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Inleiding 
 

 

 

 

 

Om te komen tot meer bewezen kwaliteit van haar leerplannen streeft SLO, in navolging van het 

advies van de Onderwijsraad (Naar meer evidence based onderwijs, 2006), naar evidence 

based leerplanontwikkeling. Daartoe richt SLO haar leerplanontwikkelprojecten in als 

ontwerponderzoek. Leerplanevaluatie heeft hierbinnen een cruciale rol. In eerste instantie gaat 

het hierbij om formatieve evaluatie gericht op het bepalen van de kwaliteit van (tussen-) 

producten met als doel ideeën voor verbetering van de kwaliteit van het ontwerp te genereren. 

Wanneer een ontwerp middels een cyclisch ontwerpproces is doorontwikkeld tot een kwalitatief 

hoogwaardig eindproduct is de tijd rijp om de focus te verschuiven van formatieve evaluatie 

naar summatieve evaluatie. Doel hiervan is zo duidelijk mogelijk vaststellen of en in welke mate 

het ontwikkelde product tot de gewenste effecten leidt. Om methoden voor het uitvoeren van 

summatieve leerplanevaluatie verder aan te scherpen, is SLO in 2007 gestart met een aantal 

pilotprojecten die ieder op hun eigen wijze aan de slag zijn gegaan met het opzetten en 

uitvoeren van een summatieve evaluatie. Het project Onderzoek naar Effecten van 

Competentiegericht Leren in het Vmbo was er daar één van. In dit rapport wordt verslag gedaan 

van dit project. Deze verslaglegging is enerzijds bedoeld voor ontwikkelaars en docenten die 

middels dit rapport een beeld krijgen van wat competentiegericht leren in kan houden, 

anderzijds is het bedoeld voor onderzoekers. Zij zullen geïnteresseerd zijn in hoe via onderzoek 

zicht kan worden verkregen op de mate waarin een onderwijsconcept is geïmplementeerd en 

welke resultaten daarmee al dan niet worden behaald. 

 

Vanaf 2004 heeft SLO in samenwerking met zes scholen een concept ontwikkeld voor 

competentiegericht leren (CGL) in de basis- en kadergerichte leerweg van het vmbo. Dit 

concept was eind 2006 in die mate gereed, dat het zinvol was een summatief 

evaluatieonderzoek op te zetten. Doel van dit onderzoek was te achterhalen in hoeverre 

leerlingen die leren volgens het SLO-concept voor competentiegericht leren meer leren dan 

leerlingen in een traditionele leeromgeving. Dit alles vanuit de gedachte dat leerlingen die 

onderwijs krijgen binnen een competentiegerichte leeromgeving niet alleen vakkennis en 

vakvaardigheden ontwikkelen, maar ook algemene vaardigheden en houdingen. Vanuit de 

gedachte dat het uitvoeren van een summatieve evaluatie complex, kostbaar en tijdrovend is, 

en het vanuit objectieve overwegingen beter is dat ontwikkelaars niet zelf de effectiviteit van de 

eigen interventie onderzoeken, is in 2008 samenwerking gezocht met Cito. De eerste 

onderzoeksactiviteit die gezamenlijk met Cito is opgepakt, betrof een landelijke survey naar de 

mate van implementatie van competentiegericht onderwijs bij de vakken verzorging en zorg en 

welzijn-breed in het vmbo. Doel van deze survey was te achterhalen hoeveel scholen er zijn die 

(een vorm van) CGL in de praktijk hebben ingevoerd. Uit de survey bleek dit aantal scholen 

gering en de variatie in vormen van dergelijk onderwijs groot. Hiermee was het niet mogelijk een 

quasi-experimenteel onderzoek op te zetten. Er zijn simpelweg te weinig scholen die in een 

experimentele onderzoeksgroep geplaatst kunnen worden.  

 

De uitkomsten van de survey gaven de ontwikkelaars van het concept echter wel aanleiding om 

zich verder te verdiepen in het geïmplementeerde curriculum op twee van de zes scholen1 

 
1
 Alleen deze twee scholen hebben zich beziggehouden met de invoering van CGL in de sector Zorg en 

welzijn, de andere scholen richtten zich op de sectoren Economie, Groen en Techniek. 
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waarmee SLO destijds gedurende de ontwikkeling van het concept had samengewerkt. In dat 

kader is een tweetal casestudies uitgevoerd ter verdieping van de resultaten uit de survey en ter 

eventuele verdere aanscherping van het SLO-concept. Geen summatief doel dus, maar een 

meer formatieve evaluatie. Deze publicatie is in hoofdzaak een verslag van de opbrengst van 

deze casestudies. 

  

Onderzoeksvragen en leeswijzer 

De onderzoeksvragen die in dit rapport worden beantwoord, zijn gekoppeld aan de ‘typologie 

van curriculaire verschijningsvormen’ (Van den Akker, 2003) zoals weergegeven in tabel 0.1. 

  

Tabel 0.1: Curriculaire verschijningsvormen (Van den Akker, 2003) 

Imaginair Opvattingen, wensen en idealen (basisvisie) Beoogd 

curriculum 
Geschreven Documenten en materialen (examenprogramma’s, 

syllabi, handreikingen, lesmateriaal) 

Geïnterpreteerd Oordelen en interpretaties door docenten Geïmplementeerd 

curriculum 
Uitgevoerd Feitelijke onderwijsleerproces 

Ervaren Ervaringen van leerlingen Gerealiseerd 

curriculum 
Geleerd Leerresultaten bij leerlingen 

 

In hoofdstuk 1 wordt de volgende vraag beantwoord: hoe ziet het beoogde curriculum voor het 

SLO-concept van CGL eruit? Dit beoogde curriculum wordt beschreven op basis van de 

basisvisie van een van de ontwikkelaars (imaginair curriculum) en het geschreven curriculum 

zoals op hoofdlijnen neergelegd in diverse publicaties.  

Hoofdstuk 2 richt zich op de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL is geïmplementeerd. 

Dit geïmplementeerde curriculum wordt beschreven op twee scholen waarmee SLO het concept 

heeft ontwikkeld. Er wordt verslag gedaan van de survey en een tweetal casestudies waarin 

zowel aandacht is geweest voor het geïnterpreteerde curriculum (vragenlijst voor docenten, 

interviews met docenten) als het uitgevoerde curriculum (observaties in de school). Bovendien 

komt het ervaren curriculum aan de orde door middel van een korte vragenlijst voor leerlingen.  

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL al 

dan niet ten koste gaat van de leerlingprestaties op de kennis en vaardigheden uit het 

examenprogramma verzorging. Een van de claims bij invoering van CGL was dat de aandacht 

voor competentieontwikkeling (waardoor leerlingen meer zouden leren; namelijk ook algemene 

vaardigheden en houdingen) niet ten koste mag gaan van deze prestaties. De focus van dit 

hoofdstuk ligt hiermee op het geleerde curriculum als onderdeel van het gerealiseerde 

curriculum.  

 

Tot slot, zoals reeds opgemerkt, was dit project een pilot in het kader van het aanscherpen van 

methoden voor summatieve leerplanevaluatie. Uiteindelijk heeft geen summatieve evaluatie 

plaatsgevonden, toch is het uitvoeren van dit project (het nadenken over een mogelijke 

summatieve evaluatieopzet en het uitvoeren van de survey en de casestudies) een boeiend 

leerproces geweest voor de betrokkenen. Zonder u daarmee te willen vermoeien, willen we hier 

graag aandacht vragen voor één van de zaken waar wij gedurende het hele project mee 

hebben geworsteld. Dit heeft alles te maken met het hebben van een concreet beeld van het 

beoogde leerplan. Het beoogde leerplan voor competentiegericht leren was weliswaar in 

verschillende publicaties beschreven, een volledig gedetailleerde beschrijving van het 
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geschreven curriculum was echter niet voorhanden. Bovendien had het concept zich in de loop 

der jaren verder ontwikkeld, waardoor (oudere) publicaties soms niet meer helemaal actueel 

waren. Om deze reden willen wij ontwikkelaars dan ook aanraden om vanaf de start van een 

leerplanontwikkelproject zo duidelijk mogelijk vast te leggen wat het beoogde leerplan is. 

Natuurlijk is het vaak zo dat het beoogde leerplan zich met de tijd verder ontwikkelt, maar ook 

die wijzigingen kunnen worden vastgelegd. Een groot voordeel hiervan is niet alleen dat er 

gedurende de evaluatie van het leerplan minder tijd hoeft te worden besteed aan het 

operationaliseren van hetgeen men wil evalueren, maar ook dat de kwaliteit van het leerplan 

zelf zal toenemen en dat de overdraagbaarheid van het leerplan wordt vergemakkelijkt.  
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1. Het beoogde curriculum 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk brengen we het SLO-concept in beeld: wat voor onderwijs heeft SLO bij het 

ontwikkelen van haar concept van competentiegericht leren voor ogen gestaan? In andere 

woorden: wat was het beoogde curriculum? 

 

Het concept van CGL zoals SLO dat in 2003 bij het begin van het project Competentiegericht 

leren in het vmbo (COMBO) voor ogen stond is beschreven met behulp van het theoretisch 

kader van Kuhlemeier, Sniekers, Folmer, Wagenaar en Leenders (2010) (zie bijlage 1). Dit 

kader is ontwikkeld met het doel een beeld te geven van de mate waarin competentiegericht 

onderwijs is ingevoerd bij het vak verzorging in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 

het vmbo. Hierbij is de implementiegraad van CGL aan de hand van vijftien indicatoren 

beschreven. De hieronder gegeven beschrijving van het SLO-concept van CGL is ontleend aan 

Rozema, Sniekers, Meijs, Van Son en Kerkhoffs (2004) en Van Lanschot Hubrecht, Jacobs, 

Meijs, Van Rooijen, Sniekers, Van Son en Zeelenberg (2003).  

 

Tabel 1.1: Het beoogde curriculum op basis van het SLO-concept 

Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

1. Onderwijsvisie  Een vooral constructivistische visie op onderwijs en leren. Daarbij 

wordt het leren hoofdzakelijk gezien als een actief, zelfstandig, 

sociaal, constructief en reflectief proces. Het onderwijzen richt zich 

met name op het coachen en begeleiden van het actief, zelfstandig 

en samenwerkend leren van de leerlingen. 

2. Leerinhouden: 

Tijdbesteding aan 

competenties  

Het onderwijs daagt de leerling uit in een gegeven (beroepsgerichte) 

situatie de juiste taken uit te voeren en daarbij gebruik te maken van 

de daarbij benodigde kennis, vaardigheden en houdingen. Het 

aanbod van de leerstof staat voor het grootste deel in dienst van de 

uitvoering van beroepsgerichte taken en de ontwikkeling van 

competent gedrag. 

3. Leerinhouden: 

Aandacht voor 

specifieke 

competenties 

Naast de competenties die voortvloeien uit de uitvoering van 

beroepsgerichte taken is er aandacht voor een vijftal algemene 

vaardigheden, namelijk: 

 plannen en organiseren 

 communiceren 

 samenwerken 

 informatie verwerven en verwerken 

 presenteren. 

In een leeropgave werkt de leerling altijd aan verschillende 

vaardigheden tegelijkertijd. De vaardigheid reflecteren (op wat hij 

geleerd heeft en waarin hij zich verder moet bekwamen) loopt 

daarbij als een rode draad door de opleiding van de leerling heen. 

De vijf algemene vaardigheden zijn afgeleid uit de preambule van de 

vmbo-examenprogramma's. 
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Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

4. Leerinhouden: 

Integratie vakkennis 

en vakpraktijk 

Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': 

volledige, betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken, 

waarin vakkennis en vakpraktijk zijn geïntegreerd.  

5. Leerinhouden: 

Integratie avo- en 

beroepsgerichte 

vakken 

De inhoud van de taken wordt in eerste instantie bepaald door het 

beroepsgerichte programma, de avo-vakken bieden hun vakkennis 

zoveel mogelijk aan binnen die beroepsgerichte taken.  

 

6. Didactische 

werkvormen 

De leerlingen werken regelmatig in groepjes. De docent begeleidt en 

coacht veelal zelfstandig werkende groepjes leerlingen. 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op 

school 

De leeractiviteiten vinden overwegend plaats in het kader van 

beroepsgerichte taken.  

 

8. Lesmateriaal: 

Gebruik eigen 

lesmateriaal 

Het lesmateriaal is sterk leergangonafhankelijk: dat wil zeggen meer 

dan 50% van het lesmateriaal is door de docent of de school zelf 

ontwikkeld. 

9. Lesmateriaal: 

Deeltaak versus 

volledige taak 

Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': 

volledige, betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken die 

de leerling relatief vrij laten in de uitvoering van de opdracht. 

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Bij CGL is sprake van teamteaching door docenten van het 

beroepsgerichte vak en tussen docenten van de beroepsgerichte en 

de avo-vakken.  

Een kernteam is een team van docenten dat met elkaar afspraken 

maakt over de inhoudelijke afstemming van het programma, de 

verdeling van taken, de sfeer binnen de leeromgeving, het houden 

van POP-gesprekken en de wijze van beoordelen (bijvoorbeeld wie 

beoordeelt wat op welk moment?). 

11. Organisatievormen: 

Vakken- versus 

innovatief rooster 

Uitgangspunt is het individuele leertraject van de leerling. Docenten 

geven waar nodig workshops: van tevoren duidelijk aangekondigd 

en in de organisatiestructuur duidelijk herkenbaar. 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school 

Het werken aan de leertaken vindt overwegend plaats in de grote 

leeromgeving (het leerplein). Leerlingen zoeken daar de docenten 

op als ze die nodig hebben. 

13. Locatie: 

Tijdbesteding aan 

stages 

In het SLO-concept van CGL is geen uitspraak gedaan over de tijd 

die besteed zou moeten worden aan stages.  

Belangrijker is de opbouw van de leerroute, waarbij het uitgangspunt 

is dat de situaties waarmee de leerlingen in aanraking komen in de 

loop van de ontwikkeling van een competentie steeds complexer 

worden. Die toename in complexiteit wordt aangeduid met het 

begrip level: 

Level 1: Oriëntatie op het werkveld en beeldvorming 

Level 2: Activiteiten in de praktijkruimte 

Level 3: Activiteiten schoolbreed 

Level 4: Activiteiten buiten de school 

Level 5: Stages buiten de school. 
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Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

14. Evaluatie: 

Frequentie 

competentiege-

richte evaluatie 

Beoordeling is zowel gericht op het resultaat van het leerproces 

- het product- als op het leerproces zelf. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende competentiegerichte beoordelings-

methoden: 

 individueel voortgangsgesprek, meestal gecombineerd met 

 het bespreken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, onder 

andere op basis van ontwikkelingslijnen per algemene 

vaardigheid of competentie (in de vorm van rubrics). 

Onderstaande componenten worden bij voorkeur in combinatie met 

elkaar beoordeeld: 

 beroepsgerichte kennis en vaardigheden 

 algemene vaardigheden 

 kennis uit de algemene vakken. 

15. Evaluatie: 

Frequentie 

zelfevaluatie en 

peer evaluatie 

In het SLO-concept van CGL zijn geen uitspraken gedaan over de 

frequentie van zelfevaluatie en peer evaluatie.  

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de betrokkenheid van de 

volgende personen: de leerling zelf, medeleerlingen, docenten, het 

werkveld en externe deskundigen. Met name rubrics zijn geschikt bij 

zelfevaluatie en peer evaluatie. 
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2. Het geïmplementeerde curriculum 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre het beoogde curriculum met betrekking tot het SLO-

concept voor competentiegericht leren, beschreven in het vorige hoofdstuk, is geïmplementeerd 

op de twee scholen waarmee SLO nauw heeft samengewerkt bij het ontwikkelen van haar 

concept. Om een beeld te kunnen schetsen van de mate van implementatie is gebruik gemaakt 

van zowel een landelijke survey als casestudies. In de volgende paragrafen wordt de opzet van 

beide methoden meer in detail besproken. 

 

2.1 De survey 
In deze paragraaf worden kort de methode en de resultaten van de survey besproken die is 

uitgezet om de mate van implementatie van CGL bij de vakken verzorging en zorg en welzijn-

breed in de bovenbouw van het vmbo vast te stellen. Een uitgebreid verslag van de survey is te 

vinden in het rapport De invoering van competentiegericht onderwijs in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (Kuhlemeier et al, 2010). 

 

2.1.1 Methode 
Op basis van het theoretisch kader voor competentiegericht onderwijs (zie bijlage 1), is een 

docentvragenlijst ontwikkeld om de mate van implementatie van CGL bij de vakken verzorging 

en zorg en welzijn-breed in de bovenbouw van het vmbo vast te stellen. De vragenlijsten zijn 

verzonden aan alle vestigingen voor voortgezet onderwijs die zich met een of meer kandidaten 

hadden ingeschreven voor de centrale examens verzorging en zorg en welzijn-breed in de 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Alle 370 vestigingen met de genoemde 

examenkandidaten ontvingen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Van de 

370 verzonden vragenlijsten kwamen er, na twee keer rappelleren, 267 (72%) retour. De 

respondenten gaven alle verzorging of zorg en welzijn-breed in het vierde leerjaar van de basis- 

en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. In dit hoofdstuk ligt de focus bij de twee SLO-

ontwikkelscholen: in hoeverre hebben zij CGL geïmplementeerd en hoe uitzonderlijk zijn beide 

scholen waar het de implementatie van CGL betreft? 

 

2.1.2 Resultaten 
De individuele implementatieprofielen van de twee SLO-ontwikkelscholen zijn weergegeven in 

tabel 2.1. Met de hoofdletter X is de score voor de mate van competentiegerichtheid van het 

onderwijs weergegeven. De meest rechtse kolom toont de percentuele verdeling van het 

desbetreffende aspect bij de overige vestigingen uit het onderzoek. Op school 1 zijn acht van de 

vijftien aspecten sterk ontwikkeld en op school 2 zijn het er tien. Beide vestigingen behoren 

daarmee tot de groep vestigingen in Nederland waar CGL het verst ontwikkeld is. Van alle 

vestigingen in het onderzoek is school 2 het verst met CGL. School 1 springt er iets minder uit, 

maar behoort toch nog steeds tot de bovenste één procent van Nederland.  
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Tabel 2.1: Individueel implementatieprofiel van twee SLO-ontwikkelscholen  

Aspecten  Implementatieniveau  School 1  School 2 Overig 

Zwak competentiegericht   69 1. Visie op onderwijs en 

leren Sterk competentiegericht X X 31 

Weinig   10 

Middelmatig  X 45 

2. Leerstof: Tijdbesteding 

aan competenties 

Veel X  44 

Hooguit af en toe   0 

Regelmatig   31 

3. Leerstof: Aandacht voor 

specifieke 

competenties Vaak X X  68 

Geen of bijna geen   17 

Beperkt   49 

4. Leerstof: Integratie 

vakkennis en 

vakpraktijk Sterk X X 33 

Geen X  65 

Beperkt   23 

5. Leerstof: Integratie avo- 

en beroepsgerichte 

vakken Sterk  X 12 

Vooral traditionele werkvormen  X 10 

Gemengd   57 

6. Didactische 

werkvormen 

Vooral coöperatieve werkvormen X  33 

Hooguit af en toe   53 

Regelmatig  X 32 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op school 

Vaak X  14 

Leerganggetrouw   37 

Enigszins leergangonafhankelijk   45 

8. Lesmateriaal: Gebruik 

‘eigen’ lesmateriaal 

Sterk leergangonafhankelijk X  X 18 

Vooral sterk gestructureerd   31 

Vooral deels gestructureerd   47 

9. Lesmateriaal: Deeltaak 

versus volledige taak 

Vooral vrij uitvoerbaar X X 21 

Alleen voor de groep   31 

Samen met beroepsgericht X   60 

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Samen met avo  X 8 

Traditioneel vakkenrooster   57 

Vakken in dagdelen of projectzones X   38 

11. Rooster 

Horizontaal of vrij rooster  X 4 

Vooral theorie- of computerlokaal   1 

Vooral praktijk- of combilokaal X   87 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school Vooral lesplein of multifunctionele ruimte  X 12 

Weinig   46 

Middelmatig X  44 

13. Locatie: Tijdbesteding 

aan stages 

Veel  X 9 

Hooguit af en toe   61 

Regelmatig X X 38 

14. Evaluatie: Frequentie 

competentiegerichte 

evaluatie Vaak   1 

Hooguit af en toe   48 

Regelmatig X X 45 

15. Evaluatie: Frequentie 

zelfevaluatie en peer 

evaluatie Vaak   6 
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Sterk ontwikkeld zijn op beide scholen de visie op onderwijs en leren (1), de aandacht voor 

specifieke competenties (3), de integratie van vakkennis en vakpraktijk (4) en het gebruik van 

zelf ontwikkeld of zelf samengesteld lesmateriaal (8). De beide vestigingen blijken tot de 

middencategorie te behoren als het gaat om de toepassing van competentiegerichte 

evaluatiemethoden (14) en de mate waarin leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen (15).  

 

De beide ontwikkelscholen verschillen van elkaar waar het de implementatie van CGL betreft op 

de volgende aspecten:  

 (2) tijdsbesteding aan competenties (veel versus relatief weinig); 

 (5) de integratie van avo- en beroepsgerichte vakken (geen versus sterke vakkenintegratie); 

 (6) didactische werkvormen (coöperatieve werkvormen versus traditionele werkvormen); 

 (7) frequentie beroepsgerichte opdrachten op school (vaak versus regelmatig ); 

 (10) het werken in een kernteam (smal samengesteld versus breed kernteam); 

 (11) het rooster (alleen een vakkenrooster in dagdelen versus werken met onder meer een 

vrij rooster); 

 (12) de locatie (praktijk- of combilokaal versus alleen een lesplein); 

 (13) de tijd die leerlingen aan stages besteden (middelmatig versus veel). 

 

2.2 De casestudies 
De survey geeft een globaal beeld van de mate waarin de twee SLO-ontwikkelscholen 

competentiegericht onderwijs hebben geïmplementeerd. Doel van de casestudies was een 

gedetailleerder beeld te krijgen van de mate waarin de scholen het SLO-concept voor 

competentiegericht leren hebben geïmplementeerd. Hierbij gaat het om het beantwoorden van 

een zogenaamde 'hoe'- vraag (hoe hebben de scholen competentiegericht leren geïmplemen-

teerd?). Een geschikte manier om een dergelijke vraag te beantwoorden is de casestudie (Yin, 

1994). Yin definieert het begrip casestudie als volgt: an empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon within its real-life context. Het is een kwalitatieve onderzoeks-

methode die informatierijke gegevens oplevert die zeer waardevol kunnen zijn bij eventuele 

verdere aanscherping van het SLO-concept voor competentiegericht leren. Het doel van de 

casestudies is daarmee dan ook formatief.  

 

2.2.1 Methode 
Om een beeld te krijgen van het geïmplementeerde curriculum en de mate waarin dit 

overeenkomt met het beoogde concept hebben twee SLO-medewerkers gedurende twee dagen 

beide scholen bezocht. Twee dagen zijn uiteraard kort om het concept in de volle breedte en tot 

in elk detail in beeld te brengen, daarom kunnen we hier slechts een eerste beeld geven van 

het beoogde concept in de praktijk. Tijdens de twee dagen zijn de volgende activiteiten 

ondernomen: 

 een rondleiding door het gebouw onder leiding van twee leerlingen; 

 observaties van (de activiteiten op) het leerplein; 

 interviews met docenten (individueel en in een groepje) en groepjes leerlingen.2  

 
2 Op school 1 zijn zowel gesprekken gevoerd met twee leerlingen van het VSO die op de afdeling Zorg en 

welzijn de beroepsgerichte vakken volgen als met twee leerlingen uit leerjaar 3 (een leerling van de 

basisberoepsgerichte en een van de kaderberoepsgerichte leerweg). Vijf docenten (een avo-docent en vier 

docenten verzorging) hebben de docentvragenlijst ingevuld en we hebben gesprekken gevoerd met twee 

docenten verzorging, afzonderlijk van elkaar. 

Op school 2 zijn gesprekken gevoerd met vijf leerlingen uit verschillende leerjaren. Zeven docenten (twee 

docenten verzorging, een docent uiterlijke verzorging en vier avo-docenten) hebben de docentvragenlijsten 

ingevuld. Er zijn twee gesprekken gevoerd met docenten; een gesprek met de docent biologie en een 

docent verzorging en het andere gesprek met een docent horeca en een docent godsdienst. 
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 documentanalyse: roosters, materialen en toetsen zijn bekeken op een aantal aspecten dat 

relevant geacht werd voor competentiegericht leren: 

- rooster: aantal uren voor avo- en beroepsgerichte vakken, stage en groepsopdrachten  

- materialen: aandacht voor algemene vaardigheden, leerproces, reflectie, gaat het om 

hele beroepstaken en kunnen leerlingen er zelfstandig aan werken met andere woorden 

zijn de opdrachten zelfsturend?  

- toetsen: wat wordt hoe en door wie beoordeeld en is er aandacht voor het leerproces? 

Bij het uitvoeren van deze activiteiten is gebruik gemaakt van een observatie-instrument, 

interviewleidraden voor docenten en leerlingen en een korte vragenlijst voor leerlingen om te 

achterhalen hoe zij het competentiegerichte werken beleven en wat hun mening daarover is.  
 

De casestudies zijn uitgevoerd in november 2008 en januari 2009. Leidend voor de casestudies 

waren zeven onderwerpen. Deze onderwerpen vormden ook de basis voor het theoretisch 

kader bij de ontwikkeling van de docentenvragenlijst voor de survey (zie bijlage 1). In hoofdstuk 

1 zijn deze onderwerpen aangescherpt in de richting van het beoogde curriculum volgens het 

SLO-concept voor competentiegericht leren.  

Het uitgangspunt voor de casestudies was om te onderzoeken in hoeverre het beoogde 

curriculum geïmplementeerd is. Het bleek niet haalbaar alle aspecten uit het theoretisch kader 

in de casestudies te betrekken. De volgende aspecten uit het beoogde curriculum hebben we 

om die reden buiten beschouwing gelaten: 

1. Visie op onderwijs en leren 

7. Leeractiviteiten: frequentie beroepsgerichte opdrachten 

8. Lesmateriaal: gebruik eigen lesmateriaal. 

Daarnaast zijn sommige aspecten samengevoegd tot een breder thema. Het overzicht van 

onderwerpen en aspecten van het beoogde curriculum die aan de orde zijn gekomen tijdens de 

casestudies ziet er per onderwerp daarmee als volgt uit: 

 

1. Locatie: aspect 12 

2. Roostering, organisatie onderwijs: aspect 11 

3. Stage: aspect 13 

4. Keuze en ordening leerstof: aspecten 2, 3, 4, 5, 9 

5. Groeperingsvorm docenten: aspect 10 

6. Didactische werkvormen: aspect 6 

7. Evaluatie: aspecten 14, 15. 
 

2.2.2 Resultaten 
Met de casestudie hebben we ons een beeld gevormd van het CGL op de twee betreffende 

scholen. We schetsen dit beeld aan de hand van de in de vorige paragraaf aangegeven zeven 

onderwerpen  

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Per onderwerp wordt begonnen met een typering van 

het beoogde curriculum, daarna wordt een beeld geschetst van de scholen.Elk onderwerp wordt 

afgesloten met een samenvatting.  
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2.2.2.1 Locatie, leerplein 
 

Aspect 

12 

Beoogd:  

Het werken aan de leertaken vindt overwegend plaats in de grote leeromgeving (het 

leerplein). Leerlingen zoeken daar de docenten op als ze die nodig hebben. 
 
School 1 

Er zijn twee grote ruimtes; een van ongeveer 30 bij 10 meter met werkplekken en een van 

ongeveer 50 bij 8 meter, dat is het eetcafé met daarachter de keuken, het spoelhok, de 

linnenkamer en het levensmiddelenmagazijn.  

In de ruimte met de werkplekken staan 12 computers en er zijn drie kleine keukenblokken. Door 

de opstelling zijn de werkplekken duidelijk gescheiden: ziekenhuis, dagopvang, ouderen-

verzorging, crèche, receptie, activiteitenbegeleiding, thuiszorg, dagverzorging, basisschool, 

sport en bewegen, jeugdzorg. Op alle werkplekken staan tafels en stoelen voor een groepje 

leerlingen (4-8).  

De leerlingen die ons rondleiden, zijn enthousiast over het realiteitsgehalte van de meeste 

werkplekken. Bij de ouderenzorg en het ziekenhuis vinden ze het wat minder omdat ze daar 

rollenspellen spelen en bij de receptie zegt een leerling; 'het is saai hier, we hebben niks te 

doen, als we vandaag hard doorwerken, dan hebben we morgen niets te doen', maar de 

meeste leerlingen zijn wel met overtuiging iets aan het doen. In de keuken wordt de werkkleding 

met verve beschreven: haarnetjes, jasjes voor de koks en kleurige schorten voor de facilitaire 

dienst en de linnenkamer. In de keuken zijn leerlingen volop bezig met het maken van broodjes 

en appelflappen. Ook op drie andere werkplekken wordt er iets gemaakt: een omelet, soep en 

chocolademelk.  

Er zijn in totaal ongeveer 16 werkplekken waar de leerlingen met nog drie klasgenoten vier 

dagen van de week gedurende vier uur per dag werken. Meestal voeren ze met zijn tweeën de 

opdrachten uit.  

De werkplek is als het ware de ‘thuisbasis’ voor de leerling. De basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerlingen zitten in aparte groepjes.  

De dag op de werkplek begint met een uur theorie. De leerlingen werken zelfstandig de stof 

door. ‘De vragen zijn altijd te beantwoorden als je de tekst leest’, zegt een leerling. Als de 

theorie niet af is mag in principe niet aan de praktijkopdracht begonnen worden, maar in de 

keuken kan dat niet, want ze moeten de lunch verzorgen.  

Een van de basisberoepsgerichte leerlingen geeft aan het prettig te vinden dat tijdens het 

eerste uur verplicht aan de theorie gewerkt moet worden. Als zij de keus zou hebben de theorie 

op een zelf te bepalen moment van de dag te doen, dan zou ze er niet aan toe komen. 

Gedurende het eerste uur is de radio niet aan. Met de radio aan kunnen de leerlingen zich 

moeilijk concentreren. Onderling overleg is wel toegestaan. Daarna volgen drie uur voor de 

praktijkopdracht. Het lukt altijd wel die af te krijgen. Wanneer leerlingen vragen hebben, 

bespreken ze die eerst met de klasgenoten van de werkplek. Komen ze er niet uit, dan wordt de 

docent erbij geroepen. 

 

Wat leerlingen vinden 

De leerlingen vinden dat zij op het lesplein vrij zijn, ze mogen praten en er zijn meer docenten. 

Een leerling geeft aan dat zij de neiging heeft te veel rond te lopen om bij andere werkplekken 

te kijken. 

De leerlingen van het VSO missen een structuur zoals die op de VSO-school gebruikelijk is. Ze 

willen kleinere klassen en meer docenten, zodat je als leerling meer aandacht krijgt. Ze zeggen 

dat je ook gemakkelijker kunt werken als het stil is, want als de anderen zitten te kletsen, dan 

kan je niet veel doen. De werkplekken vinden ze wel goed: 'Je krijgt veel praktijk. Dat is leuk.'  
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De leerlingen vanuit het VSO-onderwijs hebben, in tegenstelling tot de twee andere leerlingen 

die er helemaal tevreden mee zijn, wel wat verbeterwensen voor het leerplein: ze vinden de 

werkplekken goed, maar de leerlingen zouden stiller moeten zijn en er zouden meer docenten 

moeten zijn, zodat je meer aandacht krijgt.  

 

Gezien 

Tijdens de beide observatiemomenten was ongeveer de helft van de leerlingen bezig met 

praktische vaardigheden zoals, koken, wassen, aankleden, enzovoort. Een derde deel van de 

leerlingen was in tweetallen bezig met iets op te zoeken achter de computer of iets aan het 

knutselen en ook was er regelmatig een groepje van vier in overleg met een docent of 

klassenassistent. De overigen zaten te eten wat ze gemaakt hadden, luisterden muziek, 

kletsten met elkaar, enzovoort. 

Er waren op de ene dag twee docenten verzorging en een klassenassistent aanwezig, op dag 

twee waren er drie docenten en twee klassenassistenten. Het aantal leerlingen was op beide 

dagen ongeveer gelijk.  

De docenten sturen door vragen als: hoe is het met het bureau Halt? (tegen een clubje dat 

vooral gezellig zit te kletsen), laten jullie haar dat smerige werk alleen doen? (als een meisje 

alleen een zeer vuile pan staat af te wassen), waar is Tissie?, kijk eens naar de tijd. Het zijn 

vooral vragen die de leerlingen erop wijzen dat ze op een werkplek thuishoren en dat ze daar 

bepaalde dingen te doen hebben.  

 

School 2 

School 2 beschikt op de unit Verzorging over de volgende ruimtes:  

 een grote open ruimte van ongeveer 50 bij 10 meter (het leerplein) met 5 plekken waar 

tafels met stoelen staan. Hier kunnen groepjes van 10 - 15 leerlingen zitten. Op een van 

deze plekken staat ook een bed en leunstoelen met een tafeltje: dit is herkenbaar als de 

werkplek ouderen, ook zijn er werkplekken voor de basisschool en voor verzorging van 

kinderen (crèche), enzovoort; 

 een instructielokaal van 10 bij 10 meter waarin ongeveer 20 tafels en stoelen staan, kriskras 

door elkaar (in groepjes en los). Boven bij de afdeling Uiterlijke Verzorging is nog zo'n 

instructielokaal; 

 een derde ruimte van 10 bij 10 meter, duidelijk afgescheiden van het leerplein. Dit is het 

schoolrestaurant waar docenten tussen de middag de lunch kunnen gebruiken die 

klaargemaakt en geserveerd wordt door leerlingen; 

 naast het schoolrestaurant, gescheiden door klapdeuren, is een grote ruimte van ongeveer 

30 bij 10 meter, met aan de lengtekanten kleinere ruimtes: de spoelkeuken, de linnenkamer 

en de provisiekast. In de grote ruimte staan een professionele keuken, een aantal werktafels 

en een grote koelkast.  

Grenzend aan het leerplein zijn twee kleinere ruimtes, afgesloten met een deur. De ene ruimte 

van ongeveer 4 bij 5 meter is de docenten(werk)kamer. Er staan twee bureaus met telefoons en 

op elk bureau een computer, veel kasten, er is een kapstok en een bord waarop docenten zien 

of ze in een van de instructielokalen zijn ingeroosterd. Ook staat er een koffiezetapparaat. De 

andere kleine ruimte is de opslag voor de laptops. De onderwijsassistent ICT plaatst bij wijze 

van balie een tafel voor de deur en deelt vanuit deze ruimte de laptops uit.  

Bij de ingang van de unit staat een grote balie. Deze is onbemand, af en toe zijn er wat 

leerlingen die er iets printen of kopiëren, maar de balie heeft geen functie als werkplek. De 

bedoeling is de balie binnen de unit te plaatsen zodat er toezicht kan komen op wie de unit in- 

en uitgaat.  
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Leerlingen werken door de ruimte verspreid op laptops die ze afhalen bij de onderwijsassistent: 

er zijn 18 laptops (waarvan er een aantal in reparatie is), terwijl er op maandag ongeveer 100 

leerlingen aanwezig zijn, omdat er dan geen enkele leerling op stage is. Het aantal laptops is te 

weinig volgens de leerlingen en de onderwijsassistent. 

 

Wat docenten vinden  

Leerlingen worden geacht op de unit te blijven tijdens de lesuren, ook als er docenten ziek zijn 

en er eigenlijk te weinig begeleiding is. Leerlingen hebben dan de relatieve vrijheid om niets te 

doen. Tot op bepaalde hoogte laten docenten dit gebeuren. Dat is een keuze en soms kunnen 

ze eigenlijk ook niet anders, omdat ze dan bijvoorbeeld een workshop geven en met een ander 

clubje leerlingen bezig zijn. 

Docenten van de avo-vakken geven als ze niet in het instructielokaal gepland zijn, workshops in 

de werkplekhoeken. De biologiedocent geeft aan dat ze graag een standaardplek zou willen 

waar ze haar biologiespulletjes bij elkaar kan houden.  

De ‘docenten(werk)kamer’ is minimaal van afmeting en er is geen plaats voor werkplekken. Ook 

is daar niet voldoende opbergruimte beschikbaar. Docenten doen veel thuis zoals nakijken, 

administratie bijhouden, de voorbereiding. Op school doen de docenten de uitvoering en de 

afronding, ze onderhouden contacten met de leerlingen, ze overleggen met elkaar en ze 

telefoneren indien nodig. 

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 klagen over de drukte op de unit. Ze 

kunnen zich niet concentreren, vooral op maandag is het te vol. Ze vinden dat de docenten met 

name de leerlingen van leerjaar 3 niet voldoende corrigeren. Soms zeggen ze zelf iets tegen 

een derdejaars. Een meisje zei laatst tegen een medeleerling die heel erg overspannen deed 

tegen de docent: 'hou je kop, doe effe normaal' en dat helpt dan wel, want de leerlingen van 

leerjaar 3 weten ook wel dat zij wel eens klappen uitdeelt. 

De vierdeklassers vinden dat de derdeklassers ook heel anders zijn: omdat de derdeklassers 

altijd in een unit hebben gezeten (veel LWOO-leerlingen) hebben ze geen respect voor de 

docenten. Zijzelf hebben nog in klaslokalen les gehad en weten daarom beter hoe je je 

tegenover docenten moet gedragen. 

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 geven aan dat het druk is op de unit 

omdat er meer leerlingen zijn dan in een klas. Ze zouden graag een stilteruimte willen, waar je 

kunt werken en waar je tot rust kunt komen (omdat er minder prikkels zijn). Wel vinden ze het 

gezelliger op de unit omdat er meer mensen rondlopen en omdat basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bij elkaar zitten.  

 

Gezien 

Na de mentorgesprekken (eerste uur; 35 minuten) beginnen de meeste docenten aan een 

instructie van ongeveer 20 minuten. Dit kan in het instructielokaal, in het restaurant (horeca-

docent) en op de werkplekken. Daarna verspreiden de leerlingen zich, sommigen gaan 

boodschappen doen of werken in de keuken, anderen gaan naar gym of ze gaan in groepjes of 

tweetallen met een opdracht aan de slag. Dat hoeft niet per se een opdracht te zijn die volgt uit 

de instructie, het kan ook een andere opdracht zijn. 

Leerlingen hebben relatief grote vrijheid om te beslissen wat zij doen. Docenten lopen wel langs 

en vragen wat ze aan het doen zijn, maar niet bij iedereen. Een leerling zit urenlang alleen te 

tekenen, twee jongens zitten vooral te geinen achter een laptop. Sommige groepjes zijn 

geconcentreerd aan de slag, maar er zijn ook clubjes en tweetallen die zo op het oog weinig 

doen. Na drie kwartier volgt er een nieuwe instructie of workshop voor de leerlingen die niet 

voor de horeca aan de slag zijn. 
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Op de unit is het een komen en gaan van leerlingen en docenten. Voor de observator is er 

weinig structuur in te onderscheiden. Het aantal aanwezige leerlingen verschilt voortdurend. 

Leerlingen wisselen van groepjes en lopen de unit uit, bijvoorbeeld om naar gymnastiek te gaan 

of naar de kantine om de kerstmusical te repeteren en om boodschappen te doen.  

 

Samenvatting 

Op beide scholen vindt het werken aan de leertaken overwegend plaats op overzichtelijke 

leerpleinen. De geoutilleerdheid van zo'n leerplein is op beide scholen veelomvattend: er zijn 

grote keukens, eetcafés en er is een groot aantal werkplekken. Op beide scholen klagen 

leerlingen wel over het geluid. 

Bij school 1 wordt de overzichtelijkheid bepaald door de gebondenheid van de leerlingen aan de 

werkplekken. Voor docenten en leerlingen is dit een structuur die veel houvast biedt. Bij school 

1 worden de avo-vakken in de klaslokalen gegeven.  

Op school 2 is het voor ons niet altijd even duidelijk welke taak de leerlingen en docenten op het 

leerplein hebben. Op school 2 geven ook de avo-docenten les op de werkplekken. Hierdoor is 

de druk op de beschikbare ruimte groot. 

2.2.2.2 Roostering, organisatie onderwijs  
 

Aspect 

11 

Beoogd:  

Uitgangspunt is het individuele leertraject van de leerling. Docenten geven waar 

nodig workshops: van tevoren duidelijk aangekondigd en in de organisatiestructuur 

duidelijk herkenbaar. 
 
School 1 
 
Gezien 

De leerjaren 3 en 4 van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg hebben vier 

dagen vier uur praktijk achter elkaar, waarvan ze het eerste uur op het leerplein werken aan 

theoretische opdrachten voor verzorging. Ze hebben per week 2 uur wiskunde, 2 uur biologie,  

1 uur mens en maatschappij, 2 uur Engels, 3 uur Nederlands, 2 uur lichamelijke opvoeding, 

beroepspraktijkleren (= stage) en een uur coaching.  

De avo-vakken worden in een traditionele klassikale setting gegeven, wel wordt er met de 

docenten van de avo-vakken overlegd over aansluitende onderdelen. Ook worden de docenten 

van de avo-vakken uitgenodigd om mee te draaien met bepaalde activiteiten, zoals het 

verzorgen van een koffieochtend voor de reumapatiëntenvereniging. Op die manier kunnen de 

avo-docenten zien hoe leerlingen functioneren in een meer praktische setting.  

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen geven in de vragenlijst aan per week 16 uur (de basisberoepsgerichte leerlingen) 

dan wel 12 uur (de kaderberoepsgerichte leerlingen) te werken aan de beroepsgerichte 

opdrachten verzorging. 
 

School 2 

 

Gezien 

De leerjaren 3 en 4 voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn 

opgedeeld in termijnen van 7 tot 10 lesweken. De leerlingen zijn in de eerste helft van leerjaar 3 

een dag per week op stage, later twee dagen per week. In de eerste twee termijnen van leerjaar 

3 gaan de leerlingen op gezinsstage. Daarna volgen er vijf periodes waarin steeds een werkveld 

uit zorg en welzijn centraal staat omdat de leerlingen in dat werkveld stage lopen, bijvoorbeeld: 

horeca, facilitaire dienstverlening, kinderverzorging, ouderenverzorging, basisschool enzovoort. 

In periode 6 kunnen ze zelf een stageplek kiezen, dat hoeft dan niet per se in een zorg en 
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welzijnwerkveld te zijn. De een na laatste periode in leerjaar 4 bestaat uit examentraining en de 

laatste is het centraal examen. Elke termijn kent ook een bufferweek, daarin vinden de toetsen 

plaats en kunnen leerlingen opdrachten inhalen.  

Elke dag begint met een mentorgesprek van ongeveer 35 minuten. Daarna volgen er instructies 

en workshops. Na ongeveer 20 minuten gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Bij Engels 

duurde het klassikale gedeelte langer. Voor gymnastiek verdwenen de leerlingen uit de unit. 

Ongeveer 8 leerlingen zijn de hele dag in de keuken aan het werk: ze doen de boodschappen 

voor de lunch, maken de gerechten klaar, serveren de lunch en ruimen daarna op. Zij volgen 

een eigen ritme. De andere leerlingen in de unit hebben een groot aantal uren (2 verlengde 

lestijden) praktijkband, dan werken ze in groepjes van 10-12 onder begeleiding van een docent 

aan praktische zaken, zoals het maken van kerstkaarten en het samenstellen van een 

broodtrommeltje.  

 

Wat docenten vinden 

Volgens de docent horeca halen de leerlingen nu betere leerresultaten en goede examen-

resultaten, maar de docenten moeten wel veel harder werken: organiseren, voorbereiden, 

administratie bijhouden, contact met stage en met ouders. De docenten vinden dat er te weinig 

administratieve ondersteuning is, ze moeten daarbij veel over beleidszaken overleggen en er 

zijn ook minder docenten beschikbaar dan in de traditionele klassikale situaties. Maar geen van 

hen wil terug naar de oude situatie.  

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen beantwoorden de vraag in de leerlingvragenlijst over het aantal uren per week dat ze 

werken aan beroepsgerichte opdrachten verzorging verschillend: het antwoord varieert van 2 tot 

30 uur (waarschijnlijk tellen sommigen er de stage bij en anderen niet). De leerlingen uit de 

kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 vinden dat ze te weinig praktijk in de keuken hebben. 

De basisberoepsgerichte leerlingen vinden knutselen leuk en dingen doen, zoals een cake 

bakken en kaarten maken.  

 

Samenvatting 

School 2 werkt voornamelijk volgens het uitgangspunt van het individuele leertraject van de 

leerling. School 2 gaat daar meer van uit dan school 1. 

2.2.2.3 Stage (en buitenschoolse opdrachten) 
 

Aspect 

13 

Beoogd: 

In het SLO-concept van CGL is destijds geen uitspraak gedaan over de tijd die 

besteed zou moeten worden aan stages. 

Belangrijker is de opbouw van de leerroute waarbij het uitgangspunt is, dat de 

situaties waarmee de leerlingen in aanraking komen in de loop van de ontwikkeling 

van een competentie steeds complexer worden. Die toename in complexiteit wordt 

aangeduid met het begrip level: 

Level 1: Oriëntatie op het werkveld en beeldvorming 

Level 2: Activiteiten in de praktijkruimte 

Level 3: Activiteiten schoolbreed 

Level 4: Activiteiten buiten de school 

Level 5: Stages buiten de school. 
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School 1 

Leerlingen gaan in totaal ongeveer 160 uur op stage ( = beroepspraktijkleren), ongeveer 10-12 

dagen per leerjaar. Het streven om leerlingen over twee leerjaren 320 uur oriënterende stage te 

laten lopen is moeilijk te organiseren. De docenten geven aan dat stageplekken moeilijk te 

vinden zijn, vooral voor leerlingen vanuit het LWOO, omdat die zelfstandig nog zo weinig 

kunnen.  

Leerlingen gaan minimaal 6 x, maximaal 10 x naar dezelfde stageplek. Leerlingen gaan naar 

zoveel mogelijk verschillende stageplekken, dat kan variëren van 4 tot 8 plaatsen van zorg, 

welzijn en facilitair. Leerlingen maken een stageverslag dat wordt besproken.  

De stagedagen liggen vast, donderdag voor de derdejaars leerlingen en vrijdag voor de 

vierdejaars.  

 

Wat leerlingen vinden 

De leerlingen van het VSO zeggen dat ze in een leerjaar 65 uur op stage gaan. Volgens hen 

kun je de stage het beste zelf regelen door zelf een adres te zoeken. Een van hen heeft vorig 

jaar bij de tennisvereniging stage gelopen. Stagebegeleiding is er weinig vanuit school; de 

praktijkbegeleider op de stageplek vroeg aan de leerling of er niemand van school komt.  

17 leerlingen geven in de vragenlijst aan dat er geen docent op de stage komt kijken, twee 

leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg zeggen dat er af en toe een docent komt 

(waarschijnlijk zijn dit de leerlingen van het VSO en is de docent een docent van de VSO-

school). 

 

Wat docenten vinden 

De docent verzorging gaat ervan uit dat als leerlingen op stage gaan, ze niet alles al hoeven te 

kunnen wat daar gevraagd wordt. Er moet wat spontaniteit blijven, als je van alles vooraf traint 

heb je ook kans dat ze onzeker worden, bang om dingen fout te doen. Het is belangrijk dat ze 

ook zelf vragen om uitleg als ze iets niet kunnen of niet weten hoe iets gedaan moet worden. 

Zorginstellingen hebben een contactpersoon en daarmee mailen de docenten van school. De 

basisscholen waar de leerlingen stages lopen hebben allemaal een brief gekregen waarin 

vermeld staat wat voor een soort stage het is en wat er van de leerlingen verwacht kan worden. 

 

School 2 

In het eerste half jaar van het derde leerjaar lopen de leerlingen één dag gezinsstage. In de 

tweede helft van het derde jaar worden dat twee dagen. Daarna gaan de leerlingen steeds elke 

week twee dagen op werkveldstage. School 2 heeft de volgende interpretatie toegepast met 

betrekking tot de opbouw van de activiteiten:  

 level 1 (1 á 2 weken): geen stage;  

 level 2 (15 á 16 weken): 1 dag stage per week in een bekend gezin – oriënterende taken; 

 level 3 (36 weken): 5 periodes in verschillende uitstroomdomeinen (werkvelden), steeds  

2 dagen stage per week, gericht op kerntaken Verzorging; 

 level 4 (ongeveer 20 weken): vrije stage aansluitend bij de interesses van de leerling,  

2 dagen per week. 

 

Wat docenten vinden 

De werkveldstages worden door vaste docenten begeleid. Deze docenten nemen in de unit de 

leerstof van dat werkveld voor hun rekening. Voor de begeleiding van de leerlingen tijdens de 

stage krijgen de docenten geen uren. Ze moeten veel in de vrije tijd doen. 

De docenten bezoeken twee keer per jaar de stageadressen voor het onderhouden van de 

contacten. Voor alle duidelijkheid: dit zijn geen leerlingbezoeken. Tijdens de stage van de 

leerling neemt de school in de eerste week telefonisch contact op met het stageadres en in de 

tweede of derde week gaat de docent bij het adres langs of belt nog eens op. De leerling heeft 

van deze contacten geen weet. 
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De praktijk heeft misschien wel te hoge verwachtingen van de leerlingen. Docenten krijgen te 

horen dat de leerlingen met weinig bagage binnen komen: de leerlingen kunnen nog weinig. 

Het mbo geeft aan dat de leerlingen zelfstandig zijn en dat ze al veel kunnen in de praktijk. 

Volgens de docenten komt dat omdat ze zoveel op stage gaan. Leerlingen leren dingen zoals 

wassen, strijken, schoonmaken, enzovoort in de praktijk, ze hoeven daarop niet per se 

voorbereid te worden. Op de vraag of er ook aan de beroepshouding gewerkt wordt, bijvoor-

beeld in het restaurant, geeft de docent horeca aan dat dat wel een beetje gebeurt, maar veel 

meer in de praktijk buiten school, op stage dus.  

 

Wat leerlingen vinden 

Ze zeggen dat ze dingen (strijken, wc's schoonmaken, met baby's omgaan, mensen verzorgen) 

in de praktijk leren en daarmee bedoelen ze: op de stageplek. Ze worden niet gericht voorbereid 

op de stage, want ze leren het wel in de praktijk.  

Verder geven 21 van de 23 leerlingen in de vragenlijst aan dat de docent van school nooit op de 

stageplek komt kijken. Daarmee bedoelen ze dat de docent er niet komt als zij er zijn.  
 

Samenvatting  

Op beide scholen wordt de leerroute van de leerlingen niet opgebouwd via de voorgestelde 

level-indeling. Level 1 en 2 worden tegelijkertijd gerealiseerd en docenten geven aan dat zij, 

aangezien het vaak al lastig genoeg is om voldoende activiteiten te kunnen aanbieden, voor 

level 3, 4 en 5 uitgaan van de beroepsgerichte activiteiten die voorhanden zijn. Docenten van 

beide scholen geven aan dat zij ernaar streven leerlingen opdrachten te laten uitvoeren in reële 

praktijksituaties binnen en buiten de school. 

Docenten van school 1 geven aan dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw concept 

waarin de leerlingen in een leerwerkhuis opdrachten voor binnen- en buitenschoolse opdracht-

gevers uitvoeren. Volgens hen worden level 3, 4 en 5 dan in feite gecombineerd. 

De docenten van school 2 geven aan dat zij het belangrijk vinden dat leerlingen vanaf periode 1 

al relatief veel op stage gaan. 
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2.2.2.4 Keuze en ordening leerstof 
 

Aspect Beoogd: 

2 Het onderwijs daagt de leerling uit in een gegeven (beroepsgerichte) situatie de juiste 

taken uit te voeren en daarbij gebruik te maken van de daarbij benodigde kennis, 

vaardigheden en houdingen. Het aanbod van de leerstof staat voor het grootste deel 

in dienst van de uitvoering van beroepsgerichte taken en de ontwikkeling van 

competent gedrag. 

3 Naast de competenties die voortvloeien uit de uitvoering van beroepsgerichte taken is 

er aandacht voor een vijftal algemene vaardigheden, namelijk: 

 plannen en organiseren 

 communiceren 

 samenwerken 

 informatie verwerven en verwerken 

 presenteren. 

In een leeropgave werkt de leerling altijd aan verschillende vaardigheden tegelijkertijd. 

De vaardigheid reflecteren (op wat hij geleerd heeft en waarin hij zich verder moet 

bekwamen) loopt daarbij als een rode draad door de opleiding van de leerling heen. 

De vijf algemene vaardigheden zijn afgeleid uit de preambule van de vmbo-

examenprogramma's. 

4 De inhoud van de taken wordt in eerste instantie bepaald door het beroepsgerichte 

programma, de avo-vakken bieden hun vakkennis zoveel mogelijk aan binnen die 

beroepsgerichte taken. 

5 Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': volledige, 

betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken, waarin vakkennis en vakpraktijk 

zijn geïntegreerd.  

9 Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': volledige, 

betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken die de leerling relatief vrij laten in 

de uitvoering van de opdracht. 

  
School 1 

School 1 heeft ervoor gekozen de stof van de avo-vakken niet te integreren met de beroeps-

gerichte opdrachten zorg en welzijn. Bij de start van het CGL is dat wel overwogen, maar te 

veel stof van de avo-vakken paste volgens de docenten niet bij de zorg- en welzijnsopdrachten. 

Het zou er onoverzichtelijk van worden. Daarom hebben ze besloten de avo-vakken buiten de 

afdeling verzorging te houden. Afhankelijk van het onderwerp worden met docenten van avo-

vakken afspraken gemaakt over samenwerking, zoals met het vak Nederlands over het maken 

van verslagen of om bepaalde onderwerpen te behandelen als die op de afdeling aan bod 

komen. 

Wat betreft de leerresultaten krijgt School 1 van opleidingen in het mbo als feedback dat de 

leerlingen in de praktische vaardigheden goed zijn voorbereid en in staat zijn tot zelfstandig 

werken. Bij de theoretische voorbereiding plaatsen de mbo-opleidingen als kanttekening dat er 

te weinig leerstof per toets werd beoordeeld. Dat heeft ertoe geleid dat de praktijktoetsing en de 

theorietoetsing nu over meer blokken gaat. De leerlingen worden na twee of drie weken getoetst 

in plaats van na één week. 
 

Wat docenten vinden 

Een van de docenten zegt; 'we zijn een beetje in het midden gebleven wat betreft de integratie 

van het avo-deel. Eigenlijk kun je het klassikale leren en het competentiegericht leren maar 

moeilijk met elkaar combineren. Het competentieleren gebeurt op de afdeling verzorging. De 

avo-vakken gebeuren in de klaslokalen. Deze leerlingen komen vaak uit 'moeilijke' situaties, wat 
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varieert van contact met loverboys, scheiding thuis, ziekte, enzovoort. Ze krijgen heel veel 

prikkels in de buitenwereld en theorie in instructielokalen op school is weinig interessant. Deze 

leerlingen zijn vooral gemotiveerd voor 'echte' dingen en dus niet voor vakken in lokalen'. 

Volgens de docent gaan competenties om kennis, houding en vaardigheden: 'Je ziet wel snel 

hoe ze werken, of ze netjes werken. Voor de vaardigheden moet je ze wat instructie geven, het 

voordoen, want deze leerlingen leren door te zien (niet van een schema of tekening). Klontjes in 

de soep, nou wat had de juffrouw nou gezegd, ja het water moet er langzaam bij en roeren, 

nou, dat vergeten ze nooit meer, en hoe lossen we het probleem nu op, ja, door de zeef. 

Houding is het belangrijkste, we moeten ze echt sociale vaardigheden bijbrengen dat ze zich 

goed presenteren. Kennis hoeven ze niet te hebben en vaardigheden ook niet, als die houding 

maar goed is, dat ze iets willen leren'. 

 

Wat leerlingen vinden 

De geïnterviewde leerlingen vinden het werken in werkplekken goed. De vaktheorie verzorging 

is gekoppeld aan de werkplek, slechts heel zelden is dat niet zo. De vragen in de opdrachten 

worden wel als moeilijk ervaren.  

Op de school voor VSO krijgen de leerlingen strafregels te maken als zij hun werk niet af 

hebben. Op School 1 kun je compenseren met de praktijk: als je in de keuken goed werkt krijg 

je voor theorie altijd een zeven, ook als je de theorie niet af hebt. Als een leerling in de groep 

niets doet en de anderen doen alles, dan wordt er wel eens een verschillende beoordeling 

gegeven. 

 

School 2 

 

Gezien 

De opdrachten hebben namen als: de gezinswas, het ontbijt, babyverzorging, schoolkinderen, 

enzovoort. Het eerste onderdeel is altijd: maak een weekplanning. Daarna volgt een reeks 

opdrachten waarbij kennis opgezocht moet worden (doe een studie, doe onderzoek) en waarbij 

activiteiten uitgevoerd moeten worden (doe de gezinswas, organiseer een sportdag, maak een 

folder) die op een beoordelingslijst afgetekend worden. Ook volgt er meestal een opdracht voor 

godsdienst gekoppeld aan het thema van de opdracht. In de beroepsgerichte opdrachten zijn 

ook opdrachten voor de avo-vakken opgenomen. Het laatste onderdeel is de evaluatie waarbij 

zowel product als proces geëvalueerd worden. Voor de opdrachten krijgen leerlingen een cijfer 

van de docent verzorging. De criteria op grond waarvan beoordeeld wordt, zijn in de opdracht 

niet geëxpliciteerd. Leerling en docenten kunnen de onderdelen aftekenen. Het format voor 

beschrijving van de weekkaarten is voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 

leerweg gelijk. De kaderberoepsgerichte leerweg heeft echter extra onderdelen, zoals 'maak 

een voorlichtingsfolder voor de gezinswas voor een stel dat gaat samenwonen'. 

 

Wat docenten vinden 

Leerlingen worden zelfstandig. Ze leren plannen, maar hetzelfde percentage als in een klas van 

17 leerlingen leert het nu ook niet, dat is hetzelfde. De docent kan leerlingen wel leren hoe ze 

een week moeten plannen, maar daar heb je gewoon geen tijd meer voor.  

Volgens de docent biologie is in de unit weinig aandacht voor biologie, alles wordt ingevuld 

vanuit verzorging, daardoor is de integratie met andere vakken niet eenvoudig. In de 

praktijkopdrachten zijn wel koppelingen gemaakt met de avo-vakken, maar de avo-docenten 

kijken de praktijkopdrachten niet na. Vier van de zes docenten geven aan dat hun leerstof 

gedeeltelijk of geheel in de praktijkopdrachten is opgenomen. De docent biologie is niet 

tevreden met de manier waarop dat gebeurt. 
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De docent Engels volgt overwegend haar eigen koers en besteedt geen aandacht aan 

vakinhoudelijke kennis verzorging, aan professionele vaardigheden, sociale en communicatieve 

vaardigheden en overige leerstofgebieden. De andere docenten geven aan hun aandacht te 

verdelen, waarbij er een accent ligt op de professionele vaardigheden (30%).  

Alle docenten met uitzondering van de docent Engels geven bij de meer beroepsgerichte 

vaardigheden aan regelmatig aan de volgende vaardigheden te werken: planmatig werken, 

reflecteren op leerproces, reflecteren op product, veilig, milieubewust en/of hygiënisch werken, 

samenwerken, cliëntvriendelijk werken, een zakelijk of onderhoudend gesprek voeren, een 

presentatie verzorgen, informatie opzoeken. 

Van het materiaal dat docenten gebruiken is 20% tot 50% door henzelf ontwikkeld. De 

opdrachten zijn voor het merendeel gestructureerd (deels en sterk gestructureerd). Leerlingen 

krijgen geen vrij uitvoerbare opdrachten. In het examenjaar werken leerlingen 3 weken of meer 

aan dezelfde beroepsgerichte opdrachten. 

 

Wat leerlingen vinden 

Een leerling zegt: ik kan wel een dag plannen, maar niet een week. 

De leerlingen moeten ook opdrachten voor Nederlands en andere avo-vakken doen. Ze geven 

aan wel te kunnen kiezen welke beroepsgerichte opdrachten ze doen. Leerlingen bedenken ze 

nooit zelf. Het merendeel van de leerlingen geeft aan dat ze bij de beroepsgerichte opdrachten 

ook vaak werken aan Nederlands en biologie. Ook noemen ze organiseren en plannen, 

informatie opzoeken, verwerken en rapporteren.  

De meeste leerlingen begrijpen wat de beroepsgerichte opdrachten van hen vragen. Veel 

leerlingen kunnen ook datgene doen wat de opdrachten van ze vragen. Er is een relatief grote 

groep leerlingen die aangeeft in veel gevallen niet in staat te zijn de opdrachten uit te voeren. 

De meeste leerlingen vinden de beroepsgerichte opdrachten interessant. Voor veel leerlingen 

(30%) zijn de beroepsgerichte opdrachten af en toe interessant. 

 

Samenvatting 

Op beide scholen zien we dat leerlingen werken aan hele beroepsgerichte taken in realistische 

contexten. Het werken aan algemene vaardigheden zit in de opdrachten. Terugkijken op het 

leerproces krijgt op beide scholen ook vorm in de opdrachten. Bij school 1 gebeurt dit aan het 

eind van de praktijkuren, de docent komt dan langs om met een groepje te bespreken hoe het 

ging. Bij school 2 is het terugkijken opgenomen in de taakbeschrijvingen.  

Kijkend naar het laatste aspect, de relatieve vrijheid in de uitvoering van de opdrachten, zou je 

bij een vergelijking tussen de opdrachten van beide scholen kunnen stellen dat de leerling bij 

school 1 meer vrijheid in de uitvoering heeft terwijl de opdrachten op school 2 meer 

(voor)gestructureerd aangeboden worden. 

Wat betreft het aanbieden van avo-vakken binnen beroepsgerichte opdrachten hebben de 

scholen verschillende keuzes gemaakt. School 1 heeft ervoor gekozen de avo-vakken los van 

de beroepsgerichte taken aan te bieden. Zij geven aan dat er in hun onderwijs zeer beperkt 

sprake is van inhoudelijke samenhang tussen de avo-vakken en de beroepsgerichte vakken.  

Op school 2 geven de docenten van de avo-vakken vaak workshops van ongeveer 20 minuten. 

Sommige van die workshops hebben betrekking op de leerstof die onderdeel uitmaakt van de 

beroepsgerichte opdrachten, andere staan daar los van en volgen de lijn van het cursorisch 

vakprogramma. Als de workshop betrekking heeft op avo-leerstof in beroepsgerichte 

opdrachten werken de leerlingen daarna aan de hand van de taakbeschrijving in de opdrachten 

de avo-vakleerstof veelal zelfstandig door. De avo-docenten kijken alleen steekproefsgewijs 

naar de gemaakte beroepsgerichte opdrachten en geven aan weinig zicht te hebben op wat de 

leerlingen daadwerkelijk doen aan het avo-vak.  
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2.2.2.5 Groeperingsvorm docenten  
 

Aspect 

10 

Beoogd: 

Bij CGL is sprake van teamteaching door docenten van het beroepsgerichte vak en 

tussen docenten van de beroepsgerichte en de avo-vakken.  

Een kernteam is een team van docenten dat met elkaar afspraken maakt over de 

inhoudelijke afstemming van het programma, de verdeling van taken, de sfeer binnen 

de leeromgeving, het houden van POP-gesprekken en de wijze van beoordelen 

(bijvoorbeeld wie beoordeelt wat op welk moment?). 
 
School 1 
 
Gezien 

Opvallend is dat de docenten verzorging die we in actie zagen, allemaal eenzelfde soort 

houding hadden naar de leerlingen, waarbij de leerlingen vooral werden aangesproken op het 

feit dat ze op een heel andere werkplek zaten of dat ze zich niet aan een bepaalde afspraak 

hadden gehouden. Docenten hadden goed overzicht over wie wat aan het doen was en verder 

stelden ze vooral vragen om dat overzicht te houden.  

Op de eerste dag waren er twee docenten en een onderwijsassistent in actie, op de tweede dag 

drie docenten en twee onderwijsassistenten. We hebben geen avo-vakdocenten geobserveerd 

of gesproken. 
 

School 2 

 

Wat docenten vinden 

Autoriteitsconflicten met leerlingen komen minder voor dan in een klassikale situatie; ze 

verdwijnen min of meer in de ruimte. Je kunt de confrontatie met leerlingen gemakkelijker uit de 

weg gaan, je kunt een andere docent of een onderwijsassistent vragen op een leerling te letten 

waar je problemen mee hebt. Ook steunen de docenten, onderwijsassistenten en ook leerlingen 

elkaar bij een voor iedereen te horen meningsverschil als dat uit de hand loopt. 

 

Wat leerlingen vinden 

Ze vinden het gezelliger op de unit omdat er meer mensen rondlopen en omdat de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bij elkaar zitten.  

Wanneer de leerlingen werken aan een beroepsgerichte opdracht krijgen zij wel vaak uitleg van 

een docent van een ander vak dan van de docent verzorging.  

 

Gezien 

Er is veel beweging: docenten, onderwijsassistenten en leerlingen lopen door elkaar op het 

leerplein. Waarom leerlingen wel of niet met elkaar samenwerken is voor een observator niet 

direct te volgen. Sommigen zitten in een groepje (van drie tot acht leerlingen). Soms blijven ze 

een uur samen, maar er zijn ook leerlingen die de hele dag samen optrekken; één leerling is 

een groot deel van de dag alleen bezig.  

Docenten op het leerplein lijken zich vooral te concentreren op het groepje leerlingen dat hun 

workshop volgt. Er lijken ook leerlingen te zijn die gedurende langere tijd niet onder de hoede 

van een docent of onderwijsassistent vallen, maar dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat de 

docent die overzicht hield over de unit ziek was.  
 

Samenvatting 

Op beide scholen hebben we gezien dat meerdere docenten en onderwijsassistenten 

tegelijkertijd aanwezig zijn op het leerplein en dat zij gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 

het onderwijs aan de leerlingen. We kunnen daarmee stellen dat er op beide scholen sprake is 

van teamteaching.  
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Bij school 1 waren alleen de docenten verzorging aanwezig. Bij school 2 was het hele 

docententeam aanwezig op het leerplein, ook de avo-docenten. Op school 1 is, volgens onze 

observaties en interviews, de pedagogische aanpak door de docenten verzorging en de 

onderwijsassistenten goed op elkaar afgestemd. Op school 2 was er geen samenhangende 

pedagogische aanpak zichtbaar. 

2.2.2.6 Didactische werkvormen 
 

Aspect 

6 

Beoogd: 

De leerlingen werken regelmatig in groepjes. De docent begeleidt en coacht veelal 

zelfstandig werkende groepjes leerlingen.  
 
School 1 
 

Gezien 

De leerlingen werken aan de hand van opdrachten. Elke schooldag werken leerlingen op de 

werkplekken de eerste 50 minuten zelfstandig aan de theorie. Daarna gaan ze in groepjes van 

vier aan de slag met de praktische opdrachten. De docent loopt rond en geeft uitleg. Bij 

sommige onderdelen komt de docent kijken. Aan het eind van de vier uren loopt de docent alle 

werkplekken langs en evalueert met de leerlingen hoe de werkzaamheden zijn verlopen en 

geeft een beoordeling in de vorm van een cijfer. 

De opdrachten zijn helder opgesteld en voldoende zelfsturend, terwijl ze toch de vrijheid geven 

dingen in een eigen volgorde of op een eigen manier te doen. Op pagina twee van elke 

opdracht wordt aangegeven waarop de leerlingen beoordeeld worden wat betreft kennis, 

vaardigheden en houding. 
 

Wat docenten vinden 

De vakdocenten merken op dat leerlingen serieuzer worden en geconcentreerder werken als zij 

met mensen en opdrachtgevers van buiten de school te maken krijgen. Zo komt een keer per 

maand een aantal reumapatiënten op de afdeling. De leerlingen begeleiden hen bij allerlei 

handelingen en doen dat heel toegewijd, ook de leerling die bij de avo-vakken als lastpak wordt 

ervaren.  

Een docent zegt: 'de opdrachten zijn qua opbouw en inhoud goed, die worden gemaakt en dan 

bekeken door de docent en als er problemen zijn dan komt de docent daar op terug'.  

In de vragenlijst geven de docenten verzorging aan dat ze aan het begeleiden van groepswerk 

(40%-80%) de meeste tijd besteden. Daarna volgen de werkvormen begeleiden van individuele 

leerlingen (10%-40%) en doceren, demonstreren en klassengesprekken (0%-20%). 
 

Wat leerlingen vinden 

In de vragenlijst geven de leerlingen aan dat zij bij de uitvoering van de opdrachten ‘af en toe’ 

tot ‘vaak’ uitleg van de docent krijgen. De meeste tijd besteden de leerlingen aan het oefenen 

van de handelingen, het overleggen met medeleerlingen op de werkplek en met lezen en 

schrijven.  

In de vragenlijst geeft 75% van de basisberoepsgerichte leerlingen en 60% van de 

kaderberoepsgerichte leerlingen aan de opdrachten af en toe interessant te vinden. De 

leerlingen vinden de opdrachten duidelijk en ze weten wat ze doen moeten. 
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School 2 

 

Wat docenten vinden 

Uit de docentenvragenlijst komt naar voren dat de aandacht van docenten uitgaat naar het 

begeleiden van groepswerk en individuele leerlingen, 50% tot 80% van de onderwijstijd. Aan 

voordoen, demonstreren en doceren wordt 10% tot 50% van de tijd besteed. Onderwijs-

assistenten zijn 60% tot 100% van de onderwijstijd aanwezig.  

 

Wat leerlingen vinden 

In de beleving van de leerlingen krijgen zij voor de uren verzorging af en toe instructie van de 

docent en ook het oefenen van beroepsgerichte vaardigheden doen zij af en toe. Daar staat 

tegenover dat zij vaak lezen en schrijven. Als er overlegd wordt, doen de leerlingen dat meer 

met medeleerlingen dan met de docent. 

 

Gezien 

 35 minuten Engelse les voor 13 leerlingen leerjaar 4, basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerweg: gezamenlijk lezen van het boekje A midsummer night's 

dream in instructielokaal waarbij tekst via cd voorgelezen wordt en leerlingen meelezen. 

 20 minuten instructie door de docent verzorging voor 5 leerlingen: het broodtrommeltje. De 

opdracht is aan de hand van de schijf van 5 een gezond broodtrommeltje samen te stellen. 

Docent stelt vragen. Het aantal leerlingen neemt toe tijdens deze instructie. Het 

samengestelde broodtrommeltje wordt genuttigd. 

 35 minuten biologie-instructie over erfelijkheid voor 8 leerlingen kaderberoepsgerichte 

leerweg in instructielokaal met behulp van beamer en opdracht 'om te zien of je het 

begrepen hebt'. Erfelijkheid is onderdeel van het eindexamen voor de KB. Docent licht voor 

de leerlingen individueel het schema toe. 

 20 minuten instructie van de docent Nederlands over gedichten, leerlingen maken daarna 

een gedicht. 

 20 minuten instructie van de docent godsdienst. Daarna een opdracht: maak een werkstukje 

van 2 A4tjes: 1 A4 gaat over jouw eigen levensbeschouwing, het tweede A4tje over een 

levensbeschouwing die niet bij je past. Het gaat hier vooral om je eigen mening. 

 Een leerling deed (inhaal)proefjes voor biologie. 

 Ongeveer 8 leerlingen knipten en plakten uit folders van bouwmarkten om de ideale 

badkamer samen te stellen. 

 Ongeveer 8 leerlingen die inkopen opruimden en leerlingen die de lunch serveerden en later 

opruimden. 

 

Samenvatting 

De docenten op beide scholen geven invulling aan hun rol als coach en begeleider. Dit geldt 

zeker voor hun rol op het leerplein. Hiernaast wordt in de afzonderlijke klaslokalen door de 

docenten een meer klassikale instructieve aanpak gevolgd. Op school 1 worden de opdrachten 

op het leerplein steeds in groepjes gedaan. Op school 2 is dat veel minder zichtbaar. 
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2.2.2.7 Evaluatie 
 

Aspect Beoogd: 

14 Beoordeling binnen competentiegericht onderwijs is zowel gericht op het resultaat 

van het leerproces - het product - als op het leerproces zelf. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende competentiegerichte beoordelingsmethoden: 

 individueel voortgangsgesprek, meestal gecombineerd met 

 het bespreken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, onder andere op basis van 

ontwikkelingslijnen per algemene vaardigheid of competentie (in de vorm van 

rubrics). 

Onderstaande componenten worden al of niet in combinatie met elkaar beoordeeld: 

 beroepsgerichte kennis en vaardigheden 

 algemene vaardigheden 

 kennis uit de algemene vakken. 

15 In het SLO-concept van CGL zijn destijds geen uitspraken gedaan over de frequentie 

van zelfevaluatie en peer evaluatie. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de 

betrokkenheid van de volgende personen: de leerling zelf, medeleerlingen, docenten, 

het werkveld en externe deskundigen. Met name rubrics zijn geschikt bij zelfevaluatie 

en peer evaluatie. 

 
School 1 
 

Echte POP-gesprekken zijn er twee keer per jaar met de mentor. Elke groep heeft wel elke 

week een coachingsuur, dat is het vroegere mentoruur en dat gebeurt in een klaslokaal. Als een 

leerling echt achterblijft, volgen er voortgangsgesprekken door de mentor, maar dat speelt zich 

buiten de werkplekkenstructuur af. 

 

Wat docenten vinden  

Het gebruik van de evaluatiemethoden tussen de vier vakdocenten varieert. De vier docenten 

zijn het in de vragenlijst met elkaar eens over het gebruik van het portfoliogesprek (nooit) en de 

zelfbeoordeling en het elkaar beoordelen van leerlingen (af en toe). In het gebruik van de 

volgende beoordelingvormen liggen de vier docenten op een schaal van 4 één tot drie punten 

uit elkaar: 

 bespreken van POP: af en toe - regelmatig; 1 punt uit elkaar 

 ontwikkelingslijnen: af en toe - vaak tot zeer vaak; 2 punten uit elkaar 

 beoordelaar van buiten: nooit – regelmatig; 2 punten uit elkaar 

 beoordelingsrubrieken (rubrics): nooit - vaak tot zeer vaak; 3 punten uit elkaar 

 proeven van bekwaamheid: nooit - vaak tot zeer vaak; 3 punten uit elkaar. 
 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen krijgen voor de gemaakte opdrachten een cijfer. In de beoordeling is ook de wijze 

waarop ze de opdracht hebben aangepakt meegenomen. De leerlingen worden meestal niet 

door een andere leerling beoordeeld en ze beoordelen zichzelf af en toe. 

De leerlingen geven aan dat zij niet vaak een POP-gesprek hebben maar dat zij een gesprek bij 

de mentor kunnen aanvragen. Het POP-gesprek wordt zowel individueel gevoerd als samen 

met andere leerlingen. De duur van een gesprek is doorgaans 5 tot 10 minuten.  
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School 2 

De toetsen die bekeken zijn bevragen vooral theoretische kennis, zoals noem..., wat 

betekent....,  waarom.... enzovoort.  

De docenten zijn op zoek naar hoe ze competenties kunnen beoordelen. Aanvankelijk werkten 

ze meer met rubrics. Nu is er een lijst van competenties opgesteld waarmee de leerlingen zich 

een beeld kunnen vormen van wat een bepaalde competentie inhoudt. De leerlingen kunnen 

zichzelf beoordelen en daarna worden de competenties in een mentoruur besproken. Ook voor 

de stage is een beoordelingslijst ontwikkeld. 

 

Wat leerlingen vinden  

Leerlingen krijgen voor de gemaakte opdrachten een cijfer. De aanpak wordt volgens veertien 

leerlingen af en toe besproken en volgens vijf leerlingen vaak. Dat geldt zowel voor de 

binnenschools uitgevoerde opdrachten als die tijdens de stage. 

Leerlingen geven aan weinig in een gesprek beoordeeld te worden, meestal met een cijfer. Ze 

worden nooit door een andere leerling beoordeeld en ze beoordelen zichzelf weinig (een 

leerling zegt zeer vaak, twee leerlingen geven aan vaak, 12 leerlingen zeggen af en toe en 8 

leerlingen nooit) De stagebegeleider beoordeelt regelmatig een opdracht.  

De leerlingen hebben in elke periode op een vast moment hun voortgangsgesprek of POP-

gesprek. Mochten de leerlingen dat willen, dan kunnen zij een gesprek aanvragen. Het gesprek 

voeren zij met de mentor (personal coach). Aan de orde komt onder andere hoever de 

leerlingen met hun werk zijn gevorderd en waaraan ze extra aandacht moeten besteden. In de 

meeste gevallen duren de gesprekken hooguit 10 minuten en worden ze individueel gevoerd.  

 

Wat docenten vinden 

De docenten geven aan de eindexamenkandidaten regelmatig, vaak dan wel zeer vaak in een 

individueel gesprek te beoordelen op grond van een POP. Ook beoordelen leerlingen zichzelf 

en elkaar regelmatig, vaak dan wel zeer vaak, maar dit geldt niet voor de docenten Engels en 

biologie. Ook wordt er beoordeeld door een opdrachtgever van buiten de school. 

 

Samenvatting 

De scholen hebben geprobeerd het beoogde curriculum rond beoordeling te implementeren, 

maar zij zijn hierbij gestuit op praktische problemen: de verhouding tussen inspanning en wat 

het opleverde raakte uit balans. Beide scholen zijn begonnen met het werken met rubrics, maar 

zij geven aan dat het individueel werken met rubrics arbeidsintensief is en hen verhoudings-

gewijs te weinig bruikbare informatie oplevert.  

Zowel school 2 als school 1 zoekt naar nieuwe vormen van competentiebeoordeling waarbij ze 

bijvoorbeeld klassikaal met leerlingen een algemene competentielijst bespreken en leerlingen 

vragen zelf toelichting te geven op de eigen competenties. Daarmee maken ze leerlingen meer 

bewust van de competenties, beoordeling is daarbij niet direct aan de orde. Zelfbeoordeling en 

reflectie vindt school 2 wel belangrijk.  

In het beoogde curriculum wordt ook voor formatieve evaluatie zelfbeoordeling en peer beoor-

deling voorgesteld. Leerlingen van beide scholen zeggen echter zichzelf slechts af en toe, en 

medeleerlingen nooit te beoordelen.  
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2.3 Conclusies 
Voor elk van de zeven onderwerpen geven we kort aan in hoeverre het concept, voor zover wij 

dat hebben kunnen waarnemen, is geïmplementeerd zoals beoogd. Onder de aandachtspunten 

nemen we die aspecten op waaraan wij ter verbetering van het SLO-concept voor CGL op het 

vmbo nog aandacht moeten geven.  

 

Locatie 

Op beide scholen is er sprake van een goed geoutilleerd leerplein waarop leerlingen werken 

aan de beroepsgerichte opdrachten.  

 

Roostering, organisatie onderwijs 

De scholen vertonen kenmerken van het beoogde concept, maar school 1 heeft het concept op 

dit punt niet volledig geïmplementeerd. School 1 heeft het onderwijs in de avo-vakken buiten het 

leerplein gelaten. 

 

Stage 

Het aspect stage is grotendeels niet geïmplementeerd zoals beoogd. Op beide scholen wordt 

de beschreven level-indeling niet of slechts zeer ten dele gehanteerd.  

 

Keuze en ordening leerstof 

Op beide scholen werken leerlingen aan hele beroepsgerichte taken in realistische contexten 

waarbij het werken aan algemene vaardigheden in de opdrachten is verwerkt. Vakkenintegratie 

komt echter op beide scholen niet goed uit de verf. School 1 heeft besloten af te zien van 

integratie en op school 2 worstelen met name avo-docenten met de vraag in welke mate zij hun 

vakleerstof kunnen integreren in de beroepsgerichte opdrachten, zonder dat dit ten koste gaat 

van het realiseren van de eindtermen uit de examenprogramma's.  

 

Groeperingsvorm docenten 

Op beide scholen is sprake van teamteaching. Op school 1 zijn de avo-vakdocenten niet op het 

leerplein aanwezig, op school 2 wel. Op school 1 is de pedagogische aanpak door de docenten 

verzorging en de onderwijsassistenten goed op elkaar afgestemd. Op school 2 was er geen 

samenhangende pedagogische aanpak zichtbaar. 

 

Didactische werkvormen 

De docenten op beide scholen geven zeker op het leerplein invulling aan hun rol als begeleider 

en coach. Deze rol lijkt echter voor docenten verzorging makkelijker in te vullen dan voor avo-

docenten. Avo-docenten hebben meer dan docenten verzorging behoefte aan klassikale 

instructiemomenten.  

 

Evaluatie 

Beide scholen hebben geprobeerd het concept te implementeren zoals beoogd, maar ze zijn 

nog zoekende naar een manier waarop zij dit efficiënt kunnen doen. Het individueel met 

leerlingen werken met rubrics is volgens de docenten arbeidsintensief en levert hen 

verhoudingsgewijs te weinig bruikbare informatie op.  

 

Reflecterend op de uitkomsten van de casestudies, komen we tot de conclusie dat de aspecten 

uit het beoogde curriculum met betrekking tot didactische werkvormen, groeperingsvorm 

docenten, roostering en locatie grotendeels zijn geïmplementeerd. Rond de stage, evaluatie en 

keuze en ordening leerstof en dan met name vakkenintegratie is er nog een aantal aspecten dat 

meer aandacht nodig heeft. 
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Het gaat dan om de volgende aandachtspunten. 

 Keuze en ordening leerstof, rond het onderdeel vakkenintegratie: onderzoek naar de 

behoefte van scholen: wat hebben scholen nodig om vakkenintegratie succesvol in te 

kunnen voeren?  

 Stage: visie op de samenhang tussen onderwijs binnen de school en stage buiten de school 

nader uitwerken. 

 Evaluatie: nader onderzoek naar efficiënte manieren om aan evaluatie binnen de context 

van het SLO-concept voor competentiegericht leren vorm te kunnen geven. 

 

2.4 Verband uitkomsten survey en casestudies 
In deze paragraaf vergelijken wij de uitkomsten van de survey met die van de casestudies. Op 

de volgende aspecten komen de uitkomsten van de survey en de casestudies overeen (zie 

hiervoor tabel 2.1): 

1. Visie op onderwijs en leren  

3. Aandacht voor specifieke competenties 

4. Integratie vakkennis en vakpraktijk  

8. Eigen lesmateriaal 

9. Deeltaak versus volledige taak 

14. Evaluatie: frequentie competentiegerichte opdrachten  

15. Evaluatie: frequentie zelfevaluatie en peer evaluatie. 

De aspecten 1, 3, 4 en 8 zijn volgens de survey op beide scholen sterk competentiegericht. 

Voor de aspecten 14 en 15 (Evaluatie) behoren de scholen tot de middencategorie als het gaat 

om competentiegerichtheid. Voor de casestudie hebben we de aspecten 1 en 8 niet onderzocht.  

Bij het onderwerp Evaluatie hebben we geconcludeerd dat scholen dit niet hebben geïmple-

menteerd zoals beoogd. De survey en de casestudie komen hier overeen.  

De overblijvende aspecten 3, 4 en 9 komen ook in de casestudie naar voren als geïmplemen-

teerd zoals beoogd. 

 

Wat betreft een aantal andere aspecten zijn er uit de survey verschillen tussen school 1 en 2 

naar voren gekomen: 

2. tijdsbesteding aan competenties (veel versus relatief weinig) 

5. de integratie van avo- en beroepsgerichte vakken (geen versus sterke vakkenintegratie) 

6. didactische werkvormen (coöperatieve werkvormen versus traditionele werkvormen) 

7. frequentie beroepsgerichte opdrachten op school (vaak versus regelmatig ) 

10. het werken in een kernteam (smal samengesteld versus breed kernteam) 

11. het rooster (alleen een vakkenrooster in dagdelen versus werken met onder meer een vrij  

rooster) 

12. de locatie (praktijk- of combilokaal versus leerplein) 

13. de tijd die leerlingen aan stages besteden (middelmatig versus veel).  

 

Hieronder worden de verschillen tussen de scholen kort toegelicht vanuit de casestudies. De 

scholen hebben bij de implementatie van CGL elk een andere keuze gemaakt. School 1 heeft 

indertijd besloten de avo-vakken niet te integreren met de beroepsgerichte opdrachten 

verzorging. Voor de aspecten 5, 10, en 11 is school 1 om deze reden minder competentie-

gericht: er is geen integratie van avo-vakken en beroepsgerichte vakken, er wordt gewerkt met 

een smal kernteam van alleen docenten verzorging en klassenassistenten en er bestaat een 

rooster in dagdelen. Deze aspecten komen overeen met de bevindingen in de casestudie. 

Aspect 12 is meer een kwestie van interpretatie: naast het leerplein zijn er ook lokalen waarin 

de avo-vakken gegeven worden.  
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Op school 2 worden de avo-vakken zoveel mogelijk geïntegreerd in de beroepsgerichte 

opdrachten en de avo-docenten begeleiden de leerlingen grotendeels op het leerplein en geven 

daar workshops. Met name voor de aspecten 10, 11 en 12 blijkt school 2 in de casestudie, net 

als in de survey, zeer competentiegericht. Met betrekking tot aspect 5 lijkt school 2 in de 

casestudie minder competentiegericht dan in de survey: er is wel geprobeerd de avo-vakken te 

integreren met de beroepsgerichte vakken, maar dit is naar de mening van de avo-docenten 

niet helemaal geslaagd. 

  

De aspecten 2, 7 en 13 hebben vooral te maken met de stage. Op school 1 werken leerlingen 

veel aan beroepsgerichte opdrachten binnen de school, dit zijn vaak opdrachten van de school 

zelf, zoals de lunch verzorgen en een strijkservice. De tijdsbesteding aan competenties is groot 

evenals de frequentie beroepsgerichte opdrachten. Op de aspecten 2 en 7 is school 1 ook in de 

casestudie sterk competentiegericht. Op het aspect tijdsbesteding aan stages behoort school 1 

tot de middencategorie van scholen, want de leerlingen gaan niet bijzonder veel op stage. Dit 

komt overeen met de casestudie. Uit de casestudie blijkt dat de leerlingen van school 2 

minimaal één dag en vanaf periode 3 twee dagen per week op stage gaan, dit is bijzonder veel. 

De leerlingen besteden veel tijd aan stages en andere beroepsgerichte activiteiten buiten de 

school. Het spreekt vanzelf dat ze om die reden minder beroepsgerichte opdrachten op school 

doen. Leerlingen werken vooral buiten de school, op de stage aan hun competentieontwik-

keling. De bevindingen uit de casestudie stemmen op deze aspecten geheel overeen met de 

survey. 

 

Ten aanzien van de didactische werkvormen, aspect 6, is er geen sluitende verklaring te geven 

voor de traditionele werkvormen op school 2. Op school 2 hebben we gezien dat de docenten 

op het leerplein instructie gaven aan groepjes van wisselende samenstelling. Slechts weinig 

groepjes voerden zelfstandig beroepsgerichte opdrachten uit, maar in het geheel hebben we 

niet kunnen constateren dat hier sprake was van alleen traditionele werkvormen. We zijn meer 

geneigd hier te spreken van gemengde werkvormen. Op dit aspect komt de casestudie niet 

overeen met de survey. 

 

 



 

3. Het gerealiseerde curriculum 
 

 

 

 

 

 

Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het SLO-concept voor competentiegericht 

onderwijs was dat de aandacht voor de ontwikkeling van de competenties niet ten koste zou 

mogen gaan van de kennis en vaardigheden uit het examenprogramma verzorging. Om de 

beheersing van de vakkennis en de vaardigheden te kunnen meten heeft Cito twee schriftelijke 

toetsen samengesteld. Het betrof een algemene kennistoets en drie vaardigheidsgerichte 

opdrachten voor het vak verzorging. Daarnaast zijn de resultaten van de leerlingen van de 

ontwikkelscholen op een opdrachtspecifieke kennistoets uit het examen verzorging 2009 

vergeleken met het landelijk gemiddelde.  

In paragraaf 1 worden achtereenvolgens de toetsen, de resultaten en de vergelijking 

beschreven. In paragraaf 2 geven de onderzoekers van Cito een korte reflectie op de 

resultaten. 

De leerlingenprestaties op de toetsen en de vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn 

voorgelegd aan vertegenwoordigers van de SLO-ontwikkelscholen. Wij hebben hen gevraagd 

op de uitkomsten te reageren, hetgeen is beschreven in paragraaf 3. In de laatste paragraaf 

leggen de onderzoekers van SLO en Cito in een beschouwing een relatie tussen de toetsen, de 

resultaten en het commentaar van de scholen aan de ene kant en het geïmplementeerde 

curriculum aan de andere kant.  

Zie voor het volledige onderzoeksrapport: Kuhlemeier, H. & Wagenaar, F., (2009). Prestaties 

voor enkele schriftelijke vaardigheden op twee SLO-ontwikkelscholen, Cito, Arnhem.3  
 

3.1 De leerlingprestaties  
Om de beheersing van de kennis en vaardigheden te kunnen meten heeft Cito twee schriftelijke 

toetsen samengesteld. Deze toetsen zijn in april 2009 aan de eindexamenleerlingen van de 

kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerlingen van de twee ontwikkelscholen 

voorgelegd. In totaal ging het om 109 leerlingen.  
 

Algemene kennistoets met 35 meerkeuze-items 

De eerste toets was een algemene kennistoets met 35 meerkeuze-opgaven over het vak 

verzorging. De opgaven waren alle afkomstig uit de Centraal Schriftelijke en Praktische 

Examens (CSPE) Verzorging voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 2007. Naar 

het oordeel van de samenstellers vormen de opgaven een representatieve afspiegeling van de 

vakspecifieke kennis die van examenkandidaten na twee jaar onderwijs in het vak verzorging 

verwacht mag worden. De kennistoets bestond uit drie onderdelen: 

1. Zorg en jongeren (opgaven 1 t/m 9) 

2. Zorg en ouderen (opgaven 10 t/m 27) 

3. Zorg en letsel (opgaven 27 t/m 35). 

In 2007 bleek onderdeel 1, Zorg en jongeren, het minst goed gemaakt te zijn. Onderdeel 2, Zorg 

en ouderen, was het best gemaakt. Ook voor de twee ontwikkelscholen was dit zo. Een 

vergelijking tussen de prestaties van de leerlingen van de ontwikkelscholen en de hele 

 
3
 Het rapport is te downloaden op de site van SLO:  

http://www.slo.nl/downloads/documenten/Prestaties-schriftelijke-vaardigheden-2-SLO-ontwikkelscholen.pdf/  
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leerlingenpopulatie van 2007 kan alleen gemaakt worden voor onderdeel 2, Zorg en ouderen, 

omdat alle opgaven hiervan overeen komen met het examen van 2007. Landelijk gezien 

maakte de gemiddelde KB-kandidaat 10.65 van de 18 opgaven correct. Op school 1 had de 

gemiddelde KB-leerling 8.56 opgaven goed en op school 2 waren het er 8.85. Met de grootst 

mogelijke voorzichtigheid zou voor dit onderdeel afgeleid kunnen worden dat de prestaties van 

de KB-leerlingen van beide SLO-scholen wat lager liggen dan het landelijk gemiddelde.  

 

Drie schriftelijke vaardigheidsgerichte opdrachten 

De tweede toets bevatte drie speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde schriftelijke vaardigheids-

gerichte opdrachten die tot doel hebben de beheersing van een aantal vaardigheden uit het 

examenprogramma verzorging vast te stellen. De context van de opdrachten was het 

organiseren van een voorlichtingsavond voor ouders. Bij opdracht A maakten de leerlingen een 

instructie voor een uitnodigingsfolder (20 minuten). Hierbij ligt het accent op taalvaardigheid. Bij 

opdracht B gaat het vooral om rekenvaardigheid, leerlingen maakten een kostenoverzicht van 

de voorlichtingsavond met bijbehorende motivatie (30 minuten) en bij opdracht C ging het om 

de planning van de voorlichtingsavond (20 minuten). Aan de drie opdrachten ging een inleiding 

vooraf (10 minuten). De opdrachten doen een beroep op algemene vaardigheden die in het 

examenprogramma verzorging vermeld zijn in de rubrieken Professionele vaardigheden 

(VZ/K/2), Informatie- en communicatietechnologie (VZ/K/6), Welzijn en jongeren (VZ/K/8), 

Begeleiding van activiteiten (VZ/K/20) en Integratieve opdracht (VZ/K/1). Uit analyse van de 

gegevens blijkt dat de leerlingen opdracht B het beste maakten en dat zij opdracht A, de folder, 

het minst goed maakten. Opdracht A was met slechts 29% goed gemaakte opgaven zeer 

moeilijk voor de leerlingen. Ook opdracht C was met 57% goed gemaakte opgaven niet 

makkelijk. Daarentegen is opdracht B met een gemiddelde van 79% zeer goed gemaakt. Op de 

totale toets behaalde de gemiddelde kandidaat uit het onderzoek 57% van de maximumscores.  

 

De opdrachtspecifieke kennistoetsen uit het centraal examen Verzorging 2009 

De tabel laat zien welke scores de kandidaten van de beide SLO-ontwikkelscholen gemiddeld 

behaalden op de opdrachtspecifieke kennistoetsen uit de examens Verzorging BB en KB 2009 

en hoe zij het deden in vergelijking met de beide populaties van kandidaten die deze examens 

in 2009 aflegden.  

 

Tabel 3.1: Prestaties op de kennistoetsen uit het centraal examen Verzorging per school per 

leerweg en in de populatie van examenkandidaten 

School Examen  

Aantal 

kandidaten 

Aantal 

opgaven Gemiddelde Minimum Maximum 

Standaard

deviatie 

School 1  BB 39 39 20,36 12 31 3,66 

 KB 24 49 32,21 22 41 3,74 

School 2 BB 11 39 17,09 9 21 3,48 

 KB 35 49 28,40 22 39 4,89 

Populatie BB 1445 39 20,50 0 39 4,08 

 KB 1489 49 30,71 0 49 4,41 
  

Kijken we eerst naar de resultaten op het examen Verzorging BB, dan wijkt de gemiddelde 

examenscore op school 1 niet of nauwelijks af van de populatie van examenkandidaten. Het 

gemiddelde van school 2 lijkt voor dit examen duidelijk lager dan het landelijke gemiddelde.  

 

Nemen we vervolgens de resultaten op het examen Verzorging KB in ogenschouw, dan lijkt de 

gemiddelde score van school 1 wat hoger dan het landelijke gemiddelde. Net als bij het BB-

examen ligt de gemiddelde score van school 2 wat onder het landelijke gemiddelde.  
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De gemiddelde scores van de beide scholen verschillen ook significant van elkaar voor beide 

examens. Op het examen Verzorging BB doet school 1 het gemiddeld wat beter dan school 2. 

Ook bij het examen Verzorging KB behalen de kandidaten van school 1 gemiddeld wat hogere 

scores dan die op school 2.  

 

Conclusie 

Bij deze uitkomsten past een groot aantal relativerende kanttekeningen waarvan we er hier drie 

noemen. 

 In de eerste plaats is het aantal scholen en kandidaten klein: 2 scholen en 109 leerlingen. 

Daar staat echter tegenover dat we van beide scholen de vrijwel volledige examenpopulatie 

in het onderzoek hebben betrokken.  

 In de tweede plaats is bij de vergelijking tussen de beide scholen en die met de landelijke 

referentiegegevens geen rekening gehouden met eventuele verschillen tussen de beide 

scholen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie.  

 In de derde plaats zijn de gegevens voor twee van de drie instrumenten niet onder 

examencondities verzameld, maar in een ‘normale’ onderwijssituatie. Het is mogelijk dat de 

leerlingen onder echte examencondities wat hoger gepresteerd zouden hebben. Van de 

andere kant was er tijdens de afname geen sprake van ‘examenstress’ die de prestaties 

negatief zou kunnen beïnvloeden.  
 

De resultaten moeten daarom met de grootst mogelijke voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

De uitkomsten laten hooguit voorzichtige indicaties toe die aanleiding kunnen geven tot nader 

onderzoek. 

 

Waar vergelijking met landelijke referentiegegevens mogelijk is, presteren de leerlingen van 

school 1 gemiddeld rond het landelijk gemiddelde. De leerlingen van school 2 zitten daar 

gemiddeld onder. In zijn algemeenheid lijken de prestaties van BB- en KB-leerlingen op school 

1 gemiddeld wat hoger dan op school 2. 

 

3.2 Bespiegelingen van de twee ontwikkelscholen op de leerling-
prestaties 
De prestaties van de leerlingen hebben we voorgelegd aan vertegenwoordigers van de twee 

SLO-ontwikkelscholen. Op school 1 hebben we gesproken met de coördinator van de afdeling 

verzorging. Op school 2 hebben we het gesprek gevoerd met de coördinator en een docent 

verzorging en werd er een aanvullende e-mail van twee andere docenten verzorging 

meegenomen.  

In de gesprekken hebben we enkele richtvragen gebruikt die onder andere gingen over de 

relatie tussen de toetsen en de kennis van het vak verzorging zoals de leerlingen die op school 

leren. Ook hebben we gevraagd of de toets past bij de manier waarop de school onderwijs geeft 

en of de scholen de prestaties van de leerlingen herkenden.  

Voor de duidelijkheid: op geen enkele manier stond in de gesprekken de kwaliteit van de 

toetsen of de examens waaruit ze zijn samengesteld ter discussie. Wat er in de gesprekken met 

de scholen wel gebeurde, was dat de scholen, omdat de afgenomen algemene kennistoets 

samengesteld is uit de minitoetsen van een eerder examen, bij de bespreking van de resultaten 

op de toetsen ook kritisch commentaar gaven op het examen en het examenprogramma 

verzorging. Wij hebben dit commentaar alleen opgenomen als het iets zegt over het onderwijs 

op de scholen.  

Op enkele plekken (in kaders opgenomen) hebben we een reactie gegeven op de 

bespiegelingen van de scholen.  
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Dekt de algemene kennistoets het geschreven curriculum van het vak verzorging? 

Beide scholen zeggen dat de afgenomen toets de kennis van het vak verzorging toetst. Ze 

geven aan deze stof in hun onderwijs behandeld te hebben. 

Beide scholen zijn niet verbaasd dat het onderdeel 'Zorg en jongeren' op hun school en ook 

landelijk slechter is gemaakt dan de onderdelen 'Zorg en ouderen' en 'Zorg en letsel'. 'Zorg en 

jongeren' gaat vooral over horeca. Volgens school 1 komen de meeste docenten verzorging uit 

de sector zorg en welzijn en niet uit de horeca. Om die reden krijgt horeca op veel vmbo-

scholen over het algemeen weinig aandacht.  

Volgens de docenten van school 2 krijgen de leerlingen van hun school te weinig tijd om zich de 

kennis van verzorging eigen te maken. De oorzaak hiervan is dat ze zoveel op stage gaan. 

Leerlingen krijgen op een horeca-stageplek de kennis van het vak niet te horen, omdat de 

kennis- en vakbegrippen uit de lesmethodes niet in de praktijk gebezigd worden. Op de horeca-

stageplekken koken leerlingen, ze wassen af of beleggen broodjes; woorden als debarrasseren 

en convenience food worden niet gebruikt. Bij 'Zorg en ouderen' is dit waarschijnlijk anders. Er 

wordt in de zorginstellingen meer over zorgvragers, hun kwalen en activiteiten gesproken. Dit 

verklaart volgens school 2 waarom het onderdeel 'Zorg en ouderen' beter is gemaakt. 'Zorg en 

letsel' gaat volgens school 2, net als horeca, ook meer de specialistische kant op. 

 

Reactie SLO: 

Docenten van school 2 vinden veel stage zeer competentiegericht. Er ontstaat echter een 

probleem, omdat het geschreven curriculum, namelijk het examenprogramma, leidend blijft. 

Leerlingen moeten de theoretische kennis beheersen om het examen te kunnen halen. 

Docenten verklaren de resultaten van leerlingen met een verwijzing naar de examens die te 

gedetailleerd naar begrippen zouden vragen en te talig zouden zijn. Blijkbaar hebben de 

docenten bij de invoering van het CGL-concept uit het oog verloren dat het geschreven 

curriculum, namelijk het examenprogramma, leidend is. Dit blijkt ook uit de optimistische 

verwachting dat het examen bij de invoering van CGL zou veranderen.  

 

De scholen leveren op basis van deze kennistoets commentaar op het kennisdeel van het 

examenprogramma van het vak verzorging. School 1 vindt dat het examen te veel kennis bevat 

over uiteenlopende onderwerpen als ouderenzorg, babyzorg, voeding/horeca, schoonmaak-

middelen, jongerenactiviteiten, enzovoort. In de minitoetsen van het CSPE verzorging wordt 

gedetailleerd naar woorden en begrippen gevraagd.  

De docenten van school 2 zeggen dat er in de afgenomen toets en ook in het kennisdeel van 

het examen verzorging veel vaktermen gevraagd worden die de leerlingen niet beheersen, 

zoals convenience food (kant-en-klaarmaaltijden hadden ze wel begrepen), HACCP, 

convectomaat, cambriczwachtel. Deze vaktermen worden door de docenten voor de leerlingen 

in het vmbo in gewone taal omgezet, want volgens hen gaat het op het vmbo om het aanleren 

van praktische vaardigheden en minder om het beheersen van specifieke vakbegrippen. 

 

Reactie Cito: 

De samengestelde kennistoets lijkt inderdaad wat meer vaktermen te bevragen dan een 

doorsnee kennistoets uit de CSPE’s. Hoewel kennis van vaktermen tot de examenstof behoort, 

is de reactie van school 2 vanuit hun standpunt begrijpelijk. Hadden we vaktermen geheel 

vermeden, waren de prestaties van school 2 waarschijnlijk hoger geweest.  
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Past de algemene kennistoets bij het CGL-onderwijs op de ontwikkelscholen? 

De coördinator van school 1 geeft commentaar op het hele CSPE waaruit deze kennistoets 

geselecteerd is. In het examen worden praktijkopdrachten en minitoetsen theorie afgewisseld. 

Volgens de docent is dit geen geschikte manier voor vmbo-leerlingen. Vmbo-leerlingen gaan 

stressen als ze iets in de praktijk moeten doen. Daarna zijn ze niet in staat rustig te lezen voor 

de minitoets. De manier van toetsen veroorzaakt paniek bij de leerlingen. Haar voorstel is dat 

leerlingen eerst alle kennisonderdelen (de minitoetsen) maken en daarna de praktijkopdrachten 

doen.  

 

Reactie SLO: 

School 1 wil dat leerlingen het examen halen. Docenten weten dat leerlingen veel moeite 

hebben met theorie. Opvallend is dat zij ook in de leerplekken op het leerplein het eerste uur 

theorie laten doen, zodat ze de zekerheid hebben dat leerlingen de theoretische stof verwerken. 

Bij de examinering volgt deze school eenzelfde strategie: eerst worden alle (theoretische) 

minitoetsen gedaan. We kunnen constateren dat school 1 hiermee niet geheel aansluit bij het 

concept van CGL, maar dat zij consequent handelt volgens haar visie op wat leerlingen 

aankunnen met betrekking tot de theorie.  

 

Reactie Cito: 

De integratie van vakkennis en vakpraktijk in beroepsgerichte taken is een van de belangrijkste 

kenmerken van CGL. Juist om deze reden worden kennis (minitoetsen) en vaardigheden 

(praktische opdrachten) in de CSPE’s geïntegreerd geëxamineerd, dat wil zeggen: in de context 

van een beroepsgerichte taak. Hoewel begrijpelijk vanuit de zorg om de leerling, staat de keuze 

voor gescheiden afname op gespannen voet met de uitgangspunten van competentiegericht 

toetsen en examineren.  

 

School 2 vindt de toets te talig, de leerlingen moeten te veel lezen om te laten zien dat ze de 

vakkennis beheersen. De leerlingen zijn zwak in taalvaardigheid en daarom worden ze op 

school vaak mondeling getoetst. Bovendien vinden de docenten van school 2 dat niet alle 

kennis met multiple-choice-items bevraagd moet worden, ze zouden liever afwisseling in de 

vraagvorm zien.  

Een docent van school 2 geeft aan dat ze bij de invoering van het CGL verwacht had, dat 

binnen niet al te lange tijd deze vorm van centraal toetsen zou zijn afgeschaft en dat er een 

meer competentiegerichte beoordeling zou komen. 

 

De drie schriftelijke vaardigheidsgerichte opdrachten 

School 1 vindt alleen het laatste onderdeel, planning van de avond, relevant voor de vmbo-

leerlingen, want plannen moet je in de zorg altijd kunnen. Over de eerste twee onderdelen zegt 

de coördinator dat leerlingen dit soort taken niet in de beroepspraktijk tegenkomen en dat je de 

leerlingen daarom ook niet met zulke opdrachten moet toetsen. 'Onzin deze toetsen, het is 

nonsens leerlingen folders te laten maken en een kostenplaatje, want dit zijn activiteiten die ze 

later in hun beroepspraktijk niet tegen zullen komen. Het vmbo is voorbereidend 

beroepsonderwijs, je moet zorgen dat leerlingen kunnen en willen schoonmaken, koken, 

strijken, je moet ze wegwijs maken in de sector zorg, je moet aan hun houding werken.'  

 

Reactie Cito: 

De vaardigheidsgerichte opdrachten doen een beroep op algemene vaardigheden uit het 

examenprogramma. Het maken van een folder en een kostenplaatje zijn opdrachten die in de 

onderwijspraktijk van het vak verzorging veelvuldig geïnstrueerd en geoefend worden.  
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School 2 benoemt vooral dat leerlingen ook bij deze toets te veel moeten lezen en dat de 

ontwikkeling van competenties (in de zin van samenhang tussen kennis, vaardigheden en 

houding) in hun schoolpraktijk vooral mondeling getoetst wordt.  

 

Reactie Cito: 

Het klopt dat mondelinge vragen in de CSPE’s slechts sporadisch worden ingezet. De reden is 

de gebrekkige objectiviteit van mondelinge examinering, waardoor leerlingen met eenzelfde 

prestatie vaak verschillend worden beoordeeld. 

 

Onderdeel A is volgens beide scholen minder goed gemaakt, omdat leerlingen zelf een folder 

gemaakt hebben. Beide scholen denken dat leerlingen niet hebben gezien dat hier de vraag 

was instructie te geven aan medeleerlingen voor het maken van een folder. Op onderdeel B, het 

kostenplaatje, hebben ze op school 2 goed geoefend, want in alle examens van vorige jaren 

komt dit onderdeel voor. De tegenvallende resultaten op onderdeel C, de planning, verbaast 

school 2 wel. Ze vermoeden dat het ermee te maken heeft dat het de laatste opdracht was en 

ze veronderstellen dat de leerlingen deze toets beter gemaakt zouden hebben als die onder 

echte examencondities was afgenomen en op een ander tijdstip in het jaar. 

 

Reactie Cito: 

De surveillant die bij de afname aanwezig was, heeft geen noemenswaardige afwijkingen van 

de voorgeschreven afnamecondities vastgesteld. De leerlingen hebben de opdrachten serieus 

uitgevoerd.  

 

Vergelijking van de prestaties van leerlingen van de ontwikkelscholen op de opdracht-

specifieke kennistoets met het landelijk gemiddelde 2009 

School 1 vindt dat het beeld dat naar voren komt uit deze toetsing wel past. Er zijn veel 

leerlingen met een LWOO-indicatie, zegt de coördinator. In hun onderwijs vindt school 1 het 

belangrijk kennis en vaardigheden aan te leren, want leerlingen kunnen zich niet ontwikkelen 

als ze geen kennis en technieken hebben om iets te doen. De basis moet goed zijn. School 1 

biedt de leerlingen structuur om te leren. De leerlingen moeten ook de stof van het examen 

goed beheersen, want ze moeten het diploma halen. 'Elke ochtend doen we theorie, dan 

werken we de onderwerpen af, daarna beginnen we met iets in de praktijk te doen.'  

 

School 2 noemt het hoge aantal leerlingen met een LWOO-indicatie als oorzaak waarom de 

leerlingen onder het gemiddelde scoren op het centraal examen verzorging van 2009. Ook 

noemen ze de taligheid en de duur van de afname van de praktijktoetsen bij het examen als 

oorzaak voor de mindere resultaten.  

Volgens de coördinator is er nog een andere oorzaak: op school 2 gaat men vrij streng om met 

de examens, ze worden niet vooraf besproken en de afnameprocedure wordt zoals voorge-

schreven gevolgd. In een gesprek met de surveillant van Cito is hem gebleken dat andere 

scholen daar minder streng mee omgaan en bijvoorbeeld de volgorde van de afname 

veranderen.  

 

Beide scholen hebben veel allochtone leerlingen.  

 

Reactie SLO:  

In zijn algemeenheid kunnen we constateren dat het voor scholen die een nieuw onderwijs-

concept invoeren zeer belangrijk is, te blijven zorgen dat leerlingen de stof zoals beschreven in 

het examenprogramma beheersen. SLO-ontwikkelaars moeten hieraan voldoende aandacht 

geven.  
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3.3 Conclusie 
De aandacht voor competentieontwikkeling mag niet ten koste gaan van de prestaties op de 

kennis en vaardigheden uit het examenprogramma verzorging, zo was de claim bij de invoering 

van het CGL-concept op de ontwikkelscholen. Bedoeld wordt hier dat bij de invoering van een 

nieuw onderwijsconcept de resultaten van leerlingen op centraal ontwikkelde, landelijke 

examens op zijn minst gelijk moeten blijven.  

Vergelijking met landelijke referentiegegevens is alleen mogelijk bij de toetsen die ongewijzigd 

uit de CSPE’s zijn overgenomen. Waar dat het geval is, presteren de leerlingen van school 1 

gemiddeld rond het landelijke gemiddelde. De leerlingen van school 2 zitten daar gemiddeld 

onder.  

 

Voor de wat achterblijvende resultaten van school 2 zijn twee verklaringen te geven:  

 leerlingen op school 2 besteden erg veel tijd aan stage waardoor zij te weinig tijd lijken te 

hebben om zich de theoretische stof eigen te maken; 

 leerlingen op school 2 zijn niet gewend aan schriftelijke toetsen, omdat de school veel 

mondeling toetst. 

 

Vooralsnog lijken de achterblijvende resultaten op school 2 niet gerelateerd aan het door SLO 

beoogde concept van CGL. Voor beide verklaringen geldt dat de plausibiliteit ongewis is en dat 

alleen nader onderzoek meer uitsluitsel kan geven.  
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Bijlage 1 Theoretisch kader CGL 
 

 

 

 

 

De kenmerken van CGL die een panel van vijf leerplan- en toetsdeskundigen op basis van een 

literatuurstudie heeft opgesteld bij de start van het onderzoek onder docenten verzorging en 

zorg en welzijn-breed naar de invoering van competentiegericht onderwijs in het vmbo.5  

 

Kenmerken Indicatoren voor competentiegerichtheid 

1. Onderwijsvisie Een vooral constructivistische visie op onderwijs en leren. 

2. Leerinhouden: 

Tijdbesteding aan 

competenties  

Competenties staan centraal (dat wil zeggen meer dan 

tweederde van de onderwijstijd wordt besteed aan 

competenties). 

3. Leerinhouden: 

Aandacht voor 

specifieke 

competenties 

In de lessen wordt (zeer) vaak aandacht besteed aan specifieke 

professionele, sociale en communicatieve competenties. 

4. Leerinhouden: 

Integratie 

vakkennis en 

vakpraktijk 

Sterke integratie van vakkennis en vakpraktijk (dat wil zeggen 

de kennis van het beroepsgerichte vak wordt geheel 

geïntegreerd in de vakpraktijk aangeboden, bijvoorbeeld in de 

vorm van beroepsgerichte opdrachten of zogeheten prestaties). 

5. Leerinhouden: 

Integratie avo- en 

beroepsgerichte 

vakken 

Sterke integratie van avo en beroepsgericht (dat wil zeggen 

onderdelen van de leerstof van drie of meer avo- vakken en het 

beroepsgerichte vak worden geïntegreerd aangeboden). 

6. Didactische 

werkvormen 

Vooral coöperatieve werkvormen (dat wil zeggen de leerlingen 

werken minimaal de helft van de onderwijstijd in groepjes EN 

krijgen minimaal tien procent van de tijd frontaal-klassikaal les 

EN werken minimaal tien procent van de tijd individueel). 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op 

school  

Leerlingen werken vaak tot zeer vaak met beroepsgerichte 

opdrachten binnen de school. 

8. Lesmateriaal: 

Gebruik eigen 

lesmateriaal 

Sterk leergangonafhankelijk (dat wil zeggen meer dan 50% van 

het lesmateriaal is door de docent of de school zelf ontwikkeld). 

9. Lesmateriaal: 

Deeltaak versus 

volledige taak 

Leerlingen werken veel met vrij uitvoerbare opdrachten die zij 

op vele manieren kunnen uitvoeren en waarbij zij het eind-

product geheel zelf kunnen bepalen (dat wil zeggen meer dan 

een kwart van de tijd met vrij uitvoerbare opdrachten).  

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Breed samengesteld kernteam (dat wil zeggen de docent staat 

meestal samen met ten minste één andere docent beroeps-

gerichte vakken en ten minste één avo-docent voor de groep 

leerlingen). 

 
5 Kuhlemeier et al, 2010. 
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11. Organisatievormen: 

Vakken- versus 

innovatief rooster 

Een vernieuwend rooster (dat wil zeggen een horizontaal 

rooster waarbij docenten van twee of meer vakken 

verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen OF een vrij 

rooster waarbij het vakkenrooster geheel vervangen is door een 

planningssysteem voor individuele leerroutes). 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school 

Vooral in een lesplein of multifunctionele ruimte (dat wil zeggen 

vaak tot altijd in lesplein of multifunctionele ruimte, eventueel in 

combinatie met ten minste af en toe in enige andere locatie). 

13. Locatie: 

Tijdbesteding aan 

stages 

Leerlingen besteden veel tijd aan stages en andere vormen van 

beroepsgericht leren buiten de school (dat wil zeggen meer dan 

40 volledige dagen in het derde en vierde leerjaar tezamen). 

14. Evaluatie: 

Frequentie 

competentie-

gerichte evaluatie 

De docent maakt vaak gebruik van zes specifieke competentie-

gerichte beoordelingsmethoden (dat wil zeggen meer dan 

regelmatig tot vaak tot zeer vaak). 

15. Evaluatie: 

Frequentie 

zelfevaluatie en 

peer evaluatie 

De leerlingen maken vaak gebruik van zelfevaluatie en peer 

evaluatie (dat wil zeggen meer dan regelmatig tot vaak tot zeer 

vaak). 
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Inleiding 
 

 

 

 

 

Om te komen tot meer bewezen kwaliteit van haar leerplannen streeft SLO, in navolging van het 

advies van de Onderwijsraad (Naar meer evidence based onderwijs, 2006), naar evidence 

based leerplanontwikkeling. Daartoe richt SLO haar leerplanontwikkelprojecten in als 

ontwerponderzoek. Leerplanevaluatie heeft hierbinnen een cruciale rol. In eerste instantie gaat 

het hierbij om formatieve evaluatie gericht op het bepalen van de kwaliteit van (tussen-) 

producten met als doel ideeën voor verbetering van de kwaliteit van het ontwerp te genereren. 

Wanneer een ontwerp middels een cyclisch ontwerpproces is doorontwikkeld tot een kwalitatief 

hoogwaardig eindproduct is de tijd rijp om de focus te verschuiven van formatieve evaluatie 

naar summatieve evaluatie. Doel hiervan is zo duidelijk mogelijk vaststellen of en in welke mate 

het ontwikkelde product tot de gewenste effecten leidt. Om methoden voor het uitvoeren van 

summatieve leerplanevaluatie verder aan te scherpen, is SLO in 2007 gestart met een aantal 

pilotprojecten die ieder op hun eigen wijze aan de slag zijn gegaan met het opzetten en 

uitvoeren van een summatieve evaluatie. Het project Onderzoek naar Effecten van 

Competentiegericht Leren in het Vmbo was er daar één van. In dit rapport wordt verslag gedaan 

van dit project. Deze verslaglegging is enerzijds bedoeld voor ontwikkelaars en docenten die 

middels dit rapport een beeld krijgen van wat competentiegericht leren in kan houden, 

anderzijds is het bedoeld voor onderzoekers. Zij zullen geïnteresseerd zijn in hoe via onderzoek 

zicht kan worden verkregen op de mate waarin een onderwijsconcept is geïmplementeerd en 

welke resultaten daarmee al dan niet worden behaald. 

 

Vanaf 2004 heeft SLO in samenwerking met zes scholen een concept ontwikkeld voor 

competentiegericht leren (CGL) in de basis- en kadergerichte leerweg van het vmbo. Dit 

concept was eind 2006 in die mate gereed, dat het zinvol was een summatief 

evaluatieonderzoek op te zetten. Doel van dit onderzoek was te achterhalen in hoeverre 

leerlingen die leren volgens het SLO-concept voor competentiegericht leren meer leren dan 

leerlingen in een traditionele leeromgeving. Dit alles vanuit de gedachte dat leerlingen die 

onderwijs krijgen binnen een competentiegerichte leeromgeving niet alleen vakkennis en 

vakvaardigheden ontwikkelen, maar ook algemene vaardigheden en houdingen. Vanuit de 

gedachte dat het uitvoeren van een summatieve evaluatie complex, kostbaar en tijdrovend is, 

en het vanuit objectieve overwegingen beter is dat ontwikkelaars niet zelf de effectiviteit van de 

eigen interventie onderzoeken, is in 2008 samenwerking gezocht met Cito. De eerste 

onderzoeksactiviteit die gezamenlijk met Cito is opgepakt, betrof een landelijke survey naar de 

mate van implementatie van competentiegericht onderwijs bij de vakken verzorging en zorg en 

welzijn-breed in het vmbo. Doel van deze survey was te achterhalen hoeveel scholen er zijn die 

(een vorm van) CGL in de praktijk hebben ingevoerd. Uit de survey bleek dit aantal scholen 

gering en de variatie in vormen van dergelijk onderwijs groot. Hiermee was het niet mogelijk een 

quasi-experimenteel onderzoek op te zetten. Er zijn simpelweg te weinig scholen die in een 

experimentele onderzoeksgroep geplaatst kunnen worden.  

 

De uitkomsten van de survey gaven de ontwikkelaars van het concept echter wel aanleiding om 

zich verder te verdiepen in het geïmplementeerde curriculum op twee van de zes scholen1 

 
1
 Alleen deze twee scholen hebben zich beziggehouden met de invoering van CGL in de sector Zorg en 

welzijn, de andere scholen richtten zich op de sectoren Economie, Groen en Techniek. 
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waarmee SLO destijds gedurende de ontwikkeling van het concept had samengewerkt. In dat 

kader is een tweetal casestudies uitgevoerd ter verdieping van de resultaten uit de survey en ter 

eventuele verdere aanscherping van het SLO-concept. Geen summatief doel dus, maar een 

meer formatieve evaluatie. Deze publicatie is in hoofdzaak een verslag van de opbrengst van 

deze casestudies. 

  

Onderzoeksvragen en leeswijzer 

De onderzoeksvragen die in dit rapport worden beantwoord, zijn gekoppeld aan de ‘typologie 

van curriculaire verschijningsvormen’ (Van den Akker, 2003) zoals weergegeven in tabel 0.1. 

  

Tabel 0.1: Curriculaire verschijningsvormen (Van den Akker, 2003) 

Imaginair Opvattingen, wensen en idealen (basisvisie) Beoogd 

curriculum 
Geschreven Documenten en materialen (examenprogramma’s, 

syllabi, handreikingen, lesmateriaal) 

Geïnterpreteerd Oordelen en interpretaties door docenten Geïmplementeerd 

curriculum 
Uitgevoerd Feitelijke onderwijsleerproces 

Ervaren Ervaringen van leerlingen Gerealiseerd 

curriculum 
Geleerd Leerresultaten bij leerlingen 

 

In hoofdstuk 1 wordt de volgende vraag beantwoord: hoe ziet het beoogde curriculum voor het 

SLO-concept van CGL eruit? Dit beoogde curriculum wordt beschreven op basis van de 

basisvisie van een van de ontwikkelaars (imaginair curriculum) en het geschreven curriculum 

zoals op hoofdlijnen neergelegd in diverse publicaties.  

Hoofdstuk 2 richt zich op de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL is geïmplementeerd. 

Dit geïmplementeerde curriculum wordt beschreven op twee scholen waarmee SLO het concept 

heeft ontwikkeld. Er wordt verslag gedaan van de survey en een tweetal casestudies waarin 

zowel aandacht is geweest voor het geïnterpreteerde curriculum (vragenlijst voor docenten, 

interviews met docenten) als het uitgevoerde curriculum (observaties in de school). Bovendien 

komt het ervaren curriculum aan de orde door middel van een korte vragenlijst voor leerlingen.  

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL al 

dan niet ten koste gaat van de leerlingprestaties op de kennis en vaardigheden uit het 

examenprogramma verzorging. Een van de claims bij invoering van CGL was dat de aandacht 

voor competentieontwikkeling (waardoor leerlingen meer zouden leren; namelijk ook algemene 

vaardigheden en houdingen) niet ten koste mag gaan van deze prestaties. De focus van dit 

hoofdstuk ligt hiermee op het geleerde curriculum als onderdeel van het gerealiseerde 

curriculum.  

 

Tot slot, zoals reeds opgemerkt, was dit project een pilot in het kader van het aanscherpen van 

methoden voor summatieve leerplanevaluatie. Uiteindelijk heeft geen summatieve evaluatie 

plaatsgevonden, toch is het uitvoeren van dit project (het nadenken over een mogelijke 

summatieve evaluatieopzet en het uitvoeren van de survey en de casestudies) een boeiend 

leerproces geweest voor de betrokkenen. Zonder u daarmee te willen vermoeien, willen we hier 

graag aandacht vragen voor één van de zaken waar wij gedurende het hele project mee 

hebben geworsteld. Dit heeft alles te maken met het hebben van een concreet beeld van het 

beoogde leerplan. Het beoogde leerplan voor competentiegericht leren was weliswaar in 

verschillende publicaties beschreven, een volledig gedetailleerde beschrijving van het 
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geschreven curriculum was echter niet voorhanden. Bovendien had het concept zich in de loop 

der jaren verder ontwikkeld, waardoor (oudere) publicaties soms niet meer helemaal actueel 

waren. Om deze reden willen wij ontwikkelaars dan ook aanraden om vanaf de start van een 

leerplanontwikkelproject zo duidelijk mogelijk vast te leggen wat het beoogde leerplan is. 

Natuurlijk is het vaak zo dat het beoogde leerplan zich met de tijd verder ontwikkelt, maar ook 

die wijzigingen kunnen worden vastgelegd. Een groot voordeel hiervan is niet alleen dat er 

gedurende de evaluatie van het leerplan minder tijd hoeft te worden besteed aan het 

operationaliseren van hetgeen men wil evalueren, maar ook dat de kwaliteit van het leerplan 

zelf zal toenemen en dat de overdraagbaarheid van het leerplan wordt vergemakkelijkt.  
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1. Het beoogde curriculum 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk brengen we het SLO-concept in beeld: wat voor onderwijs heeft SLO bij het 

ontwikkelen van haar concept van competentiegericht leren voor ogen gestaan? In andere 

woorden: wat was het beoogde curriculum? 

 

Het concept van CGL zoals SLO dat in 2003 bij het begin van het project Competentiegericht 

leren in het vmbo (COMBO) voor ogen stond is beschreven met behulp van het theoretisch 

kader van Kuhlemeier, Sniekers, Folmer, Wagenaar en Leenders (2010) (zie bijlage 1). Dit 

kader is ontwikkeld met het doel een beeld te geven van de mate waarin competentiegericht 

onderwijs is ingevoerd bij het vak verzorging in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 

het vmbo. Hierbij is de implementiegraad van CGL aan de hand van vijftien indicatoren 

beschreven. De hieronder gegeven beschrijving van het SLO-concept van CGL is ontleend aan 

Rozema, Sniekers, Meijs, Van Son en Kerkhoffs (2004) en Van Lanschot Hubrecht, Jacobs, 

Meijs, Van Rooijen, Sniekers, Van Son en Zeelenberg (2003).  

 

Tabel 1.1: Het beoogde curriculum op basis van het SLO-concept 

Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

1. Onderwijsvisie  Een vooral constructivistische visie op onderwijs en leren. Daarbij 

wordt het leren hoofdzakelijk gezien als een actief, zelfstandig, 

sociaal, constructief en reflectief proces. Het onderwijzen richt zich 

met name op het coachen en begeleiden van het actief, zelfstandig 

en samenwerkend leren van de leerlingen. 

2. Leerinhouden: 

Tijdbesteding aan 

competenties  

Het onderwijs daagt de leerling uit in een gegeven (beroepsgerichte) 

situatie de juiste taken uit te voeren en daarbij gebruik te maken van 

de daarbij benodigde kennis, vaardigheden en houdingen. Het 

aanbod van de leerstof staat voor het grootste deel in dienst van de 

uitvoering van beroepsgerichte taken en de ontwikkeling van 

competent gedrag. 

3. Leerinhouden: 

Aandacht voor 

specifieke 

competenties 

Naast de competenties die voortvloeien uit de uitvoering van 

beroepsgerichte taken is er aandacht voor een vijftal algemene 

vaardigheden, namelijk: 

 plannen en organiseren 

 communiceren 

 samenwerken 

 informatie verwerven en verwerken 

 presenteren. 

In een leeropgave werkt de leerling altijd aan verschillende 

vaardigheden tegelijkertijd. De vaardigheid reflecteren (op wat hij 

geleerd heeft en waarin hij zich verder moet bekwamen) loopt 

daarbij als een rode draad door de opleiding van de leerling heen. 

De vijf algemene vaardigheden zijn afgeleid uit de preambule van de 

vmbo-examenprogramma's. 
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Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

4. Leerinhouden: 

Integratie vakkennis 

en vakpraktijk 

Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': 

volledige, betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken, 

waarin vakkennis en vakpraktijk zijn geïntegreerd.  

5. Leerinhouden: 

Integratie avo- en 

beroepsgerichte 

vakken 

De inhoud van de taken wordt in eerste instantie bepaald door het 

beroepsgerichte programma, de avo-vakken bieden hun vakkennis 

zoveel mogelijk aan binnen die beroepsgerichte taken.  

 

6. Didactische 

werkvormen 

De leerlingen werken regelmatig in groepjes. De docent begeleidt en 

coacht veelal zelfstandig werkende groepjes leerlingen. 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op 

school 

De leeractiviteiten vinden overwegend plaats in het kader van 

beroepsgerichte taken.  

 

8. Lesmateriaal: 

Gebruik eigen 

lesmateriaal 

Het lesmateriaal is sterk leergangonafhankelijk: dat wil zeggen meer 

dan 50% van het lesmateriaal is door de docent of de school zelf 

ontwikkeld. 

9. Lesmateriaal: 

Deeltaak versus 

volledige taak 

Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': 

volledige, betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken die 

de leerling relatief vrij laten in de uitvoering van de opdracht. 

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Bij CGL is sprake van teamteaching door docenten van het 

beroepsgerichte vak en tussen docenten van de beroepsgerichte en 

de avo-vakken.  

Een kernteam is een team van docenten dat met elkaar afspraken 

maakt over de inhoudelijke afstemming van het programma, de 

verdeling van taken, de sfeer binnen de leeromgeving, het houden 

van POP-gesprekken en de wijze van beoordelen (bijvoorbeeld wie 

beoordeelt wat op welk moment?). 

11. Organisatievormen: 

Vakken- versus 

innovatief rooster 

Uitgangspunt is het individuele leertraject van de leerling. Docenten 

geven waar nodig workshops: van tevoren duidelijk aangekondigd 

en in de organisatiestructuur duidelijk herkenbaar. 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school 

Het werken aan de leertaken vindt overwegend plaats in de grote 

leeromgeving (het leerplein). Leerlingen zoeken daar de docenten 

op als ze die nodig hebben. 

13. Locatie: 

Tijdbesteding aan 

stages 

In het SLO-concept van CGL is geen uitspraak gedaan over de tijd 

die besteed zou moeten worden aan stages.  

Belangrijker is de opbouw van de leerroute, waarbij het uitgangspunt 

is dat de situaties waarmee de leerlingen in aanraking komen in de 

loop van de ontwikkeling van een competentie steeds complexer 

worden. Die toename in complexiteit wordt aangeduid met het 

begrip level: 

Level 1: Oriëntatie op het werkveld en beeldvorming 

Level 2: Activiteiten in de praktijkruimte 

Level 3: Activiteiten schoolbreed 

Level 4: Activiteiten buiten de school 

Level 5: Stages buiten de school. 
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Aspecten Indicatoren voor competentiegerichtheid 

14. Evaluatie: 

Frequentie 

competentiege-

richte evaluatie 

Beoordeling is zowel gericht op het resultaat van het leerproces 

- het product- als op het leerproces zelf. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende competentiegerichte beoordelings-

methoden: 

 individueel voortgangsgesprek, meestal gecombineerd met 

 het bespreken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, onder 

andere op basis van ontwikkelingslijnen per algemene 

vaardigheid of competentie (in de vorm van rubrics). 

Onderstaande componenten worden bij voorkeur in combinatie met 

elkaar beoordeeld: 

 beroepsgerichte kennis en vaardigheden 

 algemene vaardigheden 

 kennis uit de algemene vakken. 

15. Evaluatie: 

Frequentie 

zelfevaluatie en 

peer evaluatie 

In het SLO-concept van CGL zijn geen uitspraken gedaan over de 

frequentie van zelfevaluatie en peer evaluatie.  

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de betrokkenheid van de 

volgende personen: de leerling zelf, medeleerlingen, docenten, het 

werkveld en externe deskundigen. Met name rubrics zijn geschikt bij 

zelfevaluatie en peer evaluatie. 
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2. Het geïmplementeerde curriculum 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre het beoogde curriculum met betrekking tot het SLO-

concept voor competentiegericht leren, beschreven in het vorige hoofdstuk, is geïmplementeerd 

op de twee scholen waarmee SLO nauw heeft samengewerkt bij het ontwikkelen van haar 

concept. Om een beeld te kunnen schetsen van de mate van implementatie is gebruik gemaakt 

van zowel een landelijke survey als casestudies. In de volgende paragrafen wordt de opzet van 

beide methoden meer in detail besproken. 

 

2.1 De survey 
In deze paragraaf worden kort de methode en de resultaten van de survey besproken die is 

uitgezet om de mate van implementatie van CGL bij de vakken verzorging en zorg en welzijn-

breed in de bovenbouw van het vmbo vast te stellen. Een uitgebreid verslag van de survey is te 

vinden in het rapport De invoering van competentiegericht onderwijs in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (Kuhlemeier et al, 2010). 

 

2.1.1 Methode 
Op basis van het theoretisch kader voor competentiegericht onderwijs (zie bijlage 1), is een 

docentvragenlijst ontwikkeld om de mate van implementatie van CGL bij de vakken verzorging 

en zorg en welzijn-breed in de bovenbouw van het vmbo vast te stellen. De vragenlijsten zijn 

verzonden aan alle vestigingen voor voortgezet onderwijs die zich met een of meer kandidaten 

hadden ingeschreven voor de centrale examens verzorging en zorg en welzijn-breed in de 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Alle 370 vestigingen met de genoemde 

examenkandidaten ontvingen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Van de 

370 verzonden vragenlijsten kwamen er, na twee keer rappelleren, 267 (72%) retour. De 

respondenten gaven alle verzorging of zorg en welzijn-breed in het vierde leerjaar van de basis- 

en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. In dit hoofdstuk ligt de focus bij de twee SLO-

ontwikkelscholen: in hoeverre hebben zij CGL geïmplementeerd en hoe uitzonderlijk zijn beide 

scholen waar het de implementatie van CGL betreft? 

 

2.1.2 Resultaten 
De individuele implementatieprofielen van de twee SLO-ontwikkelscholen zijn weergegeven in 

tabel 2.1. Met de hoofdletter X is de score voor de mate van competentiegerichtheid van het 

onderwijs weergegeven. De meest rechtse kolom toont de percentuele verdeling van het 

desbetreffende aspect bij de overige vestigingen uit het onderzoek. Op school 1 zijn acht van de 

vijftien aspecten sterk ontwikkeld en op school 2 zijn het er tien. Beide vestigingen behoren 

daarmee tot de groep vestigingen in Nederland waar CGL het verst ontwikkeld is. Van alle 

vestigingen in het onderzoek is school 2 het verst met CGL. School 1 springt er iets minder uit, 

maar behoort toch nog steeds tot de bovenste één procent van Nederland.  
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Tabel 2.1: Individueel implementatieprofiel van twee SLO-ontwikkelscholen  

Aspecten  Implementatieniveau  School 1  School 2 Overig 

Zwak competentiegericht   69 1. Visie op onderwijs en 

leren Sterk competentiegericht X X 31 

Weinig   10 

Middelmatig  X 45 

2. Leerstof: Tijdbesteding 

aan competenties 

Veel X  44 

Hooguit af en toe   0 

Regelmatig   31 

3. Leerstof: Aandacht voor 

specifieke 

competenties Vaak X X  68 

Geen of bijna geen   17 

Beperkt   49 

4. Leerstof: Integratie 

vakkennis en 

vakpraktijk Sterk X X 33 

Geen X  65 

Beperkt   23 

5. Leerstof: Integratie avo- 

en beroepsgerichte 

vakken Sterk  X 12 

Vooral traditionele werkvormen  X 10 

Gemengd   57 

6. Didactische 

werkvormen 

Vooral coöperatieve werkvormen X  33 

Hooguit af en toe   53 

Regelmatig  X 32 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op school 

Vaak X  14 

Leerganggetrouw   37 

Enigszins leergangonafhankelijk   45 

8. Lesmateriaal: Gebruik 

‘eigen’ lesmateriaal 

Sterk leergangonafhankelijk X  X 18 

Vooral sterk gestructureerd   31 

Vooral deels gestructureerd   47 

9. Lesmateriaal: Deeltaak 

versus volledige taak 

Vooral vrij uitvoerbaar X X 21 

Alleen voor de groep   31 

Samen met beroepsgericht X   60 

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Samen met avo  X 8 

Traditioneel vakkenrooster   57 

Vakken in dagdelen of projectzones X   38 

11. Rooster 

Horizontaal of vrij rooster  X 4 

Vooral theorie- of computerlokaal   1 

Vooral praktijk- of combilokaal X   87 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school Vooral lesplein of multifunctionele ruimte  X 12 

Weinig   46 

Middelmatig X  44 

13. Locatie: Tijdbesteding 

aan stages 

Veel  X 9 

Hooguit af en toe   61 

Regelmatig X X 38 

14. Evaluatie: Frequentie 

competentiegerichte 

evaluatie Vaak   1 

Hooguit af en toe   48 

Regelmatig X X 45 

15. Evaluatie: Frequentie 

zelfevaluatie en peer 

evaluatie Vaak   6 
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Sterk ontwikkeld zijn op beide scholen de visie op onderwijs en leren (1), de aandacht voor 

specifieke competenties (3), de integratie van vakkennis en vakpraktijk (4) en het gebruik van 

zelf ontwikkeld of zelf samengesteld lesmateriaal (8). De beide vestigingen blijken tot de 

middencategorie te behoren als het gaat om de toepassing van competentiegerichte 

evaluatiemethoden (14) en de mate waarin leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen (15).  

 

De beide ontwikkelscholen verschillen van elkaar waar het de implementatie van CGL betreft op 

de volgende aspecten:  

 (2) tijdsbesteding aan competenties (veel versus relatief weinig); 

 (5) de integratie van avo- en beroepsgerichte vakken (geen versus sterke vakkenintegratie); 

 (6) didactische werkvormen (coöperatieve werkvormen versus traditionele werkvormen); 

 (7) frequentie beroepsgerichte opdrachten op school (vaak versus regelmatig ); 

 (10) het werken in een kernteam (smal samengesteld versus breed kernteam); 

 (11) het rooster (alleen een vakkenrooster in dagdelen versus werken met onder meer een 

vrij rooster); 

 (12) de locatie (praktijk- of combilokaal versus alleen een lesplein); 

 (13) de tijd die leerlingen aan stages besteden (middelmatig versus veel). 

 

2.2 De casestudies 
De survey geeft een globaal beeld van de mate waarin de twee SLO-ontwikkelscholen 

competentiegericht onderwijs hebben geïmplementeerd. Doel van de casestudies was een 

gedetailleerder beeld te krijgen van de mate waarin de scholen het SLO-concept voor 

competentiegericht leren hebben geïmplementeerd. Hierbij gaat het om het beantwoorden van 

een zogenaamde 'hoe'- vraag (hoe hebben de scholen competentiegericht leren geïmplemen-

teerd?). Een geschikte manier om een dergelijke vraag te beantwoorden is de casestudie (Yin, 

1994). Yin definieert het begrip casestudie als volgt: an empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon within its real-life context. Het is een kwalitatieve onderzoeks-

methode die informatierijke gegevens oplevert die zeer waardevol kunnen zijn bij eventuele 

verdere aanscherping van het SLO-concept voor competentiegericht leren. Het doel van de 

casestudies is daarmee dan ook formatief.  

 

2.2.1 Methode 
Om een beeld te krijgen van het geïmplementeerde curriculum en de mate waarin dit 

overeenkomt met het beoogde concept hebben twee SLO-medewerkers gedurende twee dagen 

beide scholen bezocht. Twee dagen zijn uiteraard kort om het concept in de volle breedte en tot 

in elk detail in beeld te brengen, daarom kunnen we hier slechts een eerste beeld geven van 

het beoogde concept in de praktijk. Tijdens de twee dagen zijn de volgende activiteiten 

ondernomen: 

 een rondleiding door het gebouw onder leiding van twee leerlingen; 

 observaties van (de activiteiten op) het leerplein; 

 interviews met docenten (individueel en in een groepje) en groepjes leerlingen.2  

 
2 Op school 1 zijn zowel gesprekken gevoerd met twee leerlingen van het VSO die op de afdeling Zorg en 

welzijn de beroepsgerichte vakken volgen als met twee leerlingen uit leerjaar 3 (een leerling van de 

basisberoepsgerichte en een van de kaderberoepsgerichte leerweg). Vijf docenten (een avo-docent en vier 

docenten verzorging) hebben de docentvragenlijst ingevuld en we hebben gesprekken gevoerd met twee 

docenten verzorging, afzonderlijk van elkaar. 

Op school 2 zijn gesprekken gevoerd met vijf leerlingen uit verschillende leerjaren. Zeven docenten (twee 

docenten verzorging, een docent uiterlijke verzorging en vier avo-docenten) hebben de docentvragenlijsten 

ingevuld. Er zijn twee gesprekken gevoerd met docenten; een gesprek met de docent biologie en een 

docent verzorging en het andere gesprek met een docent horeca en een docent godsdienst. 
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 documentanalyse: roosters, materialen en toetsen zijn bekeken op een aantal aspecten dat 

relevant geacht werd voor competentiegericht leren: 

- rooster: aantal uren voor avo- en beroepsgerichte vakken, stage en groepsopdrachten  

- materialen: aandacht voor algemene vaardigheden, leerproces, reflectie, gaat het om 

hele beroepstaken en kunnen leerlingen er zelfstandig aan werken met andere woorden 

zijn de opdrachten zelfsturend?  

- toetsen: wat wordt hoe en door wie beoordeeld en is er aandacht voor het leerproces? 

Bij het uitvoeren van deze activiteiten is gebruik gemaakt van een observatie-instrument, 

interviewleidraden voor docenten en leerlingen en een korte vragenlijst voor leerlingen om te 

achterhalen hoe zij het competentiegerichte werken beleven en wat hun mening daarover is.  
 

De casestudies zijn uitgevoerd in november 2008 en januari 2009. Leidend voor de casestudies 

waren zeven onderwerpen. Deze onderwerpen vormden ook de basis voor het theoretisch 

kader bij de ontwikkeling van de docentenvragenlijst voor de survey (zie bijlage 1). In hoofdstuk 

1 zijn deze onderwerpen aangescherpt in de richting van het beoogde curriculum volgens het 

SLO-concept voor competentiegericht leren.  

Het uitgangspunt voor de casestudies was om te onderzoeken in hoeverre het beoogde 

curriculum geïmplementeerd is. Het bleek niet haalbaar alle aspecten uit het theoretisch kader 

in de casestudies te betrekken. De volgende aspecten uit het beoogde curriculum hebben we 

om die reden buiten beschouwing gelaten: 

1. Visie op onderwijs en leren 

7. Leeractiviteiten: frequentie beroepsgerichte opdrachten 

8. Lesmateriaal: gebruik eigen lesmateriaal. 

Daarnaast zijn sommige aspecten samengevoegd tot een breder thema. Het overzicht van 

onderwerpen en aspecten van het beoogde curriculum die aan de orde zijn gekomen tijdens de 

casestudies ziet er per onderwerp daarmee als volgt uit: 

 

1. Locatie: aspect 12 

2. Roostering, organisatie onderwijs: aspect 11 

3. Stage: aspect 13 

4. Keuze en ordening leerstof: aspecten 2, 3, 4, 5, 9 

5. Groeperingsvorm docenten: aspect 10 

6. Didactische werkvormen: aspect 6 

7. Evaluatie: aspecten 14, 15. 
 

2.2.2 Resultaten 
Met de casestudie hebben we ons een beeld gevormd van het CGL op de twee betreffende 

scholen. We schetsen dit beeld aan de hand van de in de vorige paragraaf aangegeven zeven 

onderwerpen  

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Per onderwerp wordt begonnen met een typering van 

het beoogde curriculum, daarna wordt een beeld geschetst van de scholen.Elk onderwerp wordt 

afgesloten met een samenvatting.  
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2.2.2.1 Locatie, leerplein 
 

Aspect 

12 

Beoogd:  

Het werken aan de leertaken vindt overwegend plaats in de grote leeromgeving (het 

leerplein). Leerlingen zoeken daar de docenten op als ze die nodig hebben. 
 
School 1 

Er zijn twee grote ruimtes; een van ongeveer 30 bij 10 meter met werkplekken en een van 

ongeveer 50 bij 8 meter, dat is het eetcafé met daarachter de keuken, het spoelhok, de 

linnenkamer en het levensmiddelenmagazijn.  

In de ruimte met de werkplekken staan 12 computers en er zijn drie kleine keukenblokken. Door 

de opstelling zijn de werkplekken duidelijk gescheiden: ziekenhuis, dagopvang, ouderen-

verzorging, crèche, receptie, activiteitenbegeleiding, thuiszorg, dagverzorging, basisschool, 

sport en bewegen, jeugdzorg. Op alle werkplekken staan tafels en stoelen voor een groepje 

leerlingen (4-8).  

De leerlingen die ons rondleiden, zijn enthousiast over het realiteitsgehalte van de meeste 

werkplekken. Bij de ouderenzorg en het ziekenhuis vinden ze het wat minder omdat ze daar 

rollenspellen spelen en bij de receptie zegt een leerling; 'het is saai hier, we hebben niks te 

doen, als we vandaag hard doorwerken, dan hebben we morgen niets te doen', maar de 

meeste leerlingen zijn wel met overtuiging iets aan het doen. In de keuken wordt de werkkleding 

met verve beschreven: haarnetjes, jasjes voor de koks en kleurige schorten voor de facilitaire 

dienst en de linnenkamer. In de keuken zijn leerlingen volop bezig met het maken van broodjes 

en appelflappen. Ook op drie andere werkplekken wordt er iets gemaakt: een omelet, soep en 

chocolademelk.  

Er zijn in totaal ongeveer 16 werkplekken waar de leerlingen met nog drie klasgenoten vier 

dagen van de week gedurende vier uur per dag werken. Meestal voeren ze met zijn tweeën de 

opdrachten uit.  

De werkplek is als het ware de ‘thuisbasis’ voor de leerling. De basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerlingen zitten in aparte groepjes.  

De dag op de werkplek begint met een uur theorie. De leerlingen werken zelfstandig de stof 

door. ‘De vragen zijn altijd te beantwoorden als je de tekst leest’, zegt een leerling. Als de 

theorie niet af is mag in principe niet aan de praktijkopdracht begonnen worden, maar in de 

keuken kan dat niet, want ze moeten de lunch verzorgen.  

Een van de basisberoepsgerichte leerlingen geeft aan het prettig te vinden dat tijdens het 

eerste uur verplicht aan de theorie gewerkt moet worden. Als zij de keus zou hebben de theorie 

op een zelf te bepalen moment van de dag te doen, dan zou ze er niet aan toe komen. 

Gedurende het eerste uur is de radio niet aan. Met de radio aan kunnen de leerlingen zich 

moeilijk concentreren. Onderling overleg is wel toegestaan. Daarna volgen drie uur voor de 

praktijkopdracht. Het lukt altijd wel die af te krijgen. Wanneer leerlingen vragen hebben, 

bespreken ze die eerst met de klasgenoten van de werkplek. Komen ze er niet uit, dan wordt de 

docent erbij geroepen. 

 

Wat leerlingen vinden 

De leerlingen vinden dat zij op het lesplein vrij zijn, ze mogen praten en er zijn meer docenten. 

Een leerling geeft aan dat zij de neiging heeft te veel rond te lopen om bij andere werkplekken 

te kijken. 

De leerlingen van het VSO missen een structuur zoals die op de VSO-school gebruikelijk is. Ze 

willen kleinere klassen en meer docenten, zodat je als leerling meer aandacht krijgt. Ze zeggen 

dat je ook gemakkelijker kunt werken als het stil is, want als de anderen zitten te kletsen, dan 

kan je niet veel doen. De werkplekken vinden ze wel goed: 'Je krijgt veel praktijk. Dat is leuk.'  
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De leerlingen vanuit het VSO-onderwijs hebben, in tegenstelling tot de twee andere leerlingen 

die er helemaal tevreden mee zijn, wel wat verbeterwensen voor het leerplein: ze vinden de 

werkplekken goed, maar de leerlingen zouden stiller moeten zijn en er zouden meer docenten 

moeten zijn, zodat je meer aandacht krijgt.  

 

Gezien 

Tijdens de beide observatiemomenten was ongeveer de helft van de leerlingen bezig met 

praktische vaardigheden zoals, koken, wassen, aankleden, enzovoort. Een derde deel van de 

leerlingen was in tweetallen bezig met iets op te zoeken achter de computer of iets aan het 

knutselen en ook was er regelmatig een groepje van vier in overleg met een docent of 

klassenassistent. De overigen zaten te eten wat ze gemaakt hadden, luisterden muziek, 

kletsten met elkaar, enzovoort. 

Er waren op de ene dag twee docenten verzorging en een klassenassistent aanwezig, op dag 

twee waren er drie docenten en twee klassenassistenten. Het aantal leerlingen was op beide 

dagen ongeveer gelijk.  

De docenten sturen door vragen als: hoe is het met het bureau Halt? (tegen een clubje dat 

vooral gezellig zit te kletsen), laten jullie haar dat smerige werk alleen doen? (als een meisje 

alleen een zeer vuile pan staat af te wassen), waar is Tissie?, kijk eens naar de tijd. Het zijn 

vooral vragen die de leerlingen erop wijzen dat ze op een werkplek thuishoren en dat ze daar 

bepaalde dingen te doen hebben.  

 

School 2 

School 2 beschikt op de unit Verzorging over de volgende ruimtes:  

 een grote open ruimte van ongeveer 50 bij 10 meter (het leerplein) met 5 plekken waar 

tafels met stoelen staan. Hier kunnen groepjes van 10 - 15 leerlingen zitten. Op een van 

deze plekken staat ook een bed en leunstoelen met een tafeltje: dit is herkenbaar als de 

werkplek ouderen, ook zijn er werkplekken voor de basisschool en voor verzorging van 

kinderen (crèche), enzovoort; 

 een instructielokaal van 10 bij 10 meter waarin ongeveer 20 tafels en stoelen staan, kriskras 

door elkaar (in groepjes en los). Boven bij de afdeling Uiterlijke Verzorging is nog zo'n 

instructielokaal; 

 een derde ruimte van 10 bij 10 meter, duidelijk afgescheiden van het leerplein. Dit is het 

schoolrestaurant waar docenten tussen de middag de lunch kunnen gebruiken die 

klaargemaakt en geserveerd wordt door leerlingen; 

 naast het schoolrestaurant, gescheiden door klapdeuren, is een grote ruimte van ongeveer 

30 bij 10 meter, met aan de lengtekanten kleinere ruimtes: de spoelkeuken, de linnenkamer 

en de provisiekast. In de grote ruimte staan een professionele keuken, een aantal werktafels 

en een grote koelkast.  

Grenzend aan het leerplein zijn twee kleinere ruimtes, afgesloten met een deur. De ene ruimte 

van ongeveer 4 bij 5 meter is de docenten(werk)kamer. Er staan twee bureaus met telefoons en 

op elk bureau een computer, veel kasten, er is een kapstok en een bord waarop docenten zien 

of ze in een van de instructielokalen zijn ingeroosterd. Ook staat er een koffiezetapparaat. De 

andere kleine ruimte is de opslag voor de laptops. De onderwijsassistent ICT plaatst bij wijze 

van balie een tafel voor de deur en deelt vanuit deze ruimte de laptops uit.  

Bij de ingang van de unit staat een grote balie. Deze is onbemand, af en toe zijn er wat 

leerlingen die er iets printen of kopiëren, maar de balie heeft geen functie als werkplek. De 

bedoeling is de balie binnen de unit te plaatsen zodat er toezicht kan komen op wie de unit in- 

en uitgaat.  
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Leerlingen werken door de ruimte verspreid op laptops die ze afhalen bij de onderwijsassistent: 

er zijn 18 laptops (waarvan er een aantal in reparatie is), terwijl er op maandag ongeveer 100 

leerlingen aanwezig zijn, omdat er dan geen enkele leerling op stage is. Het aantal laptops is te 

weinig volgens de leerlingen en de onderwijsassistent. 

 

Wat docenten vinden  

Leerlingen worden geacht op de unit te blijven tijdens de lesuren, ook als er docenten ziek zijn 

en er eigenlijk te weinig begeleiding is. Leerlingen hebben dan de relatieve vrijheid om niets te 

doen. Tot op bepaalde hoogte laten docenten dit gebeuren. Dat is een keuze en soms kunnen 

ze eigenlijk ook niet anders, omdat ze dan bijvoorbeeld een workshop geven en met een ander 

clubje leerlingen bezig zijn. 

Docenten van de avo-vakken geven als ze niet in het instructielokaal gepland zijn, workshops in 

de werkplekhoeken. De biologiedocent geeft aan dat ze graag een standaardplek zou willen 

waar ze haar biologiespulletjes bij elkaar kan houden.  

De ‘docenten(werk)kamer’ is minimaal van afmeting en er is geen plaats voor werkplekken. Ook 

is daar niet voldoende opbergruimte beschikbaar. Docenten doen veel thuis zoals nakijken, 

administratie bijhouden, de voorbereiding. Op school doen de docenten de uitvoering en de 

afronding, ze onderhouden contacten met de leerlingen, ze overleggen met elkaar en ze 

telefoneren indien nodig. 

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 klagen over de drukte op de unit. Ze 

kunnen zich niet concentreren, vooral op maandag is het te vol. Ze vinden dat de docenten met 

name de leerlingen van leerjaar 3 niet voldoende corrigeren. Soms zeggen ze zelf iets tegen 

een derdejaars. Een meisje zei laatst tegen een medeleerling die heel erg overspannen deed 

tegen de docent: 'hou je kop, doe effe normaal' en dat helpt dan wel, want de leerlingen van 

leerjaar 3 weten ook wel dat zij wel eens klappen uitdeelt. 

De vierdeklassers vinden dat de derdeklassers ook heel anders zijn: omdat de derdeklassers 

altijd in een unit hebben gezeten (veel LWOO-leerlingen) hebben ze geen respect voor de 

docenten. Zijzelf hebben nog in klaslokalen les gehad en weten daarom beter hoe je je 

tegenover docenten moet gedragen. 

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 geven aan dat het druk is op de unit 

omdat er meer leerlingen zijn dan in een klas. Ze zouden graag een stilteruimte willen, waar je 

kunt werken en waar je tot rust kunt komen (omdat er minder prikkels zijn). Wel vinden ze het 

gezelliger op de unit omdat er meer mensen rondlopen en omdat basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bij elkaar zitten.  

 

Gezien 

Na de mentorgesprekken (eerste uur; 35 minuten) beginnen de meeste docenten aan een 

instructie van ongeveer 20 minuten. Dit kan in het instructielokaal, in het restaurant (horeca-

docent) en op de werkplekken. Daarna verspreiden de leerlingen zich, sommigen gaan 

boodschappen doen of werken in de keuken, anderen gaan naar gym of ze gaan in groepjes of 

tweetallen met een opdracht aan de slag. Dat hoeft niet per se een opdracht te zijn die volgt uit 

de instructie, het kan ook een andere opdracht zijn. 

Leerlingen hebben relatief grote vrijheid om te beslissen wat zij doen. Docenten lopen wel langs 

en vragen wat ze aan het doen zijn, maar niet bij iedereen. Een leerling zit urenlang alleen te 

tekenen, twee jongens zitten vooral te geinen achter een laptop. Sommige groepjes zijn 

geconcentreerd aan de slag, maar er zijn ook clubjes en tweetallen die zo op het oog weinig 

doen. Na drie kwartier volgt er een nieuwe instructie of workshop voor de leerlingen die niet 

voor de horeca aan de slag zijn. 
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Op de unit is het een komen en gaan van leerlingen en docenten. Voor de observator is er 

weinig structuur in te onderscheiden. Het aantal aanwezige leerlingen verschilt voortdurend. 

Leerlingen wisselen van groepjes en lopen de unit uit, bijvoorbeeld om naar gymnastiek te gaan 

of naar de kantine om de kerstmusical te repeteren en om boodschappen te doen.  

 

Samenvatting 

Op beide scholen vindt het werken aan de leertaken overwegend plaats op overzichtelijke 

leerpleinen. De geoutilleerdheid van zo'n leerplein is op beide scholen veelomvattend: er zijn 

grote keukens, eetcafés en er is een groot aantal werkplekken. Op beide scholen klagen 

leerlingen wel over het geluid. 

Bij school 1 wordt de overzichtelijkheid bepaald door de gebondenheid van de leerlingen aan de 

werkplekken. Voor docenten en leerlingen is dit een structuur die veel houvast biedt. Bij school 

1 worden de avo-vakken in de klaslokalen gegeven.  

Op school 2 is het voor ons niet altijd even duidelijk welke taak de leerlingen en docenten op het 

leerplein hebben. Op school 2 geven ook de avo-docenten les op de werkplekken. Hierdoor is 

de druk op de beschikbare ruimte groot. 

2.2.2.2 Roostering, organisatie onderwijs  
 

Aspect 

11 

Beoogd:  

Uitgangspunt is het individuele leertraject van de leerling. Docenten geven waar 

nodig workshops: van tevoren duidelijk aangekondigd en in de organisatiestructuur 

duidelijk herkenbaar. 
 
School 1 
 
Gezien 

De leerjaren 3 en 4 van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg hebben vier 

dagen vier uur praktijk achter elkaar, waarvan ze het eerste uur op het leerplein werken aan 

theoretische opdrachten voor verzorging. Ze hebben per week 2 uur wiskunde, 2 uur biologie,  

1 uur mens en maatschappij, 2 uur Engels, 3 uur Nederlands, 2 uur lichamelijke opvoeding, 

beroepspraktijkleren (= stage) en een uur coaching.  

De avo-vakken worden in een traditionele klassikale setting gegeven, wel wordt er met de 

docenten van de avo-vakken overlegd over aansluitende onderdelen. Ook worden de docenten 

van de avo-vakken uitgenodigd om mee te draaien met bepaalde activiteiten, zoals het 

verzorgen van een koffieochtend voor de reumapatiëntenvereniging. Op die manier kunnen de 

avo-docenten zien hoe leerlingen functioneren in een meer praktische setting.  

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen geven in de vragenlijst aan per week 16 uur (de basisberoepsgerichte leerlingen) 

dan wel 12 uur (de kaderberoepsgerichte leerlingen) te werken aan de beroepsgerichte 

opdrachten verzorging. 
 

School 2 

 

Gezien 

De leerjaren 3 en 4 voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn 

opgedeeld in termijnen van 7 tot 10 lesweken. De leerlingen zijn in de eerste helft van leerjaar 3 

een dag per week op stage, later twee dagen per week. In de eerste twee termijnen van leerjaar 

3 gaan de leerlingen op gezinsstage. Daarna volgen er vijf periodes waarin steeds een werkveld 

uit zorg en welzijn centraal staat omdat de leerlingen in dat werkveld stage lopen, bijvoorbeeld: 

horeca, facilitaire dienstverlening, kinderverzorging, ouderenverzorging, basisschool enzovoort. 

In periode 6 kunnen ze zelf een stageplek kiezen, dat hoeft dan niet per se in een zorg en 
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welzijnwerkveld te zijn. De een na laatste periode in leerjaar 4 bestaat uit examentraining en de 

laatste is het centraal examen. Elke termijn kent ook een bufferweek, daarin vinden de toetsen 

plaats en kunnen leerlingen opdrachten inhalen.  

Elke dag begint met een mentorgesprek van ongeveer 35 minuten. Daarna volgen er instructies 

en workshops. Na ongeveer 20 minuten gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Bij Engels 

duurde het klassikale gedeelte langer. Voor gymnastiek verdwenen de leerlingen uit de unit. 

Ongeveer 8 leerlingen zijn de hele dag in de keuken aan het werk: ze doen de boodschappen 

voor de lunch, maken de gerechten klaar, serveren de lunch en ruimen daarna op. Zij volgen 

een eigen ritme. De andere leerlingen in de unit hebben een groot aantal uren (2 verlengde 

lestijden) praktijkband, dan werken ze in groepjes van 10-12 onder begeleiding van een docent 

aan praktische zaken, zoals het maken van kerstkaarten en het samenstellen van een 

broodtrommeltje.  

 

Wat docenten vinden 

Volgens de docent horeca halen de leerlingen nu betere leerresultaten en goede examen-

resultaten, maar de docenten moeten wel veel harder werken: organiseren, voorbereiden, 

administratie bijhouden, contact met stage en met ouders. De docenten vinden dat er te weinig 

administratieve ondersteuning is, ze moeten daarbij veel over beleidszaken overleggen en er 

zijn ook minder docenten beschikbaar dan in de traditionele klassikale situaties. Maar geen van 

hen wil terug naar de oude situatie.  

 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen beantwoorden de vraag in de leerlingvragenlijst over het aantal uren per week dat ze 

werken aan beroepsgerichte opdrachten verzorging verschillend: het antwoord varieert van 2 tot 

30 uur (waarschijnlijk tellen sommigen er de stage bij en anderen niet). De leerlingen uit de 

kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 vinden dat ze te weinig praktijk in de keuken hebben. 

De basisberoepsgerichte leerlingen vinden knutselen leuk en dingen doen, zoals een cake 

bakken en kaarten maken.  

 

Samenvatting 

School 2 werkt voornamelijk volgens het uitgangspunt van het individuele leertraject van de 

leerling. School 2 gaat daar meer van uit dan school 1. 

2.2.2.3 Stage (en buitenschoolse opdrachten) 
 

Aspect 

13 

Beoogd: 

In het SLO-concept van CGL is destijds geen uitspraak gedaan over de tijd die 

besteed zou moeten worden aan stages. 

Belangrijker is de opbouw van de leerroute waarbij het uitgangspunt is, dat de 

situaties waarmee de leerlingen in aanraking komen in de loop van de ontwikkeling 

van een competentie steeds complexer worden. Die toename in complexiteit wordt 

aangeduid met het begrip level: 

Level 1: Oriëntatie op het werkveld en beeldvorming 

Level 2: Activiteiten in de praktijkruimte 

Level 3: Activiteiten schoolbreed 

Level 4: Activiteiten buiten de school 

Level 5: Stages buiten de school. 
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School 1 

Leerlingen gaan in totaal ongeveer 160 uur op stage ( = beroepspraktijkleren), ongeveer 10-12 

dagen per leerjaar. Het streven om leerlingen over twee leerjaren 320 uur oriënterende stage te 

laten lopen is moeilijk te organiseren. De docenten geven aan dat stageplekken moeilijk te 

vinden zijn, vooral voor leerlingen vanuit het LWOO, omdat die zelfstandig nog zo weinig 

kunnen.  

Leerlingen gaan minimaal 6 x, maximaal 10 x naar dezelfde stageplek. Leerlingen gaan naar 

zoveel mogelijk verschillende stageplekken, dat kan variëren van 4 tot 8 plaatsen van zorg, 

welzijn en facilitair. Leerlingen maken een stageverslag dat wordt besproken.  

De stagedagen liggen vast, donderdag voor de derdejaars leerlingen en vrijdag voor de 

vierdejaars.  

 

Wat leerlingen vinden 

De leerlingen van het VSO zeggen dat ze in een leerjaar 65 uur op stage gaan. Volgens hen 

kun je de stage het beste zelf regelen door zelf een adres te zoeken. Een van hen heeft vorig 

jaar bij de tennisvereniging stage gelopen. Stagebegeleiding is er weinig vanuit school; de 

praktijkbegeleider op de stageplek vroeg aan de leerling of er niemand van school komt.  

17 leerlingen geven in de vragenlijst aan dat er geen docent op de stage komt kijken, twee 

leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg zeggen dat er af en toe een docent komt 

(waarschijnlijk zijn dit de leerlingen van het VSO en is de docent een docent van de VSO-

school). 

 

Wat docenten vinden 

De docent verzorging gaat ervan uit dat als leerlingen op stage gaan, ze niet alles al hoeven te 

kunnen wat daar gevraagd wordt. Er moet wat spontaniteit blijven, als je van alles vooraf traint 

heb je ook kans dat ze onzeker worden, bang om dingen fout te doen. Het is belangrijk dat ze 

ook zelf vragen om uitleg als ze iets niet kunnen of niet weten hoe iets gedaan moet worden. 

Zorginstellingen hebben een contactpersoon en daarmee mailen de docenten van school. De 

basisscholen waar de leerlingen stages lopen hebben allemaal een brief gekregen waarin 

vermeld staat wat voor een soort stage het is en wat er van de leerlingen verwacht kan worden. 

 

School 2 

In het eerste half jaar van het derde leerjaar lopen de leerlingen één dag gezinsstage. In de 

tweede helft van het derde jaar worden dat twee dagen. Daarna gaan de leerlingen steeds elke 

week twee dagen op werkveldstage. School 2 heeft de volgende interpretatie toegepast met 

betrekking tot de opbouw van de activiteiten:  

 level 1 (1 á 2 weken): geen stage;  

 level 2 (15 á 16 weken): 1 dag stage per week in een bekend gezin – oriënterende taken; 

 level 3 (36 weken): 5 periodes in verschillende uitstroomdomeinen (werkvelden), steeds  

2 dagen stage per week, gericht op kerntaken Verzorging; 

 level 4 (ongeveer 20 weken): vrije stage aansluitend bij de interesses van de leerling,  

2 dagen per week. 

 

Wat docenten vinden 

De werkveldstages worden door vaste docenten begeleid. Deze docenten nemen in de unit de 

leerstof van dat werkveld voor hun rekening. Voor de begeleiding van de leerlingen tijdens de 

stage krijgen de docenten geen uren. Ze moeten veel in de vrije tijd doen. 

De docenten bezoeken twee keer per jaar de stageadressen voor het onderhouden van de 

contacten. Voor alle duidelijkheid: dit zijn geen leerlingbezoeken. Tijdens de stage van de 

leerling neemt de school in de eerste week telefonisch contact op met het stageadres en in de 

tweede of derde week gaat de docent bij het adres langs of belt nog eens op. De leerling heeft 

van deze contacten geen weet. 
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De praktijk heeft misschien wel te hoge verwachtingen van de leerlingen. Docenten krijgen te 

horen dat de leerlingen met weinig bagage binnen komen: de leerlingen kunnen nog weinig. 

Het mbo geeft aan dat de leerlingen zelfstandig zijn en dat ze al veel kunnen in de praktijk. 

Volgens de docenten komt dat omdat ze zoveel op stage gaan. Leerlingen leren dingen zoals 

wassen, strijken, schoonmaken, enzovoort in de praktijk, ze hoeven daarop niet per se 

voorbereid te worden. Op de vraag of er ook aan de beroepshouding gewerkt wordt, bijvoor-

beeld in het restaurant, geeft de docent horeca aan dat dat wel een beetje gebeurt, maar veel 

meer in de praktijk buiten school, op stage dus.  

 

Wat leerlingen vinden 

Ze zeggen dat ze dingen (strijken, wc's schoonmaken, met baby's omgaan, mensen verzorgen) 

in de praktijk leren en daarmee bedoelen ze: op de stageplek. Ze worden niet gericht voorbereid 

op de stage, want ze leren het wel in de praktijk.  

Verder geven 21 van de 23 leerlingen in de vragenlijst aan dat de docent van school nooit op de 

stageplek komt kijken. Daarmee bedoelen ze dat de docent er niet komt als zij er zijn.  
 

Samenvatting  

Op beide scholen wordt de leerroute van de leerlingen niet opgebouwd via de voorgestelde 

level-indeling. Level 1 en 2 worden tegelijkertijd gerealiseerd en docenten geven aan dat zij, 

aangezien het vaak al lastig genoeg is om voldoende activiteiten te kunnen aanbieden, voor 

level 3, 4 en 5 uitgaan van de beroepsgerichte activiteiten die voorhanden zijn. Docenten van 

beide scholen geven aan dat zij ernaar streven leerlingen opdrachten te laten uitvoeren in reële 

praktijksituaties binnen en buiten de school. 

Docenten van school 1 geven aan dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw concept 

waarin de leerlingen in een leerwerkhuis opdrachten voor binnen- en buitenschoolse opdracht-

gevers uitvoeren. Volgens hen worden level 3, 4 en 5 dan in feite gecombineerd. 

De docenten van school 2 geven aan dat zij het belangrijk vinden dat leerlingen vanaf periode 1 

al relatief veel op stage gaan. 
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2.2.2.4 Keuze en ordening leerstof 
 

Aspect Beoogd: 

2 Het onderwijs daagt de leerling uit in een gegeven (beroepsgerichte) situatie de juiste 

taken uit te voeren en daarbij gebruik te maken van de daarbij benodigde kennis, 

vaardigheden en houdingen. Het aanbod van de leerstof staat voor het grootste deel 

in dienst van de uitvoering van beroepsgerichte taken en de ontwikkeling van 

competent gedrag. 

3 Naast de competenties die voortvloeien uit de uitvoering van beroepsgerichte taken is 

er aandacht voor een vijftal algemene vaardigheden, namelijk: 

 plannen en organiseren 

 communiceren 

 samenwerken 

 informatie verwerven en verwerken 

 presenteren. 

In een leeropgave werkt de leerling altijd aan verschillende vaardigheden tegelijkertijd. 

De vaardigheid reflecteren (op wat hij geleerd heeft en waarin hij zich verder moet 

bekwamen) loopt daarbij als een rode draad door de opleiding van de leerling heen. 

De vijf algemene vaardigheden zijn afgeleid uit de preambule van de vmbo-

examenprogramma's. 

4 De inhoud van de taken wordt in eerste instantie bepaald door het beroepsgerichte 

programma, de avo-vakken bieden hun vakkennis zoveel mogelijk aan binnen die 

beroepsgerichte taken. 

5 Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': volledige, 

betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken, waarin vakkennis en vakpraktijk 

zijn geïntegreerd.  

9 Gedurende een leerroute krijgt de leerling te maken met 'hele taken': volledige, 

betekenisvolle en authentieke beroepsgerichte taken die de leerling relatief vrij laten in 

de uitvoering van de opdracht. 

  
School 1 

School 1 heeft ervoor gekozen de stof van de avo-vakken niet te integreren met de beroeps-

gerichte opdrachten zorg en welzijn. Bij de start van het CGL is dat wel overwogen, maar te 

veel stof van de avo-vakken paste volgens de docenten niet bij de zorg- en welzijnsopdrachten. 

Het zou er onoverzichtelijk van worden. Daarom hebben ze besloten de avo-vakken buiten de 

afdeling verzorging te houden. Afhankelijk van het onderwerp worden met docenten van avo-

vakken afspraken gemaakt over samenwerking, zoals met het vak Nederlands over het maken 

van verslagen of om bepaalde onderwerpen te behandelen als die op de afdeling aan bod 

komen. 

Wat betreft de leerresultaten krijgt School 1 van opleidingen in het mbo als feedback dat de 

leerlingen in de praktische vaardigheden goed zijn voorbereid en in staat zijn tot zelfstandig 

werken. Bij de theoretische voorbereiding plaatsen de mbo-opleidingen als kanttekening dat er 

te weinig leerstof per toets werd beoordeeld. Dat heeft ertoe geleid dat de praktijktoetsing en de 

theorietoetsing nu over meer blokken gaat. De leerlingen worden na twee of drie weken getoetst 

in plaats van na één week. 
 

Wat docenten vinden 

Een van de docenten zegt; 'we zijn een beetje in het midden gebleven wat betreft de integratie 

van het avo-deel. Eigenlijk kun je het klassikale leren en het competentiegericht leren maar 

moeilijk met elkaar combineren. Het competentieleren gebeurt op de afdeling verzorging. De 

avo-vakken gebeuren in de klaslokalen. Deze leerlingen komen vaak uit 'moeilijke' situaties, wat 
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varieert van contact met loverboys, scheiding thuis, ziekte, enzovoort. Ze krijgen heel veel 

prikkels in de buitenwereld en theorie in instructielokalen op school is weinig interessant. Deze 

leerlingen zijn vooral gemotiveerd voor 'echte' dingen en dus niet voor vakken in lokalen'. 

Volgens de docent gaan competenties om kennis, houding en vaardigheden: 'Je ziet wel snel 

hoe ze werken, of ze netjes werken. Voor de vaardigheden moet je ze wat instructie geven, het 

voordoen, want deze leerlingen leren door te zien (niet van een schema of tekening). Klontjes in 

de soep, nou wat had de juffrouw nou gezegd, ja het water moet er langzaam bij en roeren, 

nou, dat vergeten ze nooit meer, en hoe lossen we het probleem nu op, ja, door de zeef. 

Houding is het belangrijkste, we moeten ze echt sociale vaardigheden bijbrengen dat ze zich 

goed presenteren. Kennis hoeven ze niet te hebben en vaardigheden ook niet, als die houding 

maar goed is, dat ze iets willen leren'. 

 

Wat leerlingen vinden 

De geïnterviewde leerlingen vinden het werken in werkplekken goed. De vaktheorie verzorging 

is gekoppeld aan de werkplek, slechts heel zelden is dat niet zo. De vragen in de opdrachten 

worden wel als moeilijk ervaren.  

Op de school voor VSO krijgen de leerlingen strafregels te maken als zij hun werk niet af 

hebben. Op School 1 kun je compenseren met de praktijk: als je in de keuken goed werkt krijg 

je voor theorie altijd een zeven, ook als je de theorie niet af hebt. Als een leerling in de groep 

niets doet en de anderen doen alles, dan wordt er wel eens een verschillende beoordeling 

gegeven. 

 

School 2 

 

Gezien 

De opdrachten hebben namen als: de gezinswas, het ontbijt, babyverzorging, schoolkinderen, 

enzovoort. Het eerste onderdeel is altijd: maak een weekplanning. Daarna volgt een reeks 

opdrachten waarbij kennis opgezocht moet worden (doe een studie, doe onderzoek) en waarbij 

activiteiten uitgevoerd moeten worden (doe de gezinswas, organiseer een sportdag, maak een 

folder) die op een beoordelingslijst afgetekend worden. Ook volgt er meestal een opdracht voor 

godsdienst gekoppeld aan het thema van de opdracht. In de beroepsgerichte opdrachten zijn 

ook opdrachten voor de avo-vakken opgenomen. Het laatste onderdeel is de evaluatie waarbij 

zowel product als proces geëvalueerd worden. Voor de opdrachten krijgen leerlingen een cijfer 

van de docent verzorging. De criteria op grond waarvan beoordeeld wordt, zijn in de opdracht 

niet geëxpliciteerd. Leerling en docenten kunnen de onderdelen aftekenen. Het format voor 

beschrijving van de weekkaarten is voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 

leerweg gelijk. De kaderberoepsgerichte leerweg heeft echter extra onderdelen, zoals 'maak 

een voorlichtingsfolder voor de gezinswas voor een stel dat gaat samenwonen'. 

 

Wat docenten vinden 

Leerlingen worden zelfstandig. Ze leren plannen, maar hetzelfde percentage als in een klas van 

17 leerlingen leert het nu ook niet, dat is hetzelfde. De docent kan leerlingen wel leren hoe ze 

een week moeten plannen, maar daar heb je gewoon geen tijd meer voor.  

Volgens de docent biologie is in de unit weinig aandacht voor biologie, alles wordt ingevuld 

vanuit verzorging, daardoor is de integratie met andere vakken niet eenvoudig. In de 

praktijkopdrachten zijn wel koppelingen gemaakt met de avo-vakken, maar de avo-docenten 

kijken de praktijkopdrachten niet na. Vier van de zes docenten geven aan dat hun leerstof 

gedeeltelijk of geheel in de praktijkopdrachten is opgenomen. De docent biologie is niet 

tevreden met de manier waarop dat gebeurt. 
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De docent Engels volgt overwegend haar eigen koers en besteedt geen aandacht aan 

vakinhoudelijke kennis verzorging, aan professionele vaardigheden, sociale en communicatieve 

vaardigheden en overige leerstofgebieden. De andere docenten geven aan hun aandacht te 

verdelen, waarbij er een accent ligt op de professionele vaardigheden (30%).  

Alle docenten met uitzondering van de docent Engels geven bij de meer beroepsgerichte 

vaardigheden aan regelmatig aan de volgende vaardigheden te werken: planmatig werken, 

reflecteren op leerproces, reflecteren op product, veilig, milieubewust en/of hygiënisch werken, 

samenwerken, cliëntvriendelijk werken, een zakelijk of onderhoudend gesprek voeren, een 

presentatie verzorgen, informatie opzoeken. 

Van het materiaal dat docenten gebruiken is 20% tot 50% door henzelf ontwikkeld. De 

opdrachten zijn voor het merendeel gestructureerd (deels en sterk gestructureerd). Leerlingen 

krijgen geen vrij uitvoerbare opdrachten. In het examenjaar werken leerlingen 3 weken of meer 

aan dezelfde beroepsgerichte opdrachten. 

 

Wat leerlingen vinden 

Een leerling zegt: ik kan wel een dag plannen, maar niet een week. 

De leerlingen moeten ook opdrachten voor Nederlands en andere avo-vakken doen. Ze geven 

aan wel te kunnen kiezen welke beroepsgerichte opdrachten ze doen. Leerlingen bedenken ze 

nooit zelf. Het merendeel van de leerlingen geeft aan dat ze bij de beroepsgerichte opdrachten 

ook vaak werken aan Nederlands en biologie. Ook noemen ze organiseren en plannen, 

informatie opzoeken, verwerken en rapporteren.  

De meeste leerlingen begrijpen wat de beroepsgerichte opdrachten van hen vragen. Veel 

leerlingen kunnen ook datgene doen wat de opdrachten van ze vragen. Er is een relatief grote 

groep leerlingen die aangeeft in veel gevallen niet in staat te zijn de opdrachten uit te voeren. 

De meeste leerlingen vinden de beroepsgerichte opdrachten interessant. Voor veel leerlingen 

(30%) zijn de beroepsgerichte opdrachten af en toe interessant. 

 

Samenvatting 

Op beide scholen zien we dat leerlingen werken aan hele beroepsgerichte taken in realistische 

contexten. Het werken aan algemene vaardigheden zit in de opdrachten. Terugkijken op het 

leerproces krijgt op beide scholen ook vorm in de opdrachten. Bij school 1 gebeurt dit aan het 

eind van de praktijkuren, de docent komt dan langs om met een groepje te bespreken hoe het 

ging. Bij school 2 is het terugkijken opgenomen in de taakbeschrijvingen.  

Kijkend naar het laatste aspect, de relatieve vrijheid in de uitvoering van de opdrachten, zou je 

bij een vergelijking tussen de opdrachten van beide scholen kunnen stellen dat de leerling bij 

school 1 meer vrijheid in de uitvoering heeft terwijl de opdrachten op school 2 meer 

(voor)gestructureerd aangeboden worden. 

Wat betreft het aanbieden van avo-vakken binnen beroepsgerichte opdrachten hebben de 

scholen verschillende keuzes gemaakt. School 1 heeft ervoor gekozen de avo-vakken los van 

de beroepsgerichte taken aan te bieden. Zij geven aan dat er in hun onderwijs zeer beperkt 

sprake is van inhoudelijke samenhang tussen de avo-vakken en de beroepsgerichte vakken.  

Op school 2 geven de docenten van de avo-vakken vaak workshops van ongeveer 20 minuten. 

Sommige van die workshops hebben betrekking op de leerstof die onderdeel uitmaakt van de 

beroepsgerichte opdrachten, andere staan daar los van en volgen de lijn van het cursorisch 

vakprogramma. Als de workshop betrekking heeft op avo-leerstof in beroepsgerichte 

opdrachten werken de leerlingen daarna aan de hand van de taakbeschrijving in de opdrachten 

de avo-vakleerstof veelal zelfstandig door. De avo-docenten kijken alleen steekproefsgewijs 

naar de gemaakte beroepsgerichte opdrachten en geven aan weinig zicht te hebben op wat de 

leerlingen daadwerkelijk doen aan het avo-vak.  
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2.2.2.5 Groeperingsvorm docenten  
 

Aspect 

10 

Beoogd: 

Bij CGL is sprake van teamteaching door docenten van het beroepsgerichte vak en 

tussen docenten van de beroepsgerichte en de avo-vakken.  

Een kernteam is een team van docenten dat met elkaar afspraken maakt over de 

inhoudelijke afstemming van het programma, de verdeling van taken, de sfeer binnen 

de leeromgeving, het houden van POP-gesprekken en de wijze van beoordelen 

(bijvoorbeeld wie beoordeelt wat op welk moment?). 
 
School 1 
 
Gezien 

Opvallend is dat de docenten verzorging die we in actie zagen, allemaal eenzelfde soort 

houding hadden naar de leerlingen, waarbij de leerlingen vooral werden aangesproken op het 

feit dat ze op een heel andere werkplek zaten of dat ze zich niet aan een bepaalde afspraak 

hadden gehouden. Docenten hadden goed overzicht over wie wat aan het doen was en verder 

stelden ze vooral vragen om dat overzicht te houden.  

Op de eerste dag waren er twee docenten en een onderwijsassistent in actie, op de tweede dag 

drie docenten en twee onderwijsassistenten. We hebben geen avo-vakdocenten geobserveerd 

of gesproken. 
 

School 2 

 

Wat docenten vinden 

Autoriteitsconflicten met leerlingen komen minder voor dan in een klassikale situatie; ze 

verdwijnen min of meer in de ruimte. Je kunt de confrontatie met leerlingen gemakkelijker uit de 

weg gaan, je kunt een andere docent of een onderwijsassistent vragen op een leerling te letten 

waar je problemen mee hebt. Ook steunen de docenten, onderwijsassistenten en ook leerlingen 

elkaar bij een voor iedereen te horen meningsverschil als dat uit de hand loopt. 

 

Wat leerlingen vinden 

Ze vinden het gezelliger op de unit omdat er meer mensen rondlopen en omdat de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bij elkaar zitten.  

Wanneer de leerlingen werken aan een beroepsgerichte opdracht krijgen zij wel vaak uitleg van 

een docent van een ander vak dan van de docent verzorging.  

 

Gezien 

Er is veel beweging: docenten, onderwijsassistenten en leerlingen lopen door elkaar op het 

leerplein. Waarom leerlingen wel of niet met elkaar samenwerken is voor een observator niet 

direct te volgen. Sommigen zitten in een groepje (van drie tot acht leerlingen). Soms blijven ze 

een uur samen, maar er zijn ook leerlingen die de hele dag samen optrekken; één leerling is 

een groot deel van de dag alleen bezig.  

Docenten op het leerplein lijken zich vooral te concentreren op het groepje leerlingen dat hun 

workshop volgt. Er lijken ook leerlingen te zijn die gedurende langere tijd niet onder de hoede 

van een docent of onderwijsassistent vallen, maar dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat de 

docent die overzicht hield over de unit ziek was.  
 

Samenvatting 

Op beide scholen hebben we gezien dat meerdere docenten en onderwijsassistenten 

tegelijkertijd aanwezig zijn op het leerplein en dat zij gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 

het onderwijs aan de leerlingen. We kunnen daarmee stellen dat er op beide scholen sprake is 

van teamteaching.  
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Bij school 1 waren alleen de docenten verzorging aanwezig. Bij school 2 was het hele 

docententeam aanwezig op het leerplein, ook de avo-docenten. Op school 1 is, volgens onze 

observaties en interviews, de pedagogische aanpak door de docenten verzorging en de 

onderwijsassistenten goed op elkaar afgestemd. Op school 2 was er geen samenhangende 

pedagogische aanpak zichtbaar. 

2.2.2.6 Didactische werkvormen 
 

Aspect 

6 

Beoogd: 

De leerlingen werken regelmatig in groepjes. De docent begeleidt en coacht veelal 

zelfstandig werkende groepjes leerlingen.  
 
School 1 
 

Gezien 

De leerlingen werken aan de hand van opdrachten. Elke schooldag werken leerlingen op de 

werkplekken de eerste 50 minuten zelfstandig aan de theorie. Daarna gaan ze in groepjes van 

vier aan de slag met de praktische opdrachten. De docent loopt rond en geeft uitleg. Bij 

sommige onderdelen komt de docent kijken. Aan het eind van de vier uren loopt de docent alle 

werkplekken langs en evalueert met de leerlingen hoe de werkzaamheden zijn verlopen en 

geeft een beoordeling in de vorm van een cijfer. 

De opdrachten zijn helder opgesteld en voldoende zelfsturend, terwijl ze toch de vrijheid geven 

dingen in een eigen volgorde of op een eigen manier te doen. Op pagina twee van elke 

opdracht wordt aangegeven waarop de leerlingen beoordeeld worden wat betreft kennis, 

vaardigheden en houding. 
 

Wat docenten vinden 

De vakdocenten merken op dat leerlingen serieuzer worden en geconcentreerder werken als zij 

met mensen en opdrachtgevers van buiten de school te maken krijgen. Zo komt een keer per 

maand een aantal reumapatiënten op de afdeling. De leerlingen begeleiden hen bij allerlei 

handelingen en doen dat heel toegewijd, ook de leerling die bij de avo-vakken als lastpak wordt 

ervaren.  

Een docent zegt: 'de opdrachten zijn qua opbouw en inhoud goed, die worden gemaakt en dan 

bekeken door de docent en als er problemen zijn dan komt de docent daar op terug'.  

In de vragenlijst geven de docenten verzorging aan dat ze aan het begeleiden van groepswerk 

(40%-80%) de meeste tijd besteden. Daarna volgen de werkvormen begeleiden van individuele 

leerlingen (10%-40%) en doceren, demonstreren en klassengesprekken (0%-20%). 
 

Wat leerlingen vinden 

In de vragenlijst geven de leerlingen aan dat zij bij de uitvoering van de opdrachten ‘af en toe’ 

tot ‘vaak’ uitleg van de docent krijgen. De meeste tijd besteden de leerlingen aan het oefenen 

van de handelingen, het overleggen met medeleerlingen op de werkplek en met lezen en 

schrijven.  

In de vragenlijst geeft 75% van de basisberoepsgerichte leerlingen en 60% van de 

kaderberoepsgerichte leerlingen aan de opdrachten af en toe interessant te vinden. De 

leerlingen vinden de opdrachten duidelijk en ze weten wat ze doen moeten. 
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School 2 

 

Wat docenten vinden 

Uit de docentenvragenlijst komt naar voren dat de aandacht van docenten uitgaat naar het 

begeleiden van groepswerk en individuele leerlingen, 50% tot 80% van de onderwijstijd. Aan 

voordoen, demonstreren en doceren wordt 10% tot 50% van de tijd besteed. Onderwijs-

assistenten zijn 60% tot 100% van de onderwijstijd aanwezig.  

 

Wat leerlingen vinden 

In de beleving van de leerlingen krijgen zij voor de uren verzorging af en toe instructie van de 

docent en ook het oefenen van beroepsgerichte vaardigheden doen zij af en toe. Daar staat 

tegenover dat zij vaak lezen en schrijven. Als er overlegd wordt, doen de leerlingen dat meer 

met medeleerlingen dan met de docent. 

 

Gezien 

 35 minuten Engelse les voor 13 leerlingen leerjaar 4, basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerweg: gezamenlijk lezen van het boekje A midsummer night's 

dream in instructielokaal waarbij tekst via cd voorgelezen wordt en leerlingen meelezen. 

 20 minuten instructie door de docent verzorging voor 5 leerlingen: het broodtrommeltje. De 

opdracht is aan de hand van de schijf van 5 een gezond broodtrommeltje samen te stellen. 

Docent stelt vragen. Het aantal leerlingen neemt toe tijdens deze instructie. Het 

samengestelde broodtrommeltje wordt genuttigd. 

 35 minuten biologie-instructie over erfelijkheid voor 8 leerlingen kaderberoepsgerichte 

leerweg in instructielokaal met behulp van beamer en opdracht 'om te zien of je het 

begrepen hebt'. Erfelijkheid is onderdeel van het eindexamen voor de KB. Docent licht voor 

de leerlingen individueel het schema toe. 

 20 minuten instructie van de docent Nederlands over gedichten, leerlingen maken daarna 

een gedicht. 

 20 minuten instructie van de docent godsdienst. Daarna een opdracht: maak een werkstukje 

van 2 A4tjes: 1 A4 gaat over jouw eigen levensbeschouwing, het tweede A4tje over een 

levensbeschouwing die niet bij je past. Het gaat hier vooral om je eigen mening. 

 Een leerling deed (inhaal)proefjes voor biologie. 

 Ongeveer 8 leerlingen knipten en plakten uit folders van bouwmarkten om de ideale 

badkamer samen te stellen. 

 Ongeveer 8 leerlingen die inkopen opruimden en leerlingen die de lunch serveerden en later 

opruimden. 

 

Samenvatting 

De docenten op beide scholen geven invulling aan hun rol als coach en begeleider. Dit geldt 

zeker voor hun rol op het leerplein. Hiernaast wordt in de afzonderlijke klaslokalen door de 

docenten een meer klassikale instructieve aanpak gevolgd. Op school 1 worden de opdrachten 

op het leerplein steeds in groepjes gedaan. Op school 2 is dat veel minder zichtbaar. 
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2.2.2.7 Evaluatie 
 

Aspect Beoogd: 

14 Beoordeling binnen competentiegericht onderwijs is zowel gericht op het resultaat 

van het leerproces - het product - als op het leerproces zelf. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende competentiegerichte beoordelingsmethoden: 

 individueel voortgangsgesprek, meestal gecombineerd met 

 het bespreken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, onder andere op basis van 

ontwikkelingslijnen per algemene vaardigheid of competentie (in de vorm van 

rubrics). 

Onderstaande componenten worden al of niet in combinatie met elkaar beoordeeld: 

 beroepsgerichte kennis en vaardigheden 

 algemene vaardigheden 

 kennis uit de algemene vakken. 

15 In het SLO-concept van CGL zijn destijds geen uitspraken gedaan over de frequentie 

van zelfevaluatie en peer evaluatie. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de 

betrokkenheid van de volgende personen: de leerling zelf, medeleerlingen, docenten, 

het werkveld en externe deskundigen. Met name rubrics zijn geschikt bij zelfevaluatie 

en peer evaluatie. 

 
School 1 
 

Echte POP-gesprekken zijn er twee keer per jaar met de mentor. Elke groep heeft wel elke 

week een coachingsuur, dat is het vroegere mentoruur en dat gebeurt in een klaslokaal. Als een 

leerling echt achterblijft, volgen er voortgangsgesprekken door de mentor, maar dat speelt zich 

buiten de werkplekkenstructuur af. 

 

Wat docenten vinden  

Het gebruik van de evaluatiemethoden tussen de vier vakdocenten varieert. De vier docenten 

zijn het in de vragenlijst met elkaar eens over het gebruik van het portfoliogesprek (nooit) en de 

zelfbeoordeling en het elkaar beoordelen van leerlingen (af en toe). In het gebruik van de 

volgende beoordelingvormen liggen de vier docenten op een schaal van 4 één tot drie punten 

uit elkaar: 

 bespreken van POP: af en toe - regelmatig; 1 punt uit elkaar 

 ontwikkelingslijnen: af en toe - vaak tot zeer vaak; 2 punten uit elkaar 

 beoordelaar van buiten: nooit – regelmatig; 2 punten uit elkaar 

 beoordelingsrubrieken (rubrics): nooit - vaak tot zeer vaak; 3 punten uit elkaar 

 proeven van bekwaamheid: nooit - vaak tot zeer vaak; 3 punten uit elkaar. 
 

Wat leerlingen vinden 

Leerlingen krijgen voor de gemaakte opdrachten een cijfer. In de beoordeling is ook de wijze 

waarop ze de opdracht hebben aangepakt meegenomen. De leerlingen worden meestal niet 

door een andere leerling beoordeeld en ze beoordelen zichzelf af en toe. 

De leerlingen geven aan dat zij niet vaak een POP-gesprek hebben maar dat zij een gesprek bij 

de mentor kunnen aanvragen. Het POP-gesprek wordt zowel individueel gevoerd als samen 

met andere leerlingen. De duur van een gesprek is doorgaans 5 tot 10 minuten.  
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School 2 

De toetsen die bekeken zijn bevragen vooral theoretische kennis, zoals noem..., wat 

betekent....,  waarom.... enzovoort.  

De docenten zijn op zoek naar hoe ze competenties kunnen beoordelen. Aanvankelijk werkten 

ze meer met rubrics. Nu is er een lijst van competenties opgesteld waarmee de leerlingen zich 

een beeld kunnen vormen van wat een bepaalde competentie inhoudt. De leerlingen kunnen 

zichzelf beoordelen en daarna worden de competenties in een mentoruur besproken. Ook voor 

de stage is een beoordelingslijst ontwikkeld. 

 

Wat leerlingen vinden  

Leerlingen krijgen voor de gemaakte opdrachten een cijfer. De aanpak wordt volgens veertien 

leerlingen af en toe besproken en volgens vijf leerlingen vaak. Dat geldt zowel voor de 

binnenschools uitgevoerde opdrachten als die tijdens de stage. 

Leerlingen geven aan weinig in een gesprek beoordeeld te worden, meestal met een cijfer. Ze 

worden nooit door een andere leerling beoordeeld en ze beoordelen zichzelf weinig (een 

leerling zegt zeer vaak, twee leerlingen geven aan vaak, 12 leerlingen zeggen af en toe en 8 

leerlingen nooit) De stagebegeleider beoordeelt regelmatig een opdracht.  

De leerlingen hebben in elke periode op een vast moment hun voortgangsgesprek of POP-

gesprek. Mochten de leerlingen dat willen, dan kunnen zij een gesprek aanvragen. Het gesprek 

voeren zij met de mentor (personal coach). Aan de orde komt onder andere hoever de 

leerlingen met hun werk zijn gevorderd en waaraan ze extra aandacht moeten besteden. In de 

meeste gevallen duren de gesprekken hooguit 10 minuten en worden ze individueel gevoerd.  

 

Wat docenten vinden 

De docenten geven aan de eindexamenkandidaten regelmatig, vaak dan wel zeer vaak in een 

individueel gesprek te beoordelen op grond van een POP. Ook beoordelen leerlingen zichzelf 

en elkaar regelmatig, vaak dan wel zeer vaak, maar dit geldt niet voor de docenten Engels en 

biologie. Ook wordt er beoordeeld door een opdrachtgever van buiten de school. 

 

Samenvatting 

De scholen hebben geprobeerd het beoogde curriculum rond beoordeling te implementeren, 

maar zij zijn hierbij gestuit op praktische problemen: de verhouding tussen inspanning en wat 

het opleverde raakte uit balans. Beide scholen zijn begonnen met het werken met rubrics, maar 

zij geven aan dat het individueel werken met rubrics arbeidsintensief is en hen verhoudings-

gewijs te weinig bruikbare informatie oplevert.  

Zowel school 2 als school 1 zoekt naar nieuwe vormen van competentiebeoordeling waarbij ze 

bijvoorbeeld klassikaal met leerlingen een algemene competentielijst bespreken en leerlingen 

vragen zelf toelichting te geven op de eigen competenties. Daarmee maken ze leerlingen meer 

bewust van de competenties, beoordeling is daarbij niet direct aan de orde. Zelfbeoordeling en 

reflectie vindt school 2 wel belangrijk.  

In het beoogde curriculum wordt ook voor formatieve evaluatie zelfbeoordeling en peer beoor-

deling voorgesteld. Leerlingen van beide scholen zeggen echter zichzelf slechts af en toe, en 

medeleerlingen nooit te beoordelen.  
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2.3 Conclusies 
Voor elk van de zeven onderwerpen geven we kort aan in hoeverre het concept, voor zover wij 

dat hebben kunnen waarnemen, is geïmplementeerd zoals beoogd. Onder de aandachtspunten 

nemen we die aspecten op waaraan wij ter verbetering van het SLO-concept voor CGL op het 

vmbo nog aandacht moeten geven.  

 

Locatie 

Op beide scholen is er sprake van een goed geoutilleerd leerplein waarop leerlingen werken 

aan de beroepsgerichte opdrachten.  

 

Roostering, organisatie onderwijs 

De scholen vertonen kenmerken van het beoogde concept, maar school 1 heeft het concept op 

dit punt niet volledig geïmplementeerd. School 1 heeft het onderwijs in de avo-vakken buiten het 

leerplein gelaten. 

 

Stage 

Het aspect stage is grotendeels niet geïmplementeerd zoals beoogd. Op beide scholen wordt 

de beschreven level-indeling niet of slechts zeer ten dele gehanteerd.  

 

Keuze en ordening leerstof 

Op beide scholen werken leerlingen aan hele beroepsgerichte taken in realistische contexten 

waarbij het werken aan algemene vaardigheden in de opdrachten is verwerkt. Vakkenintegratie 

komt echter op beide scholen niet goed uit de verf. School 1 heeft besloten af te zien van 

integratie en op school 2 worstelen met name avo-docenten met de vraag in welke mate zij hun 

vakleerstof kunnen integreren in de beroepsgerichte opdrachten, zonder dat dit ten koste gaat 

van het realiseren van de eindtermen uit de examenprogramma's.  

 

Groeperingsvorm docenten 

Op beide scholen is sprake van teamteaching. Op school 1 zijn de avo-vakdocenten niet op het 

leerplein aanwezig, op school 2 wel. Op school 1 is de pedagogische aanpak door de docenten 

verzorging en de onderwijsassistenten goed op elkaar afgestemd. Op school 2 was er geen 

samenhangende pedagogische aanpak zichtbaar. 

 

Didactische werkvormen 

De docenten op beide scholen geven zeker op het leerplein invulling aan hun rol als begeleider 

en coach. Deze rol lijkt echter voor docenten verzorging makkelijker in te vullen dan voor avo-

docenten. Avo-docenten hebben meer dan docenten verzorging behoefte aan klassikale 

instructiemomenten.  

 

Evaluatie 

Beide scholen hebben geprobeerd het concept te implementeren zoals beoogd, maar ze zijn 

nog zoekende naar een manier waarop zij dit efficiënt kunnen doen. Het individueel met 

leerlingen werken met rubrics is volgens de docenten arbeidsintensief en levert hen 

verhoudingsgewijs te weinig bruikbare informatie op.  

 

Reflecterend op de uitkomsten van de casestudies, komen we tot de conclusie dat de aspecten 

uit het beoogde curriculum met betrekking tot didactische werkvormen, groeperingsvorm 

docenten, roostering en locatie grotendeels zijn geïmplementeerd. Rond de stage, evaluatie en 

keuze en ordening leerstof en dan met name vakkenintegratie is er nog een aantal aspecten dat 

meer aandacht nodig heeft. 
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Het gaat dan om de volgende aandachtspunten. 

 Keuze en ordening leerstof, rond het onderdeel vakkenintegratie: onderzoek naar de 

behoefte van scholen: wat hebben scholen nodig om vakkenintegratie succesvol in te 

kunnen voeren?  

 Stage: visie op de samenhang tussen onderwijs binnen de school en stage buiten de school 

nader uitwerken. 

 Evaluatie: nader onderzoek naar efficiënte manieren om aan evaluatie binnen de context 

van het SLO-concept voor competentiegericht leren vorm te kunnen geven. 

 

2.4 Verband uitkomsten survey en casestudies 
In deze paragraaf vergelijken wij de uitkomsten van de survey met die van de casestudies. Op 

de volgende aspecten komen de uitkomsten van de survey en de casestudies overeen (zie 

hiervoor tabel 2.1): 

1. Visie op onderwijs en leren  

3. Aandacht voor specifieke competenties 

4. Integratie vakkennis en vakpraktijk  

8. Eigen lesmateriaal 

9. Deeltaak versus volledige taak 

14. Evaluatie: frequentie competentiegerichte opdrachten  

15. Evaluatie: frequentie zelfevaluatie en peer evaluatie. 

De aspecten 1, 3, 4 en 8 zijn volgens de survey op beide scholen sterk competentiegericht. 

Voor de aspecten 14 en 15 (Evaluatie) behoren de scholen tot de middencategorie als het gaat 

om competentiegerichtheid. Voor de casestudie hebben we de aspecten 1 en 8 niet onderzocht.  

Bij het onderwerp Evaluatie hebben we geconcludeerd dat scholen dit niet hebben geïmple-

menteerd zoals beoogd. De survey en de casestudie komen hier overeen.  

De overblijvende aspecten 3, 4 en 9 komen ook in de casestudie naar voren als geïmplemen-

teerd zoals beoogd. 

 

Wat betreft een aantal andere aspecten zijn er uit de survey verschillen tussen school 1 en 2 

naar voren gekomen: 

2. tijdsbesteding aan competenties (veel versus relatief weinig) 

5. de integratie van avo- en beroepsgerichte vakken (geen versus sterke vakkenintegratie) 

6. didactische werkvormen (coöperatieve werkvormen versus traditionele werkvormen) 

7. frequentie beroepsgerichte opdrachten op school (vaak versus regelmatig ) 

10. het werken in een kernteam (smal samengesteld versus breed kernteam) 

11. het rooster (alleen een vakkenrooster in dagdelen versus werken met onder meer een vrij  

rooster) 

12. de locatie (praktijk- of combilokaal versus leerplein) 

13. de tijd die leerlingen aan stages besteden (middelmatig versus veel).  

 

Hieronder worden de verschillen tussen de scholen kort toegelicht vanuit de casestudies. De 

scholen hebben bij de implementatie van CGL elk een andere keuze gemaakt. School 1 heeft 

indertijd besloten de avo-vakken niet te integreren met de beroepsgerichte opdrachten 

verzorging. Voor de aspecten 5, 10, en 11 is school 1 om deze reden minder competentie-

gericht: er is geen integratie van avo-vakken en beroepsgerichte vakken, er wordt gewerkt met 

een smal kernteam van alleen docenten verzorging en klassenassistenten en er bestaat een 

rooster in dagdelen. Deze aspecten komen overeen met de bevindingen in de casestudie. 

Aspect 12 is meer een kwestie van interpretatie: naast het leerplein zijn er ook lokalen waarin 

de avo-vakken gegeven worden.  
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Op school 2 worden de avo-vakken zoveel mogelijk geïntegreerd in de beroepsgerichte 

opdrachten en de avo-docenten begeleiden de leerlingen grotendeels op het leerplein en geven 

daar workshops. Met name voor de aspecten 10, 11 en 12 blijkt school 2 in de casestudie, net 

als in de survey, zeer competentiegericht. Met betrekking tot aspect 5 lijkt school 2 in de 

casestudie minder competentiegericht dan in de survey: er is wel geprobeerd de avo-vakken te 

integreren met de beroepsgerichte vakken, maar dit is naar de mening van de avo-docenten 

niet helemaal geslaagd. 

  

De aspecten 2, 7 en 13 hebben vooral te maken met de stage. Op school 1 werken leerlingen 

veel aan beroepsgerichte opdrachten binnen de school, dit zijn vaak opdrachten van de school 

zelf, zoals de lunch verzorgen en een strijkservice. De tijdsbesteding aan competenties is groot 

evenals de frequentie beroepsgerichte opdrachten. Op de aspecten 2 en 7 is school 1 ook in de 

casestudie sterk competentiegericht. Op het aspect tijdsbesteding aan stages behoort school 1 

tot de middencategorie van scholen, want de leerlingen gaan niet bijzonder veel op stage. Dit 

komt overeen met de casestudie. Uit de casestudie blijkt dat de leerlingen van school 2 

minimaal één dag en vanaf periode 3 twee dagen per week op stage gaan, dit is bijzonder veel. 

De leerlingen besteden veel tijd aan stages en andere beroepsgerichte activiteiten buiten de 

school. Het spreekt vanzelf dat ze om die reden minder beroepsgerichte opdrachten op school 

doen. Leerlingen werken vooral buiten de school, op de stage aan hun competentieontwik-

keling. De bevindingen uit de casestudie stemmen op deze aspecten geheel overeen met de 

survey. 

 

Ten aanzien van de didactische werkvormen, aspect 6, is er geen sluitende verklaring te geven 

voor de traditionele werkvormen op school 2. Op school 2 hebben we gezien dat de docenten 

op het leerplein instructie gaven aan groepjes van wisselende samenstelling. Slechts weinig 

groepjes voerden zelfstandig beroepsgerichte opdrachten uit, maar in het geheel hebben we 

niet kunnen constateren dat hier sprake was van alleen traditionele werkvormen. We zijn meer 

geneigd hier te spreken van gemengde werkvormen. Op dit aspect komt de casestudie niet 

overeen met de survey. 

 

 



 

3. Het gerealiseerde curriculum 
 

 

 

 

 

 

Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het SLO-concept voor competentiegericht 

onderwijs was dat de aandacht voor de ontwikkeling van de competenties niet ten koste zou 

mogen gaan van de kennis en vaardigheden uit het examenprogramma verzorging. Om de 

beheersing van de vakkennis en de vaardigheden te kunnen meten heeft Cito twee schriftelijke 

toetsen samengesteld. Het betrof een algemene kennistoets en drie vaardigheidsgerichte 

opdrachten voor het vak verzorging. Daarnaast zijn de resultaten van de leerlingen van de 

ontwikkelscholen op een opdrachtspecifieke kennistoets uit het examen verzorging 2009 

vergeleken met het landelijk gemiddelde.  

In paragraaf 1 worden achtereenvolgens de toetsen, de resultaten en de vergelijking 

beschreven. In paragraaf 2 geven de onderzoekers van Cito een korte reflectie op de 

resultaten. 

De leerlingenprestaties op de toetsen en de vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn 

voorgelegd aan vertegenwoordigers van de SLO-ontwikkelscholen. Wij hebben hen gevraagd 

op de uitkomsten te reageren, hetgeen is beschreven in paragraaf 3. In de laatste paragraaf 

leggen de onderzoekers van SLO en Cito in een beschouwing een relatie tussen de toetsen, de 

resultaten en het commentaar van de scholen aan de ene kant en het geïmplementeerde 

curriculum aan de andere kant.  

Zie voor het volledige onderzoeksrapport: Kuhlemeier, H. & Wagenaar, F., (2009). Prestaties 

voor enkele schriftelijke vaardigheden op twee SLO-ontwikkelscholen, Cito, Arnhem.3  
 

3.1 De leerlingprestaties  
Om de beheersing van de kennis en vaardigheden te kunnen meten heeft Cito twee schriftelijke 

toetsen samengesteld. Deze toetsen zijn in april 2009 aan de eindexamenleerlingen van de 

kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerlingen van de twee ontwikkelscholen 

voorgelegd. In totaal ging het om 109 leerlingen.  
 

Algemene kennistoets met 35 meerkeuze-items 

De eerste toets was een algemene kennistoets met 35 meerkeuze-opgaven over het vak 

verzorging. De opgaven waren alle afkomstig uit de Centraal Schriftelijke en Praktische 

Examens (CSPE) Verzorging voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 2007. Naar 

het oordeel van de samenstellers vormen de opgaven een representatieve afspiegeling van de 

vakspecifieke kennis die van examenkandidaten na twee jaar onderwijs in het vak verzorging 

verwacht mag worden. De kennistoets bestond uit drie onderdelen: 

1. Zorg en jongeren (opgaven 1 t/m 9) 

2. Zorg en ouderen (opgaven 10 t/m 27) 

3. Zorg en letsel (opgaven 27 t/m 35). 

In 2007 bleek onderdeel 1, Zorg en jongeren, het minst goed gemaakt te zijn. Onderdeel 2, Zorg 

en ouderen, was het best gemaakt. Ook voor de twee ontwikkelscholen was dit zo. Een 

vergelijking tussen de prestaties van de leerlingen van de ontwikkelscholen en de hele 

 
3
 Het rapport is te downloaden op de site van SLO:  

http://www.slo.nl/downloads/documenten/Prestaties-schriftelijke-vaardigheden-2-SLO-ontwikkelscholen.pdf/  
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leerlingenpopulatie van 2007 kan alleen gemaakt worden voor onderdeel 2, Zorg en ouderen, 

omdat alle opgaven hiervan overeen komen met het examen van 2007. Landelijk gezien 

maakte de gemiddelde KB-kandidaat 10.65 van de 18 opgaven correct. Op school 1 had de 

gemiddelde KB-leerling 8.56 opgaven goed en op school 2 waren het er 8.85. Met de grootst 

mogelijke voorzichtigheid zou voor dit onderdeel afgeleid kunnen worden dat de prestaties van 

de KB-leerlingen van beide SLO-scholen wat lager liggen dan het landelijk gemiddelde.  

 

Drie schriftelijke vaardigheidsgerichte opdrachten 

De tweede toets bevatte drie speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde schriftelijke vaardigheids-

gerichte opdrachten die tot doel hebben de beheersing van een aantal vaardigheden uit het 

examenprogramma verzorging vast te stellen. De context van de opdrachten was het 

organiseren van een voorlichtingsavond voor ouders. Bij opdracht A maakten de leerlingen een 

instructie voor een uitnodigingsfolder (20 minuten). Hierbij ligt het accent op taalvaardigheid. Bij 

opdracht B gaat het vooral om rekenvaardigheid, leerlingen maakten een kostenoverzicht van 

de voorlichtingsavond met bijbehorende motivatie (30 minuten) en bij opdracht C ging het om 

de planning van de voorlichtingsavond (20 minuten). Aan de drie opdrachten ging een inleiding 

vooraf (10 minuten). De opdrachten doen een beroep op algemene vaardigheden die in het 

examenprogramma verzorging vermeld zijn in de rubrieken Professionele vaardigheden 

(VZ/K/2), Informatie- en communicatietechnologie (VZ/K/6), Welzijn en jongeren (VZ/K/8), 

Begeleiding van activiteiten (VZ/K/20) en Integratieve opdracht (VZ/K/1). Uit analyse van de 

gegevens blijkt dat de leerlingen opdracht B het beste maakten en dat zij opdracht A, de folder, 

het minst goed maakten. Opdracht A was met slechts 29% goed gemaakte opgaven zeer 

moeilijk voor de leerlingen. Ook opdracht C was met 57% goed gemaakte opgaven niet 

makkelijk. Daarentegen is opdracht B met een gemiddelde van 79% zeer goed gemaakt. Op de 

totale toets behaalde de gemiddelde kandidaat uit het onderzoek 57% van de maximumscores.  

 

De opdrachtspecifieke kennistoetsen uit het centraal examen Verzorging 2009 

De tabel laat zien welke scores de kandidaten van de beide SLO-ontwikkelscholen gemiddeld 

behaalden op de opdrachtspecifieke kennistoetsen uit de examens Verzorging BB en KB 2009 

en hoe zij het deden in vergelijking met de beide populaties van kandidaten die deze examens 

in 2009 aflegden.  

 

Tabel 3.1: Prestaties op de kennistoetsen uit het centraal examen Verzorging per school per 

leerweg en in de populatie van examenkandidaten 

School Examen  

Aantal 

kandidaten 

Aantal 

opgaven Gemiddelde Minimum Maximum 

Standaard

deviatie 

School 1  BB 39 39 20,36 12 31 3,66 

 KB 24 49 32,21 22 41 3,74 

School 2 BB 11 39 17,09 9 21 3,48 

 KB 35 49 28,40 22 39 4,89 

Populatie BB 1445 39 20,50 0 39 4,08 

 KB 1489 49 30,71 0 49 4,41 
  

Kijken we eerst naar de resultaten op het examen Verzorging BB, dan wijkt de gemiddelde 

examenscore op school 1 niet of nauwelijks af van de populatie van examenkandidaten. Het 

gemiddelde van school 2 lijkt voor dit examen duidelijk lager dan het landelijke gemiddelde.  

 

Nemen we vervolgens de resultaten op het examen Verzorging KB in ogenschouw, dan lijkt de 

gemiddelde score van school 1 wat hoger dan het landelijke gemiddelde. Net als bij het BB-

examen ligt de gemiddelde score van school 2 wat onder het landelijke gemiddelde.  
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De gemiddelde scores van de beide scholen verschillen ook significant van elkaar voor beide 

examens. Op het examen Verzorging BB doet school 1 het gemiddeld wat beter dan school 2. 

Ook bij het examen Verzorging KB behalen de kandidaten van school 1 gemiddeld wat hogere 

scores dan die op school 2.  

 

Conclusie 

Bij deze uitkomsten past een groot aantal relativerende kanttekeningen waarvan we er hier drie 

noemen. 

 In de eerste plaats is het aantal scholen en kandidaten klein: 2 scholen en 109 leerlingen. 

Daar staat echter tegenover dat we van beide scholen de vrijwel volledige examenpopulatie 

in het onderzoek hebben betrokken.  

 In de tweede plaats is bij de vergelijking tussen de beide scholen en die met de landelijke 

referentiegegevens geen rekening gehouden met eventuele verschillen tussen de beide 

scholen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie.  

 In de derde plaats zijn de gegevens voor twee van de drie instrumenten niet onder 

examencondities verzameld, maar in een ‘normale’ onderwijssituatie. Het is mogelijk dat de 

leerlingen onder echte examencondities wat hoger gepresteerd zouden hebben. Van de 

andere kant was er tijdens de afname geen sprake van ‘examenstress’ die de prestaties 

negatief zou kunnen beïnvloeden.  
 

De resultaten moeten daarom met de grootst mogelijke voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

De uitkomsten laten hooguit voorzichtige indicaties toe die aanleiding kunnen geven tot nader 

onderzoek. 

 

Waar vergelijking met landelijke referentiegegevens mogelijk is, presteren de leerlingen van 

school 1 gemiddeld rond het landelijk gemiddelde. De leerlingen van school 2 zitten daar 

gemiddeld onder. In zijn algemeenheid lijken de prestaties van BB- en KB-leerlingen op school 

1 gemiddeld wat hoger dan op school 2. 

 

3.2 Bespiegelingen van de twee ontwikkelscholen op de leerling-
prestaties 
De prestaties van de leerlingen hebben we voorgelegd aan vertegenwoordigers van de twee 

SLO-ontwikkelscholen. Op school 1 hebben we gesproken met de coördinator van de afdeling 

verzorging. Op school 2 hebben we het gesprek gevoerd met de coördinator en een docent 

verzorging en werd er een aanvullende e-mail van twee andere docenten verzorging 

meegenomen.  

In de gesprekken hebben we enkele richtvragen gebruikt die onder andere gingen over de 

relatie tussen de toetsen en de kennis van het vak verzorging zoals de leerlingen die op school 

leren. Ook hebben we gevraagd of de toets past bij de manier waarop de school onderwijs geeft 

en of de scholen de prestaties van de leerlingen herkenden.  

Voor de duidelijkheid: op geen enkele manier stond in de gesprekken de kwaliteit van de 

toetsen of de examens waaruit ze zijn samengesteld ter discussie. Wat er in de gesprekken met 

de scholen wel gebeurde, was dat de scholen, omdat de afgenomen algemene kennistoets 

samengesteld is uit de minitoetsen van een eerder examen, bij de bespreking van de resultaten 

op de toetsen ook kritisch commentaar gaven op het examen en het examenprogramma 

verzorging. Wij hebben dit commentaar alleen opgenomen als het iets zegt over het onderwijs 

op de scholen.  

Op enkele plekken (in kaders opgenomen) hebben we een reactie gegeven op de 

bespiegelingen van de scholen.  
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Dekt de algemene kennistoets het geschreven curriculum van het vak verzorging? 

Beide scholen zeggen dat de afgenomen toets de kennis van het vak verzorging toetst. Ze 

geven aan deze stof in hun onderwijs behandeld te hebben. 

Beide scholen zijn niet verbaasd dat het onderdeel 'Zorg en jongeren' op hun school en ook 

landelijk slechter is gemaakt dan de onderdelen 'Zorg en ouderen' en 'Zorg en letsel'. 'Zorg en 

jongeren' gaat vooral over horeca. Volgens school 1 komen de meeste docenten verzorging uit 

de sector zorg en welzijn en niet uit de horeca. Om die reden krijgt horeca op veel vmbo-

scholen over het algemeen weinig aandacht.  

Volgens de docenten van school 2 krijgen de leerlingen van hun school te weinig tijd om zich de 

kennis van verzorging eigen te maken. De oorzaak hiervan is dat ze zoveel op stage gaan. 

Leerlingen krijgen op een horeca-stageplek de kennis van het vak niet te horen, omdat de 

kennis- en vakbegrippen uit de lesmethodes niet in de praktijk gebezigd worden. Op de horeca-

stageplekken koken leerlingen, ze wassen af of beleggen broodjes; woorden als debarrasseren 

en convenience food worden niet gebruikt. Bij 'Zorg en ouderen' is dit waarschijnlijk anders. Er 

wordt in de zorginstellingen meer over zorgvragers, hun kwalen en activiteiten gesproken. Dit 

verklaart volgens school 2 waarom het onderdeel 'Zorg en ouderen' beter is gemaakt. 'Zorg en 

letsel' gaat volgens school 2, net als horeca, ook meer de specialistische kant op. 

 

Reactie SLO: 

Docenten van school 2 vinden veel stage zeer competentiegericht. Er ontstaat echter een 

probleem, omdat het geschreven curriculum, namelijk het examenprogramma, leidend blijft. 

Leerlingen moeten de theoretische kennis beheersen om het examen te kunnen halen. 

Docenten verklaren de resultaten van leerlingen met een verwijzing naar de examens die te 

gedetailleerd naar begrippen zouden vragen en te talig zouden zijn. Blijkbaar hebben de 

docenten bij de invoering van het CGL-concept uit het oog verloren dat het geschreven 

curriculum, namelijk het examenprogramma, leidend is. Dit blijkt ook uit de optimistische 

verwachting dat het examen bij de invoering van CGL zou veranderen.  

 

De scholen leveren op basis van deze kennistoets commentaar op het kennisdeel van het 

examenprogramma van het vak verzorging. School 1 vindt dat het examen te veel kennis bevat 

over uiteenlopende onderwerpen als ouderenzorg, babyzorg, voeding/horeca, schoonmaak-

middelen, jongerenactiviteiten, enzovoort. In de minitoetsen van het CSPE verzorging wordt 

gedetailleerd naar woorden en begrippen gevraagd.  

De docenten van school 2 zeggen dat er in de afgenomen toets en ook in het kennisdeel van 

het examen verzorging veel vaktermen gevraagd worden die de leerlingen niet beheersen, 

zoals convenience food (kant-en-klaarmaaltijden hadden ze wel begrepen), HACCP, 

convectomaat, cambriczwachtel. Deze vaktermen worden door de docenten voor de leerlingen 

in het vmbo in gewone taal omgezet, want volgens hen gaat het op het vmbo om het aanleren 

van praktische vaardigheden en minder om het beheersen van specifieke vakbegrippen. 

 

Reactie Cito: 

De samengestelde kennistoets lijkt inderdaad wat meer vaktermen te bevragen dan een 

doorsnee kennistoets uit de CSPE’s. Hoewel kennis van vaktermen tot de examenstof behoort, 

is de reactie van school 2 vanuit hun standpunt begrijpelijk. Hadden we vaktermen geheel 

vermeden, waren de prestaties van school 2 waarschijnlijk hoger geweest.  
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Past de algemene kennistoets bij het CGL-onderwijs op de ontwikkelscholen? 

De coördinator van school 1 geeft commentaar op het hele CSPE waaruit deze kennistoets 

geselecteerd is. In het examen worden praktijkopdrachten en minitoetsen theorie afgewisseld. 

Volgens de docent is dit geen geschikte manier voor vmbo-leerlingen. Vmbo-leerlingen gaan 

stressen als ze iets in de praktijk moeten doen. Daarna zijn ze niet in staat rustig te lezen voor 

de minitoets. De manier van toetsen veroorzaakt paniek bij de leerlingen. Haar voorstel is dat 

leerlingen eerst alle kennisonderdelen (de minitoetsen) maken en daarna de praktijkopdrachten 

doen.  

 

Reactie SLO: 

School 1 wil dat leerlingen het examen halen. Docenten weten dat leerlingen veel moeite 

hebben met theorie. Opvallend is dat zij ook in de leerplekken op het leerplein het eerste uur 

theorie laten doen, zodat ze de zekerheid hebben dat leerlingen de theoretische stof verwerken. 

Bij de examinering volgt deze school eenzelfde strategie: eerst worden alle (theoretische) 

minitoetsen gedaan. We kunnen constateren dat school 1 hiermee niet geheel aansluit bij het 

concept van CGL, maar dat zij consequent handelt volgens haar visie op wat leerlingen 

aankunnen met betrekking tot de theorie.  

 

Reactie Cito: 

De integratie van vakkennis en vakpraktijk in beroepsgerichte taken is een van de belangrijkste 

kenmerken van CGL. Juist om deze reden worden kennis (minitoetsen) en vaardigheden 

(praktische opdrachten) in de CSPE’s geïntegreerd geëxamineerd, dat wil zeggen: in de context 

van een beroepsgerichte taak. Hoewel begrijpelijk vanuit de zorg om de leerling, staat de keuze 

voor gescheiden afname op gespannen voet met de uitgangspunten van competentiegericht 

toetsen en examineren.  

 

School 2 vindt de toets te talig, de leerlingen moeten te veel lezen om te laten zien dat ze de 

vakkennis beheersen. De leerlingen zijn zwak in taalvaardigheid en daarom worden ze op 

school vaak mondeling getoetst. Bovendien vinden de docenten van school 2 dat niet alle 

kennis met multiple-choice-items bevraagd moet worden, ze zouden liever afwisseling in de 

vraagvorm zien.  

Een docent van school 2 geeft aan dat ze bij de invoering van het CGL verwacht had, dat 

binnen niet al te lange tijd deze vorm van centraal toetsen zou zijn afgeschaft en dat er een 

meer competentiegerichte beoordeling zou komen. 

 

De drie schriftelijke vaardigheidsgerichte opdrachten 

School 1 vindt alleen het laatste onderdeel, planning van de avond, relevant voor de vmbo-

leerlingen, want plannen moet je in de zorg altijd kunnen. Over de eerste twee onderdelen zegt 

de coördinator dat leerlingen dit soort taken niet in de beroepspraktijk tegenkomen en dat je de 

leerlingen daarom ook niet met zulke opdrachten moet toetsen. 'Onzin deze toetsen, het is 

nonsens leerlingen folders te laten maken en een kostenplaatje, want dit zijn activiteiten die ze 

later in hun beroepspraktijk niet tegen zullen komen. Het vmbo is voorbereidend 

beroepsonderwijs, je moet zorgen dat leerlingen kunnen en willen schoonmaken, koken, 

strijken, je moet ze wegwijs maken in de sector zorg, je moet aan hun houding werken.'  

 

Reactie Cito: 

De vaardigheidsgerichte opdrachten doen een beroep op algemene vaardigheden uit het 

examenprogramma. Het maken van een folder en een kostenplaatje zijn opdrachten die in de 

onderwijspraktijk van het vak verzorging veelvuldig geïnstrueerd en geoefend worden.  
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School 2 benoemt vooral dat leerlingen ook bij deze toets te veel moeten lezen en dat de 

ontwikkeling van competenties (in de zin van samenhang tussen kennis, vaardigheden en 

houding) in hun schoolpraktijk vooral mondeling getoetst wordt.  

 

Reactie Cito: 

Het klopt dat mondelinge vragen in de CSPE’s slechts sporadisch worden ingezet. De reden is 

de gebrekkige objectiviteit van mondelinge examinering, waardoor leerlingen met eenzelfde 

prestatie vaak verschillend worden beoordeeld. 

 

Onderdeel A is volgens beide scholen minder goed gemaakt, omdat leerlingen zelf een folder 

gemaakt hebben. Beide scholen denken dat leerlingen niet hebben gezien dat hier de vraag 

was instructie te geven aan medeleerlingen voor het maken van een folder. Op onderdeel B, het 

kostenplaatje, hebben ze op school 2 goed geoefend, want in alle examens van vorige jaren 

komt dit onderdeel voor. De tegenvallende resultaten op onderdeel C, de planning, verbaast 

school 2 wel. Ze vermoeden dat het ermee te maken heeft dat het de laatste opdracht was en 

ze veronderstellen dat de leerlingen deze toets beter gemaakt zouden hebben als die onder 

echte examencondities was afgenomen en op een ander tijdstip in het jaar. 

 

Reactie Cito: 

De surveillant die bij de afname aanwezig was, heeft geen noemenswaardige afwijkingen van 

de voorgeschreven afnamecondities vastgesteld. De leerlingen hebben de opdrachten serieus 

uitgevoerd.  

 

Vergelijking van de prestaties van leerlingen van de ontwikkelscholen op de opdracht-

specifieke kennistoets met het landelijk gemiddelde 2009 

School 1 vindt dat het beeld dat naar voren komt uit deze toetsing wel past. Er zijn veel 

leerlingen met een LWOO-indicatie, zegt de coördinator. In hun onderwijs vindt school 1 het 

belangrijk kennis en vaardigheden aan te leren, want leerlingen kunnen zich niet ontwikkelen 

als ze geen kennis en technieken hebben om iets te doen. De basis moet goed zijn. School 1 

biedt de leerlingen structuur om te leren. De leerlingen moeten ook de stof van het examen 

goed beheersen, want ze moeten het diploma halen. 'Elke ochtend doen we theorie, dan 

werken we de onderwerpen af, daarna beginnen we met iets in de praktijk te doen.'  

 

School 2 noemt het hoge aantal leerlingen met een LWOO-indicatie als oorzaak waarom de 

leerlingen onder het gemiddelde scoren op het centraal examen verzorging van 2009. Ook 

noemen ze de taligheid en de duur van de afname van de praktijktoetsen bij het examen als 

oorzaak voor de mindere resultaten.  

Volgens de coördinator is er nog een andere oorzaak: op school 2 gaat men vrij streng om met 

de examens, ze worden niet vooraf besproken en de afnameprocedure wordt zoals voorge-

schreven gevolgd. In een gesprek met de surveillant van Cito is hem gebleken dat andere 

scholen daar minder streng mee omgaan en bijvoorbeeld de volgorde van de afname 

veranderen.  

 

Beide scholen hebben veel allochtone leerlingen.  

 

Reactie SLO:  

In zijn algemeenheid kunnen we constateren dat het voor scholen die een nieuw onderwijs-

concept invoeren zeer belangrijk is, te blijven zorgen dat leerlingen de stof zoals beschreven in 

het examenprogramma beheersen. SLO-ontwikkelaars moeten hieraan voldoende aandacht 

geven.  
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3.3 Conclusie 
De aandacht voor competentieontwikkeling mag niet ten koste gaan van de prestaties op de 

kennis en vaardigheden uit het examenprogramma verzorging, zo was de claim bij de invoering 

van het CGL-concept op de ontwikkelscholen. Bedoeld wordt hier dat bij de invoering van een 

nieuw onderwijsconcept de resultaten van leerlingen op centraal ontwikkelde, landelijke 

examens op zijn minst gelijk moeten blijven.  

Vergelijking met landelijke referentiegegevens is alleen mogelijk bij de toetsen die ongewijzigd 

uit de CSPE’s zijn overgenomen. Waar dat het geval is, presteren de leerlingen van school 1 

gemiddeld rond het landelijke gemiddelde. De leerlingen van school 2 zitten daar gemiddeld 

onder.  

 

Voor de wat achterblijvende resultaten van school 2 zijn twee verklaringen te geven:  

 leerlingen op school 2 besteden erg veel tijd aan stage waardoor zij te weinig tijd lijken te 

hebben om zich de theoretische stof eigen te maken; 

 leerlingen op school 2 zijn niet gewend aan schriftelijke toetsen, omdat de school veel 

mondeling toetst. 

 

Vooralsnog lijken de achterblijvende resultaten op school 2 niet gerelateerd aan het door SLO 

beoogde concept van CGL. Voor beide verklaringen geldt dat de plausibiliteit ongewis is en dat 

alleen nader onderzoek meer uitsluitsel kan geven.  
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Bijlage 1 Theoretisch kader CGL 
 

 

 

 

 

De kenmerken van CGL die een panel van vijf leerplan- en toetsdeskundigen op basis van een 

literatuurstudie heeft opgesteld bij de start van het onderzoek onder docenten verzorging en 

zorg en welzijn-breed naar de invoering van competentiegericht onderwijs in het vmbo.5  

 

Kenmerken Indicatoren voor competentiegerichtheid 

1. Onderwijsvisie Een vooral constructivistische visie op onderwijs en leren. 

2. Leerinhouden: 

Tijdbesteding aan 

competenties  

Competenties staan centraal (dat wil zeggen meer dan 

tweederde van de onderwijstijd wordt besteed aan 

competenties). 

3. Leerinhouden: 

Aandacht voor 

specifieke 

competenties 

In de lessen wordt (zeer) vaak aandacht besteed aan specifieke 

professionele, sociale en communicatieve competenties. 

4. Leerinhouden: 

Integratie 

vakkennis en 

vakpraktijk 

Sterke integratie van vakkennis en vakpraktijk (dat wil zeggen 

de kennis van het beroepsgerichte vak wordt geheel 

geïntegreerd in de vakpraktijk aangeboden, bijvoorbeeld in de 

vorm van beroepsgerichte opdrachten of zogeheten prestaties). 

5. Leerinhouden: 

Integratie avo- en 

beroepsgerichte 

vakken 

Sterke integratie van avo en beroepsgericht (dat wil zeggen 

onderdelen van de leerstof van drie of meer avo- vakken en het 

beroepsgerichte vak worden geïntegreerd aangeboden). 

6. Didactische 

werkvormen 

Vooral coöperatieve werkvormen (dat wil zeggen de leerlingen 

werken minimaal de helft van de onderwijstijd in groepjes EN 

krijgen minimaal tien procent van de tijd frontaal-klassikaal les 

EN werken minimaal tien procent van de tijd individueel). 

7. Leeractiviteiten: 

Frequentie 

beroepsgerichte 

opdrachten op 

school  

Leerlingen werken vaak tot zeer vaak met beroepsgerichte 

opdrachten binnen de school. 

8. Lesmateriaal: 

Gebruik eigen 

lesmateriaal 

Sterk leergangonafhankelijk (dat wil zeggen meer dan 50% van 

het lesmateriaal is door de docent of de school zelf ontwikkeld). 

9. Lesmateriaal: 

Deeltaak versus 

volledige taak 

Leerlingen werken veel met vrij uitvoerbare opdrachten die zij 

op vele manieren kunnen uitvoeren en waarbij zij het eind-

product geheel zelf kunnen bepalen (dat wil zeggen meer dan 

een kwart van de tijd met vrij uitvoerbare opdrachten).  

10. Groeperingsvorm 

docenten 

Breed samengesteld kernteam (dat wil zeggen de docent staat 

meestal samen met ten minste één andere docent beroeps-

gerichte vakken en ten minste één avo-docent voor de groep 

leerlingen). 

 
5 Kuhlemeier et al, 2010. 
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11. Organisatievormen: 

Vakken- versus 

innovatief rooster 

Een vernieuwend rooster (dat wil zeggen een horizontaal 

rooster waarbij docenten van twee of meer vakken 

verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen OF een vrij 

rooster waarbij het vakkenrooster geheel vervangen is door een 

planningssysteem voor individuele leerroutes). 

12. Locatie: 

Onderwijsruimte op 

school 

Vooral in een lesplein of multifunctionele ruimte (dat wil zeggen 

vaak tot altijd in lesplein of multifunctionele ruimte, eventueel in 

combinatie met ten minste af en toe in enige andere locatie). 

13. Locatie: 

Tijdbesteding aan 

stages 

Leerlingen besteden veel tijd aan stages en andere vormen van 

beroepsgericht leren buiten de school (dat wil zeggen meer dan 

40 volledige dagen in het derde en vierde leerjaar tezamen). 

14. Evaluatie: 

Frequentie 

competentie-

gerichte evaluatie 

De docent maakt vaak gebruik van zes specifieke competentie-

gerichte beoordelingsmethoden (dat wil zeggen meer dan 

regelmatig tot vaak tot zeer vaak). 

15. Evaluatie: 

Frequentie 

zelfevaluatie en 

peer evaluatie 

De leerlingen maken vaak gebruik van zelfevaluatie en peer 

evaluatie (dat wil zeggen meer dan regelmatig tot vaak tot zeer 

vaak). 
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