Inleiding
In maart 2018 hielden we ons eerste symposium waarin we nog niet veel verder kwamen dan
globaal ons theoretisch kader te schetsen en te willen luisteren naar docenten en
bedrijfsleven. We zijn nu, in maart 2019, een jaar verder en presenteren met gepaste trots ons
eerste jaarverslag. Dat jaarverslag is de basis voor het tweede symposium.
In dit jaarverslag bespreken we de activiteiten, opgeleverde producten van afgelopen jaar om
vervolgens onze plannen voor komend jaar te schetsen. We hebben dit verslag voor de
leesbaarheid in de vorm van een webmagazine opgezet (ook als pdf te downloaden). Elke
activiteit die we ondernomen hebben en elk product dat we opgeleverd hebben is beschreven
in een artikel. In deze inleiding schetsen we een kort chronologisch overzicht van de
activiteiten (zie fig. 1). Voordat we dat doen eerst nog even kort de opdracht van het
practoraat.
Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek,
opleiding en beroepspraktijk binnen het thema hybride onderwijs van het CTT. Het
practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en
ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.
In de eerste longread (zie hier) is al uiteengezet hoe we deze opdracht willen invullen,
namelijk door ontwikkelen, ontwerpen en onderzoeken niet als gescheiden activiteiten zien,
maar als een geheel van (deel)activiteiten die het onderwijs moeten versterken. Vandaar dat
onderscheid in dit jaarverslag ook niet maken. De activiteit van het ondersteunen van de
docenten is ook een deel van het onderzoek en het analyseren van de doorstroomcijfers is een
onderdeel van het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs. Wij zien dat als één geheel.
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In de eerste periode na het openingssymposium (maart - juli 2018) hebben we input van het
symposium verwerkt en plannen gesmeed voor de activiteiten voor het volgende studiejaar.
Belangrijkste activiteit daarbij was de evaluatiemiddag met de docenten van de
vakmanschapsroute (VKR). Het practoraat verzorgde daar de werkvormen om met de
docenten, teamleiders en directeuren het ‘eerste jaar vakmanschapsroute in het CTT’ te
evalueren. Het was het tweede jaar dat de VKR bestond, maar het eerste jaar dat de
vierdejaars ook werkelijk in het centrum loskregen.
Die inbreng van de aanwezigen die middag is verwerkt tot een infographic met korte
toelichting (zie hier) en als uitgangspunt gebruikt voor vervolgkeuzen.
Eén van die keuzen was de focus van het practoraat. Uit de analyse en vervolggesprekken
bleek dat het meest logisch was om de activiteiten van het practoraat te richten op verdere
curriculumontwikkeling.
Daarmee zijn we vervolgens in augustus 2018 gestart. Ondertussen bleek dat de twee
docentonderzoekers hun taken voor het practoraat niet voort konden zetten, dus hebben we
twee nieuwe docenten geworven. We zijn blij dat Leo en Martijn vanaf november bij het
practoraat aan de slag zijn gegaan.
Belangrijkste activiteiten van in de periode augustus 2018 - december 2018 waren
•
•
•
•
•

het ondersteunen van de VKR docentmiddagen binnen het CTT;
het opzetten en onderhouden van de doorstroomgegevens van leerlingen;
een dag meelopen met een leerling op het CTT;
het ontwikkelen van een vragenapp;
het ontwikkelen van een vragenlijst t.b.v. het achterhalen van achtergrondgegevens
van de leerlingen.

Daarnaast is het practoraat betrokken (geweest) bij een aantal externe projecten.
Ten eerste hebben we voor de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) twee vragen beantwoord die betrokken hebben op hybride
onderwijs. Behalve de antwoorden (zie bij producten) hebben die ook geleid tot longread
waarin we de bestudeerde literatuur samenvatten om tot tips voor hybride onderwijs komen
(zie hier).
Een langerdurend project is het NRO onderzoek van onder andere de HAN (flyer in pdf),
waarin we één van de practoraten zijn die onderzocht worden. Voor dat project beschrijven
we onze activiteiten systematisch, wat voor onszelf ook inzicht biedt (zie hier).
Op het blog van het practoraat (www.hybrideonderwijs.nl) delen we onze bevindingen en het
blog is daarmee de primaire plaats waarop we onze inzichten, activiteiten en producten naar
buiten toe delen. Inmiddels staan er vijf blogs online, inclusief één met daarin de opname van
een webinar (link) dat we voor het Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO) verzorgd
hebben. Tegelijk met het tweede symposium zal ook de tweede longread (link) gepubliceerd
worden. Op korte termijn volgt nog een blog met daarin een verslag van een dagje CTT als
leerling.
Binnen het CTT delen we e.e.a. natuurlijk ook direct met de betrokkenen, onder meer in
overleggen met projectleiding, docentenmiddagen, evaluaties etc..
Dit jaarverslag is opgezet als een serie artikelen op de website. In zijn geheel is het te
downloaden als pdf. De tekst is veelal opgezet als zogenaamde hypertekst. Dat betekent dat
door hyperlinks in de teksten te volgen de lezer van artikel naar artikel kan surfen. Uiteraard
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kan het geheel ook artikel voor artikel gelezen worden via de lijst met artikelen rechts op de
website te gebruiken.
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Activiteiten
Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde
CIMO systematiek.1
De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de
vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den
Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte
activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of
een andere doelgroep) terecht te laten komen. De CIMO-logica draagt bij aan kennis
over hoe en waarom interventies tot bepaalde uitkomsten leiden en wordt daarom
ingezet om interventies te begrijpen, monitoren en bij te sturen.
Meer weten over de CIMO-logica?
Youtube: h*ps://www.youtube.com/playlist?list=PL7JhH49225YXJmZ72JNZkjrWPgToRAmoj

Bron
Van de Berg, J., Hoeve, A, & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt. Meso Magazine,
32(183), 18–23.

Docentenbijeenkomsten CTT, waaronder
docentenmiddag evaluatie
Vanaf het begin van het practoraat zijn we betrokken bij de bijeenkomsten van
docenten in het kader van de (door)ontwikkeling van de vakmanschapsroute.
We zien ontwikkelen als medeontwerpen als onderzoeken en niet als
gescheiden activiteiten. We helpen bij de voorbereiding van de bijeenkomsten
door input vanuit onderzoek en theorie te geven en tijdens de bijeenkomsten
door informatie te delen of werkvormen te leiden.
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Dat doen we ook al in het kader van het NRO onderzoek van de HAN
waaraan we deelnemen (zie de externe activiteiten).
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Sinds 2018/2019 zijn er frequente middagen waarop de docenten binnen de
VKR bijeenkomen om over de domeinen heen het onderwijs door te
ontwikkelen. Daarvoor gebeurde dat ook, maar minder frequent.
De teamleider en projectleider hebben niet altijd het volledige overzicht van
wat de richting en/of ontwikkelingen zijn voor en in het onderwijs. Daarvoor
worden de onderzoekers ingeschakeld. Als kritische meedenkers en
inhoudelijk expert op het gebied van hybride onderwijs.
Het doel is het in gesprek gaan met de docenten (en leiding) over hybride
onderwijs en de vkr. Niet door voor te schrijven, maar kader, input en
inspiratie te bieden.
We hebben zodoende de module-eenheden met elkaar vergeleken. Vanuit die
vergelijking hebben de docenten hun inhouden wat aangepast en wordt er
doorontwikkeld. Docenten zijn met elkaar en onderzoekers in gesprek gegaan
om de verbinding met het bedrijfsleven te versterken en hoe de
loopbaanontwikkeling in beeld te houden. In het onderwijs is dat nog niet
direct terug te zien. Wel wordt er op het symposium een sessie gegeven door
een van de docenten.
We beogen modules die meer met elkaar, binnen en buiten het domein, en met
het bedrijfsleven in relatie staan. Daarvan is op papier en in de praktijk nog
niet veel te zien.

Dagje meelopen
Om een beter beeld te krijgen van het onderwijs vanuit het perspectief van de
leerling heeft de practor een dag meegelopen met een groep leerlingen.
Inclusief naar school fietsen, met de bus naar het CTT en vervolgens
onderwijs volgen en weer met bus en fiets naar huis.
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Tijdens die dag is een logboek bijgehouden. Op basis daarvan zal in april een
blog verschijnen.
Een aantal docenten claimt dat de dag van acht uur op het CTT voor
leerlingen te lang is. Daarnaast bleek bij de modulevergelijking dat wat op
papier staat niet is wat er in werkelijkheid is gebeurt. Tot slot is onbekend wat
nu de didactiek is tijdens de leerlingactiviteiten en hoe deze samenhangt
binnen en tussen de domeinen.
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Door een dag lang leerlingen en docenten te observeren kan een beeld
ontstaan van de zwaarte van de dag voor de leerlingen en de didactiek binnen
een domein. Door dat voor alle domeinen een keer toen kan de samengang of
het ontbreken daarvan in beeld gebracht worden.
Tijdens de observatie worden de activiteiten over de dag heen genoteerd,
opvallende interacties tussen leerlinen en leraar vastgelegd.
Bij het domein bouw-hout is een dag meegelopen, de practor is met de groep
leerlingen van t’ Zwin meegereisd. De blog is nog niet uitgewerkt.
Duidelijk werd wel dat de onderwijsinhoud meer gedifferentieerd is dan op
papier (leerlingen mogen ook eigen projecten bedenken) en er weliswaar dips
in de aandacht van de leerling zitten, maar dat niet zozeer aan het einde van
de dag is.

Datamonitoring
Een van de taken van het practoraat is het monitoren van de in- en
doorstroom van de leerlingen.
Aanvankelijk was er een monitor in een spreadsheet waarvan al snel bleek dat
die niet volledig was en gegevens van de achtergronden van leerlingen
ontbraken. Samen met de teamleider is een nieuwe set opgezet, met
consistente naamgeving en zijn alle data gecheckt.
Daarnaast is een vragenlijst opgezet om de achtergronden van de leerlingen te
achterhalen (opleiding ouders, eindtoetscore e.d.). Deze twee samen zullen
worden gecombineerd in een tool, zodat actuele overzichten gegenereerd
kunnen worden.
Omdat de VKR VO en MBO wil verbinden maar er geen overkoepelend
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leerlingvolgsysteem is, dient het overzicht vanuit verschillende bronnen
gecreëerd te worden. Daarbij komt dat we als onderzoekers ook verklaringen
willen voor de in-, door- en afstroom, hebben we ook verklarende gegevens
nodig zoals leerlingachtergronden.
Door dataset op te zetten die overzichten gegenereerd uit verschillende
bronnen kunnen we een breder beeld krijgen van (mogelijke oorzaken van)
doorstroomgegevens om vervolgens advies voor onderwijs en beleid op te
formuleren.
Het idee is dat gegevens van de VO-scholen, nu verzameld in één
spreadsheet, gecombineerd met de gegevens van het MBO een longitudinaal
beeld kunnen geven van de onderwijsloopbaan van de leerlingen. Daaraan
koppelen we de gegevens van een achtergrondenvragenlijst die eenmalig
afgenomen wordt, zodat we verklaringen voor patronen in de data kunnen
vinden.
De gecombineerde dataset is nagenoeg compleet, op de achtergronden na (die
worden in april verzameld.) Binnenkort zal de tool die overzichten kan
genereren geïmplementeerd worden.
Uit de data tot nu toe blijkt dat ten eerste de data vaak (nog steeds) niet
consistent is; dat leerlingen bij hun keuzen voor een domein blijven; dat
leerlingen uit beeld raken.

Ontwikkelen vragenapp
Om data te verzamelen over de interesse(ontwikkeling) van de leerlingen is er
een opdracht aan de leerlingen van ICT om een app te ontwikkelen om die via
Experience Sampling Method (ESM) te verzamelen. Deze app is geinspireerd
op de app InTin van de universiteit van Utrecht/Leiden (zie Slot, Akkerman
& Wubbels, 2018).
Daarvoor zijn projectgroepjes van studenten ingezet die in 'sprints' telkens de
app (door)ontwikkelen. De practor is de opdrachtgever voor het
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leerlingbedrijf Innovisoin Solutions.
Omdat we weten dat interessen en dus keuzen voor loopbaan niet alleen op
school ontstaan en de achtergronden ervan niet duidelijk worden uit de
keuzen zelf of eenmalige vragenlijsten, is er gekozen voor ESM.
Het ideaal is dat we alle leerlingen in de VKR kunnen volgen en
steekproefgewijs af een toe een week lang hun motieven bevragen.
ESM is een manier om een steekproef uit ervaringen van leerlingen te trekken,
in plaats van een momentopnamen te nemen of interviews af te nemen.
Daarmee kunnen we dichterbij de achtergronden en de motieven achter de
keuzen in de leerloopbaan komen, om zodoende het LOB traject te
versterken.
Daarnaast wordt ook een keer als opdrachtgever het innovatieve
onderwijsconcept van ICT meegemaakt.
Bijkomstigheid kan zijn dat er een dataset ontstaat die te vergelijken is met die
van Akkerman e.a.
Inmiddels zijn er (bijna) vier zogenaamde sprints doorlopen en is de app
(bijna) klaar voor een testuitrol. Een student zal het op het symposium
presenteren.
De app heeft o.a.. de volgende functies:
• profiel van leerling
• (vrijwillig) contactmogelijkheid met leerling
• in tijdsinterval vragen stellen met push meldingen
• beheer via het web
• overzichten van antwoorden genereren.
Bron
Slot, E., Akkerman, S., & Wubbels, T. (2018). Adolescents’ interest experience in daily life
in and across family and peer contexts. European Journal of Psychology of Education.
https://doi.org/10.1007/s10212-018-0372-2
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Externe activiteiten
Het practoraat is afgelopen jaar ook betrokken geraakt bij een aantal
activiteiten buiten het CTT. We beschrijven de belangrijkste.
Ten eerste zijn we onderzoeksobject binnen het NRO project van de HAN (zie
flyer) over hoe kennisverspreiding en innovatie door practoraten wordt
versterkt.
Ten tweede hebben we op verschillende congressen en dagen onze
bevindingen gepresenteerd, zoals de Dag van het MBO, de Practoratendag,
het NRO-congres, de Zeeuwse onderwijsdag.
Ten derde zijn we door ECBO gevraag een webinar te verzorgen over hybride
onderwijs. Daarvan hebben we een blog geschreven en is de opname hier
terug te kijken.
Ten vierde is het practoraat gevraagd om een antwoord te formuleren op twee
vragen uit het veld die via de Kennisrotonde van NRO zijn binnengekomen
die te maken hebben met hybride onderwijs. De antwoorden moeten nog
gepubliceerd worden op de website van de kennisrotonde, ze zijn wel al te
hier te vinden. Op basis van die twee antwoorden hebben we een longread
geschreven.

Analyse stromen
Van twee cohorten (2016-2017 & 2017-2018) hebben we inmiddels de
keuzegegevens. Van het eerste cohort dat gestart is met de
vakmanschapsroute weten we welke verdiepingskeuze ze aan het einde van
het derde jaar hebben gemaakt, welke domein ze in het vierde jaar hebben
gevolgd (en of ze dus geswitcht zijn) en welke opleiding ze zijn gaan volgen.
Dat is is te zien in tabel 1.
Tabel 1a: overzicht van keuzepatronen binnen VKR 1e cohort (2016-2017)
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Tabel 1b: keuzen richtingen MBO na VKR 1e cohort (2016-2017)

Van het tweede cohort weten we ook de verdiepingskeuze en het domein
waarin ze op dit moment onderwijs volgen. Zie tabel 2.
Tabel 2: overzicht van keuzepatronen 2e cohort (2017-2018)
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Wat meteen duidelijk wordt is dat leerlingen die in het derde jaar van het
vmbo een keuzevakken (voor de verdiepingsmodule in dat jaar) nauwelijks
nog van die keuze afwijken. In een grafische weergaven hieronder wordt dat
nog duidelijker: de dikke lijnen geven de leerlingen aan die bij hun keuze
blijven, de dunnere lijnen die nog wisselen. Van het cohort 16/17 wisselen nog
een paar leerlingen van richting, bij cohort 17/19 echter is er nauwelijks nog
sprake van wisselen. Dat wat er aan wissels plaats vindt is naar
procestechniek. Dat is te verklaren, omdat dat domein tot VKR 2.2 niet
aangeboden wordt.
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Dat roept de vraag op of het brede aanbod in jaar drie en vier van het vmbo
(de eerste jaren van de VKR) zinvol is of juist niet.
Onze vervolganalyses zullen daarom gericht zijn om de beweegredenen van
de leerlingen te achterhalen.
Kanttekening is dat, zoals zoveel data die uit gecombineerde systemen moet
komen, nog niet alle gegevens correct zijn. Ook dat gaan we de komende tijd
(weer) na.

Vragenapp
Om data te verzamelen over de interesse(ontwikkeling) van de leerlingen is er
een opdracht aan de leerlingen van ICT om een toepassing te ontwikkelen om
die via Experience Sampling Method (ESM) te verzamelen. Deze app is
geinspireerd op de app InTin van de universiteit van Utrecht/Leiden (zie Slot,
Akkerman & Wubbels, 2018).
Daarvoor zijn projectgroepjes van studenten ingezet die in 'sprints' telkens de
app (door)ontwikkelen. De practor is de opdrachtgever voor het
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leerlingbedrijf Innovision Solutions (IVS). Bij het verstrekken van de opdracht
was er nog geen naam voor de app. De studenten van IVS hebben de
toepassing treffend ‘Vragenapp’ genoemd.
Hieronder een samenvatting van het ontwerp en wat screenshots van de
huidige staat van de app en de beheeromgeving.
Het idee is dat onderzoekers via een website (Wordpress omgeving) vragen
kunnen stellen via een app aan leerlingen. Via die beheeromgeving kunnen
ook groepen van respondenten (leerlingen) aangemaakt worden. Die groepen
kunnen gericht vragen gesteld worden. De antwoorden op die vragen geven
de respondenten via een app op een smartphone (voorlopig alleen Android).
De respondent kan in die app een profiel aanmaken en krijgt voor de groep
waartoe hij/zij behoort dan pushmeldingen als er vragen zijn.
Vervolgens zijn de antwoorden via de website door de onderzoekers te
exporteren.
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Gespreksvragenlijst
Om (als docenten, onderwijsontwikkelaars, teamleiders en anderen) in
gesprek te gaan over het onderwijsaanbod en (opleidings)didactiek hebben
we een gespreksvragenlijst ontwikkeld.
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Deze vragenlijst is gebaseerd op de kwaliteitskaart OGO (link) en voor het
VMBO doorontwikkeld door Andor Molter (link scriptie), waarbij de practor
ook betrokken was.
Uit de bestaande instrumenten zijn de voor hybride beroepsonderwijs de
meeste relevante vragen geselecteerd en bij elkaar gezet. Dat resulteert in twee
sets met vragen over onderwijsaanpak (didactiek of opleidingsdidactiek) en
onderwijsaanbod (inhouden, structuur etc.).
De vragen zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan.2 Het gesprek zou
dan ten eerste tot inzichten moeten leiden over hoe het onderwijs er nu uit
ziet en hoe daar meer consistentie en eventueel verder richting aan gegeven
kan worden.
!LET OP: DIT IS HET EERST RUWE CONCEPT! HET INSTRUMENT
WORDT NOG GETEST EN GEVALIDEERD!
Over (opleidings)didactiek/pedagogiek:
Wat doen wij om (en waar en hoe?)
1 ons te verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen en gaat in
gesprek met de leerlingen daarover;
2 hoge verwachtingen te hebben van de ontwikkelmogelijkheden van
leerlingen/de groep en nemen dat als uitgangspunt;
3 uit te gaan van de unieke ontwikkelingskansen van elke leerlingen en alle
leerlingen kunnen op eigen niveau deelnemen;
4 in staat te zijn om de individuele ervaringen (bijvoorbeeld buiten school en/
of op stage) als startpunt van onderwijsactiviteiten aan te boren;
5 met elke leerling een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen;
6 een veilige leeromgeving te kunnen creëren;
7 interacties met leerlingen te kunnen aangaan, waardoor zij zich verder
ontwikkelen;
8 alle leerlingen actief deel te kunnen laten nemen aan betekenisvolle
activiteiten (projecten, opdrachten), waarvoor samenwerking nodig is;
9 zelf deelnemer te zijn aan de activiteiten van de leerlingen (als meerwetende
2

Met nadruk niet om elkaar of de docenten de maat te nemen.
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ander/voorbeeld/expert);
10 effectieve constructieve kritiek/feedback te kunnen geven aan leerlingen;
11 ruimte te creëren voor de leerlingen om te reflecteren;
12 structuur te kunnen aanbrengen in de activiteiten voor leerlingen;
13 instructie, hulp en begeleiding te kunnen bieden vanuit de Zone van
Naaste Ontwikkeling;
14 vragen te kunnen stellen die het denken van de leerlingen stimuleren met
aandacht voor wat de leerstof te maken heeft met de leerling zelf en zijn
ontwikkeling richting het beroep;
15 in verschillende rollen (regisseur/ontwerper, de stage-manager, de
medespeler, de directeur/instructeur en de moderator) verschillende vormen
van sturing te kunnen geven aan de activiteiten van de leerling;
16 een dialoog te kunnen voeren met de leerling over zijn interesses en
vaardigheden in relatie tot het beroep;
17 het onderwijsaanbod te kunnen laten aansluiten bij de actuele interesses en
vaardigheden van de leerlingen;
18 Zone van Naaste Ontwikkeling te kunnen creëren bij elke leerling;
19 leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor de inrichting van de
leeromgeving?
Over het onderwijsaanbod/curriculum
Hoe, waar of wanneer in ons onderwijs
20 leren de leerlingen een mening te vormen;
21 wordt er gewerkt aan de band tussen leraar en leerling;
22 worden de leerlingen betrokken in activiteiten die voor hen persoonlijk
betekenisvol zijn en vanuit het perspectief van het beroep en maatschappij;
23 werken de leerlingen in groepjes;
24 passen de leraren ‘scaffolding’ en ‘guided-coconstruction’ toe;
25 wordt vanuit de ‘echte’ (beroeps)praktijk gewerkt;
26 wordt het onderwijsaanbod bijgesteld op basis van de voortgang van
leerlingen;
27 worden in de opdrachten zoveel mogelijk de AVO-vakken, de
praktijkvakken en het beroep verbonden;
28 laten we leerlingen zich oriënteren op de verschillende beroepsrollen;
29 worden bij het plannen van activiteiten en opdrachten een vaste structuur
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gebruikt;
30 wordt de ontwikkeling van de leerlingen holistisch en systematisch
bijgehouden;
31 variëren we in instructiewijzen;
32 wisselen de rollen die leerlingen vervullen regelmatig.

Antwoorden
De Kennisrotonde van NRO is een platform waar de onderwijspraktijk vragen
kan stellen aan de ‘wetenschap’. Voor de kennisrotonde heeft het practoraat
twee vragen beantwoord over (hybride) onderwijs in techniek. Hieronder de
beknopte antwoorden zoals die op de website zijn gekomen. Op basis van de
twee antwoorden hebben we een longread geschreven over integratie van
theorie en praktijk bij wijze van onze visie op hybride onderwijs.
Vraag 1
Worden vmbo-BB-leerlingen Techniek meer intrinsiek gemotiveerd voor de eigen
loopbaan als zij al gedurende de opleiding te maken krijgen met de echte
techniekpraktijk (en zo ja, in welke mate)?
Kort antwoord

We mogen voorzichtig aannemen dat vmbo-BB-leerlingen Techniek meer intrinsiek
gemotiveerd raken voor de eigen loopbaan als zij al gedurende de opleiding betekenisvolle
ervaringen kunnen opdoen in de echte techniekpraktijk. In welke mate dat zal zijn, is echter
niet te zeggen. Daarvoor is het onderzoek (zeker voor vmbo-BB-techniek) nog te beperkt en
zijn er te veel factoren die daarin een rol spelen.
Wat we wel kunnen zeggen is dat onderwijs in levensechte praktijken de betrokkenheid van
leerlingen kan verhogen, en dat er een betekenisvolle dialoog nodig is om tot loopbaanleren
te komen. Een hybride leeromgeving kan helpen praktijk, theorie en loopbaanleren met
elkaar te verbinden, als de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling daarbij door de leraar
wordt begeleid en ondersteund.

Toelichting antwoord

Introductie
Leraren vinden het belangrijk dat hun leerlingen met een goede motivatie en inzet hun lessen
volgen. Gemiddeld genomen echter is de motivatie van leerlingen in Nederland lager dan in
vele andere landen (OECD, 2017), en dat zou samengaan met lagere leerprestaties (zie
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bijvoorbeeld Mo, 2019). Dit zou vooral ook voor de Nederlandse situatie opgaan: de
verschillen in prestaties op de bètavakken zijn bij ons tussen gemotiveerde 15-jarigen en nietgemotiveerde leerlingen groter dan in de meeste andere landen (OECD, 2017). Dit gaat over
de gemiddelden van 15-jarigen van alle schoolniveaus.
Bovenstaande Kennisrotonde-vraag heeft betrekking op het VMBO en deze situatie is voor
de leeftijd 14-17-jarigen redelijk uniek in de wereld. Er is immers sprake van een combinatie
van algemeen vormende vakken (b.v. wiskunde, Nederlands) en beroepsgerichte vakken
(zoals Techniek). Wat betreft de motivatie gaat het voor vmbo-BB-Techniek-leerlingen dus
om hun motivatie voor de schoolvakken, maar ook voor de motivatie voor het beroep in de
Techniek. Leraren zien graag dat de leerlingen gemotiveerd zijn voor de beroepsgerichte èn
algemeen vormende vakken. Tevens zien ze het graag dat leerlingen zich al oriënteren op de
latere beroepspraktijk, en zich afvragen of en hoe die richting bij hen past. Dit alles doet een
sterk beroep op bepaalde neurocognitieve functies van leerlingen en deze functies zijn bij
deze leeftijdsgroep nog volop in ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Jolles, 2017). Het motiveren
en begeleiden van juist deze groep leerlingen lijkt daarmee bijzondere aandacht te vragen.
Onderzoeken naar het bevorderen van de motivatie van leerlingen VMBO-BB-Techniek zijn
echter zeer schaars, ook van leerlingen op het VMBO in het algemeen. We hebben wel
enkele onderzoeken gevonden, maar die betreffen vooral kleinschalige studies. Daarom
proberen we ons antwoord, voor zover mogelijk, ook af te leiden uit verwant onderzoek uit
het MBO.
In het volgende gaan we eerst in op onderzoeken die gaan over de motivatie voor school en
het beroep, vervolgens op onderzoeken die gaan over loopbaanoriëntatie en tot slot op
onderzoeken die gaan over het betekenisvol verbinden van theorie en praktijk.

Motivatie voor school en de beroepspraktijk
Motivatie voor school is belangrijk, ook op het VMBO. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het
onderzoek van Anoesjka Boersma (2017). Zij deed observaties en hield interviews bij vmboleerlingen om zicht te krijgen op de motivatie van leerlingen voor het leren op school. In haar
onderzoeken gaat de onderzoeker bijvoorbeeld met een leerling in gesprek over het werken
aan een opdracht. De onderzoeker wilde zicht krijgen op de motivatie van de leerling en op
de waarde die de leerling aan de opdracht toekent. Hij vraagt de leerling:
Onderzoeker: “Je dacht niet, 'laten we dit eens uitzoeken, zodat we weten wat we
kunnen verwachten als we er [de stageprakijk] naar toe gaan op vrijdag?'”
Leerling:”Euhm, niet echt.”
(Boersma, 2017, p. 84)
In het voorbeeld lijkt de leerling niet echt geïnteresseerd in de praktische waarde van het
uitvoeren van een opdracht. Het lijkt er niet op dat hij/zij gemotiveerd aan de leertaak aan het
werk is geweest. Zij lijkt derhalve niet betrokken geraakt bij de eigen ontwikkeling in het
beroep (zie de ora*e van Monique Volman, 2011).
Uit onderzoek blijkt deze betrokkenheid echter wel van belang te zijn voor het behalen van
betere leerresultaten. Zo wijzen Virtanen en anderen (2014) erop dat actieve betrokkenheid
van de leerling een belangrijke factor is voor leeropbrengsten. Ook Harackiewicz (2016)
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vindt in zijn reviewstudie dat leerlingen die de waarde van het beroep herkennen, ook meer
betrokken zijn en zich meer met de beroepspraktijk identificeren.
Boersma onderzocht bij leerlingen Zorg en Welzijn in het vmbo hoe ze betrokken kunnen
raken bij een project in de beroepspraktijk (Boersma, 2017). In haar onderzoek kregen de
leerlingen in groepjes de opdracht om activiteitenmiddagen te organiseren voor
zorginstellingen. Het bleek dat leraren hun leerlingen in die taken kunnen helpen door hen
hun eigen belangen en doelen te laten zien en die af te stemmen met die van de
(beroeps)praktijk (Wardekker, Boersma, Ten Dam & Volman, 2012).
In een eerder antwoord op een KR-vraag (Kennisrotonde, 2016) wordt uitgebreid uiteengezet
welke didactische strategieën docenten kunnen hanteren om de motivatie en leergierigheid bij
mbo-studenten positief te beïnvloeden. Al betreft dit antwoord specifiek de mbo-studenten: te
verwachten is dat de beschreven didactische strategieën ook relevant zullen zijn voor de
vmbo-BB-techniek-leerlingen. (voor meer informatie zie https://www.nro.nl/
kennisrotondevragenopeenrij/beinvloeding-motivatie-en-leergierigheid-mbo-studenten/)

Motiveren voor de loopbaan in de techniek
Naast de motivatie voor school en de beroepspraktijk, gaat het erom dat leerlingen
gemotiveerd raken om zich verder te willen ontwikkelen voor de loopbaan. Het gaat er dus
eigenlijk om ‘ergens goed in te willen worden’3 (zie ook van der Sanden, 2004). Dat willen is
hier cruciaal en dat ontstaat niet zo maar; dat moet zich gedurende de (school)loopbaan
ontwikkelen. Zo stelt Sanne Akkerman (2017) bijvoorbeeld dat interesse juist ontstaat
doordat de leerlingen gedurende hun loopbaan actief met de het beroep te maken krijgen. De
motivatie voor de loopbaan ontstaat dus uit de interactie tussen de inhoud (het beroep), het
proces (de loopbaan) en het individu (de leerling) (Akkerman, 2017). Ook Harackiewicz
(2016) stelt dat de leraar door diens pedagogisch-didactisch handelen de interesse bij de
leerlingen kunt opwekken, door de leerlingen het nut van een leertaak voor het beroep te
laten zien aan en te laten ervaren (Harackiewicz, 2016). Gezien de ontwikkelingsfase van de
leerlingen (Jolles, 2017) lijkt dit zeker voor de bovenbouw-leerlingen van het vmbo van
belang te zijn.
Bij het opwekken van de interesse van de leerling, zijn het voeren van betekenisvolle
gesprekken van belang. Zo vonden Kuijpers en Meijers (2009) bijvoorbeeld in hun onderzoek
onder ruim drieduizend leerlingen (vmbo en mbo) en 166 docenten, dat leerlingen belangrijke
loopbaancompetenties ontwikkelen als er een dialoog met de leerling plaats vindt over de
loopbaan en het beroep. Leerlingen die met behulp van die gesprekken op de concrete
ervaringen in de beroepspraktijk reflecteren, kunnen die ervaringen gebruiken om zich te
oriënteren op hun toekomst.
Bovenstaande betekent dat de motivatie van leerlingen hoger zal zijn als leerlingen
gedurende de opleiding al actief met het beroep in aanraking zijn gekomen, en er zinvolle
betekenis aan hebben kunnen verbinden. Het op een betekenisvolle wijze verbinden van de
schoolse situatie met de praktijksituatie lijkt daarmee belangrijk te zijn, zeker ook voor de
vmbo-leerlingen.
3

Een uitspraak geleend van Johan van den Sanden die als wetenschapper veel
voor het beroepsonderwijs heeH betekend (Van der Sanden, 2004).
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Verbinding tussen theorie en praktijk: hybride onderwijs
Hoe kunnen we vervolgens theorie en praktijk met elkaar verbinden? Uit onderzoek blijkt
wel, dat dat niet zo eenvoudig is (zie bijvoorbeeld van der Sanden, Doornekamp & Teurlings,
2001; van der Sanden, Streumer, Doornekamp, Hoogenberg & Teurlings, 2003). Zo weten
we dat leerlingen die op de ene plek iets geleerd hebben (bv op school), dat niet zomaar gaan
toepassen in een andere situatie (bv in de praktijk).
Om dit zogenoemde transferprobleem te verhelpen hebben van der Sanden e.a. (2001; 2003)
een model ontwikkeld voor een geïntegreerde leeromgeving: een krachtige leeromgeving
waarin (elementen van) theorie en praktijk op betekenisvolle wijze met elkaar worden
verbonden. Hiermee vergelijkbaar ontwikkelde Ilya Zitter het model van de hybride
leeromgeving (Zitter, 2010). Dat model bevat vier kwadranten met typeringen van
leeromgevingen:
de typische omgeving van het theorielokaal;
de realistisch omgeving van de beroepspraktijk (stage);
het praktijklokaal (simulatie) waarin geoefend wordt;
de omgeving waarin de leraar voor doet en voor denkt.
Kern van het model is dat de ervaringen in bijvoorbeeld de stage betekenis krijgen (voor de
leerling) in het theorielokaal, of ervaringen in een praktijkproject betekenis krijgen voor de
loopbaan van de leerling. Nieuwenhuis en anderen (2017) concludeerden in hun reviewstudie
dat hybride leerwerkplekken waar simulaties plaatsvinden, een goede variant zijn van een
leeromgeving waarin leerlingen kunnen leren en experimenteren en zo school en het latere
beroep kunnen verbinden.
Er is een lange traditie van onderzoek naar betekenisvol onderwijs dat theorie en praktijk
verbindt. Tegenwoordig hebben wetenschappers het dan over boundary crossing. Met dit
begrip wordt verwezen naar de inspanningen die mensen leveren om juist te leren van de
verschillen tussen school en praktijk. Er wordt dus aangenomen, dat leerlingen niet alleen in
school of in de praktijk leren , maar juist op de grens tussen school en praktijk, doordat
verschillen tussen school en praktijk zichtbaar worden, en voor de leerling betekenis krijgten.
Het begrip boundary crossing hoort ook bij het model van de hybride leeromgeving en
verwijst naar de wijze waarop leerlingen leren door de grenzen van de verschillende
contexten over te steken. Vanuit die gedachte worden leertaken, opdrachten en inhouden
ontworpen die voor de leerlingen in de verschillende omgevingen van belang zijn en
betekenis krijgen: die de grenzen oversteken.
Onderzoek naar een hybride leeromgeving of naar boundary crossing in het vmbo is eigenlijk
nauwelijks voorhanden. Wel vonden we een kleinschalige studie binnen vmbo-techniek van
Van Schaik (2010). In zijn onderzoek ontwierpen leerlingen een prototype tandemdriewieler.
Het bleek dat leerlingen meer natuur- en wiskunde leerden, als zij de bouwtekeningen
gebruikten werden om theorie te leren en te anticiperen op het verdere bouwproces. Van
Schaik concludeerde dat het voor de leerling expliciet maken van de verbinding tussen
theorie en praktijk leidt tot betekenisvol leren.
Naast dit onderzoek binnen het vmbo hebben we onderzoeken gevonden voor het mbo. Zo
vonden Oonk en Gulikers (2018) in het mbo dat het werken aan leertaken die gericht zijn op
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boundary crossing het leren van studenten ondersteunt. Ook Bakker en Akkerman (2013)
vonden dat een boundary crossing benadering leerlingen helpt theorie en praktijk te
verbinden.
Conclusie
Met behulp van bovenstaande onderzoeken mogen we voorzichtig aannemen dat vmbo-BBleerlingen Techniek meer intrinsiek gemotiveerd raken voor de eigen loopbaan als zij al
gedurende de opleiding te maken krijgen met de echte techniekpraktijk. In welke mate dat zal
zijn, is echter niet te zeggen. Daarvoor is het onderzoek (zeker voor vmbo-BB-techniek) nog
te beperkt en zijn er te veel factoren die daarin een rol spelen.
Wat we wel kunnen zeggen is dat onderwijs in levensechte praktijken de betrokkenheid van
leerlingen kan verhogen, maar dat er een betekenisvolle dialoog nodig is om tot
loopbaanleren te komen. Een hybride leeromgeving kan helpen praktijk, theorie en
loopbaanleren met elkaar te verbinden, als de leraar de (loopbaan)ontwikkeling van de
leerling begeleidt en ondersteunt.
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Vraag 2
Is het waar dat bbl-studenten in de bouw de theorie (zoals over gereedschappen, materialen,
werkprocedures) waarmee ze in hun leerbedrijf niet in aanraking komen, beter verwerven als
ze tijdens hun schooldag ook ervaring kunnen opdoen in een praktijksituatie?

Kort antwoord
Directe ervaring in een praktijksituatie kan studenten (onder bepaalde condities) op hun
schooldag helpen bij het verwerven van nieuwe theorie, maar is niet noodzakelijk. Om tot
kennisverwerving te komen, is het in ieder geval belangrijk dat studenten de beoogde
(nieuwe) theorie in verband brengen met ervaringen in de praktijk, bijvoorbeeld in hun
leerbedrijf. Indien studenten tijdens de schooldag ook directe ervaringen in een
praktijksituatie opdoen, is het belangrijk dat studenten de ervaringen in die praktijksituatie in
verband brengen met de beoogde (nieuwe) theorie maar ook met de ervaringen in het
leerbedrijf. Dit wordt bevorderd door reflectie op de praktijkervaringen (op school en/of in
het leerbedrijf), en door een discussie tussen studenten onderling en met de docent over de
relatie tussen praktijken en theorie. In de discussie heeft het meerwaarde als de docent
concepten in de discussie inbrengt, en verbinding met eerdere ervaringen expliciet te
makenmaakt voor de studenten.

Toelichting antwoord
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Met de theorielessen op de schooldag wordt beoogd dat bbl-studenten (nieuwe)
domeinspecifieke kennis en vaardigheden verwerven. Het gaat er bij bouwstudenten
bijvoorbeeld om dat zij kennis opdoen over nieuwe gereedschappen en materialen, en dat zij
bepaalde toepassingsmogelijkheden en werkprocedures leren gebruiken (in de schoolse
situatie). Maar gaan zij die domeinspecifieke kennis en vaardigheden beter verwerven in een
concrete praktijksituatie?
Om die vraag te beantwoorden gaan we eerst na wat kennis is, en wat theorie en concepten
zijn.

Domeinspecifieke kennis, theorie en concepten
Wat is ‘domeinspecifieke kennis’ of ‘beroepskennis’ eigenlijk? Daarover bestaan veel
wetenschappelijke perspectieven en definities. Wij volgen hier recent onderzoek van
Heusdens (2018). Zij beargumenteert dat beroepskennis is: “de vaardigheid om concepten
passend te gebruiken en te verantwoorden. (…) Iemand heeft beroepskennis als zij of hij
gerelateerde concepten beheerst.” (pp.43-44).
Concepten kunnen in dit geval abstracter zijn, zoals de krachtenleer, of concreter, zoals (de
redenen voor) werkprocedures en veiligheid. Die (samenhang van) concepten noemen we
hier 'de theorie', de beheersing ervan door leerlingen noemen we kennis.
Studenten komen veel van de beroepsspecifieke concepten en theorie (ook) tegen tijdens het
werken in hun leerbedrijf, maar niet altijd. In hun leerbedrijf komen dan andere aspecten van
het beroep naar voren. Zo komt een bouwstudent die vier dagen in de week werkt in een
timmerbedrijf, niet direct in aanraking met de concepten en theorie van bijvoorbeeld het
betongieten. Dit betekent dat niet het totale scala aan concepten en theorie in het leerbedrijf
aan bod komt, maar dat de schooldag daar de noodzakelijke aanvullingen op moet bieden. Dit
is een algemeen bekend verschijnsel (Billet, 2003).

Leren op school en op de werkplek
Studenten vinden het in het algemeen lastig om datgene wat ze ervaren en leren op de
werkplek te verbinden met de leertaken op school (Schaap, Baartman & De Bruijn, 2011). Ze
zien niet altijd de overeenkomsten of verbanden (bijvoorbeeld tussen werken met hout in een
timmerbedrijf en werken met beton op een bouwplaats), terwijl die er wel zijn (bijvoorbeeld
met behulp van de constructieleer en de natuurkunde).
Bovendien is de wijze waarop beroepskennis zichtbaar wordt verschillend: in de praktijk is
die kennis veelal impliciet aanwezig en op school wordt deze expliciet aan de orde gesteld.
Dat maakt het verbinden van beroepskennis met schoolse theorielessen voor studenten
moeilijk (Tynjälä, 2008).

Leren in een realistische praktijksituatie op school
Zou het dan helpen als studenten ook tijdens de schooldag met realistische praktijksituaties te
maken krijgen? We verwachten dan van studenten dat zij in die praktijksituatie binnen de
school de beoogde beroepskennis en vaardigheden gaan opdoen en daarbij de verbinding
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weten te leggen tussen praktijk en theorie. Dit vereist ‘leren op de werkplek’, in dit geval
binnen de school. Het fenomeen leren op de werkplek (zowel in de realistische
praktijksituatie op school als in het leerbedrijf) is als zodanig echter nogal
'ongrijpbaar' (Zitter & Hoeve, 2017).
We bespreken hieronder eerst wat er in een realistische praktijksituatie (tijdens de schooldag)
nodig is om kennis en inzicht te verwerven in de relevante theorie. Vervolgens beschrijven
we wat er daarnaast nodig is om verbindingen te leggen met de beroepskennis die wordt of
werd verworven op de stageplek.

Tijdens de schooldag kennis verwerven in een praktijksituatie op school.
In praktijksituaties op school krijgen studenten (net als in het leerbedrijf of op een
stageplaats) te maken met concrete en ‘echte’ (authentieke) leersituaties. Dergelijke
praktijksituaties op school kunnen krachtige leeromgevingen zijn voor het opdoen van kennis
(Heusdens, 2018). Het kunnen dus in potentie zinvolle plekken zijn om te leren, maar het valt
niet mee om daar ook effectief te leren (zie Nieuwenhuis, Poortman & Reenalda, 2014). Een
realistische praktijksituatie is namelijk niet primair ingericht om te leren, maar om te
produceren.
Wil een realistische praktijksituatie (tijdens de schooldag) effectief zijn voor het leren van de
student, dan spelen diverse factoren een rol. Volgens een grootschalig Fins onderzoek van
Virtanen en anderen (2014) zijn er meerdere factoren die het leren beïnvloeden.
Naast de invloed van de achtergrond van de student, bleek het ten eerste belangrijk te zijn dat
studenten de gelegenheid hebben om de werkwijzen in de praktijk te beïnvloeden. Kijken en
observeren alléén is daarmee niet voldoende. Dit geldt ook voor authentieke praktijksituaties
op school.
Ten tweede werd aangetoond dat het cruciaal is dat de pedagogiek-didactiek gericht is op
concrete integratie van schools leren en het leren in de praktijksituatie. Ook het stellen van
doelen en discussie tussen leerlingen en leraar met betrekking tot het leren in de
praktijksituatie bleek van belang. Dat sluit aan bij de onderzoeken van Schaap en Van Schaik
(Schaap, Van Schaik & De Bruijn, 2014), waaruit duidelijk werd dat het verbinden van
kennis uit de ene context (de praktijksituatie op de schooldag) aan een andere context
(schoolvakken en bredere kennisdomeinen van techniek), een manier is om tot inzicht in de
beroepskennis te komen. Of, zoals Van Woerkom (2004) vond, dat het belangrijk is om de
vaak impliciete kennis in de praktijk voor de studenten expliciet te maken.

Het leren op school verbinden met de kennis van het leerbedrijf
De onderzoeken van Schaap en Van Schaik gaven tevens aan dat het voor het verwerven van
beroepskennis belangrijk dat is, studenten het leren op school verbinden met de kennis van
het leerbedrijf. Dat verschijnsel verwijst naar het proces van ‘recontextualiseren’ (Schaap,
Van Schaik & De Bruijn, 2014).
Als recontextualiseren goed gebeurt, dan kan het leerbedrijf een krachtige leeromgeving zijn
voor het opdoen van kennis (Heusdens, 2018). Schaap en anderen (2011) concludeerden dat
de didactiek in een krachtige leeromgeving die de praktijk wil verbinden met bredere theorie,
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beoogt de studenten te helpen bij het recontextualiseren.
Schaap, Van der Schaaf en De Bruijn (2016) deden diepgaand onderzoek naar de
bijbehorende didactiek die mbo-studenten kan helpen om beroepskennis te ontwikkelen door
recontextualiseren. . . Zo’n didactiek is erop gericht dat studenten onderling hun ervaringen
uit de praktijk actief uitwisselen (bijvoorbeeld in een groepsgesprek of discussie). Zij gaan
dan reflecteren op hun ervaringen in de praktijk. Dit helpt studenten om theorie en praktijk te
verbinden. De rol van de docent daarbij is het verrijken van de discussie tussen studenten. Dit
kan hij doen door concepten in te brengen en hen te helpen die te verbinden met eerdere
praktijkervaringen in het leerbedrijf (en in de praktijksituatie).

Conclusie
Een concrete ervaring in een praktijksituatie op de schooldag kan (onder bepaalde condities)
helpen bij het verwerven van domeinspecifieke kennis en vaardigheden, maar is niet
noodzakelijk.
Studenten gaan in het algemeen de domeinspecifieke kennis theorie beter verwerven als zij
de ervaringen in de praktijk (tijdens een schooldag en/of in een leerbedrijf) gaan verbinden
met de bredere theoriebeoogde beroepskennisen beroepskennis. Hierdoor vindt
recontextualiseren plaats: studenten leggen relaties tussen praktijkervaringen (op school en/of
in leerbedrijf) en bredere theorie.
Om dit te versterken helpt het als studenten de opdracht krijgen om actief en doelgericht op
de stage (en eventueel ook de praktijksituatie) te reflecteren. Het helpt daarbij ook als de
interactie tussen studenten en met de docent wordt georganiseerd en versterkt. De docent kan
dit doen door concepten in de discussie in te brengen en voor studenten de verbinding met
hun eerdere ervaringen expliciet te maken.
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Plannen 2019
Door het terugkijken op het afgelopen jaar zijn we beter in staat om ook
vooruit te kijken. We hebben al doende dus al plannen voor het komende jaar.
Grofweg komen de plannen erop neer dat we verder doorgaan op de
ingeslagen weg. We werken verder aan de (concept)producten die we nu
ontwikkeld hebben. Aan het einde schooljaar 2018-2019 is het doel een
complete dataset van in-, door- en afstroomgegevens te hebben voor de
huidige twee cohorten CTT-leerlingen, inclusief hun achtergrondkenmerken.
Daarnaast zal de vragenapp gestest zijn, zodat we die vanaf schooljaar
2019-2020 kunnen inzetten.
Voor de ondersteuning van onderwijsaanbod en begeleiding werken we
verder aan de (door)ontwikkeling van de gespreksvragenlijst, zodat we
docenten en teams kunnen ondersteunen met het in beeld krijgen van en
invulling geven aan ontwikkelingsgericht hybride onderwijs.
Volgend jaar in maart, waarschijnlijk de 23ste, houden we dan ons derde
symposium en kunnen daar dan weer verslag doen van de opbrengsten van
(tenminste) die activiteiten. Ondertussen denken we voortdurend na hoe we
al onze inzichten en het onderzoek-, ontwikkel- en professionaliseringswerk
wat we doen kunnen verduurzamen in de organisatie.
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