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Een examen dat vijf tot zes uur duurt. Praktijk
en theorie. In voeding, bloem of dier of misschien
in groene ruimte. Spannend en zweten voor de
leerling, maar ook voor de scholen en de docenten
die leerlingen erop voorbereiden.
tekst
leonie barnier
fotografie
studio andré
ruigrok en mariejosé van hegelsom
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e leerlingen van
het vmbo groen
gemengde leerweg
(gl) die eind van dit
schooljaar examen
doen, zullen de schoolexamens (se)
misschien nog in de vakrichting van
hun keuze voorgeschoteld krijgen,
maar het beroepsgedeelte van het
centrale examen (ce) wordt één
identiek schriftelijk en praktijkexamen (cspe). De overgang naar
het cspe is tegelijkertijd een overgang naar competentiegericht
examineren. Leerlingen maken
niet alleen een salade, ze laten die
salade ook proeven en nemen bij
de proefpersonen een enquête af
waarvan ze de gegevens moeten

verwerken. Docenten zien misschien
hun eigen vakrichting minder terug
in het examen, maar wel het proefje
dat ze tijdens hun les met de leerlingen geoefend hebben. Dat is voor
een aantal scholen nieuw. Maar veel
scholen hebben er al ervaring mee.

Bijeffect
Het cspe gl Landbouw heeft een
andere inhoud dan een cspe voor
een afdelingsprogramma. In Sneek
volgen de gl’ers een beroepsgericht
vak naar keuze. De school vindt
het belangrijk om aan te sluiten bij
de passie van de leerlingen. Maar
ze moeten straks wel het cspe gl
Landbouw doen. Van de drie uur dat
de derde- en vierdejaars nu les

Waarom één identiek cspe gl Landbouw?

Het praktijkgedeelte kan over
dier gaan, maar
ook over groene
ruimte

Doel van de globalisering is onder meer de toekomstbestendigheid van
de examenprogramma’s te vergroten en de scholen meer ruimte te
geven bij de invulling van het deel van het examenprogramma dat in het
schoolexamen geëxamineerd wordt.
Achterliggend idee van de globalisering is dat het voor de gl-kandidaat
van belang is, dat hij of zij een wat bredere omgeving kan overzien, ook
al is deze niet altijd voor hem of haar volstrekt doorleefd. Dit ook gezien
de verbreding die er op dit moment in de landbouw plaats vindt. Scholen
houden de ruimte om maatwerk te leveren aan de individuele leerling.
Vanaf 2012 doen alle leerlingen van het groen vmbo gemengde leerweg
(gl) één identiek cspe gl Landbouw. In de sectoren techniek, economie
en zorg & welzijn was al langer sprake van geglobaliseerde examenprogramma’s. Voor de sector Zorg & Welzijn is er bijvoorbeeld ook één
identiek cspe gl. Bij de vorming van de geglobaliseerde examenprogramma’s voor de afdelingsprogramma’s Landbouw en Landbouw-breed gl is
gebruik gemaakt van de ervaringen in de andere sectoren.
Bron: Gerard de Gier , clustermanager beroepsgerichte vakken College
voor Examens.

krijgen in hun vakrichting, is één
uur vakoverstijgend met meer
algemene beroepsvaardigheden.
Wellantcollege Gouda kiest voor
breed. Vanaf leerjaar drie krijgen de
leerlingen per vijf of zes weken les in
een andere vakrichting. Dat betekent wel dat de stof van begin derde
jaar voor het examen nog weer
herhaald moet worden. Daarnaast
kiezen ze in workshops voor hun
eigen vakrichting.
Het Groenhorst College in Nijkerk
werkt sinds de invoering van het
cspe steeds meer met projecten.
Docent Ans Hendriks: “Nu
hebben we bijvoorbeeld een project
dierentuin. Daarin zitten onderdelen dier, bloem, groen, vap en
techniek in maar ook algemeen
vormende onderdelen.” De projecten worden gegeven door de vakdocenten. “Daarmee borgen we de
vakspecifieke input”, zegt teamleider Jaap Boom. “De docenten verdelen de onderwerpen, ze moeten dus
veel met elkaar overleggen, zo
krijgen zij ook de breedte mee.
Dat bevalt ons goed.”
Ook in Sneek werken de docenten
samen om het vakoverschrijdende
gedeelte vorm te geven. Opdrachten
maken en afstemmen over de
manier waarop ze die aanbieden.
De docenten worden meer een
team. Een gewenst bijeffect, “en
essentieel bij een verandering,”
vindt locatiedirecteur Kees Bruin.

Verzwaard
Het cspe gl Landbouw heeft een
hoog niveau. En hoewel het vroegere
centraal schriftelijk examen hetzelfde niveau had, vinden sommigen
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Wellantcollege en het cspe
Wellantcollege heeft centraal een aantal instrumenten ontwikkeld om
de overgang naar cgo en het cspe goed te laten verlopen.
> Document ‘Wat moet en wat mag’, bij de nieuwe examenprogramma’s beroepsgericht vmbo?’ Helpt scholen, teams en docenten bij de
keuzes waar ze voor staan bij de overgang naar competentiegericht
examineren.
> Workshops op maat en op locatie door ervaren praktijkdocenten voor
startende teams.
> Posters laten per competentie de belangrijkste gedragscomponenten zien. Bijvoorbeeld bij de competentie Beslissen en activiteiten initieren staat:
– bedenken van mogelijkheden
– kiezen voor de beste oplossing
– uitvoeren van de keuze
> Rubrics beschrijven per competentie welk gedrag hoort bij een startende, geoefende, gevorderde of leerling op niveau van een leerweg.
– Bij de gl’er hoort bijvoorbeeld bij de competentie Beslissen en activiteiten initiëren:
– bij de starter: Ik begin zelf aan mijn taken en haal hulp als ik niet verder kan. De ander helpt mij om nieuwe mogelijkheden te noemen.
– bij functioneren op niveau: Ik noem voor- en nadelen van mijn
manier van werken. Ik beslis daarna hoe ik mijn werk ga doen. Ik noem
wat mijn groep een volgende keer beter kan doen. Daarna laat ik dit
ook zien.

het niveau te hoog. Vooral als het
om taligheid en rekenvaardigheden
gaat: begrijpend lezen, schema’s
en grafieken lezen. Veel scholen
besteden er daarom extra aandacht
aan. Bijvoorbeeld bij het vakoverstijgende deel, maar het liefst bij
alle vakken. Sneek biedt alle docenten een schrijfcursus aan, om ze zo
taalbewust te maken. In Wolvega
oefenen de leerlingen de hele maand
maart oude examens. “In het begin
helpen we ze daar nog bij,” vertelt
Bartle de Leeuw, “want ze hebben
moeite om de opdrachten goed te
lezen, de taal zijn ze niet gewend.”
Het cspe telt zwaar mee. De
minister wil de lat voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
wat hoger leggen. Daarom is er
bovenop de bestaande slaag-zaknorm een extra regel gekomen: het
gemiddelde van het ce moet minimaal 5,5 zijn. Het verschil tussen de
resultaten van se en ce op veel scholen in de gl van het vmbo groen was
of is te groot. Daar moet dus aan
gewerkt worden. De Leeuw: “De
gl’ers krijgen meer stof. Ze moeten
30

Salade maken,
enquête afnemen
bij proefpersoon en
gegevens verwerken,
het zit allemaal in
het cspe
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sneller werken dan leerlingen in de
kaderberoepsgerichte leerweg (kb).
En het werk van de praktijkcomponent moet er beter uitzien. We
kijken ook beter naar: wat staat er
nou. We geven niet zomaar punten
omdat we denken: hij zal het wel
goed bedoelen.”
Maar het wordt lastiger om
scherper te beoordelen als door
kleine leerlingaantallen gl- en kbleerlingen bij elkaar in de groep
zitten en als methodes voor kb en gl
hetzelfde zijn. Chantal Willems van
Helicon Den Bosch: “Gl’ers moeten
dan zelfstandig vooruit werken, ze
krijgen verrijkingsstof, of de docent
wisselt uitleg aan en zelfstandig
werken met kb’ers en gl’ers af.”
Ze wijst op het belang van plaatsing van de leerling in de juiste leerweg. Sinds Den Bosch regelmatig
toetsen afneemt van het Cito-volgsysteem, komen leerlingen beter op
hun plek terecht en scoren ze dus
ook beter op hun examen. Afgelopen
jaar deed de eerste lichting kandidaten die het traject met deze toetsen
heeft doorlopen, examen. De resul-

taten blijken veel beter dan daarvoor.

Competentiegericht
De examenprogramma’s landbouw zijn geglobaliseerd en competentiegericht. Voor Wellantcollege
was het nieuwe examenprogramma
aanleiding om het onderwijs meer
competentiegericht vorm te geven.
Het aoc is in 2007 met vijf van de 23
locaties begonnen om de vraag te
onderzoeken: wat betekent het
competentiegerichte examenprogramma, waar zitten de verschillen tussen het oude en het nieuwe
examenprogramma en waar gaan
we ons op focussen om straks het
competentiegerichte examenprogramma vorm te geven? Resultaat was een aantal instrumenten
waarmee scholen en docenten
competentiegericht leren en beoordelen handen en voeten kunnen
geven (zie kader). Vooral de praktijkdocenten hebben bij de beoordeling van competenties veel baat bij
de posters en rubrics die competent
gedrag beschrijven. “Voor elke

achtergrond > examinering > vmbo

Tips van ervaringsdeskundigen
> Volg de training voor examinatoren, daar leer je gedrag, in plaats van
de leerling, observeren.
> Neem proeves van bekwaamheid af als schoolexamen, daar zien
leerlingen en docenten pas echt wat cgo is.
> Oefen oude examens met leerlingen. Reflecteer dan goed met de
leerlingen: waarom ging iets goed of niet goed, hoe kun je het beter
aanpakken?
> Herschrijf oude examens naar andere toepassingen. Oefen dat. Hak
de opdrachten in stukjes, zodat ze onderdeel voor onderdeel lezen.
> Maak het examen als docententeam vooraf zelf, zo weet je wat er
allemaal bij komt kijken.
Tijdens het examen
passen leerlingen
ict toe om gegevens
van het praktijkgedeelte te
ver werken
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Het vraagt veel van de scholen
om de leerlingen op het cspe gl
Landbouw voor te bereiden. Het
raakt aan het hele onderwijs, aan de
inhoud en aan het niveau. Maar het
examen zelf brengt ook het een en

> Voor meer informatie over het
cspe : www.groenonderwijs.nl
– editie 12.

Nog geen abonnee?
6 juli 2011 > jaarga ng
53

Praktijk

en het doet recht aan competentiegericht onderwijs en aan de gl’er die
niet voor niets voor een praktische
opleiding koos.

advertentie

ang 53
22 juni 2011 > jaarg

docent en voor elke leerling is nu
duidelijk waar een leerling staat”,
zegt Jan Knevelbaard, docent groen
in Gouda. “We proberen van alle
competenties meerdere metingen
te doen zodat de leerlingen hun
groei kunnen zien.”
Wellantcollege moet nog één
stap maken. Ook de theorie is vernieuwd. Dat gaat over ketendenken,
kwaliteitsdenken, handel, ecologische systemen en duurzaamheid.
“Thema’s die goed aansluiten bij
‘modern groen’, zoals we dat bij
Wellantcollege in willen vullen”,
vertelt Vreni Campagne. Samen
met het onderwijsveld wil ze dat
bij elkaar zetten, er een ‘Wellantsausje’ over gieten en er dan iets
moois van maken: competentiegericht en examenproof.

ander te weeg. “Het is een aanslag
op het rooster.” Er zijn meerdere
lokalen nodig, het vraagt een grote
bezetting van docenten. “Het lukte
ons niet om het op twee dagen te
organiseren, dan is het een lange
hectische dag”, slopend voor leerling en docent. Je komt voor allerlei
verrassingen te staan. “Gelukkig
hadden we toevallig net nieuwe
printers waarmee leerlingen de
gevraagde A5-printjes konden
maken.” Maar het geeft ook energie,
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Gewoon even bellen of e-mailen…

0345 545 560

groenonderwijs@bassa.nl

Voor € 39,75 bent u het hele jaar op de hoogte:
achtergronden – opinies – reportages – interviews
dagelijkse actualiteit online: www.groenonderwijs.nl
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