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Voorwoord
Ik zie de relatief nieuwe docent nog de kantine inlopen met een boos en teleurgesteld gezicht. “Hoe
kan dat nou, ik heb ze zo goed voorbereid en ze doen zo goed mee in de klas maar 13 van de 15
leerlingen hebben een onvoldoende en de toets bestaat uit vragen die bijna letterlijk uit de
oefeningen komen. Het lijkt wel of ze helemaal niets hebben geleerd?!”

Een paar dagen later zit ik in een door ons afgehuurde bioscoop waar de 3ejaars leerlingen hun zelf
ontwikkelde product presenteren. Aandachtig luister ik naar de Elevatorpitch en moet ik
terugdenken aan de gesprekken die wij nog geen twee jaar geleden hebben gevoerd met ouders en
leerling over niet toelaatbaar gedrag en de slechte inzet van de leerling. “Wat kan er toch een hoop
gebeuren in nog geen twee jaar tijd” gaat door mijn hoofd bij diverse leerlingen.

Het laatste voorbeeld is een leerling die meerdere malen heeft willen stoppen met haar niveau-4
opleiding. “Meneer, ik ga er mee stoppen dit jaar. Kan ik niet op niveau-3 uitstromen en kappen met
school?” We zijn met haar in gesprek gebleven en zij heeft met een uitstekend resultaat en zonder
studievertraging haar diploma Manager Handel behaald en is heel secuur gaan werken.

Bovenstaande voorbeelden hebben bij mij de volgende vraag opgeleverd. Hoe krijgen wij dit (soms
ook niet) voor elkaar en speelt het onderwijsconcept in de genoemde voorbeelden een sturende rol
voor de betrokken docenten. In hoeverre geeft het onderwijsconcept richting aan het wel of niet
goed functioneren van de docenten/teams? Daarnaast wil ik onderzoeken welke voorbeelden er zijn
binnen de afdelingen om een handvat te bieden aan elkaar. Dit alles om (nog) bewuster met ons vak
bezig te zijn en uit de leerling te halen wat er inzit van niveau-1 tot en met niveau-4+.
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Inleiding
1.1

Aanleiding
Ik zie docenten en mijzelf nog niet zolang geleden worstelen met de vraag waarom
de ene aanpak in de klas heel goed werkt en de andere aanpak juist niet. Ik wil
onderzoeken in hoeverre het onderwijsconcept hier aan bijdraagt en in welke mate
het onderwijsconcept zichtbaar is in de klas bij de verschillende afdelingen.
Ik ben 3 jaar Coördinator Detailhandel bij het ROC Kop van Noord-Holland. Daarvoor
heb ik diverse functies bekleed bij Hema waarvan de laatste 6 jaar als Filiaalmanager
bij 2 grote Hema-vestigingen. Met een vakinhoudelijke achtergrond en een gezonde
dosis managementervaring heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. De term
onderwijsconcept was op dat moment voor mij nog een onbekend begrip. De
afgelopen jaren heb ik tijdens mijn werk en opleiding kennis gemaakt met het belang
van het onderwijsconcept en ik wil dit belang graag aantonen aan de hand van deze
meesterproef.

1.2

Context
Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen
voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie NoordHolland. Met 350 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor ongeveer
6.000 cursisten. Dat doen we vanuit verschillende locaties in Den Helder en Schagen.
Een persoonlijke aanpak is daarbij het uitgangspunt. Leerlingen zijn bij ons geen
nummer, maar mensen met talenten en mogelijkheden. Het onderwijs wordt
verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den
Helder en Schagen. De docenten kennen de leerlingen en andersom. Dankzij de
kleinschalige opzet gaat dit vanzelf. Door een respectvolle omgang met elkaar
creëren wij vertrouwen, wat bijdraagt aan een goed onderwijsklimaat.
Onze missie is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot
a.
b.
c.

vakmanschap
optimale persoonlijke ontplooiing
deelname aan de samenleving.

Wij gaan voor de essentie van goed onderwijs:
-

een docent die vakbekwaam is (professioneel)
een docent die er is voor de leerling (betrouwbaar, respectvol en persoonlijk)
uitstekende resultaten.
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Onderwerp van onderzoek
De mening van leerlingen telt! En dit is zeker het geval bij het ROC Kop van NoordHolland. Dit zien wij terug in de waarde die gehecht wordt aan uitspraken van leerlingen
tijdens de leerlingenlunches met het CvB en de Leerlingenraden binnen de diverse
sectoren. Daarnaast wordt er veel belang gehecht aan de landelijke enquête (JOB
monitor) en een intern onderzoek naar de waardering en meningen van leerlingen.
Ik wil onderzoeken in hoeverre het onderwijsconcept de docenten ondersteunt bij het
nastreven van de kernwaarden van ons ROC. In hoeverre zien wij het onderwijsconcept
terug in de klas en waar zijn er door de diversiteit van de verschillende afdelingen extra
elementen toegevoegd?
Voor het onderwijsconcept hanteer ik in dit onderzoek de volgende definitie:
Een onderwijsconcept is de manier waarop het bereiken van de kerndoelen wordt
gerealiseerd. Het zijn afspraken over de organisatie van het onderwijs, de leeractiviteiten
en de evaluatie van het leerproces en de leerresultaten (Steenbergen-Penterman, Thijs,
Voogt & Loenen, 2008).
Door de sterke waarde (mening van de leerlingen) binnen het ROC te koppelen aan een
duidelijk en helder onderwijsconcept zal de leerling de volgende zaken (vakmanschap,
optimale persoonlijke ontplooiing en deelname aan de samenleving) ontwikkelen in de
tijd die zij doorbrengen binnen ons ROC. In hoeverre is dit zichtbaar is in de klas? Hoe
geven de docenten het onderwijsconcept vorm in de klas en draagt dit bij aan de
ontplooiing van de leerling, het vergroten van het vakmanschap en een gewenste
deelname aan de samenleving? In figuur 1 geef ik dit schematisch weer.

Figuur 1: Opbrengst van de koppeling tussen het onderwijsconcept en de
leerlingwaardering
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Hierna wordt de visie op leren en onderwijzen van het ROC Kop van Noord-Holland
samengevat (figuur 2 en 3 en de toelichting bij die figuren horen bij de samenvatting.
Het begint met de kernwaarden uit de missie (vakmanschap, deelname aan de
samenleving en persoonlijke groei) aangevuld met de integrale leerlijn en gewenste
structuur van de opleiding:
De docent schenkt de leerling vertrouwen en is in staat om te verbinden. In de klas
(en daarbuiten) is het vanzelfsprekend dat de leerlingen en medewerkers zich veilig
voelen en voor iedereen geldt: “Fouten maken mag”. Het primaire proces (onderwijs)
is altijd leidend binnen de organisatie en van de opleiding wordt verwacht dat zij een
integrale leerlijn aanbiedt, met daarbinnen de componenten samenhang, praktijk en
verantwoording (zie figuur 2). In figuur 3 is daarna aangegeven dat voor alle
opleidingen eenzelfde opleidingsstructuur geldt.

Figuur 2: Integrale leerlijn

Figuur 3: Opleidingsstructuur
Het huidige (bovenstaande) onderwijsconcept moet houvast geven aan de docent,
het management en de verwachtingen van leerlingen en de maatschappij rondom de
school. Ik wil onderzoeken in hoeverre dit het geval is voor de docent als individu en
in teamverband.
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Onderbouwing vanuit de literatuur en theoretisch kader
2.1

De rol van de docent
Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de effecten en de verbetering
van onderwijs. Hattie (2014) heeft deze resultaten van meer dan 15 jaar onderzoek
onder miljoenen leerlingen samengevat . Elk onderzoek concludeert dat de rol die de
docent vervult daarbij doorslaggevend is. Het verschil tussen docenten met een grote en
met een kleine invloed wordt vooral bepaald door de houding en de verwachtingen van
de docenten bij hun besluiten over hoe ze les geven en op welk niveau (Hattie, 2014).
Leerlingen die het op school niet zo goed doen zijn op zoek naar een docent die (1) erbij
blijft tot de leerlingen hun werk af hebben, (2) het gedrag van leerlingen in de hand heeft
terwijl hij lesgeeft, (3) zijn uiterste best doet om te helpen (4), blijft uitleggen totdat bij
de hele klas het lampje gaat branden, (5) de leerlingen meer manieren biedt om te leren
en (6) begrijpt in welke situatie de leerling zich bevindt en dat in zijn les verweeft (Wilson
en Corbett, 2007).
Op docentenniveau zijn er 5 essentiële succeselementen (Clarke, Timperly en Hattie,
2003) te weten:
- De leerling voldoende uitdaging bieden
- Betrokkenheid bij het behalen van het leerdoel
- Vertrouwen hebben dat leerlingen in staat zijn het leerdoel te halen
- Hoge verwachtingen neerleggen bij de leerlingen
- Begrip van oppervlakkige kennis naar conceptueel begrip.
Tijdens de les kan de docent in verschillende rollen de leerprestaties en het leerklimaat
bevorderen. Slooter (2010) onderscheidt 5 rollen van de leraar/docent die elke les
zichtbaar dienen te worden. De gastheer, de presentator, de didacticus, de pedagoog en
de afsluiter. Door een bewuste invulling te geven aan deze 5 rollen zal de leerprestatie
van de leerling volgens haar toenemen.
Verschillende voorkeuren rond het leren kunnen worden getypeerd in vijf metaforen
(Ruiters, 2007): kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken. In
hoeverre wordt hier door de docenten bewust mee omgegaan en sluit het huidige
onderwijsconcept voldoende aan bij bovenstaande conclusies?
Hamer en van Rossum (2010) onderscheiden 6 talen in het onderwijs en in het door hun
gemaakte schema is aangegeven wat mogelijk het beste aansluit bij de verschillende
niveaus waaraan onderwijs binnen onze instelling wordt gegeven (figuur 4). Hamer en
van Rossum gebruiken het woord conceptie waarmee “overbrengen/tot zich nemen”
wordt bedoeld.
Leerlingen op niveau-2 zijn gebaat bij een sterk gestructureerde les en de docent werkt
voornamelijk vanuit de 2e leerconceptie met regelmatige uitstapjes naar de 1e en 3e
leerconceptie.
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Leerlingen op niveau-3 verwachten een les waarbij zij meer worden uitgedaagd, zij
stellen kritische vragen en willen uitgedaagd worden om bekende problemen zelf op te
lossen. De 3e leerconceptie sluit hier op aan mits de lessen worden opgebouwd vanuit de
eerste leerconceptie. De uitdaging zit erin om aan het einde van een fase de 4e
leerconceptie toe te passen. Dit kan een opmaat zijn voor deze leerlingen om te
overwegen om na het afronden van de opleiding verder te leren op niveau-4.
Leerlingen op niveau-4 zullen een behoefte en verwachting ontwikkelen om nieuwe
onbekende problemen aan te pakken. Een belangrijke vraag voor de docent bij de
voorbereiding van de les/opdracht is: “ Hoe stimuleer ik de leerling om trots te zijn op
hetgeen wat zij leren/produceren?” Aan het einde van de opleiding is het goed om de
taal van de 5e leerconceptie te spreken om de leerlingen goed voor te bereiden op een
eventuele vervolgstudie (op HBO-niveau). Ook hier geldt dat de leerconcepties in de
juiste volgorde dienen te worden aangeboden. Voor niveau-4 is het zaak om hierbij wel
tempo te maken om decepties bij leerlingen en docenten te voorkomen. Vermunt en
Verloop (1999) noemen dit destructieve frictie.

Figuur 4: Zes talen in het onderwijs
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De rol van het onderwijsteam
Op onderwijsteamniveau is het belangrijk dat de docenten met elkaar praten over
onderwijs. Samen een lesplanning maken, het delen van leerprestaties en het
gezamenlijk voorbereiden van de lessen verhoogt in sterke mate de leerprestatie van
de leerling. Een dergelijk team dat op deze manier functioneert moet op de volgende
4 vragen (Hattie, 2012) een helder antwoord kunnen formuleren:

Wat willen we dat onze leerlingen weten en kunnen als resultaat op een bepaald
lesonderdeel?
Hoe kunnen zij aantonen dat ze zich de basiskennis en basisvaardigheden eigen hebben
gemaakt en zijn wij het eens over de criteria die we gebruiken?
Hoe gaan wij om met leerlingen die het moeilijk hebben en verrijken wij de stof voor
leerlingen die het beheersen?
Hoe kunnen we de gegevens over het leren van leerlingen gebruiken om onze
beroepspraktijk individueel en collectief te verbeteren?

Daarnaast is het essentieel dat de individuele docenten samen gaan leren (Simons,
2003). Wie anderen helpt werken, leert er zelf vaak het meeste van.
Coördinatietaken kunnen dus het impliciete leren versterken. We kunnen het leren
van docenten ook versterken door nieuwe uitdagingen te creëren en hen te
betrekken bij vernieuwingen en visievorming (Simons, 2003). Ook het veranderen en
uitbreiden van de feedback van leerlingen, collegae en experts kan het impliciete
leren een impuls geven aldus Simons.
Biedt het huidige onderwijsconcept de docent (en het onderwijsteam) de ruimte en
de juiste sturing? Zien we de bovenstaande aannames uit het theoretische kader
voldoende terug in de klas?
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Conceptueel raamwerk
Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de effecten en de
verbetering van onderwijs (zie paragraaf 2.2). Het onderwijsconcept moet houvast
geven aan de docent, het management en de verwachtingen van leerlingen en de
maatschappij rondom de school. Elk onderzoek concludeert dat de rol die de docent
vervult daarbij doorslaggevend is. De overtuiging en betrokkenheid van de docenten
en de mate waarin er wordt samengewerkt als team behoren tot de belangrijkste
factoren die van invloed zijn op de leerresultaten. Dit onderzoek richt zich op
bovenstaande aspecten. Hoe zit dat met de invloed van het onderwijsconcept op het
team en de individuele docent bij het ROC Kop van Noord-Holland? In hoeverre geeft
het huidige onderwijsconcept houvast en kaders aan de individuele docent en het
team waarin hij/zij werkt? Wat zie je in de teams en bij de individuele docent in de
klas terug van het onderwijsconcept en welke elementen van het onderwijsconcept
blijven relatief onzichtbaar? In het onderstaande figuur is deze samenhang in een
conceptueel raamwerk gevisualiseerd. In het onderzoek wordt enerzijds aandacht
besteed aan het huidige onderwijsconcept en anderzijds de theoretische
onderbouwing van de rol van docent en onderwijsteam. De rode ellipsen geven de
doelgroep van het onderzoek weer.

Figuur 5: Conceptueel raamwerk
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Doel- en vraagstelling
3.1

Doelstelling
In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre het onderwijsconcept de docenten en de
onderwijsteams ondersteunt bij het nastreven van de kernwaarden van ons ROC. In
hoeverre zien wij het onderwijsconcept terug in de klas en waar zijn er door de
diversiteit van de verschillende afdelingen extra elementen toegevoegd?
Onderzoeksvraag:
Welke individuele en gezamenlijke effecten van het onderwijsconcept zijn zichtbaar
in de klas binnen de diverse afdelingen van het ROC Kop van Noord-Holland?

3.2

Deelvragen
1. Welke elementen van het onderwijsconcept (kernwaarden, integrale leerlijn
en opleidingsstructuur) zijn het meest zichtbaar in de klas op de
verschillende afdelingen?
2. Welke (verschillende) onderdelen (gericht op rol en houding van de docent)
zijn er door de afdelingen aangevuld op het huidige onderwijsconcept?
3. In welke mate stimuleert het huidige onderwijsconcept de onderwijsteams
tot samenwerking?

3.4

Beperkingen
Een logische vraag binnen dit onderzoek zou zijn om de leerling hierin te betrekken.
Elk jaar wordt er een uitgebreide enquête gehouden onder de leerlingen van het ROC
Kop van Noord-Holland. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat er veel waarde wordt
gehecht aan de uitkomsten van deze enquêtes. Dit onderzoek richt zich specifiek op
de gedragingen van medewerkers en onderwijsteams, en in hoeverre de (bewuste)
visie op onderwijs naar voren komt in handelen voor de klas. Het effect op leerlingen
wordt in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. De onderwijsinstelling kan de
resultaten uit dit onderzoek vergelijken met de resultaten uit de enquêtes die
worden afgenomen onder de leerlingen. De beroepspraktijkvorming wordt in dit
onderzoek buiten beschouwing gehouden.

3.5

Managementbelang
Met dit onderzoek wordt de zichtbaarheid van het onderwijsconcept (bekeken vanuit
de docent en de teams) gemeten. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal
vragen over samenwerking binnen de onderwijsteams gekeken naar de effectiviteit
van deze samenwerking. In de theorie komt naar voren dat samenwerkende
onderwijsteams effectiever zijn dan goede individuele docenten.
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Methode
In deze paragraaf is aandacht voor de volgende vier zaken. De onderzoeksstrategie
(kernachtige beschrijving van het soort onderzoek) ( paragraaf 4.1). Daarna wordt kort
ingegaan op de fasering in het onderzoek (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 staat de
instrumentatie centraal en in paragraaf 4.4 zal aangegeven worden hoe de gevonden
resultaten geanalyseerd zullen worden.
4.1

Onderzoekstrategie
In dit onderzoek worden 6 afdelingen van het ROC nader bekeken. Het doel van dit
onderzoek is om inzicht te krijgen in de werkwijze, kennis en opvattingen van
docenten over het onderwijsconcept. Om dit inzicht te verwerven is er voor een
kwalitatief onderzoek gekozen. De onderzoekdata zijn verzameld door het afnemen
van interviews, omdat geïnterviewden dan in staat zijn informatie te geven die ze
mogelijk niet door het invullen van enquêtes kunnen verstrekken. In totaal worden
18 medewerkers uit de verschillende afdelingen afzonderlijk van elkaar geïnterviewd,
gedurende 40 minuten. Van de interviews wordt een verslag gemaakt. Deze
verslagen worden aan de geïnterviewde medewerkers ter hand gesteld om op
onjuistheden te controleren. Voorafgaand aan het onderzoek zullen 4 interviews
gehouden worden met medewerkers die betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van het huidige onderwijsconcept. De uitkomsten van deze
interviews en het literatuuronderzoek zullen worden verwerkt in de interviewvragen
aan de 18 medewerkers van de verschillende afdelingen.
De analyse van de interviews zal zich richten op de waarneembare overeenkomsten
binnen de toepassing van het onderwijsconcept. De effectiviteit (verhogen van de
leerprestaties) van de onderwijsteams zal worden gemeten aan de hand van
samenwerking binnen het onderwijsteam aan de hand van de 4 teamvragen
(paragraaf 2.2) .

4.2

Procedure of fasering
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Onderzoeksgroep
Voor de totstandkoming van het huidige onderwijsconcept worden 4 medewerkers
geïnterviewd die betrokken zijn geweest. De uitkomsten hiervan (kunnen) worden
gebruikt bij het ontwerpen van de vragen van de interviews aan de 18 medewerkers.
Binnen elke afdeling (6 afdelingen) worden 3 medewerkers gevraagd om mee te
werken aan het interview: 2 docenten/instructeurs en 1
coördinator/opleidingsmanager. Er is voor gekozen om te selecteren op de eerste
letters van de initialen van de docenten/coördinatoren waarbij een alfabetische
volgorde is aangehouden. Hierbij is wel gekeken naar een minimale dienstbetrekking
van 20 uur.

4.4

Instrumentatie
18 medewerkers wordt gevraagd om mee te werken aan een half gestructureerd
interview van 40 minuten. Bij de opbouw van de vraagstelling is gekeken naar de
samenvatting van de geraadpleegde literatuur beschreven in paragraaf 2.1 De
laatste vraag heeft betrekking op de mate van samenwerking binnen het team
beschreven in paragraaf 2.2. Voorafgaand aan de 6 vragen zal de geïnterviewde
gevraagd worden naar zijn of haar persoonlijke visie op onderwijs en wanneer de
persoon na een les(dag) met een voldaan gevoel naar huis gaat en waarom? Het doel
van deze twee vragen is om te focussen op het onderwerp en om zonder
beïnvloeding van de daarop volgende vragen de visie op onderwijs van de
geïnterviewde te achterhalen.
De volgende onderwerpen zullen bij het interview aan bod komen:

Kennis van het huidige onderwijsconcept 15%
Rol van de docent 15%
differentatie naar niveau 15%
Zichtbare elementen in de klas 20%
Aangevulde elementen in de klas 20%
Samenwerking binnen het team 15%

Voor het interview heb ik een placemat gemaakt op A3 formaat (zie figuur 6) die
vanaf het 2e deel van de vraag over de kennis van het huidige onderwijsconcept voor
de rest van het interview wordt gebruikt ter ondersteuning van de vragen.
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Figuur 6: Placemat bij interview
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Analyse
De analyse van de interviews moet informatie opleveren over de zichtbare effecten
van het onderwijsconcept in de klas. Er wordt per vraag gezocht naar de meeste
voorkomende overeenkomsten bij docenten. Deze worden opgenomen bij de
resultaten. Bij de verschillende teams wordt gekeken naar onderlinge verschillen
met betrekking tot het onderwijsconcept en het handelen van docenten in
teamverband.
De 18 interviews zijn per onderwerp geanalyseerd (zie figuur 7) en gezocht naar de
meest voorkomende overeenkomsten. Deze meest gevonden overeenkomsten (2 of
3 per onderwerp) worden uitgewerkt in de resultaten. De gehele uitwerking is terug
te vinden in bijlage 1.

Visie op
Onderwijs

Kennis
Voldaan gevoel Onderwijsconcept Zichtbare Elementen
ROC

Overbrengen van
vakkennis om een
goede start te maken
bij de volgende stap in
de carrière

Bij veel interactie
tussen leerling en
docent

Kernwaarden en missie
niet bekend. Een goed
perspectief bieden voor
de leerling is belangrijk.

1: integer zijn 2: afspraken
nakomen 3: praktijk
nabootsen en vakbladen in
de les gebruiken Daarnaast
is het lokaal een soort
proeftuin

Werk moet uitdagen
Afdeling hangt niet
Je ziet de rol van de coach
en medewerkers
samen ik zie dat niet
duidelijk terug en de stage
Zeker weten als een
moeten kunnen
vanzelf gebeuren.
dekt de praktijk
groeien Het moeten leerling vrolijk de les
Studieloopbaanbegeleid
buitenschools goed. De
verlaat. Humor is
moet mogen worden.
ing is erg goed en de
docent bepaald heel sterk
De lesstof lijkt niet de belangrijk en zet aan
leerling weet de coach de inhoud van de lessen en
tot leren
prioriteit. Het
goed te vinden. Het KD niet de praktijk (afstemming
theoretische
wordt gevolgd
mist)
component mag
Kernwaarden en missie
Doel is dat een
niet bekend. KD is
Het voorbereiden op de
leerling blij is met de Dat de leerling een
gekoppeld maar de
stage neemt een belangrijke
keuze van zijn/haar
stap verder is
cesuur is niet OK.
rol in, in de klas. Daarnaast
opleiding en docenten gekomen die dag.
Ontwikkeling van ICT
ook persoonlijke
moeten dat ook
Zowel op ICT als
docent is lastig vanwege
onderwerpen die leerlingen
bevestigen/voorleven.
persoonlijk vlak
snelheid ICT. Behoud van
bezig houden.
Zin in ICT!!
kennis is daardoor niet
op orde
Het begeleiden en
aanbieden van lesstof
Als ik ervaar en zie
We gaan ons eigen
met verschillende
Kernwaarden niet
dat de leerling
restaurant starten op school
werkvormen.
bekend. KD is leidend en
en de lokalen zijn ook echt
Belangrijk hiervoor is gemotiveerd is om
ik voer veel overleg met
wat met de
een keuken en restaurant.
het motiveren van
de leermeesters uit de
aangeboden stof te
Je ziet de samenhang met de
leerlingen en
praktijk
doen
praktijk heel goed terug
samenwerking met
het team door te
overleggen en te leren
Ik wil dynamiek zien in Als het lesdoelen is
de klas en in de
behaald en ook (op
ontwikkeling van de
verzoek) van
lesstof en leerling.
leerlingen andere
Alles wat ik doe moet
kennis en
tot doel zijn voor
vaardigheden zijn
bovenstaande
bijgebracht

overeenkomsten?

Ik straal energie uit en ik
loop veel rond. Ik ervaar
geen sturing.

Aangevulde
elementen

Differentiatie naar
niveau

Samenwerking

De leerling moet het gevoel
Regelgeving en het is
hebben dat ze bij je terecht
vaak niet visueel wat de Reproductie toepassen en
kunnen en jij moet als
leerling doet. Combinatie daarnaast veel op gevoel
docent de achtergrond van
theorie en praktijk.
de leerling kennen.

1 ja 2 ja 3 ja (voor
beiden) en 4 nee

Opdrachten divers
Geen huiswerk. Op school aanbieden door goed te
Orde in orde en maak
wordt voldoende
observeren Let op
theater. Laat de leerling het
gelegenheid gecreëerd. afhakers.Niveau-2 ook zelf
individu door drie rollen te
Het sleutelen aan
laten nadenken door te
onderscheiden
computers zie je duidelijk
visualiseren en te
ouder/kind/volwassen
terug
herhalen. Zelf nadenken en
flexibel toepassen

1 ja 2 nee 3 nee 4
nee

Leerlingen zijn veelal aan
het werk achter de
computer. Het klaslokaal
Gebruik diverse dingen maar
lijkt wel een
ik kan ze niet benoemen
stage/werkplek.
Leerlingen zetten zelf
veel op in de klas.

niveau-2 Korte opdrachten
niveau-4 zelfstandig laten
werken. De leerlingen die
het makkelijk hebben
helpen de anderen op weg

1 ja 2 ja 3 nee 4 ja

Ik werk veel met roos van
Het organiseren van
leary en maak gebruik van masterclasses en ik hier
samenwerkend leren en
ter plekke op het idee om
activeren van voorkennis daar ook de leermeesters
(marzano) vind ik essentieel
bij uit te nodigen

Basis is gelijk. Daarna stof
verrijken en in de
lesmethodes zitten
voldoende
1 ja 2 ja 3 nee 4 nee
verrijkingsopdrachten. Ik
(niet collectief)
gebruik de leerconceptie
van reproductief
toepassen

Belangrijk om de rollen
Kleine groepen verschillende werkvormen
te kennen en
Paddenstoel (richtinggevend
en vooral werken met
betrokkenheid te tonen. versus keuzes)-Meer dan KD
verschillen en
Een docent is altijd het
aandraagt en de opleiding
overeenkomsten
goede voorbeeld
verbreden

Door het benoemen
Ken de kernwaarden
van gewenst gedrag
niet. Bij Nederlands
(pedagogisch) activeer
maak ik de koppeling
Als de klas compleet
ik leerlingen en ik
veel naar het Horeca
is en er meer dan
werk graag met
vak. Ik zie geen
50% van de tijd
coöperatieve
samenhang. Afgelopen
nuttig wordt
werkvormen om te
jaar heeft er geen
besteed.
kunnen differentiëren.
overleg plaatsgevonden
Eenduidigheid binnen
(avo docenten en is er
het (AVO) team is
geen gezamenlijk

overeenkomsten?

Rol van de docent

Positieve Behaver Support
en laat daarbij op de
standaard wat daarbij
normaal wordt
gevonden/geacht

overeenkomsten?

Vrije ruimte creëren
kennis over het
ondernemerschap
meegeven (attitude)

lesprogramma sneller
gemaakt en op sleeptouw
nemen van de
achterblijvers meer
interactie toepassen
(reproductie toepassen)

1 ja 2 ja 3 nee (alleen
voor achterblijvers 4
ja

Die zie ik niet. Ik ben nog
zoekende naar de kaders
en de veiligheid binnen
school

Doe ik niet. Ik ben opzoek
maar ik wordt niet
begeleid. Ik probeer door
gebruik van technische
hulpmiddelen meer uit de
leerlingen te halen

1 ja 2 nee 3 nee 4
nee

overeenkomsten?

Figuur 7: Voorbeeld analysetabel
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Naast de overeenkomsten per onderwerp per geïnterviewde zoals beschreven
hiervoor (blauw kader) analyseer ik de verschillen bij de toepassing van het
onderwijsconcept per team/afdeling (rood kader) in figuur 8.

verschillen?

verschillen?

Figuur 8: Overzicht van de analyse
Daarnaast wordt er aan de volgende twee onderwerpen (kennis onderwijsconcept
ROC en rol van de docent) een waarde toegekend. Er is gekozen voor het toekennen
van een waarde om de zichtbaarheid van het onderwerp van de vraag te meten en
kenbaar te maken.
Kennis van het huidige onderwijsconcept
benoemen missie (1pt) benoemen missie + 2 integrale onderdelen (3pt) benoemen missie + 2
onderdelen + 1 aanvullende kernwaarde (5pt)
Rol van de docent
verband leggen met 1 theorie (1pt) verband leggen met 2 theorieën (3pt) verband leggen met
3 theorieën (5pt)

Deze uitkomsten zijn terug te vinden bij de resultaten.
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Validiteit en betrouwbaarheid
In paragraaf 4.1 is kort ingegaan op de wijze van afnemen en verwerken van de
interviews. Alle interviews zijn opgenomen, opgeslagen en beschikbaar. Alle
geïnterviewden hebben het verslag ter goedkeuring aangeboden gekregen en daarna
ook schriftelijk (per mail) ingestemd met de inhoud. In bijlage 2 is een voorbeeld
opgenomen. De keuze voor de afdeling is ad random tot stand gekomen met de
volgende uitzonderingen. De afdeling waar ik zelf de verantwoordelijkheid voor draag
(Detailhandel) is buiten de selectie gebleven. Daarnaast heeft één afdeling
aangegeven in een grote transitie te zitten en heeft om die reden ook niet
deelgenomen aan de interviews.
De geïnterviewden zijn gevraagd op alfabetische volgorde aan de hand van de eerste
letter van de gebruikte initialen. Hierbij is gekeken naar een minimale
arbeidsovereenkomst van 20 uur.
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Resultaten
De gegevens die in paragraaf 5.1 zijn opgenomen zijn in bijlage 1 terug te vinden waar de
resultaten zijn geordend. Deze ordening kan behulpzaam bij de analyse.
5.1

De overeenkomsten per onderwerp
Door de uitwerking in een werkblad te plaatsen werd het mogelijk voor mij om per
onderwerp de overeenkomsten te vinden. Hierbij is steeds met eenzelfde
kleurenpallet gewerkt. Blauw is de meest voorkomende overeenkomst in het
antwoord, de tweede meest voorkomende overeenkomst heeft de paarse kleur en
de derde overeenkomst is in het groen aangegeven. Daarnaast worden per
onderwerp een aantal opvallende uitspraken opgenomen. Deze uitspraken
verduidelijken vaak de overeenkomsten die zijn gevonden maar kunnen ook zijn
opgenomen vanwege een opvallende afwijking.
Wat is jouw persoonlijke visie op onderwijs?

VISIE OP ONDERWIJS
overig
28%

veilig klimaat
17%

praktijk
terugzien in de
klas
33%

persoonlijke
groei en
ontwikkeling
22%

Figuur 9: Visie op onderwijs
De volgende overeenkomsten zijn bij de analyse zichtbaar geworden:
33% (6 van de 18 ondervraagden) vindt het essentieel om de praktijk terug te zien bij
de leerling in de school. Al hun handelen is hierop gericht. 22% van de
ondervraagden (4 van de 18) vindt persoonlijke groei en ontwikkeling van de leerling
het belangrijkste doel dt zij willen bereiken bij de leerling. Ongeveer 17% van de
ondervraagden geeft aan het dat aangaan van relatie en creëren van een veilig
klimaat hun visie op onderwijs het beste weergeeft.
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Opvallende uitspraken:
Door het benoemen van gewenst gedrag
(pedagogisch) activeer ik leerlingen en ik
werk graag met coöperatieve werkvormen
om te kunnen differentiëren.
Eenduidigheid binnen het (AVO) team is
hiervoor essentieel

Het begeleiden en aanbieden van
lesstof met verschillende
werkvormen. Belangrijk hiervoor is het
motiveren van leerlingen en
samenwerking met het team door te
overleggen en te leren van elkaar

Wanneer ga jij naar huis met een voldaan gevoel?

VOLDAAN GEVOEL

humor en goede
sfeer

overig

lesdoel behaald
samenwerking
docent/leerling

Figuur 10: Voldaan gevoel
28% van de ondervraagden (5 van de 18) gaat naar huis wanneer er sprake is
geweest van humor en goede sfeer tijdens de les. 17% geeft aan dat wanneer het
lesdoel is behaald zij hier een tevreden gevoel aan over houden. Anderen (ook 17%)
gaan met een tevreden gevoel naar huis als er sprake is geweest van goede
samenwerking docent/leerling.
Opvallende uitspraken:
Als ik het gevoel heb dat ik
heb samengewerkt met de
leerling. Het is een proces
van samendoen en ik ben
daarin sturend zowel
individueel als klassikaal

Als ik de lesstof heb kunnen
aanbieden die staat gepland en
dat het rustig is geweest in de
klas waardoor een zekere mate
ontstaat van een veilig gevoel
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Wat weet je van het huidige onderwijsconcept en welke onderdelen van het
onderwijsconcept zijn duidelijk zichtbaar en welke niet (op de afdeling waar jij
werkzaam bent)?
De kennis van het onderwijsconcept is bij 16 van de 18 collega’s minimaal. Wel
wordt er onbewust naar gehandeld en de kernwaarde persoonlijk komt sterk naar
voren. Dit wordt vooral zichtbaar als de geïnterviewden de interview-placemat
(figuur 6) krijgen tijdens het interview, waarna ze goed kunnen verwoorden wat hun
eigen visie is. Overigens waren er maar 3 van de 18 geïnterviewde personen die meer
dan twee kernwaarden van de instelling kon benoemen. De uitwerking van het
verdere onderwijsconcept kon in vrijwel alle gevallen niet zonder hulp worden
omschreven. Tijdens de interviews is vooral gebruik gemaakt van onderstaand figuur
(figuur 11) om het onderwijsconcept te bespreken. In het rood is omkaderd wat
volgens de (meeste) ondervraagden verbeterd moet worden en groen omkaderd wat
als zeer belangrijk wordt aangemerkt en ook op orde is. Over de niet omkaderde
onderwerpen is ook gesproken. In dit onderzoek is gekozen uit te lichten welke
uitspraken door de geïnterviewden herhaaldelijk zijn gedaan.

Figuur 11: Overzicht uitkomsten Integrale leerlijn
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De volgende overeenkomsten zijn bij de analyse zichtbaar geworden:

ONDERWIJSCONCEPT

overig

gemis
samenhang
onderwijsactivit
eiten

aansluiting bij
de praktijk
meer aandacht
voor coaching

Figuur 12: Uitkomsten onderwijsconcept
Er is een gemis aan samenhang onderwijsactiviteiten 8/18 (44%)
Coaching/begeleiding verdient meer aandacht 4/18 (22%)
Aansluiten bij praktijk wordt als belangrijk aangegeven 2/18 (11%)
In alle gevallen is KD (Kwalificatie Dossier) leidend. Eén geïnterviewde geeft aan dat
er een uitdaging ligt maar dat heeft betrekking op de herontwikkeling. Elke afdeling
werkt daarnaast ook aan studieloopbaanbegeleiding van geleid, naar begeleid, naar
zelfstandig.
Opvallende uitspraken:
Ken de kernwaarden niet. Bij Nederlands maak
ik de koppeling veel naar het beroep. Ik zie geen
samenhang. Afgelopen jaar heeft er geen
overleg plaatsgevonden (avo docenten) en is er
geen gezamenlijk programma. Als nieuwe
docent sta ik er alleen voor.

Ontwikkeling van docent is
lastig vanwege snelheid van
de ontwikkelingen in het
beroep. Behoud van kennis is
daardoor niet op orde.

De kennis van het onderwijsconcept is ook uitgedrukt in een waarde. Van de 90
punten zijn er 9 aangetoond. Hiervoor is al aangegeven dat de kennis van het
onderwijsconcept zoals beschreven beperkt aanwezig is.
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Welke elementen van het onderwijsconcept zijn zichtbaar in de klas?

ZICHTBAAR IN DE KLAS

overig

beroep is goed
zichtbaar

pedagogisch
didactisch
klimaat

accent op
structuur

Figuur 13: Zichtbaar in de klas
Beroep zie je goed terug in de klas. Dit geven 6 van de 18 (33%) ondervraagden aan.
17% ziet heel duidelijk het pedagogisch didactisch klimaat terug in de klas en ook
17% legt het accent op structuur in de klas/les.
Opvallende uitspraken:
Je zou een contextrijke
leeromgeving willen
hebben in de school.
Dit is er echter niet
(voldoende).

We gaan ons eigen restaurant
starten op school en de lokalen
zijn ook echt een keuken en
restaurant. Je ziet de samenhang
met de praktijk heel goed terug.

1: integer zijn 2: afspraken
nakomen 3: praktijk nabootsen
en vakbladen in de les
gebruiken Daarnaast is het
lokaal een soort proeftuin.

Wat is jouw rol als docent in de klas?

ROL ALS DOCENT
afwisselen van
werkvormen
overig
houding en
gedrag
vijf rollen van
de leraar

Figuur 14: Rol als docent
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Bij deze vraag is in het bijzonder gezocht naar de toegepaste theorieën. 22% van de
ondervraagden gaf aan veel af te wisselen tussen werkvormen en maakt hierbij
gebruik van de kennis over de negen didactische strategieën (Marzano). Een
vergelijkbaar aantal ondervraagden (ook 22%) stuurt op houding en gedrag en
benoemt hierbij verder geen specifieke theorie. Daarnaast geven nog 4 van de 18
ondervraagden aan (ook 22%) dat zij de vijf rollen van de leraar (Marti Slooter) veelal
gebruiken bij de inrichting en uitvoering van hun lessen.
Opvallende uitspraken:

De leerling moet het
gevoel hebben dat ze bij
je terecht kunnen en jij
moet als docent de
achtergrond van de
leerling kennen.

Ik hanteer de
drieslag en
structuur en
duidelijkheid
vooraf is
essentieel

Orde in orde en ik maak
theater. Laat de leerling
het individu door drie
rollen te onderscheiden
ouder/kind/volwassen.

De rol van docent is ook uitgedrukt in een waarde. Van de 90 punten zijn er 21
aangetoond. Er is kennis in huis van de recente theorieën over onderwijs maar ook
deze is met beperkte mate aanwezig en gaat vaak uit van één theoretische
benadering. Het wordt zichtbaar dat de docenten sterk varen op eigen ervaringen en
sommigen zelfs op de manier waarop zij zelf les hebben gekregen (en veelal is dat al
enige tijd geleden…).
Kun je een aantal aanvullende elementen op het onderwijsconcept benoemen die je
terugziet bij jou in de klas?

AANVULLENDE ELEMENTEN
gastprekers

overig

attitude en
ondernemersch
ap
link naar
praktijk

Figuur 15: Aangevulde elementen
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Ik maak gebruik van gastsprekers en/of masterclasses in de school. Dit geeft 22% van
de ondervraagden aan. Ook geeft ongeveer 22% aan dat er met name nadruk gelegd
wordt op attitude voor vakgebied en/of ondernemerschap. Verder geven 2 personen
aan dat zij steeds de link naar praktijk leggen tijdens lessen (11%).
Opvallende uitspraken:

Het organiseren van
masterclasses en ik
kom hier ter plekke
op het idee om daar
ook de leermeesters
bij uit te nodigen.

Leerlingen moeten zich bewust
zijn van zichzelf. Ze moeten
hun mannetje kunnen staan en
dit wordt veel geoefend met
rollenspellen en daaraan
gekoppelde feedback.

Ik maak gebruik van
Kahoot (smartphone)
en ik leg continu de link
naar de praktijk of het
praktijklokaal.

Hamer en van Rossum (2010) onderscheiden 6 verschillende leerconcepties. Van
welke leerconceptie maak jij gebruik en differentieer je veel naar andere
leerconcepties?

LEERCONCEPTIES

overig

reproductief
toepassen

memoriseren
zelf nadenken

Figuur 16: Gebruikte leerconcepties
Van de ondervraagden geeft 7 van de 18 personen (39%) aan vooral reproductief
toepassen te gebruiken. 3 personen geven aan de leerconceptie zelf nadenken het
meest te handteren (17%) en 2 personen geven aan de leerconceptie memoriseren
het meeste toe te passen (11%). Er wordt heel beperkt gedifferentieerd en
afgewisseld in leerconcepties.
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Opvallende uitspraken:
Reproductie toepassen. Ik heb daarnaast
één programma en voor de vakleer is
extra ondersteuning. Ik heb geen
pluspakket voor leerlingen die het
makkelijk aankunnen. Zij gaan de andere
leerlingen helpen.

Zelf nadenken (flexibel toepassen) en ik
merk dat leerlingen niveau-3 creatiever
zijn dan leerlingen niveau-4. de laatste
groep is ook minder bereid om iets extra's
te doen. Ik gebruik de overtuiging vaak om
ze toch in beweging te krijgen.

Samenwerking binnen de teams aan de hand van 4 vragen:

Figuur 17: Samenwerking binnen de teams
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Vraag 1: Wat willen we dat onze leerlingen weten en kunnen als resultaat op een
bepaald lesonderdeel? 89% geeft aan dat zij dit in het team delen en veelal van
elkaar weten.
Vraag 2: Hoe kunnen zij aantonen dat ze zich de basiskennis en basisvaardigheden
eigen hebben gemaakt en zijn wij het eens over de criteria die we gebruiken? 78%
geeft aan dat zij de criteria van elkaar kennen. Dit komt vooral door de gezamenlijke
beoordeling die vaak plaatsvindt bij de PVB’ s.
Vraag 3: Hoe gaan wij om met leerlingen die het moeilijk hebben en verrijken wij de
stof voor leerlingen die het beheersen? 22% geeft aan dit niet te doen. Een groot
deel van de geïnterviewden heeft wel een programma (of extra ondersteuning) voor
leerlingen die het moeilijk hebben maar het verrijken van de stof komt bij geen
enkele docent/afdeling naar voren.
Vraag 4: Hoe kunnen we de gegevens over het leren van leerlingen gebruiken om
onze beroepspraktijk individueel en collectief te verbeteren? 39% van de
ondervraagde geeft aan dit wel te doen. Maar dit ligt niet vast maar is eerder iets wat
ter tafel komt. Het wordt in ieder geval niet structureel gedaan.
5.2

Zichtbare verschillen tussen de afdelingen

Er is een analyse gemaakt en gekeken naar de onderlinge verschillen tussen de
afdeling die naar voren komen in de interviews.
Er is gezocht naar de verschillen tussen de
verschillende afdelingen in hetzelfde werkblad
(figuur 18) waar de interviews zijn
samengebracht. De horizontale kaders (rood)
zijn gebruikt om de verschillen zichtbaar te
maken. Het is goed om te vermelden dat er per
sector een branche is uitgekozen en dit
onderzoek omvat in totaal 6 branches (elk uit
een andere sector/afdeling). In totaal zijn er 21
branches.
Figuur 18: Schematische voorstelling werkblad
Samengevat betekent dat het volgende per afdeling zichtbaar is geworden:
Afdeling ICT - De leerlingen zijn in de klas voor een groot deel van de tijd zelfstandig
aan het werk achter de computer. Zij zijn bezig met over het algemeen wat
complexere opdrachten. Klassikaal lesgeven wordt in verhouding weinig toegepast.
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Afdeling Horeca - Er is een sterke contextrijke leeromgeving doordat er een
uitgebreide keuken is en een restaurant waarbij de werkelijkheid goed kan worden
nagebootst. Daarnaast worden er door docenten of externe professionals
masterclasses gegeven aan de leerlingen. De geïnterviewde kwam tijdens het
interview op het volgende idee: Ga ook leerbedrijven uitnodigen om als school niet
alleen voor de leerlingen maar ook voor de ondernemers als een lokaal
kenniscentrum te fungeren. Daarnaast staat zelfstandig ondernemerschap tijdens de
opleiding vaak centraal.
Afdeling Veiligheid - Alle docenten (voor het vakgebied) hebben een achtergrond bij
de Politie en dit wordt door de afdeling ook gezien als een noodzaak om de praktijk in
huis te krijgen. Vanuit de praktijk de theorie moeten kunnen uitleggen. Op houding
en gedrag ligt een sterke nadruk omdat dit in het beroep als beveiliger of politie
essentieel is bij de uitoefening. De leerling loopt altijd in uniform en heeft een
verklaring omtrent gedrag nodig om de opleiding te mogen starten. De leeromgeving
laat volgens de afdeling veel te wensen over. Het nabootsen van de praktijk en dan
met name de technische hulpmiddelen zijn zeer beperkt (opname apparatuur,
portofoons, professionele meldkamer en onvoldoende computers).
Afdeling Techniek - Bij de techniek komt de praktijk de school binnen door veel
machines en gereedschap de school in te halen. Daarnaast wordt veel gewerkt met
digitale animaties van processen en wordt gebruik gemaakt van diverse
softwareprogramma’s (Autocad e.d.) Daarnaast speelt veiligheid (VCA) een grote rol
tijdens de gehele opleiding. De niveau-4 opleiding bestaat uit vier jaar waar wordt
getracht om twee brede basisjaren te maken en de specialisatie in te programmeren
in het derde en vierde leerjaar.
Afdeling Zorg en Welzijn - De drie geïnterviewde collega’s wisten veel te vertellen
over de theorieën die zij gebruiken om onderwijs in de klas vorm te geven. Daarnaast
wordt er veel eigen verantwoordelijkheid gevraagd van de leerling. De leerling wordt
al vrij snel gevraagd om veelvuldig te reflecteren op eigen handelen en effectieve
feedback te geven op zijn of haar klasgenoten. Hier wordt veel aandacht aan besteed
omdat dit ook aansluit op het beroepsprofiel.
Afdeling Entree opleiding (niveau-1) - Deze afdeling heeft drie uitstroomrichtingen
richting werk dan wel doorstroom naar niveau-2. De uitstroomrichtingen zijn handel,
techniek en zorg. De weg naar het diploma is veel belangrijker en het toe laten
nemen van eigenwaarde en zelfvertrouwen is de belangrijkste opdracht voor
docenten. Deze visie komt voort uit hulpverlening door naast de leerling te lopen om
de ontwikkeling en (persoonlijke) groei te stimuleren. Daarnaast gaat de docent zeer
gedifferentieerd met de leerling om en de coach speelt een hele grote rol bij de
begeleiding van de leerling. De docenten in het team zijn sterk in coachen en
begeleiden maar het klassenmanagement moet sterk worden verbeterd volgens de
geïnterviewde. Ten slotte komt het veelvuldig voor dat de docent de-escalerend
moet optreden.
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Conclusies en discussie

6.1

Algemeen beeld
Laat ik beginnen met de opmerking dat de geïnterviewden zich betrokken voelen bij
de instelling. Daarnaast was (en is) het vanzelfsprekend om betrokkenheid te tonen
bij de leerlingen en komt de kernwaarde ‘persoonlijk’ overal doorheen. De
geïnterviewden zijn random (zoals beschreven in paragraaf 4.6) gevraagd deel te
nemen aan het interview en iedereen was direct bereid om dit af te spreken.
Samenvatting van de resultaten:
De visie op onderwijs is bij veel docenten niet bekend. Deze visie speelt bij
bijvoorbeeld functioneringsgesprekken geen expliciete rol en de visie op onderwijs
wordt niet op terugkerende basis gedeeld. Bij de eerste bijeenkomst voor de
ontwikkelaars van de nieuwe Kwalificatiedossiers nam de visie op onderwijs en de
daarbij behorende kaders een prominente rol in. Dit was voor mij de eerste keer
(inmiddels 5 jaar werkzaam bij de instelling) dat het onderwijsconcept in het geheel
werd gepresenteerd. Het gros van de geïnterviewden is overigens prima in staat een
eigen visie op onderwijs te verwoorden en zoals zij dat zelf beschrijven ook uitdragen
in de klas.
Een invulling geven aan de eigen visie op onderwijs wordt niet onverdienstelijk
gedaan. De instelling doet het elk jaar een stukje beter en op een aantal gebieden
wordt geëxcelleerd. De gehouden enquêtes in de afgelopen vier jaar tonen dit aan
(zie bijlage 3). Daarnaast is er tot op de dag van vandaag een gezonde groei van
leerlingaantal tegen de trend van demografische krimp van de regio. Toch komen er
uit de interviews weldegelijk een aantal zaken naar voren die voor verbetering
vatbaar zijn. Deze zullen worden meengenomen in de beantwoording van de
hoofdvraag en de deelvragen.

6.2

Conclusies en beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen
Het onderwijsconcept zoals beschreven in paragraaf 1.3 heeft als leidraad samen met
het theoretisch kader gefungeerd bij het samenstellen van de interviewvragen. Bij de
interviewvragen hebben de kernwaarden samen met de integrale leerlijn (figuur 2)
en de structuur van de opleiding (figuur 3) centraal gestaan. Met de gehouden
interviews is onderzocht welke individuele en gezamenlijke effecten van het
onderwijs zichtbaar zijn in de klas.

Master of Educational Management

Dirk van de Poppe

29

MEESTERPROEF ‘ONDERWIJSCONCEPT ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND’

13 november 2015

Hoofdvraag
Welke individuele en gezamenlijke effecten van het onderwijsconcept zijn zichtbaar
in de klas binnen de diverse afdelingen van het ROC Kop van Noord-Holland?
De individuele docent maakt in de klas verbinding met de leerling en de
beroepspraktijk. Dit wordt met name zichtbaar bij de visie op onderwijs van de
individuele docent. Richting de leerling wordt veelal gekozen voor een persoonlijke
benadering. De gezamenlijke docenten geven aan dat er een duidelijke koppeling (en
verantwoording) wordt gemaakt met het Kwalificatie Dossier (KD), geholpen door
een duidelijke opleidingsstructuur. De samenhang tussen de verschillende vakken en
studieloopbaanbegeleiding is zeer beperkt zichtbaar in de klas.
Deelvragen
(1) Welke elementen van het onderwijsconcept (kernwaarden, integrale leerlijn en
opleidingsstructuur) zijn het meest zichtbaar in de klas op de verschillende
afdelingen?
De integrale leerlijn omvat zeven onderdelen die in drie groepen zijn gegroepeerd
(samenhang, praktijk en verantwoording). De afstemming op de wensen en de
behoeften van de praktijk en de koppeling (en verantwoording) van het KD is goed
zichtbaar in de klas. De link naar de praktijk wordt door de docent vanuit het
klaslokaal regelmatig gemaakt. Ook de opleidingsstructuur is goed zichtbaar. De
faseafsluitingen, ontwikkeling (vaak aan de hand van een portfolio) en de
formatieve/summatieve toetsing staan duidelijk in de programma’s. De elementen
die slecht zichtbaar zijn, zijn de samenhang van de onderwijsactiviteiten en
studieloopbaanbegeleiding. Dit licht ik toe bij de aanbevelingen (paragraaf 6.3).

(2) Welke (verschillende) onderdelen (gericht op rol en houding van de docent) zijn
er door de afdelingen aangevuld op het huidige onderwijsconcept?
Er worden bij twee afdelingen masterclasses georganiseerd en gastsprekers worden
op regelmatige basis uitgenodigd. Het ondernemerschap en de juiste attitude voor
het vak bevorderen bij de leerling is voor in ieder geval één afdeling de dagelijkse
gang van zaken. Interessante ontwikkeling is dat de smartphone van de leerling
steeds vaker wordt betrokken bij de les om leren te stimuleren. Een voorbeeld is het
gebruik van Kahoot waarbij de docent leerlingen vooraf ingevoerde vragen laat
beantwoorden (met een wedstrijdelement) via een app op de smartphone.
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(3) In welke mate stimuleert het huidige onderwijsconcept binnen de
onderwijsteams tot samenwerking?
“Eén van de belangrijkste bevindingen in ‘Leren zichtbaar maken’ (Hattie, 2014) is de
kracht die ontstaat als docenten van elkaar leren en met elkaar praten over de
lesvoorbereiding.” Dit heb ik gemeten aan de hand van 4 vragen waarbij de
antwoorden iets zeggen over samenwerking. Het onderwijsconcept (en dan met
name de opleidingsstructuur) zet aan tot het gezamenlijk maken van programma’s
binnen het team en het gezamenlijk afstemmen van de criteria. Het samen verrijken
en het gezamenlijk evalueren van de resultaten van individuele leerlingen wordt
vanuit het huidige onderwijsconcept niet gestimuleerd.
6.3

Aanbevelingen
Eenvoudig gezegd zou er voor het onderwijsconcept van de instelling meer reclame
moeten worden gemaakt en zou je kunnen denken aan een afdelingsspecifieke
aanvulling. Dit komt de borging van de aangevulde elementen ten goede en geeft
meer richting aan de docenten voor de klas.
Specifiek worden er door de geïnterviewden een aantal zaken aangehaald die voor
verbetering vatbaar zijn. Het betreft hier de samenhang van de onderwijsactiviteiten
en de studieloopbaanbegeleiding. De verschillende teams kunnen samen meer doen
om de samenhang te versterken door te zoeken naar waar de aansluiting van elkaars
programma zit en dit ook vastleggen met elkaar. Dit zal in sommige gevallen leiden
tot een aantal aanpassingen in het programma. Studieloopbaanbegeleiding vindt
zowel plaats in de praktijk als op school. Dit zijn vaak twee separate trajecten. Deze
trajecten zouden elkaar ‘gepland’ een aantal keren tijdens de opleiding moeten
kruisen. Kent de coach de stagebegeleider voldoende en zijn zij samen op de hoogte
van de ontwikkeling van de leerling op school en de stage?
De afgelopen jaren er is veel aandacht besteed aan het aanbieden van ondersteuning
voor leerlingen die dreigen uit te vallen (VSV). Deze aandacht werpt heel duidelijk
vruchten af. Het extra verrijken van de stof en de stimulans voor de leerling om meer
uit de opleiding te halen is beperkt. Praktisch niemand van de geïnterviewden heeft
hier de afgelopen jaren aandacht aan besteed. Advies is om de lesstof te verrijken en
om dit vooral als afdeling samen te doen. Het nieuwe KD biedt veel kansen om deze
ontwikkeling in te zetten.
Het evalueren van individuele resultaten van leerlingen om daarmee (indien nodig)
het lesprogramma aan te passen wordt niet structureel gedaan door docenten en
teams waarin zij werkzaam zijn. Een goede vraag aan docenten zou zijn: “naar
aanleiding van welke resultaten of evaluatie (bijvoorbeeld d.m.v. een interview) heb
jij het afgelopen jaar jouw of jullie lesprogramma aangepast?” Deze onderzoekende
houding mag je verwachten bij docenten, dan wel stimuleren. Dit past bij de
opvatting dat het leren van de docenten (Simons, 2003) moet worden gestimuleerd.
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Er is een grote diversiteit tussen de verschillende afdelingen en dit zie je terug in de
verschillen bij de resultaten uit het onderzoek. Opvallend is het grote verschil tussen
de afdelingen met betrekking tot contextrijke leeromgeving binnen de school. De ene
afdeling heeft veel faciliteiten en andere afdelingen ervaren dit als groot gemis. Het
maken van beleid met betrekking tot gebouwen en inrichting dient rekening te
houden met de grote verschillen en het gemis van verschillende afdelingen m.b.t.
contextrijke leeromgeving.
Mijn laatste advies staat los van de onderzoeksvraag maar heeft bij mij een hele
sterke indruk achter gelaten. De ervaring van de interviews heeft mij als coördinator
en docent veel nieuwe inzichten gegeven door te kijken in de keuken van andere
afdelingen. Er ligt een schat van ideeën die vaak door andere collega’s al worden
vertaald naar lesprogramma’s. Er wordt bij diverse afdelingen gewerkt met collegiale
visitaties. De afdelingen die dit doen vullen zelf de manier waarop in. Beperk deze
visitatie niet tot de eigen afdeling maar spreek af met collega’s van andere afdelingen
en leer van elkaar. Er is veel te halen bij elkaar!
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Belang voor de praktijk
Vanaf schooljaar 2015/16 worden de nieuwe kwalificatiedossiers ingevoerd te beginnen
met de eerstejaars leerlingen. Op dit moment is de ontwikkeling van de nieuwe
programma’s in volle gang. De aftrap van deze nieuwe ontwikkeling was het
onderwijsconcept van de instelling. Leg dit vast en als ontwikkelaars leg uit waarom
keuzes gemaakt worden. Deel de visie blijf vertellen aan leerlingen maar vooral ook aan
(toekomstige) docenten. De vrijheid die de docenten hebben wordt als een groot goed
ervaren binnen de instelling maar daarnaast is er behoefte aan sturing vanuit het
onderwijsconcept.

8

Reflectie
Met veel plezier heb ik aan het onderzoek gewerkt. De keuze voor het onderwijsconcept
was omdat dit voor mijzelf onontgonnen terrein was. Ik bemerk bij mijzelf dat ik tijdens
teamvergaderingen of gewoon in de kantine veel meer over ben gaan praten en kan
goed beredeneren waarom ik of wij als team bepaalde keuzes maken. Dat doel heb ik
dan in ieder geval bereikt.
Door de breedte van het onderwerp was ik snel geneigd om uit te wijden of af te wijken
van het onderzoek. Wat mij op dat moment veel heeft geholpen is de structuur en de
opzet van het onderzoek. Door steeds terug te vallen op het voorstel en de selectie uit
het theoretisch kader hield ik de focus op het onderwerp.
Naast de ontginning van het onderwijsconcept is er iets anders wat mij veel meer zal
bijblijven: Dat is namelijk de ervaring van de interviews. Wat gebeurt er met die ander en
met mij op het moment dat je tijd neemt om vragen te stellen. Bij mij heeft dit veel
ingang gezet en ook zeker bij degene waar het interview bij werd afgenomen. Ik merk dat
dit invloed heeft en gaat hebben op mijn eigen stijl van leidinggeven. Het stellen van
vragen zal daar een veel grotere rol gaan spelen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Uitwerking van de interviews
Bij de uitwerking van de interviews zijn de kolommen gekanteld en in twee rijen
onder elkaar geplaatst. Dit om het overzicht en de leesbaarheid te verbeteren.
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Visie op Onderwijs:
ICT-1

ICT-2

ICT-1

HOR-1

Het begeleiden
Werk moet
en aanbieden
uitdagen en
van lesstof met
medewerkers
verschillende
Overbrengen
moeten kunnen
Doel is dat een
werkvormen.
van vakkennis
groeien Het
leerling blij is met de
Belangrijk
om een goede
moeten moet
keuze van zijn/haar
Visie op
hiervoor is het
start te maken mogen worden. opleiding en docenten
Onderwijs
motiveren van
bij de volgende
De lesstof lijkt
moeten dat ook
leerlingen en
stap in de
niet de prioriteit. bevestigen/voorleven.
samenwerking
carrière
Het theoretische
Zin in ICT!!
met het team
component mag
door te
zichtbaarder in
overleggen en te
onderwijsconcept
leren van elkaar

TECH-1

TECH-2

TECH-AVO

Zorg/Welz-2

HOR-2

HOR-AVO

Ik wil dynamiek
zien in de klas en
in de
ontwikkeling van
de lesstof en
leerling. Alles
wat ik doe moet
tot doel zijn voor
bovenstaande

Zorg/Welz-1

VEI-1

VEI-2

VEI-1

Onderwijs
Door het benoemen afstemmen op
van gewenst gedrag
de markt.
Aansluiten bij
(pedagogisch)
Vanuit de
de
activeer ik leerlingen
praktijk de
Praktijk staat op
belevingswereld
en ik werk graag
theorie
1 in combinatie
van de leerling.
met coöperatieve
kunnen
met rechts en
Als school heb
werkvormen om te
uitleggen. Je
wetkennis zo
je zorgplicht en
kunnen
moet uit de
leuk/interessant
dat voel ik als
differentiëren.
praktijk komen
mogelijk
zeer belangrijk.
Eenduidigheid
. Handhaven
brengen
Daarnaast staat
binnen het (AVO)
2.0 en soms
integriteit
team is hiervoor
lopen wij als
essentieel
opleiding voor
op de praktijk

Zorg/Welz-2

Basis-1

Basis-AVO

Basis-2

Door de situatie
Enthousiasme
en het klimaat in
De weg naar
voor het vak en
Praktijk in de
de klas goed in
Wij zijn een
het diploma is
Visie komt
kennis is
school halen en
te schatten
beroepsopleiding en
veel
voort uit
Eerst relatie en
onontbeerlijk
de leerling
Visie komt voort uit
maak ik
De leerling
daarom benader ik
belangrijker!
hulpverlening
dan de
en het in zijn
enthousiasmeren
hulpverlening door
verbinding met
centraal stellen
de leerling vanuit
Toe laten
door naast de prestatie en het
waarde laten
voor het vak.
naast de leerling te
de leerling en ik
Visie op
en aansluiten bij
een
nemen van
leerling te lopen essentieel dat jij
van het
Leren voor dat
lopen om de
maak veel
Onderwijs
de beleving van welzijnsachtergrond. eigenwaarde
om de
als docent een
individu is heel specifieke vak en
ontwikkeling en
gebruik van
de leerling en het
Daarbij luister ik
en
ontwikkeling en
goede klik
belangrijker.
algemene
(persoonlijke) groei te
afwisselende
beroepsprofiel
veel naar de praktijk zelfvertrouwen (persoonlijke)
maakt met de
Goede
vakken. Het moet
stimuleren
werkvormen.
en vaak is de
is de
groei te
leerling
voorbereiding geen verhaal van
Daarnaast zorg
persoon het middel.
belangrijkste
stimuleren
is hierbij
"moeten" zijn!
ik dat ik de regie
opdracht
essentieel
in de klas
heb/behoud

De praktijk terugzien bij de leerling in de school 6/18 (33%)
Persoonlijke groei en ontwikkeling van de leerling zien 4/18 (22%)
relatie/klimaat in de klas 3/18 (17%)
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Wanneer een voldaan gevoel
ICT-1

Voldaan
gevoel

Voldaan
gevoel

ICT-2

Bij veel
interactie
tussen leerling
en docent

Zeker weten als
een leerling
vrolijk de les
verlaat. Humor is
belangrijk en zet
aan tot leren

TECH-1

TECH-2

Als de leerlingen
actief hebben
meegedaan en
aantoonbaar de
lesstof
begrijpen.
Gezelligheid
(sfeer) en
veiligheid is dan
heel belangrijk.

Gestelde doelen
voor de dag
halen. Dit lukt
voor de lessen
prima maar voor
coördineren is
het lastig omdat
er heel veel
tussen komt.

ICT-1

HOR-1

HOR-2

Als het lesdoel
Dat de leerling
is behaald en
een stap
Als ik ervaar en
ook (op
verder is
zie dat de leerling
verzoek) van
gekomen die
gemotiveerd is
leerlingen
dag. Zowel op
om wat met de
andere kennis
ICT als
aangeboden stof
en
persoonlijk
te doen
vaardigheden
vlak
zijn bijgebracht

TECH-AVO

Zorg/Welz-2

Gezellig
contact met
collega's en
leerlingen in
de klas zien
dat iedereen
meedoet.

Als ik mijn lessen
heb kunnen
voorbereiden en
het overkomt bij
de leerling.
Klaarstaan voor
mijn collega's
mijzelf niet te
zwaar belasten
door terug te
geven

Zorg/Welz-1

HOR-AVO

VEI-1

VEI-1

Als de klas
compleet is
en er meer
dan 50% van
de tijd nuttig
wordt
besteed.

Als de klas
veel geleerd
heeft en dat ik
het verschil
daarin kan
maken.
Leerlingen
zien groeien.

Als alles rond
de leerling is
geregeld
1=leerling en
2 = docent

Als ik het gevoel
heb dat ik heb
samengewerkt
met de leerling.
Het is een
proces van
samendoen en
ik ben daarin
sturen zowel
individueel als
klassikaal

Zorg/Welz-2

Basis-1

Basis-AVO

Basis-2

Als ik de
lesstof heb
kunnen
aanbieden die
staat gepland
en dat het
rustig is
geweest in de
klas waardoor
een zekere
mate ontstaat
van een veilig
gevoel

Gezellig
contact met
collega's en
leerlingen in
de klas zien
dat iedereen
meedoet.

Als de inhoud
van de lessen
voor de
leerlingen zinvol
is en de
pedagogische
begeleiding
aansluit bij de
leerling

Als het plezier
voor het vak
Als je de visie
wordt opgepikt van onderwijs
en er een
terugziet bij
goede sfeer is de leerling en
in de klas. De
ziet dat zij de
volgorde is
samenhang
altijd: Eerst
gaan zien en
relatie en dan
begrijpen
prestatie

Er is sprake van humor en goede sfeer 5/18 (28%)
Wanneer lesdoel is behaald 3/18 (17%)
er is sprake van goede samenwerking docent/leerling 3/18 (17%)
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Kennis Onderwijsconcept ROC
ICT-1

ICT-2

Afdeling hangt
niet samen ik
zie dat niet
Kernwaarden
vanzelf
en missie niet
gebeuren.
bekend. Een
Kennis
Studieloopbaa
goed
Onderwijs
nbegeleiding is
perspectief
concept ROC
erg goed en de
bieden voor de
leerling weet
leerling is
de coach goed
belangrijk.
te vinden. Het
KD wordt
gevolgd

TECH-1

TECH-2

ICT-1

Kernwaarden en
missie niet
bekend. KD is
gekoppeld maar
de cesuur is niet
OK. Ontwikkeling
van ICT docent is
lastig vanwege
snelheid ICT.
Behoud van
kennis is
daardoor niet op
orde

HOR-1

HOR-AVO

VEI-1

VEI-2

VEI-1

Ken de
kernwaarden niet.
Kernwaarden
Bij Nederlands
3 van de 4
De
niet bekend.
maak ik de
kernwaarden
Kernwaarden
Integrale praktijk
Belangrijk om koppeling veel naar
bekend en kd's
zijn niet bekend.
en
Kernwaarden niet
de rollen te
het Horeca vak. Ik
zijn op orde
Samenhang is
verantwoording
bekend. KD is
kennen en
zie geen
samenhang
een oppakpunt
OK. Ik heb als
leidend en ik voer
betrokkenheid
samenhang.
onderwijsactivite
en de
vakdocent wel
veel overleg met de te tonen. Een Afgelopen jaar heeft
iten heeft
afstemming op
het gevoel dat ik
leermeesters uit de docent is altijd
er geen overleg
aandacht nodig
de praktijk is
alleen voor het
praktijk
het goede
plaatsgevonden
en SLB zeer goed
uitstekend.
vak sta. Het plan
voorbeeld
(avo docenten en is
op orde want dit
Daarnaast is KD
is er wel alleen
er geen gezamenlijk
stopt niet bij de
leidend
wordt (nog) niet
programma. Als
coach
uitgevoerd
nieuwe docent sta
ik er alleen voor.

TECH-AVO

Kernwaarden Kernwaarden
niet paraat.
niet benoemd.
Kernwaarden
Samenhang is
Docenten
niet benoemd.
niet sterk
worden goed
Alle onderdelen
aanwezig.
geschoold en
van het
Kennis
Structuur is
we werken met onderwijsconce
Onderwijs
heel goed en
een brede
pt zijn
concept ROC
wordt
basis van twee
herkenbaar
uitgedragen.
jaar. Daarna
alleen coaching
Kennis van de
leren de
moet beter
docent sluit leerlingen door
worden
niet aan op de in een gekozen
opgepakt
behoefte.
vakgebied

HOR-2

Zorg/Welz-2
kernwaarden niet
benoemd. Integrale
praktijk is goed op
orde. De
doorstroom
mbo/hbo moet
beter en de
contacten met het
werkveld moeten
worden
geoptimaliseerd. Ik
mis de begeleiding
van leerlingen door
een
stagebegeleider.

Zorg/Welz-1

kernwaarden
niet benoemd.
Belangrijk is
juiste leerling
op de juiste
plek, talenten
benutten,
begeleiden en
aandacht voor
de persoon.

Zorg/Welz-2

Basis-1

Basis-AVO

Kernwaarden
allemaal
benoemd! KD is
Kernwaarden
Kernwaarden niet
leidend en
Kernwaarden
niet benoemd.
benoemd. KD is een
daaraan
niet benoemd.
Alle onderdelen
uitdaging en de
gekoppeld de
Afstemming met
van het
aansluiting met de PVB's. Tijdens de
werkveld moet
onderwijsconcep
praktijk blijft nog
lessen wordt er
beter en de
t zijn herkenbaar
achter. Werken in weinig aandacht
samenhang
alleen coaching
projecten wordt
besteed aan de
tussen AVO en
moet beter
steeds belangrijker
praktijk en
Vakleer is er niet
worden opgepakt
samenhang is er
daardoor
onvoldoende

Er is een gemis aan samenhang onderwijsactiviteiten 8/18 (44%)
Coaching/begeleiding verdient meer aandacht 4/18 (22%)
Aansluiten bij praktijk wordt als belangrijk aangegeven 2/18 (11%)
In alle gevallen is KD leidend. Eén geïnterviewde geeft aan dat er een uitdaging ligt maar dat heeft betrekking op de herontwikkeling.
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Zichtbare Elementen van het onderwijsconcept

Zichtbare
Elementen

Zichtbare
Elementen

ICT-1

ICT-2

ICT-1

1: integer zijn 2:
afspraken nakomen
3: praktijk
nabootsen en
vakbladen in de les
gebruiken
Daarnaast is het
lokaal een soort
proeftuin

Je ziet de rol van de
coach duidelijk
terug en de stage
dekt de praktijk
buitenschools goed.
De docent bepaald
heel sterk de
inhoud van de
lessen en niet de
praktijk
(afstemming mist)

Het voorbereiden
op de stage
neemt een
belangrijke rol in,
in de klas.
Daarnaast ook
persoonlijke
onderwerpen die
leerlingen bezig
houden.

TECH-1

TECH-2

TECH-AVO

Je ziet het beroep
duidelijk terug in de
Ik zie een heldere
KD zie je heel goed
klas en alle
structuur terug bij
terug. Door het
docenten komen uit
mij in de les.
beoordelen van de
de praktijk. Bij elke
Hierdoor creëer ik
PVB's krijg ik
situatie probeer ik
rust tijdens mijn
geluiden door dat
een voorbeeld uit
lessen en het is
kennis ontbreekt
mijn eigen praktijk
belangrijk om
door diversiteit in
te gebruiken.
eerst de
het brede
Daarnaast speelt
verbinding te
vakgebied. Coaching veiligheid (VCA) een
maken met de
is vooral monitoring grote rol binnen de
leerlingen aan het
van de leerling
opleiding en maken
begin van de les.
we veel gebruik van
animaties en films

HOR-1

HOR-2

We gaan ons
eigen restaurant
starten op school
Kleine groepen en de lokalen zijn
Paddenstoel
ook echt een
(richtinggevend versus
keuken en
keuzes)-Meer dan KD
restaurant. Je
aandraagt en de
ziet de
opleiding verbreden
samenhang met
de praktijk heel
goed terug

Zorg/Welz-2

Persoonlijk en
respectvol.

Zorg/Welz-1

HOR-AVO

VEI-1

Ik straal energie
uit en ik loop
veel rond. Ik
ervaar geen
sturing.

Actualiteit staat
centraal in de klas
en de faciliteiten
worden als
ontoereikend
ervaren. Lokalen
maar ook de
meldkamer
voldoen niet aan
de eisen.

Zorg/Welz-2

Basis-1

Ik spreek de leerling
Praktijk zie je
continu aan op eigen
goed terug in de
verantwoordelijkheid.
klas door theorie
Leerlingen zijn zelf
en
verantwoordelijk voor
stageopdrachten
de groep en ik stuur er
te combineren
nooit iemand uit.

Beroep zie je goed terug in de klas 6/18 (33%)
pedagogisch didactisch klimaat in de klas 3/18 (17%)
accent ligt op de structuur in de klas/les 3/18 (17%)
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VEI-2

VEI-1

We sluiten aan op
de behoefte van
Je zou een
de praktijk en we
contextrijke
evalueren de stage
leeromgeving
klassikaal.
willen hebben in
Voorbeelden van
de school. Dit is er
leerlingen wat ze
echter niet
meemaken (tijdens
(voldoende)
stage) worden
gebruikt in de klas

Basis-AVO

Het is belangrijk
om eerst de
verbinding te
maken met de
leerlingen aan het
begin van de les.
Les is sec
Hier neem ik tijd
opgebouwd vanuit
voor. Daarnaast
KD
zie je een heldere
structuur terug bij
mij in de les.
Hierdoor creëer ik
rust tijdens mijn
lessen

Basis-2

gedifferentieerd
met de leerling
omgaan en de
coach speelt een
hele grote rol.
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Rol van de docent
ICT-1

Rol van de
docent

De leerling moet
Orde in orde en maak
het gevoel hebben
theater. Laat de
dat ze bij je terecht
leerling het individu
kunnen en jij moet
door drie rollen te
als docent de
onderscheiden
achtergrond van de
ouder/kind/volwassen
leerling kennen.

TECH-1

Rol van de
docent

ICT-2

Ik hanteer de
drieslag en
structuur en
duidelijkheid
vooraf is essentieel

TECH-2

ICT-1

Gebruik diverse
dingen maar ik
kan ze niet
benoemen

TECH-AVO

Ik merk wel dat
het steeds
Duidelijk opdrachtschoolser moet
gestuurd Wat moet je
om vanwege de
doen, wat kan je doen
verantwoording
en wat wil je (dit zijn
KD. Ik maak
vaak ook mijn vragen
gebruik van de 5
aan de docenten).
rollen van de
Daarnaast vind ik het
leraar. Met
belangrijk om te
schoolser bedoel
kaderen. Zowel naar
ik dat ik soms
leerlingen als
minder eigen
docenten
inbreng heb dan ik
zou willen.

HOR-1

HOR-2

Ik werk veel met
roos van leary en
verschillende
maak gebruik van werkvormen en
samenwerkend
vooral werken
leren en activeren met verschillen
van voorkennis
en
(marzano) vind ik overeenkomsten
essentieel

Zorg/Welz-2

Ik maak veel
gebruik van
Marzano
(afwisselen van
de strategieën),
Blooming.
Daarnaast
gebruik ik veel
Energizers

Zorg/Welz-1

Gardner (7
intelligenties) en
technische
instructies door
voorbeelden te
laten zien

HOR-AVO

VEI-1

Positieve Behaver
Support en laat
daarbij op de
standaard wat
daarbij normaal
wordt
gevonden/geacht

Zorg/Welz-2

Ik maak veel
gebruik van
Marzano
(afwisselen van de
strategieën).

Afwisselen van werkvormen (marzano) 4/18 (22%)
Sturen op houding en gedrag 4/18 (22%)
5 rollen van de leraar (marti slooter) 4/18 (22%)
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VEI-2

VEI-1

Houding en gedrag
staan centraal in
de klas (75%) en
kennis speelt voor
25% mee.
Didactische
strategieën
worden niet
benoemt

praktijkkennis
vanuit de praktijk
is een noodzaak.

De docent is een
gastheer (die staat
bovenaan en
daarnaast de
andere 4 rollen van
de docent (marti
slooter)

Basis-1

Basis-AVO

Basis-2

Ik maak gebruik
van de 5 rollen van De docent is sterk in
de leraar van
coachen en
Marti Slooter . Ik
begeleiden en het
merk wel dat het
klassemanagement
Storming for the
steeds schoolser
moet sterk worden
norming. Als er iets moet om vanwege verbeterd. De goede
gebeurd in de klas
de
coach heeft vaak
heeft dit voorrang
verantwoording
veel moeite met
KD. Met schoolser klassemanagement.
bedoel ik dat ik
De docent moet
soms minder eigen veel de-escalerend
inbreng heb dan ik
optreden
zou willen.
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Aangevulde elementen op het onderwijsconcept
ICT-1

Aangevulde
elementen

Aangevulde
elementen

ICT-2

ICT-1

HOR-1

Regelgeving en
het is vaak niet
visueel wat de
leerling doet.
Combinatie
theorie en
praktijk.

Geen huiswerk.
Op school wordt
voldoende
gelegenheid
gecreëerd. Het
sleutelen aan
computers zie je
duidelijk terug

Leerlingen zijn
veelal aan het
werk achter de
computer. Het
klaslokaal lijkt wel
een
stage/werkplek.
Leerlingen zetten
zelf veel op in de
klas.

Het organiseren
van
masterclasses
en ik hier ter
plekke op het
idee om daar
ook de
leermeesters bij
uit te nodigen

TECH-1

TECH-2

TECH-AVO

Ik maak gebruik
van kahood
(smartphone) en
ik leg continu de
link naar de
praktijk of het
praktijklokaal.
Daarnaast wordt
er steeds
gewezen op het
nut van
berekenen.

Practica lessen
en techniek
komt de school
in, animaties en
we zouden meer
op excursie
moeten gaan
maar dat doen
we niet.

Ik maak gebruik
van
veldonderzoek. Ik
maak veel gebruik
van de actualiteit
en daar waar
mogelijk vraag ik
een gastspreker.

HOR-2

HOR-AVO

VEI-1

VEI-2

VEI-1

Die zie ik niet. Ik ben
nog zoekende naar
de kaders en de
veiligheid binnen
school

Leerlingen lopen in
uniform en er is
een meldkamer.
Computer,
verhoorkamer en
camera's (voor
opnemen
gesprekken)
worden als gemis
ervaren

Uniform en
mentaliteit door
discipline

Leerlingen
moeten zich
bewust zijn van
zichzelf. Ze
moeten hun
mannetje kunnen
staan en dit wordt
veel geoefend met
rollenspellen en
daaraan
gekoppelde
feedback.

Vrije ruimte
creëren kennis
over het
ondernemerschap
meegeven
(attitude)

Zorg/Welz-2

Zorg/Welz-1

Zorg/Welz-2

Basis-1

Basis-AVO

Basis-2

BMC wordt in de
vakleer veel
toegepast en je
ziet bij ons een
sterke nadruk
op een sterke
structuur van de
coaching

Er ligt een sterke
nadruk op
samenwerken,
goed
communiceren
met elkaar en het
geven van
feedback

Leerlingen moeten
veel presteren en ik
maak de leerlingen
ook
deelverantwoordelijk
voor de invulling van
de les. Daarbij is
reflecteren steeds
een rode draad door
de les

Humor is veel te
zien maar ook
noodzakelijk
(relativeren).
Daarnaast hebben
wij geen regels
maar afspraken en
is het maken van
verbinding heel
belangrijk

Maak gebruik van gastsprekers en/of masterclasses in de school 4/18 (22%)
Nadruk op attitude voor vakgebied en/of ondernemerschap 4/18 (22%)
De link naar praktijk leggen tijdens lessen 2/18 (11%)
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Ik maak veel
De leerling krijg
gebruik van de
kans op kans op
actualiteit en ik
kans. En steeds
maak ook gebruik blijven kijken naar
van veldonderzoek de mogelijkheden.
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Differentiatie naar niveau en leerconcepties van Hamer en van Rossum
ICT-1

Differentiatie
naar niveau

Reproductie
toepassen en
daarnaast veel
op gevoel

TECH-1

Differentiatie
naar niveau

reproductie
toepassen. Ik
heb daarnaast
één programma
en voor de
vakleer is extra
ondersteuning.
Ik heb geen
pluspakket voor
leerlingen die
het makkelijk
aankunnen. Zij
gaan de andere
leerlingen
helpen

ICT-2

ICT-1

HOR-1

niveau-2 Korte
Basis is gelijk. Daarna
Opdrachten divers
opdrachten
stof verrijken en in de
aanbieden door goed te
niveau-4
lesmethodes zitten
observeren Let op
zelfstandig laten
voldoende
afhakers.Niveau-2 ook zelf
werken. De
verrijkingsopdrachten.
laten nadenken door te
leerlingen die het
Ik gebruik de
visualiseren en te
makkelijk hebben
leerconceptie van
herhalen. Zelf nadenken en
helpen de
reproductief
flexibel toepassen
anderen op weg
toepassen

TECH-2

TECH-AVO

Zorg/Welz-2

HOR-2

HOR-AVO

VEI-1

VEI-2

VEI-1

lesprogramma
sneller gemaakt en
op sleeptouw
nemen van de
achterblijvers meer
interactie
toepassen
(reproductie
toepassen)

Doe ik niet. Ik ben
opzoek maar ik
wordt niet
begeleid. Ik
probeer door
gebruik van
technische
hulpmiddelen
meer uit de
leerlingen te halen

niveau-2 is
dienstverlenend
en niveau-3 is
dienstverlenend,
toepassen van
dwangmiddelen
en sanctioneren.
Naar niveau
wordt niet
gedifferentieerd

Niet in de klas bij
vakleer en bij de
AVO vakken wel

Ik pas mijn
taalgebruik aan
en gebruik de
goede leerlingen
om uit te leggen

Zorg/Welz-1

Zorg/Welz-2

Basis-1

Basis-AVO

Basis-2

Ik maak gebruik
van relativisme. In
het eerste jaar
hebben wij een
combinatieklas
3/4 en ik merk
met name een
verschil in de
verantwoordelijk
die wordt
genomen. N4
leerlingen nemen
dit beter op

Kennis: en ik stel
groepjes per
niveau samen en
die worden per
niveau/interesse
aan het werk
gezet op het
leerplein.

Zelf nadenken (flexibel
Zelf nadenken
toepassen) . We laten de
(flexibel toepassen)
Reproductief
leerlingen niveau-4 zelf
en ik merk dat
toepassen en
veel ontdekken. Er is geen
leerlingen niveau-3
maak daar verder
Reproductief
programma voor extra
creatiever zijn dan
geen
toepassen en ik bied
leerstof. Voor leerlingen
leerlingen niveau-4.
onderscheidt in
veel structuur aan
die het moeilijk hebben is
de laatste groep is
naar niveau. Ik
niveau-2 en 3. Niveaugeen
ook minder bereid
zoek vaak wel
4 bouw ik de structuur
ondersteuningsprogramma
om iets extra's te
extra opdrachten
bewust af.
maar er zijn wel een paar
doen. Ik gebruik de
bij het
docenten die kunnen
overtuiging veel om
programma.
helpen bij de
ze toch in beweging
ondersteuning
te krijgen

reproductief toepassen 7/18 (39%)
zelf nadenken 3/18 (17%)
Memoriseren 2/18 (11%)
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Reproductief
toepassen en
Memoriseren. En
maak daar
we geven heel
verder geen
gedifferentieerd
onderscheidt in les. Je kunt haast
naar niveau. Ik
stellen dat elke
zoek vaak wel
individu een
extra opdrachten eigen programma
bij het
doorloopt.
programma.
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Mate van samenwerking

Vraag 1: Wat willen we dat onze leerlingen weten en kunnen als resultaat op een bepaald
lesonderdeel?
89% geeft aan dat zij dit in het team delen en veelal van elkaar weten
Vraag 2: Hoe kunnen zij aantonen dat ze zich de basiskennis en basisvaardigheden eigen
hebben gemaakt en zijn wij het eens over de criteria die we gebruiken?
78% geeft aan dat zij de criteria van elkaar kennen. Dit komt vooral door de gezamenlijke
beoordeling die vaak plaatsvind bij de PVB’ s
Vraag 3: Hoe gaan wij om met leerlingen die het moeilijk hebben en verrijken wij de stof
voor leerlingen die het beheersen?
22% geeft aan dit niet te doen. Een groot deel van de geïnterviewde heeft wel een
programma (of extra ondersteuning) voor leerlingen die het moeilijk hebben maar het
verrijken van de stof komt bij geen enkele docent/afdeling naar voren. Basis heeft een
maatwerkprogramma die ook verreikende stof aanbied maar in de praktijk wordt hier
zelden gebruik van gemaakt.
Vraag 4: Hoe kunnen we de gegevens over het leren van leerlingen gebruiken om onze
beroepspraktijk individueel en collectief te verbeteren?
39% van de ondervraagde geeft aan dit wel te doen. Maar dit ligt niet vast maar is eerder
iets wat te tafel komt. Het wordt in ieder geval niet structureel gedaan.
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Bijlage 2: Bewijs voor methode
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Bijlage 3: Overzicht uitslagen enquêtes en leerlingaantallen.
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