
De sectoren hadden in de experimenteerfase delen van de
witte aanpak van de voorlopers geadopteerd. Zij willen zelf de
hoofdsponsor zijn voor hun eenheid, maar beschikken daartoe niet over de formele (machts)middelen. Daardoor zijn zij
niet bij machte experimentele situaties als hogedrukpan te
creëren. Zij slagen er wel in dát deel van de witte benadering
te incorporeren dat een appel doet op het zelfcreërend vermogen van docenten. Ze kiezen voor de antithese van planmatig
werken: het bieden van ruimte voor eigen initiatieven. Als de
directeur zo te werk gaat, kan echter een weinig productieve
romantisering van de witte aanpak optreden: vooral het proces de vrije loop laten. Voor implementatie is dat bepaald geen
geschikt vertrekpunt.

“Falende sturing
is in feite het grote
afbreukrisico van de
implementatiefase”
Sommige teams deden in de experimenteerfase ook ervaring
op met wit. Op hun manier geïnspireerd door de voorlopers
gaan ze op eigen kracht ‘wit’ te werk. Ze werken hard om het
‘oude’ paradigma los te laten en hun opleidingen opnieuw te
ontwerpen. Het resultaat is dat er duizend bloemen tot bloei
komen. In het licht van de implementatiefase is een voordeel
dat deze teams al ervaring opgedaan hebben met CGO. De uitdaging is om vanuit een duidelijke focus de duizend bloemen
tot elkaar te brengen.

Rood/groen: het partnerschap
In de experimenteerfase deed de volger ervaring op met rood,
omdat de uitvoering van de Wet BIO als conditie voor CGO
wordt ingezet. De staf ontwikkelt een instrumentarium voor
de hr-cyclus. Hoewel het CvB het personeelsbeleid wel degelijk als haar verantwoordelijkheid ziet, eist ook hier de ingesleten federatieve cultuur zijn tol. Als de directeuren hun rol
van change agent bij de implementatie van het competentiemanagement onvoldoende vervullen, dreigt de potentiële
meerwaarde daarvan voor de CGO-implementatie niet uit de
verf te komen.
Ook met de groene benadering deed de volger enige ervaring
op. Medewerkers van het roc participeren in netwerken van
voorlopers en laten zich daar inspireren. Als deze netwerkcontacten beperkt blijven tot individuen, is hun bijdrage aan
CGO echter beperkt. Dan worden de voorlopers weliswaar ‘afgetapt’, maar de stap naar organisatieleren van het ‘volgende’
roc zelf wordt niet gemaakt.

Lessen van de volger
Het doorkijkje met behulp van de metaforen laat zien, hoe
het kan uitpakken als de sponsor bij de aansturing van het
veranderproces dominant inzet op een blauwe, planbureau-,
aanpak. Het CvB zet zijn rol als sponsor niet erg krachtig neer.
Het roc wordt een volger. Daar komt bij dat in een federatieve
context elke inmenging van het bestuur eigenlijk de allergie
oproept van de directeuren. Die allergie richt zich op elke roc-
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Er lijkt niet méér in te zitten, omdat de verantwoordelijkheid
voor het onderwijs belegd is bij de directeuren. Een federatieve besturingsﬁlosoﬁe waarin het bestuur zijn rol als sponsor
van CGO moeilijk waar kan maken. Als aan de autonomie van
de sectordirecteuren ook bij de implementatie van CGO vastgehouden wordt, kan dat afbreuk doen aan de integraliteit, de
inbedding in de organisatie en aan de kwaliteit.

brede interventie van de kant van het CvB. Om hun autonomie te onderstrepen focussen de directeuren op een aanpak
die juist haaks staat op de aanpak van het CvB. De directeuren streven ernaar om zelf voor hun eenheid op de stoel van
hoofdsponsor te gaan zitten. In de implementatiefase is de
eerste uitdaging bij de volgers dat het CvB zijn rol als sponsor
van CGO versterkt ter hand neemt. Alleen blauw is niet de geschikte stijl van sturen voor de sponsor. Ook in de implementatiefase is inspiratie nodig en het steeds weer opnieuw voor
het voetlicht brengen van de visie. Het is van groot belang dat
de sponsor op een krachtige manier regie voert, de duizendbloemen-benadering ombuigt naar meer focus en verbinding
maakt met de werkvloer.
De tweede uitdaging is dat de directeuren zich voegen in hun
rol als change agent, gaan werken voor het roc als geheel, zich
laten leiden door hun sponsor en hun ambitie om zelf op de
bok te zitten los laten. Het is een doorslaggevende succesfactor voor de implementatiefase dat beide lagen het spel van
sponsor en change agent op een productieve manier gaan
spelen.
Om uit de valkuilen van blauw te komen is het nodig dat bestuur, directie en managers in hun aanpak veel sterker een

Evert de Kager, CvB CIBAP Vakcollege
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rood/groene insteek mengen. In de implementatiefase gaat
het immers om gedragsverandering van betrokkenen. Dat kan
niet afgedwongen worden met alleen blauw. De kanteling naar
een mix van blauw, rood en groen om daarmee gedragsverandering te incorporeren, is de doorslaggevende succesfactor.

Een late starter nader bekeken
Deze late starter onder de roc’s stelde zich in de experimenteerfase afwachtend op en liet zich leiden door signalen van
de overheid. Wel combineerde het roc deze afwachtende houding met ofﬁciële experimenten.

Rood/groen: Het partnerschap
Het partnerschap was in de experimenteerfase de dominante
insteek bij de late starter. CvB en directeuren kijken vooral op
een rode manier naar CGO. De directeuren zijn gewend eerst
te kijken naar docenten en zich af te vragen of die eraan toe
zijn en of er weerstand kan komen. Is dat laatste het geval,
dan passen zij de verandering aan of stellen hem uit. Als dat
zo werkt, zitten zij al snel in de valkuil van de rode benadering
en gaan opzij voor het veto van hun medewerkers. Dat leidt
tot een averechts effect: de weerstand wordt niet overwon-

nen – bijvoorbeeld door positieve ervaringen met CGO – maar
eerder aangewakkerd, omdat CGO iets vreemds blijft. Op de
drempel van de implementatiefase is er daardoor bij de late
starter nog veel primaire weerstand te overwinnen. Bij de late
starter was het CvB eigenlijk geen echte sponsor. Het CvB zet
CGO niet neer als een strategisch traject. Bovendien leidt de
gehanteerde werkwijze ertoe dat de directeuren hun rol van
change agent niet waar maken.
Met de groene benadering deed de late starter in de experimenteerfase beperkt ervaring op. Groen wordt vooral ingevuld als ‘scholing van personeel’ en uitgevoerd volgens de
regels. Als dat rigoureus wordt ingestoken, ontstaat er weinig
ervaring met ‘al doende leren’, reﬂectie, leren in netwerken,
kenniskringen, leren op teamniveau enzovoort. Terwijl dat nu
juist de vormen van organisatieleren zijn die bij de brede implementatie nodig zijn.

witte benadering is overgeslagen. Actoren staan met lege handen in het creatieve proces om aan CGO op een eigen manier
invulling te geven.

Blauw: het planbureau

Lessen van een late starter

Met een blauwe benadering deed de late starter enige ervaring
op in de experimenteerfase. Hij beschikt over een staf die in
opdracht van bestuur en directies de nodige plannen levert. Er
is een strategisch plan en de kwaliteitszorg is op orde. Sponsor
en change agents sturen echter weinig op basis van de opgestelde plannen en actoren spreken er elkaar niet op aan. Deze
ambtelijke manier van omgaan met plannen heeft veel risico’s
voor de fase van brede implementatie. Om CGO in alle teams
op de kaart te zetten is het immers nodig, dat ze werken met
levende plannen waarvan zij zich eigenaar voelen.
Ook blauw is: de gewoonte van de late starter om ruim tijd uit
te trekken voor instrumentontwikkeling. Onder leiding van
de staf maken werk- en projectgroepen servicedocumenten.
Sponsor en change agent sturen echter ook niet met deze opbrengsten en de projectmatige aanpak wordt zo ver doorgetrokken, dat teams als eenheid van verandering helemaal niet
in beeld komen. Op deze wijze heeft de blauwe aanpak nauwelijks een fundament gelegd voor de implementatiefase.

Het verhaal over een late starter op basis van de drie metaforen laat zien dat het proces stagneert, als een roc het partnerschap/rood als dominante insteek kiest én in de valkuil van
die aanpak terecht komt. Zo’n roc wordt dan een late starter.
Vooral de change agents vielen in de valkuilen van rood en
slaagden er onvoldoende in om weerstand van hun personeel
te doorbreken. Late starters hebben de experimenteerfase eigenlijk overgeslagen. Bij de late starters veronachtzaamde het
CvB zijn rol als sponsor. De change agents in de persoon van de
directeuren namen evenmin hun rol serieus. Voor een ingrijpende vernieuwing als CGO is dat desastreus.
De uitdaging voor de late starters is om een inhaalslag te maken en in de relatief korte tijd die rest tot 2010, CGO te implementeren in hun organisatie. Daartoe is ook bij hen een kanteling in hun veranderaanpak nodig. Bestuur en directeuren
dienen hun afstandelijkheid los te laten en de rollen als sponsor en change agent daadwerkelijk serieus te gaan vervullen.
Zij dienen de stap te maken van hun impliciete aanpak naar
een meer expliciete veranderaanpak en daar consequent op

Wit: de hogedrukpan
Er werd in de experimenteerfase geen ervaring opgedaan
met de hogedrukpan als context voor de experimenten. De
sponsor laat het geheel aan de directeuren over en de change
agents willen het hun mensen niet aandoen. De late starter is
pas aangehaakt bij CGO op het moment dat de ofﬁciële experimenten van start gingen. De late starter meldt zich wel, maar
de intensiteit waarmee hij met de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers
aan de slag gaat, is beperkt. De motivatie bij sponsor en change agents ligt vooral extern. Bij de late starters krijgt de staf
een rol om de aanvraag te verzorgen, de teams te infomeren
enzovoort. Het komt neer op een heel geleidelijke overgang
tussen de eindtermenproﬁelen en de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers. Het breekt de late starter op, dat de wijde horizon van de

“De uitdaging is om
vanuit een duidelijke
focus de duizend
bloemen tot elkaar te
brengen.”
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te sturen. Daarvoor is het nodig dat de leiding competenties
verwerft op het gebied van verandermanagement, meer bewust een veranderaanpak hanteert, onderscheid maakt tussen
experimenteren en implementeren, de stijlen van veranderingen – de kleuren – hanteert en de valkuilen van elke stijl
herkent.
De uitdaging van de late starters is om anders om te gaan met
rood, competent te worden in het hanteren van groen, blauw
in te zetten om het proces stapsgewijs aan te pakken en tot
een zo goed mogelijke mix te komen van de drie dominante
kleuren voor de implementatiefase.

Slotconclusies
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In de loop van 2007 is het invoeringsproces van CGO in een
nieuwe fase gekomen. Ging het tot dan toe nog vooral om experimenteren nu gaat het steeds meer om breed implementeren. Aan het eind van de experimenteerfase staan roc’s er
verschillend voor: er zijn voorlopers, volgers en late starters.
Het mag inmiddels duidelijk zijn: de overgang van de fase van
experimenteren van CGO naar implementeren vraagt van roc’s
dat ze hun wijze van sturen (het geeldrukdenken) van het veranderproces drastisch aanpassen. Falende sturing is in feite het
grote afbreukrisico voor de implementatiefase.
Bij de sturing zijn twee rollen te onderscheiden: de rol van
sponsor – die drager is van het strategische streven – en de rol
van change agent – die de praktische realisatie van de vernieuwing ter hand neemt. De implementatie vraagt om een optimaal samenspel tussen bestuur en managers in deze rollen.
Een les uit de experimenteerfase is dat dit niet vanzelf gaat. In
alle drie typen roc’s gaat er wat mis bij het invullen van deze
rollen. Dat was remmend in de experimenteerfase en dat zal
het nog sterker zijn bij de implementatie.
In dit artikel is geïllustreerd dat het gebruik van metaforen
roc-besturen behulpzaam kan zijn om de balans op te maken
voor de wijze van sturen. Daartoe zijn hier drie metaforen
geconstrueerd: de hogedrukpan, het planbureau en het partnerschap. Een doorlichting met deze metaforen laat de sterke
kanten en valkuilen van de gehanteerde sturing in de vorige
fase zien en wijst de weg naar een passende sturing in de implementatiefase.
Een les uit de experimenteerfase is dat alle kleuren (wit, blauw,
rood en groen) hun sterke kanten en hun valkuilen hebben.
Wit dient in de implementatiefase meer naar de achtergrond
te schuiven. Niet langer staat het zoekproces ‘over de systeemgrens heen’ voorop of gaat het erom duizend bloemen tot
bloei te brengen. Om de implementatiefase tot een succes te
maken is het nodig, dat zowel gestuurd wordt op inhoudelijk
instrumentele doelen als op doelen met betrekking tot gedragsverandering. Dat vraagt van bestuur en directeuren een
doelbewust inzetten van een mix van blauw, rood en groen.
De optimale wijze van sturen door sponsor en change agent

– sturen met een mix van deze drie kleuren – vraagt van zowel voorlopers als volgers als late starters om een kanteling
te maken ten opzichte van de veranderaanpak die ze in de
experimenteerfase gewend waren te hanteren. De voorlopers
accepteren meer planmatigheid, de volgers besteden meer
aandacht aan integraliteit en de menselijke factor en de late
starters gaan meer doelgericht te werk.
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Vraaggestuurd onderwijs
in de praktijk: de lessen
van ROC Ter AA
Door Alie Kamphuis

Onderwijsvernieuwing: welke school is er niet mee bezig? Maar hoe gaat dat
nu, zo’n cyclisch proces van bedenken, uitproberen, bijstellen en invoeren van
een andere manier van deelnemers opleiden. Die vraag laat zich goed
beantwoorden aan de hand van de praktijkervaringen van de afdeling Mens &
Maatschappij van het ROC Ter AA in Helmond.

“Welke lessen kunnen
uit de experimenteerfase
worden getrokken?”

Het ROC Ter AA besloot eind 2004 om competentiegericht
onderwijs (CGO) in te voeren. Begin 2005 zijn de kaders uitgewerkt voor alle teams. Elk team kreeg de opdracht om uiterlijk
per augustus 2006 te starten met CGO voor de nieuwe instromers, uiteraard binnen de gestelde kaders.

Voorhoede
De afdeling Mens & Maatschappij had al het nodige voorwerk
verricht en koos er heel bewust voor om vanaf het schooljaar
2005-2006 CGO in te voeren voor alle deelnemers. De afdeling had een voorsprong, omdat docenten en leidinggevenden in 2004 al veel activiteiten hadden uitgevoerd in het teken van het invoeren van competentiegericht onderwijs met
als streefdatum augustus 2005. De teams hadden trainingen

gevolgd om zich een beeld te vormen van de ontwikkelrichting van de nieuwe onderwijsvorm. Hierin staat de deelnemer
centraal en zijn de persoonlijke leervragen leidend voor het
onderwijs voor deze individuele deelnemer. Kort gezegd: ‘wat
wil je leren en hoe kunnen wij je hierbij helpen’. Persoonlijke
ontwikkelplannen (POP’s) en integrale opdrachten vormden
de kernwoorden in het vraaggestuurde onderwijs dat de afdeling Mens & Maatschappij voor ogen had.
De afdeling heeft ook veel aandacht besteed aan de veranderende rol van docent. Deze is niet langer eerst en vooral leverancier van kennis en vaardigheden, maar coacht deelnemers
zodat zij zélf competenties – leren – ontwikkelen. Het complete vraaggestuurde onderwijs waarmee Mens & Maatschap-
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“De afdeling Mens
& Maatschappij ziet
onderwijsvernieuwing als
een continu
cyclisch proces”
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pij haar deelnemers wilde opleiden, oversteeg daarmee de kaders die ROC Ter AA had vastgesteld.
De gehele afdeling stond achter het besluit en was – en is – betrokken bij de onderwijsvernieuwing. Mens & Maatschappij
ziet onderwijsvernieuwing als een continu cyclisch proces,
waaraan iedereen zijn bijdrage kan en moet leveren. De insteek was – en is – om de kwaliteiten van elk teamlid te benutten, zodat het team als geheel aan kwaliteit wint.
Een mooie ambitie die de docenten koppelden aan een ﬂinke
dosis werklust. De docenten hadden veel werk te verzetten
in de laatste maanden voor de invoeringsdatum: integrale
opdrachten schrijven, een format maken voor het POP, de
deelnemers verdelen over de leerloopbaanbegeleiders en natuurlijk een inschatting maken van de aard van de leervragen
van deelnemers met het oog op de aan te bieden workshops
en colleges. En dat alles hebben de teams gedaan naast het reguliere onderwijs voor de deelnemers.
De kerndocenten van de vijf teams hebben in deze periode veel
overleg gevoerd met de afdelingsmanager om zo de invoering
in goede banen te leiden. Ook zijn teams geregeld bij elkaar
gekomen om het vraaggestuurde onderwijs uit te werken.
Daarbij kreeg de afdeling ondersteuning van een medewerker
van het onderwijsbureau en een CINOP-adviseur.

2005-2006: vraaggestuurd onderwijs
Dankzij alle inspanningen kon het vraaggestuurde onderwijs
daadwerkelijk starten in augustus 2005, voor alle deelnemers
van de afdeling Mens & Maatschappij. De nieuwe instromers
startten in de experimentele opleiding op basis van het kwaliﬁcatiedossier; de ouderejaars werden competentiegericht
opgeleid volgens het eindtermendocument. Alle deelnemers
gingen werken met integrale opdrachten en een persoonlijk
ontwikkelplan. De deelnemers konden zich inschrijven voor
workshops en colleges om kennis en vaardigheden aan te leren voor het uitvoeren van de integrale opdrachten. Ze konden hierbij beschikken over een globale omschrijving van de

kennis en vaardigheden die van pas zouden komen bij het uitvoeren van de opdracht.
Voor elke eerstejaarsdeelnemer was acht uur leerloopbaanbegeleiding ingeroosterd, waarin hij of zij ondersteund werd
bij het formuleren van leervragen en het uitstippelen van de
meest ideale leerroute. Voor ouderejaars was dit vier uur. De
tweede- en derdejaarsdeelnemers volgen blokstages van een
half jaar met terugkomdagen; de blokstages van de vierdejaars
belopen een jaar.
Het team SPW 4 heeft in het jaar 2005-2006 élke week een vast
overleg gevoerd om de invulling van het competentiegerichte
onderwijs op basis van de leervragen van deelnemers door te
spreken. Aan de orde waren punten als: ‘aan welke workshops
is binnenkort behoefte?’, ‘wie gaat aanvullende integrale opdrachten schrijven?’, ‘hoe zorgen we ervoor dat deelnemers
gaan werken aan hun integrale opdrachten?’, ‘wat gaan we
op de ouderavond zeggen tegen ouders over de voortgang van
hun kind?’, ‘hoe gaan we om met ‘consumptieve’ en ‘zelfstandige’ deelnemers in dezelfde groep?’ Daarnaast was er regelmatig ruimte ingepland voor scholing tijdens de vergadering.
Zo werden het team en de individuele docenten toegerust om
het vraaggestuurd onderwijs door te ontwikkelen en uit te
voeren. De drie kerndocenten van het team voerden aanvullend eens per week overleg. Ook was er regelmatig overleg
met de afdelingsmanager en de kerndocenten van de gehele
afdeling om de invoering in goede banen te blijven leiden.

ROC Ter AA

Waar gewenst, boden het onderwijsbureau en de CINOP-adviseur ondersteuning. De vergaderfrequentie en -invulling is
ook in de jaren erna aangehouden.
In het eerste invoeringsjaar is er expliciet voor gezorgd dat docenten daadwerkelijk een vraagbaak voor studenten kunnen
zijn. Dit betekende onder meer dat gewerkt is aan de fysieke
bereikbaarheid van de teamleden én aan een brede inzetbaarheid. Teamleden kunnen elkaar op deze wijze goed opvangen
en met elkaar ervaringen delen. En dat komt uiteraard de continu doorgaande onderwijsvernieuwing ten goede.

2006-2007: structuur in het vraaggestuurde
onderwijs
Dit alles bij elkaar leidde ertoe dat het team SPW 4 voor 20062007 een mix heeft gemaakt van vraaggestuurd én aanbodgericht onderwijs. Er is lijn aangebracht in het aanbod voor
deelnemers door gedeeltelijk te werken met vaste onderdelen
in het rooster. Ook de opdrachtbegeleidingsuren werden dit
jaar ingeroosterd. De integrale opdrachten zijn veelomvattender gemaakt waardoor ze meer beroepsgericht zijn geworden.
Ze dagen deelnemers meer uit en bieden meer houvast. Onveranderd bleef de mogelijkheid voor deelnemers om zich via
intekenlijsten aan te melden voor onderwijsactiviteiten.
Een lastig punt betrof de nadere invulling van de kwaliﬁcerende beoordeling van deelnemers. Het ontbrak aan duidelijke
kaders hiervoor vanuit het ROC Ter AA, mede naar aanleiding
van reacties vanuit het KCE. In de zomer van 2007 heeft ROC Ter
AA de kaders voor de kwaliﬁcerende beoordeling aangescherpt
en daarmee meer duidelijkheid geschapen. Om de beoordeling nader vorm te geven kwam de werkgroep examinering
van de afdeling in dit jaar elke week bijeen, naast de reguliere
vergadermomenten van het team en de kerndocenten.

“Klaar met elkaar de klus
en vang elkaar op, dan
vind je de juiste balans”
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Uiteraard is het eerste invoeringsjaar zorgvuldig geëvalueerd.
Op basis van die evaluatie heeft het team besloten om in 20062007 meer structuur te brengen in het competentiegerichte
onderwijs. Als eerste is nagegaan hoe CGO voor de nieuwe instromers er uit zou moeten zien. Op basis daarvan is nagegaan
op welke wijze het onderwijs aan de ouderejaars vormgegeven
zou moeten worden.
Zowel deelnemers als docenten ervoeren het compleet vraaggestuurde onderwijs te veel als los zand. Wat onbrak, was een
logische lijn van de ontwikkeling van de deelnemer richting
een competente beginnende beroepsbeoefenaar. In dezelfde
periode was er ook discussie over het voldoen aan de norm
van 850 klokuren.

2007-2008: vraaggestuurd onderwijs na basisaanbod
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Voor het schooljaar 2007-2008 heeft het team op basis van
de evaluatie van het voorgaande jaar gekozen voor een verder
aangescherpte variant van het competentiegerichte onderwijs. Het team heeft geconcludeerd dat deelnemers over een
goede basis moeten beschikken, voor ze goed in staat zijn eigen leervragen te formuleren. Je moet bijvoorbeeld eerst weten dat gewerkt wordt met een behandelplan voor cliënten,
voordat je als deelnemer kunt bepalen dat je iets over dat plan
wilt leren en wát je dan wilt leren.
Het team SPW 4 heeft er daarom voor gekozen eerstejaarsdeelnemers eerst een basisaanbod te laten volgen van een
half jaar. Daarna gaan de deelnemers na waar hun eigen kwaliteiten liggen en welke leervragen zij hebben. Op die manier
bepaalt de leervraag niet meer het aanbod – zoals het geval
was in het schooljaar 2005-2006 – maar creëert het aanbod de
leervraag, waarop het aanbod aan de deelnemer vervolgens
wordt aangepast.
Na het eerste half jaar werken de deelnemers aan integrale opdrachten en volgen ze het bijbehorende aanbod. De integrale
opdrachten worden nu met het werkveld opgesteld en komen
ook vanuit de instellingen zelf. Deelnemers kunnen vanaf het
eerste half jaar twee tot drie dagen per week op stage gaan
– in plaats van de voorheen gebruikelijke blokstages vanaf het
tweede leerjaar – waardoor explicieter de relatie is te leggen
tussen binnen- en buitenschools leren.
In de integrale opdrachten is explicieter dan in voorgaande
jaren opgenomen, welke ondersteunende kennis en vaardigheden nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Deelnemers gaan voor zichzelf na, wat ze willen doen met de opdracht en hoe ze de opdracht zullen uitvoeren. De begeleider
van de deelnemer moet dit startdocument ofﬁcieel vaststellen, voordat de deelnemer met de uitvoering ervan aan de slag
kan. Hierin komt onder andere aan de orde of de deelnemer
de opdracht op het juiste niveau en met de juiste mate van
complexiteit gaat uitvoeren. Op die manier is te waarborgen

dat het resultaat van de uitvoering van de opdracht als bewijs
is op te nemen in het portfolio voor de kwaliﬁcerende beoordeling. Overigens is het team op dit moment nog bezig om de
consequenties van het vastgestelde kader voor de kwaliﬁce-

Liesbeth Ehrismann vervulde de rol van onderwijsarchitect in het team

rende beoordeling in kaart te brengen en dit te vertalen naar
de opleiding SPW 4.
De deelnemers houden intussen voor zichzelf hun urenverantwoording bij: welke activiteiten voer ik uit gedurende de
week en wanneer besteed ik hier hoeveel tijd aan? Ook geven
ze aan welke vorm van begeleiding hierbij aanwezig is.

zoals het team dat vanuit haar expertise en de opgedane ervaringen heeft bepaald. In het competentiegerichte onderwijs
van dit team is in de verschillende leerjaren een goede balans
gevonden tussen het ingaan op de vragen van deelnemers en
de onderwijsactiviteiten die docenten aanbieden aan deelnemers. Gezien de toegenomen tevredenheid bij deelnemers en
medewerkers plukt ieder hier nu de vruchten van.

Terugkijken op periode 2004-2007
Het team heeft – op de keper beschouwd niet anders dan in
het verleden – de ervaringen benut om het onderwijs steeds
te blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en heeft
aangetoond dit succesvol te kunnen doen. Het team dook in
2005 het CGO in, wat in die periode veel onrust tot gevolg had.
Hadden ze – achteraf gezien – die onrust kunnen voorkomen?
Misschien wel. Alles overziend had het team wellicht iets beter
omlijnde en in het team gedeelde beelden van het toekomstige onderwijs moeten hebben op het moment, dat het besluit
viel om te starten per augustus 2005. Het team heeft zich in de
afgelopen jaren wél verder ontwikkeld tot een resultaatgericht
team dat komende vernieuwingen met vertrouwen tegemoet
ziet.
Zoals de onderwijsarchitect van het team het verwoordde: “Ik
heb gemopperd, gelachen, gehuild en toch gewoon meegedaan en ben ondersteund door het team tevreden naar huis
toe gegaan”. Daarmee lijkt het motto duidelijk: klaar met
elkaar de klus en vang elkaar op, dan vind je de goede balans
tussen vraag en aanbod en kun je een dergelijke onderwijsvernieuwing blijvend doorvoeren. Alleen dan lever je de kwaliteit
waar een deelnemer recht op heeft.
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Het team SPW 4 is met de andere teams van de afdeling Mens
& Maatschappij in 2005 welbewust in het diepe gesprongen
en heeft werkende weg haar eigen vorm van competentiegericht onderwijs gevonden en vormgegeven. Het gehele team is
hierbij van meet af aan betrokken geweest. Onder aansturing
van de kerndocenten en de afdelingsmanager en met ondersteuning vanuit het onderwijsbureau en CINOP is het team
teruggekomen van het volledig vraaggestuurde onderwijs
waarmee ze in 2005 startten. Dit is gebeurd op basis van de
opgedane ervaringen, aangevuld met de noodzaak te voldoen
aan onder meer de kwaliteitsnormen van examinering en de
850-klokurennorm. Het team stelt de leervragen van deelnemers nu centraal vanuit het vastgestelde logische leertraject,

Implementatie van de Wet BIO
Door Mohammed Meziani en Sandra Beugel

Sinds de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs – kortweg Wet
BIO – in augustus 2006 zijn scholen verplicht om op een systematische
manier te werken aan de competentieontwikkeling van hun onderwijspersoneel. In deze bijdrage een beeld van de verschillende manieren waarop
de vier arrangementen – ROC Ter AA, CIBAP Vakcollege, Leeuwenborgh
Opleidingen en ROC Aventus – de Wet BIO in hun organisatie implementeren.
Meziani en Beugel destilleren hieruit een aantal aanbevelingen, waarmee
andere instellingen hun voordeel kunnen doen.
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Wie de Wet BIO wil implementeren, staat voor de opgave een
strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
Daarin staat omschreven op welke wijze de inzet van het personeel kan worden afgestemd op het bereiken van de doelen van
de organisatie. Zowel de instroom, doorstroom als uitstroom
zijn hierbij belangrijke elementen. Door de samenhang tussen de beleidsdoelen en de inzet van het personeel, spreekt
men ook wel van een integraal personeelsbeleid (IPB).
Bij het implementeren van de Wet BIO onderscheiden we zeven fasen:
1 Ontwikkelen van – visie op – strategisch personeelsbeleid
2 Ontwikkeling van competentieproﬁelen
3 Communicatie en voorbereiding op nieuw personeelsbeleid
4 Vormgeven gesprekscyclus
5 Het voeren van ontwikkelgesprekken
6 De verslaglegging van ontwikkelgesprekken
7 Het maken van vervolgafspraken en monitoren van de
ontwikkelingen
Laten we deze fasen eens één voor één onder de loep nemen
en daarbij stilstaan bij de ervaringen van ROC Ter AA, CIBAP
Vakcollege, Leeuwenborgh Opleidingen en ROC Aventus.

Fase 1: Ontwikkelen van (visie op) strategisch
personeelsbeleid
Het strategisch personeelsbeleid is als gevolg van een aantal
ontwikkelingen in het onderwijs steeds meer in de schijnwerpers komen te staan. Laten we die ontwikkelingen nog even
kort op een rijtje zetten. Dan zien we de ontwikkeling richting
competentiegericht leren, de veranderende eisen vanuit het
beroepsveld en de veranderingen in samenstelling en kenmerken van de deelnemerpopulatie die samen leiden tot een
nieuwe visie op onderwijs en leren.
Om vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan te
kunnen bieden is meer ﬂexibiliteit nodig; een andere onderwijsorganisatie, niet langer beheersmatig en star, maar proactief en ontwikkelingsgericht. Dit vraagt om een herbezinning
op het strategisch personeelsbeleid.
Immers, de sleutel tot het veranderen van het onderwijs ligt
bij het personeel. Pas als de visie daadwerkelijk verankerd is
in het onderwijs en in de schoolcultuur wordt uitgedragen,
zal dit resulteren in een andere manier van werken met de
deelnemers. Veel roc’s ontwikkelen daarom strategisch personeelsbeleid waarin nadrukkelijk aandacht is voor de inzet van
personeelsontwikkeling als middel om de organisatiedoelen
te bereiken. Naast het feit dat de organisatie de ontwikkeling

van de medewerkers op deze doelen afstemt, is het belangrijk
dat de medewerkers zich zelf ook eigenaar voelen van hun
ontwikkelproces.

Fase 2: Ontwikkeling competentieproﬁel
Om op een goede manier te kunnen praten over de ontwikkelingen van medewerkers, is het belangrijk een objectieve
maatstaf te hebben. De Wet BIO spreekt van bekwaamheidseisen en indicatoren. Het werken met bekwaamheidseisen
en/of competentieproﬁelen maakt het makkelijker om vanuit
een gezamenlijk vocabulaire met medewerkers te praten over
hun functioneren en de ontwikkelwensen.
Om de ontwikkelingen richting competentiegericht leren te
realiseren, dienen de docenten over bijbehorende competenties te beschikken. Veel scholen verwerken daarom de kenmerken van competentiegericht leren in het competentieproﬁel van hun docenten. Hoe dit in de praktijk van instelling tot
instelling kan verschillen, blijkt als we de vier arrangementen
nader bekijken.
Het CIBAP Vakcollege is een aantal jaar geleden gestart met
het opstellen van een competentieproﬁel voor docenten. De
nieuwe ontwikkelingen rond de Wet BIO geven de directie
een extra motivatie opnieuw naar de competentieproﬁelen te
kijken en deze aan te passen en aan te scherpen. De directie
heeft daarbij de keuze gemaakt alle functiegroepen binnen de

De Wet BIO in het kort
De Wet BIO verplicht scholen in hun personeelsbeleid aandacht te besteden aan de competentieontwikkeling van het
onderwijzend personeel. Iedere docent dient een bekwaamheidsdossier te hebben, waarin de persoonlijke ontwikkelingen worden bijgehouden. Dit bekwaamheidsdossier bestaat in veel gevallen uit een competentieproﬁel dat door de
medewerker en zijn/haar leidinggevende samen is ingevuld.
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft de bekwaamheidseisen voor docenten
vervat in zeven competenties:

1 Interpersoonlijke competentie
2 Pedagogische competentie
3 Vakinhoudelijke en didactische competentie
4 Organisatorische competentie
5 Samenwerken met collega’s
6 Samenwerken met de omgeving
7 Reﬂectie en ontwikkeling
Scholen zijn vrij om deze competenties aan te vullen met
speciﬁeke eisen die voor hun situatie gelden, zoals bijvoorbeeld roc’s met een uitgesproken religieuze identiteit.
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Voor Leeuwenborgh Opleidingen is er, naast het voldoen aan
de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet BIO en het streven
om de kwaliteit van het personeel hoog te houden, nog een
ander motief om strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen.
De vergrijzing zal leiden tot een uitstroom van maar liefst 50
procent in de komende tien jaar. Leeuwenborgh Opleidingen
houdt daar in het strategisch personeelsbeleid rekening mee
en werkt aan bewustere inzet van het personeel.
Op sommige scholen, zoals Leeuwenborgh Opleidingen,
wordt de visie impliciet verwerkt in het strategisch personeelsbeleid. Er zijn ook scholen, zoals ROC Aventus, waar dit expliciet gebeurt. ROC Aventus hanteert Performance Management
als het gaat om het strategisch beleid en de inzet van de medewerkers. Dit instrument biedt mogelijkheden om zowel individuele als groepsontwikkelingen te stimuleren en te sturen
op zowel korte- als langetermijnresultaten. Het Performance
Management wordt krachtig in de organisatie neergezet onder de slogan: ‘Vergroot je kansen, wat spreken we af?’
Ook Leeuwenborgh Opleidingen ziet resultaatsturing als belangrijk instrument om strategisch en integraal personeelsbeleid vorm te geven. Resultaatsturing richt zich – anders dan de
naam doet vermoeden – niet alleen op de afspraken die met de
medewerkers worden gemaakt over de resultaten: de output,
maar ook op het gedrag en de competenties die noodzakelijk
zijn om de resultaatafspraken te kunnen verwezenlijken: de
input en troughput. Kort gezegd: het gaat niet alleen om het
‘wat’, maar ook om het ‘hoe’.
Dit integraal sturen op zowel output als op input en throughput vraagt ook om een nieuw beleid rond de gesprekkencyclus. In de aangepaste gesprekkencyclus vinden de gesprekken
over output gescheiden plaats van de gesprekken over input
en throughput.

school op te nemen in het strategisch personeelsbeleid. Om
dit te realiseren zijn voor de verschillende functies binnen
het CIBAP Vakcollege aparte competentieproﬁelen opgesteld.
De wat gestagneerde ontwikkeling van het personeelsbeleid
krijgt zo weer nieuw leven ingeblazen.
ROC Ter AA is in 2005 gestart met de ontwikkeling van een
Handboek voor de competente ROC-medewerker. Alle lagen van de
organisatie zijn bij de ontwikkeling van dit handboek betrokken om zo het draagvlak te vergroten. Het handboek is een
instrument voor het initiëren van het gesprek over competentieontwikkeling van alle medewerkers en het volgen daarvan. In eerste instantie sloten de proﬁelen niet goed aan op
de ontwikkelingsgerichte doelstelling van het nieuwe personeelsbeleid. Het handboek beschreef competenties vooral in
normatieve en op beoordeling gerichte termen, waardoor het
onvoldoende aanknopingspunten bood voor ontwikkelingsgericht werken.
Om de aansluiting met het nieuwe personeelsbeleid te verbeteren, is het handboek vertaald naar de ‘competentiewijzer’.
De competentiewijzer biedt medewerkers een kader bij het
opstellen van hun persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo kan iedere medewerker zijn eigen competenties scoren en aangeven
op welke competenties nog ontwikkelingen gewenst zijn. De
uitkomst van dit persoonlijk proﬁel is input voor de verschil-
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lende gesprekken die de medewerker met zijn leidinggevende
heeft in de gesprekkencyclus van de school.
Bij ROC Aventus heeft de afdeling P&O het competentieproﬁel
ontwikkeld. Deze keuze is bewust gemaakt om de competentieproﬁelen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de
strategische doelen van de organisatie. Bij Leeuwenborgh Opleidingen wordt gebruik gemaakt van het competentieproﬁel
dat is aangereikt door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren
en ander onderwijspersoneel.

Fase 3: Communicatie en voorbereiding nieuw
personeelsbeleid
Om het nieuwe beleid op een goede manier bij de medewerkers te introduceren, is het van groot belang de inhoud en
doelen ervan helder te communiceren, draagvlak te creëren
en medewerkers voor te bereiden op hun rol bij de ontwikkelingen.
De afdeling P&O van Leeuwenborgh Opleidingen heeft ervoor
gekozen presentaties te geven. In deze presentaties is aangegeven wat de doelen van het nieuwe beleid zijn en wat dit
voor de rol en het functioneren van de medewerkers betekent.
Verder kregen alle medewerkers bij start van de invoering van
POP-gesprekken een training.
ROC Aventus koos er eveneens voor alle medewerkers een training te laten volgen voordat ze hun ontwikkelgesprek voeren,

Gesprekkencycli en termen van de vier instellingen
ROC Ter AA
Personeels POP-gesprek

1x per jaar
Met de leidinggevende
Bespreken van werkbeleving
Bespreken van functioneren in relatie tot de resultaatgebieden uit de functiebeschrijving
Bespreken van ontwikkeling/professionalisering en ambitie
Resultaten worden vastgelegd in het personeelsdossier

Voortgangsgesprek

1x per jaar
Met de teamcoördinator
Bespreken uitvoering van werkprocessen en kerntaken in relatie tot het TOP (teamscholingsplan)
Collegiale feedback mbt afspraken qua ontwikkeling en professionalisering
Verslag wordt toegevoegd aan het TOP

Beoordelingsgesprek

1x per 3 jaar
Met de leidinggevende
Beoordelen van het functioneren en de bekwaamheid op de resultaatgebieden uit de functiebeschrijving
Resultaten worden vastgelegd in het personeelsdossier

CIBAP Vakcollege
Functioneringsgesprek

1x per 2 jaar
Met de opleidingsdirecteur
Bespreken functioneren (verleden en heden)
Resultaat wordt vastgelegd in personeelsdossier

Ontwikkelgesprek

1x per jaar
Met de teamleider
Resultaat wordt vastgelegd in TOP

Beoordelingsgesprek

Alleen voor nieuwe docenten
Na aﬂoop van de inwerkperiode/jaarcontract
Met directie
Resultaat kan leiden tot ontslag of vaste aanstelling

ROC Aventus
Planningsgesprek

1x per cyclus (1-2 jaar)
Resultaat- en ontwikkelafspraken vastleggen in PPO (persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan)
Met leidinggevende

Voortgangsgesprek

Min. 1x per jaar
Over behalen van gemaakte afspraken uit het PPO
Over het functioneren
Doelen kunnen bijgesteld worden als de omstandigheden zijn gewijzigd
Er kan om extra ondersteuning door de medewerker worden gevraagd

Beoordelingsgesprek

1x per cyclus (1-2 jaar)
Met leidinggevende
Vaststellen van het behalen van de gemaakte resultaatafspraken en professionele ontwikkeling
Hierop volgt een nieuw planningsgesprek – nieuwe cyclus

Leeuwenborgh Opleidingen
Taakgesprek

1x per jaar
Met teammanager
Bespreken van kerntaken in relatie tot resultaatafspraken (het ‘wat’)

POP-gesprek

Gesprek vindt 1x per jaar plaats met teammanager
Bespreken van competenties en gedrag (het ‘hoe’)

Beoordelingsgesprek

Incidenteel, alleen bij rechtspositionele consequenties (zoals disfunctioneren of promotie)
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Bespreken ontwikkeling/professionalisering

dat op dit roc overigens een planningsgesprek wordt genoemd.
Deze training bestaat uit een inhoudelijk deel en een praktisch
deel. In het inhoudelijke deel wordt ingegaan op de visie, het
doel en de competentieproﬁelen van hun Performance Management. In het praktische deel worden de medewerkers geschoold in gespreksvaardigheden. Pas na het volgen van deze
training kan het ontwikkelgesprek plaatsvinden.
Ook op het CIBAP Vakcollege hebben zowel inhoudelijke als
praktische trainingen plaatsgevonden voor medewerkers en
staﬂeden. De staﬂeden en leidinggevenden hebben in deze
training ook geoefend met acteurs in het voeren van ontwikkelgesprekken. Vooral het oefenen met acteurs is als erg nuttig ervaren. Omdat de aard van een ontwikkelgesprek anders
is dan die van een beoordelingsgesprek, is het van groot belang dat de gespreksleider zijn rol goed invult in het gesprek.
Het gaat immers om het kijken naar ontwikkelwensen in de
toekomst en niet om het beoordelen van functioneren in het
verleden. De training kan eraan bijdragen dit onderscheid helder te krijgen.

“De potentie van
strategisch personeelsbeleid is groot”

wijs’. Ook het praten over competenties is een relatief nieuw
verschijnsel in het onderwijs. Voor het slagen van de gesprekken is het belangrijk dat zowel de medewerker als de leidinggevende de gesprekken goed inplant. Om het gesprek het juiste karakter te geven is het erg belangrijk de gelijkwaardigheid
te benadrukken van de medewerker en de leidinggevende. Het
gaat namelijk over competentieontwikkeling en niet over beoordeling.

Fase 4: Vormgeven gesprekscyclus
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Het praten over het functioneren van de medewerkers en het
ontwikkelen van de kwaliteit hiervan, is voor veel roc’s op zich
geen nieuw verschijnsel. Op de meeste roc’s worden al functioneringsgesprekken gevoerd. De Wet BIO heeft er wel toe
geleid dat veel roc’s hun gesprekkencyclus hebben uitgebreid
met ontwikkelgesprekken. Op pagina 21 wordt een overzicht
gegeven van de gesprekkencycli en termen die door de verschillende onderwijsinstellingen gebruikt worden.

Fase 5: Het voeren van ontwikkelgesprekken
Omdat de invoering van de Wet BIO nog in de kinderschoenen
staat, is nog niet bij alle arrangementen een start gemaakt
met het uitvoeren van de nieuwe gesprekkencyclus. Toch kunnen we nu al een aantal conclusies trekken. Zo is het scheppen van een veilige en vertrouwde omgeving voor het gesprek
van groot belang voor de sfeer, de openheid en daarmee de
opbrengst van het gesprek. Veel docenten staan immers wantrouwend tegenover ‘de zoveelste verandering in het onder-

ROC Leeuwenborgh

Fase 6: De verslaglegging van ontwikkelgesprekken
De Wet BIO verplicht scholen de ontwikkeling van medewerkers vast te leggen in een zogenaamd bekwaamheidsdossier.
Er zijn verschillende manieren waarop roc’s de bekwaamheid
vastleggen, variërend van papieren tot digitale dossiers.
ROC Aventus maakt bijvoorbeeld gebruik van een digitaal instrument ter ondersteuning van de planningsgesprekken. Dit
instrument wordt gebruikt om het gesprek voor te bereiden,
te analyseren en de resultaten ervan vast te leggen. Zowel de
docent als de teammanager vult het competentieproﬁel in als
voorbereiding op het planningsgesprek. In dit gesprek komen
vervolgens vooral de verschillen in scores op het competentieproﬁel aan de orde. Aan het eind van het gesprek leggen
leidinggevende en medewerker het competentieproﬁel en de
gemaakte afspraken over de ontwikkelwensen van de docent
deﬁnitief vast in het computerprogramma. Op deze manier is
het verslag direct opgenomen in het bekwaamheidsdossier.
Net als bij het CIBAP Vakcollege worden de uitkomsten van de
ontwikkelgesprekken niet alleen vastgelegd in de individuele
bekwaamheidsdossiers, maar ook in het team- of unitplan.
Ontwikkelwensen die tijdens de ontwikkelgesprekken bij veel
docenten naar voren zijn gekomen, krijgen hierin expliciet
aandacht door bijvoorbeeld het schoolbreed aanbieden van
bepaalde scholing.
Ook bij ROC Ter AA en Leeuwenborgh Opleidingen wordt gebruik gemaakt van een digitaal bekwaamheidsdossier. Bij ROC
Ter AA zijn de docenten zelf verantwoordelijk voor het vullen
van dit dossier. Nadat het ontwikkelgesprek heeft plaatsgevonden, wordt het dossier met eventuele aanpassingen deﬁnitief
gemaakt. Leeuwenborgh Opleidingen gebruikt niet alleen de
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resultaten van de gesprekkencyclus om het bekwaamheidsdossier te vullen. Ook de kwalitatieve personeelsgegevens
over de inzetbaarheid van medewerkers op diverse onderwijskundige werkprocessen, taken en rollen worden verzameld en
vastgelegd in het bekwaamheidsdossier.

Fase 7: Het maken van vervolgafspraken en
monitoren van de ontwikkelingen
Zowel veel medewerkers als leidinggevenden die het gesprek
voeren, hebben het als erg lastig ervaren de inhoud van het
dossier te bepalen. Vooral het vertalen van competenties naar
concrete gedragsindicatoren is erg complex. Veel docenten
zien het maken van vervolgafspraken als een knelpunt. Ook
het verbinden van ontwikkelpunten aan de scores op het competentieproﬁel is lastig en vaak onduidelijk. Want wat gebeurt
er met de uitkomsten van het gesprek? Wie vult het bekwaamheidsdossier in? Wie kan het dossier inzien en wie bepaalt of
de ontwikkelwensen al dan niet worden toegekend?

Een ander zorgpunt dat bij veel docenten leeft, is het monitoren van de ontwikkelingen. Omdat er nog geen roc’s zijn die
al ervaringen hebben met het monitoren van in gang gezette
ontwikkelingen, kunnen we hier nog geen conclusies aan verbinden. Wel is het signaal af te geven dat het van groot belang
is een consistente cyclus op gang te brengen, waarin telkens
vervolgstappen worden gemaakt.

Reﬂectie: Is het beter toeven in de ‘BIO-toop’?
Omdat de arrangementen pas net gestart zijn met de ontwikkelingen en de implementatie van de Wet BIO, is het nog veel
te vroeg om uitspraken te doen over het effect ervan op hun
schoolorganisatie. Wél kunnen we stellen dat de potentie van
strategisch personeelsbeleid om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren erg groot is, zeker als het gaat om het vergroten van de ontwikkelingsgerichtheid van de gehele organisatie. De randvoorwaarden waarbinnen dit in goede banen
geleid moet worden, zijn echter nog niet compleet in beeld.

Succesfactoren voor het invoeren van ontwikkelgesprekken
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Duidelijke visie en duidelijk beleid

Eigen verantwoordelijkheid medewerkers

Het besef dat het personeel een sleutelrol speelt in het realiseren van de beoogde doelen is van belang om de kwaliteit
van het onderwijs te kunnen – blijven – garanderen.

Niet alleen de organisatie dient het belang van personeelsontwikkeling in te zien, ook de medewerkers zelf moeten dit
besef hebben en hun verantwoordelijkheden oppakken.

Heldere communicatie en betrokkenheid

Oefenen met medewerkers

Het bieden van heldere kaders waarbinnen de ontwikkelingen zich afspelen, verkleint de kans op weerstand. Het actief
betrekken van medewerkers bij de ontwikkelingen vergroot
het draagvlak.

Het voeren van oefengespreken kan een goede manier zijn
om docenten en leidinggevenden inzicht te geven in de verschillen met functioneringsgesprekken.

Op veel roc’s hebben de docenten nog erg veel wantrouwen tegenover ‘de zoveelste verandering in het onderwijs’. Doordat
veel docenten gewend zijn koning te zijn in eigen klas, betekent het praten over hun competenties en ontwikkelpunten
een grote omslag. Paradoxaal genoeg is ook het uitgangspunt
dat iedereen eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling nog niet
altijd helder. Duidelijke kaders over de inhoud, doelen en
betekenis van het strategisch personeelsbeleid voor de medewerkers zijn van groot belang voor het krachtig implementeren. Betrokkenheid en duidelijkheid over de inhoud en het
gebruik van het competentieproﬁel kunnen het draagvlak vergroten en de weerstand verminderen.
Een veelgehoorde klacht die het wantrouwen bij docenten
doet vergroten, is dat leidinggevenden niet goed zouden
weten hoe een docent daadwerkelijk in zijn les functioneert.

‘Managers zijn te weinig op de werkvloer aanwezig om het
functioneren van docenten goed in te kunnen schatten’, luidt
het dan. Het wantrouwen groeit ook door de angst beoordeeld te worden. Een ontwikkelgesprek is weliswaar gericht
op de ontwikkelwensen van de medewerker, maar je ontkomt
er niet aan dit gesprek te voeren zonder het functioneren te
bespreken. Daarom moet het onderscheid tussen een beoordelingsgesprek aan de ene kant en functionerings- en ontwikkelgesprekken aan de andere kant erg duidelijk worden.
Het oefenen met het voorbereiden en voeren van een ontwikkelgesprek kan hierbij helpen. Het merendeel van de medewerkers die naast een inhoudelijke training ook praktisch
geoefend hebben met het voeren van een ontwikkelgesprek,
heeft dit als erg prettig ervaren. In bijgaande kaders zijn de succesfactoren en struikelblokken nog eens puntig samengevat.

Struikelblokken bij het invoeren van ontwikkelgesprekken
Wantrouwen en onduidelijkheid over het nieuwe beleid
Als beslissingen niet duidelijk worden gecommuniceerd en
de betekenis voor de docenten niet helder is, kan er onnodig
weerstand ontstaan.

traject? Ook onduidelijkheid over de wijze van verslaglegging
kan tot problemen leiden. Wie is verantwoordelijk voor de
verslaglegging en wie kan het bekwaamheidsdossier inzien?

Uitblijven van vervolgstappen
Voeren van gesprekken in een onveilige omgeving
De houding van de leidinggevende met wie het gesprek gevoerd wordt, is cruciaal. Als deze te oordelend is, niet luistert
en onvoldoende ruimte voor de medewerker laat, zal de opbrengst van het gesprek niet optimaal zijn.

Onduidelijkheid in rolverdeling, verantwoordelijkheden en
verslaglegging
Voor veel docenten is het nog onduidelijk of de aangegeven
ontwikkelwensen zijn te realiseren. Wie geeft hier toestemming voor? En wie regelt de vervolgacties bij het ontwikkel-

De ervaring leert dat voor onderwijspersoneel niets zo frustrerend is als het met veel ophef opzetten en initiëren van
veranderprocessen die vervolgens stranden, omdat er geen
vervolg aan wordt gegeven. Dit geldt ook voor het nieuwe
personeelsbeleid. Vooral het maken en monitoren van vervolgafspraken en daadwerkelijk opstellen van een actieplan
om aan de geformuleerde ontwikkelpunten te kunnen gaan
werken, is van groot belang voor het vertrouwen van de medewerkers in deze gesprekken en het daadwerkelijk realiseren van de competentieontwikkeling.

Een goede zorgstructuur
is ‘een zorg voor iedereen’
Door Boukje Jansen en Jetske Tuinstra

Het opzetten en implementeren van een nieuwe zorgstructuur blijkt geen
eenvoudige opdracht. Boukje Jansen en Jetske Tuinstra staken hun licht op bij
beleidsmedewerkers en betrokken docenten in de eerstelijnszorg en
betrokkenen in de tweedelijnszorg van de mbo-instellingen ROC Ter AA,
Leeuwenborgh Opleidingen en Gilde Opleidingen. Dat levert een interessante
staalkaart op van actuele vraagstukken én praktische antwoorden en adviezen
vanuit de arrangementen.

Mbo-instellingen hebben van oudsher ervaring met het aanbieden van (extra) zorg aan leerlingen die dat nodig hebben.
Competentiegericht onderwijs (CGO) heeft weliswaar geleid
tot een verandering in de begeleiding van de leerling, maar
wordt niet als reden genoemd voor het opzetten van een vernieuwde zorgstructuur. Het gaat veelal om ‘Aanval op de uitval’,
de invoering van leerlinggebonden ﬁnanciering of een gebrek
aan overzicht. Wel wordt tijdens het vernieuwen van het onderwijs overal een veranderende zorgbehoefte geconstateerd.
Bij competentiegericht leren wordt een groot beroep gedaan
op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerlingen.
Dan is een tijdige signalering nog sterker van belang om leerachterstanden te voorkomen, omdat veel zorgleerlingen behoefte hebben aan structuur.

Beter in beeld
Bij CGO worden leerlingen meer individueel of in kleine groepen begeleid. Docenten, mentoren en andere betrokkenen in
de eerste lijn nemen daarmee een meer coachende rol aan.
De betrokkenen van de verschillende roc’s staan dichter bij de
leerling en er is meer aandacht voor de attitude van de leerling.
Een leerling die moeite heeft met het aanbrengen van structuur in zijn werk, zal bij het zelfstandig werken in een open-

leercentrum eerder opvallen dan in de traditionele onderwijssetting. Zorgleerlingen komen ook eerder in beeld, doordat
individuele gesprekken vaker en in een vroeger stadium worden gevoerd. De intensieve leerloopbaanbegeleiding maakt
bovendien ontbrekende competenties sneller zichtbaar, wat
ook aanleiding kan zijn voor een extra gesprek.
Dit alles leidt ertoe dat leerlingen met sociaal-emotionele
problemen of problemen in de leerloopbaan sneller worden
gesignaleerd en daarmee is de behoefte om die zorg te structureren gegroeid.
Een goede zorgstructuur helpt bij het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen met als doel de leerling zo optimaal
mogelijk te kwaliﬁceren en hem of haar zo een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding.
De term zorgstructuur wordt in de praktijk gebruikt voor verschillende zaken. Soms gaat het om het hele pakket van begeleiding voor alle leerlingen, soms omvat de zorgstructuur alleen datgene wat geboden wordt aan die leerlingen die, naast
de reguliere begeleiding, extra ondersteuning nodig hebben.

Eerste lijn, tweede lijn of derde lijn
Een zorgstructuur in een mbo-instelling is meestal opgebouwd uit eerste-, tweede- en derdelijnszorg.
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In de praktijk blijkt de vraag welke begeleidingsactiviteiten in
welke lijn ingevuld kunnen worden, vaak belangrijke dilemma’s op te leveren. Binnen competentiegericht opleiden wordt
veelal de keuze gemaakt zo veel mogelijk begeleidingstaken
binnen het primaire proces te vervullen. Dit vraagt een brede
competentieontwikkeling van docenten en leerloopbaanbegeleiders én een directe inbreng van expertise binnen opleidingsteams. Korte lijnen, begeleiding dicht bij de leerling en
maatwerk binnen de klas zijn uiteraard belangrijke voordelen
van de aanpak ‘zo veel mogelijk binnen de eerste lijn’.
Toch zal er een tweede lijn nodig blijven en wellicht een derde.
Hoe dat werkt, wordt het beste duidelijk met een beschrijving
van de regierol die een zorgcoördinator kan hebben in eventueel benodigde extra zorg.
De eerstelijnszorg wordt, zoals gezegd, geboden door direct
betrokken docent of mentor. Wanneer hij of zij onvoldoende
begeleiding kan bieden, schakelt deze persoon de zorgcoördinator van de school in. Deze zorgcoördinator is de spil in de
zorgstructuur en verwijst door naar interne deskundigen in
de tweede lijn; bijvoorbeeld een autismespecialist, decaan of
faalangstreductietrainer. Wanneer ook de tweedelijnszorg ontoereikend blijkt, wordt een deelnemer besproken in het zorgadviesteam. In dat team zitten naast de zorgcoördinator van
de instelling bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog van GGZ en op afroep een medewerker van de politie.
Na bespreking in het team wordt de – externe – derdelijnszorg
ingeschakeld om de deelnemer te begeleiden of volgt een advies aan de eerste of tweede lijn, die daarmee ondersteuning
krijgt om de begeleiding wél uit te kunnen voeren.

In de praktijk van elkaar leren
Het is interessant om te zien hoe de verschillende arrangementen zijn omgegaan met de zorgvraag.
ROC Ter AA heeft bij de beleidsontwikkeling van zijn zorgstructuur gebruik gemaakt van ervaringen uit het project Begeleid
leren in het mbo voor deelnemers met een psychische beperking. Dit
project is uitgevoerd bij Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch en is geïnitieerd door de Task Force Handicap en
Samenleving en het Expertisecentrum van CINOP. Het project
heeft een aantal documenten en producten opgeleverd. Deze
zijn terug te vinden in een downloadbaar verslag via www.
platformgehandicaptenmbo.kennisnet.nl.
Ook ervaringen van de eigen instelling kunnen waardevolle
informatie opleveren voor het ontwikkelen en schrijven van
beleid. Leeuwenborgh Opleidingen en Gilde Opleidingen
deden inspiratie op bij de eigen afdeling Welzijn, waar van
oudsher meer oog was voor eerstelijnszorg dan bij de afdeling
Techniek, waar men weer beter de weg wist te vinden naar de
tweede lijn. Zo’n situatie kan consequenties hebben voor de
scholing van medewerkers en de verdeling van budget.

Dat het uitwisselen van ervaringen met andere mbo-instellingen bruikbare informatie op kan leveren, ondervond ROC
Ter AA dat deel uitmaakt van een regionaal zorgoverleg. Gilde
Opleidingen ging op zijn beurt op bezoek bij Koning Willem I
College en heeft nog een afspraak met roc Zadkine in het verschiet.
De derdelijnszorg bestaat – op aanvraag – vaak uit hulp door
specialisten van buiten de instelling.
ROC Ter AA ging een stapje verder en heeft ervoor gekozen bepaalde externen een vaste (werk)plek te geven binnen de instelling. Dankzij het schoolmaatschappelijk werk en een vaste
ambulant begeleider in huis zijn de lijnen erg kort. ROC Ter AA
ziet het als een bonus dat deze specialisten vanuit hun visie
ook goede input kunnen leveren bij het professionaliseren
van de zorgstructuur.
Gilde Opleidingen maakte meteen bij het vormgeven van de
nieuwe zorgstructuur gebruik van externen. In de fase van
visievorming gaat daarbij de aandacht vooral uit naar netwerken en het leggen van contacten met onder meer zorginstellingen.

CIBAB Vakcollege

Essentieel voor een goed functionerende zorgstructuur blijkt
de afbakening van rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Het vastleggen van de verantwoordelijkheid over de leerling
kan veel helderheid scheppen. Zo heeft ROC Ter AA vastgelegd
dat de (zorg)leerling de verantwoordelijkheid blijft van het
team tot deze overgedragen wordt aan bijvoorbeeld een andere opleiding of de tweede lijn. Volgens de instelling is daarmee niet alleen de zorg beter gewaarborgd, de afbakening van
verantwoordelijkheden draagt ook bij aan helderheid in verwachtingen van collega’s onderling.
Bij ROC Ter AA staat nog wel een ander vraagstuk op de agenda.
Dat laat zich omschrijven als: leggen we meer verantwoordelijkheid bij de eerstelijnsbegeleider of geven we de tweedelijnsbegeleiding meer centraal vorm? Het is duidelijk dat hoe
meer informatieschijven er bestaan, hoe complexer en trager
de informatiestroom rond een leerling wordt.
Een goed voorbeeld van taakafbakening is de verantwoordelijkheid voor de overdracht van leerlingen. Dit geldt niet alleen
bij een overstap van de ene school naar de andere, maar ook
intern. Bij de overdracht tussen vmbo en mbo gaat helaas vaak
nuttige informatie verloren. Het is van belang bewuste keuzes
te maken rondom informatiestromen. Zo kan de leerling zélf
bepaalde informatie meenemen, bijvoorbeeld via zijn portfo-

lio en POP. Andere – meer privacygevoelige – informatie kan
opgevraagd worden, maar mag misschien niet door iedereen
ingezien worden.
Zowel in de toeleverende school als in het mbo en hbo is informatie over de zorgleerling vaak versnipperd opgeslagen. In
de praktijk kan dat ertoe leiden dat een decaan van het vmbo
over andere informatie beschikt dan een zorgcoördinator in
datzelfde vmbo. Hetzelfde geldt voor het mbo en hbo: informatie is versnipperd en verspreid over verschillende betrokkenen. Duidelijke richtlijnen rondom de informatieoverdracht
zouden uitkomst kunnen bieden. Die richtlijnen zouden in
elk geval moeten beschrijven wie verantwoordelijk is voor het
verkrijgen van het totaalbeeld van de leerling.

Inspelen op actuele vragen
De juiste zorg staat of valt met de deskundigheid van de betrokkenen. In samenhang met CGO is het professionaliseren
van die betrokkenen in de eerste lijn dan ook een essentiële
(eerste) stap. Docenten en betrokkenen uit de eerste lijn blijken op hun beurt behoefte te hebben aan een goed vormgegeven tweede lijn, waar ze terecht kunnen voor inhoudelijke
ondersteuning. Ook de zorgcoördinator heeft duidelijkheid
nodig over zijn of haar verantwoordelijkheden én over de
taakafbakening van de diverse actoren.
Scholing vindt nu veelal vraaggestuurd plaats, bijvoorbeeld
op basis van individuele persoonlijke ontwikkelplannen. Zo
werkt Gilde Opleidingen met deskundigheidsbijeenkomsten
waar op aanvraag van teams onderwerpen aan bod komen als
autisme, faalangst en dyslexie.
Goed doordacht en breed opgezet scholingsbeleid op langere
termijn, waarbij individuele scholingsbehoeften van docenten worden gekoppeld aan de scholingsbehoefte van de instelling als geheel, ontbreekt vaak nog.

Implementatie integraal aanpakken
Het opzetten van een zorgstructuur vraagt veel inzet op zowel
inhoudelijk als organisatorisch gebied. Bij veel instellingen
ligt de prioriteit nu bij de invoering van competentiegericht
onderwijs. Dat is begrijpelijk, maar een goede zorgstructuur
is randvoorwaardelijk voor het slagen van de invoering van
CGO. Voor de leerling spelen de binnen de zorgstructuur genoemde eerstelijnsbegeleiders een cruciale rol. Zij hebben
vaak bijscholing nodig om hun nieuwe taak goed uit te kunnen voeren. Het is mogelijk dat niet iedereen geschikt blijkt te
zijn voor deze functie.
Daarnaast is het van wezenlijk belang dat de zorgstructuur in
de school eenduidig, helder en transparant is voor alle betrokkenen binnen en buiten de school: bij wie kan de eerstelijnsbegeleider terecht met een leerling die extra zorg nodig heeft?
En ook erg belangrijk: wie blijft verantwoordelijk voor deze
leerling?
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Beleggen van verantwoordelijkheden

Een eerste stap in het opzetten van een nieuwe, verbeterde
zorgstructuur is het ontwikkelen van een goede visie. En dat
kost tijd, terwijl betrokkenen in de mbo-instellingen graag
snel en praktisch aan de slag willen. Een visie op zorg en een
daarbij behorend beleidsdocument zullen zeker helpen bij het
vinden en monitoren van de juiste weg voor de implementatie van een vernieuwde zorgstructuur. Het is echter niet aan de
beleidsmedewerker en direct betrokkenen om die zorgstructuur binnen de school te implementeren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in de lijn van de organisatie. Daarbij
heeft de implementatie een aanzienlijk grotere kans van slagen, als de zorgstructuur ook op de agenda staat van het CvB
en sectordirecties. Een goede implementatie van de zorgstructuur vraagt namelijk veel sturing vanuit het management.
Daarnaast heeft de implementatie van zorgstructuur gevolgen
voor personeelsbeleid – een koppeling met de Wet BIO is snel
gemaakt – waarbij ook betrokkenheid wordt gevraagd van het
management.
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Wat we bij mbo-instellingen vaak zien, is dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie bij een kleine groep mensen ligt die ook verantwoordelijk is voor de visieontwikkeling
en de uitvoering van de zorg. Deze groep is vaak zeer gemotiveerd, heeft een grote wens om leerlingen te helpen, weet
veel van zorgbehoeften en -aanbod en stelt daarbij de leerling
centraal. Zo’n groep heeft baat bij heldere afspraken over doelen en duidelijke kaders waarbinnen ze mag werken. Als de implementatie wat verder is gevorderd, is het noodzakelijk om
een hele unit en/of verschillende niveaus binnen een afdeling
te betrekken. Een goede zorgstructuur moet een zorg zijn van
iedereen, op verschillende niveaus in de organisatie. Onze
grootste aanbeveling is om na het formuleren van beleid, de
implementatie integraal aan te pakken. Blijf in contact met
alle betrokkenen en laat managers hun belangrijke rol pakken
bij de implementatie van de zorgstructuur.

Alle kennis is te vinden
op ROC-K.nl
Door Wil Bom en Dominique Waterval

Hoe zorgen we dat alle kennis die de afgelopen jaren binnen de
arrangementen is opgedaan, beschikbaar komt voor andere instellingen?
Die vraag stond centraal bij de ontwikkeling van een digitaal kennissysteem,
waarin inmiddels een schat aan informatie is te vinden over nieuwe
werkwijzen en de diverse producten die zijn ontwikkeld.

Binnen de arrangementen is de afgelopen jaren veel kennis
opgedaan en zijn er verschillende werkwijzen en producten
ontwikkeld. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is er bij
de start van de arrangementen voor gekozen bijeenkomsten te
laten plaatsvinden. Van een goede overdracht van kennis was
echter geen sprake: het ontbrak aan continuïteit en er namen
maar weinig medewerkers van de roc’s deel aan de bijeenkomsten. Toen is het idee ontstaan om voor de kennisuitwisseling
een digitale omgeving te creëren. Dit systeem zou het mogelijk moeten maken niet alleen eindproducten te delen, maar
ook halffabrikaten. Het uiteindelijke doel van het systeem is
dat medewerkers van de verschillende instellingen – nieuwsgierig geraakt door de gevonden documenten – met elkaar in
gesprek komen. Het systeem is eenvoudig via internet benaderbaar en maakt het mogelijk dat de verschillende roc’s van
elkaar leren en inspiratie opdoen voor de vernieuwingsslag.

Thema’s zonder toeters en bellen
Er is onderzocht op welke thema’s er behoefte bestond aan
kennisuitwisseling en aan welke randvoorwaarden een succesvol digitaal kennisuitwisselingssysteem zou moeten voldoen. De inventarisatie leidde tot zes thema’s: samenwerken
met bedrijven, managementaansturing, teamontwikkeling,
digitaal portfolio, lesmateriaal en beoordelen/examineren.
De thema’s dienden als basis voor een documentatiesysteem

waarin gebruikers documenten kunnen plaatsen, zoeken
en ophalen, op een moment dat het hen schikt – plaats- en
tijdonafhankelijk. De verschillende opleidingen van de roc’s
bevinden zich in een verschillend ontwikkelingsstadium en
kunnen zo van elkaar leren. Gebruikers kunnen immers ook
documenten vinden, die door een van de andere samenwerkingspartners weken of maanden eerder geplaatst zijn.
Het door CINOP gebouwde systeem – te vinden op www.roc-k.
nl – is eenvoudig van opzet. Na het invullen van een persoonlijke inlognaam en wachtwoord, heeft een gebruiker slechts
drie opties: zoeken op trefwoorden, documenten toevoegen
en documenten inkijken. Een handleiding maakt gebruikers
stap voor stap wegwijs in het systeem, dat bewust is ontdaan
van ‘toeters en bellen’.

Actoren
Het ontwikkelen en opzetten van een systeem is één ding, een
succesvolle implementatie een ander: hoe creëer je draagvlak
voor dit kennisuitwisselingsproject? Anders gezegd: Hoe ‘verleid’ je afdelingshoofden en docenten om documenten aan te
leveren én documenten van anderen te gaan gebruiken? Een
communicatieplan met daarin aandacht voor de vier actoren
in de kennisuitwisseling bood uitkomst.
Op de eerste plaats zijn de CvB-leden belangrijke actoren. Zij
zijn de initiatiefnemers en de aanjagers van het project en ver-
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antwoordelijk voor het creëren van draagvlak. Ze speelden in
de startfase een belangrijke rol tijdens een bijeenkomst met
afdelingshoofden waarin doel, verwachtingen en voordelen
van de kennisuitwisseling zijn besproken.
Dan volgen de invoercoördinatoren, die fungeren als centrale
spil tussen het CvB, de afdelingshoofden en de docenten. Een
coördinator heeft drie hoofdtaken. Deze stimuleert en enthousiasmeert collega’s om producten uit te wisselen via het
documentatiesysteem en daarover in gesprek te raken met
collega’s van andere instellingen. Verder brengt de coördinator het CvB op de hoogte van de ontwikkelingen en vraagt,
waar nodig, om ondersteuning. En ten slotte zorgt hij of zij ervoor dat de documenten van de eigen instelling op een juiste
manier geplaatst worden en dat ze actueel blijven.
De derde groep actoren bestaat uit de afdelingshoofden die uiteraard ook een taak hebben in het creëren van draagvlak om
het ‘halen en brengen’ te realiseren. Het is essentieel dat afdelingshoofden het belang en de toegevoegde waarde van het
systeem herkennen en erkennen. Alleen dan kunnen zij een
voorbeeldfunctie vervullen voor hun docententeam.
Het leeuwendeel van de informatie zal door de docenten aangeleverd worden, die dan ook de vierde groep van actoren
vormen en informatie gaan ‘halen en brengen’. Zij moeten de
meerwaarde ervan zien en ervaren, overtuigd zijn van de voordelen en anderen enthousiast maken.
Cinoptiek
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Stappenplan
Met deze vier actoren en hun rollen in kaart is vervolgens een
stappenplan gemaakt voor de CvB-leden en de invoercoördinatoren, waarlangs het implementatieplan en de bijbehorende planning tot stand zijn gekomen. Besloten werd dat alle
instellingen gelijktijdig zouden gaan werken met het documentatiesysteem, zodat betrokkenen van andere roc’s direct
informatie zouden kunnen vinden. De invoercoördinatoren
leerden in een korte instructie van CINOP hoe zij documenten
kunnen plaatsen. Voordat het systeem publiek toegankelijk

Laat u inspireren!

ROC-K
Doe mee aan kennisdeling!

www.roc-k.nl

werd, hebben de invoercoördinatoren en medewerkers van
CINOP diverse documenten geplaatst, zodat de nieuwe gebruikers geen lege omgeving zouden aantreffen.
Als verleidingsmiddel is gekozen voor een gimmick – een hebbedingetje – in de vorm van een computer-clip memohouder
met daarop de tekst ‘Kennis delen? www.roc-k.nl’. Daarnaast
zijn een folder en een A6-kaart ontwikkeld met teksten, waarop de gedachte achter kennisdeling wordt weergegeven, de
thema’s waarop dat mogelijk is en hoe een ieder dat kan aanpakken: ‘Laat u inspireren, doe mee aan kennisdeling! Op 17
september 2007 was het zo ver en kon het systeem in gebruik
worden genomen.

Ervaring

“De inschatting is dat
ROC-K goed kan passen
in voorzieningen
van mbo 2010”

Inmiddels is enkele maanden ervaring op gedaan met het systeem. Het aantal documenten is in die tijd ﬂink toegenomen.
Het systeem maakt onderscheid in acht type documenten:
artikelen, handboeken, instrumenten/formats, lesmateriaal,
notities, plan van aanpak, presentaties en toetsen. Op het moment van schrijven van deze bijdrage waren deze acht typen
samen goed voor maar liefst 174 verschillende documenten.
In het kader op pagina 31 is de verdeling van de aantallen over
de typen weergegeven. Ook is in dit kader de verdeling over de
thema’s aangegeven. Per document zijn uiteraard meerdere
thema’s aan te vinken, zodat de totalen tussen de tabellen verschillen.

Type documenten

de belangrijkste informatie ziet. De invoercoördinator informeert regelmatig bij meewerkende collega’s of het systeem
naar wens werkt en lost eventuele problemen op. Op deze
manier ontstaat er iets gemeenschappelijks, waardoor het gemakkelijker wordt een extra beroep op hen te doen. Een goed
werkend technisch systeem blijkt een erg belangrijke succesfactor te zijn. Dat lijkt een open deur, maar als er veel fouten
in zouden zitten, dan zou het met de implementatie snel afgelopen zijn.
Leeuwenborgh heeft in samenspraak met ‘PR en communicatie’ een link gemaakt met Leeuwnet.nl, het eigen intranet.
De invoercoördinator heeft met unitmanagement, afdelingshoofden, stafdiensten en docentcoördinatoren afzonderlijk
gesprekken gevoerd over doel, resultaat en meerwaarde van
deze vorm van kennisuitwisseling. Drie mensen zijn aangesteld als invoercoördinator.

Hoop en verwachting
De gesprekspartners zijn tevreden over het verloop tot nog toe.
Het documentatiesysteem verdient een ‘herontwerp-stempel’, zo concluderen zij. Om de interactie te bevorderen worden alle gebruikers expliciet uitgenodigd om op de geplaatste
documenten te reageren, er vragen over te stellen of deze van
feedback te voorzien. De inschatting is dat ROC-K goed kan
passen in voorzieningen van mbo 2010. Op dit moment wordt
de haalbaarheid van een landelijke uitrol onderzocht.

Thema
Aantal

Aantal

Artikelen

9

Teamontwikkeling

28

Handboeken

24

Samenwerking met bedrijven

23

Instrumenten/formats

58

Managementaansturing

16

Lesmateriaal

35

Digitaal portfolio

34

Notities

27

Lesmateriaal

35

Plan van Aanpak

9

Beoordelen/examinering

44

Presentaties

7

Totaal

185

Toetsen

5

Totaal

174
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De voorbereiding van het traject en de kick-off zijn geëvalueerd in een gesprek met CvB-leden en invoercoördinatoren
en werden goed bevonden. Het gemeenschappelijk communicatieplan werd als nuttig ervaren, ook door de instellingen,
al liet de aanpak en de snelheid van de implementatie vanaf de
start al verschillen zien tussen de instellingen. Soms had dat
te maken met onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of
kleine technische mankementen, maar vaker nog met het gegeven dat elke instelling de implementatie vorm geeft volgens
de eigen werk- en organisatieprocessen.
Zo heeft ROC Aventus de kennisuitwisseling besproken binnen
het directieteam, waarbij ook de kosten en baten uitgebreid
aan de orde zijn gekomen. Gekozen is voor het aanstellen van
meerdere invoercoördinatoren. Per sector is één persoon verantwoordelijk voor het ‘halen en brengen’ van informatie.
De ervaring van ROC Aventus is dat het veel energie vraagt om
docenten te bewegen ook halffabrikaten in het documentatiesysteem te zetten. Dat is logisch: het vergt lef om conceptversies naar buiten te brengen en anderen om feedback te vragen.
Een bonus voor ROC Aventus is de eenvoud van het systeem
die het mogelijk maakt gemakkelijk een directe link leggen
met de eigen digitale leer- en werkomgeving.
Bij ROC Ter AA heeft elke afdeling een docent die actief documenten verzamelt bij de opleidingsteams. Ter AA heeft bovendien de A6-kaart op het openingsscherm gezet van alle
computers, zodat iedereen direct bij het opstarten van de pc

REFLECTIE

Prioriteiten stellen en
sturen, makkelijker
gezegd dan gedaan…
Terugkijkend op drie jaar ervaring met arrangementen gericht op het via een integrale aanpak invoeren van competentiegericht leren in het mbo, kunnen mijns inziens uit
de voorgaande beschouwingen een tweetal belangrijke
lessen voor de nabije toekomst worden getrokken. Ten
eerste: concentreer je op de thema’s die er werkelijk toe
doen in de fase van implementatie waarin je je bevindt. En
ten tweede: zorg dat sturing en voortgangsbewaking daarop zijn afgestemd. Een korte toelichting op beide lessen.

Concentratie op de thema’s die er toe doen
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Om in 2010 competentiegericht leren aan te kunnen bieden
aan deelnemers, zal het management allereerst scherpe prioriteiten moeten stellen. De tijd begint immers te dringen. Roc’s
zijn nu te weinig gefocust bezig om het herontwerp tijdig rond
te krijgen. Zullen de docenten straks in staat zijn het nieuwe
curriculum uit te voeren? Dat is toch geen onbelangrijke vraag
in dit stadium van de implementatie? Volgens mij wordt er
momenteel te weinig progressie gemaakt met de competentieontwikkeling van docenten om straks het competentiegerichte onderwijs goed uit te kunnen voeren. Er is in de meeste
gevallen zelfs nog geen basis gelegd voor de zo noodzakelijke
sturingsrelatie tussen docent, opleidingsteam en leidinggevende. Er zijn noodzakelijke eerste stappen gezet, zo leert ons
de beschouwing van Meziani en Beugel. Maar van daadwerkelijke competentieontwikkeling, gericht op de vereiste kerncompetenties voor CGO, is nog nauwelijks sprake.
Er zullen dus creatieve manieren gevonden moeten worden
om de vereiste competenties tijdig ’in huis te hebben’. De
route via het eerst opzetten van strategisch hrm-beleid, hetgeen zeer zeker dient te gebeuren, gaat immers te lang duren.
Mogelijk biedt hier het fenomeen ‘persoonscertiﬁcering’ een oplossing die in de vorm van ﬂankerend beleid sneller voor resultaten kan zorgen. Hierbij hoeft het management immers
‘alleen maar’ het besluit te nemen om docenten aan een certiﬁceringstraject deel te laten nemen en voor het benodigde
budget te zorgen.

Sturing en voortgangsbewaking organiseren
In de afgelopen periode is in roc’s veel tijd gaan zitten in het
bij docenten op gang brengen van het gewenningsproces aan
hun toekomstige werk. Werk dat zich voor een groter deel zal
afspelen in een teamcontext. De bijdrage van Kamphuis brengt
in beeld hoe complex een dergelijke opgave is, vooral als die
ontwikkeling min of meer spontaan vanuit het team zelf moet
voortkomen. Een helder besturingskader met duidelijke resultaatafspraken zou het herontwerpproces volgens mij aanmerkelijk
kunnen versnellen. Hetzelfde verschijnsel wordt geïllustreerd
in de bijdrage van Jansen en Tuinstra over de nieuwe zorgstructuur: de implementatie stagneert vooral als gevolg van
een weinig heldere taak-en bevoegdheidsverdeling.
Het is de rol van het management om de opleidingsteams te
ontwikkelen naar meer zelfsturing. Het bepaalt de kaders,
maakt resultaatafspraken en coacht het proces van teamontwikkeling. Dit stelt wel eisen aan de competenties op het
gebied van verandermanagement op het middenniveau. En
natuurlijk ook aan het niveau daarboven, namelijk om deze
competentieontwikkeling op gang te brengen. Komt de ontwikkeling naar teamautonomie eenmaal op gang, dan kunnen de opleidingsmanagers taken afstaan aan de teams, waardoor andere (meer strategische) taken meer geprononceerd
uit de verf kunnen komen. Dit blijft echter een van de lastigste dilemma’s in roc-organisaties: het management krijgt dit
proces niet voldoende van de grond, zo wordt ook weer geïllustreerd in de bijdrage van Bontius en Keizer. Oplossingen
die op korte termijn soelaas zouden kunnen bieden zijn hier
echter veel minder makkelijk voorhanden. Een gericht managementdevelopmentbeleid biedt immers pas op de middellange termijn perspectief voor dit dilemma. Op korte termijn
kan het bestaande managementpotentieel mogelijk slimmer
worden ingezet of intensief worden gecoacht.
Harry van de Goor
Directeur Onderwijsinnovatie CINOP

