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11 dec Onzekerheid en BV (4) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). In welke opzicht is persoonlijke 
ontwikkeling (zie: 11 okt), maatschappelijke ontwikkeling 
(zie: 11 nov) en beroepsvorming (BV) onzeker?. 
De vraag wordt hieronder geanalyseerd voor BV. 
 
OVO-drieluik: een voorbeeld 
Het drieluik, triptiek zoals een van mijn welbespraakte 
directeuren zei, van onderzoek, voorlichting en onder-
wijs (OVO), was lange tijd het uithangbord van het 
kennisbeleid van de ministers van landbouw. 
De onbetwiste wetenschappelijke, commerciële en 
professionele prestaties in de landbouw werden aan 
OVO toegeschreven. In alle OECD-landen werd er met 
bewondering naar gekeken. Het werd gekopieerd. In 
Zweden nog in de tweede helft van de 80-er jaren van 
de vorige eeuw.  
Waarom was OVO zo’n succes? En waarom is het er niet 
meer? Maar eerst: waarom schrijven we erover? Welnu 
de geschiedenis van OVO is een prachtige illustratie 
van de onzekerheid van het beroep. 
 
De basis van OVO is het pragmatisch denken van de 
Industriële Revolutie dat op de Nederlandse landbouw 
is toegepast. Kenmerken zijn technologisch ontwerp, 
arbeidsdifferentiatie, planning en uitvoering. Die ver-
nieuwingen liepen over de schijven van wetenschap, 
technologie, voorlichting en onderwijs. In 1880 werd 
daar in Wageningen mee begonnen. Wetenschap voorop, 
die werd het eerst groot. Toen groeide de voorlichting. 
De voorlichters hadden het moeilijk in de eerste helft 
van de 20e eeuw. Ze werden met hun missie als het ware 
op de brandstapel gezet. Na WO II kwam de wederop-
bouw met Marchall-geld en daarmee kwam OVO tot 
geweldige acceptatie en groei. Het onderwijs begon 
enorm te groeien en bereikte in het midden van de 
jaren 80 zijn hoogtepunt – voor zover het op de agrari-
sche productie, verwerking en handel was gericht. 
Toen de markten verzadigd raakten en de grenzen van 
belastbaarheid van het milieu in zicht kwamen, werden 
andere eisen gesteld aan producten en productie. Het 
centralistisch ontwerpen, plannen en uitvoeren werkte 
niet meer. De zogenaamde policy and technology push 
liepen vast. Boeren moesten voor een markt gaan produ-
ceren, maar zij vroegen in 2000 nog steeds om markt-
regulering, toen dat al lang niet meer kon. 
Grote delen van het onderzoek werden marktconform 
opgezet, de voorlichting werd geprivatiseerd en de 
scholen gingen naarstig op zoek naar nieuwe opleidingen 
voor leerlingen uit de steden. 

Midden jaren 90 was ik een paar keer in Parijs om als 
invited specialist de nieuwe situatie toe te lichten. Het 
was allemaal moeilijk te geloven. In onze samenleving en 
in ons bedrijfsleven zien we nog steeds (groepen) men-
sen die denken dat we terug kunnen naar een sterke 
centrale staat. Burgers zoeken het verleden bij PVV en 
SP. Het is niet zo gek, want het sociale antwoord op de 
nieuwe situatie is volgens mij nog niet gevonden. 
 
In het verlengde … 
pleitte Ton van Asseldonk1 voor een organisatie van 
productie waarbij de voordelen van maatwerk en con-
fectie gecombineerd zouden worden. 
De automatisering kreeg voet aan de grond2 en steeds 
meer blijft het werk over dat niet zo gemakkelijk geau-
tomatiseerd kan worden. En zo voort. 
Werkgevers die hun markten, producten en processen 
moeten vernieuwen, hebben werknemers nodig die dat 
kunnen. Mensen die niet meer werken met de handlei-
ding, maar met perspectief en oordeelsvermogen. 
 
De schijnzekerheid van beroepsprofielen 
Wat heeft het beroepsonderwijs geleerd van het OVO-
verhaal of van de omwentelingen zoals die zich voltrok-
ken in de grafische industrie3? Te weinig vind ik. 
Dat beroepen komen en gaan is niet nieuw. Glasbergen4 
beschrijft 25.000 vergeten beroepen van voor 1900.  
“Nieuwig” is dat we in Nederland sinds 19835 zijn gaan 
denken dat we beroepen tot in detail kunnen ontwerpen, 
plannen en realiseren. Van Rienen importeerde uit de VS 
met gemengde gevoelens deze technologie, die concep-
tueel stamt uit de tijd van de Industriële Revolutie.  
 
Conclusies 
Beroepen omvatten verwante functies en meerdere 
functieniveaus. De beroepen veranderen voortdurend. 
Dat geldt ook voor de functies binnen een beroep. En 
voor de kerntaken en werkprocessen van een functie. En 
voor het handelen binnen een werkproces. En voor elke 
volgende opdracht in de actuele praktijk. De kern van 
de toegevoegde waarde van de werknemer is dat hij 
adequaat blijft handelen, ook als de situatie verandert. 
Iemand heeft vakkennis en vakvaardigheid als hij een 
taak kan uitvoeren. Hij is competent als hij de taak kan 
uitvoeren in een dynamisch veranderlijke werksituatie. 
 
Onzekerheid 
Kortom, werkgevers vragen competente medewerkers, 
omdat zij medewerkers willen die voor een boodschap 
gestuurd kunnen worden. Medewerkers die altijd alert 
zijn omdat werksituaties structureel onzeker zijn6. 
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