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Samenvatting 
 

 

 

 

 

In het vmbo is de invoering van competentiegericht onderwijs (CGO) in volle gang. Over de 

mate waarin en de wijze waarop dat gebeurt, is nog weinig bekend. In dit onderzoek is 

nagegaan in hoeverre CGO overeenkomstig de uitgangspunten is ingevoerd in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. De implementatie van CGO is vastgesteld door 

middel van een landelijke schriftelijke enquête onder docenten verzorging (VZ) en zorg-en-

welzijn breed (ZWB). De vragenlijsten zijn verzonden aan alle vestigingen voor voortgezet 

onderwijs die zich met een of meer kandidaten hadden ingeschreven voor de centrale examens 

2009 VZ en ZWB in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Van deze 

populatie van 370 vestigingen heeft 72% aan het onderzoek deelgenomen zodat de resultaten 

als representatief mogen worden beschouwd.  

 

Op basis van een literatuurstudie naar de kenmerken van CGO heeft een panel van vijf 

leerplan- en toetsdeskundigen vijftien indicatoren voor de competentiegerichtheid van het 

onderwijs ontwikkeld. De indicatoren betreffen de visie op onderwijs en leren, de keuze en 

ordening van de leerstof, de didactische werkvormen, de leeractiviteiten, het lesmateriaal en de 

media, de groeperingsvormen, de organisatievormen, de plaats waar het leren plaatsvindt en de 

evaluatie van de leervorderingen. Per indicator zijn drie implementatieniveaus ofwel 

ontwikkelingsstadia onderscheiden: geen, beperkte en sterke competentiegerichtheid.  

 

Slechts weinig vestigingen blijken veel kenmerken van CGO op het hoogste 

implementatieniveau in praktijk te brengen. Daarentegen zijn er zeer veel vestigingen die geen 

of hooguit enkele kenmerken zoals bedoeld implementeren. Deze bevindingen lijken er op te 

wijzen dat de kenmerken van CGO zoals we die uit de literatuur kennen nog maar mondjesmaat 

in praktijk worden gebracht. Kennelijk is er op alle vestigingen nog meer dan voldoende ruimte 

voor de verdere verhoging van de competentiegerichtheid van het onderwijs.  

 

Het onderzoek laat verder zien dat vestigingen CGO doorgaans op fragmentarische en weinig 

coherente wijze invoeren. De implementatiegraad verschilt sterk van kenmerk tot kenmerk. Zo 

bestaat er een aanzienlijke discrepantie tussen de ruime aandacht voor de competenties uit het 

examenprogramma en het nog zeer beperkte gebruik van competentiegerichte toetsvormen. 

Ook lijken veel vestigingen competenties centraal te stellen zonder ondersteunende 

maatregelen op het terrein van bijvoorbeeld vakkenintegratie, team teaching en de inrichting 

van de onderwijsruimte. Uit het gegeven dat het concept van CGO geen fervente tegenstanders 

kent en een derde van de respondenten blijk geeft van een sterk competentiegerichte visie 

kunnen we opmaken dat het draagvlak onder docenten groot is. Het verdient aanbeveling de 

vestigingen die dat willen verder te ondersteunen en begeleiden bij de integrale en 

systematische invoering ervan in de onderwijspraktijk.  

 

Een tweede doel van de studie was het vaststellen van de implementatieprofielen van de twee 

ontwikkelscholen (hier school 1 en school 2 genoemd) die enkele jaren meewerkten aan de 

ontwikkeling van het SLO-concept van CGO. Beide scholen blijken tot de groep vestigingen in 

Nederland te behoren waar CGO het verst ontwikkeld is. Op de ene school zijn negen van de 

vijftien kenmerken sterk ontwikkeld en op de andere zijn het er acht. Van alle vestigingen in het 

onderzoek is school 2 het verst met CGO. Op school 1 is CGO iets minder sterk ontwikkeld, 

maar ook deze school  behoort nog steeds tot de bovenste één procent van Nederland. Al met 
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al kunnen we constateren dat het SLO samen met de twee vestigingen gelukt is om 

vernieuwend onderwijs te realiseren dat ver boven het maaiveld uitsteekt.  

 

Een derde doel van de studie was het verkennen van de mogelijkheden van een grootschalig 

(quasi-)experimenteel vervolgonderzoek naar de effectiviteit van competentiegericht onderwijs 

bij de vakken VZ en ZWB. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor de controlegroep 

voldoende vestigingen voorhanden zijn, maar dat potentiële vestigingen voor de experimentele 

groep dun gezaaid zijn. Tegelijkertijd lijkt de implementatie van CGO op de meest 

vernieuwende vestigingen doorgaans nog te gering en te divers om al positieve effecten op de 

leeropbrengsten te kunnen aantonen. Een eerste voorlopige conclusie is dat er op dit moment 

nog onvoldoende is voldaan aan de voorwaarden voor zinvol (quasi-)experimenteel onderzoek 

naar de effectiviteit van CGO bij de vakken VZ en ZWB in de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo.  

 

 



 

1. Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

De laatste jaren staat de competentiegerichte benadering van onderwijzen en leren sterk in de 

belangstelling. Invoering van competentiegericht onderwijs (CGO) is niet alleen een kwestie van 

het centraal stellen van competenties in het onderwijs. Het heeft ook ingrijpende consequenties 

voor de rol van de docent, de pedagogisch-didactische aanpak, de toetsing, de inrichting van de 

onderwijsruimte en de relatie met de externe omgeving. Docenten moeten zich onder meer een 

nieuw repertoire aan kennis, vaardigheden, houdingen en handelingen eigen maken. In het 

middelbaar beroepsonderwijs hebben de instellingen tot augustus 2010 de tijd om 

competentiegericht onderwijs op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers in te voeren. In het 

voorbereidende beroepsonderwijs werken veel scholen op basis van vrijwilligheid aan de 

invoering van CGO. Vaak gebeurt dit in het kader van de werkplekkenstructuur (WPS) of de 

invoering van leerwerktrajecten.  

 

Ingrijpende vernieuwingen worden in de praktijk vaak anders uitgevoerd dan oorspronkelijk 

bedoeld (De Kock, 2005; Fullan & Pomfret, 1977; Fullan, 1991). Het vertalen van het nieuwe 

onderwijsconcept naar de dagelijkse onderwijspraktijk verloopt meestal niet zonder slag of 

stoot. Docenten moeten leren de vernieuwing overeenkomstig de uitgangspunten in praktijk te 

brengen. Implementatieproblemen kunnen ertoe leiden dat de feitelijke praktijk afwijkt van de 

beoogde praktijk (Edelenbos en anderen, 2004; De Vries, 2005). Analyse van discrepanties 

tussen de feitelijke en beoogde implementatie kan leiden tot verbetering van het nieuwe 

onderwijsconcept en het curriculummateriaal en/of de uitvoering van de vernieuwing in de 

dagelijkse lespraktijk. Naar de feitelijke invoering van nieuwe onderwijsvormen zoals CGO en 

de effecten ervan op de leerresultaten is nog weinig systematisch onderzoek gedaan (Teurlings, 

Van Wolput & Vermeulen, 2006). Deze studie heeft tot doel na te gaan in hoeverre deze nieuwe 

onderwijsvorm overeenkomstig de uitgangspunten is ingevoerd in de bovenbouw van de basis- 

en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is gericht op twee vakken die zich door 

hun praktische en beroepsgerichte karakter bij uitstek lenen voor een competentiegerichte 

benadering, te weten verzorging (VZ) en zorg-en-welzijn breed (ZWB). De implementatie van 

CGO is vastgesteld door middel van een landelijke schriftelijke enquête onder docenten VZ en 

ZWB.  

 

Een geschikte methode om de implementatiegraad van een vernieuwing vast te stellen is het 

werken met zogeheten innovatie- en implementatieprofielen (Leithwood & Montgomery, 1987; 

van den Akker & Voogt, 1994). Een innovatieprofiel beschrijft de beoogde vernieuwing in 

onderzoekbare termen, onder meer door aan te geven wat de vernieuwing onderscheidt van de 

gangbare onderwijspraktijk. Een implementatieprofiel laat zien in hoeverre een innovatieprofiel 

in de dagelijkse onderwijspraktijk gerealiseerd wordt. Het geeft aan hoe ver de feitelijke 

onderwijspraktijk nog verwijderd is van het veronderstelde ideaal van een volledige 

implementatie. Onderzoekers kunnen een implementatieprofiel vaststellen door docenten te 

bevragen of hun lessen te observeren. Een individueel implementatieprofiel wordt ook wel een 

gebruikersprofiel genoemd. Het geeft inzicht in de afstand tussen de feitelijke en de beoogde 

situatie voor een individuele docent of school. Door de vastgestelde profielen over alle 

gebruikers te aggregeren, ontstaat een implementatieprofiel dat inzicht geeft in de mate van 

implementatie bij de doelgroep als geheel. Een landelijk implementatieprofiel laat zien in 

hoeverre de vernieuwing tot de feitelijke onderwijspraktijk is doorgedrongen  
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Competentiegericht onderwijs kan op verschillende manieren in praktijk worden gebracht. De 

meest wenselijke vormgeving hangt onder meer af van het type leerling, het opleidingstype en 

de omgeving van de school. Desalniettemin lijkt er in de literatuur over een aantal algemene 

kenmerken brede overeenstemming te bestaan. De ontwikkeling van het innovatieprofiel in 

deze studie is gebaseerd op een analyse van de algemene kenmerken van CGO zoals deze in 

de omvangrijke Nederlandstalige literatuur zijn beschreven (zie literatuurlijst p. 39)  

De literatuurstudie was gericht op het in kaart brengen van de uiterlijke verschijningsvormen van 

CGO en niet op de achterliggende motieven, de veronderstelde leeropbrengsten of het proces 

van invoering. De algemene kenmerken van CGO zijn gerubriceerd in negen dimensies die zijn 

ontleend aan de onderwijsmodellen van de Corte, Geerlings, Lagerweij, Peters en 

Vandenberghe (1976) en van den Akker (2003). De negen dimensies zijn:  

a. De visie op onderwijs en leren. 

b. De keuze en ordening van de leerstof. 

c. De didactische werkvormen. 

d. De leeractiviteiten. 

e. Het lesmateriaal en de media. 

f De groeperingsvormen. 

g De organisatievormen. 

h. De plaats waar het leren plaatsvindt.  

i De evaluatie van de leervorderingen.  

Samen bieden de negen dimensies het inhoudelijke kader voor het vaststellen van de beoogde 

en feitelijke implementatie van CGO.  

 

Een van de belangrijkste uitdagingen waar onderwijsvernieuwers voor komen te staan is het 

aanbrengen van consistentie tussen de verschillende componenten van het onderwijs (van den 

Akker, 2003; Tyler, 1949). Onder het motto dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel zal 

onderwijsvernieuwing alleen een blijvend effect sorteren als de verschillende componenten van 

het onderwijs in onderlinge samenhang worden veranderd. Veranderingen in de inhoud en 

didactiek van het onderwijs moeten bijvoorbeeld een passende weerslag vinden in de evaluatie 

(Van Diggele & Straetmans, 2004; Dochy, Segers & De Rijdt, 2002; WVOI, 2006). Zolang de 

evaluatie nog eenzijdig gericht is op de geïsoleerde toetsing van kennis en vaardigheden zal de 

animo om aan competenties te werken gering zijn. Competentiegerichte toetsvormen kunnen 

ertoe bijdragen dat leerlingen hun passieve, op memorisatie en reproductie gerichte leerstijl 

veranderen in een actieve, meer op betekenis en toepassing gerichte manier van leren. Ook zal 

een competentiegerichte didactiek weinig effect sorteren als er niet tegelijkertijd gunstige 

voorwaarden worden gecreëerd in de sfeer van bijvoorbeeld draagvlak bij docenten, 

lesmateriaal, vakkenintegratie, teamteaching, roosters en onderwijsruimtes. In deze studie is 

ook getracht na te gaan in hoeverre de onderscheiden kenmerken van CGO op een consistente 

en samenhangende wijze in het onderwijs worden ingevoerd. 

Behalve het vaststellen van de mate waarin CGO is ingevoerd in het onderwijs heeft het 

onderzoek nog twee doelen. Het tweede doel is het analyseren van de individuele 

implementatieprofielen van de twee vestigingen die de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO) 

heeft ondersteund bij het ontwikkelen van haar concept van CGO (Rozema en anderen, 2004). 

SLO wil weten in hoeverre de feitelijke implementatie van CGO op de beide vestigingen 

overeenkomt met de beoogde implementatie zoals beschreven in de literatuur. Daarnaast is men 

geïnteresseerd in mogelijke verschillen tussen de beide ontwikkelscholen in de manier waarop 

deze het concept van CGO in praktijk brengen. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan 

het verbeteren van het concept van CGO en/of de invoering ervan in de onderwijspraktijk.  

 

Het derde doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden van een (quasi-) 

experimenteel vervolgonderzoek naar de effectiviteit van competentiegericht onderwijs. In het 

advies ‘Naar meer evidence based onderwijs’ onderstreept de Onderwijsraad (2006) het belang 
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van onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe onderwijsvormen (Onderwijsraad, 2006). Te 

vaak, aldus de Onderwijsraad, blijven nieuwe onderwijsvormen zoals competentiegericht 

onderwijs “steken in uitwerking en vroegtijdige toepassing van het concept, zonder voldoende 

kritische reflectie en onderzoek naar effecten“ (p. 46). In haar eindrapport ‘Tijd voor Onderwijs’ 

adviseert de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwing (CPOO, 2008) dat 

vernieuwingen alleen nog maar mogen worden ingevoerd als er wetenschappelijk bewijs is dat 

ze ook écht werken. De invoering van CGO is inmiddels in volle gang. Naar de implementatie 

en de effecten ervan op de leeropbrengsten van vmbo-leerlingen is nog bijna geen onderzoek 

gedaan (Teurlings, Van Wolput & Vermeulen, 2006). Het is dan ook van belang om na te gaan 

in hoeverre deze vernieuwing in het onderwijs is ingevoerd, wat de leeropbrengsten ervan zijn 

en welke factoren daaraan bijdragen. Effectonderzoek dient zo hard en overtuigend mogelijk 

bewijs te verzamelen voor de effectiviteit van de vernieuwing (Shadish, Cook & Campbell, 2002; 

Towne & Hilton, 2004; Onderwijsraad, 2006). Voor een eventueel vervolgonderzoek naar het 

effect van CGO op de leerresultaten is het nodig te beschikken over een groep van vijfentwintig 

à dertig ‘controlescholen’ die geen of maar weinig ervaring hebben met competentiegericht 

onderwijs en een ongeveer even grote groep van ‘experimentele’ scholen die CGO volledig 

geïmplementeerd hebben of daar al ver mee gevorderd zijn (Raudenbush & Liu, 2000; 

Whitehurst, 2003). Daarnaast is het wenselijk dat de implementatieprofielen van de scholen in 

de experimentele conditie niet al te zeer van elkaar verschillen. In deze studie is tevens 

nagegaan of er voldoende experimentele en controlescholen voorhanden zijn voor een 

onderzoek naar het effect van CGO bij de vakken VZ en ZWB en of de verschillen in de 

implementatie van CGO binnen de experimentele groep niet al te groot zijn.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van belang zijn voor degenen die zich bezig houden 

met onderwijsvernieuwing, leerplanontwikkeling, begeleiding en opleiding van docenten, toets- 

en examenconstructie en onderwijsbeleid. Deze publicatie is als volgt opgebouwd. Na deze 

inleiding beschrijven we eerst de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd 

(hoofdstuk 2). Daarbij besteden we aandacht aan de steekproef en de response (paragraaf 2.1), 

de ontwikkeling van het concept van CGO dat aan deze studie ten grondslag ligt (paragraaf 

2.2), de inhoud en opzet van de enquête waarmee het landelijke implementatieprofiel van CGO 

is vastgesteld (paragraaf 2.3) en de ontwikkeling van de indicatoren voor de mate van 

competentiegerichtheid (paragraaf 2.4). Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van het onderzoek, dit 

wil zeggen het landelijke implementatieprofiel (paragraaf 3.1), de individuele gebruikersprofielen 

van de beide vestigingen die participeerden in de ontwikkeling van het SLO-concept van CGO 

(paragraaf 3.2) en de uitkomsten van de verkenning van de mogelijkheden voor (quasi)-

experimenteel vervolgonderzoek naar het effect van competentiegericht onderwijs (paragraaf 

3.3). Na de presentatie van de resultaten volgt een hoofdstuk met conclusies, een discussie en 

enkele aanbevelingen (hoofdstuk 4).  

 





 

2. Methode van onderzoek 
 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde onderzoeksmethode. Om de mate van implementatie van 

CGO bij de vakken VZ en ZWB in de bovenbouw van het vmbo vast te stellen is gekozen voor 

het opzetten van een enquête. In paragraaf 2.1 worden de steekproef en respons besproken. 

Paragraaf 2.2 gaat in op de ontwikkeling van het innovatieprofiel van CGO. Dit profiel beschrijft 

de belangrijkste onderscheidende kenmerken van CGO in vergelijking met regulier onderwijs. 

De hier onderscheiden dimensies vormen de basis voor de vragenlijst die in paragraaf 2.3 kort 

wordt besproken en bovendien is opgenomen in bijlage 1. Paragraaf 2.4 beschrijft de 

indicatoren op basis waarvan de antwoorden van de verschillende respondenten vervolgens zijn 

ingedeeld in drie categorieën (geen implementatie, zwakke implementatie of sterke 

implementatie).  

 

2.1 Steekproef en respons 
De enquête heeft tot doel de mate van implementatie van CGO bij de vakken VZ en ZWB in de 

bovenbouw van het vmbo vast te stellen. De vragenlijsten zijn rond de jaarwisseling van 2008-

2009 verzonden aan alle vestigingen voor voortgezet onderwijs die zich met een of meer 

kandidaten hadden ingeschreven voor de centrale examens VZ en ZWB 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. De docenten en hun leerlingen kunnen we als 

volgt karakteriseren: 

 De verdeling van de docenten naar geslacht is 93% vrouwelijk en 7% mannelijk. 

 De docenten werken gemiddeld 18 jaar in het onderwijs waarvan 13 jaar als docent VZ of 

ZWB. 

 De docenten hebben gemiddeld een aanstelling van 19 uur per week, waarvan 15 uur voor 

VZ of ZWB.  

 Van de docenten is 96% volledig bevoegd voor een of meer van de vakken 

huishoudkunde, gezondheidskunde, verzorging, haarverzorging, schoonheidsverzorging of 

gezondheid en welzijn; 3% is volledig bevoegd voor een of meer beroepsgerichte 

programma’s van de sectoren techniek, economie en/of groen (landbouw); 17% is volledig 

bevoegd voor biologie, Nederlands, wiskunde, Engels of enig ander avo-vak; geen enkele 

respondent is voor geen enkel vak volledig bevoegd.  

 Van de docenten gebruikt 41%. 'Ik zorg er wel voor' van ThiemeMeulenhoff, 34% 'de 

methode PIT' van Edu’actief, 21% 'Traject Zorg & Welzijn WPS' van Nijgh Versluys (sinds 

september 2009 onderdeel van ThiemeMeulenhoff), 1% 'Huishoudkunde' van Educatieve 

Partners Nederland, 7% een andere commercieel verkrijgbare methode en 38% eigen 

lesmateriaal (dat wil zeggen, materiaal dat door de docent of school zelf is samengesteld of 

ontwikkeld). Omdat een docent vaak meer methoden gebruikt, tellen de percentages op tot 

boven de honderd procent.  

 Op 84% van de vestigingen is de afdeling VZ of ZWB betrokken (geweest) bij een regionaal 

of landelijk vernieuwingsproject met betrekking tot de werkplekkenstructuur, 29% deed mee 

aan een pilot of innovatieproject over competentiegericht onderwijs, 48% over 
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leerwerktrajecten, 6% over verlengd vmbo en 9% deed mee aan een of meer andere pilots 

of innovatieprojecten.  

 Van de eindexamenkandidaten VZ of ZWB op de vestiging heeft gemiddeld 30% een 

LWOO indicatie. 

 

Gezien het hoge responspercentage van 72% is er weinig aanleiding tot twijfel aan de 

representativiteit van de resultaten. Een controle is dan ook achterwege gebleven.  

 

2.2 Innovatieprofiel van CGO 
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de vragenlijst is een algemeen geldend innovatieprofiel 

van CGO opgesteld. Het innovatieprofiel beschrijft de belangrijkste onderscheidende 

kenmerken van CGO in vergelijking met regulier onderwijs. Het innovatieprofiel van CGO is 

vastgesteld door middel van een literatuurstudie en het oordeel van vijf leerplan- en 

toetsdeskundigen. Daarbij bleek CGO zowel in de literatuur als in de onderwijspraktijk op 

velerlei manieren ingevuld te worden (onder anderen Van Merriënboer, Van der Klink & 

Hendriks, 2002). Zo verschilt het door de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO) ontwikkelde 

concept van CGO (Rozema, Sniekers, Meijs & Kerkhoffs, 2004) sterk van de door het 

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) ontwikkelde variant (Van Emst, 2004). In het 

bestek van deze studie was het niet mogelijk om alle verschillende uitwerkingen en hun 

onderlinge overeenkomsten en verschillen nauwkeurig te beschrijven. Er is volstaan met het 

opstellen van een globaal innovatieprofiel, dit wil zeggen een globale omschrijving van de 

belangrijkste onderscheidende kenmerken van CGO in vergelijking met regulier onderwijs.  

 Een profiel omvat een aantal dimensies waarmee een vernieuwing gekarakteriseerd kan 

worden. De door ons onderscheiden dimensies van CGO zijn ontleend aan de 

onderwijsmodellen van de Corte en anderen (1976) en van den Akker en anderen (2003). Tot 

de belangrijkste dimensies waarop vernieuwd en regulier onderwijs zich van elkaar kunnen 

onderscheiden behoren de visie op onderwijs en leren, de keuze en ordening van de leerstof, 

de didactische werkvormen, de leeractiviteiten, het lesmateriaal en de media, de 

groeperingsvormen, de organisatievormen, de plaats waar het leren plaatsvindt en de evaluatie 

van de leervorderingen. Samen bieden deze negen dimensies het inhoudelijke kader voor het 

vaststellen van de beoogde en feitelijke implementatie van CGO.  

 

Visie op onderwijs en leren 

Aan vernieuwingen zoals CGO ligt een sociaal-constructivistische visie op onderwijzen en leren 

ten grondslag. Leren wordt vooral gezien als een actief, zelfstandig, sociaal, constructief en 

reflectief proces. Onderwijzen is vooral het coachen en begeleiden van actief, zelfstandig en 

samenwerkend leren en veel minder het overdragen van kennis en vaardigheden. Zonder een 

door alle betrokkenen gedragen visie op onderwijs en leren zal een onderwijsvernieuwing 

slechts moeizaam van de grond komen. De visie op onderwijs en leren heeft implicaties voor 

alle andere componenten van het onderwijs.  

 

Keuze en ordening van de leerstof 

CGO impliceert een andere keuze en ordening van de leerstof. Zoals de term CGO al doet 

vermoeden vormen vakoverstijgende competenties met bijbehorende opdrachten en praktijk- of 

probleemsituaties de hoofdmoot van het curriculum. Bij het ordenen van de leerstof kiest CGO 

niet voor vakken of leergebieden als indelingsprincipe, maar voor competenties die zijn ontleend 

aan het leven van alledag, het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk. In een regulier curriculum 

ligt het accent daarentegen vooral op kennisinhouden en vakvaardigheden. Daarnaast probeert 

CGO het leerstofaanbod voor leerlingen aantrekkelijker en relevanter te maken door de theorie 

en de praktijk van het beroepsgerichte vak te integreren in praktische leersituaties (de 

zogeheten integratie binnen vakken). Ten slotte vereist CGO ook leerstofintegratie tussen 
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vakken. In het werken aan competenties komt het onderscheid tussen de algemeen vormende 

en beroepsgerichte vakken geheel of gedeeltelijk te vervallen.  

 

Didactische werkvormen 

Het uitgangspunt van actief en samenwerkend leren heeft consequenties voor de didactische 

werkvormen van de docent. De rol van de docent verschuift van het klassikaal overdragen van 

kennis en vaardigheden naar het begeleiden en coachen van zelfstandig werkende groepjes 

leerlingen. In CGO is de docent in eerste instantie coach en begeleider en pas in tweede 

instantie expert en instructeur. Frontaal-klassikale werkvormen worden nog wel toegepast 

(bijvoorbeeld in de vorm van workshops of minicursussen), maar spaarzamer dan voorheen 

(bijvoorbeeld om vakkennis over te dragen of om bepaalde complexe beroepstechnische 

vaardigheden te demonstreren).  

 

Leeractiviteiten  

Competentiegericht leren is vooral ervaringsleren. De beroepsgerichte opdracht waarmee 

leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen in onderlinge samenhang ontwikkelen is het 

middel bij uitstek om dit type leren op te roepen. De mate waarin de leerlingen met authentieke 

beroepsgerichte opdrachten werken is dan ook een belangrijk kenmerk dat CGO onderscheidt 

van regulier onderwijs.  

 

Lesmateriaal  

CGO gaat uit van de zogeheten hele-taak-benadering. Het lesmateriaal bestaat vanaf het 

allereerste begin uit volledige competentiegerichte opdrachten die leerlingen relatief vrij laten in 

de uitvoering. Regulier onderwijs werkt meer volgens de zogeheten deeltaakbenadering. Het 

lesmateriaal is opgesplitst in kleinere eenheden, de leerlingen leren in kleinere stapjes en 

hebben minder vrijheid bij de taakuitvoering. Sterk gestructureerde taken geven kandidaten 

naar verwachting minder mogelijkheden tot zelfstandig, zelfverantwoordelijk en samenwerkend 

leren dan vrij uitvoerbare taken. 

 

CGO heeft ook implicaties voor de ontwikkeltaak van de docent en het gebruik van methoden. 

Naar het oordeel van deskundigen is er op dit moment voor de vakken VZ en ZWB nog geen 

methode in de handel waarin de uitgangspunten van competentiegericht onderwijs volledig 

gerealiseerd zijn. Docenten zullen dit materiaal deels zelf moeten ontwikkelen. CGO-docenten 

maken daarom of geen gebruik van een commercieel verkrijgbare methode of vullen deze 

substantieel aan met materiaal dat zij zelf hebben ontwikkeld of zelf hebben samengesteld uit 

beschikbare bronnen.  

  

Groeperingsvormen van docenten 

Vakintegratief competentiegericht onderwijs komt vooral tot zijn recht als avo- en 

praktijkdocenten het onderwijs gezamenlijk voorbereiden, verzorgen en evalueren. In CGO 

staan docenten doorgaans niet alleen voor de groep; zij werken samen in een kernteam van 

beroepsgerichte en avo-docenten.  

  

Organisatievormen 

In CGO is de leerling medeontwerper van het onderwijs. De omslag naar competentiegericht 

leren betekent het loslaten van het volledig geplande curriculum en het bijbehorend lesrooster. 

Een traditioneel vakkenrooster biedt weinig mogelijkheden voor vakintegratief en vraaggestuurd 

leren. Tot de roostervormen die bij CGO passen behoren een horizontaal rooster (waarbij meer 

docenten gelijktijdig verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen) en een vrij rooster 

waarbij het vakkenrooster geheel vervangen is door een planningssysteem voor individuele 

leerroutes. 
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Locatie 

Praktijkgericht leren vergt een andere inrichting van de ruimte waarin het onderwijs gegeven 

wordt. Een geïsoleerd theorielokaal geldt als ongunstig omdat het weinig mogelijkheden biedt 

tot actief, zelfstandig, samenwerkend en praktijkgericht leren. CGO komt waarschijnlijk het 

beste tot zijn recht in een grote open ruimte (lesplein) met daarnaast aangrenzende kleinere 

ruimtes voor onder meer directe instructie (workshop; minicursus), gesprekken en 

beroepsgerichte werkzaamheden (bijvoorbeeld linnenkamer, magazijn en spoelhok). De meer 

gebruikelijke locaties zoals een geïsoleerd praktijk- of combilokaal (een ruimte waar voor het 

beroepsgerichte vak zowel de beroepstheorie als de beroepspraktijk gegeven wordt) nemen in 

dit opzicht een middenpositie in. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van leren binnen de 

school naar leren in en door de praktijk buiten de school. In CGO vindt het leren voor een 

belangrijk deel plaats in beroepsgerichte situaties buiten de school. 

  

Evaluatie 

De wending naar praktische relevante competenties heeft gevolgen voor waarom, wat en hoe er 

getoetst wordt. De schriftelijk-theoretische toetsing van geïsoleerde kennis en vaardigheden 

maakt grotendeels plaats voor beoordelingswijzen waarmee kennis, vaardigheden en 

houdingen geïntegreerd getoetst worden in (gesimuleerde) praktijksituaties. De gebruikelijke 

vormen van resultaat- of productgerichte beoordeling (bijvoorbeeld schriftelijke overhoringen en 

proefwerken voor een cijfer) worden grotendeels vervangen door ontwikkelings- of 

toekomstgerichte beoordelingswijzen waarin reflectie op eigen en andermans functioneren een 

belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld rubrics en portfolio’s). Verder vindt er een verschuiving 

plaats van docent- naar leerlinggestuurde evaluatie. Er komt een sterker accent te liggen op 

toetsvormen waarbij leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen. De leerling moet vaker zelf 

aantonen dat hij of zij competent is.  

 

2.3 Vragenlijst 
De implementatie van CGO in de dagelijkse lespraktijk is vastgesteld met een schriftelijke 

vragenlijst. De vragen gaan over het onderwijs aan leerlingen die aan het einde van het vierde 

leerjaar vmbo-examen doen in de vakken VZ en ZWB van de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo. Voor elk van beide vakken is een afzonderlijke vragenlijst ontwikkeld die 

alleen verschilt in de benaming van het vak (verzorging versus zorg-en-welzijn breed). De 

vragen zijn verdeeld over de volgende zes rubrieken:  

 De docent en de school. 

 Lesmateriaal en leerstof. 

 Werk- en groeperingsvormen. 

 Evaluatie. 

 Rooster en locatie. 

 Onderwijsvisie. 

 

De vragenlijst voor het vak verzorging is integraal opgenomen in bijlage 1. 

 

2.4 Constructie van indicatoren voor competentiegerichtheid  
Op basis van de literatuurstudie is het globale innovatieprofiel (zie paragraaf 2.2) uitgewerkt in 

een operationeel innovatieprofiel. Voor elk van de negen dimensies van CGO zijn één of 

meerdere indicatoren voor de mate van competentiegerichtheid ontwikkeld. In totaal zijn de 

volgende vijftien indicatoren geconstrueerd:  
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Tabel 1 

 

Dimensie/indicator 

1. Visie op onderwijs en leren 

Leerstof 

2. Tijdbesteding aan competenties 

3. Aandacht voor specifieke competenties 

4. Integratie vakkennis en vakpraktijk 

5. Integratie avo- en beroepsgerichte vakken 

6. Didactische werkvormen 

7. Leeractiviteiten: frequentie beroepsgerichte opdrachten op school 

Lesmateriaal 

8. Gebruik eigen lesmateriaal 

9. Deeltaak versus volledige taak 

10. Groeperingsvorm docenten 

11. Vakken- versus innovatief rooster 

Locatie 

12. Onderwijsruimte op school 

13. Tijdbesteding aan stages 

Evaluatie 

14. Frequentie competentiegerichte evaluatie 

15. Frequentie zelfevaluatie en peer evaluatie 

 

Per indicator zijn drie fasen in de ontwikkeling van CGO onderscheiden:  

a. geen implementatie,  

b. zwakke implementatie, en  

c. sterke implementatie.  

Voor een samenvattende omschrijving van de drie ontwikkelingsniveaus per indicator wordt 

verwezen naar bijlage 2. In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we de constructie inclusief 

de normering van de indicatoren in detail.  

 

2.4.1 Visie op onderwijs en leren 
De competentiegerichtheid van de visie op onderwijs en leren is in het onderzoek met één 

indicator vertegenwoordigd. De indicator is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten 

op de vraag naar de mate waarin zij het eens zijn met 11 stellingen over competentiegericht 

onderwijs. De stellingen betreffen onder meer de coachende en begeleidende rol van de 

docent, het belang van zelfstandig leren, het aanbieden van vakkennis in de context van 

beroepsgerichte opdrachten, het “just-in-time” aanbieden van vakkennis, het integreren van 

leerstofonderdelen van avo-vakken in het beroepsgerichte vak, de houding ten opzichte van 

fouten in het leerproces, het belang van competentiegerichte toetsing en de veronderstelde 

motiverende werking van competentiegericht onderwijs voor de leerlingen. De antwoorden van 

de docenten zijn samengevat in Tabel 2. Per vraag is weergeven hoe de antwoorden verdeeld 

zijn over de vier antwoordcategorieën in percentages optellend tot honderd procent.  
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Tabel 2 

De visie op onderwijs en leren (rijpercentages; 249 < N < 263). 

 

 Sterk mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Mee 

eens 

Sterk 

mee 

eens 

Een docent moet een coach en begeleider zijn en niet 

iemand die kennis overbrengt en vaardigheden aanleert. 

8 51 34 7 

Competentiegericht onderwijs is het beste middel om 

leerlingen voor vakkennis te motiveren. 

4 47 45 3 

De leerling moet eerst zelf proberen een oplossing te 

vinden voordat de docent hem of haar helpt. 

0 7 70 22 

Leerlingen moeten fouten kunnen maken omdat zij daar 

veel van leren. 

 0 0 68 31 

De docent moet vakkennis aanbieden op het moment dat 

een leerling deze kennis bij het uitvoeren van een 

beroepsgerichte opdracht echt nodig heeft. 

0 15 62 23 

Kennis van verzorging moet in de context van een 

beroepsgerichte opdracht worden aangeleerd. 

 0 9 68 23 

Onderdelen van avo-vakken moeten worden geïntegreerd 

in het vak verzorging. 

0 22 65 13 

Een voortgangsgesprek met de docent zou voor de leerling 

belangrijker moeten zijn dan een toets met een cijfer. 

2 43 47 8 

Een goede docent wacht met het aanbieden van vakkennis 

tot leerlingen zelf aangeven dat zij deze kennis bij het 

uitvoeren van een beroepsgerichte opdracht nodig hebben.

8 66 23 3 

Leerlingen leren meer door zelfstandig beroepsgerichte 

opdrachten uit te voeren dan door klassikale uitleg of 

oefening onder leiding van de docent. 

2 35 49 15 

Voordat leerlingen aan de praktijk mogen beginnen moet er 

eerst een stevige theoretische basis worden gelegd. 

6 56 34 4 

 

De indicator voor de competentiegerichtheid van de onderwijsvisie is geconstrueerd door de 

scores over de 11 uitspraken te sommeren. Het theoretische bereik van de schaal loopt van 

minimaal 11 punten (niet competentiegericht) tot maximaal 44 punten (sterk 

competentiegericht). De indicator voor de competentiegerichtheid van de onderwijsvisie is 

geconstrueerd door het bereik van de schaal in drie gelijke delen op te knippen. Docenten met 

een score van 11 tot en met 22 punten zijn het doorgaans niet met de stellingen eens. Hun visie 

op onderwijs en leren beschouwen we als niet competentiegericht. Docenten met een score in 

het bereik van 23 tot en met 33 punten zijn het soms wel en soms niet met de stellingen eens 

en hun visie beschouwen we als zwak competentiegericht. Docenten met een score in het 

bereik van 34 tot en met 44 punten zijn het doorgaans (sterk) met de stellingen eens en hun 

visie duiden we dan ook aan als sterk competentiegericht. Volgens deze indicator zijn er geen 

docenten VZ/ZWB met een overwegend niet competentiegerichte visie op onderwijs en leren. 

Ruim vier vijfde van de bevraagde docenten geeft blijk van een zwak competentiegerichte visie 

en van bijna een vijfde kan de onderwijsvisie als sterk competentiegericht worden aangemerkt.  
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2.4.2 Keuze en ordening van de leerstof 
Voor de competentiegerichtheid van de keuze en ordening van het leerstofaanbod in de 

examenvakken VZ en ZWB zijn vier indicatoren ontwikkeld: 

 De algemene tijdbesteding aan vakkennis versus vaardigheden. 

 De aandacht voor specifieke professionele, sociale en communicatieve vaardigheden. 

 De integratie van de theorie en de praktijk van het beroepsgerichte vak. 

 De integratie van avo- en beroepsgerichte vakken.  

 

Algemene tijdbesteding aan vakkennis versus vaardigheden 

In de enquête is de docenten gevraagd naar het percentage van de onderwijstijd dat wordt 

besteed aan vier leerstofgebieden:  

a. Vakinhoudelijke kennis verzorging. 

b. Professionele vaardigheden. 

c. Sociale en communicatieve vaardigheden en  

d. Overige leerstofgebieden.  

Bij deze zogeheten percentagevraag vulden de docenten achter elk leerstofgebied een 

percentage in (en vulden zij 0 in als zij aan het desbetreffende leerstofgebied geen aandacht 

schonken). Zij konden volstaan met ruwe schattingen, maar moesten er wel voor zorgen dat 

hun vier antwoorden optelden tot 100%. De antwoorden van de docenten zijn samengevat in 

Tabel 3. Gemiddeld blijkt grofweg een derde van de onderwijstijd besteed te worden aan 

vakinhoudelijke kennis, ruim de helft aan vaardigheden (28%+23%=51%) en 14% aan overige 

leerstofgebieden.  

 

Tabel 3  

De relatieve tijdsbesteding aan vakkennis, vaardigheden en overige leerstofgebieden als een 

percentage van de totale onderwijstijd (N = 265). 

 

  

N Min Max

Gemiddeld  

percentage 

Standaard

deviatie 

Vakinhoudelijke kennis verzorging. 265 10 79 34 13 

Professionele vaardigheden K/2 (bijvoorbeeld 

planmatig werken, reflecteren, veilig, hygiënisch en 

milieubewust werken, samenwerken). 265 0 60 28 9 

Sociale en communicatieve vaardigheden K/3 

(bijvoorbeeld omgaan met cliënten, zakelijk 

gesprek voeren, onderhoudend gesprek voeren). 265 5 50 23 8 

Overige leerstofgebieden (bijvoorbeeld gerichte 

voorbereiding op vervolgopleiding en beroep). 265 0 60 14 8 

 

De eerste index voor de competentiegerichtheid van het leerstofaanbod is geconstrueerd op 

basis van het percentage van de tijd dat aan professionele, sociale en communicatieve 

vaardigheden wordt besteed. Is dat hooguit een derde dan noemen we dat niet 

competentiegericht. Is het meer dan een derde maar niet meer dan de helft van de tijd, dan 

noemen we dat zwak competentiegericht. Gaat het om meer dan de helft van de tijd, dan 

spreken we van sterk competentiegericht. De verdeling van de vestigingen is als volgt. Met 

betrekking tot de keuze van de leerstof kan het leerstofaanbod op 10% van de vestigingen als 

niet competentiegericht worden beschouwd, op 45% als zwak competentiegericht en op 45% 

als sterk competentiegericht.  

 

De aandacht voor specifieke professionele, sociale en communicatie vaardigheden 

De tweede indicator voor de competentiegerichtheid van de keuze en ordening van het 

leerstofaanbod betreft de aandacht voor negen specifieke professionele, sociale en 
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communicatieve vaardigheden. In de enquête is de docenten gevraagd naar de frequentie 

waarmee zij in het laatste examenjaar gerichte aandacht schenken aan het ontwikkelen van de 

volgende vaardigheden:  

a. Planmatig werken. 

b. Reflecteren op het leerproces. 

c. Reflecteren op het gemaakte product. 

d. Veilig, milieubewust en/of hygiënisch werken. 

e. Samenwerken. 

f. Cliëntvriendelijk werken. 

g. Een zakelijk of onderhoudend gesprek voeren. 

h. Een presentatie verzorgen en  

i. Informatie opzoeken, verwerken en rapporteren.  

Voor elke vaardigheid gaven de docenten aan of zij er nooit, af en toe, regelmatig of vaak tot 

zeer vaak gerichte aandacht aan besteedden. Tabel 4 geeft inzicht in de antwoorden van de 

docenten. Alle vaardigheden lijken in het onderwijs ruime aandacht te krijgen, waarbij de ene 

vaardigheid nauwelijks voor de andere lijkt onder te doen.  

 

Tabel 4 

Aandacht voor professionele, sociale en communicatieve vaardigheden (percentages per rij 

optellend tot honderd procent; N = 265). 

 

 

Nooit Af en toe Regelmatig 

Vaak tot 

zeer vaak

Planmatig werken. 0 8 47 46 

Reflecteren op het leerproces. 0 17 49 34 

Reflecteren op het gemaakte product. 0 12 54 34 

Veilig, milieubewust en/of hygiënisch werken. 0 8 48 43 

Samenwerken. 0 2 27 70 

Cliëntvriendelijk werken. 1 10 47 42 

Een zakelijk of onderhoudend gesprek 

voeren. 2 45 46 8 

Een presentatie verzorgen (bijvoorbeeld 

poster of power point). 1 29 45 25 

Informatie opzoeken, verwerken en 

rapporteren. 2 5 38 55 

 

De tweede index voor de competentiegerichtheid van het leerstofaanbod is geconstrueerd door 

de scores over de negen deelvragen te sommeren. De laagst mogelijke score is 9 (bij alle 

negen uitspraken nooit) en de hoogst mogelijke score is 36 (bij alle negen uitspraken vaak tot 

zeer vaak). Een score van 9 houdt in dat de respondent bij alle negen uitspraken nooit kiest en 

bij een score van 36 in alle 9 gevallen voor vaak tot zeer vaak. Het leerstofaanbod van 

docenten met een score in het bereik van 9 tot en met 18 is als niet competentiegericht 

beschouwd, dat van hun collega’s met een score in het bereik 19 tot en met 27 als zwak 

competentiegericht en dat van degenen met een score in het bereik van 28 tot en met 36 als 

sterk competentiegericht. De verdeling van de docenten over de drie implementatieniveaus is 

als volgt. Er lijken tegenwoordig nauwelijks nog vestigingen te zijn waar geen of maar weinig 

aandacht aan het aanleren van deze competenties wordt geschonken (minder dan een half 

procent). Op bijna een derde van de vestigingen kan het leerstofaanbod als zwak 

competentiegericht worden beschouwd en op ruim twee derde als sterk competentiegericht. 
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Integratie van de theorie en praktijk van het beroepsgerichte vak 

De derde indicator voor de competentiegerichtheid van het leerstofaanbod is gebaseerd op een 

vraag naar de integratie van de kennis en de praktijk van het beroepsgerichte vak. De docenten 

konden daarbij kiezen voor één van de volgende vier antwoordmogelijkheden:  

a. Geheel los van de vakpraktijk. 

b. Meer los van de vakpraktijk dan geïntegreerd in de vakpraktijk. 

c. Meer geïntegreerd in de vakpraktijk dan los ervan en  

d. Geheel geïntegreerd in de vakpraktijk (zie Tabel 5).  

Er blijken vrijwel geen docenten VZ en ZWB te zijn die vakkennis naar eigen zeggen geheel los 

van de vakpraktijk aanbieden. Ongeveer één op de zes onderwijst de vaktheorie naar eigen 

zeggen relatief los van de vakpraktijk, bijna de helft doet dat meer geïntegreerd dan los ervan 

en een derde integreert de vaktheorie en de vakpraktijk volledig.  

 

Tabel 5 

De mate van integratie van de vaktheorie in de praktijk van het beroepsgerichte vak (N = 259). 

 

 N % Valide %

Geheel los van de vakpraktijk (bijvoorbeeld in de vorm van afzonderlijke 

theorielessen of theorieopdrachten). 3 1 1 

Meer los van de vakpraktijk dan geïntegreerd in de vakpraktijk. 41 15 16 

Meer geïntegreerd in de vakpraktijk dan los ervan. 127 48 49 

Geheel geïntegreerd in de vakpraktijk (bijvoorbeeld in de vorm van  

beroepsgerichte opdrachten of zogeheten prestaties). 88 33 34 

Totaal 259 97 100 

Missing 8 3  

Totaal 267 100  

 

In de constructie van de indicator zijn de antwoordcategorieën ‘geheel los’ en ‘meer los dan 

geïntegreerd’ samengenomen. Volgens deze indicator voor de ordening van het leerstofaanbod 

is het leerstofaanbod op een zesde (17%) van de vestigingen te beschouwen als niet 

competentiegericht, op bijna de helft als zwak competentiegericht en op ruim een derde als 

sterk competentiegericht.  

 

Integratie van avo- en beroepsgerichte vakken 

De vierde indicator van de competentiegerichtheid van het leerstofaanbod is gebaseerd op de 

vraag naar de mate waarin examenkandidaten leerstof aangeboden krijgen waarbij sprake is 

van integratie van onderdelen van avo- en beroepsgerichte vakken. Van ruim een derde van de 

docenten kan het onderwijs als competentiegericht worden bestempeld in de zin dat er in het 

leerstofaanbod sprake is van integratie van onderdelen van avo-vakken in het beroepsgerichte 

vak (zie Tabel 6).  

 

Tabel 6 

De integratie van avo-vakken in het beroepsgerichte vak (N = 267). 

 

  N % Valide % 

Nee 174 65 65 

Ja 93 35 35 

Totaal 267 100 100 

 

De docenten van de 93 vestigingen die vakkenintegratie in praktijk brengen, is gevraagd de 

desbetreffende avo-vakken te noteren. Tabel 7 geeft informatie over de avo-vakken waarvan 
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leerstofonderdelen in het beroepsgerichte vak geïntegreerd worden (uitgedrukt als een 

percentage van de 93 docenten die vakkenintegratie in praktijk brachten). De vakken 

Nederlands en biologie blijken het meest populair te zijn.  

 

Tabel 7 

Avo-vakken waarvan leerstofonderdelen in het beroepsgerichte vak geïntegreerd worden 

(percentages van N = 93). 

 

 Nee Ja 

Nederlands 72 28 

Engels 90 10 

Biologie 79 21 

Wiskunde 90 10 

Maatschappijleer 1 of 2 90 10 

Een of meer andere avo-vakken 97 3 

 

Tabel 8 geeft inzicht in de verdeling van het aantal avo-vakken dat bij vakkenintegratie 

betrokken is (waarbij de frequentie van 6 staat voor 6 of meer vakken). Bij bijna een derde van 

de vestigingen die vakkenintegratie in praktijk brengen, betreft het integratie van 

leerstofonderdelen van slechts één avo-vak, bij eveneens een derde gaat het om twee avo-

vakken en bij het overige derde gedeelte gaat het om drie of meer avo-vakken.  

 

Tabel 8 

Aantal avo-vakken dat bij vakkenintegratie betrokken is (N = 93). 

 

Aantal vakken N % 

1 30 32 

2 31 33 

3 12 13 

4 9 10 

5 7 8 

6 4 4 

 

De indicator voor de mate van vakkenintegratie is als volgt geconstrueerd. Onderwijs waarin 

geen sprake is van vakkenintegratie beschouwen we als niet competentiegericht. Zijn er één of 

twee avo-vakken bij de integratie betrokken, dan benoemen we dat als zwak 

competentiegericht; bij drie of meer avo-vakken spreken we van sterk competentiegericht. Bij 

deze indicator is de totale responsegroep van 267 vestigingen als volgt over de drie 

implementatieniveaus verdeeld: 65% (niet), 23% (zwak) en 12% (sterk). Opgemerkt zij dat deze 

indicator de integratie van leerstofonderdelen betreft en niet de volledige integratie van vakken.  

 

2.4.3 Didactische werkvormen 
Voor de competentiegerichtheid van de didactische werkvormen is één indicator geconstrueerd. 

Met behulp van een percentagevraag is de docenten gevraagd hoe de onderwijstijd in het 

laatste examenjaar verdeeld is over de werkvormen frontaal-klassikaal onderwijs, begeleiden 

van groepswerk en begeleiden van leerlingen die individueel werken (zie Tabel 9).  
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Tabel 9  

De relatieve tijdsbesteding aan drie didactische werkvormen (optellend tot honderd procent). 

 

  

N Min Max 

Gemiddeld 

percentage 

Standaard

deviatie 

Frontaal-klassikaal onderwijs (bijvoorbeeld 

doceren, demonstreren en klassengesprek). 266 0 90 13 13 

Groepswerk. 266 0 100 59 23 

Individueel werken. 266 0 90 28 20 

 

Bij de constructie van de indicator voor de competentiegerichtheid van de didactische 

werkvormen is ervan uitgegaan dat een competentiegerichte docent een sterk accent legt op 

groepswerk, maar daarnaast ook nog frontaal-klassikale en individuele werkvormen hanteert, zij 

het in mindere mate dan groepswerk. Als niet competentiegericht beschouwen wij onderwijs 

waarin de kandidaten meer dan de helft van de tijd frontaal-klassikaal les krijgen of waarbij zij 

meer dan de helft van de tijd individueel werken. Sterk competentiegericht onderwijs moet aan 

drie criteria voldoen: de kandidaten moeten ten minste de helft van de tijd in groepjes werken, 

ten minste 10% van de tijd frontaal-klassikaal les krijgen en ten minste 10% van de tijd 

individueel werken. De tijdsbesteding van de zwak competentiegerichte docenten houdt het 

midden tussen dat van de niet en de sterk competentiegerichte docenten. De verdeling van de 

vestigingen over de drie implementatieniveaus is als volgt. Op een van de tien vestigingen is het 

gebruik van werkvormen vooral niet competentiegericht, op ruim de helft vooral zwak 

competentiegericht en op een derde vooral sterk competentiegericht.  

 

2.4.4 Leeractiviteiten 
Voor de competentiegerichtheid van de leeractiviteiten is één indicator ontwikkeld. Het betreft 

de mate waarin de leerlingen op school werken met beroepsgerichte opdrachten. Bij deze vraag 

konden de respondenten kiezen uit de antwoordmogelijkheden nooit, af en toe, regelmatig en 

vaak tot zeer vaak. De verdeling van de antwoorden was 20%, (nooit), 34% (af en toe), 32% 

(regelmatig) en 14% (vaak tot zeer vaak). De indicator voor de mate waarin leerlingen op school 

beroepsgerichte opdrachten uitvoeren, is verkregen door de categorieën nooit en af en toe 

samen te nemen. De verdeling van de vestigingen over de drie implementatieniveaus voor deze 

indicator is 53% (niet competentiegericht), 32% (zwak competentiegericht) en 14% (sterk 

competentiegericht). 

 

2.4.5 Lesmateriaal 
Voor de competentiegerichtheid van het lesmateriaal zijn twee indicatoren ontwikkeld: 

 De mate van structurering van het lesmateriaal. 

 De mate waarin er eigen lesmateriaal wordt gebruikt (dat wil zeggen lesmateriaal dat of 

geheel zelf ontwikkeld is ofwel is samengesteld uit beschikbare bronnen waaronder 

beschikbare methoden).  

 

De mate van structurering van het lesmateriaal  

De eerste indicator voor de competentiegerichtheid van het lesmateriaal betreft de mate van 

structurering van de beroepsgerichte opdrachten (deeltaken versus volledige taken). In de 

enquête is de docenten gevraagd naar het percentage van de tijd dat in het laatste examenjaar 

gewerkt wordt met sterk gestructureerde opdrachten, deels gestructureerde opdrachten en vrij 

uitvoerbare opdrachten. In het vierde leerjaar werken de leerlingen gemiddeld 43% van de tijd 

met sterk gestructureerde opdrachten, 39% met deels gestructureerde opdrachten en 18% met 

vrij uitvoerbare opdrachten (zie Tabel 10). 
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Tabel 10  

De relatieve tijdsbesteding aan sterk, deels en weinig gestructureerde opdrachten (percentages 

optellend tot honderd procent). 

 

  

N Min Max 

Gemid-

deld 

percen-

tage 

Stan-

daard 

devia-

tie 

Sterk gestructureerde opdrachten (dat wil zeggen: de 

opdracht kan maar op één manier worden uitgevoerd 

en de eindproducten van de leerlingen zijn nagenoeg 

identiek; bijvoorbeeld kookboekrecept). 266 0 100 43 27 

Deels gestructureerde opdrachten (dat wil zeggen de 

opdracht kan op enkele manieren worden uitgevoerd 

en de leerling kiest uit een gegeven aantal 

eindproducten). 266 0 100 39 23 

Vrij uitvoerbare opdrachten (dat wil zeggen de 

opdracht kan op vele manieren worden uitgevoerd en 

de leerling kan het eindproduct geheel zelf bepalen). 266 0 100 18 18 

 

De eerste indicator voor de competentiegerichtheid van het lesmateriaal is als volgt 

geconstrueerd. Als sterk competentiegericht beschouwen we onderwijs waarin de kandidaten 

meer dan een kwart van de tijd met vrij uitvoerbare opdrachten werken. Niet competentiegericht 

noemen we onderwijs waarin kandidaten meer dan de helft van de tijd met sterk 

gestructureerde opdrachten werken. De overige docenten die een tussenpositie innemen, 

noemen we zwak competentiegericht omdat zij vooral deels gestructureerde opdrachten geven 

(dat wil zeggen: de kandidaten werken minder dan een kwart van de tijd met vrij uitvoerbare 

opdrachten en hooguit de helft van de tijd met sterk gestructureerde opdrachten). Definiëren we 

de competentiegerichtheid van het lesmateriaal in termen van de relatieve tijdsbesteding aan 

sterk, deels en weinig gestructureerde opdrachten, dan is de verdeling van de vestigingen over 

de drie implementatieniveaus 31% (niet competentiegericht), 47% (zwak competentiegericht) en 

22% (sterk competentiegericht).  

 

Gebruik van ‘eigen’ lesmateriaal 

De tweede indicator voor de competentiegerichtheid van het lesmateriaal betreft het gebruik van 

‘eigen’ lesmateriaal. De docenten is gevraagd welk percentage van het lesmateriaal zij of de 

school zelf ontwikkeld hebben of zelf samengesteld hebben uit bestaande methoden en andere 

bronnen. De 260 docenten die deze vraag beantwoordden, hebben gemiddeld 33% van het 

gebruikte lesmateriaal zelf ontwikkeld (met een minimum van 0%, een maximum van 100% en 

een standaard deviatie van 27). De indicator voor het gebruik van ‘eigen’ lesmateriaal is als 

volgt geconstrueerd. Niet competentiegericht noemen we onderwijs op vestigingen waar met 

hooguit 15% ‘eigen’ lesmateriaal wordt gewerkt. Als sterk competentiegericht beschouwen we 

het onderwijs op vestigingen waar meer dan de helft van het gebruikte lesmateriaal zelf 

gemaakt is. Het onderwijs op de overige vestigingen die een tussenpositie innemen noemen we 

in dit opzicht zwak competentiegericht. Volgens deze indicator bedragen de percentages niet, 

zwak en sterk competentiegerichte vestigingen respectievelijk 37%, 45% en 19%. 

 

2.4.6 Groeperingsvormen van docenten 
Voor de competentiegerichtheid van de groeperingsvorm van de docent is één indicator 

ontwikkeld. In de enquête is de docenten gevraagd of zij in hun onderwijs aan examen-

kandidaten VZ en ZWB meestal alleen voor de groep staan dan wel samen met andere 

docenten (bij voorbeeld in een kernteam). Zij konden daarbij kiezen voor één van de volgende  
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vier antwoordmogelijkheden:  

a. ik ben meestal de enige docent;  

b. meestal samen met ten minste één andere docent beroepsgerichte vakken, maar geen avo-

docent(en); 

c. meestal samen met ten minste één avo-docent, maar geen andere docent beroepsgerichte 

vakken, en  

d. meestal samen met ten minste één docent beroepsgerichte vakken en ten minste één avo-

docent.  

Tabel 11 toont de resultaten. Als het erom gaat met wie men voor de groep staat, geeft 31% 

meestal alleen les, 61% meestal met een of meer docenten beroepsgerichte vakken en 8% met 

een of meer avo-docenten.  

 

Tabel 11 

Mate van teamteaching. 

 

 N % Valide %

Ik ben meestal de enige docent. 82 31 31 

Meestal samen met ten minste één andere docent  

beroepsgerichte vakken, maar geen avo-docent(en). 159 60 61 

Meestal samen met ten minste één avo-docent,  

maar geen andere docent beroepsgerichte vakken. 2 1 1 

Meestal samen met ten minste één docent beroepsgerichte  

vakken en ten minste één avo-docent (bijvoorbeeld in een breed 

samengesteld kernteam). 19 7 7 

Totaal 262 98 100 

Missing 5 2  

Totaal 267 100  

 

De indicator voor de mate van competentiegerichtheid van de wijze waarop docenten 

gegroepeerd zijn, is samengesteld door de beide categorieën waarin sprake is van samenwerking 

met avo-docenten samen te nemen. Niet competentiegericht noemen we het onderwijs op 

vestigingen waar docenten meestal alleen voor de groep staan, zwak competentiegericht als er 

een team met alleen beroepsgerichte docenten voor de groep staat en sterk competentiegericht 

als er sprake is van een breed samengesteld team van zowel docenten beroepsgericht als avo. 

Volgens deze indicator is de groeperingsvorm van de docenten op 31%, 61% en 8% van de 

vestigingen respectievelijk niet, zwak en sterk competentiegericht.  

 

2.4.7 Organisatievormen 
Voor de competentiegerichtheid van de organisatievormen is één indicator ontwikkeld. De 

docenten is gevraagd aan te geven met welk(e) rooster(s) de examenkandidaten in het vierde 

leerjaar te maken hebben. Zij konden daarbij kiezen voor een of meer van de volgende 

antwoordmogelijkheden: 

a. Een vakkenrooster met lessen van 40 tot 50 minuten. 

b. Een vakkenrooster met verlengde lestijden van 70 tot 120 minuten. 

c. Een vakkenrooster in dagdelen (ochtend of middag). 

d. Een vakkenrooster met projectzones (bijvoorbeeld een vakkenrooster met één of meer 

dagdelen voor het uitvoeren van vakoverstijgende projecten of opdrachten). 

e. Een horizontaal rooster (bijvoorbeeld waarbij docenten van twee of meer vakken 

verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen waaronder de examenkandidaten 

verzorging). 

f. Een vrij rooster waarbij het vakkenrooster geheel vervangen is door een planningssysteem 

voor individuele leerroutes. 
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Tabel 12 vat de antwoorden van de docenten samen. Van alle vestigingen kent 63% een 

vakkenrooster met lessen van 40 tot 50 minuten, 36% (ook) een vakkenrooster in dagdelen 

(ochtend of middag), 22% een vakkenrooster met verlengde lestijden van 70 tot 120 minuten en 

6% een vakkenrooster met projectzones. Horizontale en vrije roosters worden nog weinig 

gehanteerd (respectievelijk 3% en 2%).  

 

Tabel 12 

Roostervormen (percentages van N = 267). 

 Percentage

Een vakkenrooster met lessen van 40 tot 50 minuten. 63 

Een vakkenrooster met verlengde lestijden van 70 tot 120 minuten. 22 

Een vakkenrooster in dagdelen (ochtend of middag). 36 

Een vakkenrooster met projectzones (bijvoorbeeld een vakkenrooster met één of 

meer dagdelen voor het uitvoeren van vakoverstijgende projecten of opdrachten). 6 

Een horizontaal rooster (bijvoorbeeld waarbij docenten van twee of meer vakken 

verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen waaronder de 

examenkandidaten verzorging). 3 

Een vrij rooster waarbij het vakkenrooster geheel vervangen is door een 

planningssysteem voor individuele leerroutes. 2 

 

Veel vestigingen blijken in het laatste examenjaar een mengeling van roostervormen te 

hanteren. Dat de diversiteit erg groot is, wordt duidelijk uit Tabel 13. Er blijken in totaal twintig 

verschillende roostervormen voor te komen. Zo blijkt 40% van de vestigingen uitsluitend een 

vakkenrooster met lessen van 40 tot 50 minuten te hanteren, 12% alleen een vakkenrooster 

met verlengde lestijden en 4% een combinatie van beide traditionele vakkenroosters. In het 

laatste examenjaar kennen slechts 2 vestigingen alleen een horizontaal rooster en geen enkele 

vestiging hanteert het vrije rooster als enige organisatievorm.  

 

Tabel 13 

Roostercombinaties (percentages van N = 267). 

 N % Valide %

A Een vakkenrooster met lessen van 40 tot 50 minuten. 106 40 40 

B Een vakkenrooster met verlengde lestijden van 70 tot 120 

minuten. 33 12 12 

A+B. 11 4 4 

C Een vakkenrooster in dagdelen (ochtend of middag). 44 16 17 

C+A. 34 13 13 

C+B. 6 2 2 

C+A+B. 5 2 2 

D Een vakkenrooster met projectzones (bijvoorbeeld een 

vakkenrooster met  

één of meer dagdelen voor het uitvoeren van vakoverstijgende 

projecten). 5 2 2 

D+A 4 1 2 

D+A+B 1 0 0 

D+C 2 1 1 

D+A+C 2 1 1 

E Een horizontaal rooster (bijvoorbeeld waarbij docenten van 

twee of meer vakken verantwoordelijk zijn voor een grote groep 

leerlingen). 2 1 1 
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 N % Valide %

E+A. 2 1 1 

E+A+B. 1 0 0 

E+A+C. 1 0 0 

E+C+D. 1 0 0 

F Een vrij rooster. 0 0 0 

F+B. 2 1 1 

F+A+C. 1 0 0 

F+C+D. 1 0 0 

F+E. 1 0 0 

Totaal. 265 99 100 

Missing. 2 1  

Totaal. 267 100  

  

De indicator voor de mate waarin het rooster gunstige voorwaarden biedt voor competentiegericht 

leren is als volgt geconstrueerd. Als niet bevorderlijk voor CGO beschouwen we de beide 

traditionele vakkenroosters en hun onderlinge combinatie. De vakkenroosters in dagdelen en met 

projectzones noemen we zwak competentiegericht (evenals hun onderlinge combinatie en hun 

combinaties met de beide andere vakkenroosters). De horizontale en vrije roosters noemen we 

sterk competentiegericht (evenals hun onderlinge combinatie en hun combinaties met een of meer 

van de vier vakkenroosters). Volgens deze definitie werkt 57%, 39% en 5% van de vestigingen 

volgens een rooster dat respectievelijk als niet, zwak en sterk bevorderlijk voor CGO kan worden 

aangemerkt. 

 

2.4.8 Locatie 
Voor de mate waarin de locatie bevorderlijk kan zijn voor competentiegericht leren zijn twee 

indicatoren ontwikkeld: 

a. De ruimte(s) waarin het onderwijs aan examenkandidaten op school plaatsvindt. 

b. Het aantal volledige dagen dat de examenkandidaten in het derde en vierde leerjaar aan 

stage of andere beroepsgerichte activiteiten buiten de school besteden.  

 

Locatie 

De eerste indicator betreft de ruimte(s) waarbinnen het leren op school plaats vindt. In de enquête 

maakten de docenten een keuze voor een of meer van de volgende antwoordmogelijkheden:  

a. Theorielokaal. 

b. Praktijklokaal. 

c. Combilokaal. 

d. Open leercentrum. 

e. Computerlokaal. 

f. Lesplein of multifunctionele leeromgeving.  

De antwoorden zijn samengevat in Tabel 14. Het combilokaal en het praktijklokaal zijn de meest 

gebruikelijke locaties, gevolgd door het theorielokaal, het computerlokaal en tenslotte het lesplein 

en het open leercentrum.  

 

 25 



 

Tabel 14 

Locatie waarin les gegeven wordt (N = 265). 

 

 

Nooit 

Af en  

toe 

Regel-

matig 

Vaak tot 

altijd 

Theorielokaal. 46 32 15 8 

Praktijklokaal. 31 5 20 43 

Combilokaal (dat wil zeggen een ruimte waar zowel 

theorie als praktijk wordt gegeven). 30 3 17 51 

Open leercentrum. 78 10 8 4 

Computerlokaal. 53 29 13 5 

Lesplein of multifunctionele leeromgeving (waarin 

docenten verzorging samen met avo-collega’s les geven

en begeleiden). 84 2 2 12 

 

De indicator voor de mate waarin de locatie gunstige voorwaarden kan scheppen voor 

competentiegericht leren is als volgt samengesteld. Een leeromgeving waarin examenkandidaten 

vaak tot altijd les krijgen in een theorielokaal of een computerlokaal (maar niet tegelijkertijd ook 

vaak tot altijd in enige andere locatie) beschouwen we als relatief ongunstig. De meest gunstige 

voorwaarden voor CGO worden geacht zich voor te doen in leeromgevingen waarin 

examenkandidaten vaak tot altijd onderwijs ontvangen in een lesplein of multifunctionele 

leeromgeving (en eventueel daarnaast ten minste af en toe in enige andere locatie). De overige 

leeromgevingen -praktijk-lokaal, combilokaal of open leercentrum- nemen op deze schaal een 

middenpositie in. De verdeling over de drie implementatieniveaus is 1% (niet competentiegericht), 

87% (zwak competentiegericht) en 12% (sterk competentiegericht).  

 

Tijdbesteding aan stages 

De tweede indicator voor de competentiegerichtheid van de locatie is de mate van beroepsgericht 

leren buiten de school. In de enquête is de docenten gevraagd aan te geven hoeveel volledige 

dagen hun examenkandidaten gemiddeld besteden aan stages (en andere vormen van beroeps-

gericht leren buiten de school). Zij maakten daarbij een onderscheid tussen de tijdbesteding in het 

derde en het vierde leerjaar. Tabel 15 toont de resultaten. Leerlingen blijken gemiddeld 25 volledige 

dagen stage te lopen, waarvan 12 dagen in het derde leerjaar en 13 dagen in het vierde leerjaar.  

 

Tabel 15 

Tijdsbesteding aan stages buiten de school in het derde en vierde leerjaar (gemiddeld aantal 

volledige dagen). 

 

 N Min Max 

Gemid- 

delde Std.dev. 

Derde leerjaar. 258 0 50 12 9 

Vierde leerjaar. 257 0 70 13 10 

 

De indicator voor de mate waarin het leren buiten de school plaatsvindt, is geconstrueerd op 

basis van de verdeling van de som van het aantal volledige dagen stage in het derde en vierde 

leerjaar. Een totaal tot twintig volledige dagen in het derde en vierde leerjaar gezamenlijk 

beschouwen we als het minst competentiegericht, 21 tot en met 40 dagen als zwak 

competentiegericht en meer dan 40 dagen als sterk competentiegericht. De verdeling over de 

drie implementatieniveaus is respectievelijk 46% (niet), 44% (zwak) en 9% (sterk). 
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2.4.9 Evaluatie 
Voor de competentiegerichtheid van de evaluatie zijn twee indicatoren ontwikkeld:  

 De aandacht voor specifieke competentiegerichte beoordelingswijzen. 

 De mate waarin leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen.  

 

De aandacht voor specifieke competentiegerichte beoordelingswijzen 

De eerste indicator voor de competentiegerichtheid van de evaluatie betreft de mate waarin er 

gebruik wordt gemaakt van zes specifieke competentiegerichte beoordelingswijzen. In de 

enquête is de docenten gevraagd hoe vaak zij hun examenkandidaten beoordelen met behulp 

van:  

a. Een individueel voortgangsgesprek of reflectiegesprek. 

b. Een portfoliogesprek. 

c. Het bespreken van een persoonlijk ontwikkelings- en/of actieplan. 

d. Ontwikkelingslijnen per algemene vaardigheid of per competentie. 

e. Beoordelingsformulieren, bijvoorbeeld rubrics.  

f. Proeven van bekwaamheid of meesterproeven.  

De antwoorden van de docenten zijn samengevat in Tabel 16. Van de zes competentiegerichte 

beoordelingswijzen lijken het evalueren met individuele voortgangs- of reflectiegesprekken, 

beoordelingsformulieren en proeven van bekwaamheid of meesterproeven vaker voor te komen 

dan het bespreken van een persoonlijk ontwikkelings- en/of actieplan of het beoordelen aan de 

hand van ontwikkelingslijnen per algemene vaardigheid of competentie.  

 

Tabel 16 

Competentiegerichte beoordelingswijzen (rijpercentages optellend tot 100%; N = 265). 

 

 
Nooit 

Af en 
toe 

Regel-
matig 

Vaak tot  
zeer vaak 

Individueel voortgangsgesprek of reflectiegesprek. 10 45 37 9 

Portfoliogesprek. 58 28 13 1 

Bespreken van een persoonlijk ontwikkelings- en/of 
actieplan (POP en/of PAP). 70 24 5 1 

Ontwikkelingslijnen per algemene vaardigheid of per 
competentie. 38 35 23 3 

Beoordelingsformulieren, bijvoorbeeld rubrieken. 27 25 33 15 

Proeven van bekwaamheid of meesterproeven. 38 15 39 8 

 

De eerste indicator voor de competentiegerichtheid van de evaluatie is geconstrueerd door de 

antwoorden over de zes vragen te sommeren. De laagste waarde van de somscore is 6 en de 

hoogste 24. Respondenten met een score van 6 tot en met 12 (gemiddeld nooit tot hooguit af en 

toe) noemen we niet competentiegericht, degenen met een een score van 13 tot en met 

18 (gemiddeld af en toe tot hooguit regelmatig) zwak competentiegericht en degenen met een 

score van 19 t/m 24 (gemiddeld regelmatig tot zeer vaak) sterk competentiegericht. De verdeling 

van de vestigingen naar de competentiegerichtheid van de evaluatie is 61% niet, 38% zwak en 

1% sterk competentiegericht.  

 

De mate waarin leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen  

De tweede indicator voor de competentiegerichtheid van de evaluatie heeft betrekking op de mate 

waarin leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen. De antwoorden van de docenten zijn weergeven in 

de eerste twee rijen van Tabel 17. Er blijken nog grote groepen docenten te zijn die deze twee 

competentiegerichte beoordelingswijzen niet of slechts spaarzaam in praktijk brengen. De indicator 

is geconstrueerd door de scores over de beide vragen te sommeren. Niet competentie-gericht 

noemen we de respondenten met de somscores 2, 3 of 4 (die deze twee beoordelingswijzen 
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gemiddeld nooit tot hooguit af en toe inzetten). Als zwak competentiegericht beschouwen we 

degenen met een score van 5 of 6 (die de beide beoordelingswijzen gemiddeld ten minste af en 

toe tot regelmatig gebruiken). Sterk competentiegericht noemen we degenen met een score van 7 

of 8 (die de twee beoordelingswijzen meer dan regelmatig tot vaak tot zeer vaak hanteren). De 

verdeling van de vestigingen over de drie implementatieniveaus voor deze indicator is: 48% (niet 

competentiegericht), 46% (zwak competentiegericht) en 6% (sterk competentiegericht).  

 

Tabel 17 

Competentiegerichte beoordelingswijzen (rijpercentages optellend tot 100%; N = 265). 

 

 
Nooit 

Af en  
toe 

Regel-
matig 

Vaak tot  
zeer vaak 

De leerling beoordeelt zichzelf. 13 43 38 6 

De leerlingen beoordelen elkaar. 15 50 31 5 

Door een beoordelaar van buiten de school, 
bijvoorbeeld een klant, afnemer, opdrachtgever, 
docent van ROC. 46 39 13 2 



 

3. Resultaten 
 

 

 

 

 

 

In het voorgaande hoofdstuk is de constructie van vijftien indicatoren voor de competentie-

gerichtheid van het onderwijs in de vakken VZ en ZWB beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven 

we eerst het landelijke implementatieprofiel dat op basis van deze indicatoren is vastgesteld 

(paragraaf 3.1). Vervolgens presenteren we de individuele implementatieprofielen van de beide 

scholen die SLO heeft bijgestaan bij het ontwikkelen van het concept van CGO (paragraaf 3.2). 

Ten slotte rapporteren we de resultaten van de verkenning van de mogelijkheden voor een quasi-

experimenteel vervolgonderzoek naar de effectiviteit van competentiegericht onderwijs bij de 

vakken VZ en ZWB in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (paragraaf 3.3).  

 

3.1 Het landelijke implementatieprofiel van CGO 
Het onderzoek heeft tot doel een antwoord te geven op de vraag ‘In welke mate is CGO 

doorgedrongen tot de feitelijke onderwijspraktijk van het vak verzorging in de bovenbouw van het 

vmbo?’ Het landelijke implementatieprofiel van CGO is weergegeven in Figuur 1. De indicatoren 

zijn gesorteerd naar afnemende implementatie (op basis van de eerder besproken somscore over 

het aantal sterk ontwikkelde indicatoren). Allereerst valt op dat de invoering van CGO verschilt per 

indicator. De kleinste afstand tot het veronderstelde ideaal van een volledige en getrouwe 

implementatie zien we bij de beide indicatoren voor de competentiegerichtheid van het 

leerstofaanbod: de aandacht voor specifieke competenties uit het examenprogramma en de 

tijdbesteding aan competenties. Tegelijkertijd lijken veel vestigingen al een flink eind op weg met 

de integratie van de theorie en de praktijk van het beroepsgerichte vak. Het gegeven dat we geen 

docenten aantroffen met een niet-competentiegerichte visie op onderwijs en leren wijst erop dat 

dit onderwijsconcept onder docenten verzorging geen fervente tegenstanders kent. Daarentegen 

lijkt de integratie van leerstof van de avo- en beroepsgerichte vakken nog maar mondjesmaat op 

gang te zijn gekomen. De afstand tussen de feitelijke en beoogde implementatie is ook erg groot 

waar het gaat om het gezamenlijk verzorgen van onderwijs in een kernteam, het vervangen van 

de traditionele vakkenroosters door horizontale of vrije roosters en het gebruik van 

competentiegerichte beoordelingsmethoden.  
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Figuur 1: Landelijk implementatieprofiel van CGO (percentage niet, zwak en sterk competentiegerichte 

vestigingen per indicator) 
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In het voorgaande is de mate van landelijke implementatie van CGO per indicator gerapporteerd. 

Figuur 1 laat niet zien of er bijvoorbeeld vestigingen zijn waar alle vijftien onderzochte kenmerken 

van CGO sterk ontwikkeld zijn. Evenmin laat deze figuur zien of er vestigingen zijn die nog geen 

enkele stap op weg naar CGO gemaakt hebben in de zin dat geen van de vijftien kenmerken 

sterk ontwikkeld is. Om hierover meer uitsluitsel te geven is Tabel 18 geconstrueerd. Deze tabel 

toont de verdeling van de somscore over het aantal indicatoren dat op een vestiging sterk 

ontwikkeld is. Geen enkele vestiging blijkt alle vijftien kenmerken van CGO in sterke mate te 

implementeren, terwijl er 12 vestigingen (4%) zijn waar geen enkel kenmerk sterk ontwikkeld is. 

Verder blijkt de overgrote meerderheid van de vestigingen slechts op hooguit enkele van de 

vijftien indicatoren als sterk competentiegericht uit de bus te komen. Kijken we naar de 

cumulatieve procentuele verdeling van het aantal sterk ontwikkelde indicatoren, dan komt 22% 

van de vestigingen niet verder dan één, 43 % niet verder dan twee, 63% niet verder dan drie, 

79% niet verder dan vier en 89% niet verder dan vijf indicatoren). Op de meest 

competentiegerichte vestiging zijn negen van de vijftien indicatoren sterk ontwikkeld.  

 

Tabel 18 

Verdeling van het aantal sterk ontwikkelde indicatoren per vestiging. 

 

Aantal sterk ontwikkelde kenmerken van CGO N % 

Cumulatief 

% 

0 12 4 4 

1 46 17 22 

2 56 21 43 

3 53 20 63 

4 44 16 79 

5 27 10 89 

6 20 7 97 

7 6 2 99 

8 2 1 100 

9 1 0 100 

Totaal 267 100  

 

In de inleiding vroegen we ons af in hoeverre vestigingen erin slagen CGO op een evenwichtige 

wijze in praktijk te brengen. Het hiervoor gepresenteerde landelijke implementatieprofiel laat zien 

dat de implementatiegraad van CGO sterk van indicator tot indicator verschilt. Dit doet vermoeden 

dat de evenwichtigheid van de invoering van CGO in de dagelijkse lespraktijk te wensen overlaat.  

 

Tabel 19 

Gemiddelde, standaarddeviatie en item-restcorrelatie per indicator van CGO. 

 

Domein / indicator 

Aantal 

respondenten Gemiddelde Std. dev. 

Item-rest 

correlatie 

Visie op onderwijs en leren. 264 2.19 .40 .26 

Tijdbesteding aan competenties. 265 2.34 .66 .13 

Aandacht voor specifieke 

competenties. 265 2.69 .47 .19 

Integratie vakkennis en vakpraktijk. 259 2.17 .69 .29 

Integratie avo- en beroepsgericht. 267 1.47 .70 .09 

Didactische werkvormen. 267 2.23 .62 .13 

Beroepsgerichte opdrachten. 263 1.61 .73 .23 

Eigen lesmateriaal. 260 1.82 .72 .24 
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Domein / indicator 

Aantal 

respondenten Gemiddelde Std. dev. 

Item-rest 

correlatie 

Deeltaak vs volledige taak. 267 1.91 .72 .17 

Groeperingsvorm docenten. 262 1.77 .58 .14 

Vakken- vs innovatief rooster. 265 1.48 .58 .30 

Onderwijsruimte op school. 267 2.12 .34 .20 

Stages buiten de school. 255 1.63 .65 .14 

Competentiegerichte evaluatie. 267 1.40 .51 .31 

Zelf en peer evaluatie. 267 1.58 .60 .14 
 

3.2 Individueel implementatieprofiel van twee SLO-ontwikkelscholen 
SLO heeft haar concept van CGO samen met twee ontwikkelscholen doordacht, uitgeprobeerd en 

verder ontwikkeld. In deze paragraaf gaan we na hoe de invoering van CGO op deze twee 

vestigingen (hier school 1 en school 2 genoemd) zich verhoudt tot de landelijke implementatie 

(paragraaf 3.2.1). Daarna presenteren we de beide individuele implementatieprofielen (paragraaf 

3.2.2).  

 

3.2.1 Uniciteit  
Hoe uitzonderlijk zijn de beide SLO-ontwikkelscholen waar het de implementatie van CGO 

betreft? Om deze vraag te beantwoorden is voor beide vestigingen het aantal sterk ontwikkelde 

kenmerken van CGO bepaald en afgezet tegen de landelijke verdeling. Op school 2 zijn negen 

van de vijftien kenmerken sterk ontwikkeld en op school 1 zijn het er acht. Beide vestigingen 

behoren voor wat betreft de vakken VZ en ZWB dus tot de groep vestigingen in Nederland waar 

CGO het verst ontwikkeld is (zie Tabel 18). Van alle vestigingen in het onderzoek is school 2 het 

verst met CGO. School 1 is iets minder ver, maar behoort toch nog steeds tot de bovenste één 

procent van Nederland.  

 

3.2.2 Individuele implementatieprofielen 
De individuele implementatieprofielen van de beide vestigingen zijn weergegeven in Tabel 20. 

Met de hoofdletter X is de score voor de mate van competentiegerichtheid van het onderwijs op 

school 1 en school 2 weergegeven. De meest rechtse kolom (Overig) toont de percentuele 

verdeling van de desbetreffende indicator voor de overige vestigingen uit het onderzoek. 

 

Tabel 20 

Individueel implementatieprofiel van twee SLO-ontwikkelscholen.  

 

Dimensie/indicator Implementatieniveau 

  

School 1 School 2 Overig 

(%) 

Zwak competentiegericht  X 81 Visie op onderwijs en leren. 

Sterk competentiegericht X  19 

Weinig   10 

Middelmatig  X 45 

Leerstof: tijdbesteding aan 

competenties. 

Veel X  44 

Hooguit af en toe   0 

Regelmatig   31 

Leerstof: aandacht voor 

specifieke competenties. 

Vaak X X  68 

Geen of bijna geen   17 

Beperkt   49 

Leerstof: integratie vakkennis en 

vakpraktijk. 

Sterk X X 33 

Geen X  65 Leerstof: integratie avo- en 

beroepsgerichte vakken. Beperkt   23 
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Dimensie/indicator Implementatieniveau School 1 School 2 Overig 

  (%) 

Sterk  X 12 

Vooral traditionele 

werkvormen 

 X 10 

Gemengd   57 

Didactische werkvormen. 

Vooral coöperatieve 

werkvormen 

X  33 

Hooguit af en toe   53 

Regelmatig  X 32 

Leeractiviteiten: frequentie 

beroepsgerichte opdrachten op 

school. Vaak X  14 

Leerganggetrouw   37 

Enigszins 

leergangonafhankelijk 

  45 

Lesmateriaal: gebruik ‘eigen’ 

lesmateriaal. 

Sterk leergangonafhankelijk X  X 18 

Vooral sterk gestructureerd   31 

Vooral deels gestructureerd   47 

Lesmateriaal: deeltaak versus 

volledige taak. 

Vooral vrij uitvoerbaar X X 21 

Alleen voor de groep   31 

Samen met beroepsgericht X   60 

Groeperingsvorm docenten 

Samen met avo  X 8 

Traditioneel vakkenrooster   57 

Vakken in dagdelen of 

projectzones 

X   38 

Rooster 

Horizontaal of vrij rooster  X 4 

Vooral theorie- of 

computerlokaal 

  1 

Vooral praktijk- of 

combilokaal 

X   87 

Locatie: onderwijsruimte op 

school 

Vooral lesplein of 

multifunctionele ruimte 

 X 12 

Weinig   46 

Middelmatig X  44 

Locatie: tijdbesteding aan 

stages 

Veel  X 9 

Hooguit af en toe   61 

Regelmatig X X 38 

Evaluatie: frequentie 

competentiegerichte evaluatie 

Vaak   1 

Hooguit af en toe   48 

Regelmatig X X 45 

Evaluatie: frequentie 

zelfevaluatie en peer evaluatie 

Vaak   6 

 

Sterk ontwikkeld zijn op beide scholen de aandacht voor specifieke competenties, de integratie van 

vakkennis en vakpraktijk en het gebruik van zelf ontwikkeld of zelf samengesteld lesmateriaal. De 

beide vestigingen blijken tot de middencategorie te behoren als het gaat om de toepassing van 

competentiegerichte evaluatiemethoden en de mate waarin leerlingen zichzelf en elkaar 

beoordelen. Op het school 2 zijn de volgende kenmerken sterker ontwikkeld dan op school 1:  

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

 Het werken in een kernteam (breed versus smal samengesteld kernteam). 

 Het rooster (werken met onder meer een vrij rooster versus alleen een vakkenrooster in 

dagdelen). 
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 De locatie (onderwijs in een lesplein in combinatie met een praktijklokaal versus alleen een 

combilokaal). 

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

Op school 1 werken leerlingen meer aan beroepsgerichte opdrachten binnen de school, maar 

daar staat tegenover dat leerlingen op school 2 meer tijd besteden aan stages en andere 

beroepsgerichte activiteiten buiten de school. Daarnaast heeft de docent van school 1 een wat 

sterker competentiegerichte visie op onderwijs en leren dan die van school 2. 

School 2 besteedt op school relatief weinig tijd aan competenties. Een mogelijke verklaring is dat 

de leerlingen deze competenties vooral buiten de school in stages opdoen. Ten aanzien van de 

didactische werkvormen maakt school 2 vooral gebruik van traditionele werkvormen die 

kenmerkend zijn voor niet competentiegericht onderwijs (waar school 1 vooral coöperatieve 

werkvormen hanteert). Dit wekt op het eerste gezicht enige bevreemding. Overleg met een van 

de ontwikkelaars van SLO die deze school heeft begeleid, maakt duidelijk dat de leerlingen op 

school 2 vaak in groepjes van sterk wisselende samenstelling werken, terwijl er elders in het land 

vaak in vaste groepjes wordt gewerkt (met name in het WPS-concept). Een aannemelijke 

verklaring is dat de respondent van school 2 haar begeleiding van leerlingen die in groepjes 

werken als begeleiding van individuele leerlingen heeft geïnterpreteerd.  
 

3.3 Verkenning mogelijkheden vervolgonderzoek 
Een derde doel van de studie is het verkennen van de mogelijkheden voor een quasi-experi-

menteel vervolgonderzoek naar de effectiviteit van competentiegericht onderwijs. Voor dat 

onderzoek is het nodig te beschikken over een groep van vijfentwintig à dertig controlescholen die 

geen of maar weinig ervaring hebben met competentiegericht onderwijs en een ongeveer even 

grote groep van ‘experimentele’ vestigingen die CGO volledig geïmplementeerd hebben of daar al 

ver mee gevorderd zijn (Raudenbush & Liu, 2000; Whitehurst, 2003). Daarnaast is het wenselijk dat 

de implementatieprofielen van de vestigingen in de experimentele conditie niet al te zeer van elkaar 

verschillen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor de controlegroep voldoende vestigingen 

voorhanden zijn, maar dat potentiële vestigingen voor de experimentele groep dun gezaaid zijn (zie 

Tabel 21). Een eerste inspectie van het implementatieprofiel van de 28 vestigingen waar CGO het 

sterkst ontwikkeld is, laat zien dat de verschillen groot zijn (zie Tabel 21). Zo besteedt 45% geen 

aandacht aan vakkenintegratie, terwijl 41% dat in sterke mate doet.  

Tabel 21 

Implementatieprofiel van de meest competentiegerichte vestigingen (rijpercentages optellend tot 
honderd procent). 

Competentiegerichtheid 

Domein / indicator Niet Zwak Sterk 

Visie op onderwijs en leren.  50 50 
Leerstof: tijdbesteding aan competenties.  45 55 
Leerstof: aandacht voor specifieke competenties.  14 86 
Leerstof: integratie vakkennis en vakpraktijk. 4 29 68 
Leerstof: integratie avo- en beroepsgerichte vakken. 45 14 41 
Didactische werkvormen. 10 41 48 
Leeractiviteiten: frequentie beroepsgerichte opdrachten op school. 18 43 39 
Lesmateriaal: gebruik eigen lesmateriaal. 17 28 55 
Lesmateriaal: deeltaak versus volledige taak 14 28 59 
Groeperingsvorm docenten. 31 38 31 
Vakken- vs innovatief rooster. 34 45 21 
Locatie: onderwijsruimte op school.  55 45 
Locatie: tijdbesteding aan stages. 21 57 21 
Evaluatie: frequentie competentiegerichte evaluatie. 28 69 3 
Evaluatie: frequentie zelfevaluatie en peer evaluatie. 28 45 28 
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4. Conclusies, discussie en 
aanbevelingen 
 

 

 

Onderwijsvernieuwingen blijven te vaak 'steken in uitwerking en voortijdige toepassing van het 

concept, zonder voldoende kritische reflectie en onderzoek naar effecten' (Onderwijsraad 

, 2006, p. 47). Het eerste doel van het onderzoek was het vaststellen van de mate waarin CGO 

is ingevoerd in de populatie van vestigingen die onderwijs verzorgen in de examenvakken 

verzorging (VZ) en Zorg-en-welzijn breed (ZWB) in de bovenbouw van de beroeps- en 

kadergerichte leerweg van het vmbo. Van alle vestigingen in Nederland met een opleiding voor 

VZ en/of ZWB heeft 72% aan het onderzoek deelgenomen, zodat er weinig aanleiding is tot 

twijfel aan de representativiteit van de resultaten. Er blijken maar weinig vestigingen te zijn die 

veel kenmerken van CGO op het hoogste implementatieniveau in praktijk brengen, terwijl er 

zeer veel vestigingen zijn die geen of hooguit enkele kenmerken zoals bedoeld implementeren. 

Zo brengt bijna een vijfde van de vestigingen geen enkel of hooguit één kenmerk van CGO 

volgens de uitgangspunten van CGO in praktijk; ruim driekwart komt niet verder dan vier (van 

de vijftien onderzochte kenmerken). Op de vestiging die het veronderstelde ideaal van een 

volledige implementatie het dichtst benadert, zijn negen van de vijftien kenmerken sterk 

ontwikkeld. Deze bevindingen lijken er op te wijzen dat de kenmerken van CGO zoals we deze 

uit de literatuur kennen nog maar mondjesmaat in praktijk worden gebracht. Kennelijk is er op 

alle vestigingen nog meer dan voldoende ruimte voor de verdere verhoging van de 

competentiegerichtheid van het onderwijs. 

 

Het onderzoek laat ook zien dat de implementatiegraad sterk van kenmerk tot kenmerk 

verschilt. Slechts één kenmerk blijkt op meer dan twee derde van de vestigingen in sterke mate 

in praktijk gebracht te worden. Het betreft de ruime aandacht voor competenties zoals planmatig 

werken, reflecteren op het leerproces, samenwerken en informatie opzoeken, verwerken en 

rapporteren. De ruime aandacht voor competenties zien we ook terug in de tijd die besteed 

wordt aan het ontwikkelen van de competenties van de kandidaten (versus aan vakkennis en 

overige leerstofgebieden). Omdat deze competenties alle afkomstig zijn uit de 

examenprogramma’s VZ en ZWB en dus tot de ‘verplichte’ stof behoren, wekt deze uitkomst 

weinig verbazing.  

 

Ongeveer een derde van de vestigingen is vergevorderd met de integratie van de theorie en de 

praktijk van het beroepsgerichte vak en op eveneens een derde gedeelte wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van sterk competentiegerichte didactische werkvormen.  

 

Het onderwijsconcept van CGO blijkt onder docenten VZ en ZWB geen fervente tegenstanders 

te kennen. Bijna een op de drie docenten geeft blijk van een sterk competentiegerichte visie op 

onderwijs en leren. Deze gegevens maken aannemelijk dat het draagvlak voor CGO onder 

docenten groot is.  

 

Van twee kenmerken van CGO bedraagt de implementatiegraad ongeveer twintig procent. Het 

betreft het werken volgens de zogeheten hele-taak-benadering en het gebruik van zelf 

ontwikkeld of zelf samengesteld lesmateriaal ter vervanging of aanvulling van de 

standaardmethode.  

 

Van drie kenmerken ligt de implementatiegraad tussen de tien en vijftien procent. Het betreft de 

frequentie waarmee leerlingen op school beroepsgerichte opdrachten uitvoeren, het lesgeven in 
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een breed samengesteld kernteam (versus geïsoleerd of in een smal kernteam) en de integratie 

van leerstofonderdelen van algemeen vormende en beroepsgerichte vakken. 

 

De overige vijf kenmerken zijn op minder dan tien procent van de vestigingen sterk ontwikkeld. 

Het betreft de tijd die leerlingen buiten de school aan stages en andere vormen van 

beroepsgericht leren besteden, het verzorgen van onderwijs in een breed samengesteld 

kernteam, het werken volgens een horizontaal of vrij rooster (versus een vakkenrooster), het 

gebruik van competentiegerichte evaluatiemethoden en van evaluatievormen waarbij leerlingen 

zichzelf en elkaar beoordelen.  

 

Een van de belangrijkste uitdagingen voor onderwijsvernieuwers is het aanbrengen van 

evenwicht en consistentie tussen de verschillende componenten van het onderwijs (van den 

Akker, 2003; Tyler, 1949). Onder het motto dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel zal 

onderwijsvernieuwing vooral een blijvend effect sorteren als de verschillende componenten van 

het onderwijs in onderlinge samenhang worden veranderd. De uitkomsten van ons onderzoek 

maken aannemelijk dat veel vestigingen CGO nog op fragmentarische en weinig coherente 

wijze invoeren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de discrepantie tussen enerzijds de ruime aandacht 

voor competenties uit het examenprogramma en het nog zeer beperkte gebruik van 

competentiegerichte vormen van toetsing. Daarnaast lijken veel vestigingen competenties 

centraal te stellen zonder ondersteunende maatregelen zoals het doorbreken van de 

traditionele vakkenstructuur, het gezamenlijk lesgeven in een grote multifunctionele ruimte en 

het werken met passende roostervormen. Het verdient aanbeveling de vestigingen die dat 

willen te ondersteunen bij de integrale en systematische invoering van CGO. Recent onderzoek 

in het mbo heeft laten zien dat hieraan onder docenten grote behoefte bestaat, onder meer in 

de vorm van training, scholing en kennisdeling met collega’s over de dagelijkse lespraktijk van 

CGO (Rigter, Idema & van Leenen, 2009). 

 

Een tweede doel van de studie was het vaststellen van de implementatieprofielen van de twee 

ontwikkelscholen die enkele jaren meewerkten aan de ontwikkeling van het SLO-concept van 

CGO. Beide vestigingen blijken tot de groep vestigingen in Nederland te behoren waar CGO het 

verst ontwikkeld is. Op school 2 zijn negen van de vijftien kenmerken sterk ontwikkeld en op 

school 1 zijn het er acht. Van alle vestigingen in het onderzoek is school 2 het verst met CGO. 

School 1 is iets minder uniek, maar behoort toch nog steeds tot de bovenste één procent van 

Nederland. Al met al kunnen we constateren dat het SLO samen met de twee vestigingen 

gelukt is om vernieuwend onderwijs te realiseren dat ver boven het maaiveld uitsteekt.  

 

Een derde doel van de studie was het verkennen van de mogelijkheden voor een (quasi-) 

experimenteel vervolgonderzoek naar de effectiviteit van competentiegericht onderwijs. In haar 

eindrapport ‘Tijd voor Onderwijs’ adviseert de Commissie Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwing (CPOO, 2008) dat vernieuwingen alleen nog maar grootschalig mogen 

worden ingevoerd als er wetenschappelijk bewijs is dat ze ook écht werken. Voor ‘hard’ 

onderzoek naar de effectiviteit van een onderwijsvernieuwing is het nodig te beschikken over 

een groep van vijfentwintig à dertig ‘controlescholen’ die geen of maar weinig ervaring hebben 

met competentiegericht onderwijs en een ongeveer even grote groep van ‘experimentele’ 

scholen die CGO volledig geïmplementeerd hebben of daar al ver mee gevorderd zijn 

(Raudenbush & Liu, 2000; Whitehurst, 2003). Om eventuele effecten eenduidig aan de 

innovatie te kunnen toeschrijven, mogen de implementatieprofielen van de vestigingen in de 

experimentele conditie niet al te zeer van elkaar verschillen. Uit het onderzoek komt naar voren 

dat er voor de controlegroep voldoende vestigingen voorhanden zijn, maar dat potentiële 

vestigingen voor de experimentele groep dun gezaaid zijn. Zelfs op de meest vernieuwende 

vestigingen is de afstand tussen de feitelijke implementatie en het ideaal van een volledige en 

getrouwe implementatie nog groot. Daarnaast laten de profielen van de meest vernieuwende 
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vestigingen zien dat zij CGO op zeer diverse wijze in praktijk brengen. De invoering van CGO in 

de onderwijspraktijk lijkt met andere woorden nog te beperkt en te divers om al positieve 

effecten op de leeropbrengsten te mogen verwachten. Een eerste voorlopige conclusie is dat er 

op dit moment nog onvoldoende is voldaan aan de voorwaarden voor zinvol (quasi-) 

experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van CGO bij de vakken VZ en ZWB in de basis- 

en kaderberoepsgerichte leerweg. 

 

De resultaten van dit onderzoek moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de wijze waarop 

ze verkregen zijn. Het ontwikkelde innovatieprofiel van CGO is behalve op literatuurstudie 

gebaseerd op het oordeel van vijf leerplan- en toetsdeskundigen (die het in eerste instantie niet 

altijd voor de volle honderd procent met elkaar eens waren en soms slechts moeizaam tot 

overeenstemming kwamen). De criteria waarmee vestigingen aan implementatieniveaus zijn 

toegewezen zijn tot op zekere hoogte arbitrair en daarmee voor verbetering vatbaar. Anderen 

kunnen tot andere indelingen komen. Evenmin bestaat er hard bewijs voor de impliciete 

aanname dat eenzelfde score op de implementatie-schaal bij elke indicator eenzelfde niveau 

van implementatie vertegenwoordigt. Zo kan men zich afvragen of een vestiging waar vaak 

gerichte aandacht wordt besteed aan de ‘verplichte’ competenties uit het examenprogramma 

even ver op weg is met CGO als een vestiging waar kandidaten zichzelf en elkaar vaak 

evalueren. Het verdient aanbeveling het inhoudelijk kader van deze studie ter verdere 

uitwerking, prioritering en validering voor te leggen aan een breed samengesteld panel van 

deskundigen.  

 

Een tweede beperking betreft het gebruikte onderzoeksinstrument. Het implementatieprofiel van 

CGO is opgesteld via schriftelijke bevraging van docenten. Onderzoek naar de kwaliteit van 

vragenlijstgegevens heeft laten zien dat er een discrepantie kan bestaan tussen wat docenten 

denken of zeggen te doen en wat zij feitelijk doen. Zelfrapportages van docenten kunnen 

afwijken van percepties van leerlingen of van onafhankelijk verkregen observatiegegevens 

(Cheung, Hattie, Bucat & Douglas, 2006). Daarnaast biedt een schriftelijke vragenlijst weinig 

mogelijkheden tot detaillering, verdieping en nuancering. Zo zegt het aantal volledige dagen dat 

leerlingen besteden aan stages buiten de school niets over de aard van hun werkzaamheden of 

de wijze waarop vestigingen het leren binnen de school afstemmen op dat buiten de school. Het 

lijkt daarom raadzaam de implementatiegraad van CGO ook met andere onderzoeks-methoden 

vast te stellen. Daarbij denken wij in de eerste plaats aan systematische observatie van lessen 

en semi-gestructureerde interviews van docenten en leerlingen.  

 

Een derde beperking is de reikwijdte van het onderzoek. Het onderzoek was gericht op het 

vaststellen van de implementatie van CGO bij twee nauw verwante beroepsgerichte vakken die 

zich door hun praktische en beroepsgerichte karakter bij uitstek lenen voor een 

competentiegerichte aanpak. Volgens sommigen worden ingrijpende vernieuwingen bij voorkeur 

schoolbreed ingevoerd waarbij dan de hele school “op de schop” gaat (onder anderen Gerrits, 

2004; Van Emst, 2004). Het onderzoek heeft geen informatie opgeleverd over andere vakken 

en opleidingstypen dan VZ en ZWB in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Bij 

algemeen vormende vakken zoals wiskunde, Nederlands of Engels zal de implementatiegraad 

van CGO bijvoorbeeld ongetwijfeld lager zijn. De uitkomsten van deze studie zijn derhalve niet 

generaliseerbaar naar andere vakken, sectoren of leerwegen in het vmbo. 
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Bijlage 2 Operationeel innovatieprofiel van CGO  
 

Op basis van de literatuurstudie en het oordeel van vijf leerplan- en toetsdeskundigen is het eerder 

gepresenteerde innovatieprofiel uitgewerkt in een operationeel innovatieprofiel. Per indicator zijn drie 

implementatieniveaus van CGO onderscheiden: niet, zwak en sterk competentiegericht. De omschrijving van de 

drie niveaus is gebaseerd op een analyse van de essentiële kenmerken van CGO (o.a. WVOI, 2006).  
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Dimensie/indicator Niet competentiegericht Zwak competentiegericht Sterk competentiegericht 

Onderwijsvisie  Een vooral kennisgerichte visie op 

onderwijs en leren (d.w.z. de docent is het 

overwegend niet met de elf stellingen eens) 

Een gemengde visie op onderwijs en leren 

(d.w.z. de docent is het soms wel en soms 

niet met de elf stellingen eens) 

Een vooral constructivistische visie op 

onderwijs en leren (d.w.z. de docent is het 

overwegend (sterk) met de elf stellingen eens) 

Leerinhouden: Tijdbesteding aan 

competenties  

Vakkennis staat centraal (meer dan de helft 

van de onderwijstijd wordt besteed aan het 

aanbrengen van vakkennis) 

Beperkte aandacht voor competenties 

(d.w.z. hooguit de helft van de 

onderwijstijd wordt besteed aan vakkennis 

en hooguit tweederde aan competenties) 

Competenties staan centraal (d.w.z. meer dan 

tweederde van de onderwijstijd wordt besteed 

aan competenties) 

Leerinhouden: Aandacht voor 

specifieke competenties 

In de lessen wordt geen of weinig aandacht 

besteed aan zes specifieke professionele, 

sociale en communicatieve competenties 

(d.w.z. nooit tot hooguit af en toe) 

In de lessen wordt regelmatig aandacht 

besteed aan zes specifieke professionele, 

sociale en communicatieve competenties 

(d.w.z. vaker dan af en toe tot hooguit 

regelmatig) 

In de lessen wordt (zeer) vaak aandacht 

besteed aan specifieke professionele, sociale 

en communicatieve competenties (d.w.z. meer 

dan regelmatig tot vaak tot zeer vaak) 

Leerinhouden: Integratie vakkennis en 

vakpraktijk 

Geen of bijna geen integratie van vakkennis 

en vakpraktijk (d.w.z. de kennis van het 

beroepsgerichte vak wordt vooral los van 

de vakpraktijk aangeboden, bijv. in de vorm 

van afzonderlijke theorielessen of 

theorieopdrachten) 

Beperkte integratie van vakkennis en 

vakpraktijk (d.w.z. de kennis van het 

beroepsgerichte vak wordt meer 

geïntegreerd dan los van de vakpraktijk 

aangeboden)  

Sterke integratie van vakkennis en vakpraktijk 

(d.w.z. de kennis van het beroepsgerichte vak 

wordt geheel geïntegreerd in de vakpraktijk 

aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van 

beroepsgerichte opdrachten of zogeheten 

prestaties) 

Leerinhouden: Integratie avo- en 

beroepsgerichte vakken 

Geen integratie van avo- en 

beroepsgerichte leerstof (d.w.z. de leerstof 

van avo-vakken wordt los van het 

beroepsgerichte vak aangeboden) 

Enige integratie van avo- en 

beroepsgerichte leerstof (d.w.z. 

onderdelen van één of twee avo-vakken 

en het beroepsgerichte vak worden 

geïntegreerd aangeboden) 

Sterke integratie van avo en beroepsgericht 

(d.w.z. onderdelen van de leerstof van drie of 

meer avo- vakken en het beroepsgerichte vak 

worden geïntegreerd aangeboden) 

Didactische werkvormen Vooral traditionele werkvormen (d.w.z. de 

leerlingen krijgen meer dan de helft van de 

onderwijstijd frontaal-klassikaal les OF 

werken meer dan de helft van de 

onderwijstijd individueel)  

Vooral gemengde werkvormen (d.w.z. de 

leerlingen behoren noch tot de niet-

competente noch tot sterk 

competentiegerichte groep) 

Vooral coöperatieve werkvormen (d.w.z. 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) 

Leeractiviteiten: Frequentie 

beroepsgerichte opdrachten op school  

Leerlingen werken niet of hooguit af en toe 

met beroepsgerichte opdrachten binnen de 

Leerlingen werken regelmatig met 

beroepsgerichte opdrachten binnen de 

Leerlingen werken vaak tot zeer vaak met 

beroepsgerichte opdrachten binnen de school 
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Dimensie/indicator Niet competentiegericht Zwak competentiegericht Sterk competentiegericht 

school school 

Lesmateriaal: Gebruik eigen 

lesmateriaal 

Leerganggetrouw (d.w.z. 0% tot hooguit 

15% van het lesmateriaal is door de docent 

of de school zelf ontwikkeld) 

Enigszins leergangonafhankelijk (d.w.z. 

16% tot hooguit 50% van het lesmateriaal 

is door de docent of de school zelf 

ontwikkeld) 

Sterk leergangonafhankelijk (d.w.z. meer dan 

50% van het lesmateriaal is door de docent of 

de school zelf ontwikkeld)  

Lesmateriaal: Deeltaak versus volledige 

taak 

Leerlingen werken vooral met sterk 

gestructureerde opdrachten die zij maar op 

één manier kunnen uitvoeren en waarbij de 

eindproducten van de leerlingen volledig 

identiek zijn (d.w.z. meer dan de helft van 

de tijd met sterk gestructureerde 

opdrachten) 

Leerlingen werken vooral met deels 

gestructureerde opdrachten die zij op 

enkele manieren kunnen uitvoeren en 

waarbij zij uit een aantal gegeven 

eindproducten kunnen kiezen (d.w.z. 

hooguit de helft van de tijd met sterk 

gestructureerde opdrachten en hooguit 

een kwart van de tijd met vrij uitvoerbare 

opdrachten) 

Leerlingen werken veel met vrij uitvoerbare 

opdrachten die zij op vele manieren kunnen 

uitvoeren en waarbij zij het eindproduct geheel 

zelf kunnen bepalen (d.w.z. meer dan een 

kwart van de tijd met vrij uitvoerbare 

opdrachten)  
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Dimensie/indicator Niet competentiegericht Zwak competentiegericht Sterk competentiegericht 

Groeperingsvorm docenten Docent als solist (d.w.z. de docent staat 

meestal alleen voor de groep leerlingen) 

Smal samengesteld kernteam van 

beroepsgerichte docenten (d.w.z. de 

docent in het beroepsgerichte vak staat 

meestal samen met ten minste één 

andere docent beroepsgerichte vakken 

voor de groep, maar geen avo-docenten) 

Breed samengesteld kernteam (d.w.z. de 

docent staat meestal samen met ten minste 

één andere docent beroepsgerichte vakken en 

ten minste één avo-docent voor de groep 

leerlingen) 

Organisatievormen: Vakken- versus 

innovatief rooster 

Een traditioneel vakkenrooster (d.w.z. met 

lessen van 40 tot 50 minuten of met 

verlengde lestijden van 70 tot 120 minuten) 

Een vernieuwend vakkenrooster (d.w.z. in 

dagdelen van een ochtend of middag of 

met projectzones, bijvoorbeeld een 

vakkenrooster met één of meer dagdelen 

voor vakoverstijgende projecten of 

opdrachten) 

Een vernieuwend rooster (d.w.z. 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) 

Locatie: Onderwijsruimte op school Vooral in een theorie- of computerlokaal 

(d.w.z. vaak of altijd in een theorie- of 

computerlokaal, maar niet tegelijkertijd ook 

vaak of altijd in enige andere locatie dan 

theorie- of computerlokaal)  

Vooral in een praktijklokaal, combilokaal of 

open leercentrum (d.w.z. niet vaak of altijd 

in theorie- of computerlokaal EN niet vaak 

of altijd in lesplein of multifunctionele 

ruimte) 

Vooral in een lesplein of multifunctionele 

ruimte (d.w.z. vaak tot altijd in lesplein of 

multifunctionele ruimte eventueel in 

combinatie met ten minste af en toe in enige 

andere locatie) 

Locatie: Tijdbesteding aan stages Leerlingen besteden geen of weinig tijd aan 

stages en andere vormen van 

beroepsgericht leren buiten de school 

(d.w.z. hooguit 20 volledige dagen in het 

derde en vierde leerjaar tezamen) 

Leerlingen besteden middelmatig veel tijd 

aan stages en andere vormen van 

beroepsgericht leren buiten de school 

(d.w.z. 21 t/m 40 volledige dagen in het 

derde en vierde leerjaar tezamen) 

Leerlingen besteden veel tijd aan stages en 

andere vormen van beroepsgericht leren 

buiten de school (d.w.z. meer dan 40 volledige 

dagen in het derde en vierde leerjaar 

tezamen)  

Evaluatie: Frequentie 

competentiegerichte evaluatie 

De docent maakt geen of weinig gebruik 

van zes specifieke competentiegerichte 

beoordelingsmethoden (d.w.z. nooit of 

hooguit af en toe) 

De docent maakt regelmatig gebruik van 

zes specifieke competentiegerichte 

beoordelingsmethoden (d.w.z. vaker dan 

af en toe tot hooguit regelmatig) 

De docent maakt vaak gebruik van zes 

specifieke competentiegerichte 

beoordelingsmethoden (d.w.z. meer dan 

regelmatig tot vaak tot zeer vaak ) 

Evaluatie: Frequentie zelfevaluatie en 

peer evaluatie 

De leerlingen maken geen of weinig gebruik 

van zelfevaluatie en peer evaluatie (d.w.z. 

nooit of hooguit af en toe) 

De leerlingen maken regelmatig gebruik 

van zelfevaluatie en peer evaluatie (d.w.z. 

vaker dan af en toe tot hooguit regelmatig) 

De leerlingen maken vaak gebruik van 

zelfevaluatie en peer evaluatie (d.w.z. meer 

dan regelmatig tot vaak tot zeer vaak) 
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kringen van beleid, schoolbesturen en -leiders, leraren, 
onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties (ouders, bedrijfsleven, e.d.).

Zo zijn wij in staat leerplankaders te ontwerpen, die van 
voorbeelden te voorzien en te beproeven in de schoolpraktijk. 
Met onze producten en adviezen ondersteunen we zowel 
beleidsmakers als scholen en leraren bij het maken van 
inhoudelijke leerplankeuzes en het uitwerken daarvan in 
aansprekend en succesvol onderwijs.
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