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Onderwijs kent geen einde 
Hoger onderwijs is meer dan colleges afdraaien en theses bege- 
leiden. Onderwijs is het inspireren van studenten om het beste uit 
zichzelf te halen, om enthousiasme te kweken voor een vak, om 

studenten een les voor het leven mee te geven. Maar je kunt ande 
ren niet blijven inspireren, als je eigen inspiratiebronnen opdrogen. 

b Daarom selecteert Expertise voor u bijzondere initiatieven. Laat u 
verrassen! 

http://www.bbc.co.uk/learnlng/ leermateriaal uit BBC 
items. 
http://blog.edufetch.com/2009/04/30/1~ruIe~~ 
chooiing-an~nlin~ollegwwniverslty/ voor studenten 
die het nog steeds niet weten. 
http://www.youtuk.com/wateh?v=k5MgZD51Mc 
president Obama over de noodzakelijkheid van wetenschap. 
hrtp://www.hansonexperlence.com/my, 
weblog/2009/04/vldeoblogduurzaam~produet~ 
ontwerp,han.htrnl 
http://betch.edublogsIorg/2OO9/04/1Z/why-th~many- 
are-smarter-than-thefew/ over het gebruik van Wikipedia in 
het onderwijs. 

En natuurlijk horen we graag uw mening, idee of verkaal: 
infoQnieuwsbriefexpertise.nI 

De notenkraker 

Noten in de dop bevatten een vleugje blauwzuur om te voorkomen dat 
de zaden al tot groei komen, terwijl ze nog Ni hun harde schil zitten. 
Door de noot te kraken, vetvliegt Aetgif en kan de noot met volle kracht 
ontkiemen. Met een notenkraker kun je dat proces versnellen. In daze 
Expertise laten we graag Frans Kaiser, senior onderzoeksmedewerker 
bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de 
Universiteit Twente aan het woord. 

Ik zie. ik zie wat jij niet ziet 
(over de grens) 
Als bescheidenheid de mens siert.. . 

Crisis 

Kredietcrisis en economische krimp trekken ook een zware wissel op 
de Nederlandse kenniseconomie. Aan de ene kant moet de overheid 
stevig bezuinigen om de tekorten binnen de perken te houden 
en aan de andere kant klinkt de roep voor een grotere rol van de 
overheid in onderwijs, onderzoek en innovatie; zie als Bén van de vele 
noodkreten het briefadvies van de AWT. En dan willen we ook nog 
tot de internationale top behoren en hoog scoren op die vermaledijde 
rankings. De overheid, maar vooral de instellingen, zouden dus meer 
moeten doen, met minder geld. Hoe doe je dat? Volgens velen helpt het 
als de overheid het geld slimmer inzet. Door de crisis moet de overheid 
veel scherper gaan aangeven wat ze met het schaarse geld wil bereiken. 
Maar dan ben je er nog niet. Je moet de hoger onderwijsinstellingen 
ook ertoe kunnen bewegen een bijdrage te leveren aan het bereiken 
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EXPERTISE. 

We kunnen ons drie 'consequenties' voorstellen: 
1. Geef leerlingen voldoende tijd om tot beslissingen te komen. 
2. Zorg ervoor dat leerlingen veel gelegenheid krijgen om met het 

nemen van zulke bestissingen ervaring op te doen. 
3. Geef leerlingen geen opdrachten waarbij ze vooruit moeten plak 

nen, want hersenondenoek heeft aangetoond dat ze dat nog niet 
kunnen. 

Die laatste consequentie volgt niet uit het onderzoek; op de site wordt 
ook niet gesuggereerd dat docenten deze consequentie eraan moeten 
verbinden. Wij denken eerder aan voorstel 1 of 2. Maar wie zijn oor te 
luister legt in het onderwijs hoort verrassend vaak hoe 'hersenwee- 
tjes' worden gebruikt om minder van leerlingen/studenten te vragen 
in plaats van meer, want 'hun hersenen zijn er nog niet aan toe'. 

Principes van praktijkleren 

Het geloof in de hersenen neemt het stokje over van het geloof in de 
competenties. Blijkbaar kan onderwijs heel slecht zonder geloof. Mis- 
schien is dat wel de essentie van artikel 23 van de grondwet: onder- 
wus is aileen voor gelovigen en die moeten daar vrij spel krijgen. 

Pieter Mostert is filosoof en werkzaam in het onderwijs; 
pieter.mostert@hetnieuwetrivium.nl 
Jeanette Mostert studeert de research master 'Cognitive 
Neuroscience' aan Universiteit Utrecht; jeanettemostert@gmaiI.com 

Praktijkleren of werkplekleren kan niet gemist worden in competentiegericht beroepsonderwijs (cgo). Waarom eigenlijk niet? En ... hoe worden de 
verworvenheden van praktijkeren effectief benut in het cgo ? Een praktisch bruikbaar antwoord vergt enige analyse. 

CP 
Het wordt steeds duidelijker dat er hoge eisen aan de zelfredzaamheid 
van mensen worden gesteld. Denk daarbij aan zelfredzaamheid bij 
persoonlijke ontwikkeling, als burger en als werker. Deze eisen zijn de 
basis voor de groeiende behoefte aan competentiegericht algemeen 
vormend en beroepsonderwijs. De eis speelt op alle niveaus. De maat- 
schappelijke behoefte houdt stand, ondanks onduidelijkheden over 
competentie en kritiek op de aanpak van cgo. In doelstellingen wordt 
competentie omschreven als kennis, vaardigheid en houding in situaties 
van het beroep. Wat het leerproces betreft, wordt competentie deels op 
school en deels in de praktijk verworven. Hoe gaat dat? 

Opemtionallseren van competentie 
Bij de operationalisering van cgo maak ik gebruik van de tweedeling 
van competentie in expertise en praktijkrepertoire'. Daarna is met 
de piramide van Miller2 een verdere indeling gemaakt. Expertise in 
vakkennis en vakvaardigheid en praktijkrepertoire in teamroutine en 
redzaamheid: 

Vakkennis - weten hoe het zit. 

Vakkennis is nodig om te weten wat wel of niet kan. En ook om te 
weten waar het werk goed voor is. Wat de zin er van is. 
Vakvaardigheid - de uitvoering beheersen. 
Vakvaardigheid is nodig om de gangbare gereedschappen goed te 
gebruiken en mooi werk te leveren. 
Teamroutine - samenwerken in een team. 

Teamroutine gaat over de bijdrage in een team. Weten hoe het in 
de praktijk loopt, waar men zich druk over maakt en wat om actie 
vraagt. 
Redzaamheid - bijsturen als het nodig is. 
Redzaamheid is nodig als het werkproces niet verloopt zoals van 
tevoren was bedacht. Dan moet je kunnen bijsturen. Bijsturen vergt 
vakkennis, vakvaardigheid en teamroutine. 

vakvaardigheid 

COMPETENTE 
tearnroutl~ 

Figuur I:  aspecten van competentie. 

Beroepssituaties zijn onvoorspelbaar divers en veranderlijk; zij vragen 
telkens een andere combinatie van de vier aspecten van competen- 
tie: vakkennis, va vaardigheid, teamroutine en redzaamheid. Bij elk P 
van de vier aspecten spelen kennis, vaardigheid en houding een rol. 
De inzet hiervan kan per persoon verschillen, denk aan intelligentie, 
karakter en stijl. 

Praktijkleren legt een basis van realiteitszin, ambitie en beroepsidep 
titeit. Dat is het fundament voor het praktijkrepertoire. Praktijkleren 
kan daarom niet gemist worden. Dit is het antwoord op de eerste 
vraag die we ons hierboven gesteld hebben. 

Bs-l Jding van praktijkleren 
Het leerproces van praktijkleren (voor het grijze deel in het model) ziet 
er als volgt uit: 
Belevenis i Ervaring i Eigen leervraag 

A C T U A L I T E I T E N  VOOR D E  D N D E R W I ' J S P R A K T I J K  1 

Eigenaar
Markering



Mei 2009 Nummer 5 

In het gangbaar onderwijs, dat gericht is op verklarend leren, ziet het 
leerproces er geheel anders uit: 
Leerdoel + Instructie + Toetsbare reproductie 

Voor het verwerven van competentie zijn beide processen nodig. De 
gangbare didactiek is gericht op verklarend leren en behoeft geen toe- 
lichting. Bij de begeleiding van praktijkleren spelen: 

Concretiseren van belevenissen 
Wat iemand heeft meegemaakt, moet tot leven komen. Een beleve- 
nis wordt een ervaring en het ervaringsleren krijgt zijn (constructi- 
vistische) eigen loop. 
Expliciteren en reflecteren 
Door over ervaringen te vertellen, worden ze buiten de persoon g e  
plaatst. Hierdoor kan iemand er naar leren kijken. Daarbij kunnen 
gebeurtenissen gegeneraliseerd worden. 
Problematiseren tot leewragena 
Om van een werkervaring te kunnen leren, is het nodig deze te pro- 

& blematiseren, mdat er een eigen leervraag uitrolt. Dit is het eigen 
leren op de agenda zetten. 

Reflectie brengt praktijkleren tot waarde. Instructie geeft toegang 
tot door anderen verworven kennis. Dit zijn principieel verschillende 
leerprocessen. Om cgo effectief te maken, moeten deze deelproces- 
sen goed worden uitgevoerd &n gecombineerd. Dit blijkt in de praktijk 
tegen te vallen. 

De opbrengst van praktfJkliren 
Dertien projecten gericht op praktijkleren zoals BPV, minionderne 
min& infomleel leren, stichtingen, schakelplaatsen, fabrieken, mbo- 
stage, praktijkschool e.a. zijn onderzocht. Daarbij bleek dit. 

1. tn alle 13 projecten gebeurt, wat op de school zelf niet kan. 
Namelijk het veranderlijke en onvoorspelbare van het werk in een 
praktische situatie aan den lijve meemaken. 

Als er bij de kandidaten belevenissen zijn, is de volgende vraag of die 
& belevenissen benut worden. Er rijn drie deelvagen. Levert de beleve- 

nis expertise, praktijkrepertoire en eigen leervragen op? 

2. Bij alle 13 projecten wordt expertise verworven. De kandidaten 
doen vakkennis en vooral vakvaardigheid op in het werkproces 
van de praktijksituatie (links in het model). 

Werken in bedrlJf a Leren In Wrijf C * * 
Productie Kennis 

Studenten presteren , Studenten ontwikelen 

Figuur 2: werk- en leerprocessen. 

3. In de meeste projecten wordt praktijkrepertoire opgedaan, vooral 
teamroutine, maar te weinig. Dit komt doordat het leerproces in 
de praktijksituatie (rechts in het model) te wensen overlaat. Vaak 
is er ook geen vervolg door een reflectie op de school. 

4. Bij enkele projecten levert praktijkleren eigen leervragen op. Bij 
het reflecteren op de belevenissen (in de praktijk of op school), 
blijkt de uitvoering meer deskundigheid te vragen dan gedacht. 
Er zit voor de kandidaat dus meer in de praktijksituaties dan er nu 
uitgehaald wordt. Ten slotte is de vraag of er aansluitend op de 
leervraag leerarrangementen zijn ingericht. 

5. Op een enkele uitzondering na is bij de projecten de relatie tussen 
de eigen leervraag en het leerarrangement afwezig. Als er leervr* 
gen zijn, valt het tegen om het vervolg te organiseren. Sommige 
leervragen zijn op vakkennis en vakvaardigheid gericht en kunnen 
het eficlëntst op school opgelost worden. Andere leervragen b e  
treffen teamroutine en zelfredzaamheid en deze kunnen enkel in 
de praktijk worden geoefend. Dit is meteen ook het antwoord op 
de tweede vraag. 

Praktijkleren en cg0 staan hoog op de agenda van het beroepsow 
derwijs. De conclusie is dat een concretisering van de begrippen de 
effectiviteit van de onderwijsvernieuwing kan vergroten. 

los Geerligs 
www.raccent.n t infoQraccent.nl 

'H.A. Hoekdm & E. van Sluis (2003) Management van mmpetentias. 
Assen: van Gorcum. pagina 42. 
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