interview
Aoc’s onderweg naar competentiegericht beoordelen

Citogroep-uitgave
routebeschrijving voor
mbo-docenten
Met de komst van een competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur doen ook andere
beoordelingsvormen hun intrede bij de mbo-afdelingen van aoc’s. De toetsing van
afzonderlijke deelkwaliﬁcaties maakt met proeven van bekwaamheid grotendeels
plaats voor vakoverstijgende beoordelingen. De Cito-uitgave “Naar competentiegericht toetsen in het groene onderwijs” biedt docenten daarbij de helpende hand.

N

a vier jaar opleiding
krijgt een leerling
de leiding over een
bedrijf. Wanneer hij erin slaagt een
aantal jaren zijn bedrijf succesvol te
runnen, verdient hij het diploma van
zijn beroepsopleiding. De leerling
heeft bewezen over de juiste beroepshouding, voldoende kennis en de bij
zijn vak passende vaardigheden te
beschikken. “Uiteraard is deze toetsvorm een illusie. Opleidingen lopen
hiermee tegen talloze praktische problemen op. Een proeve van bekwaamheid als beoordelingsvorm vormt
vooralsnog de meest natuurgetrouwe
afspiegeling van een beroepssituatie”,
aldus opleidingskundige Jurriaan
Steen.

Competentiegericht
beoordelen
De omschakeling naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur
brengt de introductie van andere
toetsvormen met zich mee. Veel docenten vinden dit lastig. De toetsing
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van afzonderlijke deelkwalificaties
verdwijnt in veel gevallen en maakt
plaats voor een combinatie van portfolio’s en proeven van bekwaamheid als
toetsvormen. Steen stelt dat met de
introductie van proeven van bekwaamheid een moeilijke vorm van
toetsing binnen het onderwijs zijn
intrede heeft gedaan. Dit geldt zeker
voor de algemeen vormende deelkwalificaties. Het is de opdracht om te
komen tot een goede integratie van bij
elkaar passende deelkwalificaties. Ook
het portfolio speelt een rol. Hierin verzamelt de leerling met behulp van een
persoonlijk ontwikkelingsplan regelmatig bewijzen van zijn leeractiviteiten. Het portfolio kan dienen als toelatingsbewijs voor deelname aan een
proeve van bekwaamheid. ‘Naar competentiegericht beoordelen in het
groene onderwijs’ geeft een toelichting op de theoretische achtergronden
van bij een competentiegerichte kwalificatiestructuur passend toetsmateriaal en verduidelijkt dit met een aantal
praktijkvoorbeelden. Steen maakte
samen met Jos Winkels, projectleider
MBO Groen van de Citogroep, het
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boekje ‘Naar competentiegericht
beoordelen in het groene onderwijs’
als hulpmiddel bij het maken van
nieuwe toetsvormen. Dit boekje
bestaat uit honderd pagina’s en rolt
binnen afzienbare tijd in de brievenbussen van de examensecretarissen
van aoc’s. In deze uitgave beperken de
auteurs zich uit pragmatische overwegingen slechts tot theoretische informatie over het portfolio. Steen: “Er
bestaat al ander materiaal van de Citogroep met veel praktische informatie
over portfolio’s. In deze uitgave leggen
we de nadruk op de proeve van
bekwaamheid”

Grote veranderingen
De proeve van bekwaamheid weerspiegelt de laatste ontwikkelingen op
het terrein van toetsing. Menig docent
herinnert zich nog de schriftelijke
toetsing van praktijkvakken. Winkels
neemt daarbij de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van tractoren bij
het vak Techniek als voorbeeld. Leerlingen noteerden tijdens een repetitie

f oto : g e r r i t st r i j b i s

¯ Jos Winkels (l) en Jurriaan Steen:
Beoordelen is meer dan het aanstrepen
van fouten of afvinken van handelingen

bekwaamheid dient als terugblik maar
tegelijkertijd als planning.”

Landelijk voorgeschreven
materiaal

de op een tekening afgebeelde onderdelen van een tractor. Met een grondige theoretische kennis scoorden
zelfs leerlingen met twee linkerhanden ruime voldoendes voor praktijkvakken. De resultaten van een proeve
van bekwaamheid laten zien hoe een
leerling daadwerkelijk in de praktijk
functioneert.
Voor docenten leidt de introductie van
proeven van bekwaamheid tot grote
veranderingen. Winkels noemt een
aantal verschillen met beoordelingsvormen uit het verleden. Proeven van
bekwaamheid sluiten aan op het competentiegerichte onderwijs waarbij
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten uit meerdere deelkwalificaties
in een duidelijk herkenbare beroepssituatie in één proeve aan bod komen.
De titel van de Citogroep-publicatie
geeft volgens hem al inzicht in de verschillen tussen de huidige en toekomstige toetsvormen. Winkels en Steen

kozen een bij de onderwijskundige
ontwikkelingen passende titel voor
hun boekje. Beoordelen paste beter bij
proeven van bekwaamheid dan toetsen. Winkels: “Beoordelen duidt op
een bredere ontwikkeling. Velen associëren toetsen nog met het aanstrepen
van fouten en het afvinken van handelingenlijsten.” Portfolio’s en proeven
van bekwaamheid bieden meer. Ze
houden de leerlingen tevens een spiegel voor en bieden hen de gelegenheid
tekortkomingen te corrigeren. Ze gelden niet als afsluiting maar als onderdeel van de studie. Ze geven inzicht in
de capaciteiten van leerlingen en dienen tevens als vertrekpunt voor het
vervolg van hun opleiding. Een proeve
van bekwaamheid stelt leerlingen in
staat hun tekortkomingen te inventariseren en daar hun studieprogramma
op aan te passen. Winkels: “Met een
toets sluit je een onderdeel van de
opleiding af. Een proeve van

Bij een competentiegerichte kwalificatiestructuur rust op individuele aoc’s
de taak zelfstandig beoordelingsmateriaal te ontwikkelen. Landelijk door de
Citogroep voorgeschreven proeven
van bekwaamheid vergroten wel de
uniformiteit, maar misstaan volgens
Winkels bij de huidige onderwijsvisie.
De beoordeling van leerlingen vindt
plaats in de beroepssituatie. Deze
loopt per regio uiteen. Zo verschilt de
aanpak van veehouders in kleigebieden enigszins van die van hun collega’s op de zandgrond. Winkels: “Een
op landelijke afname ontwikkelde
toets gaat gedeeltelijk voorbij aan de
specifieke eigenschappen van regio’s
en bedrijven. Daarmee vergroten we
de afstand naar de praktijk.” Ook voeren aoc’s de competentiegerichte kwalificatiestructuur in een verschillend
tempo in. Daarom namen de auteurs
meerdere varianten van proeven van
bekwaamheid in hun uitgave op.
Voor sommige aoc’s bieden de blauwdrukken van toetsen naast de indicatoren ook een omschrijving van de bekwaamheden en een leidraad voor de
beoordeling. Voor andere aoc’s lieten
de auteurs de omschrijving van de
bekwaamheden bewust achterwege.
Winkels: “In de aanloopfase bieden
richtlijnen extra steun. Aan de andere
kant bestaat het risico dat ze minder
recht doen aan de reële situatie.” Wel
stelt hij dat aoc’s zaken als de beroepspraktijk, zelfsturing, reflectie en
beroepshouding in alle varianten terugvinden omdat hij dit als onlosmakelijke elementen van competentiegericht toetsen beschouwt.
Winkels constateert dat docenten uit
het groene onderwijs positief staan
tegenover de ontwikkeling van proeven van bekwaamheid. Ook nu al richt
menig docent zich met het toetsmateriaal al op beroepssituaties. Ze vinden
het vanzelfsprekend dat het beoordelingsmateriaal aansluit bij de beroepspraktijk. De introductie van deze
toetsvorm betekent voor hen geen
Y
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revolutie. Met hun bestaande toetsmateriaal van deelkwalificaties richten ze
zich echter nog op specifieke onderdelen van beroepssituaties terwijl proeven van bekwaamheid een praktijksituatie als geheel omvatten. Winkels:
“Wij bespeuren dan ook nauwelijks
onwil. Wel maken sommige docenten

zich ongerust, omdat ze de eisen niet
kennen.” Hij stelt echter ook een
groeiende behoefte aan wat meer rust
vast in het groene onderwijs. Deze tak
in het beroepsonderwijs kenmerkt
zich door snel opeenvolgende veranderingen. Hij pleit er daarom voor bij
eventuele aanpassingen in de toe-

profiel

komst niet het gehele systeem, maar
alleen de knelpunten aan te pakken:
“Laten we bij een lekkende badkamer
niet meteen het hele huis slopen.” Œ
Gerrit Strijbis

In Profiel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school

H
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et zit er bijna op?
Ja, vorige week vrijdag
(half april) was eigenlijk de
laatste normale schooldag. Nu moeten er
alleen wat zaken worden afgerond en ik ben
nog met doorstroom natuurkunde bezig.

In stappen
Dennis Stam (21)
School: MAS Alkmaar
(Clusius College)
Opleiding: 4-jarige levensmiddelentechnologie (vierdejaars)
Voor het mbo: het vmbo van
Willem Blaeu (daar stopte vap
vanwege te weinig belangstelling) en het vmbo ‘hiernaast’
(van Clusius)
Woonplaats: Heerhugowaard
Bijbaantje: Op vrijdagavond in
kaasspeciaalzaak ‘De fromagerie’ in Heerhugowaard
Hobby’s: Voetbal en computers
Favorieten: tijdschrift: Natuurwetenschap en techniek; film:
Swordfish; tv-programma: Discovery Channel; vakantieland: Italië (de
meren); gerecht: Hollandse pot
Favoriete club:“Niet echt, ik kies voor het
mooiste spel”
Karakter: direct, ondernemend, vastbesloten,
slordig, rustig, hardwerkend, onzeker, nuchter
Goed voornemen: genieten van het leven
Foto: Dennis met voetbalschoenen

22

Wat ga je hierna doen?
HAS Den Bosch. Ik ben al op een open dag
geweest en vorig jaar op een kennismakingsdag. Ik heb er reuze zin in. Intussen zit ik
hier toch ook al bijna zes jaar; ik heb het nu
wel gezien. Op 6 juli krijg ik mijn diploma.
En dan; ik zie de HAS als een uitdaging.
Wat is het bijzondere van deze school?
Het is kleinschalig en er is goed contact met
de leraren. We zijn bijvoorbeeld op excursie
naar Frankrijk geweest, een kaaskeurwedstrijd. Dan zie je leraren ook anders; ga je bijvoorbeeld een keertje met ze naar een kroeg.
En het onderwijs hier?
Je krijgt de kans om allerlei projecten uit te
voeren, bijvoorbeeld met CCFood. (Dat staat
voor Clusius Convenience Food (gemaksvoeding); er lopen projecten met productie, controle en onderzoek). Je kijkt bijvoorbeeld naar
verbetering van het productieproces. Ik ben
bezig met ontwikkeling van een database
voor kwaliteitsgegevens. Leuk, want je kunt
vaak zelfstandig werk doen in overeenstemming met je belangstelling. Sinds kort worden
ook eersteklassers ingeschakeld bij de productie (broodjes kroket bijvoorbeeld) en dan
moet je leiding geven. Je leert ze bijvoorbeeld
over hygiëne en het gebruik van apparatuur.
Je kunt je zo echt ontplooien. Ik ben altijd wel
een beetje onzeker geweest, maar ik heb me
hier wel ontplooid. Zelfstandigheid wordt
echt gestimuleerd; dat is toch heel goed.
Die kaaskeurwedstrijd, wat is dat?
Ja, we werden tweede; het jaar daarvoor zelfs
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eerste. Wie het best de soort, leeftijd en kwaliteit van de kazen beoordeelt, scoort het
hoogst. Er doen ook Zwitserse scholen mee,
en bijvoorbeeld het Van Hall. Dit jaar speelt
het in Alkmaar. Omdat we zo goed scoren,
maar ook vanwege het 750-jarig bestaan van
de stad.
Waarom voeding?
Mijn oom zit ook in de voeding. Hij werkt in
het productiemanagement bij Nestlé. Ik heb
er toen ik nog op het vmbo zat, een week
stage gelopen. Dat was heel interessant.
Bovendien kwam uit een beroepentest dat ik
het vooral in een combinatie van voeding en
techniek moest zoeken. Op de HAS kies ik
waarschijnlijk voor productiemanagement.
Wat doe je met de computer?
Spelletjes spelen en ik ben ook bezig om een
website te bouwen, via www.rednl.tk. Dat is
tenminste de bedoeling, maar het kost wel
een hoop tijd.
En voetbal?
Ik ga twee keer in de week trainen. Ik zit nu
in de selectie. Bij de wedstrijden, op zaterdag,
speel ik meestal linkshalf, ik hou wel van de
aanval. We staan in de middenmoot; daarmee
hebben we onze doelstelling dit jaar gehaald.
Speel je al lang?
Ongeveer vanaf mijn vijfde. Op mijn zesde
mocht ik al met de ‘effies’ meedoen. En dan
groei je zo langzaam door naar de senioren.
Ga je door met voetbal in Den Bosch?
Ja, ik kijk wel uit naar een voetbalclub daar.
Wat zou je het liefst willen bereiken?
Daar houd ik me niet mee bezig. Het volgende doel is de HAS halen. Alles in stappen. Œ
Ton van den Born

