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HANS F. VAN AALST
Camminghalaan 6
3981 GH Bunnik
vrijdag 21 maart 1997

AAN:
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Onderwerp:
Geachte heer Van Aartsen,
Per separate fax heb ik U heden volgens afspraak het door U gevraagde advies over
mogelijke nieuwe arrangementen voor de inrichting van het praktijk onderwijs in het
middelbaar agrarisch beroepsonderwijs doen toekomen. (Uw kenmerk: DWK. 969075).
De gesprekken die ik bij de voorbereiding van dit advies had met betrokkenen geven
hoop op een vruchtbaar vervolg. Ik wens U daarmee veel succes.
Desgewenst ben ik graag bereid het advies nader toe te lichten. Ik hoop in elk geval
dat het aan Uw verwachtingen voldoet.
Graag dank ik de medewerkers van Uw departement voor omringende
werkzaamheden.

Met dank voor het in mij gestelde vertrouwen,
Met vriendelijke groet,

Hans F van Aalst
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SAMENVATTING VAN DE INHOUD
De minister van L.NV heeft besloten dat de AOC's meer zeggenschap moeten
krijgen over het leren in de praktijk. Hij schaft de verplichte winkelnering bij IPC's
af en voert vraagsturing in.
Daarbij staat het belang van leren in de praktijk niet ter discussie. De minister wil
wel garanties dat de kwaliteit daarvan optimaal is èn dat vormen worden gekozen
die op de toekomst zijn toegesneden. (Hoofdstuk; DE VRAAG).
Er is nog weinig gemeenschappelijk over probleem- en doelstellingen van dit
beleid. Dat is niet noodzakelijk een negatief verschijnsel. Veel (ingrijpende)
veranderingen kenmerken zich in een aanvangsfase door een zekere
onduidelijkheid. Het is wel een gegeven dat aandacht vraagt. (Hoofdstuk: DE
CONTEXT).
ARRANGEMENTEN
Ik heb in dit advies allereerst geprobeerd die inhoudelijke visie nader in te vullen.
Ik heb criteria bepaald voor effectiviteit van bestaande arrangementen voor leren in
de praktijk: schöol-werk(stage) en school-IPC (gesimuleerde praktijk). Een
belangrijke conclusie is dat zulke criteria pas realiteit worden als ze zijn
gespecificeerd in de lokale situatie van het AOC en ingepast in een goed systeem
van kwaliteitszorg. (Hoofdstukken: ARRANGEMENTEN I en II).
Praktijksimulatie is naar mijn oordeel de kern van het aanbod van de IPC's. Dit is
en blijft een zeer krachtig leermiddel voor het agrarisch onderwijs. De effectiviteit
ervan vraagt echter meer aandacht dan tot op heden. Er is een verschuiving
gaande van praktische, technische handelingen naar meer geïntegreerde
vaardigheden. Daarbij zijn met name computer-simulaties krachtig. Er zijn in
toenemende mate praktijksimulaties verkrijgbaar, maar ook IPC's zouden in die
markt een rol kunnen spelen. Het leren omgaan met complexe, kapitaalintensieve
machines is naar mijn oordeel geen taak van het gesubsidieerde
beroepsonderwijs. (Hoofdstuk ARRANGEMENTEN II)
Vervolgens heb ik elementen van nieuwe arrangementen benoemd. Het begrip
praktijk breidt zich uit naar lerende organisaties en netwerken. De ontwikkeling van
persoonlijke bekwaamheden, waaronder innovatieve bekwaamheden krijgt meer
accent.
Er is - op de wat langere termijn - een ontwikkeling naar leerarrangementen
waarbij de verantwoordelijkheid bij de leerling ligt, de vraag naar kwalificaties wordt
verbreed naar employability en de school meer een makelaarsrol vervult. Vormen
van afstandsleren kunnen de effectiviteit van leerprocessen aanzienlijk verhogen.
(Hoofdstuk: ARRANGEMENTEN III).
VRAAGSTURING
Het is voor een moderne school ondoenlijk alles in eigen huis te hebben. Het leidt
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tot verlies van kwaliteit als van docenten wordt verwacht dat ze alles kunnen.
Hoewel er door AOC's verschillende keuzen zijn te maken ligt het voor de hand dat
zij in toenemende mate externe faciliteiten inkopen óf uitbesteden. Dat geldt ook
voor gesimuleerde praktijk.
De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van effectieve leerarrangementen
ligt bij het AOC, dat daartoe afspraken met de leerling maakt. Het AOC kan
onderdelen van het arrangement uitbesteden, inkopen of zelf ontwikkelen. Kwaliteit
en kostprijs zijn het criterium. Uitbesteden kan het beste op basis van een
specifiek contract waarin die criteria zichtbaar worden. Een model voor zo'n
contract is in het advies opgenomen. Dit model kan zeer wel worden toegepast op
de relatie AOC's-IPC's.
Het is niet altijd doelmatig dat elk AOC individueel leermiddelen uitbesteedt,
inkoopt of ontwikkelt. De minister kan uit het oogpunt van macro-doelmatigheid
eisen stellen aan (voor praktijksimulatie geoormerkte) bekostiging in termen van
taakdeling, en vormen van concentratie en gemeenschappelijk gebruik. Het
huidige aanbod van IPC's dient op deze aspecten te wórden doorgelicht in
vergelijking met mogelijkheden die AOC's zelf hebben of kunnen ontwikkelen.
In het hoofdstuk over VRAAGSTURING bespreek ik de risico's die daaraan
kunnen kleven, zoals versnippering, wegvloeien van geld en een toenemende
claim op het bedrijfsleven. De conclusie is dat de risico's zeer wel zijn te
beheersen. Tegelijk zijn de potentiële opbrengsten groot en moeilijk anders te
realiseren.
De instrumentatie van vraagsturing is kritisch. Criteria voor overheidsregulering
van "markten" zijn van toepassing. Programma-financiering lijkt ongeschikt. Het
leidt tot administratieve last en de voordelen van vraagsturing worden niet of maar
beperkt bereikt. Het goede model is om geld dat nu via IPC's aan mao wordt
besteed over te dragen aan AOC's, eisen te stellen aan de kwaliteit van de
contracten tussen AOC's en IPC's, aan macro-doelmatigheid en aan de
kwaliteitszorg op de AOC's. Hier kan iri stappen naar tob worden gewerkt.
Voor het overgangstraject zijn verschillende samenhangende sporen te
onderscheiden. Afbouw van gedwongen winkelnering kan snel, voorlopig met
behoud van een totaalquotum dat AOC's afnemen bij IPC's. Dat quotum kan in
stappen worden verminderd. De bekostiging kan in stappen worden overgeheveld
naar AOC's als een vorm van geoormerkt geld. In een tweede fase (bijvoorbeeld
na 2002, na een evaluatie van de eerste fase) kan het oormerk er af en kan dit
geld worden opgenomen in de lump-sum. Dit hoeft niet generaal te gebeuren ,
maar kan per AOC, afhankelijk van dei realisering van een adequaat functionerend
systeem van kwaliteitszorg. Dit dient extern te worden getoetst.
DB IPC's.
Aan de invoering van de WEB is een ingrijpend en langdurig proces van
heroverweging van het nieuwe mao voorafgegaan. De vorming van AOC's, de
kwalificatiestructuur en nieuwe bestuurlijke verhoudingen zijn daarvan de uitkomst.
Voor de IPC's is zo'n strategische heroriëntatie achterwege gebleven. Naar mijn
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oordeel zijn de IPC daarmee beleidsmatig op achterstand gezet. Daarom moet
parallel aan de invoering van vraagsturing een proces in gang worden gezet van
herijking van IPC's.
Daarbij zijn er diverse mogelijkheden.
(A) De eerste mogelijkheid is dat de IPC's zich concentreren op de kerntaak:
praktijksimulatie ten behoeve van het mao. Dat betekent een forse investering in
herdefinitie van het aanbod, in overleg met AOC's. Het genoemde instrument van
contractkwaliteit kan daarbij behulpzaam zijn. AOC's zullen meer dan ooit tot beleid
moeten komen waar het de inzet van gesimuleerde praktijk betreft. Dit mode! ligt
voor de hand, aangezien AOC's de belangrijkste klant van IPC's zijn.
Het is niet uitgesloten, en mogelijk in het belang voor het in stand houden van een
agrarische onderwijs-infrastructuur dat partijen op den duur tot de slotsom komen
dat (tenminste bestuurlijke) integratie in beider belang is. Een en ander hangt
samen met processen van concentratie bij AOC's.
(B) Het andere model is dat IPC's zich ten principale richten op andere opties en
de dienstverlening naar AOC's zien als een afgeleide daarvan. De volgende opties
zijn denkbaar:
• praktijksimulaties in opdracht van bedrijfsleven, alliantie met LOBAS;
• op sectorale innovatie gericht onderwijs; alliantie met (sectorale) kenniscentra.
(C) De derde optie is dat IPC's verzelfstandigen en hun geld verdienen in de
markt. Ik acht dit geen reële mogelijkheid.
Welke optie uiteindelijk ook uit de bus komt, er is niet langer aanleiding de taken
van de IPC's in de WEB te regelen. Dat geldt ook voor de innovatietaak. Die kan
zeer wel verlopen via de BOA-regeling. Andere aanbieders van innovatiediensten
aan het mao zijn ook niet in de wet geregeld.
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1. Het is gewenst dat de minister met AOC's, IPC's, bedrijfsleven en andere
betrokkenen spreekt over de visie achter de invoering van vraagsturing tussen
AOC's en fPC's, en over de verwachte opbrengsten overeenstemming bereikt.
Ik heb waargenomen dat het besluit om vraagsturing in te voeren door velen
niet in de juiste context is begrepen: en dat er onduidelijkheden zijn over de
bedoeling daarvan. Dat is storend voor het succes van het beleid. Ik heb
tevens bereidheid kunnen constateren om de uitdagingen van de toekomst aan
te gaan, maar onduidelijkheid over doelen en koers en plotselinge ingrepen
werken verlammend.
Ik heb in dit advies elementen van de toekomst geschetst en effectiviteit van
leerarrangementen op allerlei aspecten benadrukt. Deze twee hoofdpunten
dienen naar mijn oordeel bij de te bereiken opbrengsten centraal te staan.
2. Ik adviseer de minister verantwoordelijkheid te nemen voor een proces van
herijking van de IPC's, en met de besturen van de IPC's een proces van
heroriëntatie in gang te zetten, dat tot doel heeft in 1998 tot conclusies te
komen in de vorm van een reorganisatieplan.
Naar mijn oordeel bevinden de IPC's zich in een situatie van beleidsmatige
achterstand. Zo'n situatie leidt tot demotivatie van mensen,
overlevingsstrategieën en andere reacties die de effectiviteit van het beleid
ernstig kunnen ontregelen.
Ik heb in dit advies enkele mogelijke scenario's geschetst die de discussie
kunnen faciliteren.
3. Er is geen twijfel over het belang van leren in de praktijk voor de middelbare
agrarische opleidingen. Aan de effectiviteit en toekomstgerichtheid kan echter
veel verbeteren. Ik adviseer de minister de invoering van kwaliteitsbeleid op
AOC's op deze punten te intensiveren als conditie voor overdracht van geld van
IPC's naar AOC's.
Het hoofdstuk over arrangementen bevat de inhoudelijke aangrijpingspunten
voor die intensivering.
Het hoofdstuk over vraagsturing geeft aan dat er ruimte is het geld voorlopig
aldus te oormerken. Op termijn is overheveling naar de lump-sum bekostiging
echter onvermijdelijk. Externe toetsing op kwaliteitsbeleid lijkt mij voor die stap
een zinvol instrument. Aldus ontstaat ook met het oog op de langere termijn
een heldere koers.
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4. Ik acht het van belang dat het aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering wordt
gekozen bij concrete acties op de AOC's op het gebied van uitvoering en
organisatie van arrangementen voorleren in de praktijk, en bij kwaliteit van
contracten tussen AOC's en IPC's, die achteraf extern worden beoordeeld,
bijvoorbeeld voorlopig om de twee jaar. Centrale beoordeling van plannen
vooraf, zoals bij programma-financiering, acht ik minder effectief.
5. Ik geef de minister in overweging de AOC's en de IPC's uit te nodigen onder
zijn leiding het bestaande aanbod op IPC's door te lichten op
(macrodoelmatigheid, gegeven de huidige en eventueel toekomstige situaties
van AOC's. De criteria uit de WEB (schaal, deskundigheid, outillage) kunnen
daarbij onverkort gelden. Van belang is tot heldere analyse van kosten te
komen,
6. Ik adviseer de minister bij zijn beleid onderscheid te maken tussen faciliteiten
die worden ingericht op basis van macro-doelmatigheid van onderwijsuitvoering
en die welke gezien moeten worden als vervangende stage op basis van
bedrijfsrisico's. Dit kan leiden tot verdere verduidelijking van
verantwoordelijkheden bij het inrichten van gesimuleerde praktijk.
7. Ik adviseer de minister zowel de onderwijs- als de innovatietaak van de IPC's te
zijner tijd uit de WEB te halen.
IPC's kunnen zeer wel bijdragen aan het agrarisch onderwijs zonder die basis
in de WEB, zoals dat ook voor allerlei andere instellingen geldt. Het hoofdstuk
over vraagsturing gaat hier nader op in.
8. Het is ongewenst in het ODC aan te geven welke eindtermen waar geleerd
moeten worden.
Het is onderwijskundig niet verantwoord aan te geven waar een eindterm het
meest effectief kan worden geleerd. Factoren die de aard van het leerproces
betreffen zijn belangrijker. Verder is de systematiek van de WEB dat
verantwoordelijkheid voor inrichting bij onderwijsinstellingen ligt, als de
resultaten maar behaald worden. In die systematiek past niet dat de overheid
daar toch invullingen aan geeft. Opheffen van de gedwongen winkelnering is
ook vanuit dit gezichtspunt juist.
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DE ADVIESVRAAG

*

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft informatie over de achtergronden van de adviesvraag,
* Aanleiding voor de adviesvraag is het advies van de heer Peper over gewenste
aanpassingen in de kennisinfrastructuur in de'agrarische sector.
* Achtergronden zijn;
• Het beleid om af te stappen van gesubsidieerd aanbod en vraagsturing in te
voeren;
• Wijzigingen in de agrarische sector moeten consequenties hebben voor het
praktijkonderwijs;
• De wijzigingen in het rnao (AOC's, kwalificatiestructuur) hebben
consequenties voor IPC's;
*

Ik Interpreteer de vraag ais volgt:
• Het nut en de waarde van (eren in de praktijk staat niet ter discussie;
« De vraag is wel hoe praktijkvorming beter kan met het oog op de toekomst
en gezien de veranderingen in de agrarische sector en in het mao;
• Deze inhoudelijke insteek is bepalend voor institutionele regelingen;
• Herijking van de rol van IPC's Is niet alleen een uitkomst van vraagsturing,
maar teven een voorwaarde voor het succes daarvan. Daarom is een
proces van herijking van IPC-taken onderdeel van dit advies.

De vraag
De minister heeft mij gevraagd om hem "advies te geven over mogelijke nieuwe
arrangementen voor de inrichting van het praktijkonderwijs in het middelbaar
agrarisch beroepsonderwijs, naast de huidige vormen: IPC en
beroepspraktijkvorming (d.w.z. stage)".
Het gaat om arrangementen die met de tijd kunnen meegroeien, criteria voor
kwaliteit en een procedure voor kwaliteitsborging, die LNV kan gebruiken bij het
toetsen van de besteding van de middelen die LNV besteedt aan het "leren in de
praktijk". Aandacht wordt gevraagd voor de inhoudelijke en de organisatorische
kanten. (Zie voor de adviesaanvraag de bijlage.)
De directe aanleiding voor de vraag vormt het advies van de heer Peper over
gewenste aanpassingen in de kennisinfrastructuur in de agrarische sector met de
titel: "Duurzame kennis, duurzame landbouw" en het kabinetsstandpunt daarbij.
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* Afbakening met betrekking tot taken van IPC's
Dit advies heeft alleen betrekking op de taken van IPC's ten behoeve van de mboopleidtngen in de AOC's.
IPC's vervullen ook andere taken, zoals voor het vbo op AOC's en taken voor anderen dan AOC's,
zoals de opleiding landbouwtechniek aan de MTS in Apeldoorn, het HAO, buitenlandse klanten,

ondernemers, etc. In termen van personeelsinzet bezetten mao-taken bijna 2/3 van
de capaciteit.
Achtergronden
Het advies van de heer Peper over het mao zat in de lucht. Achtergronden zijn:
* de meer algemeen gevoelde noodzaak om af te stappen van door de overheid
gesubsidieerd aanbod en vraagsturing in te voeren;
* de grote wijzigingen in het mao van de afgelopen jaren;
* de indruk dat wijzigingen in de agrarische sector consequenties moeten hebben
voor aard en organisatie van het praktijkonderwijs en de plaats van de IPC's
daar in.
* Vraagsturing
De dynamiek in de samenleving dwingt de agrarische sector van een gesloten
naar een open systeem. Het advies van de heer Peper schetst de veranderingen
die daarmee gepaard gaan.
Die veranderingen vragen om een andere sturing door de overheid. Sterk op
aanbod gerichte gewoonten dienen te worden vervangen door vraag-gestuurde
mechanismen en het profijtbeginsel. Zo kan de overheid meer op de achtergrond
treden terwijl vraagsturing en profijtbeginsel kwaliteit garanderen, of die wellicht
verbeteren, en flexibiliteit bevorderen. Aldus, kort samengevat, de politieke keuze.
In dit kader neemt het kabinet in zijn reactie op het advies van de het Peper het
standpunt in dat:
"het niet meer past een verplichting tussen AOC's en IPC's te laten voortbestaan
waarbij de AOC's voor hun zogenaamde praktijkcomponent dwingend op IPC's zijn
aangewezen". De minister vervolgt: "Ik zal deze verplichting met ingang van het
jaar 2000 opheffen, door de AOC's in staat te stellen zelf te bepalen hoé zij deze
praktijkcomponent wensen in te vullen."
De minister wil de AOC's dus meer verantwoordelijkheid geven voor het
praktijkonderwijs.
* Herijking van onderwijs
De veranderingen eisen ook een herijking van het onderwijs. Voor het middelbaar
agrarisch onderwijs zijn de AOC's, de kwalificatiestructuur en de WEB
uitdrukkingen van deze herijking.
* Leren in de praktijk, de IPC's
Een bijzonder punt van zorg is voor de minister vanLNV "het leren in de praktijk".
De minister stelt daar thans apart middelen voor beschikbaar via de bekostiging
van taken die IPC's t.b.v. de middelbare beroepsopleiding verzorgen. Dit is ook in
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de WEB opgenomen. IPC's hebben daarbij de taak: "door het verlenen van
diensten aan AOC's bij te dragen aan de inhoudelijke vernieuwing en de
doelmatige uitvoering van het onderwijs. De centra ontwikkelen daartoe voorstellen
voor de inhoud en inrichting van het onderwijs en verzorgen onderdelen van het
onderwijs die vanwege de schaal waarop de desbetreffende activiteiten verricht
moeten worden, de vereiste deskundigheid of de benodigde outillage of door de
risico's die de betreffende activiteiten meebrengen voorde bedrijfsvoering van het
bedrijf of de organisatie waarde beroepspraktijkvorming wordt verzorgd,
doelmatiger op centraal niveau dan door de AOC's afzonderlijk verzorgd kunnen
worden" (artikel 1.3.5., lid 3).
Dit artikel is opgenomen om de alom gewaardeerde bijdrage van de vroegere
praktijkscholen aan het mao te waarborgen. Het is te zien als een uitwerking van
het "schering en inslag" beleid, waarbij de minister van LNV verantwoordelijkheid
op zich neemt voor sectorspecifieke aspecten van het agrarisch onderwijs, binnen
het algemene beleid zoals vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.

Interpretatie van de vraag
• Doel is verbetering van leren in de praktijk
De minister wil criteria voor nieuwe arrangementen een rol laten spelen bij de in te
voeren vraagsturing. Daaruit valt af te leiden:
• Het nut en de waarde van leren in de praktijk staat niet ter discussie;
• De vraag is wel hoe praktijkvorming beter kan met het oog op de toekomst en
gezien de veranderingen in de agrarische sector en in het mao;
• Vanuit deze inhoudelijk insteek volgen institutionele regelingen.
• Herijking van de rol van IPC's
Aan de invoering van de WEB is een ingrijpend en langdurig proces van
heroverweging van kenmerken van het nieuwe mao voorafgegaan.
Maatschappelijke veranderingen en de veranderende omstandigheden in de
bedrijfstak zijn geleidelijk vertaald naar een grondig veranderde opzet van het mao.
Voor de IPC's is zo'n strategische heroriëntatie achterwege gebleven. Er is een
andere institutionele vorm gekozen (van ongeveer 10 regionale praktijkscholen
naar 3 landelijke IPC's) en "innovatie" is als taak aan de vroegere praktijkscholen
toegevoegd, maar deze maatregelen zijn niet vanuit een heldere strategische visie
genomen. Een herijking van de (macro-)doelmatigheid van centrale taken in een
nieuwe situatie van AOC's is bij mijn weten niet uitgevoerd. De innovatietaak is
onduidelijk gebleven. In feite zijn de bestaande en in de historie gegroeide taken
van de vroegere praktijkscholen gecontinueerd. De verandering van naam kan dat
niet verhullen.
Hoewel sommigen de opname van de IPC's in de WEB als winst beschouwen, zijn
IPC's daarmee naar mijn oordeel beleidsmatig op achterstand gezet. Ze worden
beoordeeld op successen uit het verleden en zijn verder geheel aangewezen op
wat zij op eigen kracht aan vernieuwingen (hebben) kunnen realiseren.
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Het lijkt erop dat de minister deze situatie thans op z'n merites wil beoordelen en
zo nodig verbeteren.
De toekomst van de IPC's heeft in het kabinet-standpunt bij het advies van de heer
Peper weinig aandacht gekregen. Het kabinet spreekt over "voorzover dat gewenst
is bevorderen van de integratie tussen AOC's en IPC's". In combinatie met het
opheffen van de "verplichte winkelnering" betekent dit dat bestaande taken van
IPC's gedeeltetijk kunnen worden overgenomen door AOC's of dat ze zichzelf
moeten bewijzen in een systeem van vraagsturing waarbij (eventueel nieuwe)
criteria voor hoogstaande en moderne praktijkvorming worden gehanteerd.
Dit beginpunt lijkt te mager waar IPC's een beleidsmatige achterstand hebben.
Effectieve vraagsturing vereist competente, flexibele aanbod-organisaties. Het is
niet een kwestie van het stellen van de goede vragen alleen. Goede vragen
vereisen een goed weerwoord. In de interactie ontstaat kwaliteit.
In mijn visie is herijking van de taken van IPC's dus niet alleen de uitkomst van
vraagsturing, maar tevens een parallelle voorwaarde. Anders gezegd: een goed
geleid proces van herijking van taken en functies van IPC's kan bijdragen aan de
verbetering van het praktijkleren in het mao en is in zekere zin voorwaardelijk voor
een succesvolle invoering van vraagsturing.
Ik betrek bij mijn advies dan ook dit proces van herijking.
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*

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over AOC's, IPC's, hun onderlinge verhouding en het
bedrijfsleven. Het beschrijft posities over praktijkleren en de weg naar de
toekomst.
Enkele kenmerkende fragmenten uit de tekst zijn:
* Er zijn op AOC's 1016,2 fte voor docenten en stafmensen ten behoeve van het
mao en 332,7 fte voor ondersteunend personeef;
* Voor uitvoering van (middelbaar) onderwijs dragen de IPC's bij met tenminste
165 fte instructeurs en staf en 110 fte ondersteuning;
* De relatie tussen AOC's en IPC's is goed, maar er is ook sprake van logistieke
problemen, kwaliteitsproblemen en ondoelmatigheid. Met de gedwongen
winkelnering is eigenlijk niemand gelukkig.
* Er zijn initiatieven om de onderlinge afstemming te verbeteren, maar tot op
heden ontbreekt gemeenschappelijk beleid.
* Er is een algemene erkenning van het belang van leren in de praktijk. Dat
belang is soms weinig gearticuleerd.
* De argumenten in de WEB voor inrichten van (gesimuleerde) praktijk op IPC's
hebben vooral betrekking op macro-doelmatigheid van onderwijs (schaal,
deskundigheid, outillage), maar representeren deels ook bedrijfsbelangen
(risico's). Het is lastig deze inhoudelijke criteria terug te vinden in
verantwoordelijkheden.
* Het is thans niet duidelijk welk deel van de IPC-voorzieningen is ingericht als
onderwijsvoorziening op basis van macro-doelmatigheid en welk deel op basis
van bedrijfsbelangen (en dus opgevat moet worden als vervangende stage).
*

Er zijn duidelijk verschillen in visie-ontwikkeling - wat is de koers naar de
toekomst? Sommige informanten benaderen de situatie vanuit gearticuleerde
visies en komen met heldere standpunten. Anderen zijn juist in een proces van
visie-ontwikkeling gewikkeld. Positie keuze is dan nog moeilijk. Ik ben ook
gebrek aan visie tegengekomen. Men verdedigt het bestaande.
* Weer anderen komen naar voren met oplossingen (bijvoorbeeld: programmafinanciering, verzelfstandiging) waarvan bij nader inzien niet erg duidelijk is
welk probleem daarmee eigenlijk wordt opgelost c.q. welk doel daarmee wordt
gediend.
* Dit gegeven verdient nadrukkelijk aandacht.
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De situatie
* De AOC's
Er zijn 18 AOC's. Elk AOC heeft nevenvestigingen. Als het gaat om het mao zijn er
39 vestigingen. (AOC's verzorgen ook voorbereidend beroepsonderwijs op een groter aantal

locaties.) Er zijn 1016,2 fte voor docenten en stafmensen ten behoeve van het mao
en 332,7 fte voor ondersteunend personeel.
De AOC's hebben, zeker op centraal niveau, bij monde van de AOC-raad, een
heldere visie. Deze komt er in hoofdlijnen op neer dat AOC's in toenemende mate
hun eigen boontjes kunnen doppen, binnen de kaders die de WEB geeft. Dit blijkt
onder meer uit geleidelijke invoering van meer bedrijfsmatige aspecten zoals een
businessplan en kwaliteitszorg. Processen van verdere schaalvergroting en
regionalisering zijn te voorzien. Er is een langzaam begin om tot procedures voor
en vormen van taakdeling te komen.
Innovatie vinden zij een reguliere taak, te realiseren via regionale (en eventuele
internationale) allianties en een eigen budget.
Duidelijk is dat aspecten van deze visie in sommige AOC's ook feitelijke gestalte
krijgen. Tegelijk is ervoor anderen een hele afstand tussen de dagelijkse
werkelijkheid en deze ambities. Een afstand die in bepaalde opzichten risico's 'm
zich draagt.
De AOC-raad acht verschillen tussen instellingen onvermijdelijk en ook wenselijk.
De visie van de AOC-raad valt te typeren als consoliderend. Na de tumultueuze
verandering van de afgelopen jaren breekt er een periode aan waarin (binnen de
kaders van de WEB) nieuwe routines worden geleerd (integrale
verantwoordelijkheid voor opleidingsarrangementen, kwaliteitszorg, continue
innovatie) en het streven erop is gericht deze te verbeteren. Tegelijk worden op
diverse plaatsen de kiemen voor verdere ontwikkelingen al gelegd, bijvoorbeeld
waar sprake is van allianties rond zogenaamde "agrarische kennis centra".
* De IPC's
Er zijn 3 IPC's: "Plant", "Dier" en "Groene Ruimte", met 8 vestigingen. 2e zijn
enkele jaren geleden ontstaan uit fusies van elf zelfstandige praktijkscholen. Er
werken ongeveer 400 instructeurs die 363 fte bezetten waarvan 272 ten behoeve
van het subsidie deel. Daarnaast zijn er 285 mensen in dienst voor ondersteunend
werk. (225 fte, waarvan 183 voor het subsidiedeel). Van het subsidie deel is 60%
bestemd voor AOC's en 30% voor "innovatieve leerlingruimte". Voor uitvoering van
onderwijs dragen de IPC's dus bij aan het mao met tenminste 165 fte instructeurs
en staf en 110 fte ondersteuning.
De voornaamste dienst aan de AOC's (voor het mao) zijn de verplichte
praktijkschoolweken. Daarnaast schakelen AOC's IPC's in voor het ontwikkelen
van leermiddelen. IPC's leveren in beperkte, maar toenemende mate een bijdrage
aan de praktische toetsing, maar vooral bij specifieke certificaten. De inspectie
meent dat hier verbetering moet optreden.
Er wordt verder samengewerkt bij contractonderwijs en (incidenteel) bij
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internationalisering. Soms worden IPC-instructeurs ingezet bij AOC's. Sommige
AOC's gebruiken de diensten van een IPC veel, anderen heel weinig. Afstand
speelt bij de keuze tot samenwerking een belangrijke rol en verder of een
specifieke deskundigheid wel of niet aanwezig is.
IPC's verrichten nog tal van andere taken. Het betreft bijvoorbeeld
praktijkonderwijs voor het vbo op AOC's en taken voor anderen dan AOC's, zoals
de opleiding landbouwtechniek aan de MTS in Apeldoorn, het HAO, buitenlandse
klanten, ondernemers, etc. Voor IPC's is de synergie tussen hun diverse
werkgebieden een punt van aandacht en bedrijfsvoering.
De IPC's zijn trots op wat ze kunnen, tegelijk verkeren ze in een fase van
heroriëntatie. Er wordt hard gewerkt aan een analyse van de veranderende
omgeving, aan eigen sterke en zwakke punten en mogelijke antwoorden daarop.
Dat proces is nog niet afgerond. De beslissing van de regering om voor de aan
AOC's vraagsturing in te voeren heeft vermoedelijk versnellend gewerkt. Enkele
belangrijke vragen die om een antwoord vragen zijn hoe synergie valt te bereiken
(c.q. te behouden) tussen taken voor de AOC's en andere activiteiten, hoe de
innovatietaak valt in te vullen, waar de IPC's hun "voeding" aan ontlenen en of
gekozen moet worden voor regionale of landelijke inbedding.
* De relatie tussen AOC's en IPC's
Het is mij gebleken dat AOC's graag gebruik maken van de diensten van IPC's en
dat leerlingen er ook plezier aan beleven.
Er zijn ook wel problemen. Het rapport "Versterking relatie Innovatie- en
praktijkcentra Agrarische opleidingscentra" dat Mw. Van den Berg in opdracht van
de VPL en AOC-raad heeft samengesteld, brengt die problemen genuanceerd in
kaart. Sommige problemen hangen duidelijk samen met de veranderingen bij
AOC's: grotere instellingen, meer flexibele leerwegen door de invoering van de
kwalificatiestructuur.
Groepen leerlingen die op het IPC komen blijken bijvoorbeeld te verschillen in voorkennis, terwijl
het IPC een min of meer uniform aanbod heeft afgesproken. Een ander voorbeeld is dat maar
enkele leerlingen tegelijk begeleid kunnen worden bij het werken met machines. Omdat een hele
groep tegelijk naar het IPC gaat, moeten de anderen in die tijd wat anders doen. Vaak betreft dat
dan dingen die ook heel goed op het AOC zelf zouden kunnen.

Maar er zijn ook problemen die samenhangen met de zogenaamde verplichte
winkelnering.
Een voorbeeld hiervan is dat er een vaste omvang voor IPC-tijd geldt per opleiding, waar sommige
AOC's behoefte hebben om daarin te variëren. Ook hebben diverse AOC's delen van het
praktijkleren tot volle tevredenheid gerealiseerd in samenwerking met het omringende
bedrijfsleven. De verplichte praktijkweken op het IPC hebben in de beleving van deze AOC's te
weinig toegevoegde waarde voor de betreffende leerlingen. Ze zouden het IPC wel willen blijven
gebruiken voor leerlingen die geen geschikte stageadressen kunnen vinden. Er zijn ook
problemen met de extra kosten voor de leerlingen die zijn verbonden aan de (verplichte)
praktijkweken. De inspectie vraagt zich af of bepaald aanbod (sociaal/maatschappelijke
vaardigheden) wel tot de taken van IPC's gerekend kunnen worden. (Jaarverslag)

Er is dus sprake van logistieke problemen (onder meer door gebrekkige
communicatie en onvoldoende flexibiliteit), van kwaliteitsproblemen (onvoldoende
toegevoegde waarde t.o.v. andere vormen van praktijkleren) en van
ondoelmatigheid (door de verplichting bepaalde quanta per opleiding af te nemen).
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Het bovenstaande wekt wellicht de indruk dat het helemaal niet goed zit tussen
AOC's en IPC's. Die indruk zou verkeerd zijn. Er is bij beide partijen de wil om tot
betere afstemming te komen. Er zijn op dat vlak ook initiatieven genomen. Tot op
heden ontbreekt echter een gemeenschappelijk beleid.
* Het bedrijfsleven
Een groot aantal agrarische bedrijven bieden leerlingen stage plaatsen. Het
LOBAS bewaakt de kwaliteit en draagt ook verantwoordelijkheid voor het aantal
bedrijven dat stagiairs toelaat- Individuele bedrijven beslissen echter. De AOC's
benaderen de bedrijven.
Het georganiseerd bedrijfsleven hecht aan de IPC's en aan hun bijdrage aan het
mao. Niet helemaal duidelijk geworden is de aard van hun betrokkenheid. Het
bedrijfsleven is volgens de WEB betrokken bij het opstellen van de kwalificatiestructuur, bij de stages en bij examens. De uitvoering van onderwijs is de taak van
de AOC's, die daarbij gebruik (kunnen) maken van IPC's als dat macrodoelmatigheid dient.
De onduidelijkheid schuilt erin dat argumenten voor inrichten van (gesimuleerde)
praktijk op IPC's in de WEB niet alleen betrekking hebben op macro-doelmatigheid
van onderwijs (schaal, deskundigheid, outillage), maar deels ook bedrijfsbelangen
representeren (risico's). Het is lastig deze inhoudelijke criteria terug te vinden in
verantwoordelijkheden.
Bedrijven kunnen (volgens het erkenningsreglement opleidingsbedrijven)
takenclusters "in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het opleidingsbedrijf'
laten aanbieden door derden. Het lijkt echter niet de bedoeling dat bedrijven
verantwoordelijkheden voor stage "afschuiven" naar een overheidsvoorziening als
het IPC. De verwarring wordt vergrootidoordat in het OPC '97 de tijd voor het leren
op IPC's wordt gerekend tot de stage-tijd. Daarbij wórdt IPC-praktijk impliciet als
een onderdeel van de stage bepaald en niet als een onderwijsvoorziening, zoals
de WEB aangeeft.

Beleving van het probleem
Het viel me in m'n contacten op dat er geen sprake is van een duidelijk gevoeld en
geformuleerd probleem. De inhoud van het advies van de heer Peper is alleen in
algemene termen bekend, het regeringsstandpunt en de nuances daarin soms
helemaal niet. Men erkent wat klachten in de samenwerking maar meent die met
wat betere samenwerking en afspraken op te kunnen lossen. Een pilot project van
de IPC's met drie AOC's moet daarvoor ervaring opleveren. Dat vraagsturing ook
tot meer ingrijpende wijzigingen kan (en moet) leiden dringt nog maar langzaam
door.
Met de gedwongen winkelnering is eigenlijk niemand gelukkig. Deze wordt zowel
door AOC- als door IPC-mensen als ondoelmatig eri vervlakkend ervaren.
Er is een algemene erkenning van het belang van leren in de praktijk. Dat belang
is soms overigens weinig gearticuleerd: het is gewoon ondenkbaar dat een
beroepsopleiding geen praktijk kent. Anderen benadrukken het belang van de stijl
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van leren en de motivatie die daarvan uit gaat: onze leerlingen leren graag "met
hun handen".
De kwalificatiestruktuur heeft veel los gemaakt: enkele AOC's hebben veel energie
gestopt in het realiseren van participerend leren, of zijn daar nog volop mee bezig.
Afstemming tussen theorie en praktijk en het betrekken van bedrijven
(bedrijfsbegeleiders) bij leerprocessen en beoordeling zijn punten waar veel
energie in gaat zitten. Voorlopig heeft men daar z'n handen vol aan. Er is enige
argwaan tegen (weer) nieuwe initiatieven.

Verschillen in visie-ontwikkeling
Op het gebied van visie-ontwikkeling - wat is de koers naar de toekomst? - zijn er
grote verschillen. Sommige informanten benaderen de situatie vanuit duidelijk
gearticuleerde visies en komen met heldere standpunten. Anderen zijn volop in
een proces van visie-ontwikkeling gewikkeld. Positiekeuze is dan nog moeilijk. En
zij die vanuit een duidelijk visie met standpunten komen roepen de argwaan van de
anderen over zich af. Ik ben ook gebrek aan visie tegengekomen.
Het is dan moeilijk zich een concrete voorstelling te maken van toekomstige
situaties die anders zijn dan de huidige. Men verdedigt het bestaande. Weer
anderen komen naar voren met oplossingen (bijvoorbeeld: programmafinanciering, verzelfstandiging) waarvan bij nader inzien niet erg duidelijk is welk
probleem daarmee eigenlijk wordt opgelost c.q. welk doel daarmee wordt gediend.
Er is kennelijk nog weinig gemeenschappelijk over probleem- en doelstellingen.
Dat is niet noodzakelijk een negatief verschijnsel. Veel (ingrijpende) veranderingen
kenmerken zich in een aanvangsfase door een zekere onduidelijkheid. Het is wel
een gegeven dat aandacht vraagt.

blz. 17 van 59
LNVADVIS.DOC printdatum: 21-03-97 15:00

ARRANGEMENTEN: ALGEMENE CONCLUSIES

ARRANGEMENTEN.
ALGEMENE

CONCLUSIES

Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag naar "mogelijke arrangementen voor leren in
de praktijk die met de tijd kunnen meegroeien".
Er worden drie arrangementen geanalyseerd:
• Het arrangement school-werk
# Het arrangement schoo!-werk-IPC
• Nieuwe arrangementen (groei in behoefte)
De algemene conclusies uit die drie analyses zijn:
* Het begrip "praktUk"
• Het begrip "praktijk" verbreedt zich geleidelijk. Het omvat: stagebedrijven,
ketens, lerende organisaties en netwerken.
• Een bijzonder element van "praktijk" is gesimuleerde praktijk. Dit is een krac; süg
leermiddel. Het hoort ten principale tot het domein van de school. Bedrijven
kunnen gesimuleerde praktijk inrichten als vervangende stage in geval van
ernstige bedrijfsrisico's.
* Potentiële opbrengsten van leren in de praktijk zijn:
• Persoonlijk functioneren in een arbeidssituatie, het leren van persoonlijke
bekwaamheden, met name:
• facit knowledge
• oplossen van kernproblemen
• sleutelcompetenties
• innovatie bekwaamheid
• Het kunnen leggen van verband tussen theorie en praktijk
• Het leren van praktische handelingen
•

Het belang van persoonlijke bekwaamheden neemt toe.

* Effectiviteit
* Effectiviteit betekent: optimale toegankelijkheid, optimale leerresultaten en
minimale kosten.
• Leren in de praktijk is alleen onder bepaalde voorwaarden effectief. Die
voorwaarden zijn onder te brengen in de volgende rubrieken:
1. de praktijk in het leerplan (inhoud, gekozen doelen, relatie met eindtermen,
studeerbaarheid, kwaliteit van leerprocessen);
2. de praktijk in de school: de organisatie (instap-voorwaarden, keuze van
stageplaatsen, controle op criteria, gebruik van contracten, organisatie in de
tijd); de begeleiding; de beoordeling;
3. de praktijk in het bedrijf of het netwerk: de begeleiding en de beoordeling
vanuit het bedrijf of netwerk waar wordt geleerd;
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4. de relatie tussen school en praktijk (soorten afspraken, functionele
koppelingen);
5, de praktijk ais onderdeel van kwaliteitszorg
«Criteria
. • Dergelijke rubrieken behoeven uitwerking in criteria. Bij elk criterium valt een
lijst uitspraken te maken die aangeven wanneer het betreffende onderdeel
goed is en een lijst wanneer het niet goed genoeg is.
. • Zulke uitwerkingen behoren geleidelijk tot stand te komen en onderdeel te zijn
van een meer omvattend systeem van lokale kwaliteitszorg,
• Effectief Ieren
• Kwaliteit van leerprocessen is een kernelement. Al dat niet goed verzorgd is, is
ai het andere overbodig,
• De kwaliteit van leren verbetert als tenminste de volgende elementen in een
geschikte mix voorkomen:
» Goede uitleg;
• Frequent overleg met medeleerlingen en docenten;
* Real-time overleg (discussiegroep, werkoverleg, klassegesprek) en
• Uitgesteld overleg (zoals maken resp. nakijken/nabespreken van een
stageverslag);
• Iets doen;
• Opklimmende zelfregulatie.
• Slurpende inefficiënties in de uitvoering
In de praktijk is het verband tussen doel en uitvoering vaak zwak ontwikkeld.
Deze inefficiëntie ontstaan vermoedelijk door een samenspel van;
• Praktische problemen;
• Gebrek aan schoolbeleid.
* Afspraken en contracten
• Voor een goed arrangement moet helder zijn waar het over gaat en wie wat
doet, Er zijn vier soorten functionele koppelingen, die bij het maken van
dergelijk afspraken kunnen worden gehanteerd;
• Aanvulling, Op het werk vooral andere dingen geleerd dan op schoof,
• Taakdeling. Hierbij gaat het om communicerende vaten - er wordt van uit
gegaan dat sommige taken zowel op school als op het werk kunnen worden
geleerd. Het is meereen kwestie van praktische mogelijkheden, voorkeuren
voor en opvattingen over leren, niveau van de opleiding en type leerlingen
welke combinatie wordt gekozen.
• Ondersteuning van het Ieren op school: bijvoorbeeld door de concrete
ervaring als aanleiding en context te nemen voor theorie-onderwys.
• Ondersteuning van leren op het werk door de school: bijvoorbeeld door
systematische reflectie op ervaringen.
• De keus voor een bepaalde koppeling moet afhangen van het soort doelstelling
dat wordt nagestreefd.
* Gesimuleerde praktijk
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•

•
•

•
•

•

Er is toekomst voor praktijksimulatie. Het is een krachtig leermiddel. De
variëteit en complexiteit daarvan nemen toe, de vraag zal blijven. Er is een
verschuiving zichtbaar van meer technische vaardigheden naar géintegreerde
vaardigheden. Computersimulaties winnen aan betekenis. Leren omgaan met
zeer dure apparatuur hoort wellicht helemaal niet in het gesubsidieerd initïee\
onderwijs (meer) thuis. Instructie voor dergelijke gespecialiseerde apparatuur
lijkt een verantwoordelijkheid van betreffende bedrijven te zijn, en niet te
hoeven drukken op de algemene kosten van initieel onderwijs,
Een criterium voor de inzet van gesimuleerde praktijk is afbreukrisico in de
bedrijven, complexiteit en kosten/baten verhouding. Eenvoudige handelingen
kunnen ook in de stage of in een school-practicum worden geleerd.
De invoering van vraagsturing in de relatie tussen AOC's en IPC's moet in dit
licht worden bezien. Vraagsturing waarborgt meer dan in het verleden dat
AOC's goede afwegingen maken over inzet van praktijksimulaties. De lijn
doortrekkend: AOC's moeten ook kunnen afwegen of ze praktijksimuiaties niet
beter zelf kunnen ontwikkelen of inkopen en onderhouden in plaats van
uitbesteden (aan IPC's r anderen),
AOC's zullen in elk geve <.eer dan in hc verleden hun beleid met bet *king
tot inzet en beheer van dit leermiddel moeten ontwikkelen.
Of praktijk-simulaties centraal of regionaal beschikbaar zijn, is een kwestie van
kosten in relatie tot gebruiksintensitelt. AOC's zullen daarom moeten komen tot
vormen van gezamenlijke uitbesteding, gezamenlijk gebruik en onderlinge
taakverdelingen.
De keuze van de plaats wordt bepaald door bereikbaarheid vo de doelgroep.

• interessante arrangementen met het oog op veranderende behoeften
Op grond van gaande ontwikkelingen zijn arrangementen interessant als er
ervaring wordt ontwikkeld met;
• de ontwikkeling van innovatie-bekwaamheden;
• het verbreden van de praktijk naar lerende organisaties en netwerken
• afstandsleren als middel voor optimalisering van onderlinge ondersteuning en
de kwaliteit van leerprocessen.
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ARRANGEMENTEN I: LEREN OP SCHOOL EN WERK
• Uitbuiten van natuurlijke verschillen
Alle beroeps opleidingen in Nederland kennen een combinatie van leren op school
en leren op het werk. Leren vindt in beide situaties plaats, maar er zijn van nature
belangrijke verschillen.
Leren op school vertrekt vanuit formeel geformuleerde doelstellingen
("eindtermen") en vertaalt die naar leeractiviteiten zoals lessen, practica,
groepsopdrachten etc. Die activiteiten worden geoptimaliseerd naar de gewenste
output. Leerlingen/cursisten worden daarop individueel getoetst.
In een bedrijf zijn de aandacht en de werkzaamheden primair gericht op
ondernemingsdoelstellingen (produktie, financieel resultaat, groei, innovatie). Het
doel is niet kennis, maar actie. Leren verloopt veel opener. Leerlingen komen als
het ware geleidelijk tot de ontdekking dat ze dingen leren. Leerresultaten zijn vaak
geroutiniseerd en nauwelijks bewust. Specifiek voor (spontaan, informeel) leren
op het werk is de ontwikkeling van persoonsgebonden kennis uit ervaring,
zogenaamde tacit knowledge.
De kunst van een goed arrangement is deze natuurlijke verschillen zo goed
mogelijk uit te buiten.
• Potentiële opbrengsten
Er is redelijke overeenstemming over wat er geleerd kan worden op een stage.
Globaal gaat het om:
• Het leggen van verband tussen theorie en praktijk
• Het leren van praktische handelingen
• Persoonlijk functioneren in een arbeidssituatie, het leren van persoonlijke
bekwaamheden, met name:
• tacit knowledge
• oplossen van kernproblemen
• sleutelcompetenties
Tacit knowledge verwijst naar persoonlijke ervaringskennis. Die blijkt als iemand
in een situatie snel en adequaat handelt, eigenlijk zonder er bij te hoeven
nadenken. Het kan gaan om eenduidige handelingen zoals bijvoorbeeld de goede
keuze van gereedschap, een goede volgorde van handelen enz.
Sommige beroepssituaties zijn echter niet zo eenduidig, er spelen allerlei factoren
tegelijk een rol, er zijn meerdere oplossingen "goed", snelheid is soms belangrijker
dan kwaliteit. Onstenk noemt dit kernproblemen van het beroep. Hij pleit er
terecht voor kernproblemen meer aandacht te geven bij de structurering van
beroepsopleidingen, en niet alleen uit te gaan van een verzameling min of meer
losse handelingen.
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Sleutelcompetenties verwijzen naar brede algemene eigenschappen, waaronder
met name:
- specialistisch vakmanschap
- organisatorisch vakmanschap
- sociale, waaronder communicatieve vaardigheden
- werkondememerschap
- innovatie gerichtheid
Belangrijk in dit verband is het begrip "all-rounder". Dit begrip benadrukt de
samenhang tussen deze competenties.
* Effectiviteit
Er bestaat in het mbo een lange traditie in het vorm geven van stages en de relatie
tussen school en werk. Wat opvalt is de verscheidenheid in organisatievormen.
Kennelijk zijn er weinig gestandaardiseerde uitvoeringsnormen.
Stages zijn echter alleen onder bepaalde voorwaarden effectief. Effectiviteit
betekent: optimale toegankelijkheid, optimale leerresultaten en minimale kosten.
Die voorwaarden zijn onder te brengen in de volgende rubrieken:
1. de stage in het leerplan (inhoud, gekozen doelen, relatie met eindtermen,
studeerbaarheid, kwaliteit van leerprocessen)
2. de stage in de school: de organisatie (instap-voorwaarden, keuze van
stageplaatsen, controle op criteria, gebruik van contracten, organisatie in de
tijd); de begeleiding; de beoordeling
3. de stage in het bedrijf: de begeleiding en de beoordeling vanuit het bedrijf
4. de relatie tussen school en bedrijf (soorten afspraken, functionele
koppelingen)
5. de stage ais onderdeel van kwaliteitszorg
Dergelijke rubrieken behoeven uitwerking in criteria. Bij elk criterium valt een lijst
uitspraken te maken die aangeven wanneer het betreffende onderdeel goed is en
een lijst wanneer het niet goed genoeg is. Inspectie-voorschriften in Noord Ierland zijn op
dit punt goede voorbeelden.

Zulke uitwerkingen voeren in dit advies te ver. Ze behoren geleidelijk tot stand te
komen en onderdeel te zijn van een meer omvattend systeem van lokale
kwaliteitszorg. Uitwerkingen zullen altijd een lokaal karakter hebben. Specifieke
omstandigheden zijn belangrijk om kwaliteit te bereiken.
* Voorwaarden voor effectief leren
Ik beschouw de voorwaarden voor het leren zelf als een kernelement. Al dat niet
goed verzorgd is, is al het andere overbodig.
Leren verbetert als tenminste de volgende drie elementen in een geschikte mix
worden verzorgd: (OESO, 1996; ARO, De leerling en zijn zaak, 1995):
• Goede uitleg van feiten, ideeën, vaardigheden. Veel van onze scholen en
leermiddelen zijn hierop ingericht: klaslokalen met een bord, leerboeken,
video's etc. Uitleg moet functioneel zijn. Uitleg van theorie moet samen gaan
met levensechte toepassingen.
• Frequent overleggen: leerlingen moeten ideeën, dingen die ze opvallen,
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twijfels met anderen bespreken. Overleg tussen leerlingen onderling en van
leerlingen met "leermeesters" (instructeurs, leraren, praktijkbegeleiders, de chef
etc.) vullen elkaar zinvol aan. Leraren vormen voor leerlingen een model, en
voorzien in coaching. Medeleerlingen begrijpen vaak beter waar problemen
zitten en hebben vaak een praktische manier om iets uit te leggen.
Overleggen kan gericht zijn op het geven van feed-back, op reflectie, op het
bespreken van theorie, op afspraken, op het vastleggen van wat is geleerd,
etc.
Er valt zinvol onderscheid te maken tussen:
• real-time overleg (discussiegroep, werkoverleg, klassegesprek) en
• uitgesteld overleg zoals maken respectievelijk nakijken/nabespreken van
huiswerk, een stageverslag, etc;
• Leeromgevingen moeten uitnodigen om iets te doen. Het kan gaan om iets
uitbeelden, iets maken, iets nadoen, etc. etc. Doen kan in de échte
produktieve praktijk, in een gesimuleerde situatie, in een practicum, een
groepsoefening, een project, etc.
Aan deze drie voorwaarden moet op basis van gezond verstand en veel recent
onderzoek worden toegevoegd:
• Opklimmende zelfregulatie:
Hiermee wordt iets bedoeld wat bekwame docenten al lang wisten: voor goede
leerresultaten is niet alleen intelligentie van belang, maar vooral ook dingen als:
greep hebben op de situatie, een beetje slim omgaan met medemensen, kunnen
doorzetten, maar ook op tijd kunnen stoppen. De meeste leerlingen moeten dat
langzaam aan leren, docenten moeten het roer geleidelijk overgegeven. Het
gaat er om dat leerlingen zelf actief hun leeractiviteiten, maar ook hun inzet en
intenties kunnen sturen.
Volgens Monique Boekaerts e.a. gaat het bij zelfregulatie om een combinatie van zes
elementen: (1) vakkennis en (2) weten wanneer vakkennis werkt, van (3) cognitieve strategieën
(de aandacht ergens op richten, iets bewust vasthouden etc), om (4) motivationele strategieën
(inschatten van sociaal-emotionele informatie (of een docent even gen zin heeft met jou te
praten) en het omgaan daarmee), van (5) cognitieve zelfregulatie (eigen doelen plannen en
bewaken) en van (6) emotionele zelfregulatie (afspraken met jezelf maken, doorzetten e.d.). Er
zijn in het mbo praktische uitwerkingen in ontwikkeling.

Leren is het meest effectief als er een goede mix van de genoemde voorwaarden
is gemaakt en enige samenhang is gewaarborgd. Hans Lodewijks spreekt over
krachtige leeromgevingen.
Volgens sommigen moet aan het lijstje goede toetsing worden toegevoegd. Ik
aarzel hier omdat toetsing vaak juist weinig bijdraagt aan effectiviteit van
leerprocessen. (OESO, 1995, Cambridge-conferentjeAssessment). Potentieel is
frequent terugkoppelen en vastleggen van wat is geleerd is natuurlijk zeer
belangrijk. Zelfevaluatie van leerlingen zou daarbij meer prominent aanwezig
moeten zijn. Frequent terugkoppelen heb ik in bovenstaand lijstje begrepen onder
overleggen. Zelfevaluatie is onderdeel van zelfregulatie.
Moderne informatie- en communicatie-technologie kan de effectiviteit van een
leerarrangement verhogen. Uitleg door middel van video of CD-rom is vaak zeer
effectief, een intranet maakt zowel real-time als uitgestelde interactie mogelijk
zonder dat men ter plaatse hoeft te zijn en computergestuurde simulaties zijn
bijzonder krachtig.
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* Afspraken en contracten

Voor een goed arrangement moet helder zijn waar het over gaat en wie wat doet.
Onderstaande tabel definieert vier soorten functionele koppelingen, die bij het
maken van dergelijk afspraken kunnen worden gehanteerd.

Functionele koppelingen tussen school en werk
• Aanvulling. Bij een keuze voor aanvulling worden op het werk vooral andere
dingen geleerd dan op school. Sommige dingen kunnen inderdaad bij uitstek op
schooi geleerd worden: talen, wiskunde, bepaalde theoretische begrippen uit de
schei- en natuurkunde, en ook bepaalde praktische vaardigheden (op dit aspect
kom ik 20 terug). Andere kunnen bij uitstek op eert bedrijf geleerd worden:
bijvoorbeeld persoonlijke ervaringskennis ("tacH" knowledge) in het oplossen
van onverwachte problemen, afwegingen maken tussen tegenstrijdige
Informatie. Deze aspecten kunnen worden benoemd als "kernproblemen" van
het beroep.
* Taakdeling. Hierbij gaat het om communicerende vaten - er wordt van uit
gegaan dat sommige taken zowel op school als op het werk kunnen worden
geleerd. Het is meer een kwestie van praktische mogelijkheden, voorkeuren
voor en opvattingen over leren, niveau van de opleiding en type leerlingen
welke combinatie wordt gekozen.
* Ondersteuning van het leren op school: bijvoorbeeld door de concrete
ervaring als aanleiding en context te nemen voor theorie-onderwijs, of door op
school onderwezen theorie praktisch te oefenen;
• Ondersteuning van leren op het werk door de school: bijvoorbeeld door
voorbereidende praktische oefeningen en theorie of door systematische reflectie
op ervaringen. Door de ARO is geconstateerd dat ondersteuning door de school
van leren op het werk aan betekenis zou moeten winnen. Systematische
reflectie is voornamelijk ontwikkeld in het dienstverlenings onderwijs, mede
omdat daar de ontwikkeling van de persoon voor de beroepsuitoefening van
oudsher van vitaal belang is.
De keuze voor een bepaalde koppeling hangt af van het leergebied. Als het gaat
om praktische vaardigheden ligt bijvoorbeeld taakdeling voor de hand. Voor het
leren van theorie kunnen vormen van ondersteuning van de school door het werk
van belang zijn. Voor het leren van persoonlijke bekwaamheden in ondersteuning
door de school van leren op het werk wezenlijk.
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Koppelingen worden soms verkeerd gekozen. Er wordt bijvoorbeeld nogal eens
van uit gegaan datje in de praktijk het beste praktische vaardigheden leert en op
school wel theorie. Dat is een misverstand.
Kun je praktische vaardigheden alleen op het werk leren?
Je kunt niet in het algemeen stellen dai praktische vaardigheden beter in de
praktijk geleerd kunnen worden dan op school. Soms is zelfs het tegendeel het
geval. Vaardigheden worden in de praktijk vaak routineus geleerd en sterk
gekoppeld aan de context. Er is dan Weinig transfer naar andere situaties. De
mogelijkheid om (herhaald) fouten te maken, of iets op verschillende manieren te
proberen ontbreekt vaak. Er is vaak te weinig tijd voor goede uitleg en frequent
overleg, of de uitleg en het overleg zijn van slechte kwaliteit.
Het leren van praktische vaardigheden: is in zekere zin "schools" leren: er zijn
immers duidelijke en relatief afgebakende doelen en duidelijke criteria voor een
goed resultaat. Waar het op school vaak knelt is outillage en goede, levensechte
opdrachten.
Een goed arrangement zoekt in de combinatie praktisch leren op school en
praktisch leren op bedrijven voor deze zaken een oplossing. Lijsten met praktische
vaardigheden/handelingen dienen dan als een checklist wat waar geleerd wordt.
Vaak is er een zekere opklimming: eenvoudige deelhandelingen worden op school
geoefend, op het werk wordt de vaardigheid als geheel geoefend. De functies
aanvulling, taakdeling en onderlinge ondersteuning komen zo in combinatie aan
bod, al worden ze niet altijd even bewust aangestuurd.
De stelling "theorie leer je op school, door middel van uitleggen; praktijk leer je in
de praktijk door te doen" is dus onjuist. Het is een misverstand plaats en doel aan
elkaar gelijk te stellen. Er is alle aanleiding om bij leren in de praktijk juist extra te
letten op uitleg van theorie, en bij lereh van theorie op school juist extra aandacht
te besteden aan praktische handelingen.
• Sluipende inefficiënties in de uitvoering
*.Fa.citoren
in de praktijk is het verband tussen doel en uitvoering vaak zwak ontwikkeld.
Deze inefficiëntie ontstaat vermoedelijk door een samenspel van verschillende
factoren in de uitvoering, waaronder met name:
• Praktische problemen
• Gebrek aan beleid

Praktische problemen bij de uitvoering spelen een belangrijke rol. Leerlingen weten
niet goed wat er van ze verwacht wordt. De afspraken tussen school en bedrijf
kloppen niet. Op het bedrijf zijn de door de school gewenste mogelijkheden
onvoldoende, leraren op school weten niet wat er op de stages gebeurt,
praktijkbegeleiders hebben onvoldoende theoretische achtergrond enz. enz. Het
inspectierapport over stages in het hoger onderwijs signaleert bijvoorbeeld dat
blz. 25 van 59
LNVADVIS.DOC printdatum: 21-03-97 15:00

ARRANGEMENTEN I: SCHOOL EN WERK

stages in de praktijk sterk bepaald worden door feitelijke of veronderstelde
mogelijkheden op bedrijven, zonder dat daar veel discussie over is.
Scholen hanteren vaak lijsten taken om over taakdeling en aanvulling te kunnen
beslissen. Het blijkt soms niet eenvoudig de eindtermen met zulke taken in
verband te brengen.
Participerend leren, dat als één van de kaders voor de kwalificatiestructuur diende,
gaat sterk uit van ondersteuning. Ondersteuning van het leren op school door het
werk is in de praktijk lastig. Het vereist dat de school bij het onderwijs ook
daadwerkelijk gebruik maakt van ervaringen van leerlingen. Dat is vaak om
logistieke redenen niet te realiseren. Vaak zijn theoriedocenten moeilijk goed te
informeren over die ervaringen. In de praktijk leidt dit er vaak toe dat
praktijkbegeleiders een sterkere rol krijgen. Ondersteuning van het leren op het
werk door de school is al even lastig. Het bedrijf is meestal niet gesteld op kritische
vragen of theoretisch inzichten die de gang van zaken veranderen. Bovendien is
het voor een leerling vaak te moeilijk om zulke inzichten alleen op de
bedrijfssituatie toe te passen. In de praktijk werkt dat alleen als een docent
meewerkt of een groepje leerlingen op hetzelfde bedrijf stage lopen.
De ondersteuningsfunctie verschuift door deze praktische moeilijkheden in de
richting van taakdeling en inhoudelijke verschuift het accent naar het leren van
praktische vaardigheden. Theorie-leren en het leren van persoonlijke
bekwaamheden krijgen dan minder aandacht dan bedoeld. Zo sluipt inefficiëntie
binnen.

.*.ScA?opibe/e/cf
Stages zijn vaak een relatief zelfstandig georganiseerd onderdeel van de
schoolorganisatie. De uitvoering is veelal gedelegeerd naar stage-coördinatoren.
Vertrouwd wordt op hun ervaring en contacten.
Dat is niet per se ineffectief. Bekwame leraren op goede scholen zijn onbewust
bezig met effectiviteit. Zij hebben hier "tacit knowledge" ontwikkeld. Ook de school
heeft een aantal onbewuste routines opgebouwd. De resultaten kunnen heel goed
zijn.
Een methode om effectiviteit te bepalen is dan ook om alleen naar de resultaten te
kijken en de processen over te laten aan de bekwaamheid van de docenten en de
gegroeide organisatie van de school. Je moet dan goede meetinstrumenten voor die
resultaten hebben. Die zijn lang niet altijd voorhanden (Zie alleen al voor toetsen bijvoorbeeld het
boekje "Toetsen getoetsf van Douwe Ettema).

De meeste moderne kwaliteitssystemen kijken echter zowel naar procesvoorwaarden als naar output. De reden is dat bewust maken van
proceskenmerken geplande bijsturing mogelijk maakt. Aan eventuele
onbevredigende resultaten kan dan wat worden gedaan. Belangrijk is dat
proceskenmerken niet van buitenaf gedropt worden, maar door docenten
inderdaad gezien worden als explicitering van hun "tacit knowledge" op het gebied
van effectiviteit. Externe informatie kan natuurlijk wel helpen bij die bewustwording.
Effectiviteit kan alleen verbeteren als de school er systematisch en geleidelijk aan
werkt. Praktijkleren kan verbetren als het onderdeel is van een visie op
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parktiojkleren van de school op de geenste aanpak en van schoolbeleid om die
visie concreet gestalte te gevebn in leer-activiteiten. Dat betekent systematiscje
aansturing door het management, intern kwalitetsbeleid, en personeelsbeleid.
Docenten moeten het beleid als relevant beschouwen en dat hangt onder andee af
van de vraag of ze het idee hebben dat leerlingen er echt wat mee opschieten.

• Conclusies
•

Bij beoordeling van een school-praktijk arrangement dienen de volgende
onderwerpen te zijn uitgewerkt:
» De stage in het leerplan, de school en het bedrijf;
• De relatie tussen school en bedrijf
« De stage als onderdeel van kwaliteitszorg.

•

De onderwerpen moeten geleidelijk worden uitgewerkt in criteria, dat wil
zeggen in uitspraken wanneer een onderwerp goed is en wanneer niet goed
genoeg.

•

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan:
• Criteria voor de kwaliteit van leren. Een mix van de volgende vier elementen
moet zijn verzorgd: uitleg, overleggen, doen en opklimmende zelfregulatie.
• Wie wat doet en voor welke doelstellingen. De selectie van de juiste
functionele koppelingen is verantwoord.
• Het vermijden van sluipende inefficiënties, met name praktische problemen
en onvoldoende inpassing in schoolbeleid.

ARRANGEMENTEN //; SCHOOL-WERK-IPC
Het arrangement school-werk-IPC verschilt van het arrangement school-werk door
het gebruik van buitenschools praktijksimulatie in speciaal daarvoor ingerichte
instituten.
* Praktijksimulatie
Voor het leren van praktische vaardigheden zijn praktijk-simulaties effectief. Dat
zijn situaties die in allerlei opzichten op de echte praktijk lijken, maar door een
docent of door de leerling zelf bewerkt kunnen worden ten behoeve van
leerresultaten. Simulaties zijn bijvoorbeeld te variëren in moeilijkheidsgraad, er zijn
meer of minder fouten of storingen in te bouwen, de aard van de fouten kan
systematisch worden gevarieerd, dingen kunnen eindeloos worden herhaald etc.
In de echte praktijk hangen dit soort variaties van het toeval af.
Ook potentieel afbreukrisico is een argument voor praktijksimulatie. Een bedrijf kan
zich vaak niet permitteren dat er iets fout gaat. Complexe machines zijn vaak zo
kapitaalintensief dat ze ongeschikt zijn om mee te oefenen. Met name complexe
vaardigheden kunnen dan ook beter door praktijksimulaties worden geleerd dan in
de echte praktijk, al zal daar uiteindelijk de kroon op het werk moeten worden
gezet.
Bekende en zeer ver uitgewerkte voorbeelden van praktijksimulatoren zijn te
vinden in de opleidingen voor piloot en loods. Maar ook dichter bij huis:
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autorijinstructeurs maken er bijvoorbeeld gebruik van. Voor het leren van
bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld cash-fiow-beheer of logistiek zijn er goed
uitgewerkte simulatiespelen op de markt. De mini-onderneming die op sommige
scholen is ingericht is een ander voorbeeld op dit terrein. Met de komst van
goedkope en krachtige computers en snelle communicatie-verbindingen zijn de
mogelijkheden voor simulatie als leermiddel enorm gegroeid.
De voorbeelden geven al aan dat simulatieleren niet beperkt is tot het leren van
praktische vaardigheden. Het is ook een krachtig middel voor het leren van
theorie. Zo zijn er uitstekende simulatie-programma's om natuurkundige regels te
leren toepassen, of ecologische patronen te herkennen en te voorspellen.
Sommige bedrijven leggen zich geheel toe op het aanbieden van
leermogelijkheden door simulaties. Er bestaan instituten voor simulatie en training.
Adviesbureaus bieden simulatie-oefeningen aan als onderdeel van de begeleiding
bij reorganisaties.
Praktische vaardigheden worden in het algemeen ingewikkelder. Er is meer
theoretische kennis voor nodig, de bediening van machines is ingewikkelder,
fouten zijn niet direct zichtbaar, maar moeten vaak slim geraden worden enz.
Praktijksimulaties worden daardoor complexer.
Het ontwikkelen van goede praktijk-simulaties is een vak apart. Het is te
verwachten dat scholen in enige mate aangewezen zijn op extern ontwikkelde
simulaties. Op scholen kan echter zeer wel expertise aanwezig zijn om goede
praktijksimuiaties te ontwikkelen.
* De institutionele vorm
Praktijksimulatie is een leermiddel dat naar zijn aard behoort tot het domein van
het leren op school.. De verantwoordelijkheid voor het inzetten van
praktijksimulaties ligt bij de school. Zij kunnen simulaties inkopen (net zoals
leerboeken, practicum-materiaal e.d.), huren of uitbesteden. De combinatie van
kwaliteit en kosten zal dat bepalen.
Criteria voor het inzetten van praktijk-simulaties zijn echter niet alleen
voorbehouden aan de school. De bedrijven bepalen of er inderdaad sprake is van
een te hoog afbreukrisico om vaardigheden in een echte praktijkomgeving te leren.
Zij zullen ook de technische ontwerp-eisen stellen. De school is vooral
verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de simulatie en voor een
doelmatig gebruik.
De invoering van vraagsturing in de relatie tussen AOC's en IPC's moet in dit licht
worden bezien. Vraagsturing waarborgt meer dan in het verleden dat AOC's goede
afwegingen maken over inzet van praktijksimulaties. De lijn doortrekkend: AOC's
moeten ook kunnen afwegen of ze praktijksimuiaties niet beter zelf kunnen
ontwikkelen of inkopen in plaats van uitbesteden (aan IPC's of anderen).
AOC's zullen in elk geval meer dan in het verleden hun beleid met betrekking tot
inzet en beheer van dit leermiddel moeten ontwikkelen. Dat kunnen AOC's niet
ieder op zich zelf. Gezien de hoge kosten die soms aan simulaties zijn verbonden
zullen scholen moeten besluiten tot gezamenlijke uitbesteding, gezamenlijk gebruik
en onderlinge taakverdelingen. De keuze van de plaats wordt bepaald door
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bereikbaarheid voor de doelgroep.

* Conclusies
Er is toekomst voor praktijk-simulaties. Ze kunnen in het onderwijs met zeer veel
nut worden ingezet, met name voor het leren van complexe vaardigheden.
Ontwikkeling van praktijk-simulaties vereist veel deskundigheid, zowel in
technische zin als in onderwijskundige zin. Deze kan zeer wel in bepaalde scholen
aanwezig zijn, maar in het algemeen zullen scholen praktijksimulaties moeten
kopen (zoals ook leerboeken e.d.), huren of uitbesteden. Een belangrijk criterium
voor de inzet ervan is afbreukrisico in de bedrijven en complexiteit. Of praktijksimulaties centraal of regionaal beschikbaar zijn, is een kwestie van kosten in
relatie tot gebruiksintensiteit. De keuze van de plaats wordt bepaald door
bereikbaarheid voor de doelgroep.
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• lnnovatieleren
Sinds de industriële revolutie is leren voor een beroep geleidelijk sterker gericht op
het leren van routines voor bepaalde wel omschreven functies: je leert hoe het
hoort te gaan, wat je moet doen die functie. De laatste tijd komt er meer accent te
liggen op het kunnen veranderen van routines. Functies worden minder nauw
omschreven en ook meer aan groepen (teams) toegekend dan aan individuen. Om
te veranderen moet je, of moet zo'n team, signalen uit de buitenwereld kunnen
oppikken, het eigen werk van tijd tot tijd kritisch kunnen bekijken en nieuwe ideeën
naar boven halen en een kans geven.
Innovatie en routine wisselen elkaar af in de tijd. Na een periode van innovatie
volgt een periode van routinisering. In bedrijven zijn die fasen vaak goed te zien.
Innovatie cycli duren tegenwoordig aanzienlijk korter dan vroeger. In bepaalde
bedrijven zijn perioden van 5 maanden gewoon. Processen van routiniseren en
innoveren lopen daar voortdurend door elkaar heen.
Voor individuele mensen hoeft de bedrijfscyclus niet parallel te lopen met de eigen
cyclus. Mensen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden op meer consoliderend werk,
ook als de organisatie verandert. Ook voor een individu geldt immers dat innovatie
alleen kan gedijen als veel andere dingen routines zijn. Een aantal dingen moet je
aan de automatisch piloot kunnen overlaten om tijd en energie over te hebben om
andere dingen te vernieuwen.
Ook voor leerlingen is de afwisseling tussen consolidatie en innovatie van belang. Iets goed
kunnen en daar de bevrediging van proeven wisselt af met iets veranderen, met de daaraan
verbonden onzekerheden en twijfels, maar ook met de spanning en de blijdschap als er iets moois
uitkomt.

Consequenties voor onderwijs
Er is nog weinig ervaring met innovatieleren en er zijn nog weinig standaarden
voor "krachtige" omgevingen voor innovatieleren.
Enkele elementen zijn (zie verder ARO 1994: leren innoveren op school en in
beroep):
• een lerende cultuur, delen van ervaringen, groepsprestaties, honoreren van
ideeën;
• lezen van vakliteratuur
• externe gerichtheid, netwerkleren.
De organisatie-cultuur is belangrijk. Cruciaal zijn elementen als: waarde toekennen
aan zowel individueel leren als aan leren van elkaar, bieden van mogelijkheden om
dingen uit te proberen, geven van verantwoordelijkheden aan individuen en
groepen. Leiders moeten overstappen naar een coachende stijl van leiding geven.
Dit soort elementen zijn op scholen meestal niet aanwezig. Volgens sommigen is de school (ook)
een vorm van praktijk waarin leerlingen gewoonten vormen die bijdragen aan hun identiteit als
lerend mens. De school is nogal eens gericht op het éne goede antwoord, op het vermijden van
fouten, en op individuele prestaties, bijvoorbeeld via het systeem van toetsing. Eigen
verantwoordelijkheid van leerlingen blijkt in een schoolse omgeving maar moeilijk te realiseren.
Een school zou daardoor te weinig bijdragen aan een innoverende identiteit.

In de kwalificatie-structuur komen eindtermen voor als: "de leerling/cursist kan in
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een overlegsituatie zijn mening over werk-omstandigheden verwoorden en ideeën
aandragen tot verbetering". Zulke eindtermen zijn voor innovatieve bekwaamheid
van groot belang.
Innovatieve vakmensen houden vakliteratuur bij. Deze is weliswaar niet direct
bruikbaar, maar men houdt die kennis in het achterhoofd, omdat die ooit van pas
kan komen. Eerder geleerde - en vooral toegepaste theorie - kan voor innovatie
belemmerend werken, omdat die het zicht ontneemt op nieuwe oplossingen. Een
innovatieve houding kenmerkt zich door gevestigde theorieën - tijdelijk - ook als
"ballast" op te vatten. Innovatie kenmerkt zich ook door voortdurend te letten op
mogelijke verbeteringen. Voor leren innoveren is het dus belangrijk in zulke
culturen te verkeren, maar de daarbij behorende vaardigheden (ook op school) te
oefenen. Dus: als je op stage bent: lezen van bijbehorende vakliteratuur, je
ervaringen en ideeën bespreken met anderen (o.m. leerlingen van andere
bedrijven) en daar conclusies aan verbinden. Docenten vragen ervaringen te
spiegelen aan verschillende theoretische inzichten.
Ook systematische reflectie op de eigen praktijk en confrontatie daarvan met hoe
anderen het doen is een kenmerk van innovatieleren.
Een laatste kenmerk wat ik hier noem is externe gerichtheid. Lezen van
vakliteratuur was daarvan al een voorbeeld. Netwerkleren (zie later) een ander.
* Uitbreiding van "praktijk"

In de beroepspraktijk neemt het belang van leren op het werk toe en het belang
van leren door cursussen neemt af. Deze ontwikkeling is het gevolg van een
toenemende erkenning van het belang van zogenaamde "tacit" kennis, impliciete
en persoonlijk ingekleurde ervaringskennis van mensen. Ervaringskennis die ze
opdoen in het dagelijks werk, in contacten met klanten en leveranciers, etc. Zulke
kennis is als verborgen kapitaal in een bedrijf opgeslagen. Bedrijven gaan er
steeds meer toe over die kennis te expliciteren, gemeenschappelijk te maken en
om te zetten in veranderingen. Organisaties die daaraan expliciet aandacht
besteden worden wel als "lerende organisaties" aangeduid. Cursussen blijven
belangrijk voor instructie, bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. In
lerende organisaties worden cursussen echter altijd ingebed in andere
leerprocessen.
Lerende organisaties zijn er nog weinig (schattingen lopen uiteen van 6 - 25%,
afhankelijk van de definitie), maar ze worden als indicatief gezien voor
concurrentiekracht en ook arbeidsvreugde.
Veel kleine bedrijven hebben vaak allerlei kenmerken van lerende organisaties, ze
zijn "lerende organisaties zonder het te weten". Bewustwording kan helpen het
potentieel beter te benutten.
Consequenties voor beroepsopleidingen

De opkomst van lerende organisaties heeft belangrijke implicaties voor
beroepsopleidingen. Er zal geleerd moeten worden hoe er in een bedrijf geleerd
kan worden en niet langer alleen wat er hoe gedaan moet worden. Leren in teams
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neemt in betekenis toe.
In de beroepspraktijk vindt in toenemende mate leren in netwerken plaats. Dat
blijkt - net zo als het leren met collega's binnen het bedrijf - van groot belang voor
innovatie. Netwerken kunnen bestaan uit toeleveranciers en afnemers (ketens),
collega's, mensen uit andere bedrijfstakken en kenniswerkers (onderwijs,
onderzoek, advies).
Leren in netwerken is in de agrarische sector altijd van groot belang geweest. De
aard van de netwerken verandert thans echter:
• Netwerken worden formeler. Er worden kenniscontracten gesloten, waarbij
toeleverancier en afnemer samen bepaalde kennis ontwikkelen om een
bepaald produkt te realiseren. Informele netwerken blijven echter van groot
belang.
• Partners veranderen: zo worden in toenemende mate klanten in netwerken
opgenomen; de voorloper daarvan is het klantenpanel als marketinginstrument. Dit laatste duidt een meer algemene verschuiving aan: de
marketingfunctie wordt meer geïntegreerd in de produktiefunctie.
• Netwerken veranderen sneller dan vroeger, de samenstelling verandert en ze
bestaan vaak ook korter.
Consequenties voor onderwijs.
Over leren in netwerken is nog weinig bekend. Het ARO-advies "Leren innoveren
op school en beroep" biedt verschillende handvaten. Bepleit wordt te beginnen met
leerlingen die dat willen. Deze zouden dan samen met enkele docenten moeten
kunnen participeren in netwerken met bijvoorbeeld innovatiecentra, innovatieve
bedrijven en adviesbureaus. Een concrete uitwerking (in een klein netwerk) zijn de
zogenaamde Triangelprojecten zoals die in het hoger onderwijs draaien (o.a. bij de
Hogeschool Enschede). Het gaat om projecten waarbij studenten, docenten, een
extern adviesbureau en een bedrijf participeren. Adviesbureau draagt samen met
de school de verantwoordelijkheid. Doel is een concrete bedrijfsinnovatie te
realiseren.
• Individueel leren
Onder druk van veranderingen in de arbeidsmarkt, vaker veranderen van werk en
van werkorganisatie, is er ook een tendens naar meer individueel bepaalde
leerarrangementen. "Employability" is de term. Bedoeld is dat je je niet verlaat op
voorgekookte leerarrangementen op school en in het bedrijf, maar ook thuis
leeractiviteiten onderneemt. Dat kan via zelfstudie, internet, of door relaties aan te
boren. Moderne informatie- en communicatie-technologie biedt daarvoor steeds
meer mogelijkheden.
Consequenties voor onderwijs
Voor initiële opleidingen betekent dit dat er meer accent komt te liggen op het
arrangeren van het leren, ook op andere plaatsen dan school, bedrijf en netwerk.
De school fungeert als een soort makelaar voor de leerling/cursist. Uitgangspunt
bij zulke arrangementen is persoonlijke loopbaan-bevordering, meer dan het
behalen van schoolse kwalificaties. Overgangen tussen initiële trajecten en postinitieële trajecten worden vloeiender. In het tertiair onderwijs is deze ontwikkeling al
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gaande. Hij wordt steeds belangrijker. Een voorbeeld is het bieden van financiële
ondersteuning en expertise voor startende ondernemers. Voor het mao lijkt dit nog
ver weg, maar het kan in het achterhoofd gehouden worden!
Dichterbij ligt een ontwikkeling naar afstandsieren. Daarbij worden uitleg, praktijk,
overleg en zelfregulatie minder aan plaats en tijd gebonden. (Zie OESO, 1996 voor
een uitwerking).

• Conclusie: criteria voor interessante arrangementen
Een arrangement lijkt me op grond van deze trends interessant als ervaring wordt
opgedaan met:
• de ontwikkeling van innovatie-bekwaamheden;
• het verbreden van de praktijk: met lerende organisaties en netwerken
•

het gebruik van afstandsieren als middel om de effectiviteit van leren in de praktijk te
verhogen.
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* Samenvatting
Dit hoofdstuk plaatst vraagsturing in het meer algemene kader van
uitbesteden/inkopen van onderwijs. Vervolgens worden potentiële opbrengsten en
risico's van vraagsturing besproken, toegepast op de AOC-IPC-relatie.
Tenslotte worden instrumentatievragen besproken, waaronder het traject van
invoering,
Elementen uit de tekstzijn:
• Uitbesteding
• Het is voor een moderne school ondoenlijk alles in eigen huis te hebben. Het
leidt tot verlies van kwaliteit als van docenten wordt verwacht dat ze alles
kunnen. Er is een ontwikkeling gaande waarin scholen de uitvoering van
bepaalde leersituaties uitbesteden of inkopen en zich verder concentreren op
een beperkt eigen aanbod. Soms gaat het om tactische uitbesteding, in de
vorm van ad-hoc contracten, soms ook om strategische allianties, waarbij
bepaalde taakverdelingen worden afgesproken voor een langere periode.
• Potentiële opbrengst van vraagsturing is:
• Bevorderen van kwaliteit door kwaliteitsbewustzijn bij zowel AOC's als IPC's
• grotere efficiëntie door doelmatiger selectie In vraag en aanbod, opschonen van
het aanbod.
• Vergroting van eigen verantwoordelijkheid en accourttability van actoren
• risico's zijn:
• Het gefd vloeit weg naar andere zaken;
• Deskundigheid wordt versnipperd;

• Er zijn problemen met BTW;
• Vraagsturing moet geleerd worden; tegen de tijd dat een goed systeem van
vraagsturing functioneert zijn de IPC's om zeep geholpen;
• een grotere claim op het regionale bedrijfsleven.
• Analyse van de risico's leidt tot de volgende conclusies
• Het is zeer wel mogelijk geoormerkte gelden toe te kennen aan AOC's, die
deze besteden aan uitvoering en verbetering van praktijkleren, innovatieleren
en inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing volgens aan te duiden
onderlinge verhoudingen.
• Na verloop van tijd ligt opname in de lump-sum echter voor de hand. Criterium
daarvoor is een gebleken systeem van kwaliteitszorg, met name voor die
onderdelen waarvoor het geld thans is geoormerkt.
• De op het onderwijs betrekking hebbende voorwaarden die in de WEB thans
gelden voor IPC-taken: schaal, deskundigheid, vereiste outillage behouden
volledige geldigheid. Ze kunnen echter zeer wel worden toegepast op
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taakverdeling tussen AOC's onderling en zeggen op zich zelf weinig over de
vraag of bepaalde taken doelmatiger bij een IPC of bij (een combinatie van)
AOC's kunnen worden geplaatst.
• Het is mi] niet bekend of de faciliteiten/outillage/deskundigheid die thans bij
IPC's aanwezig is nog actueel is getoetst op deze criteria Het ligt voor de hand
de huidige gecentraliseerde voorzieningen op IPC's te analyseren op de vraag
of de noodzaak van de voorziening nog groot is (in termen van de genoemde
criteria) in vergelijking met alternatieven die AOC's kunnen realiseren.
• Vraagsturing moet inderdaad geleerd worden en dat kost lijd. Er zijn echter een
aantal maatregelen te treffen die voorkomen dat oude schoenen ten onrechte
worden weggegooid. Het betreft:
• Een proces van bewuste heroverweging van de taken die IPC's nu
uitvoeren en van de institutionele inbedding daarvan;
• Het voorziene overgangstraject.
* In mij ogen is programma-financiering een onnodige en ook ongewenste
tussenstap. Een stap die weliswaar de directe greep van de minister op het
geld bewaart, maar op een administratieve manier. Scholen worden
onvoldoende gestimuleerd op uitvoeringsniveau tot verbetering te komen. Beter
is een regeling met de volgende elementen:
* AOC's intensiveren de invoering van hun kwaliteitsbeleid en met name waar
het betreft de effectiviteit van leren in de praktijk. Dit advies geeft daarvoor
enkele handvaten.
* De gelden die nu voor praktijkvorming en innovatie van het mao worden
besteed door de IPC's vloeien in stappen naar het AOC als geoormerkt
geld.
* De relatie tussen AOC's en IPC's wordt (in toenemende mate) bepaald door
een contractrelatie, waarbij contracten voldoen aan criteria zoals hierboven
aangeduid.
» Op den duur vervalt de geoormerktefinancieringen worden IPC-gelden
(voor onderwijsuitvoering) onderdeel van de lump-sum van AOC's.
*

Het overgangstraject kent verschillende sporen:
• Afbouw gedwongen winkelnering
* Herijking fPC-taken
• Overheveling bekostiging.

Inkoop en uitbesteding door de school, taakdeling.
Er is een ontwikkeling gaande waarin scholen de uitvoering van bepaalde
leersituaties uitbesteden of inkopen. Kenmerkend voor zo'n situatie is dat de
school wel de verantwoordelijkheid houdt voor dat opleidingsonderdeel, maar de
uitvoering uitbesteedt. Zo kan een school bijvoorbeeld taaiprogramma's
uitbesteden aan specialistische taalinstellingen of voor bepaalde onderdelen
gebruik maken van collega-instellingen. Soms gaat het om tactische uitbesteding,
in de vorm van ad-hoc contracten, soms ook om strategische allianties, waarbij
bepaalde taakverdelingen worden afgesproken voor een langere periode.
Inkopen/huren van leersituaties is al heel lang gebruikelijk: denk aan leerboeken,
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didactisch materiaal. Scholen huren ook docenten van buiten in als de expertise in
huis onvoldoende is (gastdocenten), en maken gebruik van externe expertise op
excursies. Kenmerkend is dat scholen de verantwoordelijkheid voor uitvoering zelf
in handen houden.
Er is op het gebied van beroepsonderwijs vooral in de wereld van training en
advies uitstekend leermateriaal en expertise voorhanden.
Het is gewenst dat scholen bij het inrichten van hun onderwijs expliciet zulke
externe mogelijkheden onderzoeken, en tegelijk proberen hun eigen
kerncompetentie zichtbaar te maken bij anderen. Het is een tussenstap naar de
makelaarsfunctie, die ik hierboven beschreef.
Er zijn allerlei manieren en instrumenten denkbaar om vraagsturing uit te voeren.
Alvorens die te bepalen is het goed potentiële voor- en nadelen te overwegen.
Daaruit volgen immers criteria waaraan gekozen instrumentaties moeten voldoen:
de voordelen moeten worden geoptimaliseerd, de risico's zoveel mogelijk
vermeden.

Opbrengsten
Opbrengsten zijn:
• bevorderen van kwaliteit van leren in de praktijk door kwaliteitsbewustzijn bij
zowel AOC's als IPC's
• grotere effectiviteit door doelmatiger selectie in vraag en aanbod, opschonen
van het aanbod.
• Vergroting van eigen verantwoordelijkheid en accountability van actoren
Risico's
Risico's zijn:
• als het geld dat nu rechtstreeks naar IPC's gaat, straks naar AOC's gaat, zullen
die het gedeeltelijk voor andere doelen (kunnen) besteden. Het geld vloeit weg
naar andere zaken.
• deskundigheid wordt versnipperd;
• als AOC's diensten moeten inkopen moeten ze btw betalen, dat geld gaat zo
verloren. Als er geen BTW hoeft te worden betaald voor diensten van IPC's,
maar wel aan andere aanbieders, ontstaat valse concurrentie.
• vraagsturing is ongebruikelijk in het onderwijs, het moet op z'n minst geleerd
worden; tegen de tijd dat een goed systeem van vraagsturing functioneert zijn
de IPC's om zeep geholpen;
• Als AOC's hun praktijkonderwijs niet meer bij IPC's (hoeven) halen, zal dat een
grotere claim leggen op het regionale bedrijfsleven. Daaraan kan niet worden
voldaan.
• De verleiding om het geld aan iets anders te besteden
De redenering is hier dat eventueel extra geld dat aan AOC's wordt toegekend
moeilijk is te oormerken en dat de verleiding groot is om het aan andere zaken te
besteden. Sommigen verwijzen naar het slechte voorbeeld van de gelden voor heren bijscholing. Ik heb dat niet kunnen controleren, maar de redenering is niet loos.
Er zijn twee aspecten:
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Het toekennen van geoormerkt geld past inderdaad moeilijk in de systematiek van
de WEB (lump-sum). Aan de andere kant: het bestaan van IPC's en de benoeming
van hun taken in de WEB is een geaccepteerd precedent, en een uitdrukking van
het "schering-en-inslag"-principe. Er is sprake van een budget dat ten goede komt
aan de opleiding van jongeren in het middelbaar agrarisch onderwijs, bovenop het
budget dat via de AOC-bekostiging reeds daaraan wordt besteed. Er is bij de
behandeling van de WEB geen principieel bezwaar tegen deze constructie
gemaakt. De huidige stap kan gezien worden als een - overigens ingrijpende - stap
naar verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van deze extra - geoormerkte middelen. Vanuit deze redenering is er mijns inziens geen bezwaar tegen om de
middelen eventueel geoormerkt te doen besteden via de AOC's. Zoals hierboven
aangeduid is er ook goede reden om te eisen dat de middelen exclusief worden
besteed aan uitvoering van vormen van praktijk- en innovatieleren en voor een
deel aan inhoudelijke en/of onderwijskundige innovatie.

Op zichzelf is dit besloten in de systematiek van de WEB. AOC's maken zelf
afwegingen met betrekking tot de kwaliteit van hun onderwijs en de besteding van
daartoe verstrekte middelen. Als een AOC besluit om middelen die tot nu toe
werden besteed aan praktijkonderwijs, anders in te zetten, moet worden
aangenomen dat ze daarvoor goede redenen hebben. Er zijn mechanismen in de
WEB opgenomen om de geleverde kwaliteit te toetsen. (Examens (met externe
controle), rendementsbekostiging, kwaliteitsprocedures, inspectie). Erkend moet
worden dat er nog weinig ervaring is met de uitwerking van deze instrumenten op
de feitelijke gang van zaken.
Als men thans wil rechtvaardigen dat voor praktijkleren geoormerkte middelen
worden gebruikt voor andere doelen, dan is een goed functionerend
kwaliteitssysteem mijns inziens onmisbaar. Zo'n systeem zou naast output ook
proces en effect moeten normeren, monitoren en verbeteren.
Cof>c/t/s/e
De conclusie kan zijn dat het thans zeer wel mogelijk is geoormerkte gelden toe te
kennen aan AOC's, die deze besteden aan uitvoering en verbetering van
praktijkleren, innovatieleren en inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing. Het
gaat om belangrijke opbrengsten.
Na verloop van tijd ligt opname in de lump-sum echter voor de hand. Criterium
daarvoor is een gebleken systeem van kwaliteitszorg, met name voor die
onderdelen waarvoor het geld thans is geoormerkt.
* Versnippering van geld en deskundigheid
y§Xsnjp,ger).üa.y,M.9.%M
Ook al is doelmatigheid op elk AOC gegarandeerd, dan hoeft dat nog niet te
betekenen dat dat ook zo is voor het systeem als geheel. Dit argument is juist. Het
gaat hier om de macro-doelmatigheid. Het moet echter inhoudelijk en specifiek
worden ingevuld om betekenis te krijgen. Het is mij niet duidelijk geworden of de
huidige voorzieningen in IPC's op macro-doelmatigheid zijn getoetst. Aangenomen
moet worden dat dat in het verleden wel is gebeurd, maar de omstandigheden zijn
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ingrijpend veranderd.
Overigens kan het begrip "centraal" ook nog worden genuanceerd, er is ook een
"mate van centralisatie" denkbaar. Of een (meer of minder) gecentraliseerde
voorziening op een IPC-lokatie moet zijn ondergebracht of in een voor gezamenlijk
gebruik bestemde voorziening op een AOC, of in een door AOC's beheerde
faciliteit, is een vraag van andere orde. Het is overigens een vraag die thans meer
aan de orde is dan in de situatie waarin de IPC's werden opgericht. Er bestond
toen een versnipperd systeem van mao.
Dit argument geldt voor specialistische voorzieningen, waarvoor niet op alle AOC's
deskundigheid (bekwaamheid of bevoegdheid van docenten of anderszins
verworven deskundigheid) is. In zo'n situatie is taakverdeling een voor de hand
liggend en in het onderwijs gebruikelijk instrument. Of zo'n taakverdeling leidt tot
plaatsing bij IPC's of op één of meer AOC's is opnieuw een vraag van andere
orde. Het is zeer wel mogelijk dat plaatsing bij een AOC voor de hand ligt, juist
vanwege de daar aanwezige deskundigheid.
De conclusie is dat de (op het onderwijs betrekking hebbende) voorwaarden die in
de WEB thans gelden voor IPC-taken: schaal, deskundigheid, vereiste outillage
volledige geldigheid behouden. Ze kunnen echter zeer wel worden toegepast op
taakverdeling tussen AOC's onderling en zeggen op zich zelf weinig over de vraag
of bepaalde taken doelmatiger bij een IPC of bij (een combinatie van) AOC's
kunnen worden geplaatst.
Het is mij niet bekend of de faciliteiten/outillage/deskundigheid die thans bij IPC's
aanwezig is nog actueel is getoetst op deze criteria. Ik heb daarover geen
informatie gekregen. De jaarplannen van de IPC's verwijzen hier niet naar. Er moet
worden aangenomen dat dat wel is gebeurd bij de inrichting ervan, maar de
omstandigheden zijn grondig veranderd. Het ligt om die reden voor de hand de
huidige gecentraliseerde voorzieningen op IPC's te analyseren op de vraag of de
noodzaak van de voorziening nog groot is (in termen van de genoemde criteria).
Het valt op zich zelf - uit het oogpunt van macro-doelmatigheid en optimaal van
deskundigheid tevens te overwegen de IPC-voorzieningen te zetten naast
alternatieven die AOC's kunnen realiseren.
* Een grotere claim op het regionale bedrijfsleven
Dit argument spreekt mij niet aan. Bedrijven hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het bieden van praktijkplaatsen. Het LOBAS bewaakt
dat. Bij een (dreigend) tekort, om welke reden dan ook, zijn er verschillende
mogelijkheden voor oplossingen. Het zou echter onjuist zijn zulke eventuele
tekorten te verhullen door ze a priori onder te brengen in gesubsidieerde
onderwijs-instituten.
Het is heel goed mogelijk dat door bepaalde bedrijfsrisico's stages op bedrijven
onmogelijk zijn. De recente problemen met de varkenspest laten ons dat weer
voelen. Dit is een heel zinnige afweging die ertoe kan leiden dat er vervangende
praktijk ingericht moet worden. De erkenningsregeling van het LOBAS regelt dat
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ook. De verantwoordelijkheid daarvoorligt bij het bedrijfsleven.
Of zulke voorzieningen beter regionaal'of beter centraal kunnen worden ingericht is
een andere afweging. Ik meen dat het argument van bedrijfsrisico's in de WEB ten
onrechte met het centraliseren van vervangende voorziening is verbonden.
Verder geldt ook hier dat een beslissing over een vervangende voorziening nog
niets zegt over de plaatsing daarvan. Het ligt zeer voor de hand plaatsing bij
AOC's in de overwegingen te betrekken, bijvoorbeeld om bepaalde synergie te
bereiken.
* De Btw-heffing
Er is mij gezegd dat onderwijsinstellingen geen BTW te betalen voor ingekochte
diensten die niet tot winst leiden bij degene aan wie de dienst wordt bewezen, ik
heb dat niet kunnen natrekken.
In ieder geval: Zolang IPC's onderwijsinstellingen zijn, zijn diensten die door IPC's
worden geleverd aan andere onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW. Daardoor
verkeren IPC's in een voordeliger positie dan particuliere aanbieders. Deze
ongelijkheid is ongewenst.
* Vraagsturing (in het onderwijs) moet geleerd worden
Vraagsturing betekent niet: U vraagt, wij draaien. Vraagsturing betekent wel:
vormen van interactie tussen aanbieder en afnemer over gebruik, kwaliteit en
effectiviteit van produkten die leiden tot aanpassingen in de diensten en inzicht in
kosten en baten. Dat moet inderdaad geleerd worden.
Aan aanbodzijde vereist vraagsturing allereerst kostenbeheersing en
gestandaardiseerde kwaliteit. Een latere stap is flexibele kwaliteit. Kwaliteit volgens
verschillende maatstaven is immers niet te bereiken als je niet eerst onder de knie
hebt hoe je so wie so kwaliteit volgens een maatstaf beheerst. Een belangrijk
aspect van kwaliteit is of de klant de dienst naar tevredenheid en organisatorisch
effectief gebruikt.
Aan de vraagzijde betekent vraagsturing vooral bewuste criteria voor inzet en
effectiviteit van geleverde diensten en goede communicatie terug op basis van
ervaring met de geleverde dienst.
Beide moeten een systeem van kwaliteitsbewaking hebben, maar zo dat beide
systemen kunnen communiceren.
Een aanbieder (IPC of een ander) moet informatie over de kwaliteit van een
produkt kunnen leveren, maar tegelijk informatie over kwaliteit en doelmatigheid
van gebruik bij de klant verzamelen. De kunst is synergie te bereiken met
kwaliteitsbepaling die de klant toch aluitvoert.
* Tegen de tijd dat vraagsturing effectief is, zijn IPC's over de kop
Deze angstige reactie is te begrijpen. Er zijn echter een aantal maatregelen te
treffen die het gevreesde effect kunnen wegnemen. Het lijkt mij eigenlijk ook
vanzelfsprekend dat zulke maatregelen worden genomen. Daarom is de angst
mijns inziens ongegrond.
De volgende maatregelen zijn hier relevant:
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Ik heb al geconstateerd dat IPC's naar mijn waarneming een beleidsmatige
achterstand hebben opgelopen. Er zijn tenminste drie factoren die het nodig
maken tot een herijking te komen: de veranderingen in de agrarische sector, de
veranderingen in het mao, en de (lopende en komende) veranderingen in de
kennis-infrastructuur.
De dienstverlening van IPC's aan AOC's is van deze herijking een belangrijk facet.
Maar veranderingen in de aard van die relatie zullen toch vooral bezien moeten
worden in het licht van de meer algemene herijking.
Hierboven heb ik enkele perspectieven voor IPC's.geschetst. Naar mijn oordeel
behoeven dergelijke perspectieven discussie en die discussie behoort onderdeel te
zijn van een beleidstraject waarin tot heldere kaders wordt gekomen. Dat IPC's
onbedoeld, als het ware per ongeluk, "over de kop" zouden gaan is daarmee
uitgesloten.

Oyem%mstraject
Een tweede garantie voor onbedoelde effecten is het voorziene overgangstraject
tot 2000 en een tussentijdse evaluatie in 1998.

Instrumentatie
• criteria voor overheidsregulering
Er bestaat geen markt zonder regels. Elke markt is gereguleerd. De uitdaging is
om de goede regels te vinden en die bij te stellen als omstandigheden dat
vereisen. Zulke regels moeten onder meer voldoen aan de volgende maatstaven:
• ze moeten worden vastgesteld door een niveau hoger dan dat van de actoren
zelf. In dit geval door LNV.
• ze moeten bestaande inefficiënties in de markt wegnemen, potentiële
inefficiënties vermijden en gewenste (externe) effecten helpen bereiken.
• Inefficiënties zijn onder meer: gebrek aan flexibiliteit, gebrek aan uitwisseling
van informatie over kwaliteit en kosten, ontbreken van mogelijkheden voor
AOC's om alternatieven voor IPC-aanbod in te huren, kosten voor leerlingen
etc. De minster zal met AOC's en IPC's deze punten nader moeten
inventariseren. Het rapport van Mw. Van den Berg biedt daarvoor goede
informatie.
• Vermeden moet worden: een te grote administratieve last, verstoring van
lopende ontwikkelingen.
• Uitgangspunten moeten blijven: verbetering van leerresultaten, effectieve
functionele koppelingen school-praktijk en (macro-)doelmatigheid.
• ze moeten uitvoerbaar en acceptabel zijn voor actoren. Dit vereist overleg met
betrokkenen.
• ze moeten zich kunnen ontwikkelen en een zekere interne dynamiek hebben.
Dit betekent allereerst dat maatregelen een ontwikkeling in zich moeten dragen,
aangeduid in een streefbeeld of in een stappenplan. Ten tweede is een monitor
nodig die nagaat of de hierboven benoemde effecten worden bereikt.
• ze moeten tot weinig beleidslast leiden. Het lijkt bijvoorbeeld niet handig als LNV
naast de jaarplannen ook nog eens plannen voor leren in de praktijk moet
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beoordelen en goedkeuren. Er zal dan een weg gevonden moeten worden om
dat in elkaar te schuiven.
• programma-financiering?
Een van de mogelijkheden, die in de discussie over het advies van de heer Peper
ook is genoemd, is programma-financiering. Daarmee wordt bedoeld dat in de
toekomst AOC's een programma opstellen voor praktijkleren, in dat programma zal
ook staan aan wie bepaalde taken worden uitbesteed. LNV zal dat programma
financieren mits voldaan is aan een aantal kwaliteits- en doelmatigheidseisen. Om
een programma te kunnen beoordelen moeten criteria voorhanden zijn. Omdat er
sprake is van een omschakeling moeten die criteria in de tijd veranderen. Het
probleem is om die criteria te vinden en daar overeenstemming over te krijgen.
Hoewel dit model simpel lijkt, en om die reden in elk geval aantrekkelijk, zitten er
haken en ogen aan.
• In de eerste plaats wordt hiermee een additionele bekostiging ingevoerd voor de
AOC's. Er moeten wel heel goede redenen zijn om dat geld niet te doen opgaan
in de lump-sum voor AOC's. Ik heb hierboven de conclusie getrokken dat dat
alleen tijdelijk acceptabel is. In elk geval moet gekozen worden voor een vast
bedrag per leerling, zodat doelmatigheid beloond wordt. (Een AOC dat een
bepaald arrangement goedkoper kan inrichten, wint dan geld).
• In de tweede plaats wordt een aparte set kwaliteitscriteria gecreëerd, zonder dat
zichtbaar is hoe de samenhang is met de in ontwikkeling zijnde vormen van
kwaliteitsbeheer op AOC's. Daarom bepleit ik een vorm te vinden die in het
kwaliteitsbeleid van AOC's is geïntegreerd.
• Er is het risico dat programma-financiering leidt tot beleidslast van de overheid,
van onderwijsinstellingen en van docenten en instructeurs. De vraag valt de
vraag te stellen naar de noodzaak daarvan en de relatie met opbrengsten.
• Misschien wel mijn belangrijkste twijfel bij programma-financiering is of de
beoogde opbrengst wel wordt bereikt. Verbetering van leerresulaten bij
leerlingen en doelmatigheid (met name op het terrein van praktijkleren en
innovatieleren), vereisen niet zozeer een vorm van planvorming als wel meer
zakelijke onderlinge verhoudingen, betere uitvoering op de instellingen en
toetsing daarvan. Ik acht een snelle overgang naar een scherpe contractrelatie
tussen AOC's en IPC's, in combinatie met intensivering van kwaliteitsbeleid een
beter middel om kwaliteit te bereiken, omdat dat dwingt tot communicatie op het
niveau waar het moet gebeuren en tot feitelijke verbeteringen.
De overheid zou zich dan kunnen beperken tot het toetsen van de contracten en
de vorderingen op dit terrein van kwaliteitsbeleid. In onderstaande tabel geef ik
om de gedachten te bepalen enkele criteria voor zulke contracten.

Criteria voor inkopen en uitbesteden van onderwijs faciliteiten
(om de gedachten te bepaten, het betreft hier geen uitgewerkt model)

• Informatie van «Ie *ijde van de toeleverancien
• Specifieke kwaliteit gemeten en "bewezen" kwaliteit van de dienst.
Bijvoorbeeld:
^
,
..
u
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• Aanduiding van vaardigheden die kunnen worden geleerd, hun
niveau en de contexten waarin ze van belang zijn; relaties naar
kwalificatiestructuren.
• Aanduiding van geboden mix van uitleg, overleg en handeling, (Zie
par.,.)
• Beperkingen (bijvoorbeeld vereiste voorkennis) en aanvullende
leermogelijkheden
• Toetsingsmethode externe validering daarvan; deelname en
resultaten tot nu toe;
• Aanduiding van (gebleken, gemeten) tijdsbeslag;
• Ontwikkelingsgeschiedenis (versies en verbeteringen). Externe
know-how die is gebruikt Beoordelingsrapport door externe experts.
• Kenmerken van begeleidende instructeurs (gebleken kwalificaties,
loopbaan, produkten).
• Geboden nazorg
• Organisatie-kwaliteit: gemeten en bewezen kwaliteit van de organisatie
Bijvoorbeeld:
• Externe beoordelingsrapport van kwaliteit van de voorziening,
eventuele certificering van de instelling;
• Beschryvtng van interne kwaliteitszorg en recente verbeteringen
» Jaarverslag met onderdeel kennisbeheer* en ontwikkeling (volgens
. indicatoren van bijvoorbeeld lerende organisatie)
• Gespecificeerde opgaaf van kosten
• Bijkomende kosten voor deelnemers.
* Informatie van de zijde van de vrager:
• Specificatie van de vraag
Bijvoorbeeld;
• Aanduiding van de doelgroep (aard en omvang)
• Verwachting van de opbrengst
• Beschikbare gestelde tijd per teerling en voorkeur voor kalendertijd.
•

.....

• kosten/batenanalyse
Bijvoorbeeld;
• op basis van alternatieven een aanduiding van een acceptabele prijs.
• Relatie met eigen kerncompetenties
Bijvoorbeeld:
• Gaat het om een tactische (eenmalige) vraag of is strategische
samenwerking voorzien.
• Contractkwaliteit:
• Afstemming vraag en aenbod-speciftcatie,
• Condities (o.a. voor prijs, betaling, contractbreuk etc.)
» Bijstellingsmogelijkheden
• Afgesproken vormen van communicatie, contactpersonen
• Oplossen van problemen,
• Marketing-afspraken
» Evaluatie-afspraken.
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• Conclusie:
In mij ogen is programma-financiering een onnodige tussenstap. Een stap die
weliswaar de directe greep van de minister op het geld bewaart, maar op een
administratieve manier. Scholen worden onvoldoende gestimuleerd op
uitvoeringsniveau tot verbetering te komen. Beter is een regeling met de volgende
elementen:
• AOC's intensiveren de invoering van hun kwaliteitsbeleid en met name waar
het betreft de effectiviteit van leren in de praktijk. Dit advies geeft daarvoor
enkele handvaten.
• De gelden die nu voor praktijkvorming en innovatie van het mao worden
besteed door de IPC's vloeien in stappen naar het AOC, als geoormerkt geld.
• De relatie tussen AOC's en IPC's wordt (in toenemende mate) bepaald door
een contractrelatie, waarbij contracten voldoen aan criteria zoals hierboven
aangeduid.
• Op den duur vervalt de geoormerkte financiering en worden IPC-gelden (voor
onderwijsuitvoering) onderdeel van de lump-sum van AOC's.

Traject van invoering
Het overgangstraject kent verschillende, in elkaar grijpende sporen. De minister
stelt een kader vast voor dit traject, na overleg. Waar het gaat om inhoudelijke
criteria (zoals bijvoorbeeld criteria voor arrangementen en effectiviteit daarvan) is
expliciete bijdrage en instemming van partners van belang.
Te denken valt aan de volgende drie sporen:
(A) afbouw gedwongen winkelnering.
Deze zou in de volgende stappen kunnen verlopen:
1. de verplichting per leerling vervalt. In plaats daarvan;nemen AOC's een
verplicht quotum af per opleiding. Nagegaan kan worden of dit al per 1997 kan
ingaan. AOC's en IPC's vullen door overleg taken in.
2. De verplichting van een quotum per opleiding vervalt, er is een quotum voor de
instelling als geheel.
3. de verplichte afname vervalt geheel, met uitzondering voor de leerlingen die
nog onder de WVO vallen.
(B) Herijking IPC-taken
1. IPC's en AOC's analyseren samen het huidige IPC-aanbod op macrodoelmatigheid, onder leiding van LNV.
2. IPC's bepalen, na overleg met AOC's, een koers voor de toekomst; een
zorgvuldig en uitdagend traject voor het personeel is daarvan onderdeel;
randvoorwaarde is de invoering van vraagsturing en de overheveling van
budget naar de AOC's.
3. 1998: Besluit over reorganisatie IPC's; besluit over schrappen IPC's uit de
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WEB.
4. Reorganisatie IPC's is een feit. Voor personeel bestaan
overgangsvoorzieningen, afhankelijk van de gekozen opties.
(C) Overheveling bekostiging
1. Middelen die IPC's thans ontvangen uit derijksbegrotingvoor ondersteuning
van het mao worden in stappen overgeheveld naar de AOC's vla een
omrekening tot een bedrag per leerling. Het blijft geoormerkt geld. Een
onafhankelijke externe commissie toetst achteraf de besteding.
2. Evaluatie; bijvoorbeeld In 2002;
3. Na 2002 volgt een traject waarbij de gelden geleidelijk worden overgeheveld
naar de lump-sum. Te denken valt aan een model waarin alleen AOC's die een
goed functionerend kwaliteitszorg systeem hebben geïmplementeerd daarvoor
in aanmerking komen. Een commissie van onafhankelijke deskundigen
onderzoekt dat (bijvoorbeeld om de twee jaar) en adviseert de minister ter
zake. Dit model betekent dat voor sommige AOC's de opname in de lump-sum
sneller zal worden gerealiseerd dan voor anderen.
4. Na overheveling wordt de controle overgenomen door reguliere mechanismen
zoals de inspectie en visitaties.
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OVER DE TOEKOMST VAN IPC's
* Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de toekomst van de IPC's, zowel waar het hun
onderwijs/cursus laken betreft als hun innovatietaken.
Elementen uit de tekst zijn:
*

De IPC's verkeren jn een beleidsmatige achterstand t.o.v. de AOC's. Daarom is
er een traject nodig om te komen tot strategische heroriëntatie,
* Er zijn verschillende mogelijkheden voor IPC's, hieronder staan enkele
denkmodellen:
• Concentratie op praktijksimulatie voor AOC's; op den duur integratie met
AOC's;
• Concentratie op praktijksimulaties ten dienste van het bedrijfsleven, inclusief
vervangende stage, Alliantie met LOBAS;
• Concentratie op innovatie gericht cursusonderwijs; alliantie met sectorale
kenniscentra.
* Het model waarin IPC's worden verzelfstandigd, zonder heroriëntatie op de
kerncompetentie is een non-scenario. Een instelling die altijd gesubsidieerd is
geweest kan alleen worden verzelfstandigd als er een duidelijke taak en missie
is geformuleerd en op haalbaarheid onderzocht. De minister heeft hier
nadrukkelijk verantwoordelijkheid.
* De IPC's zien zich voor belangrijke en lastige keuzen geplaatst. Een goede
uitkomst vraagt een proces waarin moed en trouw van belang zijn.
• Trouw aan de lopende gang van zaken: respect voor wat is bereikt en wordt
gedaan, ook al zijn veranderingen in zicht. Trouw ook aan mensen.
• Moed om cultuur en communicatie aan te pakken en persoonlijke loopbaanperspectieven van medewerkers te verbinden met een veranderde
werkelijkheid en de consequenties daarvan. Moed om taken eventueel af te
stoten. Moed ook om nieuwe taken te verkennen en nieuwe partners te
zoeken.
+ Het is mijns inziens de verantwoordelijkheid van de minister dat proces snel in
te zetten en niet later dan 1998 met conclusies af te ronden. Dat geeft IPC's
dan nog twee jaar voor de daaruit volgende reorganisaties.
* Voor inhoudelijke vernieuwing liggen de kernverantwoordelijkheden bij LOBAS
en AOC's. Er is geen reden dat te veranderen.
* Voor onderwijsvernieuwing is binnenkort de nieuwe BOA-regeling van kracht.
IPC's kunnen daarin meedingen naar ondersteuningstaken voor vernieuwing op
AOC's.
* Er is onvoldoende reden de IPC's in de WEB te regelen.
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Scenario's voorde toekomstvan IPC's.
In het eerste hoofdstuk van dit advies heb ik aangegeven dat de IPC's in een
beleidsmatige achterstand verkeren, en dat de invoering van vraagsturing parallel
moet lopen met een proces van strategische heroriëntatie van IPC's. Het is mijns
inziens de verantwoordelijkheid van de minister dat proces snel in te zetten en niet
later dan 1998 met conclusies af te ronden. Dat geeft IPC's dan nog twee jaar voor
de daaruit volgende reorganisaties.
Voor de toekomst van IPC's zijn de volgende drie .scenario's te schetsen, die ik
aanbied om de discussie te verhelderen. Ik spreek in dit stadium geen voorkeur uit
voor één van deze modellen, of voor een combinatie.
In alle opties gaat geld dat nu rechtstreeks naar IPC's gaat voor onderwijs voor
mao-programma's naar AOC's. De scenario's verschillen naar aard van toekomstig
aanbod op IPC's en derhalve ook naar de mate waarin AOC's zelf
praktijksimulaties zullen inrichten. Scenario A gaat ervan uit dat de kerntaak van
IPC's is het verzorgen van gesimuleerde praktijk ten behoeve van AOC's, thans
hun belangrijkste klant. Scenario B. en C. gaan ervan uit dat IPC's andere
kerntaken zoeken en alleen incidenteel diensten verlenen aan AOC's. In scenario
D. maken IPC's geen keuze, maar verdienen ze hun geld in de markt. In alle
gevallen moet voor de omschakeling van IPC's moet een reorganisatieplan worden
overeengekomen.

i.nte£L?&tjeM$tAQC!s.
De huidige kerntaak van IPC's is het aanbieden van gesimuleerde praktijk aan
AOC-leerlingen. De variëteit en complexiteit daarvan nemen toe, de vraag zal
blijven. Er is een verschuiving zichtbaar van meer technische vaardigheden naar
geïntegreerde vaardigheden. Computersimulaties winnen aan betekenis. Leren
omgaan met zeer dure apparatuur hoort wellicht helemaal niet in het gesubsidieerd
initieel onderwijs (meer) thuis. Instructie voor dergelijke gespecialiseerde
apparatuur lijkt een verantwoordelijkheid van betreffende bedrijven te zijn, en niet
te hoeven drukken op de algemene kosten van initieel onderwijs.
Gesimuleerde praktijk is ten principale een leermiddel. De verantwoordelijkheid
voor het inpassen van gesimuleerde praktijk in een opleiding hoort te liggen bij
AOC's. De uitvoering kan echter zeer wel elders plaats vinden. De afweging is er
een van kosten en kwaliteit.
Het is bestuurlijk gesproken echter onlogisch en onnodig twee soorten
onderwijsvoorzieningen in stand te houden. Een dergelijke verbrokkeling is voor de
agrarische sector in de toekomst wellicht ook niet handig. Spreiding van
onderwijsfaciliteiten over verschillende soorten gesubsidieerde instellingen, die dan
vervolgens moeten samenwerken, is onduidelijk en in tegenspraak met tendensen
tot verdere schaalvergroting. Vanuit deze optiek ligt het voor de hand dat in dit
scenario AOC's en IPC's op enig moment tot bestuurlijke samenwerking of fusie
besluiten. De concentratie-bewegingen van AOC's kunnen dat proces versnellen.
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Concentratie in de uitvoering kan nodig zijn, maar geconcentreerde voorzieningen
zijn in principe ook te realiseren door AOC's. AOC's moeten dan, onder regie van
de minister, en met goedkeuring van de minister, onderlinge afspraken maken.
AOC's kunnen bijvoorbeeld een stichting in het leven te roepen of bepaalde
faciliteiten centreren op een van de instellingen en het gebruik voor elkaar open te
stellen via een goede verrekeningssieutel. De minister is verantwoordelijk voor
dergelijke "bovenschoolse" besluiten, ook omdat daarmee macrodoelmatigheid
wordt gediend.
AOC's kunnen de faciliteit inzetten voor cursusonderwijs of voor vervangende
beroepspraktijkvorming op aanvraag (en kosten) van het bedrijfsleven. Dit zou de
ontwikkeling en de schaal van AOC's ten goede komen.
niktlLQBAS.,
In dit scenario concentreren de IPC's zich op gesimuleerde praktijk op aanvraag
van het bedrijfsleven. Praktijksimulatie wordt dus ingericht vanuit bedrijfsmatige
motieven zoals afbreukrisico of gebrek aan begeleidingstijd. Capaciteitsproblemen
zouden niet als zodanig mogen gelden, omdat capaciteitsproblemen een
uitdrukking kunnen zijn van een teveel aan opgeleiden in verhouding tot de
capaciteit van de bedrijfstak. Deelname van AOC-leerlingen aan deze faciliteit is
voor leerlingen gratis, het is immers vervangende stage. Het AOC beslist over de
vraag of deze vervangende praktijk voor de leerling verplicht is of niet. De
bedrijfssector draagt de kosten. In bijzondere gevallen kan de minister voor dit doel
een financiële bijdrage aan een bedrijfssector leveren door middel van een vorm
van tijdelijke programma-financiering.
In de huidige situatie bieden IPC's ook gesimuleerde praktijk aan op basis het
criterium bedrijfsrisico. In feite is er daarmee echter sprake van een verkapte
subsidie aan bedrijven. Het is helderder de "aanvragers" (AOC's resp.
bedrijfsleven) uit elkaar te trekken, ook in financiële termen. Het is natuurlijk wel
mogelijk dat vragen vanuit beide invalshoeken samenkomen. In dat geval is winst
mogelijk door een faciliteit onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van AOC en
bedrijfsleven te runnen.
In dit scenario wordt de primaire keus geiegd bij bedrijfsrisico's.
AOC's hebben de mogelijkheid van de faciliteiten gebruik te maken als dat
effectiever is.
Deze optie is afhankelijk van de gevoelde noodzaak bij bedrijfstakken.
A///af?.t/j^%f$/<ft .l??.@ï .$ ec toij9/e .^jBiC!f?/#i?.^|7 Ara.
IPC's kunnen zich ook toeleggen op sectorale innovaties die zich in een
pioniersstadium bevinden. De voornaamste afnemers zullen dan ondernemers zijn.
Deze kerntaak vereist ophanging aan sterke (sectorale) voedingsbronnen waar
dergelijke innovaties ontstaan en worden beproefd en aan bedrijven waar die
innovaties in een pioniersstadium verkeren.
In latere fasen kunnen AOC's zulk aanbod overnemen ten behoeve van initieel
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onderwijs en ten behoeve van cursusonderwijs en advisering aan "late adopters".
Ik kan niet goed overzien of hier een markt voor is.
Als het gaat om de technologische kant van zulke innovaties is een gesubsidieerde
rol om onderwijs te maken niet nodig. Bedrijven die de technologie leveren, leveren
in toenemende mate ook instructie mee. En zo hoort het ook.
Als het gaat om meer geïntegreerde dienstverlening moet men opboksen tegen
een toenemend aantal gespecialiseerde adviesbureaus.
Als de ontwikkeling van regionale kenniscentra doorzet is denkbaar dat ook in
vroege fasen van innovatie AOC's betrokken zijn. Thans is dat echter nog geen
algemene trend.
Dit scenario vraagt flinke omschakeling van IPC's. Het is de vraag of het huidige
personeel daarop is voorbereid. Grote delen van het huidige aanbod zullen in dit
model moeten worden overgedragen naar AOC's.

Naar mijn oordeel is dit een non-scenario. Een instelling die altijd gesubsidieerd is
geweest kan alleen worden verzelfstandigd als er een duidelijke taak en missie is
geformuleerd en op haalbaarheid onderzocht.

Moed en trouw
De IPC's zien zich voor belangrijke en lastige keuzen geplaatst. Een goede
uitkomst vraagt een proces waarin moed en trouw van belang zijn.
Trouw aan de lopende gang van zaken: respect voor wat is bereikt en wordt
gedaan, ook al zijn veranderingen in zicht. Trouw ook aan mensen. De personele
component is bij reorganisaties van kennisintensieve dienstverlenende bedrijven
een kernpunt en mag geen sluitstuk zijn. Structuur, cultuur en human-resourcesmanagement zijn een eenheid die niet straffeloos kan worden genegeerd.
Tegenvallers bij reorganisaties worden bijna altijd veroorzaakt doordat te weinig
aandacht is geweest voor de 'zachte krachten': cultuur (gedeelte visie,
opvattingen), communicatie, bereidheid tot veranderen. Succes is bij voorbaat
twijfelachtig als betrokkenen verandering vooral zien als survival.
Daarom tegelijk moed. Moed om cultuur en communicatie aan te pakken en
persoonlijke loopbaan-perspectieven van medewerkers te verbinden met een
veranderde werkelijkheid en de consequenties daarvan. Moed om taken eventueel
af te stoten of over te dragen aan AOC'S, hoe begrijpelijk het ook is om te willen
behouden wat altijd goed was. Grondige analyse van regionale, landelijke en
internationale functies is hierbij nodig. Moed ook om nieuwe taken te verkennen en
nieuwe partners te zoeken. Nieuwe partners kunnen perspectieven openen.
Synergie tussen taken zal een belangrijk uitgangspunt moeten zijn. Moed ook om
de organisatie te herzien. Vragen naar de gewenste aard van de organisatie
(produkt of capaciteitsgericht, markt- of taakgericht) moéten beantwoord worden.
Hybride organisaties zijn lastig te runnen, onmogelijk is het niet. Speciale aandacht
vraagt de enige jaren geleden toegevoegde taak "innovatie".
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De onderwijstaak in de WEB
De IPC's verzorgen volgens de WEB onderdelen van het onderwijs, die vanwege
schaal, deskundigheid, outillage of bedrijfsrisico's doelmatiger op centraal niveau
dan door de AOC's afzonderlijk kunnen worden verzorgd.
Het is een merkwaardig artikel. Merkwaardig omdat macro-doelmatigheid niet
wordt gekoppeld aan planning van AOC's, maar aan uitbesteding van onderwijs.
Macro-doelmatigheid kan echter zeer wel worden bereikt zonder daar aparte
instellingen voor in het leven te roepen.
Als je de WEB letterlijk neemt zou de invoering van vraagsturing ook alleen maar
betrekking mogen hebben op taken waar de genoemde criteria nadrukkelijk
gelden. Dat betekent in essentie dat niet individuele AOC's vragen kunnen stellen,
maar alleen AOC's samen en dat de vraag getoetst moet worden op de criteria van
macro-doelmatigheid die de wet noemt. (Op het extra criterium van bedrijfsrisico's
ben ik hierboven al ingegaan, dit criterium hoort om andere redenen niet in de wet
thuis).
AOC's kunnen in mijn visie onderwijs uitbesteden aan allerlei externe instellingen.
Zij behouden de verantwoordelijkheid, maar delegeren de uitvoering. Regeling bij
wet van die instellingen is niet nodig. Naar mijn oordeel is het dus beter de
artikelen in de WEB die betrekking hebben op IPC's te schrappen. Dat geeft IPC's
zelf ook meer manoeuvreer ruimte naar de toekomst.
* IPC-taken in het ODC?
Het lijkt mij onjuist in het ODC aan te geven welke eindtermen waar geleerd
moeten worden. Er is onvoldoende algemene inhoudelijke evidentie om dergelijke
koppelingen te kunnen rechtvaardigen. Sommige praktische vaardigheden kunnen
zeer wel in de school of in een stagebedrijf worden geleerd, en soms zelfs beter
dfan via gesimuleerde praktijk. Het hangt meer van de condities en de
onderwijskundige kwaliteit af dan van de leerplaats of geleerd wordt. En de
systematiek van de WEB legt de verantwoordelijkheden ten principale bij de
onderwijsinstellingen. Zowel om onderwijskundige als juridische redenen is
aanduiuding in het ODC wat geleerd moet worden op het IPC dus niet
gerechtvaardigd.

De innovatiefuncties van iPC's
* De bijdrage aan de inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.
IPC's hebben in de WEB niet alleen de taak gekregen om onderwijs uit te voeren,
maar ook om inhoudelijke onderwijsvernieuwing te ondersteunen. Die
vemieuwingstaak is niet erg helder. Het blijkt (tot nu toe) te gaan om allerlei
verschillende activiteiten, die elk voor zich nuttig zijn, maar geen duidelijke
uitdrukking zijn van een wettelijke taak. Naar mijn oordeel is daar ook te weinig
speelruimte voor.
Inhouden worden vernieuwd langs twee sporen:
1. Via 2-jaarlijkse vernieuwing van de kwalificatie-structuur.
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Gegevens over de ontwikkelingen in een sector worden door het LOBAS vertaald
naar aanpassing van het ODC. De minister stelt dit elke twee jaar vast. Het moet
daarna nog in onderwijs worden vertaald. Al met al duurt het ca. 5 jaar voor een
vernieuwing langs dit kanaal in onderwijs is vertaald.
Deze procedure via de landelijke kwalificatiestructuur draagt bij aan duidelijkheid
en verantwoordelijkheden, maar brengt per definitie een zekere remmende werking
met zich mee. Daar is geen overwegend bezwaar tegen. Onderwijs heeft altijd een
zekere stabiliserende conservatieve component. Tegelijk is het onvoldoende.
Hövels c.s. noemen de kwalificatiestructuur acceptabel mits:
• kwalificaties niet te specifiek zijn ze zijn per leerling nader in te vullen)en een
groot transfer potentieel hebben;
• scholen een sterk responsief systeem hebben van cursusonderwijs en on-thejob leren waardoor signalen constant de school in komen;
• het bedrijfsleven neemt zelf verantwoordelijkheid voor post-initieel leren.
Het model is dus: heldere globale structuren, waarbinnen flexibiliteit. Structuren
aanpassen aan innovaties gaat te langzaam.
2. Via ervaring van AOC's met omringende bedrijven
Daarom is het tweede voedingskanaal van essentieel belang. Dat is de ervaring .
van de AOC's met omringende bedrijven, via stages, cursusonderwijs en andere
contacten zoals externe validering van de examens. Er bestaan afspraken om
vooruitlopend op eventuele opname in het ODC met zulke signalen vast onderwijs
te ontwerpen. Innovatieve certificaten/eindtermen kunnen door IPC/AOC
gezamenlijk worden aangevraagd. LOBAS beoordeelt of ze t.z.t. in aanmerking
komen voor opname in ODC. Scholen kunnen ze dan in de vrije ruimte aanbieden.
(Regeling 30/1/96)
Het is niet helemaal duidelijk wat - structureel gezien - de ondersteunende rol van
IPC's hier kan zijn. Tussenschakels zijn in principe vertragend. Er is naar mijn
oordeel ook weinig reden om vernieuwingen niet op AOC's te ontwikkelen. Externe
expertise kan door het aangaan van geschikte allianties worden verkregen.
De situatie is wezenlijk anders dan jaren geleden toen de praktijkscholen
specifieke deskundigheid hadden in het omgaan met moderne technologie.
Deskundigheid die op de toenmalige land- en tuinbouwscholen ontbrak.
• Vernieuwing van de onderwijsuitvoering.
Vernieuwing van de onderwijsuitvoering is lang een zaak van externe push
geweest. We weten langzamerhand dat de effectiviteit daarvan beperkt is.
Er zijn geleidelijk krachtiger methoden van vernieuwing ontwikkeld die meer
integraal deel uitmaken van organisatie-ontwikkeling. Docenten spelen daarin een
centrale rol. Externe expertise is onmisbaar, maar zit meer dan vroeger in een
adviserende en makelende rol. Ook wordt in verschillende fasen van de
vernieuwing specifiek advies op maat ingehaald. Moderne innovatie-processen
worden gekenmerkt door deze combinatie van interne ontwikkeling en flexibel
extern advies.
blz. 50 van 59
LNVADVIS.DOC printdatum: 21-03-97 15:00

DE TOEKOMSTVAN DE IPC's

De ondersteuning van AOC's wordt in de toekomst geregeld via de nieuwe BOAregeling. Deze gaat terecht uit van een brede variatie aan externe adviesdeskundigheid en niet van het opzetten van een ondersteuningsinstituut. Er
ontstaat anders snel overcapaciteit die zichzelf in leven houdt. Het BOA (Bureau
Ondersteuning Agrarisch Onderwijs) adviseert de minister over aanvragen voor
onderwijsvernieuwing van AOC's, binnen een door hem vastgesteld kader. Er
vindt dan een open aanbesteding plaats (waarop ook AOC's zelf en ook IPC's
kunnen intekenen).
De minister moet niettemin waarborgen dat er voldoende "toegesneden" expertise
beschikbaar is. Kerndomeinen daarvoor zijn: toegankelijkheid, professionaliteit
van docenten, effectiviteit van leerprocessen (waaronder produktie van
hoogwaardige leermiddelen) en organisatie (waaronder kwaliteit, flexibiliteit en
kostenbeheersing). Enkele reeds gevestigde ondersteuningsinstellingen leggen
zich op deze kerndomeinen reeds toe. Participatie van mensen met specifieke
kennis van de agrarische sector in die instituten is zinvol.
Effectiviteit van leerprocessen is misschien het slechtst ontwikkeld.
Onderwijsonderzoek te gefragmenteerd en te weinig toegesneden op praktische
innovatie. De capaciteit zou hier beter in kaart moeten worden gebracht en benut.
Het is niet goed in te zien hoe IPC's hier capaciteit kan ontwikkelen
* De innovatietaak in de WEB
Binnen de WEB is de innovatietaak van IPC's een wat vreemde eend in de vijver.
In de WEB worden onderwijsinstellingen geregeld, en geen ondersteuning. (Bij het
voorontwerp is daar wel even sprake van geweest). Ondersteuning wordt nu
geregeld in de BOA-regeling. Voor inhoudelijke vernieuwing bestaan duidelijke en
effectieve procedures. IPC's kunnen daar zeer wel aan bijdragen maar een
wettelijke regeling is daarvoor te zwaar. Het is efficiënter en uit het oogpunt van de
WEB ook consequenter de verantwoordelijkheden van LOBAS en AOC's te
benadrukken. Voor ondersteuning van onderwijsvernieuwing kunnen IPC's in de
BOA procedure meedingen. Ook daarvoor is opname in de WEB niet nodig. Dat is
ook voor andere instellingen die kunnen meedingen niet het geval. De IPC's
representeren naar mijn oordeel geen kerndomein dat voor onderwijsvernieuwing
institutioneel zou moeten worden geregeld.
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Ik heb met erg veel plezier aan dit advies gewerkt. Het onderwerp interesseert me
Inhoudelijk. Maar het plezier komt vooral door de uitstekende en inspirerende
contacten met allerlei mensen. Ik wil André Jurjus en mensen om hem heen van
LNV bedanken voor hun logistieke steun en ook voor de open discussies die mij
alle vrijheid lieten, maar tegelijk aspecten van de opdracht verhelderden. Veel
waardering heb ik ook voor Janus van Gisbergen, Douw Ettema, Piet Heidens en
Bram van Nieuwenhuijzen van de VPL en IPC's. Ik heb hen en hun collega's
confronterende vragen gesteld, die mezelf af en toe beschaamd maakten. Maar er
ontstond snel een sfeer van vertrouwen die het mogelijk maakte die vragen te
stellen en antwoorden nader met elkaar te analyseren en uit te diepen. Het zelfde
geldt ook voor Wim Peters, Marcel Kooijman, Rien van Tilburg en Tinus Westerhof
van de AOC-raad en enkele AOC's. Ook hier was de stroom vragen via de e-mail
uit Parijs bijna beschamend, maar steeds kwamen er deskundige antwoorden en
er was nooit een probleem via de telefoon nadere toelichting te geven.
Ik heb veel gebruik gemaakt van ideeën die in vroeger jaren in samenwerking met
anderen ontstonden. Sommigen zullen dat herkennen. Ik heb vaak aan hen
gedacht!
Er kan echter geen twijfel over zijn dat ik mijn eigen lijn heb getrokken en mijn
eigen selectie uit aangeleverde informatie heb gemaakt. Genoemde informanten
zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor wat ik in dit advies opschreef of
juist wegliet.
Ik heb allerlei mensen op hun of mijn initiatief gesproken, meestal per telefoon.
Enkelen hebben mij - soms ongevraagd - materiaal opgestuurd. Het aantal
contacten moest - door de beperkte tijd, en omdat ik vanuit Parijs opereerde,
beperkt zijn. Niet iedereen die op mijn lijstje stond heb ik tenslotte kunnen
raadplegen. Uit de contacten die ik wel heb gehad blijkt echter een positieve inzet
om tot verbeteringen te komen. Ik ben ervan overtuigd dat discussies die volgen in
bredere kring tot goede uitkomsten kunnen leiden.
Ik dank de OESO en het Ministerie van OC&W voor hun toestemming aan dit
advies te werken, deels in hun tijd. Tenslotte wil ik de Minister van LNV en de
directie DWK bedanken voor hun vertrouwen. Ik hoop dat dit advies hen helpt.
Sèvres, 21 maart 1997.
Hans F. Van Aalst.
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Werkwijze en gebruikte bronnen
Door een hinderlijke ziekte kon ik - na overleg met LNV - aanzienlijk later aan het
werk dan de bedoeling was. Het advies is daardoor een maand later dan gepland
opgeleverd.
Ik heb parallel gewerkt aan de hier onder genoemde thema's en daarbij gebruik
gemaakt van schriftelijke bronnen, gesprekken en eigen ervaring.
Ik heb er vanaf gezien in de tekst specifieke literatuurverwijzingen op te nemen,
behalve waar dat onvermijdelijk was. Een opgave, van gebruikte literatuur is echter
op aanvraag beschikbaar.
• interpretatie van de vraag
Bronnen: discussies met betrokkenen.
• kenmerken van de huidige situatie
Bronnen: discussies met en materiaal van betrokkenen.
• uitwerking van een visie op praktijkleren
Bronnen: literatuur (kwaliteitszorg in mbo, stage-onderzoek, onderzoek
participerend leren in mbo; toekomst-studies beroepsopleidingen OESO); ervaring
in ICP (participerend leren), APVO-2 (innoveren, moduleren), ARVO (kwalificatiestructuur), ARO (Leren en innoveren op het werk, Meester in het werk, Lerende
organisaties en beroepsvorming en OESO) over alternatieve leervormen en
krachtige leeromgevingen); gesprekken met Onstenk, Nieuwenhuis, Snoek.

• kwaliteit en effectiviteit
bronnen: zie hierboven + inspectie-rapporten (Stage in HBO, UK), kwaliteitsproject
mbo-college Nijmegen, LOBAS erkenningsregeling, Boekaerts, Lodewijcks (ARO:
De leerling en zijn zaak).
• nadere plaatsbepaling van de innovatiefunctie van IPC's
bronnen: eigen ervaring.
• analyse van het begrip "vraagsturing"
bronnen: eigen ervaring, gesprekken met betrokkenen.
• uitwerking van een tijdpad
bronnen: suggesties van en discussies met betrokkenen.
• beleidsaanbevelingen
Deze zijn gebaseerd op het hierboven aangeduide verzamelde materiaal en de
conferentie.
De thema's zijn in puntsgewijze werkteksten neergeslagen en daarna tot teksten
bewerkt.
Een conferentie op 19 maart diende om ontbrekende informatie van IPC's, AOC's
en mensen uit het bedrijfsleven te verzamelen en door waarneming van onderlinge
discussie over vier door mij aangedragen thema's de geldigheid en kansen van
mijn voorlopige gedachten te toetsen. De resultaten van de conferentie zijn op 20
en 21 maart verwerkt.
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Afkortingen
AOC
APVO-2
ARO
ARVO
BOA
DWK
Fte
HBO
ICP
IPC
LNV
LOBAS
Mao
Mbo
ODC
OESO
OC&W
SLOA
VPL
WEB

Agrarisch Opleidings Centrum
Adviesgroep Projecten 2-de fase Voortgezet Onderwijs
Adviesraad voor het Onderwijs
Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs
Bureau Ondersteuning Agrarisch Onderwijs
Directie Wetenschap en kennisoverdracht (van LNV)
full time equivalent
Hoger Beroeps Onderwijs
Innovatiecommissie Participatieonderwijs
Innovatie- en praktijkcentrum
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren
middelbaar agrarisch onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
Overzicht van diploma's en certificaten
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
Vereniging voor praktijkscholen in de Landbouw
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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Over de auteur
Hans F. van Aalst (1943) studeerde natuur-, wis- en sterrekunde en gaf les aan de vroegere
huishoudschool, de hbs, en later aan het eerste experimentele havo en vwo van de mammoet-wet.
Hij werkte aan de Rijks Universiteit Utrecht aan de vernieuwing van het natuurkunde onderwijs in
het PLON. Hij leerde daar projectmanagement, onderwijsonderzoek, leerplanontwikkeling en
onderwijsbeleid. Daar deed hij ook de internationale ervaring op, onder meer door te participeren
in het ICSU-UNESCO project: Technology Education and Future Human Needs en als docent aan
zomercursussen van onder meer de Universiteiten van Genève en Paris VII.
In 1981 werd hij voorzitter van de Innovatie Commissie Partïcipatieonderwijs en was zo nauw
betrokken bij de ontwikkeling van het KMBO en de projecten Participerend Leren in het MBO.
Als voorzitter van de Adviesgroep Projecten 2de fase Voortgezet Onderwijs (APVO-2) kreeg hij
bekendheid door de uitwerking van het modulerings-concept voor het mbo. Als voorzitter van de
Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs (ARVO) werkte hij intensief aan de vernieuwing van het
agrarisch onderwijs (kwalificatie-structuur) en de nieuwe bovenbouw van havo en vwo. Hij
publiceerde ook over het beroep van leraar.
In 1991 werd hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de Adviesraad voor het Onderwijs
(ARO) en algemeen secretaris van de Raad. Het bureau onderscheidde zich door studies over
maatschappelijke ontwikkelingen in gebruik van kennis en de consequenties daarvan voor
onderwijs. Leren in andere contexten dan scholen kreeg veel aandacht. Vanaf 1995 werkt hij bij de
directie Onderwijs, Werkgelegenheid en Sociale zaken van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Hij is lid van het Europees Consortium van
Lerende Organisaties (ECLO).
Publicaties hebben betrekking op een breed terrein van onderwijs en leren, zoals onderwijs in
natuurwetenschappen en technologie, evaluatie en assessment, professionaliteit van de leraar en
lerende organisaties. Hij geeft cursussen over leren en organisatie-vernieuwing.
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