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1. Aanleiding
De praktijkaanleiding voor dit onderzoek1 vormt de wens en de praktijk van Hogeschool Rotterdam om studenten waar mogelijk aan authentieke praktijkopdrachten te laten werken en
het inzicht van de onderzoeker dat het geen gemakkelijke ‘ontwerpopgave’ is voor betrokkenen om dergelijke ‘leerwerkarrangementen’ te ontwikkelen. Dit onderzoeksrapport beschrijft
aan de hand van het voorlopig toegepaste theoretisch kader hoe twee instituten dergelijke
leerwerkarrangementen hebben ontworpen en hoe deze in de praktijk zijn gerealiseerd. Dit
wordt gedaan om de onderzoeksvraag van deze eerste onderzoeksstudie te beantwoorden:
welke factoren hangen samen met de kwaliteit van leerwerkarrangementen? In een tweede
studie worden op basis van die factoren ontwerprichtlijnen geformuleerd die stroken met inzichten uit de literatuur. Die ontwerprichtlijnen worden in een derde studie vervolgens eerst
door de onderzoeker zelf toegepast bij het ontwerpen van nieuwe leerwerkarrangementen.
Na aanscherping van de ontwerprichtlijnen worden deze ontwerprichtlijnen in een vierde
studie toegepast door andere onderwijskundig onderlegde adviseurs in nieuwe leerwerkarrangementen en wordt geëvalueerd of het aannemelijk te maken is dat studenten inderdaad
meer leren van werkgerelateerd leren als dat plaatsvindt binnen leerwerkarrangementen die
zijn ontworpen en uitgevoerd volgens de ontwerprichtlijnen.

Een leerwerkarrangement is: een ‘gearrangeerde’ leerweg rondom een praktijkvraag in een
authentieke werkomgeving waarin een groep studenten alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uitvoert en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, met als
doel het beroep te leren. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het
werk en de hogeschool is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat in de
werkomgeving wordt verzorgd (naar Havenkes & Drenth, 2005, p.13).

Instellingen voor hoger beroepsonderwijs en werkgevers uit de beroepspraktijk werken graag
samen om authentieke praktijkopdrachten door studenten te laten realiseren vanwege het gezamenlijke belang om studenten op te leiden tot goed gekwalificeerde beroepskrachten. Echter
bij het simpelweg verplaatsen van leeropdrachten naar de beroepspraktijk komt meer kijken dan
wellicht in eerste instantie wordt gedacht, bijvoorbeeld: veel geld, zo blijkt in het eerste leerwerkarrangement Leren Bouwen dat wordt onderzocht. Mbo-studenten slopen en herbouwen
huizen, waarvoor hbo-studenten het ontwerp en de sloop- en bouwaanvraag van a tot z, inclusief de bouwvoorbereiding verrichten. Hbo-studenten worden daarvoor niet betaald en mbostudenten krijgen een geringe vergoeding. Toch blijkt een dergelijk leerwerkproject vele malen
duurder te zijn dan wanneer er met betaalde beroepskrachten wordt gewerkt. Er is namelijk veel
begeleiding vanuit de werkgever nodig om de kwaliteit van het werk te garanderen. Voor een
1 Deze eerste onderzoeksstudie van een vierjarig promotietraject is uit verschillende bronnen gefinancierd. De eerste
casestudie Leren Bouwen is betaald uit lumpsumgeld dat Hogeschool Rotterdam ontvangt voor onderzoek en is via
de procedure van promotievouchers en de bekostiging van de Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs door het Instituut voor Lerarenopleidingen in dit onderzoek geïnvesteerd. De tweede casestudie Opleiden in de School is betaald
uit het budget van de dieptepilot Opleiden in de School dat gefinancierd is door zowel het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen als door de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs.
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groep van vijf tot zes hbo-studenten is een leermeester (0,4 fte) vanuit het ingenieursbureau
beschikbaar en vanuit Hogeschool Rotterdam een coach (0,1 fte) en daarnaast nog diverse
vakexperts2.
Uit een onderzoek naar de opzet van competentiegerichte stages bij vier verschillende hboopleidingen van Hogeschool INHolland (Lappia & Van Rennes, 2006) blijkt dat er in de praktijk
vooral vragen leven rondom: borging, begeleiding en beoordeling. Voor borging gaat het om
vragen als: Hoe garandeer je de competentieontwikkeling van studenten die een praktijkopdracht uitvoeren? En: Kun je bij de intake van een praktijkopdracht al een goede inschatting
maken of de ‘klussen’ die werkgevers door studenten willen laten uitvoeren gekoppeld kunnen worden met de competenties die de studenten volgens het curriculum moeten behalen?
Voor begeleiding leidt het tot vragen als: Aan welke begeleiding hebben studenten behoefte
als zij met de uitvoering van de praktijkopdracht bezig zijn? En: Hoe organiseer je die begeleiding het meest efficiënt? Voor de beoordeling leven vragen als: Op welke manier kan de
kwaliteit van de praktijkopdracht via een authentiek assessment worden beoordeeld? Hoe
kan de beoordeling van studenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van zowel
de hogeschool als de werkgever?
Een ander punt dat in discussies rondom de inrichting van leerwerkarrangementen speelt betreft het vraagstuk: Hoe te voorkomen dat leerwerkarrangementen te specifiek voor een
bepaalde context worden ontworpen? Het hoger beroepsonderwijs zou door leerwerktrajecten bij bepaalde werkgevers te organiseren wellicht te functie- of contextspecifiek kunnen worden, in plaats van studenten een brede beroepsopleiding te bieden. Er leven kortom nog een
hoop vragen rondom de opzet, uitvoering en evaluatie van leerwerkarrangementen.
Waarom vormen leerwerkarrangementen dan toch een aantrekkelijke onderwijsvariant?
Havenkes & Drenth (2005) geven in hun boek over leerwerkplekken in de gezondheidszorg
meerdere argumenten voor die aantrekkelijkheid die ook van toepassing zijn op leerwerkarrangementen in andere sectoren. (1) Allereerst is in de gezondheidszorg en vrijwel in alle
andere sectoren de behoefte aan personeel zo groot dat er door tijdgebrek om studenten
te begeleiden ook een tekort aan stageplaatsen is. (2) Ten tweede zijn niet alle stageplaatsen van voldoende kwaliteit. Het leerrendement in leerwerkarrangement kan hoger zijn door
onderwijskundige argumenten, namelijk doordat er in een groep wordt geleerd, de groep
de verantwoordelijkheid heeft voor de correcte uitvoer van de werkprocessen en onderwijs
plaatsvindt in een ruimte in de werkomgeving. (3) Een leerwerkarrangement wordt dan ook
zowel vanuit het onderwijs als vanuit de beroepspraktijk ontwikkeld. Doordat beide partijen
invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden is de externe legitimering van het onderwijs goed op orde en dit gegeven vormt een derde reden van aantrekkelijkheid. (4) Ten
vierde hebben werkgevers er veel baat bij om studenten aan zich te binden door het bieden
van goede stages. Veel studenten vinden werk vanuit een stage die voor alle partijen goed is
verlopen. (5) Ten vijfde vormt het perspectief op innovatie nogal eens de reden waarom werkgevers zich bereid verklaren tot de start van een leerwerkbedrijf. Een groep studenten die
2 De docent-student ratio komt voor de begeleiding van de hbo studenten in deze casus neer op tussen de 1:4 en 1:5.
In de pilotfase van het Leren Bouwen lag de docent-student ratio voor mbo studenten op 1:2.
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werkt aan een innovatieve praktijkopdracht zorgt nogal eens voor nieuw elan in de bestaande
organisatie. Jonge en enthousiaste studenten brengen actuele inzichten en ideeën met zich
mee en dragen bij aan de leercultuur binnen het bedrijf. (6) Tenslotte past de ontwikkeling
van leerwerkarrangementen uitstekend bij de toenemende aandacht voor vraaggestuurde en
competentiegerichte onderwijsvernieuwing waar veel onderwijsinstellingen mee bezig zijn.
De rol van docent en student verandert: de student is zelf verantwoordelijk voor het eigen
leerproces en de rol van docent wordt steeds meer die van coach. En de motieven voor de
student? (7) De studenten vinden het een uitdaging om zo veel verantwoordelijkheid te krijgen en zijn over het algemeen enthousiast om met een groep medestudenten te werken.
In dit onderzoeksrapport wordt ingegaan twee case studies, waarbij dit rapport de verslaglegging vormt van die beide case studies. Allereerst wordt het project Leren Bouwen beschreven, waarbij derde- of vierdejaarsstudenten voor hun bachelordiploma Bouwkunde aan het
Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde leren een sloop- en bouwaanvraag in te dienen. Deze
aanvraag moet voldoen aan landelijke en lokale regelgeving zodat met de verkregen sloop- en
bouwvergunning uitgeleefde woningen in de hotspots van Rotterdam kunnen worden gerenoveerd. Het bijzondere aan het leerwerkarrangement Leren Bouwen is dat de ontwerpen van
de hbo-studenten uit de bouwaanvragen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor de sloop
en herbouw zet de gemeente Rotterdam, mbo-studenten van ROC Zadkine in.
Als tweede case studie wordt ingegaan op de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen ingestelde dieptepilot Opleiden in de School zoals die bij OMO scholengemeenschap Tongerlo wordt uitgevoerd. In deze tweede casus zijn tien eerstejaarsstudenten gevolgd
die voor hun duale lerarenopleiding aan het Instituut voor Lerarenopleiding van Hogeschool
Rotterdam ervoor kiezen om hun praktijkgedeelte te doen bij Scholengemeenschap Tongerlo in
Roosendaal. Naast het praktijkgedeelte besteedt de opleidingsschool eveneens aandacht aan
het studenten laten ontwikkelen van hun eigen praktijktheorie.
In beide casestudies wordt gereconstrueerd hoe binnen die projecten leerwerkarrangementen
zijn ontworpen. Het ontwerp van de leerwerkarrangementen wordt gespiegeld aan theorieën
die zijn ontwikkeld over leren in de praktijk en praktijkopleidingen. Tenslotte wordt geëvalueerd of het leerwerkarrangement effectief is gebleken. Ook het gehele promotieonderzoek3
kent een uitdagende ontwerpopgave en hanteert een ontwerpgerichte onderzoeksbenadering om op basis van een aantal case studies te komen tot ontwerprichtlijnen. In een training
en een leergroep over leerwerkarrangementen leren interne betrokkenen (docenten, onderwijskundigen, managers) en externe betrokkenen (opdrachtgevers, leermeesters, leerwerkbedrijven) met het ontwikkelde ontwerprichtlijnen hun eigen leerwerkarrangementen samen
voor het eigen werkveld op te stellen, met eigentijdse multidisciplinaire praktijkvraagstukken
als uitgangspunt.
In beide cases gaat het om leerwerkarrangementen die een voortraject kennen waarin een
eerdere versie van het leerwerkarrangement is uitgeprobeerd. Bij de eerste casus Leren Bouwen
3 Dit promotieonderzoek vindt plaats onder begeleiding van promotor Prof. dr. Jan van den Akker (Universiteit
Twente) en co-promotor Dr. Jan Streumer (Hogeschool Rotterdam).
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is er voorafgaand aan de bestudeerde periode gewikt en gewogen en is het ontwerp van het
leerwerkarrangement bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht in de mogelijkheden en
onmogelijkheden van zowel Hogeschool Rotterdam als de betrokken partners/werkgevers.
In de tweede casus kende de opleidingschool al een lange historie van het zoeken naar een
steeds betere combinatie van leren en werken. Hierdoor wordt de bestudeerde versie van het
leerwerkarrangement Opleiden in de School gezien als de doorontwikkelde versie. In praktische zin duid ik in dit onderzoeksrapport het voortraject van de leerwerkarrangementen aan
met de letter A en de in dit onderzoeksrapport bestudeerde doorontwikkelde fase met de
letter B. In dit rapport zijn dus de doorontwikkelde leerwerkarrangementen 1B Leren Bouwen
en 2B Opleiden in de School onderzocht.
In beide casussen kwam uit evaluaties van de voortrajecten van de leerwerkarrangementen
(versie A) naar voren dat nog niet op alle aspecten de gewenste effecten waren bereikt. Juist
door die wetenschap is flink doorgepakt en bijgeschaafd wat resulteerde in betere leerwerkarrangementen (in de versie B). Er is door de samenwerking iets van chemie tussen betrokkenen ontstaan die het geloof in het nut van het arrangement zo groot maakte dat er mee door
gegaan moest worden. In de tweede case zegt de projectmanager hierover het volgende:
‘… een school heeft een hele andere doelrationaliteit als een opleiding en het is belangrijk dat
we elkaar verstaan. En ik heb het gevoel dat we met de Hogeschool Rotterdam in een proces
zitten, dat we soms in parallelle fasen zitten, dus niet serieel, hoe gek het ook klinkt, maar
dat we elkaar al wel aan het verstaan zijn. Dat vind ik het wonder van onze samenwerking.’
(interview met JH, 170108)
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2. Probleemstelling
Deze eerste onderzoeksstudie maakt deelt uit van een vierjarig onderzoekstraject waaraan
een probleemstelling ten grondslag ligt die aanleiding en richting geeft aan het hele onderzoek en ook aan deze eerste onderzoeksstudie. De onderzoeksstudie heeft daarnaast een
eigen vraagstelling, die een deelbijdrage levert aan de beantwoording van de overall vraagstelling van het gehele promotieonderzoek.
De probleemstelling sluit aan bij de constatering in de inleiding dat de bestudeerde casussen
er niet in één keer volledig in slagen om bij hun eerste versie (A) ook de hoofdaspecten al voldoende uit de verf te laten komen. Dit lukt beter (maar bij de tweede casus nog steeds niet helemaal) bij de doorontwikkelde versie (B) van het ontwerp. Deze constatering leidt tot de centrale
probleemstelling van het gehele promotieonderzoek: Hoe kunnen leerwerkarrangementen op
een efficiëntere manier worden opgezet opdat de kwaliteit van werkgerelateerd leren door
studenten wordt verhoogd?
De vraagstelling van deze eerste onderzoeksstudie4 is om met behulp van zowel de praktijk
als de theorie te komen tot een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag: Welke factoren
beïnvloeden de kwaliteit van leerwerkarrangementen en op welke wijze zijn deze factoren
van invloed op de kwaliteit ervan? Doel van het gehele onderzoek is om te komen tot ontwerprichtlijnen die zowel zijn gebaseerd op inzichten uit de praktijk (field-tested in case studies)
als op inzichten uit de theorie (grounded), waarmee onderwijskundige adviseurs en decentrale
onderwijsontwikkelaars de opzet, uitvoering en evaluatie van een leerwerkarrangement met
betrokken stakeholders kunnen begeleiden.
Stakeholders bij leerwerkarrangementen kunnen zijn: de organisatie/werkgever die als opdrachtgever optreedt, de leermeesters die namens een of meer betrokken werkgever(s) de
studenten dagelijkse begeleiding geven bij het oplossen van weerbarstige vraagstukken, de
docent die namens de hogeschool als coach de studenten wekelijks coacht, de onderwijsmanagers van de betrokken opleidingen, alle docenten die als vakexperts optreden, de contactpersoon die de inbreng namens de hogeschool en/of het ROC coördineert en natuurlijk de
studenten. De ervaring van deze eerste casussen leert dat een leerwerkarrangement ook nogal
de aandacht kan trekken van de media (kranten, televisie, bedrijfsmagazines). Hierdoor vormt
de media dus ook een stakeholder die hetzij volop voor citymarketing doeleinden kan worden
ingezet (1B) of waar omzichtig mee om moet worden gegaan om andere hogescholen niet op
de achterste benen te krijgen (2B). Door de andere aard van invulling van studieonderdelen
worden bij de eerste casus ook de ouders van met name de mbo leerlingen geïnformeerd. Dit
zou echter ook goed gebruik kunnen worden bij de vorming van leerwerkgemeenschappen
met hbo studenten. Er kan zeker in de toekomst worden nagedacht over welke mogelijkheden kunnen worden aangeboord als ook ouders bij (aspecten van) het leerwerkarrangement
worden betrokken.
4 De overall onderzoeksvraag van het gehele promotieonderzoek luidt: Hoe kan de kwaliteit van leerwerkarrangementen
in de beroepspraktijk van het hoger onderwijs worden verhoogd door het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen?
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Onder factoren worden die variabelen verstaan die de kwaliteit van leerwerkarrangementen
beïnvloeden. Ontwerpgericht onderzoek staat toe dat van de complexe set aan factoren die
wordt onderzocht niet alle relaties kunnen worden beschreven en verklaard. Als aannemelijk
is gemaakt dat bepaalde factoren ook in de literatuur regelmatig in verband worden gebracht
met de kwaliteit van leerwerkarrangementen, dan wordt dit beschrijvende, verklarende niveau niet verder uitgewerkt. Dit onderzoek betreft de stap om vanuit de praktijk tot een
set aan factoren te komen, waarbij de factoren nog niet uitgebreid worden beschreven en
verklaard. Doel van het deze ‘reconstructieve studie’ is het formuleren en specificeren van
eerste ideeën voor effectieve ontwerprichtlijnen.
Voor dit onderzoeksrapport is een zogenaamde ‘explorative design study’ (Van den Akker,
1999, p.6) verricht bij twee casussen om het ontwerpprobleem ‘Hoe ontwerp je een effectief
leerwerkarrangement zowel voor de beroepscontext van bouwkundigen als de beroepscontext van leerkrachten verder te verkennen vanuit de praktijk en de literatuur.
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3. Theorie
In deze paragraaf worden de kernbegrippen uit de probleemstelling over de kwaliteit van leerwerkarrangementen nader toegelicht. Er wordt nader ingegaan op werkplekleren en welke
plaats het onderzoek inneemt in het kennisgebied, de afbakening van het onderzoek en welke
inhoudelijke keuzes zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden. Ook wordt aangegeven van
welke vooronderstellingen in het onderzoek is uitgegaan.
Streumer en Van der Klink (2004) stellen vast dat historisch gezien de laatste decennia kunnen
worden gekenmerkt als de herontdekking van de werkplek als leerplek. Al in de middeleeuwen
wordt de werkplek gezien als de natuurlijke leerplek: in het gildenwezen trekken leerlingen en
leermeesters samen op. Daar komt verandering in als na de tweede wereldoorlog er een uitgebreid stelsel van beroepsonderwijs wordt ingevoerd en ondernemingen - mede door schaarste
op de arbeidsmarkt - hun eigen bedrijfsscholen oprichten. Het leren voor een beroep wordt in
de diensteneconomie complexer en er lijkt consensus over te zijn dat leren beter gedijt als het
wordt gescheiden van het werken en dus plaatsvindt op school in een klaslokaal.
Bij de opkomst van de kenniseconomie worden routinematige werkzaamheden meer en meer
door machines en apparaten overgenomen. Het werk dat ervoor in de plaats komt vraagt
om werknemers die onafhankelijk besluiten kunnen nemen en creatief kunnen denken. Fysiek werk wordt vervangen door sociale en mentale activiteiten. Banen hebben dus in de kenniseconomie een ander karakter kregen dan in de diensteneconomie en in lijn met de in de
inleiding genoemde argumenten van Havenkes & Drenth (2005) waarom leerarrangementen
aantrekkelijke alternatieven worden gevonden, is er een groeiend draagvlak onder docenten
en studenten en professionals in de praktijk te bespeuren dat complexe praktijkvraagstukken
het beste op de werkplek zelf kunnen worden opgelost. Zo onderneemt de lerarenopleiding
van de Hogeschool Rotterdam de boeiende zoektocht naar het antwoord op de vraag: welke
leertaken het beste op school kunnen worden aangeleerd en welke op de werkplek zelf? Belangrijkste voordeel van leerwerkarrangementen rondom een authentieke praktijkvraag is dat
het studenten een motief verschaft waarom het een zinvol leerproject is. Dit wordt ook wel
aangeduid met de term just-in-time leren. Op het moment dat zich de kennisvraag voordoet,
verdiept de student zich via (digitale) media in het vraagstuk en probeert kennis te ontwikkelen waarmee het vraagstuk wordt opgelost. Deze vorm van leren staat haaks op het onderwijsmodel van de seriële doelrationaliteit waarin het aanleren van ‘just-in-case’ kennis centraal
staat. Je leert talen, plaatsnamen, geschiedenisfeiten uit je hoofd voor het geval je het eens
nodig mocht hebben.
Streumer (nog te verschijnen) onderscheidt vijf aspecten van werkplekleren:
1.		 de context waarbinnen het leren gestalte krijgt
2. dat leren op verschillende niveau’s plaatsvindt (individueel, groep en organisatie)
3. de mate van zelfsturing en locus-of-control speelt een rol
4. leren in verschillende vormen plaatsvindt (formeel, informeel)
5. de nadruk ligt op de ontwikkeling van het vermogen om te leren
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Op de werkplek vinden leerprocessen plaats in een specifieke organisatiecontext, die resulteren in een geïntegreerde verzameling van kennis, vaardigheden en houdingen. Zo’n geïntegreerde set van kennis, vaardigheden wordt ook wel competentie genoemd. Het doel is steeds
om een proces van gedragsverandering op gang te brengen onder de betrokkenen.
Op een werkplek wordt door zowel individuen als groepen geleerd. Bij werkplekleren zijn het
niet alleen de individuele studenten, docenten, leermeesters of stagepraktijkdocenten die
leren, maar wordt er ook in verschillende groepssamenstellingen geleerd doordat aan groepsopdrachten wordt gewerkt. De interactie en taakverdeling tussen groepsleden is belangrijk
bij groepsleren. Uit het individuele leren en groepsleren kan organisatieleren ontstaan, doordat studenten nieuwe kennis inbrengen, aangepaste manieren van werken voorstellen of
‘vastgeroeste gewoontes’ doorbreken. Om dit ook echt te laten leiden tot organisatieleren
is het nodig dat er bij werkplekleren naast aandacht voor het proces en resultaat van kennisverwerving op de werkplek ook aandacht is voor processen waarmee gerealiseerde kennis
en inzichten worden verspreid en hergebruikt. Voor organisatieleren is met andere woorden
valorisatie van kennis een must. Valorisatie betekent zowel het verspreiden en toetsen van
de meest innoverende methoden en praktijk, die voortvloeien uit opleidings- en onderwijsproject als ook de exploitatie en ontwikkeling daarvan binnen uiteenlopende contexten en omgevingen om ze vervolgens geleidelijk en duurzaam in te voeren in officiële en non-officiële
systemen, in het bedrijfsleven, verenigingen of zelfs in individueel afgestemde opleidingen
(definitie gehanteerd door de EU).
Verschillende typen van werkplekleren zijn te onderscheiden wat betreft de mate waarin ze
door de lerende stuurbaar en controleerbaar zijn. Dit wordt ook wel aangeduid als de locusof-control. Uit eerder onderzoek onder 24 stagebegeleiders van Lappia & Van Rennes (2006)
kwam naar voren dat begeleiders van competentiegericht stagebeleid een externe locusof-control hadden, dat wil zeggen dat in hun beleving succesvol leren door de student op
een stagewerkplek afhankelijk was van factoren die buiten hun eigen bereik liggen en voor
het gevoel van de stagebegeleiders dus niet stuurbaar of controleerbaar was. De mate van
controleerbaarheid hangt samen met het onderscheid formeel en informeel leren. Formeel
leren vindt vooral in de onderwijsinstelling plaats en wordt (deels) gestructureerd waarbij het
studenten relatief weinig mogelijkheden biedt voor zelfsturing. Daarentegen informeel en
incidenteel leren laten een hoge mate van zelfsturing toe en de controle over het leerproces
heeft een sterk individueel karakter (Eraut, 2000).
In literatuur over werkplekleren wordt met name het complexe en contextspecifieke karakter
van leren benadrukt (Marsick & Watkins, 1990). Volgens sommige auteurs (Lave & Wenger,
1991; Billett, 2003) is het leren zelfs situatiegebonden; het leerproces verloopt in elke nieuwe
situatie op unieke wijze verloopt en daarbij wordt gekenmerkt door locatiespecifieke invloeden. Datgene dat studenten moeten leren tijdens leerwerkarrangementen op de werkplek
(situated practise) is het resultaat van sociaal onderhandelde processen. Datgene dat geleerd
moet leren is daarmee een uiting van culturele en daarmee per definitie lokale behoefte (situated learning).
In de definities van leren ligt de nadruk op betekenisvol leren. Wat wil zeggen dat leren
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subjectief van karakter is (sociaal-constructivisme). De lerende – individu, groep, organisatie –
heeft de opdracht actief zijn of haar eigen ontwikkeling te construeren en op die manier eigen
actie of praktijktheorieën te ontwikkelen.
De plaats van de probleemstelling in het kennisgebied kan op drie manieren worden aangegeven: het niveau waarop het onderzoek zich richt, voor welke professionals dit onderzoek
ontwerprichtlijnen gaat opleveren en de onderzoeksthema’s waarmee dit onderzoek een relatie
heeft. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op microniveau doordat voor casestudies leerwerkarrangementen worden bestudeerd die onderdeel vormen van een groter curriculum, het
zogenaamde mesoniveau. En staat dus redelijk ver af van de op macro niveau geformuleerde
landelijke verkenning naar de voortschrijdende ontwikkeling van leerwerklandschappen, zoals
de RDM campus een gezamenlijk initiatief van het Rotterdamse Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam, ROC Albeda en diverse innovatieve ondernemers. De nota ‘Leerwerklandschappen.
Inspiratie voor leren en werken in een inspirerende omgeving’ van de Onderwijsraad en de
VROM-raad (2007) vormt overigens wel een goed kader voor dit onderzoek, omdat we in de
beschrijving van de casussen op zoek gaan naar het antwoord op de vraag: hoe zou inspiratie
voor leren en werken in een wervende omgeving er dan concreet uit kunnen zien? Het onderzoek levert voorlopige ontwerprichtlijnen op waarbij als doelgroep van gebruikers vooral wordt
gedoeld op onderwijskundig onderlegde professionals in een faciliterende en adviserende rol.
Het is de bedoeling dat onderwijskundig adviseurs met de ontwerprichtlijnen uit de voeten
kunnen om betrokken docenten, leermeesters van de werkgevers, de opdrachtgevers en alle
andere betrokken stakeholders aanwijzingen te geven hoe de kwaliteit van de leerwerkarrangementen kan worden verhoogd.
De onderzoeksthema’s waar leerwerkarrangementen raakvlakken mee hebben zijn curriculuminnovatie en innovatieve leerarrangementen. Beide onderzoeksthema’s zijn vertegenwoordigd in special interest groups van het ICO, de VOR, de EERA en de AERA. In dit
onderzoeksrapport wordt verder niet dieper ingegaan op relevante theorieën over werkplekleren of werkgerelateerd leren. Een dergelijk literatuuronderzoek is gepland als vervolgonderzoek in studiejaar 2008-2009. In dit hoofdstuk worden daarom alleen nog de belangrijkste
theoretische begrippen toegelicht, die in de beschrijving van de casussen zijn gebruikt. Het
onderzoeksrapport eindigt met het voorlopige theoretisch raamwerk waarmee de casussen
zijn beschreven.
Voor dit onderzoek maken we gebruik van de inzichten en het theoretische kader uit het promotieonderzoek van Kessels (1993) die de kwaliteit van bedrijfsopleidingen onderzoekt. In
de door hem ontwikkelde theorie is het concept van de curriculum consistentie het centrale
begrip. Dit begrip heeft uiteindelijk betrekking op de overeenkomst tussen het ideale en het
bereikte curriculum.
Externe consistentie duidt op de samenhang die bestaat tussen de opvattingen van het opleidingsmanagement, de ontwerper, de docent, de studenten, de leden van de stuurgroep, de
managers, de leermeester, de opdrachtgever et cetera, over de aard van het probleem dat
opgelost dient te worden, over de doelen die daartoe nagestreefd moeten worden en over de
wijze waar dat zal moeten geschieden (Kessels, 1993).
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Behalve externe consistentie tussen de opvattingen van de bovengenoemde stakeholders
moet een een curriculum ook consistent zijn in zichzelf. Dit concept van interne consistentie
heeft betrekking op de logische samenhang tussen leer- en werkomgeving, benodigde competenties die studenten ontwikkelen en de leersituatie en activiteiten.
Kessels (1993) bestudeert in totaal 31 bedrijfsopleidingen. Op basis van literatuur en exploratief onderzoek bij zeventien bedrijven onderzoekt hij het proces waarmee negen succesvolle
en acht minder succesvolle bedrijfscurricula tot stand komen en welke factoren de kwaliteit
van de resultaten beïnvloeden. Op basis hiervan ontwerpt hij een blauwdruk van ontwerprichtlijnen. Hij noemt deze benaderingen respectievelijk systematische benadering en relationele
benadering. De systematische benadering garandeert de interne consistentie van een curriculum en de relationele benadering de externe consistentie. Beide benaderingen zijn volgens
Kessels in combinatie nodig om beide vormen van curriculum consistentie te realiseren.
De problematiek die Kessels schetst rondom bedrijfsopleidingen, zoals: de veelheid aan stakeholders die er bij betrokken zijn, de noodzaak om tot consensus te komen over het probleem waarvoor
de bedrijfsopleiding de oplossing moet zijn, de must om de bedrijfsopleiding zoveel mogelijk gelijk te
houden aan de werkomgeving, zijn eveneens herkenbaar binnen het hoger beroepsonderwijs en zeker bij de ontwikkelingen van leerwerkarrangementen. Een leerwerkarrangement vormt doorgaans
een aantrekkelijk alternatief voor een bestaande onderwijsmodule waar in het curriculumoverzicht
bepaalde van tevoren vastgelegde competenties moeten worden behaald. Dit aspect komt overeen
met de eisen aan product en proces van de systematische ontwerpbenadering gericht op interne
curriculum consistentie. Een ander opvallend aspect van leerwerkarrangementen is dat er meer
stakeholders bij betrokken zijn. Doordat het leerarrangement in de beroepspraktijk plaatsvindt, is
een natuurlijke noodzaak ontstaan om de inhoud ervan met alle betrokken te bediscussiëren en
te valideren op relevantie voor studenten. Deze insteek komt overeen met de te stellen eisen aan
product en proces van de relationele ontwerpbenadering die gericht is op het realiseren van externe
curriculum consistentie.
De aanname waar we in dit rapport dan ook twee vanuit gaan is dat de inzichten uit het
onderzoek van Kessels (1993) ook van toepassing zijn op leerwerkarrangementen zoals die
momenteel door instellingen voor hoger beroepsonderwijs worden ontwikkeld.
Nader literatuuronderzoek zal moeten zorgen voor verdere validatie dat de combinatie van
systematische ontwerpbenadering met de relationele ontwerpbenadering ook volgens andere auteurs leidt tot effectieve leerwerkarrangementen die bruikbaar zijn volgens de docenten
en in- en extern consistent zijn. De laatste twee kwaliteitsdimensies zullen na de literatuurstudie verder worden uitgewerkt om te fungeren als meetbare resultaatvariabelen waardoor
een compleet theoretisch raamwerk ontstaat. Voor deze exploratieve case studies gaan we
voorlopig uit van het onderscheid dat Kessels (1993) maakt in intern en externe consistentie. Daarom beschrijven wij hierna de aanpak en resultaten van het onderzoek van hem naar
bedrijfscurricula.
Kessels (1993, 1999) operationaliseert in zijn onderzoek interne curriculumconsistentie
door drie experts veertien bedrijfsopleidingen te laten beoordelen op wat hij noemt de sys-
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tematische benadering. Beoordeeld worden de kwaliteit van de toegepaste processen om
behoefteonderzoek te verrichten, taakanalyse, instructiedoelstellingen, evaluatiecriteria,
evaluatie-instrumenten, ontwerp van de instructiestrategie en de ontwikkeling van de cursusmaterialen. Deze beoordelingen op aspecten vormen gezamenlijk de score op de ‘systematische benadering’.
Hij operationaliseert externe consistentie door de experts de veertien bedrijfsopleidingen
te laten beoordelen op wat hij noemt de relationele benadering, te weten: het projectmanagement, de verstandhouding en of deze is toegenomen tijdens het behoefteonderzoek en
de taakanalyse, het lijnmanagement en of deze betrokkenheid heeft getoond in het ontwikkelproces, de overeenkomst tussen de leer- en de werksituatie, de trainers en of degenen die
zijn aangetrokken praktische ervaring in het betreffende domein hebben en de selectie van
trainees en of deze heeft plaatsgevonden.
De diepteanalyse van de bedrijfsprogramma’s door de experts resulteerde in de volgende
waarnemingen rondom de systematische benadering (Kessels, 1999, p. 67):
Behoefteonderzoek en taakanalyse ontbreken vrijwel altijd.
Evaluatiecriteria worden zelden vastgesteld of gedocumenteerd.
Evaluatie instrumenten blijven beperkt tot de reactie van cursisten op het leerproces.
Zeer weinig programmaresultaten waren beschikbaar en geen enkel instrument was ontwikkeld om de ‘performance’ op de werkvloer of de impact op de organisatie te meten.5
In succesvolle programma’s vertonen de ontworpen leersituaties een grotere variëteit
aan activiteiten dan de leersituaties in minder succesvolle programma’s.
Meeste programma’s gebruiken bewerkt trainingsmateriaal. Succesvolle programma’s
besteden meer aandacht aan richtlijnen voor trainers en coaches.
De experts in het onderzoek van Kessels (1999, p. 68) deden de volgende waarnemingen wat
betreft de relationele benadering:
Succesvolle programma’s toonden een sterke betrokkenheid van het lijnmanagement.
De overeenkomstigheid tussen de leersituatie en de werkomgeving is extreem groot bij
succesvolle projecten en de overeenkomst is klein in minder succesvolle programma’s.
Praktische ervaring in het betreffende domein is veelomvattend voor trainers in succesvolle programma’s en beperkt in minder succesvolle programma’s.
De meerderheid van de succesvolle programma’s benadrukt het creëren van gunstige
condities voor implementatie (van de leereffecten). Geen van de minder succesvolle projecten benadrukten dit aspect.
De gecombineerde benaderingen, zowel systematisch als relationeel lieten zien dat:
Succesvolle programma’s met een zwakke systematische benadering lieten een sterke
relationele benadering zien. De hoge waarde op relationele benadering compenseerde de
lage waarde op de systematische benadering.
Geen van de succesvolle programma’s vertoonde een zwakke relationele benadering.
5 Om toch te kunnen bepalen of programma’s succesvol waren of niet heeft Kessels professionals gevraagd om op
basis van een aantal data tot een oordeel te komen, onder andere op basis van de mening van managers over de
cursisten nadat de training is afgerond.
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Niet-succesvolle programma’s lieten een negatieve correlatie zien tussen systematische
benadering en leereffecten (r = -.51), terwijl succesvolle programma’s profiteren van een
systematische benadering (r = .62). Deze uitkomsten vormen wellicht een indicatie dat
investeringen in systematische benadering contraproductief zijn als het ontwikkelproces
van het programma niet tegemoet komt aan de relationele benadering.
Kessels (1993, 1999) trekt uit de resultaten van zijn onderzoek de conclusie dat de relationele
benadering de effectiviteit van een bedrijfsopleiding het beste voorspelt. Bovendien stelt
hij dat een systematische benadering geen voldoende voorwaarde voor opleidingseffect is,
terwijl de meeste curriculumtheorieën juist voornamelijk, zelfs eenzijdig, dat onderwijskundige aspect belichten. Als in de relationele benadering de relaties en verstandhouding goed
zijn opgebouwd en de doelen en omstandigheden van de training goed zijn uitonderhandeld,
vormt dit volgens Kessels wel voldoende voorwaarde voor opleidingssucces. Hij voegt daar
aan toe dat mits de relationele benadering goed is opgebouwd, het opleidingssucces het
meeste ervan profiteert als er ook aandacht wordt besteed aan de systematische opbouw
van de bedrijfsopleiding.
Op basis van de ontwerpprincipes die Kessels (1993, 1999) voor bedrijfsopleidingen heeft
ontwikkeld worden systematische ontwerprichtlijnen ontwikkeld die de interne consistentie van het beginniveau van het curriculum beïnvloeden, zodat het studieprogramma een
goede aansluiting geeft op het leerwerkarrangement. Deze ontwerprichtlijnen moeten in
combinatie worden toegepast met relationele richtlijnen die invloed uitoefenen op de factor externe consistentie. Kessels veronderstelt dat zowel interne als externe consistentie
factoren vormen die nauw samenhangen met kwaliteit van bedrijfsopleidingen. In dit onderzoek verwachten wij dat dit ook geldt voor de kwaliteit van leerwerkarrangementen. Bij de
systematische ontwerprichtlijnen van Kessels vervult het systeemdenken een belangrijke
rol om invloed uit te oefenen op interne consistentie van bedrijfscurricula. Voor de relationele ontwerprichtlijnen vervult social engineering een belangrijke rol om invloed uit te
oefenen op de externe consistentie van bedrijfscurricula. De begrippen systeemdenken en
social engineering zijn niet opgenomen in het voorlopig theoretisch raamwerk zoals dat is
gehanteerd in dit onderzoeksverslag (zie Figuur 1).
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Figuur 1. Voorlopig theoretisch raamwerk (gebaseerd op Kessels, 1993, 1999)
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De systematische benadering en de relationele benadering waar Kessels van uitgaat sluiten
aan bij van de vier kwaliteitsdimensies waar zo langzamerhand consensus over begint te ontstaan binnen het onderwijs (Van den Akker, 1999). De vier kwaliteitsdimensies toegespitst op
de kwaliteit van leerwerkarrangementen houden in dat leerwerkarrangementen:
1) m
 aatschappelijke relevant moeten zijn: leren ze de studenten de juiste kennis en vaardigheden aan volgens deskundigen? (externe curriculum consistentie als 1e kwaliteitsdimensie)
2) intern consistent van ontwerp moeten zijn: sluit het leerpotentieel van de werkplek, de
leertaak, leermaterialen, de wijze van begeleiden en beoordelen op elkaar aan? (interne
curriculum consistentie als 2e kwaliteitsdimensie)
3) (a) bruikbaar moeten zijn volgens docenten: vinden docenten ook buiten de kring van ontwikkelaars en begeleiders het een goed bruikbaar onderwijskundig ontwerp? (b) vinden
opdrachtgevers de beroepsproducten die het resultaat zijn van de opdrachten binnen een
leerwerkarrangement bruikbaar en voldoen deze aan de gestelde eisen (instrumentaliteit
als 3e kwaliteitsdimensie)
4) effectief moeten zijn: leren studenten door werkgerelateerd leren in een leerwerkarrangement inderdaad op een goede of liefst zelfs betere manier de vereiste en/of extra competenties aan? (effectiviteit als 4e kwaliteitsdimensie)
In dit onderzoeksrapport wordt aan de hand van een reconstructie van het leerwerkarrangement
Leren Bouwen onderzocht of de factoren interne en externe consistentie een rol spelen. Dit
onderzoeken we door te bekijken of de interventies die vallen onder de relationele en systematische benadering zijn terug te vinden in de opzet, uitvoering of evaluatie van het leerwerkarrangement. Ook wordt gekeken of we in de praktijk van de casus Leren Bouwen andere factoren
herkennen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leerwerkarrangementen Het voorlopige theoretische raamwerk gebaseerd op Kessels (1993, 1999) is samengevat in Figuur 1.

Vormen van leren
Simons & Ruijters (2001) omschrijven leren als de bewuste of onbewuste (mentale) activiteiten door individuen, groepen of organisatie die resulteren in tamelijk permanente veranderingen in kennis, vaardigheden en opvattingen, veranderingen in werkprocessen, structuren
en culturen van groepen en organisaties. Streumer & Van der Klink (2004) wijzen erop dat
het interessante aan deze omschrijving is dat leren niet uitsluitend meer wordt gezien als
een proces dat plaatsvindt op individueel niveau, maar dat het ook betrekking kan hebben op
het leren in groepen. De combinatie van individueel en groepsleren is ook nadrukkelijk een
kenmerk van leerwerkarrangementen.
Daarnaast kan een bredere omschrijving van leren vanuit sociaal constructivistisch perspectief als volgt worden samengevat (Stam, 2007):
Leren is een continu proces
Leren is meer dan formeel onderwijs
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De kwaliteit van leren is gerelateerd aan de omstandigheden
Ten eerste leren is niet een in de tijd afgebakend maar een continu proces. Werd leren vroeger
beschouwd als voorbereiding op werken of een korte onderbreking van werken om zich voor te
bereiden op toekomstige taken, wordt leren meer en meer gezien als een integraal onderdeel
van werken. Werk vertoont meer gelijkenissen met leerprocessen waarin kennis voortdurend
moet worden verrijkt om te kunnen blijven omgaan met de veranderende omstandigheden en
nieuwe oplossingen te vinden voor nieuwe uitdagingen (Kessels & Keursten, 2001).
Ten tweede om aan te geven dat leren meer is dan formeel onderwijs wordt het onderscheid
dat Bolhuis & Simons (2001) maken vaak aangehaald. Zij onderscheiden de volgende vier
vormen van leren:
1. Leren door ervaring:
Deze vorm van leren is het resultaat van observeren, handelen en ervaren wat er gebeurd
in een bepaalde omgeving, hoe iets is ontworpen en hoe het werkt.
2.Leren door sociale interactie:
Deze vorm van leren wordt gedreven door …interacties tussen mensen. Het is een sociale
activiteit. Het is leren met, van en door elkaar.
3. Leren door theorie:
Deze vorm van leren is het resultaat van het vertalen van abstracte, veralgemeniseerde
en systematische kennis naar de praktijk. Leren leidt in dit geval niet alleen tot het hebben van kennis maar ook tot het kunnen toepassen ervan.
4. Leren door reflectie:
Deze vorm van leren resulteert door het stellen van vragen aan zichzelf en aan anderen.
Een additionele manier van leren is door de combinatie van deze verschillende vormen van leren. Een
belangrijk verschil in de eerste twee vormen van leren en de laatste twee vormen is dat de eerste
twee min of meer automatisch optreden, terwijl de laatste twee vormen van leren alleen optreden als
resultaat van doelbewust overleg en zorgvuldige overdenking. Het leerpotentieel van de werkplek
als plek om te leren kan worden geïllustreerd door de mogelijkheden die er zijn om de verschillende
vormen van leren te combineren. De werksituatie wordt daarom beschouwd als een krachtige leersituatie (Sprenger, Poell & Boot, 2002), al is het leerpotentieel van de werkplek en de opdracht geen
vanzelfsprekendheid. Niet nader is uitgezocht of deze verschillende vormen van leren of combinaties
van leren ook tot verschillende vormen van leeropbrengsten leiden. Dit is wel de verwachting.
Ten derde, leren is een proces en de kwaliteit van leren hangt af van de kwaliteit van de
omstandigheden waarbinnen het leren plaatsvindt. Dit suggereert dat als de kwaliteit van
de omstandigheden waarbinnen wordt geleerd worden verbeterd, de kwaliteit van het leren
toeneemt. Bij het organiseren van een leerwerkarrangement zal dus nadrukkelijk aandacht
besteedt moeten worden aan het creëren van een effectieve leeromgeving.
Naast het geschetste theoretische raamwerk zal ook aandacht worden besteed aan de vraag
in hoeverre de gereconstrueerde leerwerkarrangementen zijn vormgegeven als een continu
leerproces en in hoeverre leervormen worden gecombineerd en aandacht wordt besteed aan
het creëren van een effectieve leeromgeving.
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4. Procedure, instrumenten & ontwerp
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksprocedure met instrumenten en de ontwerpen van
leerwerkarrangementen zoals die in twee casussen zijn aangetroffen, te weten: 1B Leren
Bouwen en 2B Opleiden in de School. Omdat deze studie bedoeld is om zo veelzijdig mogelijke inspiratie te krijgen voor de factoren waaruit de te ontwerpen ontwerprichtlijnen
voor leerwerkarrangementen zouden moeten bestaan, is ervoor gekozen om op twee
totaal verschillende contexten binnen Hogeschool Rotterdam in te zoomen. Allereerst
wordt ingegaan op het leerwerkarrangement 1B Leren Bouwen dat voltijdse studenten
van de bacheloropleiding Bouwkunde aan het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde kunnen volgen als zij in hun 6e of 7e semester zitten. Ten tweede zoomen we in op het
leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School als resultaat van een dieptepilot die
studenten van de tweede graads lerarenopleiding van het Instituut voor Lerarenopleiding bij Opleidingsschool Tongerlo in Roosendaal kunnen volgen vanaf hun 2e semester
als ze voor de duale variant van de opleiding kiezen. In de eerste case studie gaat het
dus om derde- of vierdejaar studenten. In de tweede case studie betreft het eerstejaarsstudenten.
De overall aanpak van het onderzoek kan worden getypeerd als een ontwerpgericht onderzoek (Van Aken, 2004; Andriessen, 2004). In Engelstalig onderwijskundig onderzoek krijgt
onderzoek dat gericht is op ontwerp en ontwikkeling vaak het label development research
(Van den Akker, 1999, p.3) of Educational Design Research (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). In het Nederlands wordt dit type onderzoek meestal aangeduid
als ontwikkelingsgericht onderzoek. Binnen development research zijn twee benaderingen te
onderscheiden (Van den Akker, 1999, p.6):
¬ Formative research: onderzoeksactiviteiten uitgevoerd gedurende het gehele ontwikkelingsproces van een interventie, van exploratief onderzoek tot (formatieve en summatieve)
evaluatiestudies: gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de interventie en het testen van ontwerprichtlijnen
¬ Reconstructieve studies: onderzoeksactiviteiten soms uitgevoerd tijdens of na het ontwikkelingsproces van diverse interventies: gericht op het articuleren en specificeren van ontwerprichtlijnen.
Bij het reconstrueren van deze twee casussen is de reconstructieve studie benadering gevolgd, omdat het doel is om factoren te vinden die bepalend zijn voor de efficiency van de
opzet en de effectiviteit van het werkgerelateerde leren door de studenten. De formatieve
onderzoeksbenadering zal worden gevolgd als de ontwerprichtlijnen zijn ontwikkeld en deze
formatief6 en daarna summatief7 worden getoetst. Het idee is om de ontwerprichtlijnen vanaf

6 Als onderzoeksbenadering wordt met formatief bedoeld dat de ontwerprichtlijnen op een ontwikkelingsgerichte
manier worden ingezet, dus om de ontwerprichtlijnen verder te vormen en de onderzoek de feedback gebruikt om de
ontwerprichtlijnen verder aan te passen, aan te scherpen of te verduidelijken.
7 Als onderzoeksbenadering wordt met summatief bedoeld dat de aangescherpte richtlijnen vervolgens echt op hun
effect worden getoetst om zo aannemelijk mogelijk te maken dat toepassing van de ontwerprichtlijnen op leerwerkarrangementen inderdaad leidt tot hogere kwaliteit van werkgerelateerd leren door studenten binnen het hbo.
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komend studiejaar te testen bij zogenaamde excellentietrajecten8 die bij alle 11 de instituten
van Hogeschool Rotterdam voor excellente studenten ontwikkeld gaan worden.
Bij de reconstructie van de opzet en uitvoering van dit leerwerkarrangement is de onderzoeker zo min mogelijk interveniërend opgetreden. Op basis van documentanalyse, interviews
(alleen 2B) en observaties is gereconstrueerd aan welke aspecten van het leerwerkarrangement in de praktijk veel en weinig aandacht is besteed. In het volgende hoofdstuk worden dan
de eerste voorlopige conclusies gepresenteerd (moeten nog gevalideerd worden door grondiger literatuuronderzoek) welke factoren vermoedelijk van invloed zijn geweest bij de opzet
van het leerwerkarrangement en welke factoren waarschijnlijk bepalend zijn voor kwalitatief
goed werk gerelateerd leren door studenten.
De termen uit de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering komen uit de hoek van de engineering / het industrieel ontwerpen. Om aan te geven wat er met ontwerp, functionele eisen,
gebruikerseisen, randvoorwaarden en kaders in dit onderzoeksrapport wordt bedoeld, gaan
we daar hier dieper op in. Met ontwerp wordt bedoeld het geheel aan interventies om een
leerwerkarrangement als Opleiden in de School van de grond te krijgen. In navolging van
Goodlad (1994, Van den Akker, 2005) beschouwen we het geheel van interventies dat een
leerwerkarrangement omvat vanuit drie perspectieven op curriculumontwikkeling:
Substantive: focusing on the classical curriculum question about what knowledge if of
most worth for inclusion in teaching and learning
Technical-professional: referring to how to address tasks of curriculum development, especially the challenge how to brigde the gaps between intentions, realities and outcomes
Socio-political: referring tot curriculum decision-making processes, where values and
interests of different stakeholders are at stake.
Dat wil zeggen dat er in de case studies niet alleen wordt gekeken naar onderwijsinhoudelijke
beslissingen over welke kennis waar in het curriculum en het leerwerkarrangement moet worden opgenomen. Er wordt ook gekeken naar het werkinhoudelijke vraagstuk hoe de taken het
beste verdeeld kunnen worden om de beoogde idealen zo veel mogelijk in de onderwijspraktijk
te realiseren. Het derde perspectief dat vormt het sociaal-politieke perspectief. Beide leerwerkarrangementen die zijn bestudeerd, worden gekenmerkt door een lange aanloopfase, die
lang niet altijd van een leien dakje verloopt. Tot nog toe is bij niet veel betrokkenen bekend
dat verschillen in perspectieven tussen bijvoorbeeld decentrale onderwijsontwikkelaars en
centrale onderwijskundige beleidsadviseurs of onderzoekers onherroepelijk tot verschillende
belangen en daarmee mogelijke conflicten leidt (Boshuizen, H.P.A; Phytian-Sence, C., Wagner,
R.K.; Gravemeijer, K.; van der Aalsvoort, G.M.; Nievelstein, F., van Gog, T., Prins, F.J.; Dornan,
T.; Scherpbier, A. & Spencer, J. (in press), Lappia & Van Rennes (2006). De ontwikkeling van
leerwerkarrangementen vormt dus ook een politiek vraagstuk, waarbij machtsvraagstukken
8 Deze onderwijsvernieuwing bestaat uit het ontwikkelen van honoursprogramma’s voor excellente studenten. Na het
volgen van een leerwerkarrangement worden deze studenten in staat geacht innovatieve beroepsproducten te kunnen
opleveren die aan de wensen van de opdrachtgever voldoen en gebaseerd zijn op state-of-the-art kennis en inzichten.
Van studenten die dergelijke oplossingen voor weerbarstige praktijkvraagstukken kunnen leveren worden verwacht dat
zij zich verder kunnen ontwikkelen tot innovatieve kennisprofessionals.
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en al dan niet gedeelde belangen, factoren vormen die een belangrijke rol vervullen in de onderhandelingen en de uiteindelijke totstandkoming van het leerwerkarrangement.
Met functionele eisen wordt de inhoud van het ontwerp bedoeld. Wat moet het ontwerp of
de onderliggende instrumenten kunnen (doel)? Waarom is het ontwerp of de onderliggende
instrumenten nodig (noodzakelijkheid)? Wat levert het gebruik van het ontwerp of de onderliggende instrumenten op voor het doel dat is benoemd, wat zien we er straks van (relevantie)?
Met gebruikerseisen wordt bedoeld dat het ontwerp of de onderliggende instrumenten aan
bepaalde eisen zullen moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de beoogde gebruikers. Hierboven is al beschreven dat verschillende stakeholders vanuit andere perspectieven
kijken en conflicterende belangen kunnen hebben. Het is dus van belang om bij het ontwerp
of de onderliggende instrumenten steeds de vraag te stellen: wie zullen met dit ontwerp of de
onderliggende instrumenten gaan werken (beoogde gebruikers)? Wat moet het motiverende
aspect zijn om het ontwerp of de onderliggende instrumenten te gaan gebruiken voor de verschillende gebruikersgroepen (drijfveer per stakeholder)? Bij welke onderwijsopvatting van
de verschillende gebruikers moeten het ontwerp of de onderliggende instrumenten aansluiten (alignement met opvattingen)? Bij ontwerpgericht onderzoek wordt ‘gebruikersgemak’
gezien als een van de belangrijkste troeven om de beoogde gebruikers het ontwerp ook in de
praktijk te laten gebruiken. Een voorbeeld: een koffieapparaat dat sneller koffie kan zetten,
komt tegemoet aan gebruikers waarvoor tijdwinst een belangrijk aspect vormt. Doordat het
nieuwe ontwerp tegemoet komt aan dat aspect van gebruikersgemak zijn potentiële gebruikers eerder geneigd het apparaat te kopen en ook daadwerkelijk in gebruik te gaan nemen.
Eenzelfde inventarisatie wordt toegepast op onderwijskundige ontwerpen bij onderwijskundig ontwerpgericht onderzoek.
Met randvoorwaarden wordt bedoeld dat voor het ontwerp van een leerwerkarrangement en
de onderliggende instrumenten ondersteuning geboden moet worden om deze te ontwikkelen.
Omvangrijke onderwijsinnovatieprojecten vereisen een goed doordacht project- of programmamanagementplan waarin per stakeholder, partner wordt gespecificeerd welke doelen worden
nagestreefd (projectmanagement). Hoeveel tijd en geld de ontwikkeling van het leerwerkarrangement mag kosten op de korte en langer termijn (business case)? Welke ondersteuning en
van wie is benodigd om het ontwerp en de onderliggende instrumenten te ontwikkelen, uit te
voeren en te evalueren (werkinhoudelijke afstemming en specialistische ondersteuning)?
Met kaders worden de beleidskaders en eventuele financiële kaders bedoeld waarbinnen het
ontwerp voor het leerwerkarrangement en de onderliggende instrumenten moeten passen.
Om dat te bereiken moeten soms de kaders aangepast worden. Hierbij gaat het om het algemeen strategisch beleid waar het leerwerkarrangement binnen moet passen. Binnen de Hogeschool Rotterdam moet je dan denken aan het centrale onderwijsconcept, het toetsbeleid,
het onderzoeksbeleid of het lectorenbeleid. Bij de partners die participeren in het leerwerkarrangement speelt ook hun strategische personeelsbeleid een rol. In de leerwerkarrangementen
vervullen Leraren-in-opleiding een rol in het oplossen van weerbarstige vraagstukken in de
praktijk. Voor werkgevers vormt deelname aan leerwerkarrangementen een mogelijkheid om al
gedurende de hbo-opleiding studenten aan zich te binden en te participeren in het opleiden van
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studenten tot in hun ogen optimaal startbekwame professionals. Ook op decentraal niveau
moet de inpassing binnen kaders worden bekeken. Voor de instituten van Hogeschool Rotterdam spelen hierbij vragen, zoals: hoe verhoudt het leerwerkarrangement zich tot het andere
assortiment aan opleidingsmogelijkheden? Welke verbindingen worden gerealiseerd tussen
praktijkgestuurd leren in de vorm van het leerwerkarrangement en het kennisgestuurde leren
en het studentgestuurde leren (drie leerlijnen uit het Rotterdams Onderwijs Model)? Komt
het leerwerkarrangement als uitbereiding of in plaats van iets anders? Welke relatie heeft
het leerwerkarrangement met andere curriculumonderdelen (zoals minoren, stages, afstuderen)? Ook een werkgever die partner is in een leerwerkarrangement kan andere trainee programma’s hebben, waartoe het leerwerkarrangement zich moet verhouden. Over dergelijke
afstemmings- of inpassingsvraagstukken wordt melding gedaan bij kaders.
Voor de beschrijving van het ontwerp, de uitvoering en evaluatie van het leerwerkarrangement
wilde de onderzoeker in eerste instantie het model van Goodlad (1994; Goodlad & Su, 1992) toepassen. In de praktijk van het leerwerkarrangement van 1B Leren Bouwen bleek de opzet nog nauwelijks te zijn beschreven. Althans pas achteraf ging een modulehandleiding een rol spelen om
aan te passen voor studenten van groep 1C, maar bij de start van de groep 1B studenten was deze
nog niet aangepast door de docent-coach en vervulde daardoor geen expliciete rol in de uitvoeringsfase die in dit case studie onderzoek is bestudeerd. Hierdoor is besloten om de beschrijving
van het leerwerkarrangement 1B volgens het model van Goodlad achterwege te laten.
De veel voorkomende praktijk van beperkte documentatie van de opzet (in de vorm van een uitgebreide modulehandleiding), verslaglegging van de uitvoering en aanpak voor systematische
evaluatie van resultaten, noopte bovendien de onderzoeker tot observaties omdat louter op
deze wijze het zichtbare leerproces zoals dat zich voltrekt nauwkeurig kan worden bestudeerd
en gereconstrueerd. Ook retrospectieve interviews zouden voor dit doel onvoldoende betrouwbare resultaten opleveren omdat betrokken docenten praktijktheorie, coaches en leermeester
dan waarschijnlijk een veel systematischer opzet van de leeractiviteiten zouden schetsen. Het
onbewuste psychologische proces dat dan vaak optreedt wordt rationalisatie genoemd waarbij verwarrende, onduidelijke, irrationele en soms zelf niet rationele processen achteraf toch
duidelijk, kernachtig en rationeel worden gemaakt. De psychoanalyse deelt dit proces in bij de
verdedigingsmechanismen die en mens onbewust hanteert om angst te reduceren.
Voor de case studie over 1B Leren Bouwen zijn voor de kwalitatieve gegevensverzameling
schriftelijke bronnen geanalyseerd en op 14 verschillende data zijn observaties verricht (zie
Bijlage I). Van zes bijeenkomsten zijn geluidsbanden gemaakt die letterlijk zijn uitgetypt.
Voor de kwantitatieve gegevensverzameling is een evaluatievragenlijst ontwikkeld die in Bijlage II is opgenomen en die tussen 30 januari en 1 februari 2008 onder de vijf studenten van
groep 1B is afgenomen.
Voor de eindbeoordeling was door de ontwerpers in de modulehandleiding van de groep
1A studenten bedacht dat het onderdeel is behaald als de sloop- en bouwaanvraag door de
Bouw- en Woninginspectie wordt toegekend. Voor de wijze van evalueren met als doel verbeteringen in de onderwijskundige opzet van het leerwerkarrangement door te voeren, waren
door de ontwerpers in de handleiding voor de groep 1A studenten geen instructies gegeven.
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Zonder interveniëren door de onderzoeker zou deze evaluatie waarschijnlijk hebben bestaan
uit een ochtend of middag (ongestructureerd) ervaringen uitwisselen en mogelijkheden voor
verbetering tussen studenten, leermeester en coach. Omdat een meer gestructureerde evaluatie meer gerichte input voor dit onderzoeksverslag kon opleveren heeft de onderzoeker
in overleg met de coach, de leermeester en de studenten de hiervoor genoemde evaluatievragenlijst (zie Bijlage II) aan het einde van de periode afgenomen. De bevindingen van het
evaluatieonderzoek zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk 5 Testen.
Aangezien een van de belangrijkste beroepsproducten van Leren Bouwen ook een ontwerp is,
namelijk een ‘ontwerp voor een woning’, behoeft de term ‘ontwerp’ enige toelichting, namelijk
dat in deze paragraaf met ‘ontwerp’ de opzet van het leerwerkarrangement en de aanwijzingen voor uitvoering en evaluatie worden bedoeld.
Voor de case studie over 2B Opleiden in de School zijn voor de kwalitatieve gegevensverzameling circa 300 pagina’s schriftelijke bronnen geanalyseerd en zijn op 18 verschillende
data observaties verricht (zie Bijlage IV). Daarnaast zijn voor aanvang drie interviews gehouden met de projectleider vanuit OMO, de onderwijsmanager vanuit Hogeschool Rotterdam
en een kernteamlid dat zowel betrokken is bij het ontwerp als de uitvoering van Opleiden in
de School als leerwerkarrangement . Deze interviews zijn op band opgenomen en letterlijk
uitgetypt. Voor de kwantitatieve gegevensverzameling is door OMO in samenwerking met Van
Beekveld & Terpstra adviesbureau een evaluatievragenlijst ontwikkeld die in juni 2008 onder
de acht eerstejaars studenten van groep 2B is afgenomen.
Voor de eindbeoordeling moeten de 2B studenten een assessment portfolio maken. Studenten mogen voor dit formatieve assessment hoofdfase bekwaam opgaan als zij minimaal (zicht
hebben op het behalen van) 51 van de in totaal 60 EC studiepunten. De studenten moeten in
een gesprek aan de hand van hun verzamelde bewijzen aantonen waarom zij denken toelaatbaar te zijn tot de hoofdfase van de lerarenopleiding in hun vakgebied.
De leeswijzer voor dit hoofdstuk is als volgt. Eerst komt case studie 1B Leren Bouwen aan de
orde en daarna case studie 2B Opleiden in de School. De paragrafen 4.1 en 4.3 gaan in op de
eisen die gesteld worden aan de ontwerpen van de leerwerkarrangementen. In de paragrafen
4.2 en 4.4 worden de leerwerkarrangementen zelf beschreven met het spinnenweb van Van
den Akker (2005). In 4.2 wordt het voor 1B ontwikkelde instrument ‘evaluatievragenlijst’ beschreven. De paragrafen over ontwerp sluiten af met een beschrijving van het realisatieontwerp waarin het implementatieproces wordt beschreven.

4.1

Eisen aan het ontwerp 1B Leren Bouwen

Functionele eisen
Wat het leerwerkarrangement Leren Bouwen moet kunnen realiseren is uitvoerig beschreven,
doordat het eerste project ‘Herontwikkeling en renovatie Beijerlandsestraat 13’ in opdracht van
het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rotterdam is geëvalueerd door
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onderzoekers van Hogeschool Rotterdam (Keulers, Spierings & Arnoldus, 2007). De vraagstelling van hun Monitor Focus op Hot Spot luidde: Op welke wijze kunnen samenwerkingsprojecten
tussen gemeente, bedrijven en onderwijsinstelling efficiënter worden georganiseerd om effectiever te kunnen bijdragen aan een geïntegreerde (fysieke) aanpak van hot spots in Rotterdam?
Het monitoronderzoek Keulers et al (2007) evalueert de periode vanaf voorjaar 2005 waarin
de stuurgroep van het project is gestart. Najaar 2005 ging de eerste groep hbo-studenten
van start. De mbo-studenten namen de sloop en herbouw van de panden in januari 2006 ter
hand. De hbo- en mbo-studenten die aan de panden van Beijerlandsestraat 13a en 13b hebben gewerkt wordt als groep 1A aangeduid. De groep studenten die in deze casestudy wordt
beschreven betreft de hbo-studenten groep 1B.

Groep

Periode

Activiteiten en betrokkenen

Doorontwikkelingen

1A

Vanaf voorjaar 2005

Stuurgroep werkt opzet uit onder
de projectnaam ‘Herontwikkeling
renovatie Beijerlandsestraat 13’

Tussen september
2005 en januari
2006

Hbo-studenten werken aan plan
van aanpak en ontwerp voor
Beijerlandsestraat 13

Project opereert onder
de naam ‘Herontwikkeling renovatie Beijerlandsestraat 13’

Tussen januari 2006
en september 2006

Mbo-studenten slopen en
renoveren panden (B13)

Vanaf voorjaar 2005
tot en met februari
2007

Onderzoekers (Keulers,
Spierings & Arnoldus, 2007)
van hogeschool Rotterdam doen
onderzoek en leveren een 1e
monitorrapportage op.

Vervolgproject krijgt
naam ‘Leren Bouwen’,
aanbevelingen uit 1e monitoronderzoek worden
overgenomen in de opzet
van de volgende groep
studenten (1B)

Augustus 2007 –
Januari 2008

Hbo-studenten werken aan
plan van aanpak, ontwerp en
maken werkvoorbereiding
voor mbo-studenten voor
Beijerlandsestraat 11 en
Beukelaarsstraat 82

Leerwerkbedrijf
Leren Bouwen is bij
ingenieursbureau
Advin gestationeerd en
opereert onder de naam
Leren Bouwen

Vanaf augustus 2007
tot en met april
2008

Onderzoeker (Lappia, 2008)
van Hogeschool Rotterdam
verricht Case Studi onderzoek
naar Leren Bouwen als
leerwerkarrangement

Aanbevelingen
uit casestudy
kunnen worden
geïmplementeerd vanaf
groep 1D

Januari 2008 – Juni
2008

Mbo-studenten slopen en
renoveren (B11 en B82)

Hbo-student doet
directievoering

1B
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April 2008 - … 2008

1C

Onderzoekers (Keulers,
Spierings & Arnoldus, 2008)
van hogeschool Rotterdam doen
vervolgonderzoek en leveren een
2e monitorrapportage op.

Aanbevelingen uit 2e
monitoronderzoek
kunnen worden
geïmplementeerd vanaf
groep 1D

Object: Putsebochtpanden

Objectontwerp Leren
Bouwen zoals het in 1B
is gestart wordt met
kleine aanpassingen
momenteel uitgevoerd.

Februari – Juni 2008

Hbo-studenten

September 08 – jan
09

Mbo-studenten

1D

Object: nog onbekend
September 08 – jan
09

Hbo-studenten
Mbo-studenten

Januari – Juni 09

1E

In deze ronde kan
wellicht een tweede
iteratie van het
objectontwerp op basis
van de aanbevelingen
van de Casestudy worden
doorgevoerd.

Object: nog onbekend
Februari 09 – juni 09

Hbo-studenten

September 09 – Jan
10

Mbo-studenten

1F

Object: nog onbekend
September 09 – jan 10

Hbo-studenten

Januari – Juni 10

Mbo-studenten

1G

Object: nog onbekend
Februari – juni 10

Hbo-studenten

September 10 –
Januari 11

Mbo-studenten

1H

Object: nog onbekend
September 10 – jan 11

Hbo-studenten

Januari – Juni 11

Mbo-studenten

Vanaf deze periode
wordt aanbevolen om te
onderzoeken of leerwerk
bedrijf zonder of ander
subsidiegeld kan draaien.

Tabel 1 Overzicht van geplande looptijd van leerwerkarrangement Leren Bouwen met grijs gearceerd welke periode deze
casestudy beslaat

De conclusie van het monitoronderzoek vermeldt:
‘De vier samenwerkende partijen9 hebben vanuit hun idealisme en betrokkenheid en vanuit de
missie van de eigen organisatie op intensieve wijze invulling gegeven aan een nieuwe missie
binnen een pilot met betrekking tot de aanpak van een hotspot in Rotterdam. Daarbij is vooral
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Met de vier samenwerkende partijen wordt bedoeld: gemeente Rotterdam (opdrachtgever), Dura Vermeer (bouwonderneming), ROC Zadkine en Hogeschool Rotterdam. Advin (ingenieursbureau) wordt als vijfde partij bij de 1B groepstudenten toegevoegd, op basis van de vierde aanbeveling om voor het project een leerwerkbedrijf te vormen.
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uitvoering gegeven aan een nieuwe vorm van praktijkleren voor leerlingen van Zadkine in
samenwerking met studenten van Hogeschool Rotterdam. Twee woningen zijn opgeleverd die
voldoen aan de eisen en zowel leerlingen Zadkine als studenten van Hogeschool Rotterdam
hebben actief deelgenomen aan het project. Het resultaat viel wat tegen voor wat betreft
de motivatie en inzet van leerlingen Zadkine en interdisciplinaire samenwerking is niet echt
tot stand gekomen. Ideeën zijn opgedaan binnen deze pilot hoe je een volgend samenwerkingproject beter (effectiever en efficiënter) te organiseren. Wat opvalt, is het belang van
een gezamenlijke missie als bindend uitgangspunt voor samenwerking.’ (Keulers, Spierings &
Arnoldus, 2007, p.13).
Keulers et al (2007) geeft de volgende vijf aanbevelingen die grotendeels worden overgenomen bij de opzet en uitvoering van de groep 1B studenten:
1. Doorgaan met het project met als doel een bijdrage te leveren aan een beter leef- en woonklimaat in Rotterdam.
2. Vorming van een projectorganisatie met missie, strategie, visie en doelen duidelijk verwoordt, inclusief de afstemming van ambities van de samenwerkende partijen op alle niveaus
Om financiële redenen is de aanbeveling om naast dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting
(dS+V) ook de gemeentelijke dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) bij het project te
betrekken voor bekostiging van begeleiding en onderzoek naar effecten van het project. Voor
het aanleveren van te vertimmeren woningen wordt aanbevolen om woningbouwcorporaties
bij het project te betrekken.
3. Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) betrekken voor financiële middelen om
begeleiding te bekostigen en onderzoek te laten verrichten naar effecten. Betrekken van
woningbouwcorporaties om te vertimmeren huizen aan te leveren.
4. Wat betreft het onderwijs wordt de aanbeveling gedaan om van tevoren overeenstemming te bereiken over curricula, begeleiding door docenten, (externe) kwaliteitsborging, formulering van doel en tussendoelen, programmamanagement en afstemming op wensen en
behoeften van externe partners. De vorming van een leerwerkbedrijf biedt hiertoe veel mogelijkheden.
5. Zorgvuldige werving en selectie van studenten en het voorlichten van ouders.

Gebruikerseisen
Op deze plaats in het onderzoeksrapport worden de eisen voor het gebruiksgemak van de
gebruikers toegelicht. Als gebruikers worden gezien de onderwijskundige adviseurs die stuurgroepsleden en coaches vanuit de hogeschool en leermeesters vanuit de werkgevers kunnen adviseren bij het organiseren van kwalitatief hoogwaardige leerwerkarrangementen. In
de looptijd van projectgroep 1B was er geen expliciet benoemde onderwijskundig adviseur
in de hierboven beschreven zin betrokken bij het project. De coach en leermeester vormden de operationele trekkers van het project. Op strategisch niveau in de stuurgroep was
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de docent tevens afgevaardigde vanuit het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde vanuit de
Hogeschool Rotterdam en vertegenwoordigde de leidinggevende van de leermeester het ingenieursbureau. In de periode 1A van het project hebben de onderzoekers van de monitor een
klankbordrol vervuld richting de leden van de stuurgroep door de opzet en uitvoering van
het monitoronderzoek naar het pilotproject. Wel vervulde een vertegenwoordiger van Hogeschool Rotterdam vanaf het begin de rol van coördinator en die rol komt dicht in de buurt van
de rol van ‘onderwijskundig adviseur’, als de beoogde gebruikers van de resultaten van deze
casestudy.
Het enige instrument dat speciaal gemaakt was en gebruikt is door de groep 1B studenten
is de evaluatievragenlijst. Eisen die hieraan worden gesteld zijn dat de vragen herkenbaar
moesten zijn voor de studenten. De studenten vroegen om voldoende open ruimte om hun
bevindingen in eigen bewoording aan numerieke scores te kunnen toevoegen. Daarnaast is de
vragenlijst digitaal via Evasys afgenomen zodat studenten de vragenlijst op een zelfgekozen
moment konden invullen. De groepsresultaten werden automatisch gegenereerd door Evasys.
Doordat de groep hbo-studenten uit vijf studenten bestond in verschillende rollen (projectleider, adviseur ontwerp, adviseur constructie, adviseur ‘bouwfysica’ en werkvoorbereider)
en het doel van de evaluatie was: ‘Het verkrijgen van zelfevaluatieresultaten op de vraag in
welke mate studenten zich hadden kunnen ontwikkelen in de vereiste competenties, zowel
algemeen als specifiek voor hun rol?’, was anonieme verwerking van de evaluatieresultaten
niet mogelijk. De studenten konden hierdoor hun eigen resultaten krijgen en bijvoorbeeld gebruiken voor hun eigen reflectieverslag dat zij voor hun portfolio opdracht moesten opleveren
aan het einde van het project. De evaluatievragenlijst kan op verzoek van de betrokkenen ook
voor de komende studentgroepen van 1C worden gebruikt en wordt met ingang van volgend
studiejaar overgedragen aan de onderwijskundig adviseurs van het kwaliteitsbureau van het
Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde.
Op verzoek van studenten zijn naast een groepsbespreking van de groepsresultaten ook individuele feedbackgesprekken gevoerd. Deze individuele feedbackgesprekken zijn door interventie van de onderzoeker op dezelfde dag maar voor de groepsbespreking gepland om
‘groepshalo-effect’ te voorkomen. Dat wil zeggen er moest voorkomen dat de algemene – in
dit geval positieve – stemming en opinie over het gezamenlijke verloop van het project de individuele feedback zou beïnvloeden. Door de volgorde om te draaien is het beter mogelijk om
bij de groepsbespreking te reconstrueren hoe vanuit individuele kwaliteiten en aandachtspunten de gehele groep heeft kunnen functioneren zoals zij dat heeft gedaan.

Randvoorwaarden
De voorwaarde waaraan het leerwerkarrangement moet voldoen, is de wens van de opdrachtgever om twee bouwprojecten per jaar uit te voeren. Een volledig onderwijsjaar omvat 40
weken en dat betekent dat per bouwproject, 20 onderwijsweken, circa vijf maanden onderwijstijd beschikbaar is. Omdat de gemeente zich moet houden aan een wettelijke termijn
van 12 weken waarbinnen na ontvangst van de sloop- en bouwaanvraag het besluit genomen
moet worden voor het afwijzen, dan wel toekennen van sloop- en bouwvergunningen, hebben
studenten voor het meest intensieve onderdeel van het leerwerkarrangement, te weten het
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inmeten en bedenken van het ontwerp voor de betreffende panden, van de 20 onderwijsweken slechts acht weken de tijd beschikbaar. In de 12 weken na het indienen van de sloop- en
bouwvergunning worden de tekeningen verder gedetailleerd tot werkvoorbereiding compleet
met volgorde van werkzaamheden voor de mbo-studenten die de panden onder leiding van
bouwleermeesters ook daadwerkelijk gaan slopen en renoveren.
Het onderwijs dat studenten bij hbo-opleidingen van Hogeschool Rotterdam volgen moet voldoen aan de voorwaarden die het Rotterdams Onderwijs Model aan onderwijs stelt. Dat wil zeggen dat studenten naast de praktijkgestuurde leerlijn die in deze periode voor de deelnemende
studenten wordt ingevuld met het project Leren Bouwen, daarnaast een kennisgestuurde leerlijn volgen die wordt ingevuld in de vorm van een verdiepende minor. Tenslotte volgen studenten
een studentgestuurde leerlijn waarin studieloopbaancoaching een plaats heeft en prestaties uit
de andere leerlijnen als bewijzen worden opgevoerd voor hun portfolio verslag.

Kaders
De beperkte mogelijkheden die de coördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam heeft om
tegemoet te komen aan de wensen van de leden van de stuurgroep voor aanvullende praktijkopdrachten worden gezien als een beperking die de ontwerpruimte van het leerwerkarrangement inperkt. Er zijn legio mogelijkheden te bedenken om naast de bouwkunde opleiding als
‘hoofdaannemer’ andere reële en specialistische praktijkvragen door andere opleidingen als
‘onderaannemers’ voor hun rekening te laten nemen. Gedurende de pilotfase met 1A studenten waren de ideeën die deels zijn uitgevoerd dat de opleiding Vastgoed en Makelaardij niet
alleen taxaties zouden maken, maar ook een plan van eisen zouden maken en een verkoopbrochure. Studenten van de Willem de Kooningacademie hebben een bouwbord gemaakt en
de gevel verfraaid en heeft het Instituut voor Sociale Opleidingen buurtonderzoek verricht.
Door deze mogelijkheden kreeg het project de doelstelling mee om van Leren Bouwen multidisciplinair project te maken. De coördinator vanuit Hogeschool Rotterdam heeft echter geen
bevoegdheden om andere opleidingen tot deelname aan te zetten, ook omdat de begeleiding
van activiteiten afkomstig moesten zijn vanuit reguliere onderwijsgelden.
Het leerbedrijf Leren Bouwen is opgezet en wordt bekostigd vanuit de subsidie die het ‘Pact op
Zuid’10 krijgt voor de aanpak van hotspots in Rotterdam-Zuid. Van leerbedrijven uit de gezondheidszorg en opleidingsscholen in samenwerking met lerarenopleidingen is bekend dat zij na
een opstartsubsidie tot efficiëntere leerwerkprocessen zijn gekomen, waardoor tijdelijke pilotprojecten kunnen worden omgezet in structurele samenwerkingsverbanden, die in ieder geval
volgens de intentie na afloop van een subsidieperiode worden voortgezet via bekostiging uit reguliere middelen. Gedurende de looptijd van het Leerbedrijf Leren Bouwen zou onderzocht kunnen
worden of het wenselijk is om het gezamenlijke project structureel voort te zetten en of dat uit
eigen middelen mogelijk is of dat daarvoor andere subsidiebronnen kunnen worden aangeboord.

10 De
��������������������������������������������������������������������������������������������
gemeente, deelgemeenten en woningcorporaties investeren samen in het Pact op Zuid om de
kansen die wijken in Rotterdam-Zuid te bieden heeft werkelijkheid te laten worden. Afgesproken is
om de komende tien jaar een miljard euro extra te investeren in de fysieke, sociale en economische
kwaliteiten van Rotterdam-Zuid.
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4.2 Ontwerp 1B Leren Bouwen
Objectontwerp
Aan de hand van documenten (vooral de voorlopige modulehandleiding en vacaturetekst) en
observaties (zie Bijlage 1) wordt het leerwerkarrangement Leren Bouwen in Tabel 2 beschreven aan de hand van de negen curriculaire onderdelen van het Spinnenwebmodel van Van den
Akker (2005).

RATIONALE

Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Bouw
en Bedrijfskunde neemt aan het project deel
omdat een betere aansluiting tussen onderwijs
en praktijk gewenst is. Dura Vermeer Bouw
Rotterdam/Heyma vindt het belangrijk dat
jonge mensen worden opgeleid als vakman/
vrouw in de bouw. Door het verminderen van de
toestroom van werknemers uit West-Brabant
maakt het bedrijf een bewuste keuze om met
mensen uit de regio te werken. Bovendien
wil het bedrijf een maatschappelijke bijdrage
leveren aan de stad waar het bedrijf zijn
thuisbasis heeft. Voor Zadkine is het project
van belang omdat het schooluitval tegen gaat.
Door leerlingen direct bouwervaring op te laten
doen zijn ze meer gemotiveerd om ook theorie
te leren, voor BOL4 studenten kan het project
bijdragen aan de doorstroom naar het hbo. Voor
de gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw
& Volkshuisvesting past het project binnen
het beleid om hotspots in Rotterdam Zuid
aan te pakken. Het ‘voorbeeldig’ opknappen
van verloederde panden, leidt tot veel media
aandacht en draagt daardoor bij aan positieve
uitstraling van de prachtwijken. Door het budget
van Pact op Zuid kan deze dienst ook een bijdrage
leveren aan de eerder genoemde educatieve
doelstellingen. Voor de andere gemeentelijke
dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving draagt
het project bij aan de collegetarget ‘verminderen
van stagetekorten in het mbo met 2500
deelnemers’ en het verkleinen van de afstand
tussen onderwijs, bedrijfsleven en jongeren en
instanties. (bron: Plan van Aanpak Leren Bouwen,
2007, p. 4-5)

Why are they learning?
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AIMS & OBJECTIVES
Toward which goals are they learning?

CONTENT

‘Bouwkunde studenten verzorgen het
ontwerptraject tot en met de kwaliteitsbewaking
tijdens de uitvoering. Dit houdt o.a. in: het
uitvoeren van casco onderzoek, het maken van
schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief
ontwerp en bestek met tekeningen. Het
aanvragen en verkrijgen van de bouwvergunning
is een wezenlijk onderdeel van de opdracht. Leden
van de projectgroep worden geacht gezamenlijk
te opereren onder directe verantwoordelijkheid
van ADVIN (ingenieursbureau).’
‘Taken: Opstellen van plan van aanpak;
inventariseren locatie, situatie en beleid;
vaststellen van de randvoorwaarden op basis
van onderzoek ter plaatse, eisen wetgeving/
opdrachtgever/omgeving; bijhouden
projectadministratie (uren en knelpunten);
toetsen van ontwerpen aan Plan van Eisen/
randvoorwaarden; uitwerken van ontwerpen
(schets tot bestek en van bouwkundig/constructie/
installatie/bouwfysica); uitwerken van besteknaar werktekeningen; het schrijven van bestek;
plan toetsen aan bouwbesluit en dit rapporteren;
maken van benodigde berekeningen voor indienen
bouwaanvraag; notuleren diverse vergaderingen.

What are they learning?

Te ontwikkelen competenties:
Samenwerken; samenhang bouwproces;
praktijkgericht werken; het schrijven van
bestekken; toetsen aan bouwbesluit; aanvragen
bouwvergunning; vergadertechniek/notuleren;
communicatie en draagvlak.’
LEARNING ACTIVITIES

Leren door te doen onder begeleiding van
een leermeester die er is op de dagen dat de
studenten aanwezig zijn bij het ingenieursbureau.
In het begin worden vooral de betreffende
panden ingemeten en wordt ter plaatse via casco
onderzoek de staat van constructie en andere
vitale onderdelen van de woningen visueel
onderzocht.

How are they learning?

Studenten leren als groep in interactie met elkaar
de algemene taken onder de knie te krijgen.
In interactie met experts die op hun verzoek
worden geraadpleegd en door individueel leren,
ontwikkelen de studenten de vakinhoudelijke
competenties van de rol waarop zij gesolliciteerd
hebben en zijn geplaatst, te weten: projectleider,
adviseur ‘ontwerp’, adviseur ‘constructie’,
adviseur ‘bouwfysica’ en werkvoorbereider.
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TEACHER ROLE
How is the teacher facilitating their
learning?

MATERIALS & RESOURCES
With what are they learning?
GROUPING

De docent vervult de rol van coach en is wekelijks
aanwezig bij het leerwerkbedrijf tijdens de
bouwvergadering. Daarnaast houdt hij via school
contact met de studenten en mededocenten die
de rol van vakexperts vervullen en die op verzoek
van studenten ingeschakeld kunnen worden voor
specifieke vakinhoudelijke vraagstukken.
‘Vanuit de hogeschool worden studenten naast
de coach ondersteund door het geven van een
cursus renovatietechnieken.’
Zie bij leeractiviteiten.

With whom are they learning?

LOCATION
Where are they learning?

Het werken aan de bouwaanvraag, de
vergaderingen, het raadplegen van experts en
hun individuele werkzaamheden vinden zoveel
mogelijk plaats bij het ingenieursbureau.
Casco onderzoek en inmeten van de algemene
taken vinden plaats op de bouwplaats. Het
bijwonen van stuurgroepvergaderingen (door de
projectleider) vindt plaats bij bouwonderneming
Dura.
Cursus renovatietechnieken vindt op de
hogeschool plaats.

TIME

De studenten werken twee dagen in de
week bij het leerwerkbedrijf, gedurende 20
onderwijsweken. Daarnaast worden de studenten
regelmatig uitgenodigd voor werkgerelateerde
bijeenkomsten en voor activiteiten met
publicitaire doeleinden (omdat het project nog
steeds erg in de belangstelling staat).

When are they learning?

ASSESSMENT
How to assess their learning progress?

‘Het resultaat moet voldoen aan de criteria
die de praktijk stelt en wordt als zodanig
ook getoetst, de opdracht wordt succesvol
afgesloten (en studiepunten worden geheel of
gedeeltelijk toegekend) bij het verstrekken van de
bouwvergunning.‘
‘Daarnaast is de opzet om de tussen/
eindproducten te laten toetsen door een nader
vast te stellen forum. In dit forum nemen ter zake
kundigen plaats die werkzaam zijn in de praktijk.’

Tabel 2. Leerwerkarrangement beschreven aan de hand van het Spinnenwebmodel van Van den Akker (2005)

De beschrijving en ook de informatie onder leerinhoud die tussen ‘…’ staat, is afgeleid uit
de functieomschrijving en vacaturetekst die voor aanvang van het project door de opleiding
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(docent) is beschreven. De functieomschrijving maakt onderscheid tussen de algemene competenties die studenten voor aanvang van het project moeten beheersen, algemene taken die
van alle deelnemers worden verwacht en specifieke taken die samenhangen met de rol waar
een student naar moet solliciteren. Deze ‘taakanalyse’ vormt het uitgangspunt voor de zelfevaluatie die na afloop wordt gehouden en waarbij wordt gecheckt of de studenten inderdaad
over de vereiste algemene competenties beschikten voor aanvang van het project en of zij
zich verder hebben kunnen ontwikkelen in de voor de taken benodigde competenties.

Realisatieontwerp
Het implementatieproces komt voor een groot deel overeen met het objectontwerp. Meest in
het oog springende afwijking in de uitvoering ten opzichte van het ontwerp van het leerwerkarrangement is met betrekking tot ‘assessment’ en het feit dat er geen voor de onderzoeker
zichtbare pogingen zijn ondernomen om een forum bijeen te laten komen om tussen- of eindproducten te laten toetsen. Het korte tijdsbestek is hier vermoedelijk debet aan. De kick off
van het project was al een week eerder gepland en de studenten hebben in de herfstvakantie
doorgewerkt. In de krappe tijd tot 1 november 2007 was er net genoeg tijd om één voorlopig
ontwerp en één definitief ontwerp aan de opdrachtgever voor te leggen. Hierbij viel op dat de
competentie om ‘scenario’s te ontwikkelen’ voor alle rollen als te ontwikkelen competentie
was aangemerkt behalve uitgerekend voor de projectleider die de onderhandelingen over
voorlopig en definitief ontwerp met de opdrachtgever voerde. De opdrachtgever sputterde in
de stuurgroepvergadering van 16 oktober 2007 tegen dat zij als opdrachtgever nogal weinig
had in te brengen, net als de adviseur ‘ontwerp’ overigens in de daaropvolgende bouwvergadering op 18 oktober 2007. Opvallend was dat in de uitvoering van het leerwerkarrangement
niet bewust werd gestuurd op de competenties uit de functieprofielen.
Naast tijdsgebrek viel ook op dat studenten er wisselend in slaagden om op eigen initiatief
vakexperts te raadplegen. In de aanbevelingen wordt een suggestie gedaan om de stuurgroep
de rol van forum te geven die in ieder geval een formatief11 oordeel geeft over de ingediende
bouwaanvraag. Want ook al zou het om een ultiem authentiek assessment gaan, namelijk de
vraag of de Bouw- en woninginspectie de sloop- en bouwvergunning verstrekt, het proces
van het verlenen van de vergunning verliep – zoals in de praktijk kan gebeuren - niet geheel
zoals idealiter was bedacht. De studenten kregen in een bespreking met de inspecteur van
Bouw- en Woningtoezicht – in aanwezigheid van de opdrachtgever - direct na het indienen
van hun aanvraag enkele kleine vragen, zoals over de hoogtes van leuningen en kleur en materiaal van kozijnen. De specificatie van de kozijnen stond in de tekening, maar besloten werd
de inspecteur met een keurige brief antwoord te geven op de vragen onder verwijzing naar
de specificatie. Wat niemand kon voorzien was dat de betreffende inspecteur in de periode
die daarop volgde ziek werd. De zogenoemde ‘fatale datum’ kwam in zicht. Dit is het moment
waarop de vergunning sowieso moet worden verstrekt omdat als de reactietermijn van twaalf
weken verstrijkt zonder dat de gemeente een besluit heeft genomen, wordt dit beschouwd
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Met formatief oordeel wordt bedoeld een vormend, ontwikkelingsgericht oordeel aan de studenten bedoeld om
studenten feedback te geven op hun bouwaanvraag, waardoor de student zijn of haar ontwikkeling kan sturen. Een
tegenhanger is een summatief oordeel dat een selecterende functie heeft en dat bedoeld is om een cijfer of zelfs een
bindend studieadvies te geven.
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als het verlenen van een vergunning. Vlak daarvoor ontdekt Bouw- en Woning toezicht de
stapels onbehandelde aanvragen van de betreffende inspecteur en trekt een aantal jonge
krachten aan om in de lacune te voorzien. Deze krachten gaan grondig te werk en ontdekken dat het ontwerp voor een van de woningen in strijd is met het bestemmingsplan. Ook
het plan van eisen dat door de gemeente zelf was verstrekt hield hier geen rekening mee. In
de Beukelaarstraat en omgeving zou uitsluitend gestapelde bouw mogelijk zijn en dus geen
grondgebonden woningen. Het plan van eisen voor de woning aan de Beukelaarstraat vroeg
juist om een ontwerp van een ruime woonwerkwoning waarvan ruimte het meest aantrekkelijke punt moest vormen. Uiteindelijk volgt het positieve besluit met nog een aantal vragen,
enkele weken nadat groep 1B lang en breed klaar was en de beoordeling en toekenning van
studiepunten allang had plaatsgevonden op basis van het aloude ‘fingerspitzengefühl’ van
docent en leermeester. Hier komt echter een probleem aan het licht in de uitvoering van een
leerwerkarrangement dat het leerproces niet altijd parallel loopt aan de werkelijkheid. Voor
de studenten vormde dit echt een openbaring:
‘Ik dacht dat dit alleen onder docenten voorkomt, dat ze er lang over doen om je werk na te
kijken, maar in de praktijk gebeurd dat klaarblijkelijk ook.’
De opleidingen die naast de bouwkunde opleiding als ‘hoofdaannemer’ verschillende reële praktijkvragen als ‘onderaannemers’ voor hun rekening zouden kunnen nemen zijn bijvoorbeeld Vastgoed en Makelaardij (plan van eisen, taxatie, verkoopbrochure), Willem de
Kooningacademie (bouwbord, gevel) en bijvoorbeeld het Instituut voor Sociale Opleidingen
(buurtonderzoek). Zoals onder kaders is vastgesteld heeft de coördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam niet de bevoegdheid om dergelijke deelname ook daadwerkelijk van ‘onderaannemers’ af te dwingen. Hierdoor kon niet altijd tegemoet worden gekomen aan de wensen
van de leden van de stuurgroep. Dit gold voor de bijdrage vanuit de opleiding Vastgoed en
Makelaardij. Doordat in deze periode geen studenten vanuit de Willem de Kooning of het
Instituut voor Sociale Opleidingen hebben deelgenomen, is de doelstelling van het leerwerkarrangement om ook een multidisciplinair project te zijn, gedurende de looptijd van de 1B
studenten dan ook nog steeds niet of nauwelijks uit de verf gekomen.
Het feit dat de gemeente zelf het plan van eisen had moeten bedenken, voor de panden die
de 1B studenten gingen ontwerpen, vormde bijvoorbeeld een afwijking van de opzet, omdat
studenten Vastgoed & Makelaardij van Hogeschool Rotterdam die het marktonderzoek en
plan van eisen moesten opstellen met een resultaat kwamen dat niet aan de veronderstelde
eisen voldeed. Over de bijdrage van deze opleiding is gedurende het gehele traject de stuurgroep negatief geweest, zonder deze kritiek overigens rechtstreeks naar betrokkenen uit te
spreken. Een van de contactpersonen vanuit de opleiding liet tijdens een stuurgroepvergadering blijken zelf weinig affiniteit te hebben met de maatschappelijke doelstelling van het
project en gaf aan dat dit ook voor zijn studenten gold. Daarnaast vormde naar zijn mening
uitsluitend taxeren een van de competenties die onderdeel uitmaakte van het curriculum.
Het opstellen van een plan van eisen werd door beide contactpersonen als te veel ‘bouwkundig’ gekenschetst en daarmee niet tot hun vakgebied behorend. Uit deze opstelling bleek
weinig gedragenheid onder deze ‘onderaannemers’ voor de multidisciplinaire opzet van het
leerwerkarrangement of anders een individuele nieuwsgierigheid om over de grenzen van je
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vakgebied heenkijken. Door deze strijdigheid in houding met een van de uitgangspunten van
het project werd deze doelstelling en aanbeveling dus ook in de tweede uitvoeringsfase met
de groep 1B studenten niet van de grond. De afspraken met studenten van de opleiding Vastgoed en Makelaardij en de opdrachtgever liepen regelmatig spaak en een bewoner beklaagde
zich over het gedrag van een student als makelaar-in-spe. Ook gaf de opdrachtgever in de
stuurgroepvergadering van 27 maart 2008 aan nooit iets te zien van de resultaten van de
taxaties. Daarmee stonden de gepleegde inspanningen vanuit de opdrachtgever niet in relatie
tot de behaalde resultaten en kwam het punt van multidisciplinaire aanpak in de beoogde winwin-situatie niet tot stand.

4.3 Eisen aan het ontwerp 2B Opleiden in de School
Functionele eisen
Wat het leerwerkarrangement Opleiden in de School moet kunnen realiseren is uitvoerig beschreven in de Aanvraag dieptepilot Opleiden in de School (Hulsker, 2006). Dit is een bijgestelde uitwerking van het projectvoorstel Opleiden in de School dat de Raad van Bestuur van
Ons Middelbaar Onderwijs (verder afgekort als OMO) in 2005 heeft ingediend in het kader
van de regeling ´Subsidieregeling Dieptepilots´ die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in dat jaar had gelanceerd. De dieptepilot is op basis van deze aanvraag gedurende de periode 2006 – 2008 toegekend. In de periode januari tot en met juli 2008 waarin
deze case studie is uitgevoerd, is duidelijk geworden dat de dieptepilot met een jaar verlengd
wordt voor het studiejaar 2008 – 2009. In deze periode heeft het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen aangekondigd met een definitieve regeling te komen aan welke
kwaliteitscriteria opleidingsscholen moeten voldoen.
De aanvraag bouwt voort op een periode van zes jaar waarin Scholengemeenschap Tongerlo ook al
deelnam aan projecten die tot doel hadden om het lerarentekort zowel kwantitatief als kwalitatief aan
te pakken en het maatschappelijke beeld van de leraar op te vijzelen. De dieptepilot gaat verder en
schetst het ideaalbeeld van de opleidingsschool als Center of Professional Teacher Training. De aspecten van het streefbeeld reconstrueren we voor het doel van deze case studie als functionele eisen.
De Evaluatie Center of Professional Teacher Training 2006-2007 op basis van het kwaliteitssysteem van de opleidingsschool (Borghouts-Hesseling, Haaijer & Van Rooij, 2007) gaat dieper in de relevantie van de pilot. Wat levert de dieptepilot op? Wat hopen betrokkenen er na
uitvoering van de dieptepilot van terug te zien? De Evaluatie stelt het als volgt:
‘De opleidingsschool … dient ertoe bij te dragen dat er beter gekwalificeerde docenten uit de
opleiding voortkomen. Een viertal thema’s/doelen zijn hierbij benoemd:
Leergerichte houding
Selectie persoonsgeschiktheid
Richting en kwaliteit reflectie
Bekwamere docenten
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Vanuit de dieptepilot wordt verwacht dat de deelnemers zich op deze thema’s gerichter en
diepgaander ontwikkelen dan in de reguliere opleiding voor docenten. En op basis daarvan
leidt dit tot beter opgeleide docenten. Vanzelfsprekend is er sprake van samenhang tussen
de thema’s of is er onderlinge afhankelijkheid. Zonder reflectie immers geen leergerichte
houding en zonder een leergerichte houding geen (eigen) selectie op persoonsgeschiktheid
en zonder geschiktheid geen bekwamere docenten et cetera. De meerwaarde van het Center
of Professional Teacher Training ontstaat naar verwachting vooral door de verbinding van
de vier thema’s. De verbinding wordt vaak verwoord door termen als: “learn to connect”,
“just-in-time” en “leren in een echt betekenisvolle praktijk”. De effecten zijn doorgaans lange
termijn effecten. Binnen de werkgroep Kwaliteitszorg is getracht de korte termijn indicatoren
te vinden die aantonen dat deze effecten daadwerkelijk ontstaan. De evaluatie van de voortgang wordt mede op basis van deze indicatoren ingericht.’ (Borghouts-Hesseling, Haaijer &
van Rooij, 2007, p. 1-2).
Doel van de samenwerking tussen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de Hogeschool Rotterdam is een duurzame samenwerking voor een langere periode aan te gaan. Hogeschool
Rotterdam onderzoekt vooral welke rolverdeling tussen opleidingsschool en lerarenopleiding
het meeste bijdraagt aan het bereiken van de doelen. In het addendum – duaal nieuwe stijl is
het als volgt geformuleerd:
‘De pilot richt zich vooral op de praktijkgestuurde (beroeps)component en de studieloopbaanbegeleiding. De bedoeling van de pilot is te onderzoeken of het mogelijk is en zo ja in hoeverre
delen van de beroepscomponent verzorgd kunnen worden op de opleidingsschool. Het gaat
hierbij dan niet om het elders (Roosendaal in plaats van Rotterdam) volgen van leerstof maar
om het koppelen/bewerken van de leerstof met/aan de praktijk. De wisselwerking tussen learning to collect en learning to connect: de verbinding tussen het opleidingsperspectief en het
arbeidsperspectief, kortom: samen opleiden.’
Het leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School wordt in deze case studie bestudeerd
en dan alleen het duaal nieuwe stijl of duaal-plus programma zoals de eerstejaarsstudenten die hebben gevolgd. In dit programma zijn de ervaringen verwerkt zoals die zijn
opgedaan gedurende de voorafgaande fase met studenten uit studiejaar 2006-2007, die
we in dit rapport aanduiden als leerwerkarrangement 2A. De dieptepilot omvat ook ondersteuning aan ouderejaars studenten, maar omdat de aanbevelingen in de volle omvang zijn
uitgevoerd in het eerste leerjaar gedurende 2,5 blok, namelijk van januari tot en met juni
2008 is ervoor gekozen om specifiek het leerwerkarrangement van deze groep studenten
eruit te lichten. Het leerwerkarrangement (2A en 2B) zijn ontworpen en uitgevoerd door
het zogenoemde kernteam. Het kernteam bestaat uit de docent praktijktheorie van de
eerstejaarsstudenten, de docent praktijktheorie van de tweede- en derdejaars studenten,
beiden werkzaam bij OMO Scholengemeenschap Tongerlo en uit de docent praktijktheorie/
ambassadeur vanuit Hogeschool Rotterdam, die tevens de ontwerprol vanuit Hogeschool
Rotterdam heeft vervuld ten aanzien van het samen opleiden. Op basis van de ervaringen
van leerwerkarrangement 2A in studiejaar 2006-2007 is bij leerwerkarrangement 2B het
kernteam uitgebreid met twee onderwijskundigen vanuit Hogeschool Rotterdam. Andere
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conclusies uit die evaluatie (Borghouts-Hesseling et al, 2007, p.2-3) zijn:
Positief:
1. De infrastructuur van de begeleiding binnen het CPTT is goed verankerd.
2. De kwaliteit van de schoolpracticumdocenten (SPD-ers) is voldoende en wordt hoog gewaardeerd.
3. De studenten van het CPTT krijgen meer mogelijkheden om ervaringen op te doen het geen
leidt tot een sneller en beter inzicht in het beroep van docenten en in hun eigen geschiktheid
daarvoor.
4. De veronderstelde leergerichte houding is voldoende geweest.
5. De veronderstelde persoonlijke ontwikkeling is doorgemaakt.
Negatief:
1.De koppeling tussen practicumleren en praktijktheorie is onvoldoende uitgewerkt en te eenzijdig gelegd vanuit de invalshoek van de praktijktheorie. De koppeling vanuit het practicumleren door de SPD-ers naar praktijktheorie was onvoldoende.
2. Het samen opleiden als lerarenopleiding en als opleidingsschool is inhoudelijke gezien onvoldoende uitgewerkt en uitgevoerd. Docenten van de lerarenopleidingen leggen geen verband met hetgeen hun studenten leren in het CPTT.
3. De studiebelasting van de studenten van het CPTT is hoger dan de studiebelasting van
studenten in de reguliere setting van de lerarenopleiding.
4. De extra studiebelasting van de studenten van het CPTT vertaalt zich nog onvoldoende in
toekennen van studiepunten.
Hoewel de dieptepilot voor de studenten positief is geweest , is de kern van het model van het
CPTT ‘learn to connect’ en ‘learn to collect’ in het eerste jaar onvoldoende uit de verf gekomen.
Op Tongerlo zal dan ook in het tweede jaar van de dieptepilot de verbetering gericht worden op
de idee van ‘learn to connect’. Voor het verbeteren van het samen opleiden is tussen de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en sg Tongerlo overeengekomen welke onderdelen
van de praktijjtheorie verzorgd worden door het CPTT inclusief de toekenning van de daarbij
behorende studiepunten. Ook wordt het kernteam ‘curriculum CPTT’ uitgebreid met twee onderwijskundigen van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam met als doel versterking van de samenwerking, borging van de kwaliteit van het onderwijs op de opleidingsschool
en verbinding leggen met het opleidingsgedeelte dat op de lerarenopleiding gegeven wordt.’
De groep eerstejaarsstudenten die leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School gingen
volgen, startte met tien studenten. Twee studenten (Engels en Economie) vielen gedurende
de periode januari en mei 2008 af en schreven zich uit als student van de lerarenopleiding.
Van de acht studenten die overbleven studeren drie studenten voor tweedegraads leraar VO/
BVE Biologie, twee studenten voor leraar Engels, een student voor leraar Natuurkunde, een
student voor leraar Geschiedenis en een student voor leraar Maatschappijleer. De leeftijden
lopen afhankelijk van hun vooropleiding uiteen van 17 jaar (drie studenten zijn direct van
de havo) tot 27 jaar (een student heeft al eerder hoger onderwijs gevolgd). De overige vier
studenten hebben ervoor een mbo-opleiding gedaan of een of meer jaar een andere hboopleiding. De groep studenten kent dus een tamelijk heterogene samenstelling.
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Een eerstejaars duale student loopt volgens het lesprogramma van de Hogeschool Rotterdam, gedurende 2,5 blok, twee dagen per week stage. Ter vergelijking: een reguliere student
loopt gedurende 1,5 blok één dag per week stage. De indeling die wordt aangehouden is dat
de duale student twee dagen per week aanwezig zijn op de opleidingsschool Tongerlo, waarvan een dag (2 dagdelen) besteed wordt aan practicumleren en een dag (2 dagdelen) aan
praktijktheorie. Het addendum voegt hieraan toe dat het praktijktheorie gedeelte inclusief
de studieloopbaancoaching is die in de dieptepilot nader is uitgewerkt tot begeleiding van de
studenten in hun Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling. Dit komt voort uit de evaluatie
van 2006-2007 waarin de studenten die leerwerkarrangement 2A hebben gevolgd de theoretische onderdelen van de beroepscomponent (in het Rotterdams onderwijsmodel wordt dit
als praktijkgestuurde leerlijn aangeduid) te mager vinden. Hierdoor is door het kernteam de
‘aangeklede’ vorm van tutoraat bedacht en krijgt deze begeleiding de naam Persoonlijke en
Professionele Ontwikkeling. Deze aanduiding is in lijn met het integrale personeelsbeleid van
OMO, dat in haar personeelsbeleid veel waarde hecht aan zowel persoonlijke als professionele
ontwikkeling. De docent in een begeleidingsrol werd binnen de Hogeschool Rotterdam vroeger als tutor aangeduid en hierdoor noemen de kernteamleden zichzelf soms ook wel zo. In
dit onderzoeksrapport wordt zoveel mogelijk de ‘officieel geldende’ terminologie gehanteerd
en die houdt in dat een docent die vanuit Hogeschool Rotterdam een student in zijn of haar
loopbaan begeleidt een studieloopbaancoach heet. De docenten (zowel vanuit de Opleidingsschool Tongerlo als van de Hogeschool Rotterdam) die studenten begeleiden tijdens de 2,5
uur Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling worden docenten praktijktheorie genoemd.
Dit onderdeel is ingepland op de dinsdagmiddag, wanneer ook de modules worden aangeboden. Het addendum vermeldt voor de eerstejaarsstudenten de module ‘lesvoorbereiding’ en
dat aan dat onderdeel nog geen studiepunten zijn verbonden. Het onderdeel komt tegenkomt
aan de wens van studenten om de begeleiding van de practicum leren meer theoretische
onderbouwing te geven. Een consciëntieuze student die aan de hand van de toekenning van
studiepunten de eigen studie inspanning probeert te plannen wordt niet heel veel wijzer van
het studiepuntenschema en de toelichting daarop. Er zijn overzichten voor de verschillende
vakken van Mens en Maatschappij, Mens en Natuur en Talen. In Tabel 3 zijn de studiepunten
van de vakken van Mens en Maatschappij als voorbeeld gegeven.
Hoe ziet het er concreet uit in 2007-2008 voor de vakken Mens en Maatschappij?
Leerjaar 1
Totaal aantal studiepunten leren en werken van practicumleren en
praktijktheorie:
Aardrijkskunde:
Vakgebied/Leergebied VMBO

4 ……… à

4

Project Leergebied: ‘Noord-Zuid’

6 ……... à

6
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Economie:
Project Economie en privaatrecht

4 ……… à

Project Leergebied: ‘Noord-Zuid’

6 ……... à

Geschiedenis:
Project Nederlandse geschiedenis 1500 - 1700

4 ……… à

Project Leergebied: ‘Noord-Zuid’

6 ……... à

Maatschappijleer:
Vak+leergebied in het VMBO: Multicult.samenleving

4 ……… à

Project Leergebied: ‘Noord-Zuid’

6 ……... à

Practicumleren in combinatie met projecten

3

ICT

2

Studieloopbaancoaching (PPO)

3

Keuzepunten (o.a. Supervisie)

3
Totaal: 21 studiepunten

Studenten in het 1e studiejaar voor de vakken – Mens en Maatschappij – behalen op Tongerlo in het duaal–plus–traject
minimaal 21 studiepunten gedurende hun praktijkperiode.
Tabel 3. Een van de studiepuntoverzichten uit het Addendum Duaal nieuwe stijl

Onduidelijk is of het overzicht als volgt geïnterpreteerd moet worden: in ‘de practicum leerdag’ worden de studiepunten behaald van het vakgebied/leergebied (4 studiepunten), het
project (6 studiepunten) en het practicumleren in combinatie met projecten (3 studiepunten) dus dertien studiepunten in totaal. In de ‘dag praktijktheorie’ worden de studiepunten
behaald van de studieloopbaancoaching (3 studiepunten), van ICT (2 studiepunten) en de
keuzepunten (3 studiepunten) dus acht studiepunten in totaal. Dit lijkt een scheve verdeling,
mits bijvoorbeeld studenten zou worden geadviseerd om op die dag tevens hun lesvoorbereidingen te plannen. Navraag bij het kernteam levert alleen de opmerking op dat het niet zo
nauw genomen moet worden en onderdelen met elkaar in verband staan en daardoor ook niet
zo strikt aan dagdelen kunnen worden toegekend (mondelinge toelichting door MP).
De dieptepilot wordt tijdelijk extra gefinancierd vanuit het Ministerie van OCW en de Raad van Bestuur
van OMO. Als de stroom met extra middelen vanuit het ministerie stopt, moet het leerwerkarrangement in grote lijnen zijn uitgekristalliseerd en via het ontwikkelde systeem vanuit de opleidingsschool
(docenten praktijktheorie, schoolpracticumdocenten en collegebegeleiders) en vanuit de hogeschool
(ambassadeur, studieloopbaan coaches en vakinhoudelijke docenten) onderhouden kunnen worden.
Wat het ontwerp 2B Opleiden in de School inhoudt, of te wel wat de functionele eisen zijn,
wordt samengevat in Tabel 4. Waar mogelijk wordt verwezen naar geraadpleegde bronnen, zo
niet dan betreft het een omschrijving van de samensteller van dit onderzoeksrapport.
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Wat is het doel van het leerwerkarrangement Opleiden in de School?
Algemeen

Specifieke wensen per stakeholder

Aanpakken van het lerarentekort
zowel kwantitatief als kwalitatief
en het verbeteren van het
maatschappelijke beeld van leraar.

OMO: opleidingsschool als Center of Professional
Teacher Training (CPTT) dient ertoe bij te dragen dat
er beter gekwalificeerde docenten uit de opleiding
voortkomen (Hulsker, 2006).
Studenten: kunnen zich gerichter en diepgaander
ontwikkelen op viertal thema’s/doelen ten einde
bekwamere docenten te worden (Evaluatie 20062007).
HR: onderzoekt welke rolverdeling tussen
opleidingsschool en lerarenopleiding het
meeste bijdraagt aan het bereiken van het
einddoel(bekwamere docenten). Dat doet zij
door samen op te leiden en samen met de
opleidingsschool lesstof te bewerken en te koppelen
aan en met de praktijk (Addendum, Interview AM).
Ministerie van OCW: doel van de dieptepilots is
om tot een kader te komen met kwaliteitscriteria
waaraan opleidingsscholen moeten voldoen (Website
OCW).

Waarom is een dergelijk leerwerkarrangement nodig? (noodzakelijkheid)
Algemeen

Specifieke wensen per stakeholder

Studenten kunnen door het
doorlopen van het gezamenlijke
leerwerkarrangement komen tot
een betekenisvolle koppeling tussen
theorie en praktijk.

OMO: ziet de Persoonlijke en Professionele
Ontwikkeling als een onderdeel van haar integrale
personeelsbeleid dat al tijdens de initiële
opleidingsfase begint (Interview JH, TH).
Studenten: hebben behoefte aan een aangeklede
vorm van ‘tutoraat’, uit eerdere ervaringen bleek
dat studenten de theoretische onderdelen van
beroepscomponent (praktijkgestuurde leerlijn
volgens het Rotterdams Onderwijsmodel) te
mager vonden (Addendum). In de samenwerking
tussen lerarenopleiding en opleidingsschool ligt de
meerwaarde voor de student.
HR: Hoe ontwikkelt een student op basis van
practicumleren een eigen praktijktheorie?
Ministerie van OCW: welke kwaliteitscriteria kunnen
uit deze dieptepilot afleiden waarmee ook de
kwaliteit van andere opleidingsscholen kan worden
verhoogd?

Wat levert het realiseren van het leerwerkarrangement Opleiden in de School op? (relevantie)
Algemeen

Specifieke wensen per stakeholder
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Dat de doelen van de verschillende
stakeholders worden bereikt
en hierdoor kwalitatief goede
opleidingstrajecten worden ontwikkeld
waarmee meer bekwame nieuwe
leraren worden opgeleid.

OMO: het CPTT kan straks inspelen op elke soort
traject dat een Leraar-in-opleiding wil volgen (zijinstroom, herintreder, reguliere of duale student).
CPTT is een lerende organisatie geworden waar
leraren-in-opleiding in staat zijn om op basis van
practicum leren praktijktheorie te ontwikkelen,
hierdoor dragen zij (indirect) bij aan het verbeteren van
het maatschappelijke beeld van leraar. De werksituatie
is hiervoor ook geschikt gemaakt als leersituatie,
zowel voor de Leraren-in-opleiding als de ervaren
leerkrachten die hen begeleiden. In die zin biedt de
dieptepilot ook kansen voor professionalisering van
zittend personeel (Interview JH).
Studenten: die gemotiveerd en bekwaam zijn om als
leraar te werken en al betaald worden gedurende hun
duaal opleidingstraject.
HR: heeft een succesvol opleidingstraject waar
studenten veel van leren en gemotiveerd voor
zijn en heeft meer inzicht gekregen in welke
ontwikkelrichtingen er zijn om als lerarenopleiding
zich te ontwikkelen in de richting van
expertisecentrum.
Ministerie van OCW: krijgt aan de hand van
inzichten uit de dieptepilots handreikingen aan
welke kwaliteitscriteria opleidingsscholen moeten
voldoen. Deze criteria worden vervolgens ingezet als
sturingsmiddel om meer scholen in het voortgezet
onderwijs te financiëren als zij zich tot dergelijke
(excellente) opleidingsscholen ontwikkelen.

Tabel 4 Functionele eisen 2B Opleiden in de School

Uit de functionele eisen van de verschillende stakeholders kunnen conflicterende eisen naar
voren komen. Uit de gesprekken en stukken blijkt dat OMO en Hogeschool Rotterdam diepgaand gesproken hebben over de mogelijk conflicterende wens van OMO tot regievoering
en de verantwoordelijkheid die zij voelen voor het opleiden van Leraar-in-opleiding, ook als
studenten zich nog in de opleidingsfase van Hogeschool Rotterdam bevinden. Vertegenwoordigers van Hogeschool Rotterdam zien de lerarenopleiding niet meer als een gebouw, maar
als een samenwerkingsverband dat je aangaat met partners in het werkveld. Zonder het opgeven van haar formele opleidingspositie als lerarenopleiding wordt in deze dieptepilot onderzocht waar het toe leidt als de opleidingsschool meer zeggenschap krijgt over de invulling
van het practicumleren en de koppeling en invulling van de theoretische onderdelen van de
beroepscomponent. Daarbij behoudt de lerarenopleiding nadrukkelijk de supervisie en daarmee de eindverantwoordelijkheid over de invulling van de theoretische onderdelen. Doordat
op uitvoerend niveau gezamenlijk wordt vormgegeven aan de inhoud van de theoretische
onderdelen en de open houding met respect voor elkaars posities en wensen zijn eventuele
conflicterende eisen in de praktijk opgelost dan wel voorkomen.
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Gebruikerseisen
In deze paragraaf worden de impliciete en expliciete eisen gereconstrueerd die aan het ontwerp van de dieptepilot Opleiden in de School gesteld zijn om geaccepteerd te worden door
de beoogde gebruikers. Een belangrijk motiverend aspect voor de gebruikers van Opleiden
in de School waar het ontwerp aan tegemoet probeert te komen is een voor de studenten
betekenisvolle integratie van theorie en praktijk te realiseren. De opzet van het leerwerkarrangement moet studenten in staat stellen om hun eigen praktijktheorie te ontwikkelen. Als
de opzet van de dieptepilot Opleiden in de School erin slaagt om dat aspect van gebruikersgemak te ondersteunen maakt het ontwerp kans om goed geïmplementeerd te worden, zal
uit evaluaties blijken dat gebruikers en studenten tevreden zijn over dat aspect en is de kans
groot dat het ontwerp op grotere schaal in gebruik genomen kan gaan worden.
Om gebruikerseisen vast te stellen is het van belang om na te gaan wie als gebruikers bij de
opzet van de dieptepilot ten tijde van de subsidieaanvraag door de opstellers zijn aangezien.
Vermoedelijk zijn drie doelgroepen lezers in het achterhoofd gehouden, met per doelgroep
een verschillende boodschap. De externe subsidieverstrekkers van Ministerie van OCW en
de interne investering door de Raad van Bestuur van OMO moesten overtuigd worden dat dit
een vernieuwend experiment is dat de moeite van het subsidiëren en investeren waard is. Het
document bevat voor de tweede helft een omvangrijk planning en control gedeelte, waarbij
geanticipeerd werd op de monitoring door KPGM in de vorm van kwartaalrapportages of met
de inzet van de externe subsidiegelden en interne investeringsgelden ook de beoogde doelen
bereikt gaan worden. Voor leden van de directie en het management vormde het projectplan
en de uitgebreide activiteitenplanning naast een communicatiemiddel waarin vast is gelegd
wat precies is afgesproken ook een breekijzer om de Hogeschool Rotterdam te houden aan
de gemaakte afspraken. Behalve het projectplan is voor dat doel ook het Addendum opgesteld waarin is vastgelegd welk gedeelte van het curriculum door de Opleidingsschool en
welk gedeelte door de lerarenopleiding wordt uitgevoerd. En last but not least zullen ook de
‘direct betrokkenen’ in het achterhoofd gehouden zijn bij het opstellen van het projectplan
als een handreiking van wat van hen verwacht wordt. Vanuit de Opleidingsscholen van SG
Tongerlo bestaan de direct betrokkenen uit de kernteamleden voor de opzet, de schoolpracticumdocenten, de collegebegeleiders en de docenten praktijktheorie voor de uitvoering en de
kwaliteitszorgmedewerker voor de evaluatie. Vanuit de hogeschool zijn de betrokkenen voor
de opzet een tweetal onderwijskundigen en de ambassadeur als kernteamlid, voor de uitvoering is deze betrokkene tevens docent praktijktheorie van de eerstejaarsstudenten en zijn er
vakinhoudelijke docenten die theorielessen op locatie verzorgen. Voor evaluatie vanuit de
Hogeschool heeft de ambassadeur/docent praktijktheorie aan het einde van het leerwerkarrangementen een korte schriftelijke evaluatie onder studenten gehouden en zijn de lector en
onderzoeker/opsteller van dit rapport, vanuit de kenniskring Versterking Beroepsonderwijs
van het Instituut voor Lerareneopleiding van de hogeschool betrokken.
In Tabel 5 zijn de impliciete en expliciete wensen gereconstrueerd die de gebruikers stellen
aan het ontwerp van het leerwerktraject 2B Opleiden in de School om geaccepteerd te worden, de zogenaamde gebruikerseisen, in kaart gebracht.
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Uit de verschillende gebruikerseisen komen niet zo zeer conflicterende wensen naar voren,
als wel een beeld dat er veel verbindingen tussen de verschillende gebruikers gelegd moeten worden. Deze verbindingen zijn zowel nodig om ervoor te zorgen dat wensen op elkaar
afgestemd worden als dat de opvattingen over onderwijs steeds verder en meer uitgewisseld en gedeeld worden. Dit vereist binnen de betreffende organisatie bepaalde condities die
dergelijke afstemming mogelijk maken, zoals voldoende tijd, ruimte en flexibiliteit in roosters
en zeggenschap over de eigen agenda om te komen tot besprekingen waarin denkbeelden
met elkaar worden uitgewisseld. Aangezien het in dit leerwerkarrangement om een samenwerkingsverband gaat, vereist dit eveneens dergelijke condities in tijd en ruimte tussen de
verschillende organisaties/partners en last but not least voldoende openheid over de mate
waarin men tevreden is over de samenwerking. Tijdens de looptijd van de dieptepilot zijn de
condities van tijd en ruimte gerealiseerd door extra middelen. De tijd zal uitwijzen of na afloop
van de dieptepilot de vereiste tijd en ruimte en openheid ook opgebracht blijven worden.
Wie zullen binnen het leerwerkarrangement een rol vervullen? En wat is het motiverende
aspect in het leerwerkarrangement waardoor het wordt geaccepteerd door de gebruikers?
Algemene gebruikerseisen

Specifieke eisen per stakeholder
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Het leerwerkarrangement
moet tegemoet komen aan veel
verschillende gebruikerseisen.
Er zijn veel begeleiders van
studenten betrokken bij het
realiseren en uitvoeren van het
leerwerkarrangement.Er moet
dan ook van te voren worden
nagedacht over een geschikte
‘ondersteuningsomgeving’
waar betrokkenen van zowel
de opleidingsschool als van
de lerarenopleiding terecht
kunnen met hun vragen. De
ondersteuningsomgeving moet
ook voldoende openheid tussen
deelnemende partners garanderen
om geregeld stil te staan bij hoe
de samenwerking verloopt en
of verbetermaatregelen tot de
beoogde resultaten leiden. Dit zorgt
voor tijdige momenten om bij te
sturen en verkleint de kans dat de
samenwerking ‘ontspoort’.

Ministerie van OCW: de dieptepilot bevat een vernieuwend
experiment dat bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van opleidingsscholen waarbij de opgevoerde planning
en controle en thematische aanpak waarborgt dat de geschetste doelen ook worden behaald.
Directie en management: een projectplan waar precies in
staat wat er is afgesproken, wat de dieptepilot inhoudt en
wat er door de medewerkers geleverd moet worden en
wie voor welk deel van het curriculum verantwoordelijk is
(Addendum).
Directe betrokkenen van de opleidingsscholen van SG
Tongerlo:
Kernteamleden: hoe moet de dieptepilot worden opgezet?
Docenten praktijktheorie: Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat de onderdelen die de student op de lerarenopleiding
leert en tijdens het practicumleren op de opleidingsschool
met elkaar worden verbonden? (Addendum)
Schoolpracticumdocenten en collegebegeleiders: hoe
moet de begeleiding van de studenten in de dieptepilot
plaatsvinden? (Borghouts-Hesseling, 2007)
Kwaliteitszorgmedewerker: wat zijn indicatoren waarmee
kan worden aangetoond dat het beoogde leereffect ook
daadwerkelijk is ontstaan? (Borghouts-Hesseling, 2007)
Directe betrokkenen vanuit de lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam:
Studenten: willen mogelijkheden krijgen om ervaringen
op te doen die leiden tot een sneller en beter inzicht in
het beroep van docent en de eigen geschiktheid daarvoor.
Hiervoor hebben zij docenten vanuit de HR nodig die verbanden leggen naar wat zij op de opleidingsschool leren
en op de opleidingsschool hebben zij schoolpracticumdocenten nodig die vanuit hun practicumleren de koppeling
leggen naar de praktijktheorie. (Borghouts-Hesseling,
2007).
Ambassadeur: aan welke ondersteuning is bij de direct
betrokkenen behoefte en kan de lerarenopleiding daarin
voorzien? (Interview AM)
Vakinhoudelijke docenten: Hoe kan de vakinhoud aan de
specifieke context van de opleidingsschool worden gekoppeld. Hoe laat ik studenten zelf verbindingen ontdekken?
Onderzoeker: Hoe kan het leereffect voor studenten van
een dergelijk leerwerkarrangement – op termijn – aannemelijk worden gemaakt? Hoe moet de ondersteuningsomgeving van de docenten van de lerarenopleiding als
expertisecentrum eruit komen te zien?
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Bij welke onderwijsopvattingen van gebruikers moet het leerwerkarrangement aansluiten?
Algemeen

Specifieke wensen per stakeholder

Uit diverse onderzoeken (Van den
Berg & Vandenberghe, 1981; Fullan,
1969; Odenthal, 2003) blijkt dat
onderwijsopvattingen doorgaans sterk
uiteenlopen. Tussen de beelden over
de beoogde onderwijsinnovatie van de
organisatie en de individuele docenten
kan een aanzienlijke discrepantie
bestaan. Als dat zo is, is het van
belang om de onderwijsopvattingen
meer op een lijn te krijgen.

Er is in deze casestudy niet expliciet onderzocht
welke onderwijsopvattingen de verschillende
gebruikers hebben.
Hierover is in de interviews opgemerkt dat er bij
de betrokkenen vanuit de opleidingsschool veel
overeenkomsten in onderwijsopvattingen zijn door de
uniforme scholing- en professionaliseringstrajecten
die betrokkenen hebben gevolgd. Dergelijke
overeenstemming in onderwijsopvattingen –
bijvoorbeeld via scholing - is onder betrokkenen van
de lerarenopleiding niet waargenomen.

Tabel 5 Gebruikerseisen: waaraan moet het leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School voldoen om geaccepteerd
te worden door gebruikers?

Randvoorwaarden
In deze paragraaf reconstrueren we de ondersteuning die nodig is om het leerwerkarrangement Opleiden in de School tot stand te brengen en in stand te houden. Op basis van de
aanvraag voor de dieptepilot en de informatie uit het interview met de projectleider van de
dieptepilot wordt gereconstrueerd welke partnerships zijn aangegaan, welke ondersteuning
is ingezet voor de opzet, hoe de inzet is verdeeld over thema’s, welke projectmanagementstructuur is gehanteerd om voortvarend aan de slag te gaan en op basis van welke indicatoren wordt gemeten of de beoogde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt.
Voor de dieptepilot zijn OMO-scholengemeenschap Tongerlo en de lerarenopleiding vo/bve
van het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam een partnerschap
aangegaan. Een partnerschap moet daarbij worden gezien als meer dan een formele intentieverklaring om met elkaar samen te werken, omdat beide partners ook een commitment
tegen opzichte van elkaar hebben uitgesproken en een commitment ten opzichte van deze
pilot. Er is een eenduidige wil om ‘samen’ op te leiden. Vaak is samenwerking tussen school en
opleiding eigenlijk een taakverdeling. In deze pilot gaan taken van de opleiding en de school
als medeopleider in elkaar overvloeien. Doel van de pilot is dan ook om meer zicht te krijgen
op hoe de verantwoordelijkheidsdeling binnen het opleiden in partnerschap moet zijn. De
verbondenheid met de pilot is groot.
De noodzaak om tot een andere invulling van het leraarschap te komen, doordat jongeren
opgroeien in een veranderende wereld met bewuste en onbewust gedrag, wordt gedeeld door
beide partners. Om daartoe te komen maakt Hogeschool Rotterdam de keuze om samen
met scholen naar nieuwe opleidingswegen te zoeken. Om aan deze visie gestalte te geven,
streeft de lerarenopleiding ernaar om studenten zoveel mogelijk te laten leren in de concrete
omgeving van de school zelf, onder zorgvuldige borging van de kwaliteit van het onderwijs.
Dit veranderingsproces van de inrichting van het leerproces van studenten en de ontwikke-
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ling van de lerarenopleiding naar de rol van expertisecentrum, sluit naadloos aan bij de ontwikkelbehoefte van de dieptepilot van opleidingsschool Tongerlo. Ons Middelbaar Onderwijs
wordt door het partnerschap ondersteund in de maatschappelijke ontwikkeling rondom professionalisering van het werkgeverschap. Opvallend is dat de aanvraag melding maakt van de
geografische en historische band die er van oudsher is tussen de gebieden waar de partners
uit afkomstig zijn:
‘Uit West-Brabant en Zeeland komen op dit moment ruim 500 studenten naar de Hogeschool
Rotterdam en er wordt van oudsher stagegelopen door studenten van de Hogeschool Rotterdam in de omgeving van Bergen op Zoom tot aan Breda. Geografisch en historisch onderhoudt de Hogeschool Rotterdam dus relaties met de ‘westelijke’ OMO-scholen.’ (Aanvraag
Dieptepilot Opleiden in de School, p. 13-14)
Andere partnerschappen zijn gesloten met Valkenbosch-Consultancy, Ruud de Moorcentrum
van de Open Universiteit, twee collega-scholen van OMO scholengemeenschap Tongerlo, te
weten: Munnikenheidecollege in Etten-Leur en OMO scholengroep Bergen op Zoom, Stichting
Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, Inspectie voortgezet onderwijs en Van Beekveld
& Terpstra ondersteunen de kwaliteitszorg en technische ondersteuning van de evaluaties.
Welke ondersteuning deze partnerschappen vervullen in het realiseren van de dieptepilot
Opleiden in de School is schematisch weergegeven in Figuur 2.

Partner
scholen

OMO-scholen netwerk

Dieptepilot
Academische
School

Dieptepilot
Opleiden in
de School
(Tongerlo)

Hogeschool
Rotterdam

Ondersteuning
van het lectoraat
van de HAN

Ondersteuning
vanuit Ruud de
Moorcentrum OU

ILS
HAN/RU

Figuur 2. Overzicht van de partnerschappen die rondom dieptepilot Opleiden in de school zijn gesloten (bron: Aanvraag
dieptepilot Opleiden in de School, p.19)
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Verbindende factor in de aanpak is het OMO-netwerk dat OMO-scholen met elkaar vormen
sinds het jaar 2000 met elkaar vormen. Het netwerk is waarschijnlijk ontstaan doordat drie
opleidings- en ontwikkelingsscholen het Onderwijs: een meesterlijke uitdaging uitvoerde dat
tot doel had om het lerarentekort zowel kwalitatief als kwantitatief aan te pakken.
De Aanvraag dieptepilot Opleiden in de School schetst het belang van kennisdeling tussen
beide dieptepilots: Opleiden in de School en Academische School. Op vrijwillige basis nam
75% van de VO-scholen deel aan het netwerk. Met ingang van de dieptepilot per 1 september
2006 wordt het netwerk georganiseerd door de Academische School en is de verwachting
dat alle scholen gaan deelnemen. De dieptepilot Academische School brengt in het OMOnetwerk vooral de onderzoeksmatige kant, mede via Ruud Klarus, lector … van Hogeschool
Arnhem Nijmegen (specifieke deskundigheid op lerende netwerken) en promovendus Chris
Kroese die promoveert op het vraagstuk hoe de begeleiding van leerkrachten in opleiding
het beste vorm kan krijgen. Naast het OMO-netwerk beoogt de dieptepilot ook rondom het
Center of Professional Teacher Training een eigen kenniskring, een eigen netwerk te formeren
waar partnerscholen en niet-OMO-scholen zitten, met het doel om kennis over opleiden in de
school te verspreiden.
Door de aanwezigheid van een levendig OMO-netwerk beschikt OMO over een gelaagde netwerkstructuur met verschillende gradaties van participatieniveau die gezamenlijk de ‘sociale
netwerkstructuur’ vormen die noodzakelijk is als je via pilots tot grootschalige onderwijsvernieuwingen wilt komen in de overige opleidingsscholen van het netwerk (Lappia & Van
Rennes, 2006 en in progress). De sociale netwerkstructuur maakt het mogelijk dat kennisuitwisseling tussen beide dieptepilots op gang gebracht kan gaan worden.
Naast deze netwerkstructuur is de projectorganisatie als volgt ingetekend (zie Figuur 3):

Raad van Bestuur

Schriftelijke
evaluaties onder
studenten
(Beekveld &
Terpstra biedt
technische
ondersteuning)

Projectmanager
dieptepilot

Stuurgroep: algemeen directeur, vertegenwoordiger van
themagroep en vertegenwoordiger van de HR

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 5
Kernteamleiders

Thema 4+6

Figuur 3. Organigram van de projectorganisatie (Hulsker, 2006, p. 78)
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Uit een interview met de projectleider blijkt dat de pilot Opleiden in School op dezelfde wijze
is ingebed als de dieptepilot Academische School. De projectaansturing verloopt zowel topdown als bottum up. Topdown want beide pilots zijn nadrukkelijk pilots van de Raad van Bestuur van OMO. De monitorgroep wordt dan ook voorgezeten door een lid van de Raad van
Bestuur. Projectleider en budgethouders van de Dieptepilots is tevens secretaris van de Raad
van Bestuur. De rector als eindverantwoordelijk van een school is tevens projectleider van de
dieptepilot die in zijn of haar school plaatsvindt. Verder wordt de projectorganisatie gekenmerkt door het ontbreken van deelprojecten. In plaats daarvan heeft het project thema’s en
de informatie over hoe welke doelen deze thema’s nastreven is afkomstig uit de Aanvraag
dieptepilot Opleiden in de School (pag. 21-23):
Thema 1: Integraal personeelsbeleid: De school die het Center of professional training vormgeeft, kent in haar integraal personeelsbeleid op het niveau van het beroep van leraar een
functie- en taakdifferentiatie die gerelateerd is aan het opleiden op de school. Ook expliciteert het CPTT verschillende ontwikkelfasen van de leraar in de vroeg professionele en
professionele fase vanuit gezichtspunt dat personeelsbeleid ook opleidingsbeleid is. Op het
niveau van duale studenten met een werkgevers- en werknemersverhouding voorziet zij ook
in een onderscheiden taak-functieprofielen die samenhangen met de verschillende fasen in
de opleiding.
Thema 2: Professionalisering van docenten voor opleiden in de school: Opleiden in de School
vraagt nieuwe vaardigheden van betrokken docenten, Omdat er verschillende taken en rollen rond opleiden ontstaan zijn er ook diverse professionaliseringsroutes nodig. Het CPTT
stelt zich ten doel een centrum te zijn dat in samenspraak met partners van de dieptepilot
professionaliseringstrajecten ontwikkelt voor diverse rollen, taken en functies voor docenten die bezig zijn met opleiden in de school. Daarbij wil het CPTT voor andere scholen en
opleidingen geëvalueerde materialen en methodieken beschikbaar maken en vastleggen
voor de professionaliseringstrajecten. Het CPTT wil voorzien in een register met een onderhoudsprotocol.
Thema 3: Kwaliteitszorg: Het CPTT voorziet het opleiden in de school van kwaliteitsstandaarden vanuit een consistent kwaliteitscontrolemiddel. Het CPTT geeft kwaliteitsstandaarden waarin de inbreng van docenten, studenten, lerarenopleiders zijn verdisconteerd, en die
rekening houden met wetenschappelijke inbreng en externe toetsing.
Thema 4: Communicatie en kennisdeling: Het CPTT is een actieve verspreider van kennis
over opleiden in de school, zowel naar interne partners als externe partners. Het CPTT
vormt een herkenbare schakel in de kennisketen van educatieve instellingen en is in staat
een kenniskring van scholen te leiden ten einde kennis te verspreiden.
Thema 5: Curriculum: Het CPTT is voor de Hogeschool Rotterdam een steunpunt voor zijn
opleidingsroutes onder supervisie van de hogeschool waar studenten op de school of professionele wijze competenties kunnen verwerven voor werkplekleren, maar waar zij ook onderdelen van de beroepscomponent van de opleiding kunnen volgen, ook als zij op aanwijzing
van de Hogeschool Rotterdam van andere locaties komen. Het CPTT heeft een curriculum
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dat onder supervisie staat van de Hogeschool Rotterdam. Studenten kunnen voor zowel
werkplekleren als voor de opleidingsmodulen van het CPTT studiepunten behalen. Het leerplan als onderdeel van het curriculum van de lerarenopleiding voldoet aan de eisen van de
NVAO, de Dublin descriptoren en de kennisbasis van ADEF. Het CPTT werkt in de uitvoering
van het onderwijs op locatie samen met de Hogeschool Rotterdam.
Thema 6: Randvoorwaarden: Het CPTT kan de randvoorwaarden voor een opleidingsschool
geven, kan het proces om een opleidingsschool te worden verduidelijken.
Van de begeleiding van de eerstejaarsstudenten die deelnamen aan het leerwerkarrangement
Opleiden in de School is bekend dat de docent praktijktheorie vanuit de opleidingsschool voor
0,8 fte is vrijgesteld voor het project waarvan circa 0,1 fte voor de begeleiding van praktijktheorie van circa 9 eerstejaarsstudenten. Daarnaast vervult deze docent de rollen van kernteamlid en collegebegeleider. De docent praktijktheorie vanuit Hogeschool Rotterdam, vervult
eveneens meerdere rollen (ook ambassadeur, dat met ingang van studiejaar 2008-2009 regiomanager gaat heten en kernteamlid) en heeft voor het docentschap praktijktheorie circa
0,2 fte beschikbaar. Voor de totale begeleiding van studenten in dit leerwerkarrangement is
circa 1 fte beschikbaar. Aangezien het in deze casus gaat om de begeleiding van een groep
van gemiddeld negen studenten (de groep begon met tien studenten en eindigde met acht
studenten) ligt de geschatte docent-student ratio van tussen de 1:10 en 1:8 beschikbaar. Wat
in deze ratio niet is meegenomen is het aantal uren dat schoolpracticumdocenten, collegebegeleiders en assessoren nog investeren in de begeleiding van de studenten. Ook deze
geschatte docent-student ratio geeft aan dat het bij dit leerwerkarrangement – net als in de
eerste casus - om zeer intensief (docent)begeleid onderwijs gaat.
Welke randvoorwaarden of te wel ondersteuning er nodig is geweest om het leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School tot stand te brengen en in stand te houden wordt samengevat
in onderstaande Tabel 6:
Welke ondersteuning is nodig om het leerwerkarrangement te ontwikkelen?
Algemene randvoorwaarden en
ondersteuning

Specifieke ondersteuning per stakeholder
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Partnerschap tussen OMOscholengemeenschap Tongerlo en
Instituut voor Lerarenopleidingen
van Hogeschool Rotterdam
Voor deze samenwerking wordt
verwezen naar de geografische en
historische band die er van oudsher
is tussen de gebieden waaruit de
partners afkomstig zijn.

HR: studenten zoveel mogelijk laten leren in de
concrete omgeving met begeleiding ter plaatse voor de
eerstejaars studenten.
OMO-sg Tongerlo: professionalisering van het
werkgeverschap en het leraarschap en de verbreding
en verdieping van de functie van de eigen leraren
doordat zij onderdeel kunnen uitmaken van het
opleidingsteam van opleiden in school.
Partnerschappen die de opleidingsschool is aangegaan
met andere expertise partijen o.a.: ValkenboschConsultancy (trainingen), Ruud de Moorcentrum
(onderwijskundige expertise) en Van Beekveld &
Terpstra (kwaliteitszorg, technische ondersteuning van
evaluaties)
Kennisdeling tussen dieptepilot Academische School
en Opleiden in de School tot stand brengen o.a. via
OMO-netwerk van scholen.
Projectorganisatie (topdown) waaruit het stevige
commitment en prioritering van de directie blijkt
door het leveren van de projectleider en algemeen
directeuren als vertegenwoordigers van themagroepen.
Themagroepen over integraal personeelsbeleid,
professionalisering van docenten, kwaliteitszorg,
communicatie en kennisdeling, curriculumontwikkeling
(onder supervisie van HR) en randvoorwaarden.
Het kernteam krijgt (bottum-up) ontwikkelruimte, tijd
en ruimte, om invulling te geven aan het ‘hoe’, dus het
omwerken van HR-lesopdrachten naar opdrachten die
betekenisvol zijn voor studenten en de lessen die zij
verzorgen op SG Tongerlo . Over het de ‘wat’ vraag
bestaat geestverwantschap die ontstaan is uit eerdere
samenwerking en door standaardisatie van trainingen.
Schoolpracticumdocenten en collegebegeleiders zijn
getraind om studenten beter te leren begeleiden. Zij
hebben vastgestelde uren uit hun normjaartaak ter
beschikking voor de begeleiding van studenten (het
aantal lesuren per week blijft overigens wel hetzelfde).
SPD-ers gebruiken hun lesuren om zich daarbij te
laten assisteren door studenten en studenten kunnen
erbij participeren door een (gedeelte van de ) les te
ontwerpen, een (gedeelte van een) les ten uitvoer
te brengen of door het (mede) organiseren van
buitenschoolse activiteiten. De lesuren blijven onder
verantwoordelijkheid van de SPD-ers als het om eersteen tweedejaars studenten gaat. Derdejaarsstudenten
krijgen 6 tot 8 eigen lessen en LIO’s 8 tot 12 eigen
lessen.
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Welke ondersteuning is nodig om het leerwerkarrangement in gebruik te nemen? (van
curriculum as intended naar curriculum als attained)
Algemeen

Specifieke ondersteuningswensen per stakeholder

Hoeveel docent-student-ratio is
benodigd voor de begeleiding vanuit
zowel de opleidingsschool als de
docenten van de lerarenopleiding?

HR: De docent vanuit de HR vervulde meerdere rollen
(ambassadeur, lid kernteam, docent praktijktheorie en
studieloopbaancoach). Voor docent praktijktheorie is
gedurende de looptijd van het onderzoek circa 0,2 fte
beschikbaar.

Als de tijdsinvestering van
alle rollen bij elkaar opgeteld
worden krijgen de 9 eerstejaars
studenten gedurende 25 weken
1,0 fte aandacht gedurende
het leerwerkarrangement van
twee dagen duaal leren op de
opleidingsschool.
Dit betekent een docent-student
ratio van 1: 9. Een docent op
gemiddeld negen studenten.

Opleidingsschool: de docent vanuit SG Tongerlo
vervulde meerdere rollen (lid kernteam,
collegebegeleider en docent praktijktheorie). Voor
docent praktijktheorie is gedurende de looptijd van het
onderzoek circa 0,1 fte beschikbaar.
Schoolpracticumdocenten: krijgen per eerstejaars
duale studenten 50 klokuren, dit komt overeen met
circa 1,5 uur (na)besprekingstijd per student per week
(0,03 fte).
Collegebegeleiders: niet nader uitgezocht.

Hoeveel tijd en geld mogen het uitvoeren van het leerwerkarrangement door gebruikers
kosten op korte en langere termijn?
Algemeen

Specifieke wensen per stakeholder

Het is de bedoeling om het
duale opleidingstraject eenmaal
ontwikkeld met dieptepilot gelden te
laten lopen uit bestaande middelen.

HR: onbekend is of er vanuit de HR 0,2 fte beschikbaar
blijft voor de invulling van docent praktijktheorie.
De ambassadeur wordt met ingang van studiejaar
2008-2009 regiomanager en blijft wel voor circa
0,2 fte beschikbaar voor overleg en afstemming met
de opleidingsschool. Dit is echter niet meer op het
uitvoerende niveau, zoals gedurende de looptijd van de
case studie.

De vraag is of dat na het
aflopen van de verlening van de
dieptepilot gedurende 2008-2009
ook inderdaad gebeurd om de
begeleiding in stand te houden.

Opleidingsschool: de begeleiding door de docent
vanuit SG Tongerlo blijft geborgd doordat hij voor 0,8
fte is vrijgesteld voor de begeleiding van de nieuwe
groep eerstejaarsstudenten. Hiervan blijft circa 0,1
fte beschikbaar voor zijn begeleiding als docent
praktijktheorie tijdens PPO. Door het samenhangende
takenpakket kan deze optimalisatie van de inzet
worden bereikt.
De uren die de SPD-ers krijgen voor de begeleiding van
eerstejaars duale studenten, zal vanwege de verlenging
van de dieptepilot vermoedelijk verlengd worden.

Tabel 6 Randvoorwaarden om leerwerkarrangement Opleiden in de School te ontwikkelen en in stand te houden
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Kaders
Met kaders worden het beleidskader en het financiële kader bedoeld waarbinnen het ontwerp
van het leerwerktraject Opleiden in de School op centraal en decentraal niveau moet passen.
Zo staat het beschreven leerwerktraject open voor eerstejaarsstudenten die vanaf januari
(medio het tweede blok) ervoor kunnen kiezen om hun studie duaal voort te zetten. Om als
student te worden toegelaten tot een duale studievariant moet de toets voor Voorbereiding
op Stage (VOS) voldoende zijn en minstens de helft van de vakinhoudelijke studiepunten zijn
behaald. Dit wordt halverwege de maand november gepeild. Naast de behaalde studieresultaten van het eerste onderwijsblok wordt bij het selectiegesprek beoordeeld of de student
de Nederlandse taal voldoende beheerst. Uit een brief van 10 juli 2007 van de ambassadeur
(MP) en de onderwijsmanager (GR) blijkt overigens dat zij docenten die selectie- en plaatsingsgesprekken voeren nog wel een aantal meer ‘screeningspunten’ meegegeven. Zo moet
een student zeker weten leraar te willen worden: ‘Bij twijfel niet selecteren.’ De basiseisen
waaraan een student moet voldoen, zoals motivatie en geschiktheid voor duaal gebaseerd
op ‘ankerpunt’ hun motivatiebrief en c.v., de basiseisen waaraan een student minimaal moet
voldoen en taalvaardigheid komen overeen met de richtlijnen die studenten ook krijgen. In
het tweede gesprek wordt meer naar persoonlijkheidseigenschappen gekeken:
Verantwoordelijkheid, flexibiliteit en correctheid
Zelfstandigheid en stressbestendigheid
Aanspreekbaarheid op eigen gedrag
Competentiegericht opleiden
Deze aanvullende ‘screeningspunten’ lijken vooral bedoeld om tot een goede matching te komen omdat er van oudsher een overschot blijkt te zijn aan studenten Engels en Geschiedenis
en voor die studenten niet allemaal een duale plaats beschikbaar is.
In de brochure ‘Duale trajecten’ van de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE van
Hogeschool Rotterdam wordt gesteld dat duaal vooral geschikt is voor studenten die niet
bang zijn om al relatief snel, uiteraard na een periode van observeren en assisteren, verantwoordelijk te zijn voor soms moeilijke groepen en studenten die ook verder op de school de
handen uit de mouwen willen steken. Kortom: studenten die vrij stevig in hun schoenen staan
en niet bang zijn om op hun ‘duale’ opleidingsschool hard te werken, aldus de brochure. Als
uit het motivatiegesprek blijkt dat studenten voldoende gemotiveerd zijn om het duale traject te gaan volgen, krijgen studenten de keuze uit negen duale trajecten. De trajecten liggen
geografisch verspreid over het verzorgingsgebied van de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam: van Rotterdam en omstreken zoals Voorne-Putten en het Groene Hart tot en met
Roosendaal in het zuiden van Zuid-Holland, twee projecten in Den Haag, centraal gelegen in
Zuid-Holand en in Leiden in het Noorden van Zuid-Holland.
Studenten kunnen ervoor kiezen om zonder verdere verplichtingen deel te nemen aan het leerwerkarrangementen of zij kunnen ervoor kiezen om een contract te tekenen, waardoor er arbeidsrechtelijk een zogenaamde leerarbeidsovereenkomst ontstaat tussen de student en de
OMO-opleidingsschool Scholengemeenschap Tongerlo in Roosendaal. De duale studievariant

53

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

53

14-01-2009

15:17:05

betekent dat een student kiest voor een leerwerkarrangement met een combinatie van leren
en werken. Onder werken vallen in grote lijnen de lesgevende activiteiten, ondersteunende
activiteiten en andere voorkomende werkzaamheden. Onder leren vallen praktijkleren op de
opleidingsschool onder begeleiding van docenten praktijktheorie en het leren op de lerarenopleiding, dat wordt ondersteund door studieloopbaancoaches, vakdocenten en een helpdesk.
Bij de dieptepilot liepen de taken en begeleiding van leren en werken in elkaar over en treedt
een zekere rolvervaging tussen de begeleider op. Docenten van de lerarenopleiding voeren
personeelsbeleid uit door het selecteren van geschikte duale studenten en docenten van de
opleidingsschool voeren opleidingstaken wanneer zij als docent praktijktheorie modules verzorgen en vakopdrachten context specifiek maken. Dit is een logisch gevolg van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wordt gevoeld en uitgestraald voor samen opleiden.
Dat de studenten in de praktijk dus in een aantal gevallen in dienst zijn van de opleidingsschool, stelt extra hoge eisen aan hoe de student zich dient te gedragen: de student is immers
ook werknemer en collega. Het stipt nakomen van afspraken, het volgen van ziekmeldingsprocedures, het doorwerken tijdens toetsweken op de hogeschool en het in acht nemen van
de ‘schoolcultuur’ (religie, kleding, schoolregels et cetera) en het aanhouden van de werk- en
vakantiedagen van de school waar de student werkzaam is, zijn een aantal voorbeelden van
zaken die bij duaal horen.
Wat betreft roostering: als een student wordt toegelaten tot het duale traject van het eerste
leerjaar, dan beginnen de werkzaamheden van de duale student begin januari van het lopende
cursusjaar. Tot en met de zomervakantie is de student iedere dinsdag en woensdag - 25 weken – op de duale school aanwezig. Per week werkt een student gemiddeld 12 tot 16 uur per
week (1,5 à 2 dagen), waarvan 8 à 12 uur betaald wordt. Deze klokuren komen overeen met
een omvang van 0,2 tot 0,3 fte. De overige dagen (maandag, donderdag en vrijdag) blijven in
deze constructie beschikbaar om te studeren aan de lerarenopleiding.
Eerstejaarsstudenten ontvangen een stagevergoeding van 150 euro bruto per maand. Eerstejaarsstudenten kunnen daarnaast afhankelijk van hun vakgebied in aanmerking komen
voor een OMO-stipendium. Studenten krijgen dan een extra maandelijkse stagevergoeding
ter hoogte van het collegegeld dat in studiejaar 2007 – 2008 €1538,00 per jaar bedraagt.
Daarnaast komen zij in een zogenaamde ‘masterkl@s’ met studenten - afkomstig van Fontys,
Instituut voor Leraar en School (ILS) in Nijmegen en Hogeschool Rotterdam - die regelmatig
samenkomen, inhoudelijke support en baangarantie krijgen. OMO verwacht van masterkl@
sstudenten dat zij binnen 4,5 jaar hun studie afronden en na hun studie nog minimaal vier
jaar op een OMO-school blijven werken. Hoeveel masterkl@s studenten en hogere jaarsstudenten verdienen blijkt uit onderstaande Tabel 7.
Stagevergoeding studenten
lerarenopleiding duaal

Zonder
baangarantie

OMOstipendium*

Totaal

Stagevergoeding studiejaar 1 zonder
baangarantie

€ 150,00

n.v.t.

€ 150,00
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Stagevergoeding studiejaar 2 zonder
baangarantie

€ 250,00

n.v.t.

€ 250,00

Stagevergoeding studiejaar 3 zonder
baangarantie

€ 400,00

n.v.t.

€ 400,00

Stagevergoeding studiejaar 1 met
OMO-stipendium (tegemoetkoming
collegegeld over 6 maanden),
masterkl@s en baangarantie

€ 150,00

€ 256,33

€ 406,33

Stagevergoeding studiejaar 2 met
OMO-stipendium (tegemoetkoming
collegegeld over 10 maanden),
masterkl@s en baangarantie

€ 250,00

€ 153,80

€ 403,80

Stagevergoeding studiejaar 1 met
OMO-stipendium (tegemoetkoming
collegegeld over 10 maanden),
masterkl@s en baangarantie

€ 400,00

€ 153,80

€ 553,80

Tabel 7 Stagevergoeding OMO Scholengemeenschap Tongerlo in Roosendaal voor studenten Hogeschool Rotterdam

4.4 Ontwerp 2B Opleiden in de School
Objectontwerp
Aan de hand van documenten en interviews over de opzet (zie Bijlage IV) wordt beschreven hoe
het ‘object’ leerwerkarrangement Opleiden in de School is ontworpen. De instantie van waaruit
het partnerschap het leerwerkarrangement verzorgt, wordt aangeduid als Center of Professional Teacher Training, en wordt in de onderstaande tabel afgekort als CPTT. Voor de beschrijving
wordt het Spinnenwebmodel van Van den Akker (2005) gehanteerd en dit resulteert in Tabel 8.
Na de beschrijving van het ‘objectontwerp’ volgt in de volgende subparagraaf de beschrijving
van het ‘realisatieontwerp’. Dan wordt gereconstrueerd of het leerwerkarrangement in de
praktijk is gerealiseerd zoals in onderstaande tabel is beschreven.
RATIONALE

‘De duaal lerende Leraar-in-opleiding wordt een interessante
en leerzame leerwerkplek geboden die uitdaagt en die
kwalitatief voldoet aan de landelijke keurmerken. OMOScholengemeenschapTongerlo en Hogeschool Rotterdam
willen vanuit dezelfde visie op het leraarschap en vanuit
dezelfde kijk op opleiden nieuwe collega’s opleiden op basis
van competentieprofielen van het Samenwerkingsorgaan
Beroepskwaliteit Leraren (SBL). OMO-Scholengemeenschap wil
een opleidingsschool zijn in de voorhoede van de ontwikkelingen
rondom kwaliteit, inhoud, rechtspositie en integraal
personeelsbeleid.’ (Aanvraag dieptepilot, p. 9)

Why are they learning?
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AIMS & OBJECTIVES

‘Het CPTT is voor Hogeschool Rotterdam een steunpunt voor
zijn opleidingsroutes onder supervisie van de hogeschool waar
studenten op de school of professionele wijze competenties kunnen
verwerven voor werkplekleren, maar waar zij ook onderdelen van
de beroepscomponent van de opleiding kunnen volgen, ook als zij
op aanwijzing van de Hogeschool Rotterdam van andere locaties
komen. Het CPTT heeft een curriculum dat onder supervisie
staat van de Hogeschool Rotterdam. Studenten kunnen voor
zowel werkplekleren als voor de opleidingsmodulen van het CPTT
studiepunten behalen. Het leerplan als onderdeel van het curriculum
van de lerarenopleiding voldoet aan de eisen van de Nederlandse
Validatie en Accreditatie Organisatie (NVAO), de Dublin descriptoren
en de kennisbasis van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve
Faculteiten (ADEF) samen met het Ruud de Moorcentrum en het
Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL). Het CPTT
werkt in de uitvoering van het onderwijs op locatie samen met de
Hogeschool Rotterdam.’ (Aanvraag dieptepilot, p. 23)

Toward which goals are
they learning?

‘De opleidingsschool … dient ertoe bij te dragen dat er beter
gekwalificeerde docenten uit de opleiding voortkomen. Een viertal
thema’s/doelen zijn hierbij benoemd:
Leergerichte houding
Selectie persoonsgeschiktheid
Richting en kwaliteit reflectie
Bekwamere docenten’
(Inleiding onderzoeksrapport & Evaluatie CPTT 2006 – 2007 op
basis van kwaliteitssysteem, p. 1)
Doelen in de Opleidingsgids, Duaal plus (p. 8):
Algemeen:
De student kan motiveren dat en hoe hij/zij zich ontwikkelt als
docent en als persoon
De student kan aangeven hoe hij/zij zich verhoudt tot
de doelgroep(en), de organisatie, de lesinhouden (zowel
vakinhoudelijk als didactisch) en het docentschap
Specifiek:
Aan de hand van de kenmerkende situaties laat de student zien dat
hij/zij de stadia van ontwikkeling van het docentschap doormaakt, zich
daarin ontwikkelt en uiteindelijk het jaar afsluit op begin stadium 3.
Doet verplichte opdrachten
Het actief volgen, deelnemen en verwerken van Persoonlijke en
Professionele Ontwikkelingsprogramma, beroepsgerelateerde
modules, (vak)projecten en workshops algemene vaardigheden
De student verzamelt alles in zijn/haar ontwikkelingsportfolio.
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CONTENT

De concept tijdsplanning vermeldt de volgende onderdelen:

What are they learning?

Kennismakingsbijeenkomst
Observeren en communiceren (3 bijeenkomsten)
Portfolio – leercyclus - reflectie (3 bijeenkomsten)
Lesvoorbereiding en Instituutspracticum (4 bijeenkomsten)
Workshop Valkenbosch Zelfmanagement en communicatie
Instituutspracticum: Klassenmanagement (2 bijeenkomsten)
Workshop Valkenbosch Omgaan met lastig gedrag
Bijeenkomst assessment portfolio
Bijeenkomst afronding Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
Assessments hoofdfase bekwaam
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LEARNING ACTIVITIES

De leertaken uit de opleidingsgids uit paragraaf 9 Wat is wat? (p.
11):

How are they learning?

Mag ik mij even voorstellen? (p. 5)
Practicumleren: aan de hand van kenmerkende situaties
activiteiten uitvoeren en daarop reflecteren om competent te
worden.
Ter ondersteuning en aanvulling hierbij:
Persoonlijke en professionele ontwikkelingstraject waarin
reflectievaardigheden, studievaardigheden, persoonlijke
ontwikkeling, portfoliobegeleiding en intervisie aan de orde
komen.
Module vakgebied / leergebied vmbo
Vakgerelateerde opdrachten
Training algemene vaardigheden
Logboek (format, p. 27)
Observatiesuggesties (p. 28)
Suggesties voor activiteiten tijdens de praktijkperiode (p. 29)
Overzicht mogelijke onderwijsactiviteiten (p. 30)
Opbouw kern portfolio / uitwerking kenmerkende situatie (p. 31)
Uitwerkformulier verplichte opdrachten: studiejaar 1 duaal+ (p.3234)
Lesvoorbereidingsformulier (p.35)
Uit het ‘Overzicht curriculum en te behalen studiepunten op
OMO sg Tongerlo voor de vakken in het leergebied …’ (p. 37-39)
het zogenaamde addendum komen nog een aantal niet eerder
genoemde leertaken naar voren:
Project leergebied Mens en Maatschappij/Mens en Natuur/Talen
Practicum leren in combinatie met projecten
ICT
Studieloopbaancoaching
Keuzepunten (o.a. supervisie)
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TEACHER ROLE

Er worden meerdere rollen onderscheiden bij de begeleiding van
de studenten (Opleidingsgids, p. 10):

How is the teacher
facilitating their
learning?

Schoolpracticumdocent (SPD-er): voor alles wat met het
practicumleren te maken heeft, vooral in en om de klas
Collegebegeleider: eerste aanspreekpunt voor regelzaken buiten
de klas; eerste aanspreekpunt voor SPD-ers; houdt vinger aan de
pols onder andere door middel van lesbezoek.
Ambassadeur Hogeschool Rotterdam: is elke dinsdag op
opleidingsschool aanwezig; verzorgt mede Persoonlijke en
Professionele Ontwikkeling; bezoekt lessen ter eindbeoordeling.
Kernteamleiders: samen met ambassadeur eindverantwoordelijk
voor programma en organisatie van de gehele opleiding;
verzorgen mede persoonlijke en professionele ontwikkeling;
bezoeken lessen ter eindbeoordeling; begeleiden module
vakgebied/leergebied vmbo en vakprojecten.
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MATERIALS &
RESOURCES

Buiten de twee dagen stagelopen in het kader van dit leerwerktraject
(praktijkgestuurde leerlijn), zijn studenten de overige drie dagen bezig met
de vakinhoud (kennisgestuurde leerlijn) en de studentgestuurde leerlijn.

With what are they
learning?

Voor de praktijkgestuurde leerlijn worden de volgende leermiddelen ingezet:
Bijeenkomst 1: Uitwerkformulier verplichte opdrachten, observeren in de klas (p .6-21)
Bijeenkomst 2: Uitwerkformulier verplichte opdracht, POP/LWP/
KS/Competenties, Observeren en thuisopdrachten (p. 22 en 25)
Voorstellen aan de school: via kennismakingsformulier in docentenkamer
De lesvoorbereidingen via de formulieren worden geëvalueerd
door de SPD-er en door zelfreflectie.
Observeren en communiceren: losse opdrachten van het CPTT
Portfolio – leercyclus – reflectie: portfolio’s van studenten
Lesvoorbereiding en Instituutspracticum: lesvoorbereidingsformulier, lesmaterialen van studenten zelf tbv les aan hun PPO-groep,
videocamera om video terug te kijken en aan portfolio toe te voegen,
handout: ‘Instituutspracticum – Vakdidactiek – Jaar 1 Duaal+ SG Tongerlo, Doelen en te verwerven competenties’ (p. 1-4)
Workshop Valkenbosch Zelfmanagement en communicatie: studentenmateriaal ‘Thema: communicatie, onderdeel: actief luisteren’ met oefeningen en thuisopdracht en docenten train-the-trainer-programma.
Instituutspracticum: Klassenmanagement: echte klas die lastig
gedrag vertoont
Workshop Valkenbosch Omgaan met lastig gedrag: acteur die
lastig gedrag simuleerde, studentenmateriaal ‘Workshop: professioneel handelen: omgaan met lastig en agressief gedrag’ en docenten train-the-trainer-programma, model van lastig gedrag op
groot demonstratiekarton
Bijeenkomst 8: CPTT materiaal over Huiswerk in de les, met kopie uit
boek van Geerlings over huiswerk (p. 255-258)
Bijeenkomst assessment portfolio: portfolio’s van huidige en vorige groep studenten die als good practice gelden
Bijeenkomst afronding Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling: vraaggerichte bijeenkomst
Assessments hoofdfase bekwaam: studenten leveren op basis van
hun ontwikkelingsportfolio een assessment portfolio van max. 40
pagina’s ter beoordeling aan de docent praktijktheorie en er is
een formulier voor de beoordeling door de assessoren
Vakgebied / Leergebied vmbo: studiewijzer leerjaar 2007-2008
en formulier ‘Het vak in het vmbo’
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GROUPING

Hierover is in het materiaal niets te vinden behalve dat
persoonlijke en professionele ontwikkeling de eerstejaars
studenten gezamenlijk volgen op dinsdagmiddag. De andere drie
dagdelen bevinden de studenten zich op het college waar zij bij
een schoolpracticumdocent zijn ingedeeld en (gedeelten van)
lessen verzorgen.

With whom are they
learning?

Er worden liefst minimaal twee studenten per locatie ingedeeld,
zodat iedere student een medestudent in zijn of haar directe
werk- en leeromgeving heeft.
LOCATION

OMO-Scholengemeenschap Tongerlo bestaat uit drie scholen
die allemaal in Roosendaal zijn gevestigd: Norbertus college,
Gertrudis College en Da Vinci College met diverse dependances.
De eerstejaarsstudenten worden bij voorkeur bij het Da Vinci
College geplaatst in verband met de vmbo-module. Sommige
studenten worden bij twee locaties ingedeeld. Vanaf het tweede
jaar worden studenten ook ingedeeld in Bergen op Zoom en EttenLeur.

Where are they learning?

TIME

Dinsdagochtend en woensdag (ochtend en middag) op de
opleidingsschool voor het practicum leren

When are they learning?

Dinsdagmiddag: persoonlijke en professionele ontwikkeling
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ASSESSMENT

‘Toetsen en beoordelen gebeurt gezamenlijk, waarbij de
Hogeschool Rotterdam de verantwoordelijkheid houdt. Er wordt
gezocht naar de best gevalideerde assessments die worden
afgenomen door collega’s die daarvoor gecertificeerd zijn.’
(Aanvraag dieptepilot, p. 9)

How to assess their
learning progress?

Richtlijnen:
Competentiegids, competenties (1: observeren; 2: assisterend;
begin niveau 3: begeleid) competenties 1 t/m 4 en 7:
Het vermogen een sfeer van samengaan en samen werken met
leerlingen te realiseren (interpersoonlijk competent)
Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving
(pedagogisch competent)
Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te
verwezenlijken (vakinhoudelijk en didactisch competent)
Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat
overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is (organisatorisch
competent)
Het vermogen om samen te werken in een team/organisatie
(competent om samen te werken met collega’s)
Het vermogen de relatie met ouders, buurt en instellingen te
realiseren en te versterken (competent in samenwerking met
omgeving)
Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken
en te ontwikkelen (competent in reflectie en ontwikkeling)
Aandachtspunten bij de beoordeling practicum leren (p. 17-18)
Beoordelingsformulier voor de SPD: blok 2 en 3 (19-20
Ontwikkelingsportfolio tussentijdse beoordeling (1 april 2008)
Beoordelingsformulier voor de SPD: blok 3 en 4 (p. 21-22)
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Assessment hoofdfase bekwaam (p. 22-25) is een formatief12
assessment. Het bindende studieadvies is de algemene
summatieve beoordeling of een student in het eerste jaar
voldoende resultaten heeft behaald om de opleiding bij
Hogeschool Rotterdam te kunnen voortzetten. Voor de duale
variant Opleiden in de School van Dieptepilot Tongerlo stelt
Hogeschool Rotterdam als eis13 dat een student er zicht op moet
hebben om aan het einde van het eerste jaar minimaal 50 van de
60 studiepunten te hebben behaald, alleen dan heeft de student
toegang tot het Assessment hoofdfase bekwaam.

Tabel 8 Leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School beschreven aan de hand van documentanalyse en interviews
over de opzet in het Spinnenwebmodel, Van den Akker (2005).

Realisatieontwerp
Met het ‘realisatieontwerp’ wordt bedoeld of het ‘objectontwerp’ zoals het in de documenten
is omschreven ook daadwerkelijk in de praktijk zo is gerealiseerd. In de onderzoeksbenaderingen van Goodlad (1993) is het een maatstaf voor kwaliteit: de overeenkomst tussen realisatieontwerp en objectontwerp. Omdat over het leerwerkarrangement Opleiden in de School
relatief veel van te voren is beschreven, is het nuttig om het spinnenwebmodel hier terug te
laten komen, nu op basis van de informatie die verkregen is via observaties (zie Bijlage IV)
over hoe de opzet daadwerkelijk in de praktijk is gerealiseerd (zie Tabel 9). De overeenkomsten en verschillen tussen het objectontwerp en het realisatieontwerp worden onder evaluatie in paragraaf 5.3 Bevindingen Case 2B Opleiden in de School in het volgende hoofdstuk
op een rijtje gezet. De overeenkomsten en verschillen betreffen namelijk, zoals hierboven
aangegeven een indicatie van de kwaliteit van het leerwerkarrangement.

12
13

12 Met een formatief assessment wordt een vormende, ontwikkelingsgericht assessment bedoeld. De student krijgt
feedback waardoor hij/zij de eigen ontwikkeling beter kan sturen. Een tegenhanger is een summatief assessment dat
een selecterende functie heeft en bedoeld is om een cijfer te geven of een bindend studieadvies.
13 Deze eis dat er zicht moet zijn op het behalen van 50 (dat is 85%) van de in totaal 60 studentenpunten is niet
opgenomen in de algemene studiegids 07/08 maar is wel vermeld in de CPTT Opleidingsgids Specifiek Duaal Plus van
Leerjaar 2007 – 2008, p.18. Voor het bindend studieadvies moet minimaal 75% van de studiepunten worden behaald
of 60% met aanvullende kwalitatieve eisen (bron: Informatie over “Bindend studieadvies” (BSA), pag. 2) dat op 13 mei
2008 wordt uitgereikt door de docent van de HR. Voor de studenten geldt de informatie die de studenten voor de bijeenkomst via de mail van de docent van de HR hebben ontvangen, die getiteld is: Beoordeling jaar 1 duaal dieptepilot
SG Tongerlo 2007 – 2008.
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RATIONALE

Welke aspecten heb ik kunnen observeren en/of reconstrueren
waaruit het waarom van de dieptepilot blijkt:

Why are they learning?

Meest in het oogspringend is de motivatie van studenten voor
het beroep en daarmee hun keuze om zo snel als mogelijk
ervoor te kiezen om via de duale richting ook in contact te
komen met leerlingen en zelf klassen les te geven. De studenten
kiezen dus bewust omdat werkplekleren hen aantrekkelijk lijkt.
Onder de kernteamleden, ambassadeur en collegebegeleiders
is de motivatie en visie om samen op te leiden zeer herkenbaar
aanwezig. Alle betrokkenen geven blijk van hun ambitie om het
traject nog verder te verbeteren. De collegebegeleiders die ook
train-the-trainer-programma’s hadden doorlopen waren stukvoor-stuk zeer gemotiveerd mede doordat de taken van trainer,
acteur, assessor hun eigen ontwikkelmogelijkheden verder te
vergroten.
Van de schil daarom heen bestaande uit
schoolpracticumdocenten van SG Tongerlo en vakdocenten
van Hogeschool Rotterdam is die motivatie ook herkenbaar
aanwezig, al wordt er hier en daar een enkel vraagteken bij de
pilot geplaatst. Een schoolpracticumdocent uitte in gesprek
met Directeur van het Instituut voor Lerarenopleidingen van
de Hogeschool Rotterdam (HvdM) haar bezorgdheid over de
vakkennis van studenten en stelde dat eerstejaars studenten
beter in het eerste jaar meer tijd in het verwerven van hun
vakkennis kunnen stoppen dan in stagelopen.
Een vakdocent van Hogeschool Rotterdam viel bij een van de
eerste bijeenkomsten even uit haar rol door te verzuchten
waarom het vak X eigenlijk helemaal in Roosendaal moest
worden gegeven, want dat dit haar flink meer reistijd kostte.
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs
en directie van Scholengemeenschap Tongerlo en
partnerscholen onderschrijven unaniem de rationale van het
leerwerkarrangement. Dit geldt ook voor het College van
Bestuur van Hogeschool Rotterdam en de directie en het
management van Instituut voor Lerarenopleidingen.
De ambassadeur of kernteamleiders moesten een enkele keer
in actie komen om tot afstemming te komen met docenten
van de Hogeschool Rotterdam die nog niet of onvolledig waren
geïnformeerd over de dieptepilot om tot overeenstemming
te komen als voor bepaalde vakprojecten bij SG Tongerlo een
andere insteek werd gekozen.
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AIMS & OBJECTIVES

De doelen in de Opleidingsgids, Duaal plus (p. 8) zijn het meest herkenbaar te observeren tijdens de PPO bijeenkomsten, dat wil zeggen:
de ontwikkeling als docent en als persoon. Hoe de student zich
verhoudt tot de doelgroep(en), de lesinhouden en het docentschap.
De verhouding tot de organisatie komt nog niet in dialoog tot stand.
Dat wil zeggen studenten uiten wel opvattingen over SG Tongerlo als
werkgever, docenten praktijktheorie besteden daar weinig aandacht
aan. Collegebegeleiders en docenten praktijktheorie ontwikkelen wel
hun voor- en afkeuren ten aanzien van studenten als werknemers,
wat je zou kunnen aanduiden met de meeromvattende term ‘selectie
persoonsgeschiktheid’ als werknemer van OMO. Deze bedenkingen
worden niet gedeeld met de eerstejaarsstudenten.

Toward which goals are
they learning?

De eerstejaars studenten krijgen de keuze om hun assessment portfolio te beschrijven aan de hand van de competenties en indicatoren
of aan de hand van kenmerkende situaties. De competenties staan
beschreven in de Competentiegids en in de handleiding ‘Werken
aan competenties’ die de HR heeft geschreven wordt uitgelegd hoe
studenten hun portfolio aan de hand van kenmerkende situaties die
regelmatig terugkeren kunnen beschrijven. De eerstejaarsstudenten
geven aan het moeilijk te vinden om hun portfolio te koppelen aan
kenmerkende situaties. Tijdens PPO krijgen zij een goed voorbeeld te
zien van een student die het assessment portfolio aan de competenties heeft gekoppeld. Uiteindelijk stellen alle studenten die opgaan
voor het assessment hoofdfase bekwaam, hun assessment portfolio
op door hun bewijzen te koppelen aan de competenties en indicatoren.
Behalve tijdens de eerste twee bijeenkomsten komen de verplichte
opdrachten nauwelijks meer aan bod tijdens de PPO, waardoor zelfs
de meest consciëntieus werkende studenten deze niet afgemaakt
hebben als zij hun assessment portfolio inleveren.
Het doel om actief PPO te volgen wordt kwantitatief gezien niet gehaald als er wordt afgegaan om de aanwezigheid: zelden is de groep
van uiteindelijk acht studenten compleet aanwezig (100% deelname).
Ook kwalitatief gezien is de deelname aan PPO niet optimaal te noemen. Het groepsproces zorgt voor een hoog ‘ja, maar’ gehalte als
het om opdrachten gaat. Mogelijk dat door de heterogene groepssamenstelling studenten minder loyaal naar elkaar zijn, dan je zou verwachten. Op momenten waarop studenten hun prestatie moeten laten
zien worden soms sneren naar elkaar toe gegeven: ‘Zorg jij nu maar
eerst maar eens dat je je opdracht af hebt, dan mag jij weer praatjes
hebben!’ De interventies van de kernteamleider om de cultuur te
veranderen in ‘er zijn hier alleen kansen, blokkades zijn er om gezamenlijk weg te nemen’, mag niet baten. De ambassadeur onderneemt
geen zichtbare acties om deze groepssfeer te doorbreken, al benadert
hij de studenten individueel wel altijd op een ‘opbeurende’ wijze. Ook
de interventie van de onderzoeker om de groep eens een uitje te laten
organiseren (bijvoorbeeld naar het nieuwe museum Corpus als reis
door het menselijke lichaam) wordt niet opgepikt. De studente die
aanvankelijk enthousiast was om daar met een andere student het
initiatief voor te nemen, trekt zich terug vanwege drukke studiebelasting.
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CONTENT

Er is geen verschil waargenomen met de leerinhoud die in Tabel
6 is gereconstrueerd.

What are they learning?
LEARNING ACTIVITIES

Bij het observeren vormden het practicumleren een duidelijk
zichtbaar element. Studenten waren op dinsdagochtend en
woensdag vooral heel druk met werkplekleren door eerst te
observeren en al snel te assisteren en participeren in de lessen
van hun SPD-er(s) op de locatie(s) waar zij zijn ingedeeld.
Over de collegebegeleiders hoorde ik studenten aanzienlijk
minder of eigenlijk niets. Studenten spraken wel hun docent
praktijktheorie (AvO) in die hoedanigheid van Collegebegeleider
aan, als het om de locatie Da Vinci College (van Goghlaan en
Bovendonk) ging.

How are they learning?

Voor zover studenten aanwezig waren en zich hadden
voorbereid vormde de praktijktheorie en het daarvoor volgen
van Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling en de
workshops ook een duidelijk herkenbaar element.
Het ‘vmbo-project’ is een zichtbare activiteit waarbij studenten
duo’s vormen binnen hun leergebied en elkaars locaties
observeren en bezoeken afleggen bij andere locaties. Studenten
blijken moeite met de opdracht te hebben, omdat er zich bij een
aantal studenten letterlijke drempelvrees voordoet en studenten
ervoor afspraken moeten leren maken met voor hen onbekende
mensen (collegebegeleiders van de locatie). Het plannen binnen
een krappe planning gaat studenten niet gemakkelijk af.
Vakgerelateerde opdrachten: deze opdrachten zijn verschillend
per vakgebied ingevuld.14
Training algemene vaardigheden: dit waren de Valkenbosch
workshops en vormt onderdeel van PPO.
Practicum leren in combinatie met projecten: hiermee wordt
bedoeld dat projecten niet op zich zelf mogen staan, omdat er
een koppeling moet zijn met werkplekleren (practicum leren)
ICT: zelf gebruik maken van PC door studenten
Studieloopbaancoaching: gesprekken met MP incl. PPO
Keuzepunten (o.a. supervisie): eigen initiatief
1

14 Vakproject Talen is uitgevoerd door een beschreven opdracht door studente (KV) tijdens een lessencyclus over Jack
the Ripper. De andere studente Engels (KS) heeft ook een les in die cyclus verzorgd en een presentatie gegeven over
een historische plaats die bezocht was tijdens een reis naar Engeland. De opdracht Mens & Natuur is uitgevoerd door
de drie studenten Biologie door een speciaal belegde bijeenkomst met de vier stagepraktijkdocenten, waarbij besloten
is dat de studenten de opdracht inhoud geven door vier onderwerpen uit de reader Gezondheid en Seksualiteit te
verweven met de leerlingenmethode. In de projectopdracht Maatschappijleer ontbraken richtlijnen waardoor door de
studente (TR) aan deze opdracht inhoud is gegeven door het krantenproject bij Nederlands. De vakopdracht voor de
student Natuurkunde (JdM) is niet helemaal goed tot zijn recht kunnen komen, omdat de opdracht te hoog gegrepen
was voor leerlingen die Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) volgen en veel extra begeleiding nodig hebben. Dit
inzicht is ook leeropbrengst.
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TEACHER ROLE
How is the teacher
facilitating their learning?

Bovenaan wat betreft de mate waarin studenten aan hen refereren staat de schoolpracticumdocent (SPD-er) van de student.
Uit observaties kwam naar voren dat deze docentrol de student
ook juist voorziet in de vakinhoudelijke ondersteuning tijdens het
werkplekleren. De rol komt vooral naar voren als student zijn/haar
lesvoorbereiding aan de SPD-er voorlegt, feedback krijgt, de lesvoorbereiding verbetert, de les geeft en er direct feedback op krijgt
na afloop. Door de (tussentijdse) beoordelingen wordt uitgewisseld
hoe de student zich ontwikkelt als docent en als persoon.
Het kernteamlid is samen met de ambassadeur eindverantwoordelijk is voor het ontwerp en de organisatie van het leerwerkarrangement voor de eerstejaarsstudenten. Zij verzorgen
de persoonlijke en professionele ontwikkeling; bezoeken lessen
ter begeleiding; begeleiden de module vakgebied/leergebied
vmbo en vakprojecten. Deze rol wordt heel conform de opzet
uitgevoerd. De rol wordt bovendien heel ‘student nabij’ uitgevoerd wat niet zozeer ergens is beschreven, maar wel de
visie van OMO onderschrijft dat er wordt gestuurd op de factor
mens (Aanvraag dieptepilot, p. 14). De kernteamleden hebben
het beste met de studenten voor en als het even kan proberen
zij de studenten er doorheen te slepen en zeer te motiveren
voor het vak van leraar. Hierbij is wel een verschil waarneembaar tussen de kernteamleden. De docent vanuit de hogeschool
geeft tijdens het oefenen van studenten van lessen (instituutspracticum) meer negatieve feedback, terwijl de docent vanuit
de opleidingsschool juist zelf meer om feedback vanuit de
studenten vraagt op zijn onderdelen (vmbo-project en module
over huiswerk opgeven) en meer intern dingen regelt voor studenten. Hetgeen wordt gewaardeerd door studenten.
Het kernteamlid (AvO) vormt ook de schakel naar de organisatie en geeft waarden en normen van de organisatie aan, in de
zin van welk gedrag op prijs wordt gesteld en welk gedrag als
niet professioneel wordt ervaren. Dit vormt in wezen een niet
geplande ‘bijrol’ die het kernteamlid goed vervult, maar doordat over de wijze van invulling van deze rol niet van tevoren
heel expliciet is nagedacht observeer ik wel een twijfel over de
vraag of hij deze rol op een goede manier invult. Misschien dat
overigens een lichte vorm van twijfel over hoe je studenten op
de beste manier aanspreekt op onprofessioneel gedrag ag wel
de beste garantie dat je dat op een subtiele manier doet
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Wat te doen met een student die wel voldoet aan het landelijk
vastgesteld competentieprofiel, maar door persoonlijkheid of
(gebrek aan) interesse minder geschikt is voor het docentschap,
al dan niet op een OMO-school? Uit een voorbeeld (van TH) blijkt
dat de begeleiders studenten attenderen op OMO vacatures en
er vervolgens op vertrouwen dat de OMO selecteurs het ook
merken als iemand niet voldoende gemotiveerd is, of minder
past bij de organisatie.
De studenten stralen uit dat zij het de gewoonste zaak vinden
dat er iedere dinsdag de ambassadeur vanuit Hogeschool
Rotterdam aanwezig is. Het voordeel dat de ambassadeur ook
tegelijkertijd hun studieloopbaancoach is waardoor afstemming
optimaal is geregeld, wordt niet gezien, studenten zijn (nog)
niet anders gewend. Studenten lijken de status van de HRdocent (MP) lager in te schatten dan die van de docent van de
opleidingsschool (AvO) (een mogelijke verklaring staat in 8.
Reflectie). Door het mede verzorgen van PPO is afstemming
op de materialen HR extra gegarandeerd. De rollen bij de
beoordeling van de formele toelating tot het tweede jaar is
nog niet afgestemd op de beoordeling van het formatieve
assessment hoofdfase bekwaam.
MATERIALS & RESOURCES
With what are they
learning?
GROUPING

Er is geen verschil waargenomen met de leermaterialen die in
Tabel 6 is gereconstrueerd op basis van alle bronnen die zijn
gebruikt.
Studenten leren meest individueel door de ervaringen die zij
opdoen tijdens het lesgeven. Er werd in duo’s gewerkt bij het
opdoen van ervaringen binnen andere vmbo scholen. Zij leren in
sociale interactie door andere docenten les te zien geven, door
hun eigen interactie met hun klas en vooral in gesprek met hun
SPD-er over hun eigen lessen. Leren door reflectie gebeurd
individueel en wordt geadresseerd door de opdrachten om eerst
een ontwikkelingsporfolio te maken en beoordeeld te worden op
een assessment portfolio. Volgens een student die moeite had
met het maken van een portfolio kwam er wel een hoop ‘window
dressing’ kijken bij alles wat erbij gehaald werd door studenten
die als ‘goed beoordeelde’ portfolio’s konden overleggen.
Leren door theorie gebeurde deels in de PPO-groep tijdens de
workshops en een enkele keer tijdens de PPO-bijeenkomsten
(zoals de les over huiswerk) en individueel bij het voorbereiden
van vakinhoudelijke lessen en het ontwikkelen van lesmateriaal
of opdrachten.

With whom are they
learning?
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LOCATION

Antwoord op deze vraag hangt samen met de groep waarin
geleerd wordt. Het individuele leren door ervaring gebeurt
vooral op de werkplek, evenals het leren in sociale interactie.
Ook de duo opdracht om het vmbo eens te ‘ervaren’ vond op
de werkplek plaats, al was het juist niet de eigen werkplek.
Het leren door reflectie heeft geen nadrukkelijke plaats, maar
omdat studenten aangeven dat er weinig computerfaciliteiten
zijn bij de opleidingscholen, lijken zij hun lesvoorbereidingen
en portfolio’s vooral thuis te maken. Het leren door theorie en
simulatie vindt plaats op de Lyceumstraat waar de PPO-groep
op dinsdagmiddag samenkomt.

Where are they learning?

TIME

Dinsdagochtend en woensdag vindt hoofdzakelijk het
werkplekleren plaats. Op dinsdagmiddag het leren in de PPOgroep. Op de overige dagen zijn de lessen voor het vakgebied
in principe gepland. Een student ervoer wel problemen dat een
vak eveneens op dinsdagmiddag werd gepland. De reflectie
gebeurde in de niet benutte uren op de vakgebiedsdagen of in
de avonduren of weekend.

When are they learning?

ASSESSMENT

De kwaliteit en richting van reflectie is een aspect die in
de voorbespreking door de assessoren bij het assessment
hoofdfase bekwaam ter sprake kwam.

How to assess their
learning progress?

De selectie persoonsgeschiktheid vindt wel plaats doordat
het kernteamlid er de studenten allemaal meemaakt
in de begeleiding op de scholen. Maar in relatie tot het
eindassessment speelt zijn oordeel geen rol, omdat de
assessoren in staat worden gesteld zich een zo objectief
mogelijk beeld te vormen.
Er deed zich bij de uitvoering van het assessment hoofdfase
bekwaam wel nog een afstemmingsfout voor. De ambassadeur
heeft de student al een beoordeling op papier meegegeven of
aan het portfolio toegevoegd, terwijl het gesprek nog moet
plaatsvinden met de assessoren. Deze docenten (veelal zelf
ook SPD-er) willen dat er een procedure komt waarbij het
zorgvuldige screenen van het portfolio door hen en het gesprek
er wel nog toe doen.
Tabel 9. Leerwerkarrangement 2B Opleiden in de School beschreven aan de hand van observaties tijdens de realisatie
in het Spinnenwebmodel van Van den Akker (2005).

De overeenkomsten en verschillen tussen het objectontwerp en het realisatieontwerp worden
onder evaluatie in paragraaf 5.3 Bevindingen Case 2B Opleiden in de School in het volgende
hoofdstuk op een rijtje gezet.
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5. Testen
In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven van de twee leerwerkarrangementen in
de twee onderzochte cases.

5.1

Bevindingen case 1B Leren Bouwen

Context en praktijkprobleem
Het leerwerkarrangement Leren Bouwen wordt uitgevoerd met vijf studenten van de bacheloropleiding Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde, die
in hun 6e of 7e semester zitten. De ‘principeoplossing’ die voor het leerwerkarrangement is
gevonden, is gebaseerd op de bevindingen uit een eerdere pilot. Om het leerwerkarrangement
in de vorm van een leerwerkbedrijf bij Advin te doen is voor het eerst bij de zogenoemde ‘1B
groep studenten’. In Tabel 2 staat een overzicht waaruit blijkt dat de principeoplossing nog zes
keer daarna zal worden toepast. De 1B groep bestaat uit de volgende studenten: één student is
vijf jaar geleden aan de studie begonnen (zesdejaars), drie studenten vier jaar geleden (vijfdejaars) en één student twee jaar geleden (derdejaars). Het praktijkvraagstuk waarvoor de groep
studenten een programma van eisen van de opdrachtgever ontvangen luidt – kort samengevat
- als volgt:

Beukelaarsstraat 82
Ontwerp een ruime woonwerkwoning met vier woonlagen van 57m2 per woonlaag
voor ‘dynamische individualisten’ dat zijn alleenstaanden, tweeverdieners of bewust
alleenstaande ouders tussen de 25 en 40 jaar, hoogopgeleid, inkomen boven de €
30.000,- per jaar … koopprijs boven €150.000,- … mogelijk dat tweede of derde generatie
immigranten zich tot dit soort huizen aangetrokken zal voelen. Of het gaat om mensen
met een goed inkomen, opgegroeid in Hillesluis, met meer kinderen, die behoefte hebben
aan een groot huis waar zij familie kunnen ontvangen.
Beijerlandsestraat 11
Ontwerp twee 2-laagse koopappartementen voor starters uit de buurt of buiten de wijk
die voor niet te veel geld een leuk koopappartement zoeken dat niet standaard is en een
jonge en luxe uitstraling heeft … Oppervlakte van 56m2 per woonlaag.

Het leerwerkarrangement zoals dat in de casestudie Leren Bouwen aan de orde is, wordt
beschreven aan de hand van de operationalisatie van Kessels (1993, 1999) op basis
van de systematische benadering (interne consistentie) in Tabel 10a en op basis van de
relationele benadering (externe consistentie) in Tabel 11a. Het gemiddelde oordeel op
de aspecten van consistentie is gebaseerd op ‘rapportcijfers’ 1 tot en met 10 die door
coach, leermeester, manager van docent en onderzoeker zijn gegeven. In Bijlage III zijn
de onderliggende Tabellen 10b en 11b opgenomen met alle cijfers die door de verschillende
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stakeholders op de zelfbeoordeling zijn gegeven. Omdat de toelichting redelijk uniform
was is in onderstaand overzicht – omwille van de leesbaarheid - alleen de toelichting van
de onderzoeker opgenomen.

Aspecten van
systematische benadering

Toelichting van dit aspect bij Leren Bouwen

Gemiddeld
oordeel (1-10)

kwaliteit van de
toegepaste processen
om behoefteonderzoek te
verrichten

Geen zicht op, heeft plaatsgevonden tijdens
1A studenten, niet bevraagd bij begeleiders
van 1B.

m.v.

Taakanalyse

Voor de sollicitatieronde van de studenten
heeft de docent een competentieprofiel
opgesteld met competenties en taken
die studenten al moeten beheersen
(entreecompetenties), de in dit project te
ontwikkelen algemene competenties en
specifieke taken en competenties (afhankelijk
van de rol waarnaar wordt gesolliciteerd).
Onduidelijk is in hoeverre deze competenties
aansluiten op een door het beroepenveld
gevalideerde competentieprofiel van de
opleiding.

6,8

Instructiedoelstellingen

Er zijn geen expliciet van te voren
vastgelegde doelstellingen van de begeleiders
(docent, leermeester en/of experts) over de
doelstellingen die worden nagestreefd met
de wijze van instructie (bijvoorbeeld het
stimuleren van zelfwerkzaamheid). Dergelijke
doelstellingen zijn niet vastgelegd en niet
waargenomen.

4,5

Evaluatiecriteria

Er wordt in de voorlopige modulehandleiding
(versie: 21-01-2007, pag. 13) wel verwezen
naar gevalideerde evaluatiecriteria maar
deze komen nergens in de opzet verder terug.
Mogelijk worden de criteria bedoeld die bouwen woningtoezicht hanteert bij de beoordeling
van sloop- en bouwaanvragen.

5,7
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Voor het toekennen van studiepunten worden
vijf voorwaarden gesteld die min of meer de
rol van evaluatiecriteria binnen een evaluatieinstrument vervullen:

Evaluatie-instrumenten

5,5

Project moet voldoende beoordeeld zijn
Bouwaanvraag moet goed gekeurd zijn
Aannemer moet werk kunnen uitvoeren
Individuele beoordeling ≥ cijfer 6 zijn
CD-rom moet door IBB-coach goedgekeurd
zijn
Om daadwerkelijk als evaluatie-instrument
mee te tellen, moet worden vastgesteld
op welke criteria beoordelingen gebaseerd
worden en wie daarbij volgens welke
procedure stemrecht heeft. In deze
specifieke casestudie is de beoordeling te
veel overgelaten aan de beroepspraktijk
die daarvoor te grillig is en die doorgaans
tekortschiet als onderwijskundig
verantwoorde feedback.
ontwerp van de
instructiestrategie

De projectfasering en –aanpak is wel
beschreven en bekend bij studenten
en andere stakeholders. Wat de
instructiestrategie is van de begeleiders is
niet vastgelegd en hierover is behalve bij de
aanpak van de evaluatie (toen onderlinge
rolverdeling ter spraken kwam) ook niet
expliciet gesproken.

6,7

Ontwikkeling van de
cursusmaterialen

Voor het project Leren Bouwen zijn geen
speciale leermiddelen ontwikkeld. Wel is
er discussie geweest of de door groep 1B
studenten ontwikkelde materialen wel of niet
ter beschikking zouden worden gesteld aan
de volgende groepen studenten (vanaf groep
1C). De experts die studenten gericht kunnen
raadplegen voor dit project vanuit zowel de
opleiding als vanuit het ingenieursbureau
kunnen worden gezien als ‘maatwerkcursusmateriaal’. Studenten vonden het lastig
om te bepalen wanneer zij behoefte hadden
aan dergelijke ondersteuning.

m.v.

Tabel 10a. Aspecten van systematische benadering waardoor interne consistentie ontstaat (naar: Kessels, 1999)
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Aspecten van relationele
benadering

Toelichting van dit aspect bij Leren Bouwen

Gemiddeld
oordeel (1-10)

Projectmanagement

Bij de omzetting van het project
‘Herontwikkeling en renovatie
van Beijerlandsestraat 13’ in het
samenwerkingsverband Leren Bouwen
is de aanbeveling overgenomen uit de
monitorrapportage (Keulers, Spierings,
Arnoldus, 2007) dat het project als
leerwerkbedrijf projectmatig wordt voortgezet.
De studenten werken projectmatig, behalve
dat de 1B groep geen van tevoren vastgesteld
budget had gekregen waarbinnen het ontwerp
moest worden uitgevoerd. De opzet van de
projectstructuur is gedurende looptijd van dit
onderzoek niet of nauwelijks ter sprake geweest.

6,7

Verstandhouding: is deze
toegenomen tijdens het
behoefteonderzoek en de
taakanalyse?

Het behoefteonderzoek en de taakanalyse
hebben niet in overleg tussen opleiding en
werkveld plaatsgevonden, dus daardoor is
de verstandhouding niet toegenomen. De
verstandhouding is voldoende door geregeld
contact via stuurgroepoverleggen en via mail.

6,3

Lijnmanagement: hebben
managers betrokkenheid
getoond in het
ontwikkelproces?

Van de betrokken organisaties neemt de
directie/management actief deel aan de
stuurgroepoverleggen en toont hierdoor
betrokkenheid in het ontwikkelproces. Van
de gemeente en betrokken scholen nemen
diegenen aan dat overleg deel die tevens de
uitvoerende zijn.

7

Overeenkomst tussen de
leer- en de werksituatie

De opdracht van het leerwerkarrangement is
authentiek en reëel en wordt daadwerkelijk
uitgevoerd waardoor de overeenkomst met de
werksituatie zeer groot is. Minder realistisch
aan de opdracht is dat budget géén rol speelt
(of zou spelen) en studenten niet vanuit een
leerwerkbedrijf voor alle financiële onderdelen
van planning de gewenste gegevens boven
water konden krijgen.

8

Praktijkervaring in het
domein van de trainers (hier
begeleiders)

IBB-coach en Leermeester van het
ingenieursbureau beschikken over genoeg
praktijkervaring om studenten in dit domein
wegwijs te maken.

7,8

Of selectie van trainees
(hier studenten) heeft
plaatsgevonden

Studenten worden op motivatie geselecteerd
door dat zij een sollicitatiebrief voor
het project moeten schrijven en moeten
motiveren welke rol zij ambiëren.

6,8

Tabel 11a. Aspecten van relationele benadering waardoor externe consistentie ontstaat (naar: Kessels, 1999)

73

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

73

14-01-2009

15:17:08

De bevindingen van onderzoeker, coach, leermeester en manager gaan vrijwel allemaal in dezelfde richting, waardoor er redelijk grote consensus was over de rangorde van de aspecten.
De hoogte van de rapportcijfers vertoonden nogal wat spreiding.

Specifieke eisen en ontwerp
In deze paragraaf wordt ingegaan op de specifieke eisen die de context bij de opleiding Bouwkunde aan het ontwerp van het leerwerkarrangement stelt en worden suggesties gedaan voor
aanpassingen van de principeoplossing die sinds het doorvoeren van de aanbevelingen in de
eerste iteratie in het ontwerp van 1B studenten is doorgevoerd.
Het realiseren van een integraal bouwontwerp waarin aan de hand van het plan van eisen het
ontwerp, de constructie, de bouwfysica, installatie en de werkvoorbereiding allemaal in elkaar
grijpen is voor studenten een erg moeilijke opgave. Die complexiteit door de integraliteit van
dit beroepsproduct wordt vooral vergroot door het feit dat studenten in de eerste twee jaar
van de opleiding de theorie versnipperd en meestal zonder integrale context krijgen aangeleerd. De 1A studenten die weliswaar nog niet over een eigen werkplek beschikten, waren er
dan ook zonder hulp van docenten niet in geslaagd om tot een ontwerp te komen dat voldeed
aan de criteria. Pas door deze ‘mislukking’ is het besef ontstaan dat het huidige bouwkundeonderwijs studenten onvoldoende voorbereid op praktijkvragen, waarvoor zij doorgaans
pas gesteld worden na afronding van hun diploma. Om de aansluiting onderwijs en praktijk te
verkleinen, dé hoofddoelstelling van de bouwkunde opleiding om te investeren in dit project,
zal dus ook de aansluiting op eerdere curriculumonderdelen onder de loep genomen moeten
worden.
In ieder geval is merkbaar dat het voor de groep 1B studenten die allemaal in het 6e of 7e onderwijssemester zaten de opdracht al heel uitdagend was. Daarbij kan worden opgemerkt dat
vier van de vijf studenten al aanzienlijk langer over hun studie deden. Nu om organisatorische
redenen voor de 1C groep ook studenten worden toegelaten die pas in hun 5e semester zitten
(dat voor een student zonder studievertraging kan betekenen dat deze pas net derdejaarsstudent is), ligt het voor de hand dat ook de behoefte aan ondersteuning gaat variëren afhankelijk van de onderwijservaring van de studenten. Inmiddels is inderdaad duidelijk geworden
dat de 1C groep studenten meer moeite had om gericht van start te gaan, waardoor de oorspronkelijk beoogde inleverdatum van de bouwaanvraag niet wordt bereikt. Wellicht betekenen deze verschillen in onderwijservaring tussen de studentgroepen ook dat er specifieke
eisen aan de instructiestrategie moeten worden gesteld binnen het leerwerkarrangement.

Implementatie en resultaten
In de hierna volgende beschrijving van het implementatieproces en de resultaten en effecten
van het ontwerp, gaan we eerst in op de mate waarin bij de 1B groep studenten de aanbevelingen zijn overgenomen die gebaseerd waren op de inzichten uit de pilot met de 1A groep
studenten.
Bij de doorontwikkeling van het leerwerkarrangement in de vorm van het leerbedrijf Leren
Bouwen vanaf groep 1B zijn de aanbevelingen als volgt geïmplementeerd:
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1. De aanbeveling om door te gaan met het project met als doel om een bijdrage te leveren aan
een beter leef- en woonklimaat in Rotterdam, is overgenomen. Voor studenten speelt deze
maatschappelijke doelstelling pas in tweede instantie een rol.
2. De aanbeveling om een projectorganisatie te ontwikkelen met een missie, strategie, visie
en duidelijk verwoordde doelen, inclusief afstemming van ambities van de samenwerkende
partijen op alle niveau’s is grotendeels gerealiseerd. Een up-to-date projectplan is voorhanden, al kan worden geconstateerd dat het realiseren van de geest van de letter meer inspanning vergt dan met de huidige invulling van de rol van projectcoördinator vanuit HR en andere
betrokkenen tot nu toe kan worden gerealiseerd.
3. De aanbeveling om JOS te betrekken voor financiële middelen om begeleiding te bekostigen en onderzoek te laten verrichten naar effecten is waarschijnlijk overgenomen, omdat in
2008 het monitoronderzoek wordt herhaald en vermoedelijk wordt bekostigd door JOS. Wat
betreft de betrokkenheid van woningbouwcorporaties: Vestia heeft de wijk geadopteerd en
heeft de panden aan de Putsebocht waar de 1C groep studenten voor aan de slag is gegaan,
voorgesteld aan de gemeente (die deze panden vermoedelijk van Vestia koopt).
4. Wat betreft het onderwijs worden een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbeveling is
overgenomen wat betreft het inschakelen van Advin dat als ingenieursbureau als leerwerkbedrijf fungeert met een leermeester en het benoemen van een docent van de HR als coach.
De genoemde onderwijskundige aspecten kunnen verder nog versterkt worden: van tevoren
overeenstemming bereiken over curricula, (externe) kwaliteitsborging, formulering van doel
en tussendoelen, programmamanagement en afstemming op wensen en behoeften van externe partners.
5. Deze aanbeveling om studenten te werven en te selecteren is geheel geïmplementeerd:
de werving en selectie van studenten verloopt zorgvuldig via een sollicitatieprocedure voor
hbo-studenten en via goede matching met het project voor mbo-studenten, al valt er weinig
te kiezen, en ouders van mbo-studenten worden nu voorgelicht over deze nieuwe vorm van
praktijkleren van hun kinderen. Overigens liepen bij de officiële opening van het project verricht door minister Vogelaar ook de trotse ouders rond van de hbo-student die fantastisch
werk heeft geleverd in de rol van ‘adviseur ontwerp’. Ook voor hbo-studenten vormen ouders
belangrijke ‘stakeholders’ waarvan een grote betrokkenheid over het algemeen alleen maar
gunstig is.
Bij de afsluiting van de onderwijsperiode augustus 2007 – januari 2008 is een vragenlijst afgenomen onder de vijf studenten van de 1B groep. De resultaten uit die evaluatie worden hieronder beschreven. Er is gemeten met een vijfpuntsschaal, waarbij als criteria geldt dat alle
aspecten die boven de 3,5 scoren worden aangemerkt als iets waar de studenten uitermate
positief over zijn. Over aspecten die tussen de 3 en 3,5 worden gescoord, zijn de studenten
neutraal. En over aspect die lager dan 3 scoren, hebben studenten een negatief oordeel.
Motivatie blijkt hoog te zijn door drie opvallende redenen: echt project uit de beroepspraktijk
(3x), een eigen werkruimte bij een bedrijf (2x) en de persoonlijke benadering van de docent
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(2x). Als nadelen voor dit project worden aangekruist, minder flexibel zijn in je tijdsindeling
en extra inspanning voor het project. Drie van de vijf studenten kruisen overigens ‘geen nadelen’ aan.
Studenten die zich voor dit project hebben aangemeld beoordelen zichzelf al behoorlijk hoog
op de algemene competenties die bij aanvang aanwezig moeten zijn (gemiddelde waardering:
4,2 op een schaal van 1-5), zoals: verantwoordelijkheidsgevoel en leren van de praktijk. In de
algemene taken ontwikkelen de studenten zich positief (gemiddelde waardering: 3,6), bijvoorbeeld: ontwerpen toetsen aan Plan van Eisen en Berekeningen maken voor bouwvergunning.
Zeer hoge scores geven de studenten zichzelf – na afloop van het project - op de algemene
competenties (gemiddelde waardering: 4,4), zoals: samenwerking en samenhang bouwproces.
Ook ontwikkelt de individuele student zich uitstekend in de eigen rol (gemiddelde waardering:
4,1). Deze hoge zelfbeoordelingen worden gevalideerd door individuele en groepsevaluatie
waarin wordt bevestigd dat studenten zich gedurende het project uitstekend hebben ontwikkeld, maar ook al binnen zijn gekomen met goede algemene competenties. Door de combinatie met gericht solliciteren naar een rol, lijkt aan belangrijke randvoorwaarden voor een
succesvol leerwerkarrangement te zijn voldaan. Overigens blijkt het bij deze studenten wat
betreft hun studiecijfers helemaal niet om allemaal bollebozen te gaan (uit mondelinge conversatie met onderwijsmanager RW). Deze observatie wordt wel onderstreept doordat twee
studenten zakken voor het tentamen voor renovatietechnieken. In hetzelfde studiejaar 20072008 studeren drie van de vijf studenten af en krijgen voor hun individuele afstudeerscriptie
alle drie een acht. Het lijkt er eerder op dat leerwerkarrangementen studenten
Onderwijsdimensies

Coach

Leermeester

Gemiddelde

N

Rangorde

Structuur

4

4,4

4,2

5

4

Explicatie

3,6

3,8

3,7

5

6

Instructie

3

3,4

3,2

5

7

Stimulatie

4,2

4,4

4,3

5

3

Validatie

3,8

4,2

4,0

5

5

Conversatie

4,8

4,6

4,7

5

1

Interactie

4,5

4,6

4,6

5

2

4

4,2

4,1

Gemiddeld oordeel

Tabel 12. Beoordeling studenten 1B over onderwijsdimensies van leermeester en coach samengenomen (dimensies zijn
vrij naar Uvalon vragenlijst, UvA)

Studenten blijken op zes van de zeven onderwijsdimensies zeer positief te zijn over de begeleiding van zowel coach als leermeester (zie Tabel 12), alleen oordelen zij op de dimensie instructie neutraal. De vraag hierover luidt: De coach/leermeester heeft aanwijzingen verstrekt
over hoe de praktijkvragen aangepakt moesten worden? Over deze onderwijsdimensie is in de
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scores geen overeenstemming (2x ‘score 2’, 2x ‘score 4’ en 1x ‘score 5’ voor de leermeester
en 1x ‘score 2’, 2x ‘score 3’ en 1x ‘score 4’ voor de coach). In de nabespreking blijkt dat studenten het erover eens zijn dat zij zoveel van het project hebben geleerd omdat zij zelf zo
nadrukkelijk moesten participeren in het oplossen van vraagstukken en het ontwikkelen van
werkprocessen. Hierdoor beoordelen de studenten de instructie vanuit de leermeester en
vooral de coach dus om die reden als neutraal.
Vakspecialist*

Gemiddelde

N

HR Expert Detaillering

5

1

HR Expert Bouwfysisch

2,5

2

HR Expert Constructie

2

2

HR Expert / Cursus Renovatie

3,8

5

Expert Constructie via Advin

4,5

2

Expert 3D via Advin

4

1

Expert Bouwplaats via Dura

3

1

Gemiddeld oordeel

3,62

Tabel 13. Gemiddelde beoordeling studenten 1B over de tevredenheid om betreffende vakspecialisten te consulteren

Uit Tabel 13 blijkt dat studenten wisselend tevreden zijn over de toegevoegde waarde om
vakspecialisten te consulteren gedurende het project. Soms verloopt het arrangeren van afspraken lastig en drie van de vijf studenten geeft aan het moeilijk te vinden om te beslissen
op welk moment zij het beste een vakspecialist kunnen raadplegen. In de open vragen wordt
de moeilijkheid die studenten ermee ervaren verduidelijkt:
‘Het is handig als je weet waar je je informatie vandaan kunt halen. Alleen veel leraren van
school zagen je nog echt als student met een klein school project. De vakexperts van buiten
zagen ons en het project meer voor vol aan.’
Deze opmerking en een andere opmerking duiden erop dat studenten graag van te voren
duidelijkheid krijgen over hoe dingen gaan in plaats van verder op in het proces er tegen aan
te lopen. Alleen hoe weet je van te voren wat struikelblokken zijn? De opmerking duidt nog op
een ander interessant socialisatieproces, namelijk dat studenten zich door experts van buiten de school meer serieus genomen voelen. Uit observaties blijkt dat dit een wederzijds proces is omdat studenten ook zelf sterk de neiging hebben om zich professioneler op te stellen
tegenover experts van buiten dan van binnen de hogeschool. Zo doen studenten meer moeite
om met een externe expert tot een afspraak te komen. Geconfronteerd met deze observatie
werd dit proces door de studenten zelf onderkend. Het minder serieus nemen van het project
heb ik zelf geobserveerd bij de opstelling van vertegenwoordigers van de opleiding Vastgoed
& Makelaardij tijdens stuurgroepvergadering. Helaas heb ik de wisselwerking tussen de 1B
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studenten en de vakexperts van Hogeschool Rotterdam niet geobserveerd.
Daarnaast geven twee opmerkingen over het consulteren van de externe expert over constructie
inzicht in het feit dat betrokken studenten zich onzeker voelen over hun eigen specialistische
expertise:
‘Zeker voor de constructie een toegevoegde waarde. Omdat je zelf gewoon de ervaring mist
om bepaalde beslissingen te nemen. En je voor je zelf, vooral op het gebied van constructie,
prettig is, dat je bevestiging van je werk krijgt.’
Ook blijkt het moeilijk voor studenten te zijn om te constateren wanneer zij een kennistekort
hebben. Met ‘half voorwerk’ wordt al gauw genoegen genomen. Een student bouwvoorbereiding geeft bij een projectoverleg aan dat zij de werkzaamheden die vanaf de week erna op de
planning staan al wat heeft uitgezocht:
‘Ik heb al een beetje uitgezocht hoe het zit met die uittrekstaten en ik kom er wel uit!’
Tijdens zo’n bouwvergadering, maar ook niet in de daaropvolgende overleggen worden geen
leeractiviteiten ingebouwd waarbij op kennis wordt gecoacht en studenten alvorens daadwerkelijk te beginnen aan die nieuwe opdracht een conceptmatige verkenning van de toekomstige werkzaamheden verrichten aan de hand van vragen als: waarom zijn uitstrekstaten
belangrijk, hoe kunnen deze het beste worden ontwikkeld, hoe gaat er aan samengewerkt
worden, aan welke eisen moet het eindresultaat voldoen et cetera.
Binding met

Gemiddelde

N

Opleiding

3,4

5

Beroep

4,4

5

Docenten van school

3,6

5

Medestudenten

4,4

5

Advin

4,4

5

DVBR/H

3

5

Rotterdam als opdrachtgever

2,2

5

Gemiddeld oordeel

3,63

Tabel 14. Gemiddelde beoordeling van 1B studenten over de mate van hun binding met stakeholders in het leerwerkarrangement

De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag of de studenten door het leerwerkproject meer
binding voelen met zeven verschillende aspecten. Uit Tabel 14 blijkt dat de binding van studenten met vier aspecten zeker is toegenomen, namelijk: de binding met het beroep (gemiddelde binding: 4,4); de binding met medestudenten (gemiddelde binding: 4,4), de binding
met Advin als leerwerkbedrijf (gemiddelde binding: 4,4) en in minder grote maar nog steeds
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als zeer positief ervaren de binding met docenten de hogeschool (gemiddelde binding: 3,6).
Minder groot is de ervaren binding met de opleiding (gemiddelde binding: 3,4) en ook de
binding met het betrokken bouwbedrijf is neutraal (gemiddelde binding: 3). Over de binding
met gemeente Rotterdam als opdrachtgever is negatief (gemiddelde binding: 2,2). Mogelijke
verklaring is dat alleen de student die de rol van projectleider vervult aanwezig is geweest
bij stuurgroepvergaderingen en fungeerde als linking-pin tussen opdrachtgever, bouwer en
de studenten die werkzaam zijn bij het ingenieursbureau. De mogelijkheden om over deze
afstand een ‘band’ op te bouwen zijn hierdoor beperkt gebleven.
Studenten hebben zelf om een individuele evaluatie gevraagd omdat zij aangeven een tussentijds evaluatiemoment te hebben gemist. De feedback die zij van de coach en vooral ook
de leermeester krijgen, is tevens van grote waarde voor hun oriëntatie op een verdere loopbaan, voor het nadere moment dat zij ‘student af’ zijn. Aangezien studenten na dit project
voor de keuze van een afstudeerplaats en -opdracht staan (groep 1B) of voor de keuze van
een geschikte stageplaats (groep 1C), kan de feedback uit het tussentijdse moment ook leiden tot een betere verwijzing binnen de arbeidsmarkt. Hiervoor kan de individuele evaluatie beter na circa 75% van het leerwerkarrangement (bijvoorbeeld in de 16e week) worden
gepland. Overigens is het feit dat deze groep studenten zelf om een tussentijdse evaluatie
vraagt in lijn met een al oude onderwijskundige bevinding van Tobias (1973) dat studenten
met meer voorkennis meer behoefte hebben aan tussentijdse feedback dan studenten met
minder voorkennis.

Evaluatie en bijstellingen van het ontwerp
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de behaalde resultaten en suggesties gedaan voor
aanpassingen aan de ‘principeoplossing’ voor de hierna volgende studentgroepen (met ingang van groep 1D).
De wijze waarop de beoordeling volgens de modulewijzer bij het werkveld wordt belegd is niet
in overeenstemming met de wettelijke verplichting om als instelling voor hoger onderwijs
zorg te dragen voor de beoordeling en de planning daarvan. In de uitvoering van het leerwerkarrangement fungeerde de stuurgroepoverleggen onder agendapunten als ‘stand van zaken
B’11 en B’82’ eigenlijk al als ‘formatief’ evaluatiemoment waarop de projectleider feedback
kreeg op het voorlopige en definitieve ontwerp. Met formatieve beoordeling wordt bedoeld
dat de student er geen (deel)cijfer voor krijgt, maar wel inhoudelijk reactie krijgt op het geleverde werk en op basis waarvan geleerd en bijgestuurd kan worden. De stuurgroepoverleggen
zouden dus kunnen voorzien in de behoefte aan een forum van experts uit de praktijk dat
een oordeel velt over tussen- en eindproducten, vergelijkbaar met de rol van ‘visiting critics’
die een rol in de beoordeling van studenten vervullen die doorstuderen aan de Academie van
Bouwkunst Rotterdam om een masterdiploma als architect of stedenbouwkundige te behalen. Een uitstekende voorbereiding dus voor bachelorstudenten die willen doorstuderen. De
afvaardiging van studenten zou voor dat agendapunt dan wellicht wel uit meerdere studenten
moeten bestaan, bijvoorbeeld: projectleider, adviseur ontwerp en adviseur constructie.
Bovenstaand evaluatiepunt is in lijn met de bevindingen van Kessels: om met behoud van
de relationele benadering de systematisch (onderwijskundige) benadering verder uit werken.
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Ook de aanbeveling na de 1e ronde geeft aan dat het belangrijk is om voortdurend ambities
onderling af te stemmen. Regierol en de tandemrol van de begeleiders zouden hiervoor nader uitgekristalliseerd moeten worden. Voor de regierol zullen de competenties van ‘social
engineer’ nader onderzocht worden. Voor de tandemrol van coach en leermeester is een
verschuiving van de coach naar het meer instrumenteel inschakelen van kennis in de lijn
van de verwachting op basis van inzichten uit de tweede casus en de ontwikkelingen in het
voortgezet onderwijs om bètavakken meer contextgericht aan te bieden. De eisen die door
die verschuiving gesteld gaan worden aan docenten en recente inzichten in voorwaarden voor
docentprofessionalisering, worden ook verder onderzocht.

5.2 Bevindingen case 2B Opleiden in de School
Context en praktijkprobleem
Hieronder worden de bevindingen over het gerealiseerde leerwerkarrangement Opleiden in
de School beschreven volgens de theoretische begrippen Interne en Externe Consistentie uit
het voorlopige theoretische raamwerk (Figuur 1). In Tabel 15a worden de aspecten beschreven
die worden aangeduid met ‘systematische benadering’ en die samen de factor Interne Consistentie van het leerwerkarrangement bepalen. In Tabel 16a worden de aspecten beschreven die
worden aangeduid met ‘relationele benadering’ en die samen de factor Externe Consistentie
van het leerwerkarrangement bepalen. Het gemiddelde oordeel is gebaseerd op een zelfbeoordeling met rapportcijfers 1 voor heel slecht en het cijfer 10 voor heel goed. De zelfbeoordeling is ingevuld door de drie leden van het kernteam die het leerwerkarrangement Opleiden
in de School zowel hebben ontworpen als uitgevoerd en de onderzoeker (Zie Bijlage VI: voor
hun beoordelingen in Tabel 15b).
Aspecten van
systematische benadering

Toelichting van dit aspect bij Opleiden in de
School

Gemiddeld
oordeel
(1-10)
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Kwaliteit van de
toegepaste processen
om behoefteonderzoek te
verrichten

Er is uitvoerig en - vooral op directieniveau gesproken over welk gedeelte van het curriculum
het beste op de opleidingsschool voortaan kan
worden aangeboden en welk gedeelte van het
curriculum het beste op de lerarenopleiding
kan blijven (interviews met JH en AM). Door de
kernteamleden wordt op basis van de behoefte die
de betreffende OMO-school heeft nadere invulling
gegeven aan opdrachten. Dit verloopt niet officieel
via een van tevoren gepland behoeftenonderzoek,
maar gedurende de rit, zodra de kernteamleden
bemerken dat er zich een programmaonderdeel
vanuit de Hogeschool Rotterdam aandient waar
de docenten praktijktheorie graag een eigen draai
aan geven, zodat het onderwijs voor studenten
meer betekenisvol wordt. Kernteamleden nemen
het onder supervisie van Hogeschool Rotterdam
ontwikkelen van curriculumonderdelen zeer
serieus (interview TH).

7

Taakanalyse

Over het landelijke competentieprofiel van
de lerarenopleiding is langdurig overleg
gevoerd. Door schooloverstijgende projecten
zoals samenscholing.nu is er ook een website
ontwikkeld met allerlei soorten prestaties die
een student kan verrichten om invulling te
geven aan het competentieprofiel. Ook binnen
OMO wordt veel over de betreffende rollen van
docenten nagedacht en is een doorlopende
leerlijn ontwikkeld. Welk niveau een student
herkenbaar voor SPD-er ieder jaar bereikt
moet hebben. In welk opleidingsjaar het beste
de verschillende rollen van docenten aan bod
kunnen komen. Voor het eerste jaar wordt nog
niet met die rollen gewerkt, omdat het vooral een
eerste kennismaking met het beroep docent in
het algemeen is en van de competenties ligt de
nadruk op de competenties 1-4 en 7.

7

Om echt van ‘situated practice’ te bespreken zou
er nog meer over de specifieke taken binnen deze
scholengemeenschap gepraat kunnen worden,
want er zijn ontegenzeggelijke verschillen met
VO scholen bijvoorbeeld in de Randstad en de
kernteamleden zouden hun impliciete eisen wat
een goede docent is nog meer kunnen uiten
omdat het voor echt gemotiveerde studenten
doorgaans aantrekkelijk wordt gevonden om daar
aan te voldoen.
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In de aanvraag van de dieptepilot wordt
geschreven over ‘learn to collect’ als hoofddoel
voor de lerarenopleiding en ‘learn to connect’ voor
de begeleiding op de opleidingsschool. Dat laatste
betekent dat er vanuit wordt gegaan dat om
praktijktheorie te ontwikkelen het belangrijk is dat
begeleiders (SPD-ers en docenten praktijktheorie)
studenten helpen om verbanden te leggen met
theorie. In de workshops van Valkenbosch wordt
dat geprobeerd, maar men slaagt er nog niet in
alle gevallen in. Dit komt omdat het voorgenomen
terugkoppelen vanuit de rollenspellen naar de
behandelde theorie, niet gebeurd.

instructiedoelstellingen

7

Ook bij de bijeenkomsten van PPO streven de
docenten praktijktheorie ernaar. Slechts een
enkele keer komt het nadrukkelijk naar voren,
zoals in de bijeenkomst over huiswerk opgeven en
dan lijkt deze instructiedoelstelling ook te slagen.
Van de vmbo-projectopdracht is niet van te
voren duidelijk gespecificeerd waarop voldoende
of niet voldoende wordt gebaseerd. De 100%
aanwezigheid eis bij de instructiebijeenkomsten
wordt niet gehaald. Het niveau van het
ingeleverde werk, is gelet op de soms wat
moeizame procesgang, redelijk tot goed. De tutor
neemt de suggesties serieus die studenten op
een opbouwende manier laten weten over hoe de
opdracht – en dan vooral de procesgang - in de
toekomst verbeterd kan worden. De opmerkingen
van studenten gaan vooral over de organisatie van
de bezoeken aan de locaties.

Evaluatiecriteria

8

Binnen het assessment hoofdfase bekwaam zijn
die criteria wel expliciet gemaakt en bekend
bij alle betrokkenen. De toelatingseis van 51
studiepunten om tot het assessment te worden
toegelaten, zou wel explicieter opgenomen
kunnen worden.
Assessment vindt plaats aan de hand van het
assessment portfolio op 23 en 24 juni 2008.
Observaties viw

Evaluatie-instrumenten

8
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Ontwerp van de
instructiestrategie

In grote lijn was een zeer globale tijdsplanning
wel bekend, maar er werd niet over gesproken.
Per keer beslissen de docenten praktijktheorie
welke invulling aan PPO wordt gegeven. Wel
is de begeleiding van de ontwikkeling van het
portfolio en tussentijdse en eindbeoordeling door
de SPD-er van te voren ingedeeld en bedacht.
Instructiedoel bij eerstejaarsstudenten lijkt te zijn
studenten rustiger de overstap te laten maken
van zelf in de studiebanken, naar ervoor als
docent en daarmee te selecteren op geschiktheid
voor beroep en geschiktheid als medewerker van
OMO.

8

ontwikkeling van de
cursusmaterialen

Er is veel materiaal bij HR aanwezig en
het CPTT werkt dat in het kader van de
dieptepilot uit tot lesmateriaal van het Center
of Professional Teacher Training. Op basis van
een workshop van Valkenbosch Consultancy
ontwikkelen de docenten van het CPTT hun eigen
workshopmateriaal. Consultants van Valkenbosch
zorgen voor een zorgvuldig overgedracht o.a.
door aanwezig te zijn bij een train-the-trainerprogramma van de docenten van het CPTT. Dit
programma voorziet docenten van de benodigde
docentenhandleidingen. De overdracht vindt o.a.
plaats doordat kernteamleden observeren, zelf de
training leren geven, dan door consultants worden
geobserveerd en het daarna zelfstandig doen.

9

Tabel 15a. Aspecten van systematische benadering waardoor interne consistentie ontstaat bij 2B Dieptepilot Opleiden
in de School (naar: Kessels, 1999)

83

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

83

14-01-2009

15:17:09

Aspecten van
relationele benadering

Toelichting van dit aspect bij Opleiden in de School

Gemiddeld
oordeel (1-10)

Projectmanagement

Er is bij de opzet van de dieptepilot en voor de subsidieaanvraag bij Ministerie van OCW nagedacht over
de meest doeltreffende opzet van het project met
aandacht voor zowel een goede topdown structuur
als een bottumup aanpak. Voortbouwend op OMO’s
ervaring met dergelijke onderwijsvernieuwingsprogramma’s is de opzet identiek aan die voor de
pilot Academische School. Er is een monitorgroep
bestaande uit alle schoolleiders van de deelnemende
scholen, die monitorgroep wordt voorgezeten door
een lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voorziet de Dieptepilot Opleiden in de School
(en Academische School) van een daarvoor vrijgemaakte projectmanager. De stuurgroep wordt
gevormd door voorzitters van alle thema’s, de algemeen directeur en de projectmanager. Rectoren
kunnen voorzitter van een themagroep zijn, zoals
curriculum, communicatie, professionalisering en
kwaliteitszorg. Daarnaast zijn rectoren eindverantwoordelijk en projectleider van de uitvoering van de
pilot op hun (opleidings)school. De kernteamleden
bestaande uit de docenten praktijktheorie van de
1e tot en met de 3e jaars en een docent praktijktheorie van de HR hebben de vrijheid om naast de
geplande inhoud in te spelen op de behoeften van
de betreffende studenten en kunnen met inzet van
onderwijskundigen van de HR onderwijsmaterialen
aanpassen. Zij onderhouden nauw contact met de
schoolpraktijkdocenten die de studenten begeleiden,
ook als studenten nieuwe opdracht krijgen. De kernteamleden brengen verslag uit van hun bevindingen
en eventuele bottlenecks tijdens stuurgroepvergaderingen (bron: interview met TH).

9

Verbeterpunt dat de kernteamleider naar voren
bracht is dat er bij deze pilot direct meer aandacht
besteed is aan het betrekken van de achterban van
schoolpracticumdocenten door deze groep direct
te trainen (bron: interview met TH). Uit mondelinge
conversatie begreep ik bovendien dat het goed
werkte om docenten te trainen onder het mom van
het verbeteren van de leervaardigheden van studenten.
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Verstandhouding:
is deze toegenomen
tijdens het
behoefteonderzoek en
de taakanalyse?

Het behoeftenonderzoek en de taakanalyse zijn
niet als dergelijke ‘plechtige activiteiten’ beleefd en
ondernomen. Betrokkenen refereren wel aan een
zekere aftastfase waarin vooral op directieniveau
elkaars wensen zijn verkend en overeenstemming
ontstond over het wederzijdse belang om in het
belang van een goede lerarenopleiding op zoek
te gaan naar de beste taakverdeling tussen
opleidingsschool en lerarenopleiding. Het feit dat
de lerarenopleiding van de HR zo flexibel was om
mee te gaan in de best vergaande wensen van
OMO althans zich daar zeker open in opstelden,
versterkten de onderlinge verstandhouding.

8

Op het niveau van de werkvloer memoreert een van
de kernteamleden (AvO, 10-06-08) dat het vooral
een kwestie is van elkaar taal leren spreken. Hierin
moet het personeel van de opleidingsschool zich
vooral aanpassen aan de hogeschooltaal. Dit geeft
vooral rust en houvast voor eerstejaarsstudenten.
Volgens een ander kernteamlid (TH, 19-02-08) heeft
het een doorbraak gegeven in de verstandhouding
toen men letterlijk vanuit elkaars perspectief is
gaan spreken.
Lijnmanagement:
hebben managers
betrokkenheid
getoond in het
ontwikkelproces?

Het ontwikkelproces heeft zich vooral afgespeeld
tijdens de 2A groepen studenten in studiejaar
2007-2008 en voor de opzet en 1e uitvoering
is mijn indruk dat de rectoren (m.n. MvR) bij de
opleidingsscholen en de onderwijsmanager bij
de lerarenopleiding zeker veel betrokkenheid
heeft getoond. Van het studiejaar 2007-2008
is de tweede helft bestudeerd en daarin zijn de
rectoren en onderwijsmanager in de vorm van
stuurgroepvergaderingen in ieder geval één keer
bij elkaar gekomen (18 februari 2008). Op 15 april
2008 bracht de nieuwe directeur (HvM) van de
lerarenopleiding een werkbezoek aan de rector
(JvO) en sprak met alle geledingen en betrokken
bij de Dieptepilot: secretaris van Raad van Bestuur
(JH), de kernteamleden, de stagepraktijkbegeleiders
en studenten over de plus- en minpunten van
het duale traject. Het is door betrokkenen op
de werkvloer ervaren als een opsteker dat een
directeur zich zo goed en breed laat informeren.
Het vergt transparantie om vervolgens inzichtelijk
te maken, wat er met hun opmerkingen en
aanbevelingen wordt gedaan.

8
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Overeenkomst
tussen de leer- en de
werksituatie

De rationale achter dit leerwerkarrangement is om
de overeenkomst tussen de leer- en de werksituatie
zo groot mogelijk te maken gedurende de twee
dagen dat de eerstejaarsstudenten stage op deze
opleidingsscholen lopen. Tijdens PPO worden
verbindingen gelegd naar leerelementen, zodat
deze een zinvolle samenhang voor studenten
vertonen met de praktijk van het werkplekleren.

9

Praktijkervaring in
het domein van de
trainers (hier de
begeleiders)

De praktijkbegeleiders zijn zelf zeer ervaren in het
lesgeven, minimaal 10 jaar ervaring in het onderwijs.
Prototypische stagepraktijkbegeleider is een docent
die zelf kinderen heeft die naar het mbo of hbo gaan
waardoor er bewustwording optreedt wat studenten
van die leeftijdscategorie tijdens een mbo of hbo
opleiding allemaal moeten leren. Dit zet hen aan om
zichzelf te laten certificeren tot officiële begeleider
van studenten lerarenopleiding. Met tal van andere
trainingen zorgt OMO ervoor dat de (kernteam en
stagepraktijk)begeleiders eveneens veel ervaring
opdoen in het begeleiden van studenten.

9

Of selectie van
trainees (hier
studenten) heeft
plaatsgevonden

Ja. Studenten moeten in de eerste twee blokken van
het eerste jaar een keuze maken of zij als reguliere
student willen studeren of als duale studenten.
Omdat duaal als zwaarder wordt ervaren wordt er
een bepaald minimum eis gesteld aan het aantal
studiepunten dat moet zijn behaald en wordt er
twee toelatingsgesprekken met docenten van de
HR gehouden waarin zij hun motivatie voor duaal
studeren moeten toelichten.

7

Studenten kiezen verder op reisafstand tot hun
woonplaats en op hun globale indruk van de school.
IvL organiseert in het 4e blok (20-05-08) een beurs
waarop (opleidings)scholen zich kunnen presenteren
en studenten zich kunnen oriënteren welke school
hen aanspreekt.
Tabel 16a. Aspecten van relationele benadering waardoor externe consistentie ontstaat bij 2B Dieptepilot Opleiden in
de School (naar: Kessels, 1999)
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Specifieke eisen en ontwerp
Het gaat bij dit leerwerkarrangement om duale studenten. Deze situatie is anders dan bij
reguliere studenten omdat duale studenten ook vaak een leer/arbeidsovereenkomst voor het
duale traject van de lerarenopleiding VO/BVE aangaan of rechtstreeks met OMO als zij bij
deze werkgever een stipendium aanvragen. Nog los van de juridische constructie wordt een
student door OMO-Scholengemeenschap Tongerlo in psychologische zin benaderd als toekomstige collega-in-opleiding. Dit is enerzijds een krachtig signaal omdat OMO als werkgever
blijk geeft van betrokkenheid bij aankomende medewerkers ook als een toekomstige collega zich nog in de initiële opleidingsfase bevindt. Anderzijds kunnen door deze benadering
duale studenten eerder in een loyaliteitsconflict terecht komen en moet er extra gewaakt
worden dat studenten niet helemaal in een werkgever ‘gezogen’ worden. Deze situatie doet
zich vooral voor als er door omstandigheden geen SPD-er op hun vakgebied voor handen is
en studenten te veel verantwoordelijkheid krijgen voor het assisteren en participeren bij lessen. Daarbij dreigt het gevaar dat studenten juist geen (innovatieve) bijdrage meer kunnen
leveren aan hun eigen ontwikkeling en die van hun opleidingsschool, als zij er niet meer in
slagen om een zekere distantie te kunnen bewaren. Dit gevaar kan worden tegengegaan doordat studenten niet alle dagen bij een opdracht/werkgever werkgerelateerd mogen leren, en
doordat begeleiders openstaan voor kritische feedback vanuit de student. Punt van aandacht
is dat kritische reflectie van de studenten over een OMO-school als schoolorganisatie niet
worden gestimuleerd tijdens de bijeenkomsten over Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. Voorbeeld 1: een student brengt een verhaal naar voren dat zijn SPD-er zich niet serieus
genomen voelt. Tijdens een docentenvergadering uit zijn SPD-er zijn onvrede over de - in
zijn ogen - verloren periode die leerlingen van het vmbo moeten volgen, nadat eenmaal is
besloten welke vervolgopleiding de leerlingen gaan volgen. Hierover ontstaat een discussie
waarvan naderhand niets is terug te vinden in de notulen. De docenten praktijktheorie geven
geen enkele reactie op het verhaal van de student. Voorbeeld 2: een student vertelt over een
leerlinge die nachtmerries had vanwege seksueel misbruik en na afloop van de les naar hem
toekomt, ook hier geven de docenten praktijktheorie geen reactie op en dus ook geen advies
aan student hoe te reageren op dergelijke situaties, of een opmerking over hoe het zorgstelsel van een school in een dergelijk specifiek geval kan werken. De emotionele aspecten van de
baan als leerkracht zoals de omgang met kinderen uit armoedige situaties of de omgang met
leerlingen met een kort lontje worden alleen via de meer afstandelijke vorm van twee films
over vmbo aan de orde gesteld en oppervlakkig nabesproken.
Dat soort geschetste momenten om leren door reflectie op te pakken worden niet altijd
(goed) opgepakt of had door een andere aanpak een beter leerrendement kunnen hebben.
Geconfronteerd met deze voorbeelden geven de docenten praktijktheorie aan dat dergelijke
onderwerpen nog wel eens als een brug te ver worden beschouwd of dat er gezien de nog wat
onstuimige persoonlijkheidsontwikkeling van de student nog niet te veel op wordt ingegaan.
In het curriculum komen de competenties 5 en 6, respectievelijk het vermogen om samen
te werken in een team/organisatie en het vermogen om een relatie met ouders, buurt en
instellingen te realiseren en te verstevigen inderdaad pas vanaf het tweede jaar aan bod. Uit
de reactie van de docent praktijktheorie van de tweede en derdejaarsstudenten kan worden
afgeleid dat studenten in de latere jaren wel worden voorbereid op dergelijke zaken. Het is

87

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

87

14-01-2009

15:17:10

ook van groot belang dat studenten goed worden voorbereid op emotionele kwesties in hun
omgang met leerlingen, ouders en instellingen omdat van jonge docenten bekend is, dat het
beroep emotioneel een zware wissel kan trekken en mogelijk tot onnodige uitval kan leiden
als die voorbereiding te kort schiet. Doordat duale studenten in sommige gevallen al vanaf
het eerste jaar als juniorwerknemer deel uit maken van een team en een school als arbeidsorganisatie, kan vooral competentie 5 niet in alle gevallen naar het tweede jaar worden doorgeschoven.
Ook maatschappelijk gezien is er enorm veel aandacht ontstaan voor het al dan niet vermeende gebrek aan handelingsvrijheid van docenten. Docent op een voetstuk en docent aan
zet lijken het nieuwe devies. Eerstejaarsstudenten – als afspiegeling van de maatschappij en
daarmee dergelijke discussies – zullen zeker als zij ervoor kiezen om als juniormedewerkers
te worden opgenomen in het traject Opleiden in de School al vanaf het eerste opleidingsjaar
zich moeten gaan leren verhouden tot dergelijke maatschappelijke discussies in de feitelijke
arbeidssituatie. Dat geldt zeker voor duale studenten die doorgaans al wat ouder zijn als zij
aan het duale opleidingstraject beginnen. Dat dit onderwerp dan volgens het officiële curriculum nog voor het eerste studiejaar gepland staat, doet aan die (mogelijke) behoefte bij
studenten niets af en vraagt om adequate begeleiding van alle betrokkenen.

Implementatie en resultaten
De assessoren zijn onder de indruk van de prestaties van de studenten als beginnende docenten. In een aantal gevallen blijken hun prestaties nog niet heel helder uit hun geschreven
portfolio, maar dan overtuigen de studenten wel in het gesprek door hun enthousiasme en
vooral door de vele initiatieven die de meeste studenten hebben ontplooid.
De assessoren blijken overigens in hun oordeel positiever dan de docenten praktijktheorie.
Zeker de docent praktijktheorie die het vmbo-project had begeleid en de moeizame procesgang had gezien waarmee de studenten tot resultaten zijn gekomen, had het tussentijdse
werk dat is ingeleverd door de studenten als redelijk beoordeeld, in een enkel geval goed.
Juist omdat het om een leersituatie gaat is het noodzakelijk om een eindoordeel (mede) door
onafhankelijke derden te laten beoordelen omdat dan in feite het proces waarmee de resultaten zijn gerealiseerd minder of zelfs geen rol hoeven te spelen.
Over de vergelijking tussen het ontwerp en de implementatie zoals die is gerealiseerd volgt
meer onder het volgende paragraaf over evaluatie en bijstellingen van het ontwerp.

Evaluatie en mogelijke bijstellingen van het ontwerp
Hier komen we terug op de overeenkomsten en verschillen tussen het objectontwerp en het
realisatieontwerp als manier om de kwaliteit van een leerwerkarrangement te evalueren.
Over de mate waarin de ‘rationale’ van onderwijsvernieuwing tot alle geledingen van de achterban doordringt en de mate waarin het overall doel van een project wordt onderschreven,
gaat een zekere wetmatigheid schuil. Hoe verder weg van de directie die het project heeft
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aangevraagd of hoe verder weg van het kernteam dat in het ontwerp en uitvoering een actieve rol vervult, des te groter is de kans om iemand tegen te komen die het doel ervan
minder goed kent en daarmee minder goed onderschrijft. De mate waarin het besef van het
doel van de pilot is doorgedrongen is overigens vooral bij de OMO-scholen goed gelukt. Bij
de Hogeschool Rotterdam is het vooral een kwestie van alle directe betrokkenen die het doel
van de dieptepilot onderschrijven. Er is geen rechtstreekse tegenwerking waargenomen bij
de uitvoering van het leerwerkarrangement, maar niet alle docenten staan te trappelen van
enthousiasme. De dieptepilot staat bovendien nog wel geïsoleerd ten opzichte van het overige curriculum en zou in de toekomst verder geïntegreerd moeten worden. Hiervoor zal ook
de kring van betrokkenen vergroot moeten worden. De weeffoutjes die tot nu toe in het leerwerkarrangement zijn opgetreden wijzen eveneens nog op interne afstemmingsproblemen.
Zo waren er problemen met roostering van vakken die studenten volgen, die samenvielen met
de praktijkdagen en waren er vakdocenten die veranderingen in de aard van hun opdrachten
weigeren omdat zij niet bekend zijn met de situatie van Scholengemeenschap Tongerlo en
hierdoor nog niet inzagen dat de opdrachten dan meer betekenis krijgen voor deze locatiespecifieke situatie.
De doelstellingen die geobserveerd zijn waren ‘oppervlakkiger’ en minder theoretisch gefundeerd dan de doelstellingen die in de Aanvraag en Evaluatie waren opgenomen. Enerzijds
is dit wellicht een ‘waarnemersfout’ omdat het leerproces als zodanig niet te observeren is.
Anderzijds als we onze waarneming toespitsen op het begrippenpaar ‘learn-to-collect’ en
‘learn-to-connect’ dat de visie op opleiden goed tot uitdrukking brengt en we kijken of van
die begrippen in de praktijk iets is terug te zien. Dan kunnen we stellen dat de invulling van
de pilot vooral handen en voeten geeft aan het begrip ‘learn-to-connect’. En voor zover er
praktijktheorie wordt uitgewisseld, wordt hier nog maar mondjesmaat op teruggepakt tijdens
de workshops en al veel minder tijdens PPO. In de visie wordt ‘learn-to-collect’ vooral toegeschreven als een proces dat voor de student meer op de Hogeschool Rotterdam plaatsvindt.
Daarmee bevindt zich dat proces ook buiten het directe speelveld van de dieptepilot. Het
zou goed zijn om in de toekomst dat proces ook te verbinden aan de opleidingsschool door
dwarsverbanden te leggen tussen de theorieën die studenten op de lerarenopleidingen leren
en de opdrachten op de opleidingsschool waarvoor zij begrippen moeten gaan koppelen en
hun inzicht verder toeneemt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ontwerprol van de betrokkenen vanuit Instituut voor de Lerarenopleiding in plaats van afgebouwd, juist verder wordt
vergroot in het komende studiejaar.
Leerinhouden en gebruikte materialen en bronnen zijn voor handen en ik heb vooral in de
praktijk gereconstrueerd wat wanneer en waar is ingezet. Deze aspecten zijn in de praktijk
goed uit de verf gekomen.
Van de leeractiviteiten die allemaal gepland waren kan wellicht worden gesteld dat het nog
steeds wat te gefragmenteerd is en het voor studenten een zoekplaatje is wat ze allemaal
moeten doen. Op welk moment van de week ze de leeractiviteiten het beste kunnen plannen
en of de algemene informatie wel van toepassing is op hun opleidingsschool. De dieptepilot
heeft veel opdrachten zo betekenisvol mogelijk gemaakt voor de studenten door de opdrachten naar de eigen context te verplaatsen en te vertalen. Deze dieptepilot biedt aanknopings-

89

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

89

14-01-2009

15:17:10

punten om op termijn te komen tot een goed samenhangend programma. Door de nog prille
termijn (het leerwerkarrangement wordt pas voor de tweede keer uitgevoerd) maakt het totaal aan leeractiviteiten in de bestudeerde periode nog geen heldere en inzichtelijke indruk.
De rollen van docenten komen sterk overeen met de voorgenomen rol- en taakverdeling. De
gevoelswaarde voor studenten is niet vastgelegd en geeft wel een verschil aan in ‘respect’
voor externe docenten en begeleiders vanuit de hogeschool. Externe docenten en SPD-ers
worden doorgaans hoog gewaardeerd. De interne begeleider wordt echter door studenten als
zo vanzelfsprekend beschouwd dat de functievervuller meer lijkt ‘mee te moeten brengen’ om
voor studenten volwaardig mee te tellen. Enerzijds heeft een docent van de hogeschool per
definitie minder praktijkervaring in het Voortgezet Onderwijs of de BVE-sector, dan de tutor
en SPD-er van de opleidingsschool zelf. Anderzijds verliest de hogeschooldocent in zijn rol
als studieloopbaancoach de exclusieve aanspraak op de rol van ‘supercoach’ omdat docenten
praktijktheorie zich ook verder bekwamen in Integraal Vakoverstijgend begeleiden (Aanvraag
dieptepilot, p. 11).
De groepen waarin wordt geleerd zijn behalve de omvang van circa vijftien eerstejaarsstudenten, niet van te voren gespecificeerd. Wat opvalt, is dat er weliswaar groepsgewijs PPO wordt
gegeven, maar dat dit meer uit efficiency overwegingen lijkt te zijn ingegeven dan dat er een
meerwaarde voor groepsgewijs leren is ingebouwd om studenten ook als groep aan een uitdagend vraagstuk te laten werken. Vaak zal er – ook zonder dat dit in het ontwerp is beoogd
- spontaan een stimulerende leercultuur in een leergroep ontstaan waarin studenten ook veel
van elkaar leren. De eerstejaarsstudenten die ik geobserveerd heb, hadden echter gewoon
simpelweg weinig met elkaar. Onderling waren er wat strubbelingen. De groep functioneerde
hierdoor niet optimaal en was niet ‘de leergroep’ die impliciet was beoogd. In de ervaring van
de tutor komt een dergelijk weinig positief groepsproces ook niet vaak voor.
De ruimte waar geleerd wordt is een belangrijke aanjager van de dieptepilot geweest en krijgt
dus ook herkenbaar vorm waar het gaat om de locaties waar het practicumleren plaatsvindt
en de ruimte in het rooster zodat studenten gezamenlijk praktijktheorie kunnen ontwikkelen
tijdens workshops en PPO. Alleen de plaats waar studenten geacht worden lesvoorbereidingen te maken, thuisopdrachten bij de eerste PPO bijeenkomsten en later het bijhouden van
het portfolio, zijn leeractiviteiten die horen bij het leren door reflectie. Navraag wijst uit dat
studenten hiervoor werkplekken in de mediatheek hadden kunnen gebruiken. Tijdens de observaties hoor ik slechts gemopper over de enkele computers die er in docentenkamers staan
opgesteld. Dit onderdeel van het leerwerkarrangement lijkt een minder geslaagde ‘plek’ in
te nemen. Vooral studenten die de grip op hun studie dreigen te verliezen, lijken ook minder goed in staat te zijn om thuis aan reflectieopdrachten te werken. Uit de andere casus is
opgevallen dat studenten het op hun werkplek te druk hadden voor reflectie en die vooral
plaatsvond in hun vrije tijd of op school. Nu is de indruk dat studenten nogal eens de school
ingezogen worden en dat prachtig vinden, maar vervolgens achterop raken en vervolgens op
hun tenen moeten lopen om thuis hun werk goed voor te breiden en te voldoen aan de eisen
rondom verslaglegging. Voor vier van de acht studenten was de woensdagmiddag overigens
vrij van lesgebonden activiteiten, zodat het moment voor verslaglegging en reflectie heel gemakkelijk in te plannen was geweest. Voor de andere vier studenten vereiste het duale traject
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een behoorlijke portie zelfdiscipline en vaardigheden op het gebied van timemanagement.
Wat betreft de tijd waarop wordt geleerd is de belangrijkste bevinding dat er naast letterlijke
ruimte voor reflectie, ook tijd in de tijdsplanning moet worden ingeruimd door studenten om
hun lesvoorbereiding te schrijven en aantekeningen bij te houden over datgene dat zij geleerd
hebben van de les die zij die dag hebben gegeven of waarbij zij hebben geassisteerd. Doordat
niet te plannen zie je dat studenten het voor zich uitschuiven en het vullen van het assessment portfolio uiteindelijk een doel op zich wordt, namelijk om door het assessment hoofd
fase bekwaam heen te komen. Ook moeten de weeffoutjes zoals dubbele roostering van een
vak voor maatschappijleer op een dag dat de betreffende student op de opleidingsschool PPO
moet volgen zo veel mogelijk worden voorkomen.
Het assessment hoofdfase bekwaam door de assessoren van de opleidingsschool vindt
grondig plaats, conform de geplande procedure. De assessoren zijn goed getraind in hun rol
waardoor ook als de voorbespreking niet lukt het assessment toch gestructureerd verloopt
richting de student. De studenten merken op dat vlak voor het assessment hun leerlingen
om een oordeel over hen wordt gevraagd. Het geeft studenten een voorsprong bij hun assessment als zij – voor hun gevoel ‘burgerlijk ongehoorzaam’ de formulieren inkijken om er
achter te komen wat hun leerlingen van hen vinden. Een studente merkte op dat ze van haar
leerlingen wel wat strenger mag zijn. Later blijkt dat het hierbij gaat om de evaluatie vanuit
de themagroep kwaliteitszorg en deze evaluatie heeft niets te maken met de assessmentprocedure. Gedurende de casestudie hebben noch studenten noch assessoren goed door dat het
assessment hoofdfase bekwaam een formatief assessment is. Een student met zicht op de
studiepunten eis van 50 van de 60 studiepunten, is namelijk formeel al toelaatbaar tot het
tweede studiejaar. Assessoren zijn verbolgen over het feit dat zij notities in de portfolios van
de studenten afkomstig van de docent praktijktheorie vanuit de HR aantreffen met de felicitaties aan de studenten. Die studenten zijn dan net door hen beoordeeld voor het assessment
hoofdfase bekwaam. De beoordeling lijkt nu mosterd na de maaltijd te zijn. Wat de assessoren
niet weten is dat hun beoordeling een formatieve doelstelling heeft en niet in relatie staat tot
het toekennen van studiepunten.
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6. Voorlopige conclusies
De conclusies die we in dit hoofdstuk beschrijven zijn voorlopig omdat de gearticuleerde en
specificeerde factoren en onderliggende mechanismen nog gevalideerd moeten worden door
grondiger literatuuronderzoek. Dit maakt onderdeel uit van de volgende onderzoeksstudie
die voor studiejaar 2008 – 2009 is gepland.
In de paragrafen over toepassingsdomein wordt beschreven in welke contexten de ontwerpen
van Leren Bouwen en Opleiden in de School nog meer zouden kunnen worden toegepast. We
beschrijven onze interpretatie van de sterke en zwakke kanten van het ontwerp en eindigen in
de paragraaf over onderliggende mechanismen met een eerste voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag. Doel van deze reconstructieve studie is om met behulp van de theorie en de
praktijk van twee casestudies te komen tot een voorlopig antwoord op de eerste onderzoeksvraag: Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van leerwerkarrangementen en op welke
wijze zijn deze factoren van invloed?

6.1

Toepassingsdomein van ontwerp 1B Leren Bouwen

De opzet van het leerwerkarrangement Leren Bouwen vormt in deze vorm uitsluitend een
specifieke oplossing waarmee bouwkunde studenten bij de Hogeschool Rotterdam tot en met
2011 de kneepjes van het bouwvak onder de knie kunnen krijgen. Het bijzondere aan dit leerwerkarrangement is dat de gemeente Rotterdam en de woningbouwcorporaties van oudsher
al veel investeren in de stad en de landelijke overheidssubsidie voor Prachtwijken daar nog
een substantiële schep bovenop doet. Hierdoor is de gemeente in de gelegenheid is om huizen
in verpauperde buurten op te kopen en opdracht te verlenen aan maatschappelijke bewuste
ingenieursbureau’s en bouwbedrijven om met inzet van studenten deze panden op te knappen.
Na renovatie worden de woningen verkocht, maar de investeringen overschrijden aanzienlijk
de financiële opbrengsten. Dat de gemeente Rotterdam dit toch doet heeft te maken met de
afweging van sociale kosten die verpauperde wijken met zich meebrengen en de potentiële
opbrengsten onder andere via WOZ-belasting die de woningen de gemeente kunnen gaan opleveren als de woningen verkocht zijn. Deze opbrengsten kunnen ook nog eens verdubbelen als
de negatieve spiraal wordt doorbroken en de wijk nog eens ‘in de lift’ komt.15
Met de landelijke wervingscampagne van de gezamenlijke bouwbranche om meer jongeren aan
te trekken voor de bouw zijn subsidiemogelijkheden wellicht verruimd. Hierdoor zouden ook
bachelor opleidingen bouwkunde buiten Hogeschool Rotterdam, die niet beschikken over een
gemeentelijke opdrachtgever met een speciale pot subsidiegelden het leerwerkarrangement
kunnen toepassen. Feit is wel dat het door Keulers et al (2007) aangehaalde gezamenlijke
15 Gehoopt
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wordt op een positieve transformatie van deze oude volksbuurten naar hippe wijken waar vooral creatievelingen gaan wonen, vergelijkbaar met de buurt De Pijp in Amsterdam-West, waar in tien jaar tijd de huizen 3,5 keer
meer waard zijn geworden. In Rotterdam lijkt een dergelijk proces vooralsnog vooral in de wijk Spangen, rondom de
Wallisblokken te slagen> Het project Klushuizen heeft inderdaad een grote groep creatievellingen aangetrokken die nu
in schitterend gerenoveerde huizen wonen.
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missie van alle partijen één van de belangrijkste succesfactoren van dit project vormt en hierdoor niet helemaal gemakkelijk gekopieerd en elders herhaald kan worden.

6.2 Sterke en zwakke kanten van ontwerp 1B Leren Bouwen
Uit de bevindingen blijkt dat de zoekende weg die bewandeld is via het eerst in het kader
van een college prioriteit uitvoeren van een pilot project dat sterk in de belangstelling stond
en nog steeds staat, is zeer goed geweest om tot een sterke relationele benadering te komen. Doordat de stuurgroep een Plan van Aanpak opstelde werd steeds concreter wat ervan
partijen verwacht ging worden: taken, verantwoordelijkheden en een planning kregen steeds
meer invulling (Keulers et al, 2007, p.10).
Over de systematische benadering is overeenstemming dat deze onderwijskundige aspecten
nog minder goed zijn uitgewerkt bij het leerwerkarrangement. De verklaring hiervoor wordt
gevonden in het feit dat alle betrokkenen vanuit de bouwkundeopleiding mensen zijn die uit
de beroepspraktijk afkomstig zijn en geen specifiek onderwijskundige achtergrond hebben.
In de beschrijving van de bevindingen in de casestudie Leren Bouwen is de relationele benadering en daarmee de factor externe consistentie duidelijk herkenbaar aanwezig (gemiddelde
beoordeling: 7,14). Minder duidelijk uitgekristalliseerd is de systematische benadering en
daarmee de factor interne consistentie (gemiddelde beoordeling: 5,85). In de perceptie van
de studenten heeft de authentieke taak hen uitgedaagd om zichzelf te overtreffen en hebben
studenten zich aanzienlijk ontwikkeld in de gestelde taken en specifieke competenties. Het
leerwerkarrangement Leren Bouwen kan hierdoor als succesvol worden aangemerkt. Uit deze
eerste casestudie blijkt dat de conclusies van Kessels kunnen worden onderschreven:
‘Externe consistentie blijkt van bepalend belang te zijn voor succesvolle implementatie van
een programma. Zoals gesteld kan de ontwerper deze karakteristieke niet eenzijdig beïnvloeden door eigen activiteiten. Externe consistentie wordt mede bevorderd door een positief
klimaat ten gunste van het leren en door een actief opleidingsbeleid op bestuurlijk niveau.
Een ontwerper kan deze factoren niet veranderen in het kader van één enkel opleidingsontwerp. Echter het regelmatig toepassen van een geïntegreerde ontwerpbenadering gedurende
langere periode zal hoogst waarschijnlijk externe consistentie bevorderen en positieve opleidingseffecten mogelijk maken.’ (Kessels, 1993, p. 227).
‘In particular, professional curriculum designers should be alerted not to focus unilaterally on
the structured and internally consistent formal curriculum. Curriculum development should
be regarded, more than up till now, as a social enterprise. Therefore, developers may elaborate on their management role within that social enterprise of the educational decision-making process. Effective educational provisions are not constructed but negotiated.’ (Kessels,
1999, p.69)
Omdat in de huidige onderzoeksaanpak vooral wordt gezocht naar generiek herbruikbare
onderdelen van het leerwerkarrangement, worden domeinspecifieke problematieken wellicht
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te veel over het hoofd gezien. Een factor die vooral in het domein van Bouwkunde nader onderzocht moet worden is of de eventuele rolonduidelijkheid die begeleiders van studenten in
nieuwe leerwerkarrangementen kunnen ervaren samenhangt met de veranderde onderwijsinhoud. Een ontwerp volgens de algemeen geldende regels maken en overdragen is voor een
docent niet meer voldoende. Er wordt een inschatting van de docent verwacht of dit ontwerp,
in deze lokale setting, bij het geldende bouwbesluit, bij de aangescherpte verordening van de
Rotterdamse brandweer een haalbaar ontwerp is. Dit vereist ook van een docent meer contextspecifieke kennis en ervaring. Uit onderzoek van Dolfing, Bulte, Pilot en Vermunt (2008)
over professionalisering blijkt dat docenten bij curriculumvernieuwing, de stappen van het
noodzakelijke voorwerk nog al eens overslaan, te weten: (1) begrip krijgen van de opgave in de
betreffende context en (2) het transformeren van dat begrip in opdrachten die voor de beoogde studenten haalbaar zijn en tegelijkertijd ‘pedagogisch uitdagend’. Wanneer docenten zich
beperken tot de vraag (3) hoe zij het nieuwe onderwijs qua instructie in de vingers krijgen
(volgens het model al de derde stap), leidt dat onherroepelijk tot ongemakkelijke situaties.
Een goede rolopvatting kan het beste worden verwoord met het volgende citaat:
‘Besides the acquiring of content knowledge, the second purpose of the innovations is to
stimulate self-regulated learning of students. The teachers therefore, are expected to adopt
new pedagogical approaches (Henze, Van Driel & Verloop, 2008). A teacher as a supervisor
guides his or her team in another way than evaluating correct or incorrect answers. The
teacher’s role is more that of an experienced participant of the social practice and is more
competent in using conceptual knowledge as a tool. Furthermore s/he educates students to
participate meaningfully in social practices.’ (Dolfing, Bulte, Pilot & Vermunt, 2008)
Zoals het theoretische hoofdstuk aankondigt wordt naast het geschetste theoretische raamwerk gebaseerd op Kessels (1993, 1999) ook aandacht besteedt aan de vraag in hoeverre
de gereconstrueerde leerwerkarrangementen zijn vormgegeven als een continu leerproces
waarin verschillende vormen van leren worden gecombineerd en aandacht wordt besteed aan
het creëren van een effectieve leeromgeving?
Wat betreft het continue leerproces lijken de coach en leermeester een te strikte opvatting
aan te houden dat leren vooral zelfsturend moet zijn. In hun instructiestrategie willen zij
iedere nieuwe groep studenten de kans geven via zelfontdekkend en zelfsturend leren een
geschikte werkvolgorde te leren vinden. Hiermee erkennen zij dat leren op individueel en
groepsniveau plaatsvindt, maar zien zij het leerbedrijf niet als organisatie die ook kan leren
en die de verkregen inzichten ter beschikking kan stellen van de nieuwe groep studenten om
zodoende op de schouders te kunnen gaan staan van hun voorgangers. Waarschijnlijk zullen
de begeleiders in de loop van de toepassing van het leerwerkarrangement als ‘principeoplossing’ een scala aan instructiestijlen ontwikkelen afhankelijk van de leerstijlen en ervaringsniveau’s binnen de groepen studenten. De eerste ervaringen met de nieuwe minder ervaren 1C
groep studenten wijst in de richting dat het meer verstrekken van instructies met behulp van
de eerder behaalde resultaten ook een goede instructiestrategie kan zijn.
Wat betreft het combineren van verschillende vormen van leren valt op dat het ‘leren door
ervaring’ en ‘leren in sociale interactie’ zodanig in het ontwerp van het leerwerkarrangement
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ingebakken zitten, dat deze vormen van leren op een authentieke wijze plaatsvinden en heel
krachtig zijn. De twee vormen van leren die minder voor de hand liggen: ‘leren door theorie’
en ‘leren door kritische reflectie’, die alleen optreden als resultaat van doelbewust overleg en
zorgvuldige overdenking, worden minder waargenomen. Navraag bij de leermeester wijst uit
dat studenten wel veel met elkaar en hem bediscussieerden en ook in het overleg noteerde ik
uitdrukkingen die op reflectie duidde:
Student (RN): ‘Ik heb het er nog eens met mijn pa over gehad …’
Student (BM): ‘Ik heb nog eens zitten denken …’
Alleen echt nadrukkelijk gebruik maken van voorkennis of eerder geleerde theorieën, of iets
verdergaand dan het even op Internet surfen om just-in-time kennis te verwerven om te zien
hoe faciliteiten als elektriciteit kan worden aangevraagd, is nauwelijks waargenomen. De
coach ontmoedigt de student zelfs om een boek te raadplegen:
	Coach (JvdW): ‘Ik heb nog een tip voor (student, RN): ga niet drie uur in een bouwboek
kijken. Eisen en ontwerp moeten op elkaar afgestemd worden, sommetjes maken en
goed kijken hoe je er verslag van aan moet leveren. Heb je iets aan het voorbeeld
van het vorige pand? Jouw verslag of sommetjes hoeven niet veel beter te zijn. En
ga ermee langs de docent dinsdag.’
	Een keer als studenten een vakexpert van de hogeschool willen raadplegen memoreert coach wel nadrukkelijk aan een vuistregel die alle studenten herkennen:
	Coach (JvdW): ‘Is dat van hem dat van die Abc’tjes? Analyse, Bouwbesluit, Context, Techniek, Jaren (ivm onderhoud) en Evaluaties en-of die letter s nog een betekenis had?’
Hangt de kwaliteit van leren inderdaad af van de kwaliteit van de omstandigheden waarbinnen
het leren plaatsvindt zoals in het hoofdstuk over theorie wordt gesuggereerd? Als de kwaliteit van de omstandigheden waarbinnen wordt geleerd worden verbeterd, zou de kwaliteit
van het leren dan dus ook toenemen? Deze suggestie wordt ondersteund door de bevindingen
van de 1A groep ten opzichte van de verbeteringen bij de 1B groep studenten. Het feit dat de
studenten met ingang van groep 1B een eigen werkplek hebben wordt unaniem als een grote
verbetering gezien. De mogelijkheid om de verschillende vormen van leren te combineren illustreren de rijkheid van de werkplek als plek om te leren. In de 1A groep werd hoofdzakelijk
via individuele ervaringen geleerd en door het ontbreken van een eigen werkplek dus niet als
groep en dus nauwelijks door sociale interactie. Dat deze vormen wel op de werkvloer kunnen ontstaan, maar dat het optreden van alle vormen van leren geen vanzelfsprekendheid
is blijkt in deze 1B case studie, doordat het leren door theorie niet spontaan optreedt. In het
leerwerkarrangement zou gezien de gefragmenteerde theoretische voorkennis van de studenten daar gerichter aandacht aan besteed kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een
doorlopende kennisgestuurde leerlijn geïntegreerd met de praktijkgestuurde leerlijn.
De 1B studenten waardeerden dat zij zelf het wiel mochten uitvinden en schrijven het grote
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leereffect van het leerarrangement vooral toe aan het feit dat werkprocessen nog niet waren
geformaliseerd en zij daardoor zoveel betrokken werden in het oplossen van het onderhavige
probleem. Hun bevindingen komen overeen met de derde en vierde factor die Ellström (2001)
in verband brengt met kwaliteit van leerwerkarrangementen. In de volgliteratuurstudie zullen
deze factoren nader worden onderzocht. In Tabel 17 staan links de vijf factoren die Ellström
ontdekt heeft als factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leren in ‘work- related learning’ arrangementen en in de rechter kolom de bevindingen in de 1B case studie:
Vijf factoren van Ellström

Bevindingen in 1B case studie Leren
Bouwen

Learning potential of the task

Motivation was triggered by the
authentic task in combination with
strong sense of responsibility felt among
the students

Opportunities for feedback

‘Real work can be too capricious to offer
continuous feedback, evaluation and
reflection

Formalisation of work processes

Sole negative perception about the
coaching was the amount of instruction
the students received

Employee participation in handling problems and
developing work processes

Simultaneously this gave students
maximum learning because of the
participation to handle the problem

Learning resources

Consulting experts was valuable
for students, but timing was crucial
and difficult for students: except
for guidelines from the building &
housing department (bouw- &- en
woningtoezicht) were not used.

Tabel 17: Eerste bevindingen aan de hand van de factoren van Ellström (2001)

6.3 Toepassingsdomein van ontwerp 2B Opleiden in de School
De opzet van het leerwerkarrangement Opleiden in de School in het kader van de dieptepilots van het Ministerie van OCW past in een landelijke ontwikkeling waarin gezocht wordt
naar verdergaande samenwerkingsverbanden tussen opleidingsscholen en lerarenopleidingen waarbij opleidingsscholen een grotere verantwoordelijkheid krijgen over het opleiden van
toekomstige leraren en dan vooral over het practicumleren. Meerdere opleidingsscholen en
lerarenopleidingen zijn dus bezig om hun leerinfrastructuur op niveau te brengen dat het aan
de nog te ontwikkelen kwaliteitscriteria voldoet.
De wijze waarop Opleiden in de School door OMO, Scholengemeenschap Tongerlo en haar

96

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

96

14-01-2009

15:17:11

partnerscholen is ontworpen en wordt uitgevoerd wordt gekenmerkt door een aantal unieke
elementen, die samenhangen met de verderstrekkende ambitie van OMO-opleidingsscholen.
Door deze kenmerken zijn de factoren waarmee dit leerwerkarrangement is ontworpen en
geïmplementeerd moeilijker te kopiëren naar andere samenwerkingsverbanden tussen opleidingsscholen en lerarenopleidingen en zeker minder naar andere branches en opleidingsinstituten. Een uniek element in de opzet van de dieptepilot is de grote betrokkenheid vanuit
de directie van OMO in de persoon van de projectleider en de directeuren van de scholengemeenschappen en partnerscholen en hun verantwoordelijkheid voor de realisatie van de
pilot op de eigen opleidingsschool. In sommige gevallen heeft een directeur zelfs een actieve
verantwoordelijkheid gedragen voor een inhoudelijk thema, zoals de oud-directeur van SG
Tongerlo in de themagroep rondom Kwaliteitszorg. Dit is een belangrijke factor die vermoedelijk bijdraagt aan zowel interne als externe kwaliteit van leerwerkarrangementen, maar zeker
niet in heel veel andere contexten te realiseren is.
Ook de innovatiekracht van het kernteam in het gezamenlijke ontwikkelen van opdrachten
door docenten praktijktheorie van zowel de opleidingsschool als door ontwikkelaars van de
lerarenopleiding is een band die moet groeien en die niet zomaar gerealiseerd kan worden
tussen andere partners.
Binnen opleidingsschool Tongerlo is bovendien sprake van een sterke cultuur die op een al
lange traditie berust om verantwoordelijkheid te dragen voor het opleiden van studenten. De
sterke cultuur blijkt ook uit het feit dat er veel overeenstemming is tussen medewerkers over
wat belangrijk is en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen (Christensen, Marx & Stevenson, 2006).
In Tabel 7 staat het resultaat van die sterke cultuur omschreven als ‘geestverwantschap die
ontstaan is uit eerdere samenwerking en door standaardisatie van trainingen’. Christensen
et al (2006) geven als ultieme ‘tool’ om een sterke cultuur te bewerkstellingen religie aan.
Dit geldt ook voor OMO dat sinds haar oprichting zich sterk heeft gemaakt voor Katholiek
onderwijs in Brabant. Zonder dat deze achtergrond heel erg op de voorgrond treedt, is de religieuze dimensie wel merkbaar en juist bij deze alinea maakte de docent praktijktheorie van
de eerstejaars van de opleidingsschool de treffende opmerking:
‘Wat ik nou zo mis hier is de werkelijke ambitie om iets te betekenen voor de studenten die
wij opleiden …’
Een andere punt is de eis vanuit het Ministerie van OCW dat studenten gevarieerde leermogelijkheden wordt geboden. Doordat OMO-Scholengemeenschap Tongerlo met meerdere
partnerscholen samenwerkt en opleidingen heeft van vmbo tot gymnasium kan aan deze eis
tegemoet worden gekomen. Niet alle partners waar het Instituut van de lerarenopleidingen
mee samenwerkt in duale opleidingstrajecten, kennen vermoedelijk een dergelijk variëteit.
Overigens is het vooral een punt van aandacht voor de lerarenopleiding om studenten ook
over scholen heen variëteit in opleidingsmogelijkheden te bieden. Dit is belangrijk omdat
niet iedere student even goed zal passen binnen de OMO-scholen met een open katholieke
signatuur.
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6.4 Sterke en zwakke kanten van ontwerp 2B Opleiden in de School
In deze paragraaf kijken we vooral naar de zelfbeoordelingen die zijn ingevuld aan de hand van
de aspecten die interne en externe consistentie bepalen (zie Bijlage VI). In Tabel 15a zijn de
kwalitatieve en in Tabel 15b de kwantitatieve beoordelingen opgenomen over de aspecten van
interne consistentie. Wat vooral opvalt, zijn de hoge scores die worden gegeven (gemiddelde
waardering voor interne consistentie: 7,9) en de uniformiteit tussen beoordelaars. Slechts
bij één aspect van interne consistentie zit meer dan een punt verschil, te weten twee punten
(rapportcijfers tussen 1-10) verschil in waardering tussen de docent praktijktheorie vanuit de
Hogeschool Rotterdam die het cursusmateriaal met het cijfer 7 waardeert en de onderzoeker
die daar het cijfer 9 voor geeft. De onderzoeker vergelijkt het materiaal met het ontbreken
ervan in de eerste casus, terwijl de docent praktijktheorie/ambassadeur van mening is dat
het materiaal nog te gefragmenteerd is en wil dat er meer samenhang wordt gebracht in het
ondersteunend materiaal.
Vanwege de hoge scores zoomen we alleen in op de drie interne consistentie aspecten die een
lagere gemiddelde score dan een rapportcijfer 8 hebben gekregen. Kwaliteit van behoefteonderzoek en taakanalyse blijken aspecten te zijn die minder herkend worden door begeleiders
van studenten. Ook Kessels heeft in zijn onderzoek ondervonden dat veel bedrijfsopleidingen
deze stappen overslaan. In nadere toelichting geeft hij aan dat als er wel op een cyclische
manier aan kwaliteitsbewaking wordt gedaan hij dat ook als een vorm van behoefteonderzoek
en taakanalyse beschouwd. Omdat de dieptepilot wel jaarlijks de meningen peilt en bovendien
voortborduurt op eerdere ervaringen (pilots van OMO met Fontys en masterkl@sses) kan worden gesteld dat deze ingrediënten er in voldoende mate zijn. Vooral voor de vakinhoudelijke
(substantive) kant zou een dergelijke analyse wellicht aanvullend en behulpzaam kunnen zijn
omdat het de vraag beantwoord: hoe wordt je een goede docent biologie? Hoe wordt je een
goede docent Engels?
Bij de instructiedoelstellingen kan het erom gaan dat nog nadrukkelijker in module handleidingen en instructies per bijeenkomst van Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling wordt
aangegeven hoe er gebruik gemaakt gaat worden van datgene dat studenten de afgelopen
periode hebben verzameld aan kennis en ervaringen (learn-to-collect) en hoe deze ervaringen verbonden kunnen worden met toekomstige ervaringen (learn-to-connect) door er in de
lesvoorbereiding rekening mee te houden. Ook lijkt onbedoeld in de instructiedoelstellingen
tot nu toe vooral de nadruk te liggen leren van fouten en minder op leren van successen. Uit
onderzoek blijkt dat de succeservaringen om twee redenen van groot belang worden geacht
(Jansen, Veldman & Van Tarwijk, 2008) . Ten eerste bieden succeservaringen inzicht in wat
iemand echt wil en kan, passend in de context. Omdat een succeservaring iemand tot op zekere hoogte congruent maakt, noemt Maslow (1968) deze ervaringen ook wel intensieve identiteitservaringen. Succeservaringen zijn daarnaast van belang voor de ontwikkeling van een
positieve zelfwaardering. Deze positieve zelfwaardering maakt studenten meer open voor
het aangaan van nieuwe ervaringen en uitdagingen en helpt zo bij de ontwikkeling van een
lerende houding. De verkennende studie van Jansen et al (2008) liet opvallende uitkomsten
zien: leren van succes leidt vooral tot innovatieve voornemens, terwijl reflectie op problemen
vooral tot behoudende voornemens leidt.
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In Tabel 16a zijn de kwalitatieve en in Tabel 16b de kwantitatieve beoordelingen opgenomen
over de aspecten van externe consistentie. Ook hier nog iets hogere waarderingen (gemiddelde waardering: 8,1) en grote uniformiteit tussen de beoordelaars, nergens meer dan een
rapportcijfer verschil. Alleen het aspect van externe consistentie, de selectie van studenten,
blijft onder het rapportcijfer 8. Alle respondenten geven aan dat de selectie van de eerstejaars studenten door de Hogeschool Rotterdam gebeurt en dat de opleidingsschool vervolgens hoopt dat studenten blijven en andere collega-studenten aanmoedigen om ook naar
Tongerlo te gaan. Tot nu toe worden nog niet de streefaantallen studenten geworven waarop
de dieptepilot is ingericht en toegerust. Dit heeft vooral te maken met de beperkte groep studenten dat kiest voor een lerarenopleiding (vandaar stimuleringsmaatregelen om imago van
leerkracht te verbeteren en de aantrekkelijke vergoedingen voor studenten die kiezen voor
een lerarenopleiding). Ook de geografische ligging beperkt de hoeveelheid studenten dat
kiest voor duaal leren bij een opleidingsschool in West-Brabant. Studenten kiezen doorgaans
nogal regionaal en Roosendaal is vooral interessant als studenten ook zelf in de omgeving
wonen. Om die reden is SG Tongerlo ook het project ‘Vissen in eigen vijver’ gestart waarin
onder havisten wordt geworven om een lerarenopleiding te gaan volgen.
Ook in deze case studie komt de externe consistentie als nog iets beter naar voren dan de
interne consistentie. Aan de voorwaarde dat goede leerwerkarrangement een goede externe
consistentie moeten hebben is dus zeker voldaan. Ook aan de interne consistentie wordt
voldaan, al zijn daar voor enkele iets minder uitstekend gewaardeerde aspecten en aantal
verbeterpunten genoemd. Zie voor verdere aanbevelingen paragraaf 7.2.

6.5 Factoren en onderliggende mechanismen
In Bijlage VII zijn de factoren en onderliggende mechanismen opgesomd zoals die zijn afgeleid uit de case studies en die maken dat het ontwerp en de implementatie van leerwerkarrangementen Leren Bouwen en Opleiden in de School succesvol zijn gebleken. Op basis van
deze factoren gaan in vervolgonderzoek ontwerprichtlijnen verder uitgewerkt worden. In de
tweede onderzoeksstudie wordt dieper ingegaan op de factoren en nagegaan of deze ook
volgens literatuuronderzoek samenhangen met kwaliteit van leerwerkarrangementen.
De factoren zoals die in deze case studies zijn gevonden, zullen in samenhang worden gebracht met de factoren die uit het onderzoek van Odenthal (2003) naar voren zijn gekomen
over de bruikbaarheid en effectiviteit van ondersteuningsomgevingen door docenten bij het
ontwikkelen van leerpraktijken van hun studenten bij de Educatieve Faculteit van Amsterdam
(zie Bijlage VIII) .

99

BW-Onderzoeksrapport Josephine b.indd

99

14-01-2009

15:17:12

7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven voor de verdere ontwikkeling en het gebruik
van de ontwikkelde leerwerkarrangementen.

7.1 Aanbevelingen 1B Leren Bouwen
Tijdens de bespreking van de stuurgroep op 27 maart 2008 zijn vijf aanbevelingen gedaan,
die daarna nader worden toegelicht:
1. V
 alideer het competentieprofiel door deze te bespreken met betrokken stakeholders en
agendeer deze na eventuele bijstelling voor instemming op een stuurgroepvergadering
2. H
 eroverweeg de instructiedoelstellingen om vooral zelfsturing en ontdekkend leren te stimuleren. Differentieer de instructiedoelstellingen afhankelijk van de behoefte van studenten
en wat zij aankunnen, door te variëren in meer of mindere mate van instructie en sturing.
3. V
 indt een nieuwe instructiestrategie met bijpassende vakdidactiek uit om op doeltreffende wijze de gefragmenteerde voorkennis van studenten te integreren voor deze contextspecifieke ontwerpopgave.
4. Doordenk de meest efficiënte projectstructuur met bijbehorende communicatievormen
is, en benut in die structuur ook vanuit onderwijskundig oogpunt.
5. Voer de aanbevelingen om de kwaliteit van het leerwerkproject te vergroten uitsluitend
uit op een wijze dat de relationele benadering wordt versterkt en de externe consistentie
bewaakt.
De eerste drie aanbevelingen betreffen onderdelen die onder de systematische benadering
vallen en streven naar het vergroten van de interne consistentie. De vierde aanbeveling betreft een relationele benadering om een aspect uit de externe consistentie te optimaliseren.
En de laatste aanbeveling adviseert om de samenhang in consistentie goed in de gaten te
houden, omdat er voortdurend gebouwd moet worden aan de onderlinge verstandhouding
die is voorwaardelijk voor een kwalitatief hoogstand leerwerktraject waarin studenten het
beoogde leereffect bereiken.
Het valideren van de taak is belangrijk om meer draagvlak te generen onder de stakeholders
dat de betreffende competenties belangrijk zijn voor studenten om te verwerven. Vaak is
er sprake van enige huiver bij het werkveld om als ‘visiting critics’ gevraagd te worden om
uitspraken over studenten te doen, omdat zij niet bekend zouden zijn met de eindtermen.
Of men is huiverig vanwege de mogelijke bureaucratische papierwinkel die erbij komt kijken.
Praktijkgericht onderwijs probeert die eindtermen zo veel mogelijk overeen te laten komen
met hoe er in het werkveld ook geoordeeld wordt over het functioneren van medewerkers.
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Daar hebben leden van de stuurgroep vast geen moeite mee. Punt van aandacht is wel dat de
opleiding haar breedte houdt in het opleiden voor de gehele bouwbranche.
Wat betreft het heroverwegen om de via instructiedoelstellingen vooral zelfsturing en ontdekkend leren te stimuleren, is het advies om te differentiëren in de instructiedoelstellingen
van coach en leermeester en deze afhankelijk te maken van de behoefte van studenten en wat
zij aankunnen, door te variëren in meer of mindere mate van instructie en sturing.
Gaat de voorgaande aanbeveling meer over de pedagogiek de manier van overdracht, deze
aanbeveling duidt op de specifieke leerbehoefte die het vakgebied met zich meebrengt en met
vakspecifieke werkvormen waarmee deze lesstof het beste voor het voetlicht kan worden gebracht. Dus vindt een (voorlopig) antwoord op de vaag: hoe kan een nieuwe instructiestrategie
met bijpassende vakdidactiek ervoor zorgen dat op doeltreffende wijze de gefragmenteerde
voorkennis van studenten wordt geïntegreerd met de contextspecifieke ontwerpopgaven?
Een project met een looptijd van meer dan drie jaar neemt op termijn de proporties aan van
een onneembare horde of een afvalrace doordat mensen op sleutelposities van baan veranderen en hierdoor zorgvuldig gebouwde relatienetwerken als een kaartenhuis in elkaar kunnen
storten. Doordenk daarom nu het project uit de aanloopfase begint te komen wat de meest
efficiënte projectstructuur met bijbehorende communicatievormen kan zijn. Benut in die
structuur de stuurgroepsleden op bepaalde tijdstippen ook vanuit onderwijskundig oogpunt
als ‘visiting critics’ om studenten van waardevolle tussentijds informatie te voorzien. Wees
duidelijk in de wettelijke scheidslijn dat de hogeschool verantwoordelijk voor het onderwijs
en het werkveld de eisen mag stellen aan de beroepsproducten. De werkgever is eindverantwoordelijk voor het geleverde werk, de hogeschool voor het onderwijs, inclusief beoordeling
en planning.
Het overall advies luidt om de aanbevelingen om de kwaliteit van het leerwerkproject te vergroten gedaan moeten worden op een manier die de relationele benadering blijft volgen,
opdat de externe consistentie als voorwaardelijke factor wordt bewaakt. Het vergroten van
de interne consistentie via de systematische benadering valt het meeste onder de verantwoordelijkheid en de locus-of-control vanuit de hogeschool en moet zeker niet worden nagelaten. Alle studenten hebben recht op een goed door de hogeschool doordacht curriculum
en dat geldt dus ook voor de curriculumonderdelen ‘leerwerkarrangementen’. Nieuw in de
samenwerking met externe partijen is het belang van de relationele benadering om externe
consistentie te garanderen. De meerwaarde van de hogeschool als kenniscentrum, ligt echter
in een goed doortimmerde opzet van een leerwerkarrangement. Uiteindelijk is dat vooral
noodzakelijk voor zwakkere groepen studenten die meer last ervan hebben van onderwijs
dat niet goed in elkaar steekt (Lowijk et al, 2007). De verwachting is echter dat ook goede
studenten profiteren van een intern consistent leerwerkarrangement, in de zin dat zij er niet
alleen ‘iets van leren’, maar zichzelf ook echt kunnen overtreffen.
Zoals in de inleiding wordt geconstateerd zijn dit soort leerwerkarrangementen nog geen
business-as-usual. Hierdoor is vooral nog veel aarzeling te overwinnen bij de achterban van
betrokkenen die iets verder afstaan van het betreffende leerwerkarrangement. Bij deze case
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is bemerkt dat studenten een verschil in bejegening ervaren tussen vakexperts uit de praktijk
en vanuit de hogeschool. Hiervoor is een nieuwe houding van zowel hogeschooldocenten als
studenten benodigd. Studenten maken in leerwerkarrangementen een duidelijk stap richting
netwerkleren, het leren in een netwerk van professionals, waarin zij zelf gezien worden als
een junior medewerker die over competenties beschikt, en voor zijn of haar leren op een gerichte manier nieuwe competenties wil leren van meer ervaren professionals. Hierdoor moet
een student een professionele houding aannemen ten opzichte van vakexperts, ook als zij
de betreffende persoon al kennen als docent. En omgekeerd dient de vakexpert vanuit de
hogeschool de junior collega op professionele wijze te bejegenen ook al kent de docent de
betreffende persoon nog als student. Het hierboven beschreven proces van verandering in
attitude vergt een veranderingsproces waar meer voor komt kijken. Daarnaast is het mijns inziens nodig om een krachtig geluid te organiseren dat een leerwerktraject als ‘Leren bouwen’
de nieuwe onderwijsfilosofie belichaamt die volgt uit het position paper van de Hogeschool
Rotterdam.
De aanbeveling is om gedurende de uitvoering van de studentgroepen C, D, E, F en G tot een
zo efficiënte werkwijze als leerwerkbedrijf te komen dat het initiatief zonder subsidie of minder subsidie kan blijven draaien.

7.2 Aanbevelingen 2B Opleiden in de School
Veel aanbevelingen in deze paragraaf worden rechtstreeks afgeleid uit de vergelijking tussen
objectontwerp en realisatieontwerp conform de benadering van Goodlad (1994) dat kwaliteit van een leerwerkarrangement kan worden afgeleid uit de mate waarin voornemens uit
het plan, in de praktijk ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Daarnaast worden suggesties
gedaan die niet eerder in het voorgenomen plan hebben gestaan en waarmee wellicht een
nieuwe doorontwikkelingsfase kan worden ingezet. Deze aanbevelingen zijn erop gericht om
de samenwerking tussen de opleidingsschool met de lerarenopleiding verder uit te breiden,
ten einde bij studenten nog meer samenhang te kunnen laten ontstaan tussen theorie en
praktijk.
De aanbevelingen die rechtstreeks volgen uit de vergelijking tussen het objectontwerp en het
realisatieontwerp zijn:
1. Rationale: blijf aandacht hebben voor weeffouten en onvolledigheden in de samenwerking
en liefst tot op ieder detailniveau. Zo zijn nog niet alle opdrachten voor alle vakgebieden
contextspecifiek gemaakt, blijft daar dus mee doorgaan. Dit vereist vooral voortgaande gezamenlijke inzet van de docenten praktijktheorie van de opleidingsschool om materialen
van de Hogeschool Rotterdam door de ambassadeur worden geselecteerd om te werken
naar de situatie binnen Scholengemeenschap Tongerlo en vraagt om medewerking van de
vakdocenten van de Hogeschool Rotterdam.
2. Doelstellingen: om de doelen meer diepgaand aan de oppervlakte te brengen zal er nog
nadrukkelijker vanuit de praktijk op de theorie teruggegrepen moeten worden. De workshops
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bieden hier goede mogelijkheden voor, omdat deze eveneens theorie behandelen en de theorie regelmatig herkenbaar terugkomt in de rollenspellen. Laat studenten zelf meer parallellen trekken. Trainers moeten elkaar nog scherper houden of een nog scherpere rolverdeling
afspreken om de theorie terug te pakken tijdens de rollenspellen om minder op te gaan in
de inhoud van de rollenspellen. Tijdens de bijeenkomsten van Persoonlijke en Professionele
Ontwikkeling is het lastiger om steeds terug te grijpen op ‘de theorie’, omdat het voor de
docenten praktijktheorie minder voorspelbaar is, met welke voorbeelden en vragen de studenten zelf komen. Docenten die geconfronteerd worden met situaties waar zij een beperkte
locus-of-control hebben, vereist dat van hen een groter improvisatievermogen en een grotere
rugzak met kennis, materialen en bronnen. De vorm waarin korte theoretische achtergronden worden behandeld zoals de keer over het thema huiswerk opgeven, vormde een goede
invulling van een bijeenkomst van Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling waarvoor geen
specifieke leerinhoud is gepland. Studenten krijgen dan een stuk theorie aangereikt over het
thema, in dit geval: ‘huiswerk opgeven’, dat afkomstig is uit een bepaalde bron en worden
aangemoedigd onder begeleiding van de docent praktijktheorie aangemoedigd om aan de
hand daarvan na te denken over hoe zij zelf omgaan met het thema huiswerk opgeven en hoe
zij zich daarin kunnen verbeteren. Hun schriftelijke reflectie hierover belandt dan mogelijk
in hun portfolio. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van het kernteam/docenten
praktijktheorie.
3. Leerinhouden en Materialen & Bronnen: Geef complete bronvermeldingen (dus niet: ‘het
boek van Geerlings’, maar: Achternaam, Voorletters. (Jaar van uitgave) Titel van het boek.
Plaats: Naam van uitgever) en zorg ervoor dat de bronnen die worden gebruikt voor studenten beschikbaar zijn of worden gemaakt in de Mediatheek van Instituut voor Lerarenopleidingen. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van de docenten praktijktheorie en een
contactpersoon van de mediatheek.
4. Leeractiviteiten: Maak een (complete) lijst met verplichte en mogelijke leertaken in de
opleidingsgids die uitgezet is in de beschikbare tijd. Door de onoverzichtelijkheid vergaten
zelfs de meest gemotiveerde studenten de ‘verplichte’ opdrachten’ te doen, misschien omdat
deze pas vanaf pagina 32 te vinden zijn. Wanneer de opdrachten met andere woorden meer
‘gearrangeerd’ worden, is de verwachten dat ook de minder consciëntieuze studenten en
studenten die meer houvast nodig hebben (zoals onder andere studenten met faalangst) er
beter mee uit de voeten kunnen. Een visuele schets hoe leeractiviteiten volgens de docenten
praktijktheorie met elkaar samenhangen, kan behulpzaam zijn. Mogelijk dat twee van de acht
studenten - die door zijn gegaan - het onder andere hierdoor moeilijker hebben gehad dan
strikt genomen, noodzakelijk was. Al kan van de betreffende studenten ook worden gezegd
dat zij – achteraf bezien - wellicht beter geschikt waren geweest voor het volgen van het
reguliere traject. Een duaal leerwerkarrangement vereist een bepaalde soort ‘learning readiness’ zoals inzet, zelfwerkzaamheid en eigen initiatief, waaraan het deze studenten ook soms
ontbrak. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van het kernteam.
5. Docentrollen: OMO en haar opleidingsscholen zet met deze dieptepilot haar personeelsontwikkeling door met het verrijken van de rollen van haar leerkrachten. Deze samenwerking
maakt duidelijk dat de richting die het Instituut voor Lerarenopleiding van de Hogeschool
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Rotterdam inslaat om als expertisecentrum te gaan functioneren daar goed op aansluit. Om
haar rol als expertisecentrum nader in te vullen, worden excellente regiomanagers aangezocht en dragen vakdocenten en onderwijskundigen bij aan de curriculumontwikkeling van
opleidingsscholen waarmee een partnerschap is gesloten. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van de docenten praktijktheorie van de opleidingsscholen om vragen te blijven
articuleren en van vakdocenten en onderwijskundigen van IVL om te blijven voldoen (ook op
een proactieve manier) aan de wensen van de partners.
6. Groepen: Er zou door de leden van het kernteam meer stilgestaan kunnen worden bij de
vraag Welke impliciete beelden hebben wij over wat een effectieve leergroep is? Op basis
van die beelden kunnen interventies bedacht worden waarmee ingegrepen kan worden als de
leergroep wederom ‘weinig met elkaar heeft’. De interventies kunnen wellicht ook een goed
functionerende groep, nog beter laten leren van en met elkaar. De interventies die bij de groep
2B studenten van Opleiden in de School waren toegepast, kunnen bij een volgende groep (2C)
opnieuw toegepast worden: positieve cultuur aanmoedigen en eventueel zelfs als verplichte
opdracht om halverwege de Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling bijeenkomsten van
de studenten te vragen om een uitje voor henzelf te organiseren naar iets informatiefs waar
zij ook iets voor hun werk als leerkracht en/of hun vakgebied aan kunnen hebben. Deze laatste interventie was voorgesteld door de onderzoeker en komt voort uit het beeld dat een
effectieve leergroep ook minimaal één echte groepsopdracht moet hebben. Waarom ben je
anders een groep? Zonder groepsopdracht ben je niet meer dan een toevallige samenstelling
van individuele lerenden. Bovendien kan de groep zonder een dergelijke groepsopdracht zich
permitteren om figuurlijk ‘niets met elkaar te hebben’ omdat dat ‘letterlijk’ ook zo is. Van de
vorige groep was een aantal leden dat dit naar mijn indruk haarscherp in de gaten had en
naast de opgevoerde reden ‘te druk’ vormde dat waarschijnlijk een achterliggende reden voor
hun weigering om halverwege de rit nog een dergelijke suggestie op te pakken. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van het kernteam/de docenten praktijktheorie.
7. Locatie en tijd: Er zou ook stil gestaan moeten worden bij de vraag waar een student het
liefste nadenkt over zijn/haar werk als leraar en dat daar de benodigde ‘ruimte’ en eventuele
faciliteiten voor worden geboden. Deze aanbeveling vergt vooral inspanningen van de leden
van het kernteam.
8. Beoordeling: De procedure rondom het assessment hoofdfase bekwaam moet nader worden uitgewerkt. De procedure moet de status verduidelijken van het eindoordeel dat de assessoren van de opleidingsschool aan de student geven en hoe dat oordeel zich verhoudt tot
die van de (studieloopbaan)docent en/of ambassadeur vanuit Hogeschool Rotterdam. Een
procedure die antwoord geeft op vragen als: Op welke wijze en welk moment wordt de beoordeling bekend gemaakt aan de student? Wat gebeurt er als de assessoren een student niet
hoofdfase bekwaam vinden, maar een student is op grond van de eisen van de hogeschool
wel formeel toelaatbaar tot het tweede jaar? Wat gebeurt er als de assessoren de student
niet geschikt of gemotiveerd genoeg voor het docentschap vinden, al dan niet op een OMOschool? Deze aanbeveling vereist vooral voortgaande gezamenlijke inzet van de (studieloopbaan)docent en/of ambassadeur en de toetscommissie vanuit Hogeschool Rotterdam
en de docenten praktijktheorie en assessoren van de opleidingsschool.
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Andere aanbevelingen die niet uit de vergelijking volgen, maar nieuwe suggesties betreffen, zijn:
1.Rationale: geen aanvullende aanbevelingen
2. Doelstellingen: Concrete doelen om de brug te slaan vanuit learn-to-collect naar learn-toconnect lijken te ontbreken in de huidige opzet van Opleiden in de School. Hierdoor zitten er
een of meer kinken in de cyclus van kennisverwerving waardoor het ontwikkelen van praktijktheorie door studenten (en hun docenten) nog niet optimaal verloopt. Het volgende hoofdstuk
gaat dieper in op het matrixmodel van Healey (2005) over de samenhang tussen onderzoek
en onderwijs de zogenaamde ‘research-teaching nexus’. Omdat dit ook goede houvast biedt
hoe theorie en praktijk meer op elkaar betrokken kunnen worden is de aanbeveling hier om
de leeractiviteiten van Opleiden in de School en het curriculum op de lerarenopleiding eens
door te lopen en in te delen in deze matrix. Vanuit die indeling wordt helder welke kwadranten
nog onvoldoende aandacht krijgen zodat deze kinken in de cyclus van praktijktheorie ontwikkeling weggenomen kunnen worden.
3. Leerinhouden en Materialen & Bronnen: geen aanvullende aanbevelingen
4. Leeractiviteiten: zie onder doelstellingen, geen aanvullende aanbevelingen
5. Docentrollen: Om de potentiële samenwerkingsmogelijkheden volledig te benutten, zou
Hogeschool Rotterdam een ‘indalingsstrategie’ moeten ontwikkelen om een echt integraal
opleidingstraject te ontwerpen. De strategie is geslaagd als in de perceptie van studenten
het binnenschoolse curriculum (waar ‘learn-to-collect’ centraal staat) beter aansluit op het
practicumleren (waar ‘learn-to-connect’ centraal staat). Om gelijke tred te houden met de
personeelsontwikkeling binnen opleidingsscholen is personeelsontwikkeling van het Instituut
voor Lerarenopleidingen van groot belang. Van docenten wordt diepgaandere expertise gevraagd en een meer onderzoeksmatige insteek door bijvoorbeeld leerwerkarrangementen
op een evidence-based manier te ontwerpen en verder te ontwikkelen. De mogelijkheid om
hbo-docenten zich verder te laten ontwikkelen als lid van een kenniskring en de daarmee toegenomen mogelijkheden om via onderzoek een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling
van de beroepspraktijk van scholen in het Voortgezet Onderwijs, vormt dan ook een troef die
het Instituut voor Lerarenopleidingen meer en meer kan gaan benutten. Deze aanbeveling
vergt vooral inspanningen van de ambassadeur om een vergrootte groep docenten van IVL
te betrekken bij de dieptepilot en blijvende betrokkenheid vanuit onderzoekers en docenten
in de Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs .
6. Groepen: geen aanvullende aanbevelingen
7. Locatie: geen aanvullende aanbevelingen
8. Tijd: geen aanvullende aanbevelingen
9. Beoordeling: geen aanvullende aanbevelingen
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8. Kritische reflectie en nader onderzoek
Centrale vraag in beide case studies is hoe een student als hij/zij geconfronteerd wordt met
een uitdagende beroepsopdracht in een realistische leerwerkplek optimaal gebruik gaat maken van de door hem/haar eerder verworven kennis en inzichten en deze op een zodanige
manier verder brengt dat er voor betrokken student en opdrachtgever geheel nieuwe kennis ontstaat die wordt toegepast in nieuwe beroepsproducten. In de eerst casus gaat het
bijvoorbeeld om het van tweedimensionale bouwtekeningen te komen tot driedimensionale
artist impressions van bouwprojecten. Dit is expertise die het ingenieursbureau tot voor kort
inhuurt. Door de leerwerkopdracht is het kennis geworden die het leerwerkbedrijf nu (op de
benodigde apparatuur na) ‘in huis’ heeft omdat een student dat in dit leerwerkarrangement
heeft leren toepassen. In de tweede casus ontwikkelt een student als projectopdracht een
lessenreeks over een nieuw thema, namelijk het met leerlingen maken van een gezamenlijke
krant voor het vak Nederlands met allerlei activerende werkvormen. De opleidingsschool zou
deze lessenreeks niet hebben gekregen en de student zou deze kennis niet hebben verworven
als het leerwerkarrangement er niet was geweest. In het ideale leerwerkarrangement liggen
vier leer- en werkprocessen in elkaars verlengden:
Het leerwerkbedrijf/opleidingsschool verkrijgt nieuwe beroepsproducten
De student verwerft actuele en toepasbare beroepscompenties
Het instituut verzamelt verworven kennis binnen een ‘body of knowledge’
De leerwerkgemeenschap verbindt de ‘situated practice’ met haar leden
Een dilemma dat ik tegenkwam in de tweede casus vormt het feilt dat de kracht van een leerwerkarrangement erin is gelegen dat er een realistische beroepsvraag aan ten grondslag ligt.
Alleen de beroepsvraag sluit niet volledig aan bij de voorgeprogrammeerde curriculaopzet
zoals die is opgesteld door de verschillende vakgroepen van de lerarenopleiding. Als je het
plan (Tabel 3) voor vakgerelateerde opdrachten vergelijkt met de vakprojecten zoals ze zijn
gerealiseerd (Tabel 9, voetnoot 14) dan zitten daar aanmerkelijke verschillen in en is de angst
onder docenten van de HR dat studenten conceptuele gaten in hun kennisbasis krijgen, niet
ongegrond. Hoe beter bovengenoemde vier V’s, leer- en werkprocessen dan ook in elkaars
verlengde komen te liggen en op elkaar worden afgestemd, hoe beter het onderwijs en hoe
minder gebrekkig de aansluiting tussen onderwijs en werkveld.
Op deze plek ook een punt van reflectie die van belang is voor de verdere ontwikkeling van
ontwerpgericht onderzoek (Educational Design Based Research) over het feit dat sommige
ontwerpgerichte onderzoekers (Dede, 2004) zich afvragen wanneer het wel en geen zin heeft
om aan een tweede B versie door te ontwikkelen vanuit een bepaalde eerste A versie. Is er
een bepaalde norm of ‘significatie-maat’ aan te geven wanneer het zin heeft om aanvullende
bronnen van tijd en middelen vrij te maken om door te investeren? Beide casussen in deze
studie laten in de aanvankelijke (A versie van het) ontwerp nog niet de gewenste effecten
zien op de belangrijkste aspecten. In beide casussen is er echter sprake van een soort ‘heilig’
geloof in het ontwerp en is er een onstuitbare drang om het ontwerp ook op die punten te
verbeteren. Bovendien kunnen de aanbevelingen die er door zorgvuldig tussentijds te eva-
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lueren zijn geformuleerd worden getypeerd als ‘laaghangend fruit’ en dus redelijk makkelijk
bereikbare verbeterslagen. Bij Leren Bouwen gaat het erom dat studenten ook een leerplek
geboden moet worden zodat een uitdagende leerwerkplek aan de studenten aangeboden kan
worden. Deze interventie blijkt haalbaar doordat Ingenieursbureau Advin aan het initiatief wil
meewerken en deze interventie inderdaad het essentiële verschil blijkt te maken volgens betrokkenen, namelijk tussen of het bouwkundig vraagstuk wel of niet een reële kans van slagen
heeft. Bij Opleiden in de School is de concrete maatregel om het kernteam uit te breiden met
twee onderwijskundigen een goede en voor de opleidingsschool een welkome uitbreiding van
de inbreng vanuit de lerarenopleiding. Deze maatregel leidt echter nog steeds niet helemaal
tot het gewenste effect dat hierdoor ook de kern van het model van het CPPT te weten ‘learnto-connect’ en ‘learn-to-collect’ meer uit de verf zouden komen. Dit blijft echter ook een complex vraagstuk waarvoor niemand nog over geheel afdoende oplossingen beschikt. Het wordt
daarom zoals hierboven niet voor niets aangeduid als dé centrale vraag, die nog niet geheel
is opgelost, maar die het waard blijft om naar oplossingen te blijven zoeken.
Om het als eerste geschetste vraagstuk van theorie (onderwijs) en praktijk (werkveld) en
het versterken van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek nader toe te lichten, is het
van belang dat we het model van Healey (2005) introduceren. Het model van Healey (2005)
bestaat uit twee assen (zie Figuur 4). In de eerste as wordt onderscheid gemaakt in de mate
waarin onderwijs en onderzoek de student ziet als toehoorder of als participant. De tweede
as onderscheidt in hoeverre onderwijs en onderzoek zich vooral richten op de inhoud van
onderzoeksresultaten of vooral richten op het proces waarmee onderzoek praktijkproblemen
te lijf gaat. Dit leidt tot vier ideaal typische combinaties van onderwijs en onderzoek die alle
vier een plaats in het curriculum moeten innemen:
R
 esearch-tutored (onderzoeksbegeleid): waarbij studenten in kleine groepsdiscussies onder
leiding van een docent leren over onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld door op basis daarvan
eigen modellen op te stellen
R
 esearch-based (onderzoeksgebaseerd): waarbij studenten als onderzoekers samen met
docenten onderzoeksactiviteiten verrichten
R
 esearch-led (onderzoeksgestuurd): waarbij studenten voornamelijk via kennisoverdracht
door docenten leren over onderzoeksuitkomsten, om welke kennis het gaat wordt bepaald
door de docenten en de huidige behoefte aan interdisciplinaire praktijkgerichte onderzoekskennis
R
 esearch-oriented (onderzoeksgeörienteerd): waarbij studenten leren over onderzoeksprocessen en problemen en waarbij docenten verbanden leggen tussen onderwijsproces en kennisconstructie binnen bepaalde onderzoeksthema’s in de totale body of knowledge van het
betreffende domein.
Uit onderzoek van Jenkins, Healey en Zetter (2007) blijkt de matrixindeling van Figuur 4
voor docenten een nuttige handreiking, zienswijze of ‘bril’ om het eigen curriculumaanbod
mee onder de loep te nemen. In het vervolgonderzoek zal het model van Healey gebruikt
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worden om een interventie te ontwikkelen die aangrijpt op de factoren samenhang theorie en
praktijk en congruentie tussen leerplek en werkplek.
Ook het onderzoek van Jansen et al (2008) pleit voor lerarenopleidingen die meer gebruik
maken van onderzoeksmiddelen en in het bijzonder het leren door modellen - ook voor docenten in de begeleiding van studenten - als verbindende schakel tussen theorie en praktijk,
tussen onderzoek en onderwijs:
‘Bestaande reflectieve opleidingsaanpakken onderkennen in het algemeen zowel het belang
van ervaringskennis als theorie voor het opleiden van docenten. Er wordt echter vaak niet
goed uitgewerkt hoe de theorie moet worden verbonden met ervaringen die het uitgangspunt vormen voor reflectie … Docenten moeten naast ervaringskennis en theorieën ook beschikking hebben over conceptuele kaders waarmee ze ervaringen en theorieën beter kunnen
plaatsen en verbinden. In de wetenschap.wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van modellen
… Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid op basis van een aantal
belangrijk geachte aspecten. Een model is zelf geen theorie, maar kan de theorievorming wel
stimuleren en de theorie toegankelijk maken.’

Fig. 1 Curriculum design and the research-teaching nexus
Students as participants
Research-tutored
Curriculum emphasises
learning focused on
students writing and
discussing papers or
essays

Research-based
Curriculum emphasises
students undertaking
inquiry-based learning

Emphasis on
research
process
and problems

Emphasis on
research
content
Research-led
Curriculum is structured
around teaching subject
content

Research-oriented
Curriculum emphasises
teaching processes
of knowledge construction
in the subject

Students as participants

Source: Based on Healey (2005a, 70)

Figuur 4. Curriculumontwerp en de samenhang tussen onderzoek en onderwijs (model is gebaseerd op Healey, 2005)
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Naast de inzichten om nadrukkelijker onderzoeksmatige interventies zoals modellen te gaan
verkennen op hun mogelijkheden om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen praktijktheorie, is er een ander aspect dat tot reflectie aanzet. Het aspect betreft mijn
observatie in beide casussen dat studenten de status van HR-docenten lager in schatten
dan die van de docent van de opleidingsschool (in de 2e casus) of die van vakexperts die
ingehuurd worden door het leerwerkbedrijf (in de 1e casus). Omdat deze bevinding nog maar
slechts op twee casussen is gebaseerd moet dit inzicht nog met terughoudendheid worden
geformuleerd: het lijkt er vooralsnog op dat de waardering die studenten voor begeleiders op
de werkplek hebben hoger is en met een hogere status gepaard gaat, dan de waardering die
studenten voor docenten vanuit de Hogeschool Rotterdam hebben. In de eerste casus heb ik
er de studenten naar gevraagd:
‘… Alleen veel leraren van school zagen je nog echt als student met een klein school project.
De vakexperts van buiten zagen ons en het project meer voor vol aan.’
De opmerking duidt op een ander interessant socialisatieproces, namelijk dat studenten zich
door experts van buiten de school meer serieus genomen voelen. Uit mijn observaties blijkt
dat dit een wederzijds proces is omdat studenten ook zelf sterk de neiging hebben om zich
professioneler op te stellen tegenover vakexperts van buiten dan van binnen de hogeschool.
Zo doen studenten meer moeite om met een externe vakexpert tot een afspraak te komen.
Geconfronteerd met deze observatie wordt dit proces door de studenten zelf onderkend. Het
minder serieus nemen van het project heb ik zelf geobserveerd bij de opstelling van vertegenwoordigers van de opleiding Vastgoed & Makelaardij tijdens stuurgroepvergaderingen. Helaas
heb ik de wisselwerking tussen de 1B studenten en de vakexperts van Hogeschool Rotterdam
niet geobserveerd.
In het navolgende stuk probeer ik ook voor de tweede casus tot een voorlopige conclusie te
komen over de mogelijke oorzaken waardoor studenten de begeleiders vanuit de hogeschool
minder waarderen en minder status toekennen. Die voorlopige conclusie met mogelijke verklaringen heb ik nodig voor mijn vervolgonderzoek. Ik zie namelijk in leerwerkarrangementen
en in het begeleiden van studenten bij werkgerelateerd leren juist ook veel mogelijkheden
voor de verdere professionalisering van docenten en het verbeteren van hun werkidentiteit.
De verklaring voor (het risico van) een lagere waardering en status van HR docenten door
studenten in leerwerkarrangementen is mogelijk terug te voeren op drie aspecten:
1. de innovativiteit van de leerwerkopdracht
2. het belang dat de docent zelf en de organisatie achter de docent hecht aan het door studenten goed laten vervullen van de leerwerkopdracht
3. de mate waarin een docent zich bij de leerwerkopdrachten vraaggericht weet op te stellen.
De leerwerkopdrachten die de HR docent verstrekt in de tweede casus zijn geen van alle als innovatief aan te merken: het oefenen door studenten van lessituaties (instituutspracticum), het
opstellen van een portfolio door studenten en het nabespreken van twee films. Ter vergelijking:
de opleidingsschool biedt een workshop aan waarin met een echte acteur onderdelen van een
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les geoefend kan worden. Het bijhouden van een logboek als opmaat naar een portfolio zou
via een blog gedaan kunnen worden. Het nabespreken van een film zou echt aangegrepen
kunnen om studenten tot reflectie aan te zetten, bijvoorbeeld door het schrijven van een
reflectieverslag of zelf filmen van de voor hen herkenbare elementen. Reflectieverslagen of
filmpjes kunnen dan in een vervolgbijeenkomst worden besproken om tot een echt gesprek
erover te komen.
Om het belang inzichtelijk te maken heb ik gekeken naar twee aspecten. Ten eerste de tijdsinvestering: de lessen van de leerwerkopdrachten van de HR-docent duren vrijwel allemaal
korter dan de geplande 2,5 uur. Dit is minder het geval bij de onderdelen die verzorgd worden
door de opleidingsschool. De twee workshop duren juist langer waardoor de Professionalisering en persoonlijke ontwikkelingsbijeenkomsten (PPO) juist een half uur eerder beginnen).
Ten tweede kan het belang van leerwerkopdrachten blijken uit de mate waarin het resultaat
ervan bruikbaar is voor de HR als kennisinstituut of de opleidingsschool als Center for Professional Teacher Training. Kanttekening hierbij is dat het CPTT overigens ook als gezamenlijk
belang wordt gezien. Ik heb niet waargenomen dat er een duidelijk belang van de resultaten
van leerwerkopdrachten is voor bijvoorbeeld de opbouw van de Body of Knowledge of het
onderzoeksprogramma van het Instituut voor Lerarenopleiding als kennisinstituut. Voor de
opleidingsschool als CPTT wordt het belang ook niet veelvuldig genoemd. Het ligt echter voor
de hand dat de Stagepracticumdocent die de studente begeleidt die het krantenproject heeft
ontwikkeld daar tevreden over is en dat ook laat blijken. De studente ontwikkelde materialen
die volgend jaar weer gebruikt kunnen worden door de docent of een nieuwe student.
De mate waarin de docent zich bij leeropdrachten vraaggericht weet op te stellen hangt voor
een deel samen met voorgenoemde twee aspecten. Als je nieuwe onderwijselementen toepast, ben je vanzelf als docent er meer op gericht om studenten naar hun mening te vragen.
Hoe groter het belang dat je hecht aan goede resultaten uit de leerwerkopdrachten hoe meer
interesse je als docent zult tonen om hen daarbij op een vraaggerichte manier te begeleiden.
Ook los van deze aspecten is het zaak om als begeleiders van studenten, dat geldt zeker voor
HR-docenten om de houding te doorbreken dat je begeleiding (al jaren) op een bepaalde manier doet. Een gezonde mate van twijfel aan je eigen handelen zou feitelijk ieder leerwerkarrangement moeten begeleiden, want je streeft als het goed is naar iets nieuws en dus anders
dan je tot dan toe gewend bent. Wil je echt een student het verschil laten maken en zichzelf
laten overtreffen, dan past daarin het beste een vraaggerichte houding hoe jij daar als docent
het beste bij kunt ondersteunen.
Als ik de reflectie over deze drie aspecten combineer met mijn eerdere reflectie om meer
onderzoeksmatige aspecten te integreren in het begeleiden van studenten, dan valt mij op
dat in het curriculumontwerp model van Healey (Figuur 4) als het om ‘teaching’ en de docentrol gaat dit als aanvullend proces kan worden opgevat aan ‘learning’ door de student. Of
anders geformuleerd: wanneer de student als publiek de ‘research led’ onderzoeksinzichten
van de docent tot zich neemt en de docent in de ‘research-oriented’ activiteiten de (onderzoeks)resultaten van de student probeert te integreren in het kennisproductieproces en de
body of knowledge van het instituut, is de docent dus juist zeer druk als participant aan
het werk. Als de student als participant druk met onderzoeken bezig is, dan past juist een
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heel vraaggerichte audience-achtige opstelling van de docent. Ook de begrippen learn-tocollect en learn-to-connect kunnen in deze benadering en het model als aanvullend begrippenpaar worden vervlochten. Als je de rol van audience vervult, ben je wellicht vooral bezig
met learn-to-collect. Als je de rol van participant vervult, ben je wellicht vooral bezig met
learn-to-connect. Wanneer een student zich als publiek opstelt en vooral bezig is om nieuwe
kennis te verzamelen (learn-to-collect) is de docent juist druk als participant bezig om verworven kennis te verbinden met onderwijs (research led) of in te passen in de gehele bodyof-knowledge (research-oriented) en dat zijn juist vooral leerstrategieën die vallen onder de
term learn-to-connect. En omgekeerd: Als een student als participant vooral druk bezig is om
door het schrijven van papers en essays onderzoeksresultaten met elkaar te verbinden en
via participerend onderzoek grip te krijgen op de betekenis van de verzamelde gegevens, is
een student dus vooral bezig met learning-to-connect. Op dat moment kan de docent meer
achterovergebogen als audience toekijken en de bevindingen van de studenten verzamelen
via learning-to-collect.
In het verlengde van de succeservaring om de ontwerpgerichte onderzoeks- en adviesmethode toe te passen bij vier INHolland case studies, bemerk ik het gemis bij het doen van louter
reconstructief onderzoek dat je als onderzoeker alleen dingen registreert en zo min mogelijk
intervenieert. Hierdoor mis je als onderzoeker een onderwijskundig adviseur die de adviesrol
op zich kan nemen en de betrokken praktijkmensen met raad en daad ter zijde kan staan bij
hun ‘zorgpunten’. In beide cases (in de tweede casus werd dit duidelijker gearticuleerd dan bij
de eerste casus) merkte ik dat de betrokken praktijkmensen juist een grote behoefte aan ondersteuning hebben bij de keuzes die zij maken. Naast die grote behoefte aan ondersteuning
bemerkte ik overigens ook huiver en tegenstrijdige signalen. Het vergt namelijk ook moed en
commitment van alle betrokkenen om voor ontluikende inzichten en patronen naar verklaringen te zoeken. Zeker als die verklaringen niet altijd even gunstig uitvallen.
Tot op heden is nog niet zoveel bekend over de opzet van leerwerkarrangementen dat als
houvast kan bieden. Hierdoor zou ik het zelf als ik ook de rol van onderwijskundig adviseur had
moeten vervullen, moeilijk gevonden hebben waar ik mijn adviezen op had moeten baseren.
Doordat er nog veel onontgonnen gebied verkend moet worden en hiervoor veel inzichten uit
verschillende theoretische bronnen gecombineerd moeten gaan worden, is de keuze om eerst
voor een reconstructieve studie te kiezen goed te verdedigen. Deze vertraging leidt er vervolgens in de tweede onderzoeksstudie hopelijk toe dat de ontwerprichtlijnen voor veel praktijkmensen een houvast gaan bieden in de verdere ontwikkeling van leerwerkarrangementen.
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9.

Tot slot

Tot slot wil ik alle betrokkenen bedanken voor de bereidwillige medewerking aan dit casestudyonderzoek, die ik gedurende de gehele onderzoeksperiode heb gekregen.
Voor case 1B Leren Bouwen betreft dit de betrokkenen vanuit Hogeschool Rotterdam (Jaap
van der Weide, Ron Weerheim en Peter Budde), het leerbedrijf (Coen van Wanrooij en Guido
Beijers) en de leden van de stuurgroep (An Huitzing, Bram Both, Rob Lansbergen, Jaap Geluk, Adrie Jongelen, Jan Erik ten Hope, Eric Trinconi) die zich erg betrokken toonden bij de
resultaten van deze casestudie. Een special woord van dank gaat uit naar de betreffende
studenten (Louise Stoop, Iris Wildeman, Bart Machielsen, Laurens van der Most en Rogier
Natte) die uitblonken in het organiseren van gezellige bijeenkomsten waar ik ook regelmatig
bij aanwezig mocht zijn. Ik beschouw het als een voorrecht om te hebben kunnen zien hun
jullie vakman- en vakvrouwschap zich ontwikkelde gedurende de onderzoeksperiode.
Voor case 2B Opleiden in de School betreft dit de betrokkenen vanuit Hogeschool Rotterdam
(Michel Panis en Arend Meijer), vanuit de Scholengemeenschap Tongerlo het kernteam (Ad
van Opdorp en Thea Hermans), de kwaliteitszorgmedewerkster (Michelle Borghouts-Hesseling) en alle Schoolpracticumdocenten en Collegebegeleiders die ik tijdens workshops of assessments aan het werk heb gezien, en de projectleider vanuit Ons Middelbaar Onderwijs
(Jos Hulsker). De studenten (Kirsten Withagen, Tess Roozen, Klarina Schot, Niels Rasenberg,
Joeri de Man, Jochem Borst, Jeroen Verheij, Jesse Vorsteveld) wil ik bedanken, omdat zij
mij steeds hebben toegestaan om hen te observeren, zonder te weten waar ik nou precies op
lette tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten, de workshops, een enkele les en hun assessment
hoofdfase bekwaam. Ik vond het bijzonder om van enkelen van jullie het portfolio te mogen
lezen. Het was mooi om te zien hoe in de loop van het practicumleren de onzekerheid over
de studie- en werkkeuze wegebde en daarvoor in de plaats leerkrachten in spé te voorschijn
kwamen.
Ook wil ik overige betrokkenen van OMO scholen bedanken die ik tijdens een zeer plezierige
en informatieve studiereis in september 2008 naar Engeland heb leren kennen en van wie
ik met een aantal over mijn onderzoeksinspanningen van gedachten heb mogen wisselen of
corresponderen: Alice Ruers, Henrie van het Hof, Jac de Bruin, Marijke Broodbakker, Corry
Kocken, Hans van Oosteren, Jan Verbruggen, Christl van Bekerom, Edward de Gier, Mieke van
Hout-van Dijk, Lidy Kooij, Joop Dirksen, Henny Raats, Johan van Oosterhout, Jeroen Imants
van het ILS van de Radboud Universiteit en Rosa Hesseling die vanuit KPC Groep de reis samen met Jos Hulsker had georganiseerd.
Last but not least een woord van dank aan de financiers van dit onderzoek (zie noot 1).
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Bijlage I: Bronnenoverzicht 1B Leren Bouwen
Voor de kwalitatieve gegevensverzameling van case studie 1B Leren Bouwen zijn de volgende
bronnen geraadpleegd:
Kwalitatieve gegevensverzameling:
•D
 ocumenten (PvA, PvE, notulen, wervingstekst met competentieprofielen, brieven inzake
bouwaanvraag etc)
•O
 bservaties tijdens bouwvergaderingen (27/09/07, 04/10/07, 11/10/07, 18/10/07, 22/11/07,
29/11/07)
•O
 bservaties tijdens overige bijeenkomsten (27/08/07, 05/11/07, 13/11/07, 10/01/08,
31/01/08)
• Tijdens stuurgroepvergaderingen (16/10/07, 20/11/07, 25/01/08)
Voor de kwantitatieve gegevensverzameling is tussen 30 januari en 1 februari 2008 een evaluatievragenlijst afgenomen onder de 1B studenten:
Kwantitatieve gegevensverzameling:
•N
 =5, response rate = 100% op custom made evaluatievragenlijst (digitale afname tussen:
30/01/08 – 01/02/08)
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Bijlage II: Evaluatievragenlijst 1B Leren Bouwen
Systeem: EvaSys, IvL, Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs, Kwaliteit van het leerwerktraject, Evaluatie onder 1B Studenten (VB EO1BSTUD)
Periode: Blok 1 en 2 Studiejaar: 2007 - 2008
Docent: Jaap van der Weide Onderzoeker: Josephine Lappia
1. Algemeen
Hier tref je de vragenlijst aan voor het evaluatieonderzoek onder studenten naar jouw ervaringen bij het leerwerkproject Leren Bouwen. Mocht je problemen ondervinden bij het invullen van de vragenlijst, of andere vragen hebben, neem dan contact op met Josephine Lappia:
J.H.Lappia@hro.nl of 010-2414431.
Probeer bij het beantwoorden van de vragen zo veel als mogelijk is, antwoord te geven, dat
wil zeggen zo min mogelijk n.v.t. aankruisen en zo min mogelijk de middelste (neutrale) keuze
te gebruiken. De uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld. Dat houdt o.a. in dat jij jouw
eigen individuele resultaten krijgt teruggekoppeld. Alle overige resultaten worden alleen op
groepsniveau gerapporteerd.
Succes en dank voor het invullen van de vragenlijst!
Josephine Lappia
Onderzoeker Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs
Hogeschool Rotterdam
2. Studentgegevens
2.1 H
 oe heet je?
Bart Machielsen / Iris Wildeman / Laurens van der Most / Rogier Natte / Louise Stoop
2.2 Wat is je e-mail adres?
2.3 Wanneer ben je aan de opleiding begonnen?
voor of in 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007
2.4 Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit evaluatieonderzoek?
Ja / Nee
2.5 Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het promotieonderzoek
van Josephine Lappia?
Ja / Nee
2.6 Welke opleiding volg je?
Hbo – Civiele Techniek / Hbo – Bouwkunde / Anders
2.7 Wat is je studentnummer?
2.8 Geslacht: Man / Vrouw
2.9 H
 oeveel studiepunten (uit gedrukt in European Credits: EC) heb je (bij benadering) behaald bij aanvang van het project?
3. Motivatie en voor- en nadelen van leerwerkproject
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3.1 Wat heeft je destijds getriggerd om aan het project te gaan deelnemen?
3. Motivatie en voor- en nadelen van leerwerkproject [Continue]
3.2 Wat zijn volgens jou de grootste voordelen om aan dit leerwerkproject deel te nemen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
	project draait om reële praktijkvragen / project draagt bij aan maatschappelijke doelstelling / project levert mij actuele beroepskennis op / project vergroot mijn kans op een baan
/ Anders
3.3 Welke andere voordelen van deelname aan dit project heb je ervaren?
3.4 Wat zijn volgens jou de grootste nadelen om aan dit leerwerkproject deel te nemen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
	Geen Extra inspanning / Minder gelegenheid tot verwerven van kennis / Te grote verantwoordelijkheid / Minder flexibel in mijn tijdsindeling / Anders
3.5 Welke andere nadelen van deelname aan dit leerwerkproject heb je ervaren?
4. Algemene taken en competenties
Beoordeel jezelf op de algemene taken en competenties die in dit leerwerkproject een rol
spelen:				
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
4.1 Ik heb affiniteit met technische sector
4.2 Ik kan probleemgericht oplossingen ontwikkelen en/of ontwerpen
4.3 Ik schakel probleemgericht kennis en methoden & technieken in
4.4 Zo nodig ontwikkel ik probleemgericht kennis en methoden & technieken
4.5 Ik ben enthousiast voor dit leerwerkproject
4.6 Ik wil de praktijk ervaren in dit leerwerkproject
4.7 Ik ben leergierig
4.8 Ik weet van aanpakken
4.9 Ik heb geen 9-5 mentaliteit
4.10 Ik ben een teamplayer
4.11 Ik beheers Auto-Cad tekenen
4.12 Ik voel mij verantwoordelijk voor het te leveren product
4.13 Ik voel mij in staat om een plan van aanpak op te stellen
4.14 Ik voel mij in staat om locatie, situatie en beleid te inventariseren
4.15 Ik voel mij in staat om n.a.v. onderzoek ter plaatse, eisen, wetgeving, opdrachtgever, omgeving enz. randvoorwaarden vast te stellen
4.16 Ik voel mij in staat tot het bijhouden van een projectadministratie (uren en knelpunten)
4.17 Ik voel mij in staat tot het toetsen van ontwerpen aan het Plan van Eisen/ randvoorwaarden
4.18 Ik voel mij in staat tot het uitwerken van schetsontwerp tot bestek: bouwkundig
4.19 Ik voel mij in staat tot het uitwerken van schetsontwerp tot bestek: constructie
4.20 Ik voel mij in staat tot het uitwerken van schetsontwerp tot bestek: installatie
4.21 Ik voel mij in staat tot het uitwerken van schetsontwerp tot bestek: bouwfysica
4.22 Ik voel mij in staat tot het uitwerken van bestek- naar werktekening
4.23 Ik voel mij in staat tot het schrijven van het bestek
4.24 Ik voel mij in staat tot het toetsen van het plan aan het bouwbesluit en dit rapporteren
4.25 Ik voel mij in staat tot het maken van berekeningen nodig voor het indienen van een
bouwvergunning
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4.26 Ik voel mij in staat tot het notuleren van diverse vergaderingen
4.27 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: samenwerking
4.28 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: samenhang bouwproces
4.29 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: praktijkgericht werken
4.30 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: het schrijven van bestekken
4.31 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: het toetsen aan bouwbesluit
4.32 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: aanvragen van bouwvergunning
4.33 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: vergadertechniek/notuleren
4.34 Ik heb mij verder kunnen ontwikkelen in: communicatie en draagvlak
5. Specifieke taken en competenties
5.1 Welke rol vervulde je voornamelijk binnen het leerwerkproject?
Projectleider / Adviseur Ontwerp / Adviseur Constructie / Adviseur Bouwfysica /
Adviseur Installaties / Werkvoorbereider
5. Specifieke taken en competenties [Projectleider]
Beoordeel jezelf op de specifieke taken en competenties die in dit leerwerkproject een rol spelen:
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.2 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met het aansturen van een projectteam
bestaande uit leden afkomstig van verschillende vakdisciplines
5.3 Voor aanvang van het project had ik al een flexibele en praktische instelling en toon eigen
initiatief
5.4 Voor aanvang van het project was ik al een teamworker die beschikt over een grote mate
van zelfstandigheid
5.5 Voor aanvang van het project beschikte ik al over uitstekende communicatieve vaardigheden: overleggen, vergaderen, rapporteren, presenteren en adviseren
5.6 V
 oor aanvang van het project ben ik al in staat gebleken om te plannen, de voortgang te
bewaken en betrouwbare projectplannen te realiseren
5.7 Ik ben in staat gebleken tot het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden
(opdrachtgever, coach enz.) van start tot oplevering van het project
5.8 Ik ben in staat gebleken tot het zorgen voor de juiste taakverdeling binnen de projectgroep
5.9 Ik ben in staat gebleken tot het organiseren, voorzitten en/of bijwonen van vergaderingen
(planteam/ontwerpteam/stuurgroep)
5.10 Ik heb mij als projectleider verder ontwikkeld in: samenwerking
5.11 Ik heb mij als projectleider verder ontwikkeld in: besluitvaardigheid
5.12 Ik heb mij als projectleider verder ontwikkeld in: kwaliteitsbewaking
5.13 Ik heb mij als projectleider verder ontwikkeld in: leiderschap
5.14 Over mijn taken en competenties als projectleider wil ik nog toevoegen dat ... (graag aanvullen)
5. Specifieke taken en competenties [Adviseur Ontwerp]
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.15 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met ontwerpen
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5.16 Voor aanvang van het project was ik al creatief en dacht ik al buiten bestaande patronen
5.17 Ik ben in staat gebleken om een programma van eisen te vertalen in een integraal ontwerp
5.18 Ik ben in staat gebleken om na te denken en te werken aan alternatieven: opstellen,
beoordelen en adviseren over alternatieven
5.19 Ik heb mij als Adviseur Ontwerp verder ontwikkeld in: scenario’s ontwikkelen
5.20 Over mijn taken en competenties als Adviseur Ontwerp wil ik nog toevoegen dat ...
(graag aanvullen)
5. Specifieke taken en competenties [Adviseur Constructie]
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.21 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met constructie
5.22 Voor aanvang van het project was ik al in staat om een bouwkundig ontwerp (woning)
constructief te ontwerpen/te toetsen
5.23 Ik ben in staat gebleken een gebouw constructief verantwoord te ontwerpen
5.24 Ik ben in staat gebleken om na te denken en te werken aan alternatieven: opstellen,
beoordelen en adviseren over alternatieven
5.25 Ik heb mij als Adviseur Constructie verder ontwikkeld in: scenario’s ontwikkelen
5.26 O
 ver mijn taken en competenties als Adviseur Constructie wil ik nog toevoegen dat ...
(graag aanvullen)
5. Specifieke taken en competenties [Adviseur Bouwfysica]
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.27 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met bouwfysica
5.28 V
 oor aanvang van het project was ik al in staat om een bouwkundig ontwerp (woning)
bouwfysisch te beoordelen
5.29 Ik ben in staat gebleken om een gebouw bouwfysisch verantwoord te ontwerpen
5.30 Ik ben in staat gebleken om na te denken en te werken aan bouwfysische alternatieven:
opstellen, beoordelen en adviseren over die alternatieven
5.31 Ik heb mij als Adviseur Bouwfysica verder ontwikkeld in: scenario’s ontwikkelen
5.32 O
 ver mijn taken en competenties als Adviseur Bouwfysica wil ik nog toevoegen dat ...
(graag aanvullen)
5. Specifieke taken en competenties [Adviseur Installaties]
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.33 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met installaties
5.34 V
 oor aanvang van het project was ik al in staat om voor een bouwkundig ontwerp (woning) de installaties te ontwerpen
5.35 Ik ben in staat gebleken om voor het gebouw (woning) de installaties te ontwerpen
5.36 Ik ben in staat gebleken om na te denken en te werken aan alternatieven: opstellen,
beoordelen en adviseren over alternatieven
5.37 Ik heb mij als Adviseur Installaties verder ontwikkeld in: scenario’s ontwikkelen
5.38 Over mijn taken en competenties als Adviseur Installaties wil ik nog toevoegen dat ...
(graag aanvullen)
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5. Specifieke taken en competenties [Werkvoorbereider]
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
5.39 Voor aanvang van het project had ik al affiniteit met uitvoerend bouwbedrijf
5.40 Ik ben in staat gebleken om het project voor te bereiden, door bijvoorbeeld het opstellen
van een bouwplaatsinrichting
5.41 Ik ben in staat gebleken om planningen op te stellen (voorbereiding, inkoop, materiaal
en personeel)
5.42 Ik ben in staat gebleken om de inkoop voor te bereiden
5.43 Ik ben in staat gebleken tot budgetteren door bijvoorbeeld het opstellen van nauwkeurige uittrekstaten
5.44 Ik heb mij als Werkvoorbereider verder ontwikkeld in: werkvoorbereiding
5.45 Ik heb mij als Werkvoorbereider verder ontwikkeld in: scenario’s ontwikkelen
5.46 Over mijn taken en competenties als Werkvoorbereider wil ik nog toevoegen dat ...
(graag aanvullen)
5.47 H
 oe heb je het ervaren om samen te werken met student-collega’s uit verschillende
vakdisciplines?
5.48 Als je een top 3 moet samenstellen van wie van je medestudent-collega’s je het meest
heb geleerd, wie staat dan op nummer 1?
Bart / Iris / Laurens / Rogier / Louise
5.49 En wie staat dan op nummer 2?
Bart / Iris / Laurens / Rogier / Louise
5.50 En wie staat dan op nummer 3?
Bart / Iris / Laurens / Rogier / Louise
6. Begeleiding tijdens het project
Tijdens het leerwerkproject ben je op de werkvloer begeleid door een leermeester. Vanuit
school ben je begeleid door een coach. Zowel de leermeester als de coach krijgen graag jullie
feedback over hun begeleiding. Op een zevental onderwijsdimensies vragen we jouw mening:
eerst over de leermeester en daarna over de coach.
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
6.1 D
 e leermeester heeft er (mede) voor zorg gedragen dat de praktijkvragen systematisch
zijn aangepakt (structuur)
6.2 D
 e leermeester heeft complexe onderdelen van de praktijkvragen helder toegelicht (explicatie)
6.3 D
 e leermeester heeft aanwijzingen verstrekt over hoe de praktijkvragen aangepakt moesten worden (instructie)
6.4 D
 e leermeester heeft mij betrokken bij en geïnteresseerd voor de praktijkvragen (stimulatie)
6.5 D
 e leermeester heeft het belang en nut van de praktijkvragen voor de opleiding en/of het
beroep aangegeven (validatie)
6.6 D
 e leermeester heeft ruimte geboden voor vragen en opmerkingen over de praktijkvragen (conversatie)
6.7 D
 e leermeester heeft gedachtewisseling en gedachtevorming over de interpretatie van de
praktijkvragen bevorderd (interactie)
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6.8 D
 e coach heeft er (mede) voor zorg gedragen dat de praktijkvragen systematisch zijn
aangepakt (structuur)
6.9 De coach heeft complexe onderdelen van de praktijkvragen helder toegelicht (explicatie)
6.10 D
 e coach heeft aanwijzingen verstrekt over hoe de praktijkvragen aangepakt moesten
worden (instructie)
6.11 De coach heeft mij betrokken bij en geïnteresseerd voor de praktijkvragen (stimulatie)
6.12 D
 e coach heeft het belang en nut van de praktijkvragen voor de opleiding en/of het beroep aangegeven (validatie)
6.13 D
 e coach heeft ruimte geboden voor vragen en opmerkingen over de praktijkvragen
(conversatie)
6.14 D
 e coach heeft gedachtewisseling en gedachtevorming over de interpretatie van de
praktijkvragen bevorderd (interactie)
6. Begeleiding tijdens het project [Rolverdeling]
6.15 Hoe zou je de rolverdeling in de begeleiding door de leermeester en de coach typeren?
6.16 Op welke punten heb je wellicht begeleiding gemist?
6.17 H
 oe beoordeel je dat de coach meestal op vaste momenten (in plaats van op afroep) beschikbaar was en was de frequentie (een keer per week) genoeg?
vaste moment is ok en hij was er vaak genoeg / vaste moment is ok, maar
vaker zou prettig zijn / liever flexibele momenten, maar hij was er vaak genoeg / liever
flexibele momenten en liever vaker
6. Begeleiding tijdens het project [Raadplegen van vakexperts]
6.18 W
 elke vakexperts (via de hogeschool) heb je tijdens het leerwerkproject geconsulteerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Detaillering (Cloosterman) / Bouwfysisch (Bosch) / Constructie (Van Rosmalen) /
Constructie (Bierma) / Renovatie (Hulsof)
Over het consulteren van de vakexperts (via de hogeschool) willen we graag je mening
weten. Vul n.v.t. in als je de betreffende vakexpert niet hebt geconsulteerd.
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
6.19 Het consulteren van Dhr. Cloosterman had toegevoegde waarde
6.20 Het consulteren van Dhr. Bosch had toegevoegde waarde
6.21 Het consulteren van Dhr. Van Rosmalen had toegevoegde waarde
6.22 Het consulteren van Dhr. Bierma had toegevoegde waarde
6.23 Het consulteren (de cursus) van Mevr. Hulsof had toegevoegde waarde
6.24 W
 elke vakexpert (uit de beroepspraktijk) heb je geconsulteerd tijdens het leerwerkproject? (meerdere antwoorden mogelijk)
Constructeur (via Advin) / 3D Adviseur (via Advin) / BoWoTo Adviseur van dS+V
(Neugebauer) / BoWoTo Adviseur van dS+V (Rakesh) / Bouwplaats Adviseur van
DVBR/H (Van Tricht) / Projectleider van DVBR/H (Lansbergen)
Over het consulteren van de vakexperts (via de beroepspraktijk) willen we graag je mening weten. Vul n.v.t. in als je de betreffende vakexpert niet hebt geconsulteerd.
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Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
6.25 Het consulteren van de constructeur via Advin had toegevoegde waarde
6.26 Het consulteren van de 3D Adviseur via Advin had toegevoegde waarde
6.27 H
 et consulteren van BoWoTo Adviseur (Dhr. Neugebauer) had toegevoegde waarde
6.28 Het consulteren van BoWoTo Adviseur (Dhr. Rakesh) had toegevoegde waarde
6.29 H
 et consulteren van de Bouwplaats Adviseur van DVBR/H (Dhr. Van Tricht) had toegevoegde waarde
6.30 Het consulteren van de Projectleider van DVBR/H (Dhr. Lansbergen) had toegevoegde
waarde
6.31 H
 oe beoordeel je in het algemeen het gemak waarmee je de vakexpert(s) via de hogeschool kon inschakelen?
zeer moeilijk / moeilijk / soms moeilijk - soms gemakkelijk / gemakkelijk / zeer gemakkelijk
6.32 H
 oe beoordeel je in het algemeen het gemak waarmee je de vakexpert(s) uit de beroepspraktijk kon inschakelen?
zeer moeilijk / moeilijk / soms moeilijk - soms gemakkelijk / gemakkelijk / zeer gemakkelijk
6.33 Hoe beoordeel je het op afroep consulteren van vakexperts?
6.34 W
 as het moeilijk om te beslissen op welk moment je het beste een vakexpert kon consulteren? ja / nee / weet niet
7. Binding
Antwoordmogelijkheden: zeer oneens – oneens – neutraal – eens - zeer eens - n.v.t.
7.1 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met mijn opleiding
7.2 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met mijn beroep
7.3 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met de docenten van de hogeschool
7.4 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met mijn medestudenten
7.5 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met Advin
7.6 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met DVBR/H
7.7 Door dit leerwerktraject voel ik meer binding met gemeente Rotterdam (als opdrachtgever)
7.8 D
 it is de laatste vraag van deze vragenlijst: welke voor jou belangrijk onderwerpen zijn
nog niet aan de orde geweest? en: wat wil je daarover aan ons kwijt?
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Bijlage III: Kwaliteitsbeoordeling Casus 1B

Aspecten IC

Onderzoeker

Docent

Leermeester

Lijnmanager

1

Kwaliteit behoefte
onderzoek

m.v.

m.v.

m.v.

m.v.

m.v.

2

Taakanalyse

6,8

6

7

5

9

3

Instructie
doelstellingen

4,5

5

5

1

7

4

Evaluatie criteria

5,7

5

4

m.v.

8

5

Evaluatie
instrumenten

5,5

5

4

7

6

6

Ontwerp instructie
strategie

6,7

5

7

m.v.

8

7

Ontwikkeling
cursus materiaal

m.v.

5

m.v.

m.v.

8

Gemiddelde per ondervraagde

5,17

5,40

4,33

7,67

Gemiddelde beoordeling interne
consistentie (1B)

5,85

Tabel 10b Kwantitatieve resultaten beoordeling 1B op aspecten van systematische benadering als indicatoren voor de
factor Interne Consistentie
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Aspecten EC

Onderzoeker

Docent

Leermeester

Lijnmanager

8

Projectmanagement

6,7

6

5

m.v.

9

9

Verstand-houding

6,3

6

m.v.

6

7

10

Betrokkenheid lijnmanagement

7

6

7

7

8

11

Overeenkomst
leer- en
werksituatie

8

8

9

7

8

12

Praktijk-ervaring
trainers

7,8

7

7

8

9

13

Selectie trainees

6,8

6

6

7

8

Gemiddelde per ondervraagde

6,5

6,8

7

8,17

Gemiddelde beoordeling externe
consistentie (1B)

7,14

Tabel 11b. Kwantitatieve resultaten beoordeling 1B op aspecten van relationele benadering als indicatoren voor de factor
Externe Consistentie
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Bijlage IV: Bronnenoverzicht Case 2B
Voor de kwalitatieve gegevensverzameling van case studie 2B Opleiden in de School zijn de
volgende bronnen geraadpleegd:
Kwalitatieve gegevensverzameling:
• Interviews (MP 07/01/08, AM 10/01/08, JH 17/01/08, TH 19/02/08)
•D
 ocumentenanalyse ca. 266 pag. algemeen en ca 120 pag. assessment portfolio (Projectplan, x-aantal pag; Addendum – Duaal nieuwe stijl, 11 pag, Nieuwsbrief december 2007, 2 pag;
Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 2e herziene
versie, 37 pag.; Studiegids 07-08 Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs / BVE, Praktijkgids
voor stages en duale trajecten, Herziene versie 2.1, oktober 2007, 54 pag.; Opleidingsgids
Algemeen deel Leerjaar 2006-2007, 56 pag; Opleidingsgids Specifiek Duaal-plus, Leerjaar
2007 – 2008, 39 pag.; Opleidingsgids, Specifiek Duaal 2, Leerjaar 2006-2007, 20 pag; Opleidingsschool CPTT, Thema Communicatie, 9 pag; Opleidingsschool CPTT, Thema Omgaan
met lastig gedrag, 9 pag; Instituutspracticum (IP-Vakdidactiek), 4 pag; JB, Reflectieverslag
- 01/04/08, 25 pag; DVD Dagdelenonderwijs: durven, delen, doen. Roosendaal: Norbertuscollege: 2x assessment portfolio’s, 80 pag’s)
•O
 bservaties tijdens groepsbijeenkomsten (29/01/08, 12/02/08, 19/02/08, 20/02/08,
11/03/08, 01/04/08, 08/04/08, 15/04/08, 22/04/08, 13/05/08, 27/05/08, 03/06/08,
10/06/08, 17/06/08)
•O
 bservaties individuele gesprekken of lesobservatie (KW, 2e voortgangsgesprek: 21/02/08,
TR: 02/04/08, JdM, 3e voortgangsgesprek: 27/05/08)
• Observatie tijdens assessment hoofdfase bekwaam (24/06/08)
•O
 bservaties tijdens vergaderingen kernteam (11/04/08, 07/07/08 1e terugkoppeling van onderzoeksbevindingen)
• Tijdens studiereis naar Engeland (22/09/08 – 26/09/08)
•O
 verige bijeenkomsten (gesprek HvdM en JvO met SPB-ers 15/04/08, voorbereiding workshop 2 15/04/08, presentatie 3e jaarsstudenten 18/04/08).
Voor de kwantitatieve gegevensverzameling wordt in juni 2008 een evaluatievragenlijst
afgenomen onder de 2B studenten:
Kwantitatieve gegevensverzameling:
•N
 =8, response rate = .. % op evaluatievragenlijst van OMO/Van Beekveld & Terpstra (digitale
afname in juni 2008)
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Bijlage V: Evaluatievragenlijst 2B Opleiden in de School
Eventueel hier vragenlijst 2007 – 2008 opnemen. Via kwaliteitszorgmedewerker Michelle
Borghouts wel vragenlijst gekregen over jaar 2006-2007, nieuwe gegevens volgen nog.
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Bijlage VI: Kwaliteitsbeoordeling Casus 2B
Aspecten IC

Onderzoeker

Kernteamleden
Docent praktijk
theorie HR jr 1

Docent praktijk
theorie OMO
jr 1

Docent
praktijk
theorie
OMO jr
2/3

1

Kwaliteit behoefte
onderzoek

7,5

7

7

8

8

2

Taakanalyse

7,8

7

8

8

8

3

Instructie
doelstellingen

7,8

7

8

8

8

4

Evaluatie criteria

8,3

8

9

8

8

5

Evaluatie
instrumenten

8

8

8

8

8*

6

Ontwerp instructie
strategie

8,3

8

8

9

8*

7

Ontwikkeling
cursus materiaal

8

9

7

8

8*

Gemiddelde per ondervraagde

7,7

7,9

8

8

Gemiddelde beoordeling interne
consistentie (2B)

7,9

Tabel 15b. Kwantitatieve resultaten beoordeling 2B Opleiden in de School op aspecten van systematische benadering als
indicatoren voor de factor Interne Consistentie
* Stond eerst het cijfer 7. Naar boven aangepast na het zien van de zelfbeoordelingen van de andere twee respondenten
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Aspecten EC

Onderzoeker

Kernteamleden
Docent praktijk
theorie HR jr 1

Docent praktijk
theorie OMO jr 1

Docent
praktijk
theorie
OMO jr
2/3

8

Projectmanagement

8,3

9

8

8

8

9

Verstand-houding

8

8

8

8

8

10

Betrokkenheid lijnmanagement

8

8

8

8

8

11

Overeenkomst
leer- en
werksituatie

8,3

9

8

8

8

12

Praktijk-ervaring
trainers

8,3

9

8

8

8

13

Selectie trainees

7,9

7

8

8,5

8

Gemiddelde per ondervraagde

8,3

8

8,1

8

Gemiddelde beoordeling
externe consistentie (2B)

8,1

Tabel 16b. Kwantitatieve resultaten beoordeling 2B Opleiden in de School op aspecten van relationele benadering als
indicatoren voor de factor Externe Consistentie
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Bijlage VII: Factoren die samenhangen met de kwaliteit van werk
gerelateerd leren
Hieronder zijn de eerste versie factoren en mechanismen opgesomd die uit de twee case
studies naar voren zijn gekomen. Deze factoren gaan gekoppeld worden aan theoretische
inzichten in een volgende onderzoeksstudie.
Factoren16

Mechanismen

Casus 1B
Leren Bouwen

Casus 2B
Opleiden in de
School

1

Optimale integratie tussen
leren en werken (Ellström,
2001):

Zeer uitdagende
leerpotentieel van
de taak doordat
het bouwplan ook
daadwerkelijke wordt
uitgevoerd (1)

Er is nadrukkelijke
aandacht voor het
ontwikkelen van
een eigen praktijktheorie op basis
van de feedback
van de SPD-er,
evaluatie onder
leerlingen en eigen reflecties (2)

Leren (learning)
en onderwijzen
(teaching) van
alle lerenden
(studenten, docenten, coaches
etc.): Welke leerinterventies kunnen in verband
worden gebracht
met werkgerelateerd leren (door
studenten) in
leerwerkarrangementen?

Leerpotentieel vd taak
(1); Mogelijkheden voor
feedback, evaluatie
en reflectie op de
resultaten van werkacties
(2); Formalisatie
van werkprocessen
(aan de ene kant)
(3); Werknemersparticipatie in het
oplossen van problemen
en het ontwikkelen van
werkprocessen (aan de
andere kant) (4); Bronnen
van leren (5)

Ontwerpproces van
bouwprojecten verloopt
heel gestructureerd:
PvEisen, Opmeten,
Voorlopig ontwerp,
Definitief ontwerp,
Bouwaanvraag en
Bouwbestek (3)
Alle overige
werkprocessen lagen
nog open (1 + 4)

Er wordt door
begeleiders op de
opleidingsschool
veel aandacht
besteedt aan het
school specifiek
maken van de
leerwerkopdrachten (5)

16 De hoofdindeling van de factoren is naar de indeling die Jeroen Imants (ILS, Radboud Universiteit) voorstelde voor
de evaluatie van de OMO-studiereis naar Engeland (20-27 september 2008). In verband met de gewenste congruentie
in de te ontwikkelen ontwerprichtlijnen voor leerwerkarrangementen binnen Hogeschool Rotterdam en haar partners
is geprobeerd zo dicht mogelijk bij deze indeling te blijven.
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2 Werk / identiteit / professionalisering van
begeleiders: Hoe
kan het opleiden
van studenten in
een leerwerkarrangement een
stimulans zijn
voor de identiteit
en professionalisering van
betrokken begeleiders (docenten/leermeesters/
SPD-ers)?

Contextgebonden
kennisontwikkeling
stimuleert ‘thinking skills’
en zet indirect aan tot
innovatief handelen (6)

Algemene kennis van
bouwen is niet toereikend omdat een
bouwaanvraag bij een
lokale overheid geschiedt en dus ook kennis vraagt over lokaal
beleid (bouwbesluit,
brandweerverordeningen, milieueisen etc.)
(6)

Er wordt in de begeleiding van de
professionele en
persoonlijke ontwikkeling (PPO)
nadrukkelijk
gewerkt aan het
leggen van verbanden tussen
leerwerkactiviteiten in de praktijk (theorie met
kleine t; pronesis)
en het zien van de
samenhang met
de Theorie met de
grote T (epistemic
knowledge) (6)

Begeleiding van learn-tocollect door docenten:

Minder nadruk
werd gelegd op de
begeleiding van learnto-collect.

Begeleiding van
learn-to-collect
was vooral zichtbaar in begeleiding van
studenten om hun
portfolio (kwantitatief) samen te
stellen (7,8 en 9)

Structureren: zorgdragen
voor een systematische
aanpak van praktijkvragen
(7)
Expliciteren: helder
toelichten van complexe
onderdelen van
praktijkvragen (8)
Instrueren: aanwijzingen
verstrekken hoe
praktijkvragen aangepakt
kunnen worden (9)

Instructie door de
begeleiders was enige
onderwijsdimensie
waarover studenten
minder tevreden waren.
Zij gaven echter aan
zich tegelijkertijd
hierdoor juist
uitgedaagd te hebben
gevoeld (4, 9)
Gevaar van
imagoschade bij gebrek
aan praktijkervaring bij
hbo-docenten (8 en 9)

Er was onder
studenten minder
respect voelbaar
voor hbo-docent
die vooral learnto-collect via deze
onderwijsdimensies begeleidde
(7,8 en 9)
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Begeleiding learn-toconnect door docenten:
Stimuleren: het betrekken
van studenten en het
wekken van hun interesse
voor praktijkvragen (10)
Valideren: het belang en
nut van de praktijkvragen
voor de opleiding en/of
het beroep aangeven (11)
Converseren: ruimte
bieden voor vragen en
opmerkingen over de
praktijkvragen (12)
Interacteren: het
bevorderen van
gedachtewisseling en
gedachtevorming over
de interpretatie van de
praktijkvragen (13)

3
Instituuts- en
organisatieontwikkeling: hoe
kan het opleiden
van studenten in
een leerwerkarrangement een
stimulans zijn in
de ontwikkeling
van het instituut
en de betrokken
partners?

Verschillende vormen
van leren: Individueel
leren (14); Teamleren
(15); Organisatieleren
(16); ‘Situated learning
and practice’ of te
wel regionaal leren
(Billett, 2001) (17);
Valoratieprocessen (18)

Studenten valideerden
hun eigen bevindingen
met die van vakexperts
(11)
Zij hadden daarbij ook
de mogelijkheid om hun
twijfels en vragen aan
de vakexperts voor te
leggen (13).
Uit het veel
verantwoordelijker
en meer volwassen
gedrag dat studenten
vertoonden kan
worden afgeleid
dat studenten meer
gestimuleerd worden
door vakexperts uit de
beroepspraktijk dan uit
de hogeschool (10)

Individueel leren (14)
en heel sterk in het oog
springend teamleren
(15) gezien.
Studenten moeten de
transfer maken van
algemene kennis naar
lokale regelgeving (17)
Dat leerwerkbedrijf ook
kan leren is nieuw gezichtspunt (geen 16).
Leerwerktraject staat
nog niet in verband
met kennisuitwisselingsprocessen van de
Transurban lectoraten
(geen 18)

Begeleiding van
learn-to-connect
was vooral in
handen van
de docenten
praktijktheorie
tijdens de
begeleiding van
professionele
en persoonlijke
ontwikkeling.
Begeleiders
afkomstig van de
opleidingsschool
lijken daarbij
studenten als
vanzelf meer te
stimuleren (10)
en het belang om
te leren voor het
beroep (11) uit te
stralen: het zijn
meer herkenbare
rolmodellen voor
studenten.
Studenten leerden
vooral als individuen (14)
Teamopdrachten
waren te gering in
omvang of impact
dat er sprake was
van teamleren
(geen 15, wel aanbeveling)
OMO leert als organisatie wel veel
de dieptepilots (16
in opleidingskringen en studiereis)
Ambitie om meer
aan valorisatie te
doen (OMO en HR/
KVB) (18)
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4
Tools: Welke instrumenten hebben hun waarde
bewezen in het
opleiden van
studenten via
leerwerkarrangementen?

5
Stimuleren/
begeleiden/
faciliteren:
Vanuit welke
randvoorwaarden
kan opleiden in
leerwerkarrangementen vanuit
het instituut en
de partners in
het werkveld het
beste worden
begeleid?

Gedeelde vocabulaire (19)
waarmee een inzichtelijke
programmatische
samenhang in het
leerwerkproces en de
leerwerkopdrachten kan
worden aangeduid.

Common sense en
gedeelde ‘bouwtaal’
om over ontwerpproces
te spreken,
vandaar de term
‘stilzwijgendheid’ ipv
vanzelfsprekendheid
die in deze technische
sector opvallend was
(19)

Tussen
docenten van de
opleidingsschool
en de hbo-docent
worden de termen
learn-to-collect en
learn-to-connect
wel gebruikt en
‘verstaan’. In de
communicatie
met de studenten
worden ze nog
niet gebruikt
(geen volledige 19,
aanbeveling)

Voldoende openstaand
voor diverse invalshoeken
van partners en/of
externe deskundigen
(om group think te
voorkomen en diversiteit
te vergroten) (20)

Studenten vonden
dit een moeilijk punt
en raadpleegden om
die reden liever maar
één expert, want twee
experts zouden elkaar
kunnen tegenspreken!
(20)

‘Wonder’ van de
perspectiefwisseling: vanuit
elkaars perspectief de werkelijkheid kunnen
bezien (20).

Wel gevaar gezien
in de stuurgroep als
deelnemers zich te
veel verplaatsen in
situatie van de andere
partner waardoor de
eigen doelen niet meer
dreigen te worden
gehaald (20)

Kwaliteit van het
leren door toekomstige docenten is afhankelijk
van de kwaliteit
van de leerwerkplaats bij de opleidingsschool (21)
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6
Partnerschap:
Hoe kunnen de
relaties tussen docenten
en MT van het
instituut, de kenniskringen en de
vertegenwoordigers van en
de begeleiders
in het werkveld
(leerwerkgemeenschap) het
beste worden
ontwikkeld, verdiept en geoptimaliseerd?

Piramidevormig
hoeveelheid van
betrokkenen op
de verschillende
participatieniveaus (21):
1) meebeslissen, 2) Coproductie, 3) Adviseren,
4) Raadplegen, 5)
Informeren

Er is een speciaal
samenwerkingsverband
tussen de hbo- en
de mbo-opleiding,
de gemeente, het
bouwbedrijf en het
ingenieursbureau
opgericht. De
stuurgroep beslaat
de niveaus 1-3, met
de niveaus 4 en 5 zijn
geen gestructureerde
verbanden.

Er is een projectplan waarin
alle stakeholders
genoemd worden
en op welke wijze
deze stakeholders
gaan participeren
in het leerwerkarrangement. Met
de belangrijkste
stakeholders
worden partnerships afgesloten.
De gelaagde
sociale netwerkstructuur: 1)
stuurgroep, 2)
gezamenlijk
kernteam vd A-scholen, 3) SPD-ers
en collegebegeleiders van de
B-scholen, 4)
Opleidingskringen,
5) Nieuwsbrieven

Commitment en
gezamenlijke ambitie
tussen de partijen (22)

In het
samenwerkingsverband
leeft een gezamenlijke
ambitie tussen de
partijen (22) en de
doelstellingen van
verschillende partijen
zijn in de eerste jaren
gemonitord (Keulers et
al, 2007).

Gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor behalen van
leerresultaten van
studenten (22)
Verantwoordelijkheid voor professionalisering van
het werkgeverschap van de werkgever
Verantwoordelijkheidsdeling binnen
het opleiden
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In plaats van
taakverdeling vloeien
taken in elkaar over (23)

Gezamenlijke werving
(23)

Gezamenlijke
werving (23)

Gezamenlijke
beoordeling (23)

Hbo-opleiding
voert selectie uit
voor OMO-schoo
(23). OMO-school
voert regie over
het curriculum dat
op school plaatsvindt onder verantwoordelijkheid
van de opleiding
(23)
Gezamenlijke
beoordeling (23)

P.M.: Subjectieve
student
aspecten (in
dit verband
geen echt
beïnvloedbare
factor, maar is
wel van belang
voor kwaliteit
van leren):

Learning readiness:
Kennis van taken
en werkprocessen;
Motivatie; Kracht van
de psychologische
behoefte om zichzelf
te ontwikkelen;
Persoonlijke groei; Selfefficacy; Persoonlijke en
professionele identiteit
Bandura (1977); Lave en
Wenger (1991): Thunborg
(1999); Ellström (2001)
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Bijlage VIII: Factoren, mechanismen, indicatoren volgens Odenthal
(2003)
Odenthal (2003) heeft onderzoek verricht naar de vraag op welke wijze docenten van de
lerarenopleiding EFA op adequate wijze kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen van
innovatieve leeromgevingen voor hun studenten en tevens de professionele ontwikkeling van
lerarenopleiders en het leren van de organisatie kan worden bevorderd. In vervolgonderzoek
wordt deze vraag aangescherpt tot het vinden van aanwijzingen voor een adequate ondersteuningsomgeving. In haar onderzoek is het niet gelukt om een ondersteuningsomgeving te
realiseren die alle componenten bevatte die op grond van de literatuurverkenning als theoretisch wenselijk werden beschouwd. Deze ideale variant wordt ook wel aangeduid met de term
ideaal curriculum. Zowel in de methode van Stake (1973) als die van Goodlad (1994), worden
de verschillen nagegaan tussen het ideale curriculum (ideal curriculum) en het gerealiseerde
curriculum (curriculum as attained) en wordt het gerealiseerde curriculum afgezet tegen het
oorspronkelijk bedoelde curriculum (curriculum as intended).
Het onderzoek van Odenthal (2003) resulteerde in zes factoren die de bruikbaarheid en effectiviteit van de ondersteuningsomgeving beïnvloeden om docenten een adequate ondersteuningsomgeving te bieden om leerpraktijken voor hun studenten te ontwikkelen. De factoren
worden hieronder omschreven.
Factor

Omschrijving

Mechanismen en
indicatoren

1. Condities in de
organisatie dienen
beoogde processen te
ondersteunen.

Ondersteuning van beoogde
processen (curriculuminnovatie
door leerpraktijken voor
studenten te ontwikkelen,
professionalisering van docenten
en als lerarenopleiding een
lerende organisatie worden) is
voor een deel afhankelijk van
condities in de organisatie.

Condities voor
samenwerken leren:
Voldoende tijd
Ruimte en flexibiliteit in
roosters
Zeggenschap over eigen
agenda
Structuur van de
organisatie:
Ipv een losse
organisatiestructuur, juist
een organisatiestructuur
die samenwerkingsvormen
stimuleren.
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Factor

Omschrijving

Mechanismen en
indicatoren

2. Condities op de werkplek
dienen de beoogde processen
te ondersteunen

Ondersteuning van beoogde
processen is niet alleen
afhankelijk van de condities in
de organisatie maar ook van
de condities op de werkplek.
Activiteiten die de beoogde
processen ondersteunen, dan
wel stimuleren, moeten een
integraal onderdeel vormen van
de dagelijkse praktijk.

Praktijk moet docenten
voldoende mogelijkheden
bieden om alternatieven
voor bestaande
werkwijzen uit te
proberen.
Dagelijkse praktijk dient
zodanig ingericht te
worden dat docenten
bruikbare feedback
krijgen op hun handelen
en gestimuleerd worden
tot reflectie daarop.
Er moet voldoende
belang worden gehecht
aan de activiteiten die
de beoogde processen
ondersteunen dan wel
stimuleren, anders
is de kans groot dat
deze vervallen ten
gunste van activiteiten
die minder potentie
hebben bij te dragen
aan de verandering en
verbetering.
Te hoog ervaren werkdruk
heeft het effect dat de
docent terug valt in een
routinematige aanpak
van problemen, waardoor
weinig leereffect voor de
betreffende docenten en
organisatie kan worden
verwacht.
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3. In een adequate
ondersteuningsomgeving dient
een compromis te worden
gevonden tussen bruikbaarheid
vanuit de verschillende
perspectieven

In het onderzoek van Odenthal
(2003) blijkt regelmatig een
discrepantie te bestaan tussen
werkwijzen die op basis van
inzichten uit onderzoek worden
aangeraden ter stimulering
van beoogde processen en
werkwijzen die docenten
prefereren.

In een
ondersteuningsomgeving
dient een compromis
gezocht te worden
tussen de voorkeuren
van docenten en
werkwijzen waarvan
beoogde effecten worden
verwacht.
Suggestie wordt
gedaan om te beginnen
met beperkte vorm
van samenwerking
(uitwisseling van
ervaringen en materialen)
en een geleidelijke
opbouw naar meer
omvattende vormen van
samenwerkend leren
die een directe invloed
hebben op de dagelijkse
lespraktijk.
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4. Er dient een duidelijk
en gemeenschappelijk
innovatiekader te worden
gevormd.

Aanwezigheid van een duidelijk
beeld van de innovatie en het
zoveel mogelijk convergeren
van verschillende beelden
van de innovatie die vaak
naast elkaar bestaan tot
een gemeenschappelijk
beeld, neemt verwarring en
onzekerheid onder docenten
weg

Voorzie in een specifiek
kader met essentiële
kenmerken van de innovatie
en de uitgangspunten
waarop de innovatie is
gebaseerd opdat het kader
houvast biedt aan docenten
en hen de mogelijkheid
biedt om te reflecteren op
de uitgangspunten en de
implicaties ervan voor het
onderwijs.
Bovendien moeten docenten
het verband kunnen leggen
tussen de problemen die zij
constateren in hun eigen
praktijk en de voorgestelde
innovaties.
Het kader moet samenhang
kunnen brengen en bewaren
in de ontwikkelactiviteiten
van docenten.
Het kader moet richting
kunnen geven aan de
ondersteuningsomgeving.
Het kader moet de
innovatieve kwaliteit van de
ontwikkelde leeromgevingen
bewaken.
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5. In de ondersteuningsomgeving dient expliciet
aandacht te worden besteed
aan de persoonlijke doelen en
beelden van docenten

Innovatiedoelen en beelden
die docenten hebben van
een voorgestelde innovatie
kunnen sterk verschillen.
Tussen de doelen van
individuele docenten en de
doelen van een organisatie
blijkt vaak een aanzienlijke
discrepantie te bestaan.

In de
ondersteuningsomgeving
moet zowel worden
aangesloten op de doelen
van de individuele docenten
en de doelen van de
organisatie. Wanneer blijkt
dat doelen ver uiteen lopen
kan dit problematisch
zijn en zal eerst moeten
worden gewerkt aan het
meer op een lijn brengen
van individuele doelen en
doelen van de organisatie.
Zie ook de 4e factor
van een duidelijk en
gemeenschappelijk
innovatiekader dat volgens
deze 5e factor ook echt
gedragen moet worden door
de individuele docenten in
de organisatie.
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6. Een ondersteuningsomgeving dient sturing en
begeleiding door een (leer)
coach te bevatten.

Begeleiding en sturing van een
(leer)coach blijkt een positieve
invloed te hebben op de effecten
van curriculumontwikkeling door
docenten.

Docenten worden aangezet
tot het expliciteren
van ideeën en tot een
intensiever nadenken
over ervaren problemen
door de aanwezigheid
van de (leer)coach en het
accepteren van de geboden
ondersteuning.

De innovatieve kwaliteit van de
ontworpen leeromgevingen kan
door sturing en begeleiding van
de (leer)coach toenemen.
Kanttekening: duidelijk dient
te zijn aan welke criteria deze
innovatieve kwaliteit moet
voldoen en wie deze criteria
vaststelt.
Sturing en begeleiding kan een
positieve stimulans vormen voor
het leerproces van de individuele
docenten.
Aanwezigheid van een (leer)
coach lijkt weinig invloed te
hebben op het leren van de
organisatie. Hierop zijn de doelen
van individuele docenten en de
condities in de organisatie wel
van invloed.

De (leer)coach staat voor
de moeilijke taak om een
balans te zoeken tussen
het geven van sturing en
het bieden van voldoende
ruimte aan docenten voor
hun eigen ideeën. Naarmate
docenten beter in staat
zijn zelfstandig vormt te
geven aan een innovatie
en aan eigen professionele
ontwikkeling kan de (leer)
coach minder sturen en
begeleiding geven. Teveel
sturing kan in dat geval
weerstand bij docenten
oproepen. Dilemma daarbij
is dat weinig of geen
sturing kan resulteren in
een innovatieproces dat
conform de individuele
beelden van docenten wordt
vormgegeven. Deze kunnen
dusdanig ver uiteenlopen
dat een samenhang in de
innovatie ontbreekt.

Tabel 18 Zes factoren die de bruikbaarheid en effectiviteit van de ondersteuningsomgeving beïnvloeden om docenten
een ondersteuningsomgeving te bieden om leerpraktijken voor hun studenten te ontwikkelen (Odenthal, 2003)
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