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2 Dr. J.K. van der Waals

‘Het succes van organisaties is afhankelijk van de mate waarin die organisatie erin
slaagt kennis productief te maken (nieuwe kennis genereren [ook over het eigen leren]
verspreiden en toepassen). Kennis moet worden opgevat als een persoonlijke be-
kwaamheid die niet kan worden overgedragen maar moet worden ontwikkeld. Kennis
is niet te managen in de zin van doelgericht plannen, systematisch inrichten, sturen,
budgetteren en controleren. Motivatie van medewerkers speelt een grotere rol dan de
formele strategie van de organisatie. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid
worden steeds belangrijker, zowel in het werk als bij opleiden en leren. Het werken
vanuit persoonlijke drijfveren, affiniteiten en ambities van medewerkers levert waar-
schijnlijk meer op dan het starten vanuit organisatiekaders. Hierbij zijn vormen van
zelforganisatie en netwerken de meest passende organisatievormen.’1

Joseph Kessels



Proloog

‘Alleen waar vertrouwen is, kan geleerd worden. Maar het omgedraaide zou
ook wel eens waar kunnen zijn. Als er veel angst is in plaats van vertrouwen,
ontstaat bij kinderen al gauw het gevoel ‘dat kan ik toch niet!’. Ik denk dat wij
kinderen veel vertrouwen onthouden door niet te kijken naar wat zij kunnen,
maar te constateren wat zij níet kunnen. Waar geen vertrouwen wordt ge-
schonken, kan ook geen zelfvertrouwen ontstaan. Daar domineert de angst;
angst om wat we niet kunnen, misschien nog meer voor wat we wél kunnen.’2

Ik sluit me van harte aan bij deze woorden van Rinnooy Kan: (zelf)vertrouwen
als voorwaarde om tot leren te komen. In zijn rede spreekt hij verder over
‘talentmaximalisatie’ als de kernopgave voor het onderwijs en in dat verband
de noodzaak voor differentiatie en maatwerk.

Het is voor mij echter de vraag of het onderwijs op dit moment in staat is zijn
‘kernopgave’ uit te voeren en te voorzien in de behoefte aan differentiatie en
maatwerk. Afgaande op signalen lijkt het er soms meer op dat de school eerder
een instrument is van selectie en uitsluiting dan een plek waar leerlingen
welkom zijn en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Het moet anders en het kan anders. Dat laten allerlei vernieuwende onder-
wijspraktijken zien, in het bijzonder in het vmbo.3

Kennisproductiviteit, het op basis van deze innovaties genereren, ontsluiten en
toepassen van ‘nieuwe kennis’, mag tot de kernopgave van het lectoraat Vmbo
worden gerekend!
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Inleiding

Het is wel eens anders geweest, maar het onderwijs heeft tegenwoordig niet te
klagen over belangstelling. Het ene na het andere rapport verschijnt en de
toenemende zorg over de kwaliteit, en de veronderstelde negatieve invloed van
het ‘nieuwe leren’ daarop deed de Tweede Kamer in 2007 besluiten een parle-
mentair onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het onderwijs en in het
bijzonder naar de effecten van recente onderwijsvernieuwingen. De conclu-
sies waren niet mis te verstaan: ‘… er is veel misgegaan, er is onzorgvuldig
omgegaan met het onderwijs en er zijn inderdaad echt risico’s genomen’.4

Het onderzoeksrapport ‘Tijd voor Onderwijs’5 heeft onmiskenbaar een grote
maatschappelijke invloed gehad. Niet in de laatste plaats is er sprake van een
herstel van vertrouwen: van het onderwijs in de politiek, van de samenleving
in het onderwijs en van het onderwijs in zichzelf. Verder heeft de politieke
(h)erkenning van de lastige positie waarin schoolleiders en leraren zich bevon-
den als gevolg van de vele top-downveranderingen en -vernieuwingen, ruimte
geschapen voor reflectie. Ook is de discussie over ‘kwaliteit van onderwijs’
beetje bij beetje gedepolariseerd en wordt deze langzaam maar zeker gevoerd
waar die thuishoort: in het ‘hart’ van het onderwijs. Het gaat steeds meer over
de inhoud en niet over ‘het gedoe’ eromheen.

Er bestaat brede overeenstemming over de noodzaak ons onderwijs te ver-
nieuwen. Vraagstukken als voortijdig schoolverlaten, de toename van ‘zorg-
leerlingen’ en de wisselende kwaliteit van leraren dwingen ons na te denken
over oorzaak en gevolg, en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van aanpak.
Als het werk van de ‘commissie-Dijsselbloem’ één ding duidelijk heeft ge-
maakt, dan is het wel dat die vernieuwing niet van bovenaf kan worden opge-
legd of afgedwongen. Het onderwijs zelf is aan zet!

En dat is ook wat er gebeurt. Op veel scholen wordt intensief gezocht naar en
vaak ook al gewerkt aan innovatieve onderwijspraktijken, bedoeld om de kwa-
liteit van het onderwijs te verbeteren. Dat is in het bijzonder het geval bij het
vmbo. Daar wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met de integratie van
vakken, vormen van differentiatie om tegemoet te komen aan het verschil
tussen leerlingen, integratie van de leerlingenzorg in het onderwijsproces,
manieren om leerlingen te betrekken bij de school en het leren, het vergroten
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van de participatie van ouders, alsook gezocht naar manieren om de vaak geï-
soleerde positie van de school in haar omgeving te doorbreken.

De innovatieve kracht van het vmbo maakt deze sector tot een interessant
object van onderzoek. Daarmee is het wellicht mogelijk antwoorden te vinden
op vragen als welke veranderstrategie succesvol is bij het implementeren van
nieuwe methoden en wat daarvan op zijn beurt de invloed is op de kwaliteit
van het onderwijs. De (evidence-based) onderzoeksresultaten kunnen tevens in-
gezet worden bij het bepalen van een beleid en duidelijk maken wat de beteke-
nis van de ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs is voor de lerarenop-
leiding en opleiding tot pedagoog.

Het is mede om die reden dat er op 1 februari 2008 door het College van Be-
stuur van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met manage-
mentadviesbureau BMC uit Amersfoort, een bijzonder lectoraat is ingesteld.

In deze ‘Openbare Les’ zal ik eerst stilstaan bij de geschiedenis van het vmbo
en de vraag of de oorspronkelijke bedoelingen daarvan zijn gerealiseerd.
Daarna zal ik dieper ingaan op de vraagstukken waarvoor het voortgezet on-
derwijs – en dus ook het vmbo – zich gesteld ziet, zoeken naar een verklaring
daarvoor en naar de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. Ver-
volgens wil ik aannemelijk maken dat er in het voortgezet onderwijs, en in het
bijzonder in het vmbo, sprake lijkt te zijn van een ‘stille revolutie’, ofwel van
onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling, vanuit het hart van het onder-
wijs, de school zelf.6 Ten slotte zal ik uiteenzetten welke activiteiten in het
kader van het lectoraat Vmbo zullen worden georganiseerd en welke doelen
ermee beoogd worden.
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1. Het vmbo, tien jaar verder

Het is tien jaar geleden dat het vmbo werd ingevoerd. Waarom is dat gedaan
en met welk gevolg? In dit hoofdstuk beschrijf ik achtereenvolgens de voorge-
schiedenis, de invoering en de resultaten.

1.1 De voorgeschiedenis
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kende het lager beroepson-
derwijs (lbo) de nodige problemen. In de eerste plaats liep het aantal leerlin-
gen met 45% terug. Dat was enerzijds het gevolg van demografische ontwik-
kelingen – het aantal jongeren in de leeftijdsgroep van twaalf t/m zestien jaar
daalde met 32% – en anderzijds van het feit dat veel ouders hun kinderen
liever naar de mavo zagen gaan dan naar het lbo.
Dit gold vooral voor de Randstad, waar steeds meer kinderen uit lagere sociale
milieus naar het lbo gingen, in het bijzonder kinderen van allochtone afkomst.
Veel van deze kinderen hadden leerachterstanden en vaak ook gedragsproble-
men.
De terugloop van het aantal leerlingen en de hoge concentratie van leerlingen
uit de lagere sociale milieus bezorgde het lbo het imago van ‘restonderwijs’.

In de tweede plaats bood een lbo-diploma in het begin van de jaren negentig
steeds minder garanties voor het bedrijfsleven op een duurzame positie op de
arbeidsmarkt. Het gemiddelde niveau van werknemers met een lbo-achter-
grond was ontoereikend. Dit werd mede veroorzaakt door de niveaudifferen-
tiatie die in 1976 was ingevoerd om tegemoet te komen aan de grote niveau-
verschillen tussen leerlingen. Leerlingen konden aan het eind van hun
opleiding examen doen op A-, B- en C-niveau. Doordat de meeste leerlingen
examen deden op de laagste niveaus, A en B, daalde de (maatschappelijke)
waarde van het lbo-diploma. Bovendien werd hierdoor de aansluiting op het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bemoeilijkt en nam de voortijdige school-
uitval in het mbo toe.

Om dit te verbeteren, werd bepaald dat iedere leerling ten minste een start-
kwalificatie op het niveau van een tweejarige middelbare beroepsopleiding
moet behalen. Daarom kreeg het lager beroepsonderwijs in 1992 niet alleen
een andere naam (voorbereidend beroepsonderwijs), maar ook een andere
inhoud. Het lbo was niet langer eindonderwijs maar moest voorbereiden op
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het mbo en het leerlingwezen. Daar diende de leerling de kwalificaties voor
een beroep te verwerven.

De inhoudelijke verandering hield in dat het onderwijsprogramma meer ging
bestaan uit algemene vakken en minder uit de beroepspraktijk. Na de basis-
vorming, de eerste twee leerjaren, kreeg de bovenbouw (de leerjaren drie en
vier) ook een meer algemeen vormend karakter en verdwenen de praktijkles-
sen in beroepsvaardigheden.

In 1994 verzocht minister Ritzen een commissie onder leiding van Chris van
Veen, oud-minister van OC&W en oud-voorzitter van de werkgeversorganisa-
tie VNO, advies uit te brengen over de aansluiting van het vbo en het mavo op
het vervolgonderwijs. Het advies van deze commissie leidde tot de samenvoe-
ging van het vbo en het mavo tot voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo).

Over de noodzaak voor deze verandering bestond zowel in de politiek als in
het onderwijs en het bedrijfsleven nauwelijks enige twijfel.
Het advies van de commissie-Van Veen verscheen in september 1994.7 De
commissie ging uit van de bestaande structuur van het voortgezet onderwijs.
Zij bepleitte de invoering van verschillende leerwegen in één vmbo dat zou
worden opgezet voor vier sectoren: die van de techniek, de dienstverlening, de
economie en de landbouw.
Met de invoering van deze leerwegen kwam een einde aan de mogelijkheid op
vier verschillende niveaus examen te doen en verdween het verschil in waarde
tussen de diploma’s.

Werd de structuur van het voortgezet onderwijs in formele zin gehandhaafd,
in de beeldvorming naar buiten is de structuur echter wel degelijk veranderd.
De vierdeling in het voortgezet onderwijs, bestaande uit vbo, mavo, havo en
vwo, werd vervangen door een tweedeling: vbo/mavo versus havo/vwo. Bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs draait het voor ouders en kinderen
sinds 1999 vooral om de vraag of het een vmbo- of een havo/vwo-advies wordt.

Staatssecretaris Netelenbos nam de voorstellen van de commissie voor een be-
langrijk deel over. Zij stelde vier leerwegen voor: de basisberoepsgerichte leer-
weg (voorheen vbo op A- en B-niveau), de kaderberoepsgerichte leerweg (voor-
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heen vbo op C- en D-niveau), een gemengde leerweg (een combinatie van vbo
en mavo) en de theoretische leerweg (voorheen mavo).8 Elke leerweg heeft een
eigen programma en bereidt voor op een vervolg in het middelbaar beroeps-
onderwijs. De theoretische leerweg biedt daarnaast de mogelijkheid door te
stromen naar het havo.

Met de invoering van het vmbo werd de beroepskolom, waarin leerlingen in
principe kunnen doorstromen van vmbo via mbo naar hbo, een feit. Via de
beroepskolom zouden leerlingen voor wie het vbo voorheen het eindonderwijs
zou zijn geweest, de kans krijgen door te dringen tot het hoger onderwijs, net
als leerlingen in het algemeen vormend onderwijs dat konden.9

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, werd een hulpstruc-
tuur ontwikkeld, het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het individueel
voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en het voortgezet speciaal onderwijs
voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom) werden sa-
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mengevoegd en geïntegreerd in het vmbo. Voor leerlingen van wie verwacht
werd dat ze geen diploma in het vmbo kunnen halen, werd het voortgezet
speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk) omgevormd tot
praktijkonderwijs.
Het ivbo en het vso-lom werden in de periode 1999-2002 omgevormd tot leer-
wegondersteunend onderwijs (lwoo) en het vso-mlk ontwikkelde zich in die-
zelfde periode tot praktijkonderwijs.

De hulpstructuur, het leerwegondersteunend onderwijs, maakte geen deel uit
van de beroepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo en
vormde geen aparte leerweg naast de andere leerwegen, zoals de commissie-
Van Veen had bepleit.
Ook de integratie van het vso-lom in het vmbo (van speciaal naar regulier on-
derwijs) week af van de adviezen van de commissie-Van Veen.

Staatssecretaris Netelenbos vond dat het voortgezet speciaal onderwijs te
weinig opbrengstgericht was en niet naar een diploma toewerkte. Bovendien
leidde de groei van het speciaal onderwijs door de hoge kosten tot een sterke
stijging van de overheidsuitgaven. De integratie was dus vooral bedoeld om
leerlingen uit het speciaal onderwijs meer uitdaging te bieden en de kosten te
verlagen.

Met het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs was de in-
voering van een zogenoemde ‘zorgstructuur’ in het vmbo een feit. Deze zorg-
structuur moest ervoor zorgen dat
– meer leerlingen dan voorheen een diploma of certificaat behalen (via leer-

wegondersteunend onderwijs),
– leerlingen over voldoende kwalificaties beschikken om een plek op de ar-

beidsmarkt te verkrijgen (via praktijkonderwijs),
– de groei van het speciaal voortgezet onderwijs wordt afgeremd.

De integratie van het speciaal onderwijs in het nieuwe vmbo werd aandachtig
gevolgd. De Onderwijsraad vond in 1995 in het bijzonder de opname van het
vso-lom in de hulpstructuur een risico.10 Van verschillende kanten is gewaar-
schuwd voor de mogelijkheid dat vooral door deze integratie de negatieve
beeldvorming rond het nieuwe vmbo wordt versterkt.
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1.2 De invoering
In 1999 startten 426 scholen met de samenvoeging van vbo en mavo tot
vmbo. De meeste vbo- en mavo-scholen maakten, als gevolg van de fusiegolf in
de jaren negentig, al deel uit van brede scholengemeenschappen. Wel waren
ze fysiek nog van elkaar gescheiden doordat ze in aparte gebouwen gevestigd
waren. In deze periode nam ook de concurrentie tussen scholen om de gunst
van de leerlingen toe. Hierdoor voelden de scholen zich genoodzaakt zich ten
opzichte van elkaar te onderscheiden en te profileren. Het fysiek van elkaar
gescheiden zijn en de toenemende concurrentie kwam de beoogde samenwer-
king en integratie van vbo- en mavo-scholen niet ten goede.11

Uit het Onderwijsverslagen van de Inspectie (2001, 2002 en 2003) blijkt dat
de scholen over het algemeen met veel enthousiasme aan het werk zijn gegaan
om de vernieuwing tot stand te brengen en dat men ook trots is op wat tot
stand is gebracht.12 Maar er doen zich ook problemen voor. Scholen ervaren
een hoge werkdruk vanwege andere programma’s, andere groepen leerlingen
en andere exameneisen. Leraren missen de mogelijkheid tot niveaudifferen-
tiatie en leerlingen worden geplaatst in de leerweg die past bij het niveau van
de vakken waarin zij het slechtste resultaat behalen, waardoor zij bij de overige
vakken onder hun niveau werken. Ook zijn de leerlingen minder gemotiveerd
voor de algemene vakken. De gebouwen ten slotte, vaak oude lts-scholen, blij-
ken in veel gevallen niet aan de hedendaagse eisen te voldoen. Zo is de werk-
plekkenstructuur, bedoeld om tot een betere samenhang tussen theorie en
praktijk te komen, in veel scholen niet ingevoerd.

Door in 2002 door staatssecretaris Adelmund genomen maatregelen konden
scholen starten met leerwerktrajecten. Dat houdt in dat leerlingen die vanwege
motivatieproblemen voortijdig dreigen uit te vallen een deel van het onder-
wijsprogramma bij een bedrijf volgen. Om dit goed te laten verlopen, moeten
school en bedrijf nauw samenwerken. Uit die contacten komt naar voren dat
de bedrijven over het algemeen ontevreden zijn over de vaardigheden van de
leerlingen.

Ondanks deze en andere maatregelen behield het vmbo een problematisch
imago, en dat werd er niet beter op toen in 2004 conrector Hans van Wieren
van het Terra College in Den Haag op school werd doodgeschoten door een
leerling. Deze moord zorgde voor veel verontwaardiging en vergrootte het ne-
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gatieve imago van het vmbo, vooral in de Randstad. De politiek maakt zich
grote zorgen, wat onder andere blijkt uit publicaties van politieke partijen.13 In
2004 schreven tweehonderd vmbo-directeuren een open brief aan de politiek
waarin zij hun zorgen uitten en pleitten voor minder regels en meer onder-
steuning.

In 2005 verscheen de nota Vmbo van minister Van der Hoeven.14 Hierin stelt
zij een aantal maatregelen voor als oplossing voor de ervaren problemen. Zo
pleit zij ervoor meer ruimte te bieden aan praktijkgericht onderwijs door leer-
lingen in de leerjaren 1 en 2 beroepsgericht vakken aan te bieden. In verband
met de veiligheid stelt zij extra plaatsen in het vso-zmok beschikbaar voor leer-
lingen met ernstige gedragsproblemen (rebound-voorzieningen). De scholen
krijgen meer vrijheid in de onderwijsprogrammering om goed te kunnen aan-
sluiten bij de ontwikkelingen van de onderbouw en het mbo, en theorie en
praktijk beter op elkaar te kunnen afstemmen. Ook de theoretische leerweg
dient meer contextrijk en praktijkgericht te worden ingevuld. De examens ten
slotte worden flexibeler doordat de school kan kiezen voor bijvoorbeeld meer-
dere examenmomenten.
Een breed samengestelde Adviesgroep vmbo (september 2005) heeft deze
ideeën verder uitgewerkt, samen met de scholen, het vervolgonderwijs en het
bedrijfsleven.

1.3 De resultaten
Van de resultaten van de invoering van het vmbo kan, op basis van een inter-
departementaal beleidsonderzoek (IBO) en een rapport van de Algemene Re-
kenkamer, een (eerste) indruk worden verkregen.

In 2005 verscheen Het vmbo. Beelden, feiten en toekomst.15 Uit dit IBO wordt in
de eerste plaats duidelijk dat het negatieve beeld van het vmbo in de media de
positieve kanten overschaduwt. Ouders en leerlingen blijken namelijk best te-
vreden te zijn over het vmbo-onderwijs, en de slagingspercentages van de cen-
trale vmbo-examens zijn hoog (94%, gegevens 2003).
Veel van de problemen in het vmbo kunnen volgens het IBO niet los worden
gezien van veranderingen in de leerlingenpopulatie, de invoering van de basis-
vorming en van de integratie van onderdelen van het speciaal onderwijs in het
vmbo. Als meest relevante knelpunten worden genoemd: de hoge voortijdige
schooluitval, een dalend niveau in het vak wiskunde, uitval van een deel van de
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leerlingen bij de overgang naar het mbo en de afnemende veiligheid op
school.

In januari 2005 bracht de Algemene Rekenkamer Zorgleerlingen in het voorbe-
reidend middelbaar beroepsonderwijs uit.16 Hieruit blijkt dat de aandacht voor
probleemleerlingen in het vmbo op een groot aantal punten tekortschiet. Zo is
het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg voor een aantal leerlingen te
hoog, krijgen leerlingen in de bovenbouw niet langer de extra zorg die ze
nodig hebben, is de overdracht vanuit het basisonderwijs niet goed en geeft de
indicatie geen inzicht in wat er met de leerling aan de hand is en wat er gedaan
moet worden. Ten slotte zijn de leraren onvoldoende toegerust voor een ade-
quate begeleiding van deze leerlingen, is de huisvesting vaak ontoereikend en
blijkt het regionale netwerk van voorzieningen voor deze jongeren niet slui-
tend te zijn.

Sinds het verschijnen van deze rapporten worden maatregelen genomen dan
wel voorbereid om de knelpunten in het vmbo weg te nemen. Dit geldt met
name voor de beroepsgerichte leerwegen maar ook voor de zorgstructuur.
Deze maatregelen hebben in de eerste plaats betrekking op het onderwijspro-
gramma. Er bestaat een breed draagvlak voor het doorvoeren van inhoudelijke
vernieuwingen. In de tweede plaats betreffen de maatregelen een goede aan-
sluiting op het vervolgonderwijs. Over de noodzaak daarvan bestaat eveneens
brede overeenstemming. Ten slotte dienen de contacten met het bedrijfsleven
te worden versterkt.

In 2007 presenteerde de Taskforce Jeugdwerkloosheid tijdens haar slotbijeen-
komst een plan om zogenoemde vmbo-vakcolleges te starten voor leerlingen
vanaf twaalf jaar die meer gebaat zijn bij leren door het opdoen van ervarin-
gen.17 De experimentele techniekopleidingen, die in het schooljaar 2007/
2008 op vijftien vmbo-scholen van start zijn gegaan, zijn opgezet in nauwe
samenwerking met het regionale technische bedrijfsleven. Gediplomeerden
van deze opleiding zijn verzekerd van een baan.

Er zijn vergevorderde plannen voor de vernieuwing van de zorgstructuur in
het funderend onderwijs. Die komen erop neer dat schoolbesturen verant-
woordelijk worden voor het bieden van passend onderwijs, hetzij op een van
de eigen scholen, hetzij op een school met een ander bestuur waarmee wordt

12 Dr. J.K. van der Waals



samengewerkt, bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs. De bestaande
zorgstructuur blijft het uitgangspunt maar moet beter gaan functioneren.

Tegelijkertijd is op vele vmbo-scholen een vernieuwingsbeweging van onderaf
opgekomen. De invoering van het vmbo heeft scholen dermate veel vrijheids-
graden geboden dat scholen, of afdelingen daarvan, zelf problemen te lijf zijn
gegaan met zelfbedachte oplossingen. Maar daarover later meer.

De invoering van het vmbo moest een oplossing bieden voor de dreigende
teloorgang van het lager beroepsonderwijs en de devaluatie van het lbo-
diploma, en diende te leiden tot een betere aansluiting op het mbo en de
arbeidsmarkt.
De belangrijkste knelpunten in het huidige vmbo zijn het negatieve imago,
de hoge voortijdige schooluitval en de uitval van een deel van de leerlingen
bij de overgang naar het mbo, het dalend niveau, de afnemende veiligheid
op school en te weinig aandacht voor zorgleerlingen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de ingreep in het stelsel niet heeft
geleid tot de gewenste verbetering en dat de problematiek eerder is toe-
dan afgenomen.
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2. Tien jaar vmbo, hoe nu verder?

In het eerste hoofdstuk heb ik geconcludeerd dat de invoering van het vmbo
niet heeft geleid tot de gewenste resultaten en verbetering, maar dat de proble-
matiek eerder lijkt te zijn toegenomen: nu bestaat er, naast een dalende waarde
van het diploma en het imago, ook een hoge uitstroom van ongediplomeerde
en/of niet-gekwalificeerde leerlingen, twijfel aan de kwaliteit van het onder-
wijs, een toename van het aantal zorgleerlingen en toenemende gevoelens van
onveiligheid. Overigens lijken deze problemen zich niet alleen te manifeste-
ren in het vmbo maar komen ze in meer of mindere mate en in verschillende
gedaanten voor in alle sectoren van het voortgezet onderwijs.
Een verklaring hiervoor is wellicht te vinden door de verschillende vraagstuk-
ken nader te bekijken. In dit hoofdstuk zal ik eerst stilstaan bij achtereenvol-
gens voortijdig schoolverlaten, twijfel aan kwaliteit, toename van zorgleerlin-
gen en gevoelens van onveiligheid. Daarna zal ik het bestaande onderwijscon-
cept beschrijven en vervolgens een alternatief hiervoor aandragen.

2.1 Verklaring?

Voortijdig schoolverlaten
Vanuit de onderwijssociologie worden voor het onderwijs vier belangrijke
functies onderscheiden: kwalificatie, selectie, allocatie en socialisatie.18 Anders
gezegd, de leerling beschikt als gevolg van het genoten onderwijs over de kwa-
lificaties die nodig zijn om de volgende stap in de leerloopbaan te zetten, volgt
de leerweg die past bij zijn of haar competenties, komt met die verworven
kennis en vaardigheden op de goede plek terecht en weet zich op school en in
de samenleving goed te handhaven.
Vervult het onderwijs deze functies ook daadwerkelijk? Voor een groot aantal
leerlingen niet of nauwelijks.

Hoewel het aantal voortijdige schoolverlaters fors is gedaald, verlaten jaarlijks
nog rond de 50.000 leerlingen ongediplomeerd en niet-gekwalificeerd het on-
derwijs.19 Daarvan zijn 35.000 leerlingen afkomstig uit het middelbaar be-
roepsonderwijs en 15.000 uit het voortgezet onderwijs. Het risico van uitval is
het hoogst op het laagste niveau van het vmbo!
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Is er een verklaring voor die hoge uitval?
Micha de Winter refereert in dit verband aan de theorieën van de econoom
Albert Hirschman:20 ‘Als organisaties niet goed functioneren, kunnen leden
op twee manieren reageren: ze kunnen “stemmen met hun voeten” door het
pand te verlaten (Exit), of ze kunnen hun onvrede laten horen door hun stem
te verheffen (Voice). De keuze voor één van deze beide reacties hangt volgens
Hirschman af van de mate waarin die persoon zich loyaal (Loyalty) voelt aan de
organisatie. Is het die organisatie niet gelukt om die persoon aan zich te
binden, dan verlaat hij deze (Exit). Is die loyaliteit er wel dan zal hij/zij ervoor
kiezen zijn stem (Voice) te laten horen. Vanuit dit perspectief gezien ontstaat
er een heel andere kijk op voortijdig schoolverlaten, en misschien zelfs wel op
het probleem van weinig betrokken of soms zelfs vijandige leerlingen. Schep-
pen we wel genoeg mogelijkheden voor persoonlijke binding in het onderwijs,
is het ons vooral om efficiëntie begonnen, om ideologische hang-ups, of om
het verheffen van de leerling?’21 Het onderwijs slaagt er volgens De Winter
onvoldoende in een persoonlijke verbinding tot stand te brengen met leerlin-
gen, en hij vermoedt dat dit in het bijzonder een gevolg is van het streven naar
efficiëntie.

Dit vermoeden wordt bevestigd door de voortijdig schoolverlaters zelf. Zij
wijzen vaak op het schoolklimaat als reden van voortijdig vertrek.22 Jongeren
die zijn uitgevallen ervaren een gebrek aan interesse van de kant van de school
voor hun wel en wee, voelen zich onvoldoende gesteund en min of meer in de
steek gelaten. Voortijdig schoolverlaters met een spijbelgeschiedenis verwon-
deren zich over het lakse optreden van de school tegen het spijbelen.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van schooluitval.23 De
resultaten van deze onderzoeken laten een genuanceerd beeld zien. Uitval is
niet één op één te relateren aan het functioneren van het onderwijs: de thuis-
situatie en omgevingsfactoren spelen hierbij ook een belangrijke rol. Zo lopen
leerlingen uit een eenoudergezin of een gezin met een laag inkomen, leerlin-
gen van niet-westerse allochtone afkomst of leerlingen met laagopgeleide
ouders een (veel) groter risico op voortijdig schoolverlaten.24 Veel van deze
leerlingen blijken achterstand te vertonen op cognitief en psychosociaal
gebied.
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Kwaliteit van onderwijs
We maken ons in Nederland zorgen over de ontwikkeling van het niveau van
kennis en vaardigheden. De voorsprong van Nederland in internationale ver-
gelijkingen neemt af.25 Uit de resultaten van TIMSS 200726 blijkt dat de re-
kenprestaties in het basisonderwijs licht zijn gedaald, al staat Nederland inter-
nationaal gezien nog steeds op de negende plaats. Het aantal vijftienjarigen
met een beperkte leesvaardigheid is tussen 2003 en 2006 toegenomen. De
prestaties van Nederlandse leerlingen op tien- en vijftienjarige leeftijd blijven
vooral achter aan de bovenkant. Nederland heeft minder laagpresteerders
maar ook minder hoogpresteerders dan de deelnemende referentielanden.
Ook heerst er bezorgdheid over het niveau van de taal- en rekenvaardigheid
van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Instellingen in het hoger on-
derwijs toetsen daarom steeds vaker voorafgaand aan of aan het begin van de
opleiding de taal- en rekenvaardigheid.

Wanneer we echter iets over de kwaliteit van het onderwijs willen zeggen, is
het probleem dat enerzijds niet eenduidig en duidelijk is gedefinieerd (bij-
voorbeeld op systeemniveau vastgelegd in een wet) wat we onder kwaliteit ver-
staan en dat anderzijds het onderwijs veel blinde vlekken kent.27 Bij een groot
aantal doelstellingen in het onderwijs meten we vaardigheden in het cogni-
tieve domein, bijvoorbeeld taal- en rekenvaardigheden. Er zijn echter ook niet-
cognitieve vaardigheden die we willen bijbrengen, maar die we niet meten en
die dus geen rol spelen bij de beoordeling van kwaliteit.

Als we vinden dat spellen niet meer zo belangrijk is maar samenwerken des
temeer, dan kan er een kwaliteitsprobleem ontstaan als het niveau van het
spellen wel en dat van de samenwerking niet wordt gemeten. Willen we echt
weten wat de kwaliteit van onderwijs is, dan moeten we meten wat we ons tot
doel hebben gesteld.
Het ROA28 biedt in haar rapport een heuristiek en beveelt dan ook aan een
nieuwe aanpak te bedenken voor het monitoren van de kwaliteit van ons on-
derwijs, waarin over elk van de in de heuristiek onderscheiden functies en
aspecten indicatoren verzameld worden.

Toename zorgleerling
De groep leerlingen die extra zorg nodig heeft, omdat deze het reguliere pro-
gramma niet aankan, is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. Het gaat
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daarbij voor het overgrote deel om leerlingen met gedragsproblemen, niet
zozeer om leerlingen met fysieke beperkingen. Tegelijkertijd zullen scholen
per 2011 waarschijnlijk een wettelijke zorgplicht krijgen. Ze zijn dan verplicht
iedere leerling die bij hen wordt aangemeld passend onderwijs te bieden. Het
doel hiervan is zorgleerlingen waar mogelijk te integreren in het gewone on-
derwijs.
Wat is eigenlijk een zorgleerling? Behalve de behoefte aan extra ondersteuning
is een zorgleerling voor het allergrootste deel een gewone leerling die (ook)
recht heeft op passend en aansprekend onderwijs, onderwijs dat hem of haar
helpt een betekenisvol bestaan op te bouwen en een waardevol lid van onze
samenleving te worden.29

Het probleem is dat er met onderwijs voor zorgleerlingen veel meer geld ge-
moeid is dan de overheid kan of wil vrijmaken. Deze leerlingen hebben
immers behoefte aan intensieve en specialistische begeleiding, en dus kost het
scholen en leraren heel veel moeite om die groep goed te bedienen.

Er zijn drie manieren te onderscheiden waarmee scholen willen voorzien in
de behoefte aan extra zorg en begeleiding. De onderwijspraktijk laat zien dat
deze drie, of elementen ervan, op een en dezelfde school kunnen voorkomen.

Hulpverlening
Het onderwijsprogramma van de school is leidend bij de inrichting van de
leerlingenzorg. Alle begeleiding richt zich op het ondersteunen van het leren
op school. Specialisten voeren de begeleiding uit naast de leraren die de lessen
verzorgen. De begeleiding vindt met name buiten de klas plaats.

Afstemming
Niet alleen het onderwijsprogramma maar ook de sociaalemotionele ontwik-
keling van de leerling krijgt veel aandacht. Vakinhoudelijke ondersteuning
komt voor, maar het scheppen van goede randvoorwaarden voor de individuele
leerlingen is minstens zo belangrijk. Mentoren en leraren signaleren zo vroeg
mogelijk of, en bij welke leerlingen, ondersteuning noodzakelijk is. De ont-
wikkelingsmogelijkheden bepalen de mate waarin een kind voor begeleiding
in aanmerking komt. Naast vakinhoudelijke kennis beschikken leraren/men-
toren over een breed arsenaal aan pedagogisch-didactische competenties.
Wanneer (didactische) specialisten worden ingezet, gebeurt dat in principe in
de klassensituatie.
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Anders Leren
Bij deze aanpak is het uitgangspunt dat de behoefte aan extra zorg en begelei-
ding voor en van leerlingen een gevolg is van het onderwijssysteem zelf. Het
onderwijs creëert zijn eigen zorg. De meeste uitval ontstaat door de manier
waarop het onderwijs gegeven wordt. Het bestaande systeem verbeteren, helpt
niet; het is nodig het onderwijs volledig anders in te richten, waarbij ‘maat-
werk’ het credo is.
De begeleiding van en de zorg voor leerlingen is geïntegreerd in het onder-
wijs. Er bestaat geen expliciet onderscheid meer tussen onderwijs en zorg.

De oplossing die scholen over het algemeen (nog) kiezen is ‘het hulpverle-
ningsmodel’: specialisten en experts worden ingehuurd om zorgleerlingen
apart te begeleiden.30 Op deze manier blijft de scheiding tussen onderwijs en
begeleiding echter bestaan en wordt het beoogde doel – integratie – niet be-
reikt.

Gevoelens van onveiligheid
Onderwijs is de sleutel voor maatschappelijk succes. Afhankelijk van talent en
inzet leidt het jonge mensen naar een voor hen passende plaats op de arbeids-
markt, die hen in staat stelt tot een zelfstandig bestaan met voldoende inkom-
sten.
Over het algemeen wordt het onderwijsniveau hoger.31 Hoger en wetenschap-
pelijk onderwijs kent een grotere toeloop dan ooit, steeds meer hoogopgeleide
vrouwen betreden de arbeidsmarkt en migrantenkinderen vormen een steeds
groter deel van de leerlingen van het hoger en wetenschappelijk onderwijs.32

In schril contrast met deze verworvenheden blijkt er ook een andere werkelijk-
heid te zijn. Woonbuurt en geslacht vormen in Amsterdam de belangrijkste
voorspellers van uitval in het vmbo. In achterstandswijken, buurten waar etni-
sche scheidslijnen doorwerken en waarvoor fragmentatie kenmerkend is, drei-
gen parallelle samenlevingen te ontstaan. Het debat gaat over ‘verkleuring en
verzwarting’ van deze wijken, over een tweedeling in de maatschappij en over
‘de witte vlucht’. Duidelijk is dat de meer kansrijken en geslaagden wegtrek-
ken uit deze wijken, waar de problemen cumuleren.

Vooral in scholen in de Randstad (de vier grote steden, G4) wordt deze werke-
lijkheid zichtbaar. De nood is daar vaak hoog. Geprobeerd wordt de verschillen
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te overbruggen en problemen buiten de school te houden door een veilige om-
geving te creëren, ouders te betrekken en de school een rol in de buurt in te
geven. Maar al te vaak blijkt dat deze aanpak niet werkt: het is water naar de
zee dragen. Scholen worden plaatsen waar de problemen zich concentreren en
staan symbool voor het brede sociale falen, het multiculturele drama. Scholen
in probleemwijken zijn probleemscholen. Door de samenstelling van de popu-
latie zijn het ‘zwarte scholen’ en in de publieke opinie zijn zwarte scholen pro-
bleemscholen. Door de ‘verkleuring’ van het vmbo verzwakt het imago nog
verder en wordt het steeds moeilijker de schakelrol binnen de ononderbroken
leermogelijkheden te vervullen.

2.2 Het huidige onderwijsconcept
Bij nadere beschouwing van de vraagstukken waarvoor het voortgezet onder-
wijs, en in het bijzonder het vmbo, zich gesteld ziet, wordt er een genuanceer-
der beeld van oorzaak en gevolg zichtbaar. De conclusie mag luiden dat in het
functioneren van het onderwijs niet de enige verklaring schuilt en sommige
oplossingen buiten de school gezocht moeten worden (door lokale overheden,
politie, woningcoöperaties, e.d.).33

Maar wat kan het onderwijs wel doen om jongeren aantrekkelijk en uitdagend
onderwijs te bieden, dat hen bindt en boeit en het gevoel geeft dat ze ertoe
doen?

Onderzoek naar dertig jaar onderwijsvernieuwing34 heeft geleerd dat de poli-
tieke reflex bij problematiek zoals hiervoor beschreven, is in te grijpen in het
stelsel. Dergelijke ingrepen, zo weten we nu, brengen echter in veel gevallen
niet de gewenste oplossing. Om die te vinden, moeten we onder ogen durven
zien wat er werkelijk aan de hand is in het onderwijs. Hoe ziet het huidige
onderwijsconcept eruit? Wat zijn de onderliggende opvattingen en overtuigin-
gen en hoe wordt dat zichtbaar in de onderwijskundige en pedagogisch/didac-
tische aanpak?

In het hier en nu geven de leraren op de meeste middelbare scholen, en ook in
het vmbo, nog les in een vak. Van onderlinge coördinatie lijkt weinig sprake te
zijn, waardoor de leerkrachten bijvoorbeeld vaak niet weten hoeveel huiswerk
hun leerlingen in totaal opkrijgen. De samenleving eist steeds betere prestaties
op gestandaardiseerde toetsen, waardoor scholen en leraren gedwongen
worden de werklast verder te verzwaren. Steeds meer lestijd wordt gestoken in
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het voorbereiden van leerlingen op toetsen, omdat de uitkomsten daarvan me-
debepalend zijn voor hun positie. In deze situatie blijven er voor leerlingen in
de basis twee soorten van gedrag over: aanpassen of terugtrekken. Veel leer-
lingen doen het laatste. Het systeem stopt hen vervolgens in een lager type
onderwijs waar uitdagingen veelal ontbreken. Dan, na terugtrekken, volgt op-
stappen.

Senge verklaart deze situatie vanuit de geschiedenis.35 Het huidige onderwijs-
concept vindt zijn oorsprong rond 1850. Scholen ontleenden hun onderwijs-
concept aan de lopende band, het boegbeeld van het bloeiende industriële tijd-
perk. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat het onderwijs gericht werd op
de massa en er organisatievormen bedacht moesten worden om het onderwijs
efficiënt te houden.
In dit concept zijn de kenmerken van de ‘lopende band’ duidelijk zichtbaar:
– Het onderwijs is opgebouwd uit duidelijke ‘stadia’: klassen op grond van

leeftijd.
– Elk stadium kent ‘toezichthouders’: de leerkrachten.
– Klassen komen voor ‘een bepaalde periode’ bij elkaar om voorbereid te

worden op een toets.
– Bij de lessen wordt een ‘uniforme snelheid’ gehanteerd op basis van les-

roosters.
– Het onderwijs is gespecialiseerd: elke leerkracht behandelt een gedeelte van

de lesstof.

Stevens vat deze kenmerken als volgt samen: voor elke leerling dezelfde leer-
stof op hetzelfde moment in dezelfde ruimte met hetzelfde resultaat en onder
leiding van dezelfde persoon.36

De onderliggende overtuiging is dat de wereld een objectieve en reële werke-
lijkheid is die voorspelbaar, maakbaar, planbaar, beheersbaar en controleerbaar
is. Vanuit deze overtuiging is het onderwijssysteem gericht op maximale effi-
ciëntie door formalisering en standaardisering. In het bijzonder van kennis-
overdracht en -verwerving.
In dit onderwijsconcept staan ‘het vak’ en ‘de overdrachtsfunctie’ centraal en
wordt het lesgeven bepaald door de inhoud van de vakken. Met iedere leerling
probeert de school de einddoelen te realiseren. Er is een vast programma met
vakken, verdeeld over vastgestelde perioden en met duidelijke toetsmomen-
ten. Het leertempo is voor iedereen gelijk en er wordt gewerkt volgens het
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leerstofjaarklassensysteem. De sturing van het leerproces is in handen van de
docent. Hij kiest de methode, plant de leerstof per periode, stuurt het leerpro-
ces tijdens de lessen en geeft voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. De
leerling volgt de sturing van de docent. Leraren zijn georganiseerd in vaksec-
ties waarin zij besluiten welke methode zij zullen gebruiken en waar zij erva-
ringen uitwisselen. Deze school is onder meer te herkennen aan lokalen
waarin de stoelen en tafels in de ‘busopstelling’ staan, waar ‘de bel’ het begin
en het eind van de lestijd aangeeft, waar de docent zijn of haar vaste lokaal
heeft en waar leeftijdsgroepen en schooltypen van elkaar gescheiden zijn.

Het blijkt in toenemende mate een lastige zo niet onmogelijke opgave te zijn
om vanuit dit concept antwoord te geven op de almaar toenemende diversiteit
in onze samenleving en de veranderende eisen die als gevolg daarvan aan het
onderwijs worden gesteld. Het is dan ook logisch dat leerlingen aan de ‘onder-
en bovenkant’ van dit systeem tekortkomen, afhaken en ‘opstappen’.

Is dat erg?
Fenomenen als de kenniseconomie, de Lissabondoelstellingen, toenemende
internationale concurrentie, globalisering en internationalisering, vergrijzing
en ontgroening klinken inmiddels vertrouwd. Uit de vele studies en adviezen
van de afgelopen jaren, bijvoorbeeld van de SER en het Innovatieplatform, is
vooral één ding duidelijk geworden: al deze ontwikkelingen dwingen ons als
samenleving te investeren in ‘menselijk kapitaal’: ‘In de kennissamenleving
maken talenten het verschil. Daarom is het van levensbelang om te weten hoe
je talenten kunt benutten, ontwikkelen, tot groei brengen en kunt koesteren.
De mate waarin wij erin slagen alle individuele talenten tot maximale ontwik-
keling te brengen, is doorslaggevend voor het toekomstige succes van ons land
en van Europa’,37 aldus Rinnooy Kan.

Het is dus in ieder geval een economisch probleem wanneer leerlingen afhaken
en hun talent onbenut blijft. Maar dat niet alleen. Het is bovendien zeker ook
een sociaal vraagstuk. Willen wij dat jonge mensen buitenspel komen te staan,
dat zij aan de kant worden gezet en afgeschreven? Dat er een tweedeling in de
maatschappij ontstaat tussen kansloos/kansrijk, laagopgeleid/hoogopgeleid,
lage status/hoge status, arm/rijk en wit/zwart? Willen we dat het onderwijs in
de samenleving functioneert als instrument voor selectie en uitsluiting? Of
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moet de school een pedagogisch en didactisch klimaat bieden waarin iedere
leerling zich kan ontwikkelen en ontplooien?

Als vanuit het bestaande concept steeds minder goed een antwoord gegeven
kan worden op de andere eisen die door de samenleving aan het onderwijs
worden gesteld, is er dan een alternatief concept denkbaar? Een concept
waarin ruimte is voor differentiatie en maatwerk? De ontwikkeling van het
denken over hoe mensen leren kan ons wellicht de richting wijzen.

2.3 Intermezzo: hoe leren wij?
Als we met grote stappen door de geschiedenis van de leerpsychologie gaan,
kunnen we die laten beginnen met het behaviorisme – een opvatting die rond
1912 publiek is gemaakt door E.L. Thorndike (1874-1949) en vooral bekend is
geworden door B.F. Skinner.38 Deze laatste voerde interessante experimenten
uit met ratten, zoals I. Pavlov39 dat deed in Rusland met honden.
Leren staat in deze opvatting gelijk aan conditioneren en komt neer op het
leggen van een nieuwe verbinding tussen een externe prikkel en gedrag. Het
behaviorisme gaat ervan uit dat onze hersens eigenlijk heel weinig doen.
Alles wordt bepaald door prikkels, reacties op prikkels en de beloning van die
reacties. Een voorbeeld hiervan is het hardop opzeggen van de tafels en een
‘plaatje’ krijgen als het goed gaat. Het behaviorisme negeert eigenlijk het feit
dat de mens denkt, dat onze hersens werken.

In de jaren zestig van de vorige eeuw won het cognitivisme terrein. Is in het
behaviorisme de lerende of getrainde passief, in deze opvatting wordt ervan
uitgegaan dat de lerende actief is. Uitgangspunt is dat leren informatieverwer-
king is. Cognitivisme komt van cognitie, denken, leren. Een van de grondleg-
gers die hiermee in de jaren veertig en vijftig al bezig was, al werd het toen
nog geen ‘cognitivisme’ genoemd, is Jean Piaget.40 Zijn redenering was dat er
in onze hersens twee dingen gebeuren. Wij zien iets, en als wij al een cognitief
schema, een soort kapstok, in ons hoofd hebben, kunnen wij het beeld assimi-
leren, tot ons nemen, als het daar goed in past. Als het er niet goed in past en
wij het als vreemd beschouwen, gaan onze hersens die schema’s of kapstok-
ken opnieuw rangschikken, accommoderen.
In de jaren zestig sprak David Ausubel (1918-2008), sterk beïnvloedt door
Piaget, in Amerika als een van de eersten van ‘betekenisvol leren’. Je leert iets
als je het in een kader kunt plaatsen. Als je iets aanbiedt aan een lerende op
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een hoger niveau van algemeenheid of abstractie, of zelfs inclusiviteit (omvat-
tendheid), zal de lerende het daarna beter kunnen plaatsen.

Op een conferentie van de National Association of Research in Science Tea-
ching aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, werd voor het
eerst gesproken over het (radicaal) constructivisme, vooralsnog bedoeld als filo-
sofie. Deze filosofie is vervolgens toegepast op het onderwijs en vertaald naar
een onderwijskundige en pedagogisch/didactische aanpak. De essentie van
deze opvatting is dat kinderen hun kennis zelf construeren. Leren is kennis
construeren die aansluit bij de eigen ervaring, meestal samen met anderen.
Deze opvatting over leren deed al voor de Tweede Wereldoorlog opgang in het
werk van de Russische leerpsychologen (Vygotsky, 1896-1934) en wordt in Ne-
derland door Robert-Jan Simons ‘Nieuw leren’ genoemd.41

De overtuiging dat de wereld een subjectieve ervaring van mensen is waarin
betekenisgeving in sociale processen centraal staat, wordt het ‘sociaalconstruc-
tivisme’ genoemd. Mensen construeren hun eigen realiteit op basis van wat ze
ervaren. Via de dialoog en in directe interactie met anderen worden nieuwe
betekenissen van de sociale werkelijkheid geconstrueerd.
Wat kan deze geschiedenis van het denken over hoe mensen leren, betekenen
voor de ontwikkeling van een alternatief onderwijsconcept?

2.4 Een alternatief concept?
Het constructivisme beschouwt de leerling als iemand die actief kennis en in-
zicht construeert in interactie met zijn of haar omgeving. Hierbij is het uit-
gangspunt dat leren in een aan de werkelijkheid ontleende rijke context plaats-
vindt. Kok pleit in dit verband voor een nieuwe pedagogisch-didactische driehoek:
leerling, leerbronnen en leeromgeving.42

Stevens vat de consequenties van de ontwikkeling in het denken over hoe
mensen leren samen in drie psychologische basisbehoeften van de lerende (jonge)
mens: relatie, competentie en autonomie.43 Vanuit de (misschien wel voor-
naamste) psychologische behoefte van de mens, die van verbondenheid, biedt
de school hiertoe gelegenheid, namelijk door te voorzien in volwassenen die
de leerlingen begeleiden en door het scheppen van de mogelijkheid tot sa-
menwerking met andere leerlingen. Er ontstaat wederzijdse responsiviteit,
met als gevolg een groeiend (zelf)vertrouwen van de leerling, het bewust
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worden van de eigen competenties en het aangaan van verantwoordelijkheden.
De school voorziet in de behoefte aan het vergroten van competenties door het
aanbieden van uitdagingen, ruimte en grenzen, en van ondersteuning bij ex-
perimenteren en uitproberen. Tenslotte heeft de leerling behoefte aan autono-
mie. De school voorziet in deze behoefte door te respecteren dat de leerling
zijn eigen ontwikkeling moet realiseren (de leerling als actor) en door respect
te hebben voor de uniciteit en eigenheid van iedere leerling. Hierbij behoort
het bieden van het perspectief van de ander en de andere.

De curriculumvernieuwing die volgens Kessels44 nauw aansluit bij deze ont-
wikkeling, bevordert een vorm van actief, onderzoekend leren. Leerlingen en
leraren vormen studiegroepen waarin ze de praktische vraagstukken, waarmee
ze in het werkveld in aanraking komen, als vertrekpunt nemen voor hun leer-
proces. In de studiegroep vindt vergelijking, verbreding en verdieping plaats.
Abstractie en veralgemenisering hebben geen betekenis als er geen concrete
ervaring in een specifieke context aan ten grondslag ligt. Het onderwijs wordt
afgestemd op de individuele leervraag van de leerlingen. Met andere woorden,
de leerling staat centraal.

Uitgangspunt in dit alternatieve onderwijsconcept is dat iedere leerling anders
is en de school leerarrangementen op maat biedt.45 Leerlingen zijn niet alle-
maal hetzelfde. Daarom leren zij allemaal op een andere manier en leren zij
allemaal ook iets anders. Ook al is de leerstof uniform en bewaakt de school de
kwaliteit op gestandaardiseerde wijze, het lerende individu is niet geschikt
voor gelijkheid.

Het is interessant te lezen hoe nauw de aanbevelingen van de werkgroep
‘Leren Excelleren’ (2005) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (2009) aansluiten bij en een concretisering bieden van het hierboven ge-
schetste alternatieve onderwijsconcept.

Het onderwijs in Nederland, en in het bijzonder het vmbo, ziet zich voor
de uitdaging geplaatst de verbinding met hun leerlingen te versterken en
hen uitdagend onderwijs te bieden. De ontwikkelingen in de leerpsycholo-
gie bieden een perspectief op hoe dat zou kunnen. Op basis van de ontwik-
kelingen is in dit hoofdstuk een alternatieve aanpak geschetst. De vraag is

24 Dr. J.K. van der Waals



of deze aanpak een oplossing biedt voor de vraagstukken waarmee scholen
in het hier en nu worstelen.
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3. Het vmbo en een ‘stille’ revolutie

In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat het onderwijs vanuit het huidige
concept onmogelijk antwoord kan geven op de veranderende eisen die de sa-
menleving, waarin de diversiteit en de gelaagdheid almaar toenemen, aan het
onderwijs stelt. Vervolgens heb ik, op basis van de ontwikkeling in de leerpsy-
chologie, een alternatief geschetst. De vraag is of dat alternatief een oplossing
biedt voor de eerder besproken vraagstukken waarvoor het onderwijs zich ge-
steld ziet.
In dit hoofdstuk wil ik aan de hand van overtuigende voorbeelden aannemelijk
maken dat in het onderwijs, en in het bijzonder in het vmbo, een ‘stille revo-
lutie’ gaande is, een proces van ‘lerend veranderen’ en ‘veranderend leren’ dat
z’n oorsprong vindt in het ‘hart’ van het onderwijs: de school! Het belang van
deze stille revolutie is in het bijzonder dat er wellicht op twee prangende
vragen een antwoord kan worden gevonden:
1. Wat is een effectieve aanpak voor onderwijs- en schoolontwikkeling?
2. Wat is het effect van alternatieve vormen van aanpak?

Het vinden van een antwoord op deze vragen is geen doel op zich maar een
middel om te bereiken dat het onderwijs als instituut haar functies kan (blij-
ven) vervullen.

De werkgroep ‘Leren Excelleren’ noemt in haar rapport een aantal interessante
experimenten en innovatieve initiatieven in het onderwijs, die gericht zijn op
het tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen en op maximale ta-
lentontwikkeling.46 En in het bijzonder in het vmbo vinden veelbelovende
ontwikkelingen plaats. In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de inhoudelijke
kant van deze ontwikkelingen en sta ik vervolgens stil bij de veranderkundige
aspecten van die stille revolutie.

3.1 Experimenten in het vmbo
Het vmbo is in 1999 opgezet volgens een overzichtelijke structuur: het bestaat
uit vier leerwegen met afdelingsprogramma’s die zeer gedetailleerde examen-
programma’s kennen. De gemengde leerweg ontwikkelde zich van begin af
aan moeizaam, maar basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht zijn binnen
deze kaders flink aan de slag gegaan.
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Schoolleiding en leraren in het vmbo deelden al snel de opvatting dat de didac-
tische en onderwijskundige aanpak geen afgeleide diende te zijn van de
aanpak in het havo/vwo. Voor de leerlingen van het vmbo is een aangepaste
didactiek nodig gebaseerd op individuele verschillen die moet passen bij het
karakter van het vmbo als beroepsonderwijs. Men is nog steeds bezig hier een
juiste vorm voor te vinden, maar op vele plekken gloort het succes en wordt de
noodzaak om maatwerk te leveren waargemaakt. Meer algemene voorbeelden
van aan de doelgroep aangepaste didactiek zijn leerwerktrajecten, VM- trajecten,
de assistentenopleiding en de werkplekkenstructuur.

Daarnaast is sprake van verbreding binnen de sectoren (intrasectoraal), over de
sectoren heen (intersectoraal) en worden er allerlei initiatieven genomen om
het aanbod aantrekkelijker te maken door het te versmallen (differentiaties) en
beter aan te laten sluiten bij het mbo (vm2 en vakcollege).
‘Terug naar de lts’ lijkt op sommige scholen tot uiting te komen in het inrich-
ten van vakcolleges. Smalle trajecten zijn zeker voor sommige leerlingen erg
geschikt, maar op veel scholen is er juist een groeiende belangstelling voor
brede (sectorale of intersectorale) programma’s. Daar is men van mening dat
het vmbo de functie heeft leerlingen de gelegenheid te bieden zich te oriënte-
ren op verschillende beroepen en een paar beroepscompetenties te verwerven.
Een aantal scholen laat zien dat een combinatie van een smalle en brede pro-
grammering tot een succesvolle aanpak kan leiden. Hier ligt de nadruk op een
intersectorale aanpak, maar door de ruimte die in de examenprogramma’s zit,
kunnen de leerlingen er ook smalle tot zelfs zeer smalle trajecten afleggen.

Wat opvalt is dat op steeds meer vmbo-scholen het onderwijs op allerlei ma-
nieren wordt afgestemd op de individuele leervraag van de leerlingen, onder
het motto dat de leerling centraal staat. Dit concept gaat hand in hand met het
idee dat de leercyclus omgedraaid moet worden, dat wil zeggen dat kennis niet
moet worden opgebouwd vanuit vakken, om die later toe te passen, maar dat
vanuit praktijkproblemen op zoek gegaan wordt naar de kennis en vaardighe-
den die nodig zijn om die problemen op te lossen. Het leerproces en alle ele-
menten die het leren kunnen bevorderen en belemmeren, vormen de kern van
het onderwijsconcept. Uitgangspunt is dat iedere leerling anders is en de
school leerarrangementen op maat biedt. Deze arrangementen worden afge-
stemd met ouders, leerlingen, basisscholen en vervolgonderwijs. Het streven
is dat elke leerling het maximale eindresultaat behaalt. De leerstof is geordend
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in gestandaardiseerde onderdelen die flexibel kunnen worden aangepast. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vakken. Het ontwikke-
len van kennis en vaardigheden is een integraal proces dat plaatsvindt in een
rijke leeromgeving. De school werkt niet met het leerstofjaarklassensysteem:
de leerlingen zijn gegroepeerd in basisgroepen en in groepen die een bepaald
leerarrangement volgen. Leraren werken samen in multidisciplinaire teams47

en stemmen hun werk af met elkaar, met ouders en met leerlingen. Elk team-
lid is zowel materiedeskundige (expert op een vakgebied) als ‘leercoach’. Hij
moet in staat zijn leerlingen te begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingspro-
ces. Er is sprake van gedeelde sturing door de leerling en de docent.
Deze scholen zijn te herkennen aan multifunctionele ruimtes waar leerlingen
van verschillende leeftijden aan het werk zijn: studie- of concentratieruimtes,
waar stil kan worden gewerkt of gestudeerd, leerpleinen, waar grote aantallen
leerlingen individueel of in groepjes aan opdrachten en projecten werken, met
leraren die zich tussen de leerlingen door bewegen en leerlingen vraagge-
stuurd coachen en zo ondersteunen bij hun werk, en ruimtes die kunnen
worden gebruikt voor collectieve instructie en simulaties (‘krachtige leeromge-
vingen’) waar leerlingen het geleerde toepassen in de praktijk.

Een ander voorbeeld van innovatief handelen, betreft de norm om een afdeling
in het vmbo onderwijskundig en economisch te kunnen realiseren en hand-
haven. Tien jaar geleden was die norm tachtig, respectievelijk veertig leerlin-
gen. Op basis van deze norm zou nu waarschijnlijk meer dan de helft van alle
afdelingen gesloten zijn.
Maatwerktrajecten, zoals leerwerktrajecten, VM2 en Intersectorale ontwikke-
lingen, hebben laten zien dat de genoemde norm volstrekt achterhaald is. Er
zijn scholen die hun afdeling Voertuigentechniek handhaven, ook al zitten er
maar drie leerlingen op, door goede afspraken over het praktijkgedeelte te
maken met de garage om de hoek.

Samengevat kunnen wij de ontwikkelingen als volgt categoriseren:
– Renovatie en aanpassen: ontwikkelingen die erop gericht zijn het program-

ma te verbeteren en actualiseren. Voorbeelden: verbeteren en aanpassen
van (centrale) examenprogramma’s; invoeren van K1- en K2-examendoel-
stellingen; robotica in techniek; nieuwe lesmaterialen.

– Organisatie: ontwikkelingen die vooral impact hebben gehad op de inrich-
ting van het onderwijs in afdelingen: intrasectoraal, WPS (techniek, werk-
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plekkenstructuur), werkpleksimulatie bij Zorg en Welzijn, verschillende
vormen van vmbo/mbo-samenwerking.

– Innovatie: ontwikkelingen die tot andere, meer leerlinggerichte benaderin-
gen van het onderwijs leid(d)en: maatwerkprogramma’s, modulair onder-
wijs, probleemgestuurd onderwijs, intersectoraal en nieuwe afdelingen,
zoals dienstverlening, uniformberoepen, ICT, leerwerktrajecten.

De regionale arrangementen hebben een belangrijke rol bij deze ontwikkelin-
gen gespeeld. Hierdoor werd het mogelijk de wettelijke planning van onder-
wijsvoorzieningen te omzeilen en regionaal afspraken te maken. Dit is een
grote stimulans geweest voor nieuwe ontwikkelingen.

De nieuwe programma’s betreffen alle het onderwijsaanbod en het onderwijs-
concept. Het gaat in deze nieuwe programma’s niet alleen over wat de school
aanbiedt, maar ook over hoe dit wordt aangeboden (met grote vrijheid voor een
schooleigen invulling).
Het gaat hier nadrukkelijk om ontwikkelingen die van ‘binnenuit’ en meestal
van ‘onderaf’ zijn ontstaan en/of door platforms zijn geëntameerd en onder-
steund. De overheid was hierin als het ware volgend.

Het lijkt gerechtvaardigd te concluderen dat het vmbo een zeer innovatieve
sector in het onderwijs is en dat dit schooltype inmiddels, na tien jaar, nieuwe
wegen bewandelt die het zelf heeft gekozen. Het is van groot belang na te gaan
waar deze nieuwe wegen toe leiden, wat de effecten van nieuwe benaderingen
zijn – wellicht onder het motto: ‘Wie niet durft te verdwalen, vindt geen
nieuwe wegen!’

3.2 Een ‘stille’ revolutie?
‘De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs,
ernstig verwaarloosd.’ Deze harde conclusie van de commissie-Dijsselbloem48

uit 2008 heeft alom tot euforie geleid. Er is van alles mis in en met het onder-
wijs, en dat ligt aan de politiek verantwoordelijken. Maar er valt zoveel méér te
zeggen. Wat is nu de belangrijkste oorzaak van het mislukken van de onder-
zochte onderwijsvernieuwingen?

Het is zeer de moeite waard de studies van het SCP49 en de Universiteit van
Maastricht50 nog eens na te lezen en daarbij goed te kijken naar de rollen van

29 het vmbo



de spelers en de (soms impliciet) gekozen aanpak. Uit onderzoek is gebleken
dat meer dan 70% van grootschalige veranderingen in organisaties mislukt.51

De oorzaak moeten we zoeken in het feit dat veel veranderingen bedacht
worden door anderen, voor anderen. De bestudeerde vernieuwingen worden
gekenmerkt door centrale planning en het scheiden van denken en doen. De
overheid heeft, samen met koepels, pedagogische centra, uitgeverijen, bran-
cheorganisaties en veelal landelijk opererende advies- en onderzoeksbureaus,
een nieuwe vorm van onderwijs bedacht en deze ten uitvoer gebracht. De pro-
fessionals op de werkvloer kwamen daarbij niet of nauwelijks aan bod. Ont-
wikkeling, onderzoek en beleid vonden plaats ver weg van de plek waar ge-
leerd wordt en de interactie tussen leerling en leraar plaatsvindt. De leraar
werd daarmee gereduceerd tot uitvoerder.
Professionals kun je echter niet motiveren door hun te vertellen wat ze moeten
doen; je kunt hun werk en inzet slechts verdienen, en dat betekent dat een
volwaardig appèl moet worden gedaan op hun professionaliteit waarbinnen
denken en doen verenigd zijn. Autonomie, vertrouwen en respect zijn daarbij
kernwoorden.

Wanneer we de onderzochte onderwijsvernieuwingen nader bekijken, valt op
dat deze kernbegrippen hierbij geen rol speelden. Het lijkt erop dat er geen
vertrouwen was dat de leraren, samen met de leerlingen, ouders en andere
belanghebbenden, tot doelen en methoden konden komen die aansluiten bij
de functies van het onderwijs. Er werd niet als vanzelfsprekend van uitgegaan
dat er voldoende tijd aan de leerlingen werd besteed, dus werd de urennorm
opnieuw gedefinieerd en er streng op toegezien dat deze werd nageleefd. Het-
zelfde geldt voor het oormerken van budgetten voor kwetsbare leerlingen. Er
werd aan voorbijgegaan dat de professionals heel goed in staat zijn zelf
slimme constructies te bedenken waarmee prima maatwerkoplossingen gebo-
den worden voor de ontwikkeling van hun leerlingen in hun specifieke omge-
vingen. Hoe staat het met het respect voor de inbreng van de professional als
landelijk uitgewerkte methoden en didactische vernieuwing bewust of onbe-
wust ‘worden afgedwongen’ en er geen budget beschikbaar wordt gesteld voor
de professional om zelf het materiaal te ontwikkelen en de effectiviteit van ge-
kozen aanpakken te onderzoeken en bij te stellen? Met al deze maatregelen
wordt de autonomie van de professional beperkt en ontbreekt het aan respect
voor de docent en de spelers in zijn omgeving, met alle gevolgen van dien.
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De verschillende manieren waarop veranderprocessen worden aangepakt, zijn
te typeren als ‘ontwerpgericht’ of ‘ontwikkelgericht’.52 Met ontwerpen wordt de
planmatige manier van veranderen bedoeld, waarbij het gaat om het imple-
menteren van vooraf vastgestelde inhoudelijke veranderingen. De ontwikkel-
benadering is opener: de gedachte daarachter is dat er pas iets verandert als de
betrokken mensen dat willen en als het tempo en effect van de verandering
worden afgestemd op het individuele en collectieve leervermogen.

De meeste scholen zeggen te kiezen voor de ontwikkelaanpak.53 Ze streven
naar een organisatie die in staat is continu te innoveren en te leren teneinde de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Mensen in het onderwijs zéggen dat
ze met en van elkaar willen leren, maar dit staat vaak haaks op de situatie in de
praktijk. Die vertoont weinig innovatieve durf, en het leren is in alle geledin-
gen van de school vaak een eenzame zoektocht. Het lijkt erop dat schoolorga-
nisaties wel wéten hoe ze hun veranderingsproces moeten aanpakken, maar
dat vervolgens niet (durven te) dóen.

Een van de verklaringen voor deze paradox is te geven vanuit een ‘historisch
perspectief’. Scholen hebben nog maar sinds kort ruimte voor het ontwikkelen
van eigen beleid. Decennialang is men eraan gewend geweest dat ‘Zoeter-
meer’ of ‘Den Haag’ bedacht wat in het onderwijs moest gebeuren. Vervolgens
vertelde de schoolleiding aan de leraren wat ze moesten doen en instrueerden
de leraren ten slotte de leerlingen. De leraar weet het, de leerling (nog) niet.
Dus maakt de leraar de leerling duidelijk dát hij moet leren, wát hij moet
leren, hoe en wanneer hij moet leren. Slechte resultaten zijn volgens deze
methode per definitie te wijten aan gebrek aan inzet, motivatie en inzicht van
de leerling.
Dit patroon leidt uiteindelijk tot onaangepastheid, rebellie, vermijdingsgedrag
en passiviteit van leiding, leraren en leerlingen. ‘Leiden en volgen’ en de sterke
scheiding tussen beleid en uitvoering zijn niet bevorderlijk geweest voor het
nemen van verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.

Een andere verklaring voor de genoemde paradox is te vinden in de heersende
cultuur van het onderwijs. Twee dominante kenmerken van die cultuur zijn
vrijbijvendheid van de leraar (koning, keizer, admiraal: baas in eigen klaslokaal!)
en een houding van non-interventie (ik bemoei me niet met jou en jij niet met
mij!).
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Het gevolg hiervan is dat op de meeste scholen nog geen klimaat heerst waarin
men elkaar feedback geeft, met en van elkaar leert en van gedachten wisselt
over het werk, en de vaardigheid om samen te werken en samen te leren on-
derontwikkeld is. De noodzaak om collectief verantwoordelijkheid te nemen
voor de kwaliteit van hun professie wordt niet door leraren ervaren.54

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat scholen op het moment
suprême kiezen voor de ontwerpbenadering. Ontwikkelen en veranderen gaan
gepaard met onzekerheid. Door de behoefte aan houvast grijpt men terug op
wat men kent en wat men kan: plannen, organiseren, beheersen en controle-
ren...

Initiatieven voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs zijn te vaak van
buitenaf gekomen. Anderen wisten wat goed voor het onderwijs was. Leren
werd daardoor vaak beleren! Het ontbrak aan aansluiting bij de autonome ver-
anderprocessen, de kleine bewegingen in de school zelf. Veranderingen
bleven daardoor steken in cosmetische ingrepen; ze kwamen nauwelijks van
binnenuit en misten passie en gedrevenheid.

Buitenstaanders, vaak gesubsidieerd door de overheid, vertelden de scholen
‘hoe het moest’. De school paste zich vervolgens aan de wijsheid van buiten
aan en verviel bij de eerste tegenslagen weer in oude gewoonten. Ieder sys-
teem heeft immers de neiging veranderingen ongedaan te maken die niet
‘eigen’ zijn.
Bovendien vertonen veel veranderingen in het onderwijs de kenmerken van
single loop learning: als er een probleem is, verzint men daarvoor een oplossing.
Vaak blijkt echter dat het gewenste effect van zo’n oplossing uitblijft en geen
nieuwe acties meer kunnen worden bedacht. Recente ervaringen, zoals de in-
voering van de Tweede Fase en de vernieuwde basisvorming, leren dat ‘meer
van hetzelfde niet meer werkt’.
Dan is het nodig de opvattingen en overtuigingen te onderzoeken die aan het
gedragspatroon ten grondslag liggen. Het gaat hier dan om de vraag waarom
in specifieke situaties op een bepaalde manier wordt gehandeld en welke alter-
natieven er zijn voor de onderliggende opvattingen en overtuigingen. Zo’n
leercyclus heet double loop learning. 55

De vele en veelbelovende initiatieven in het vmbo hebben gemeen dat zij
voortkomen uit en aansluiten bij de veranderprocessen in de school zelf. Het
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‘revolutionaire’ aan deze veranderaanpak is dat het patroon, dat in de meeste
gevallen leidt tot stagnatie en terugval, is doorbroken. Het gaat dan niet langer
om ‘leiden en volgen’, ‘voor anderen door anderen’ en ‘low trust’, maar om
veranderen van ‘binnenuit’ en van ‘onderaf’, dichtbij het primaire proces en
met de professionals ‘aan zet en in de wind’. De overtuiging is dat een gezond
onderwijssysteem voortdurend reflecteert op hoe het functioneert en zichzelf
constant en van binnenuit vernieuwt. Dit proces wordt gestimuleerd en ge-
steund door leiders met lef, die zelf voorop gaan in de verandering, vaardig
zijn in het omgaan met onzekerheid en een groot vertrouwen hebben in hun
leraren en leerlingen.

Bij succesvolle ontwikkelingen en veranderingen spelen ‘voorbeeldige (school)
leiders’ een belangrijke rol – niet omdat zij het beter weten, maar omdat zij in
staat zijn de kennis, passie en ervaring van de professionals te activeren en
hen uit te nodigen en uit te dagen topkwaliteit te leveren. De beste schoollei-
ders zijn vooral moedige mensen: ze zijn zelf moedig en in staat anderen van
moed te voorzien! Die moed blijkt uit de durf te breken met bestaande praktij-
ken, verworvenheden en (vermeende) autonomie. Deze moed wordt ontleend
aan de overtuiging dat jonge mensen in het vigerende systeem niet tot hun
recht komen en dat dit zonde is van alle kostbare tijd en energie.

Deze ‘revolutionaire’ ontwikkeling lijkt stil te verlopen. Het gaat als vanzelf-
sprekend en het gebeurt zonder dat er veel ophef over wordt gemaakt. Toch is
er iets bijzonders aan de hand, en daarom is het van groot belang deze ontwik-
kelingen zorgvuldig en systematisch te volgen. Uit eerder onderzoek56 is ge-
bleken dat een dergelijke aanpak zeer effectief kan zijn. De resultaten van dit
onderzoek laten zien dat hierbij innovatieve praktijken, tevredenheid van mede-
werkers en opdrachtgevers, productiviteit en efficiëntie significant toenemen.

Genoemd onderzoek leert dat het voor ‘veranderen van binnenuit’ essentieel is
dat de professionals op scholen individueel en collectief leren. Voor dit leren
zijn gemeenschappelijke ambities en doelen op organisatie- en teamniveau
richtinggevend en moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen condities op organisatie- en groepsniveau en voor-
waarden op individueel niveau.
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Bij het leren op organisatieniveau spelen de volgende factoren een rol: cultuur-
kenmerken, structuurkenmerken en leiderschap. Cultuuraspecten zijn voor het
bevorderen van het leren van en in scholen vaak belangrijker dan structuur-
kenmerken. Herstructurering (organisatie van het werk in teams) is een be-
langrijke maar niet toereikende voorwaarde voor het bevorderen van leren en
innoveren. Cultuurverandering is essentieel. Gedeelde waarden en normen,
een gedeelde visie en visieontwikkeling, een samenwerkingscultuur en een
collectieve ambitie zijn daarbij belangrijke elementen.

Participatieve vormen van besluitvorming, zelfsturing en teamontwikkeling zijn
factoren die het leren van en in teams sterk kunnen bevorderen. Met name het
verspreiden van het werk over teams en het bevorderen van teamontwikkeling
heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in het onderwijs.

Op het niveau van het individu spelen condities als onzekerheidstolerantie, doel-
matigheidsbeleving, betrokkenheid, veiligheid en motivatie een belangrijke rol.

Schematische weergave van condities voor collectief leren

34 Dr. J.K. van der Waals



Kenmerken van het ‘veranderen van binnenuit’ zijn:
– Zelfsturing en zelforganisatie door de professional, vaak in zogenoemde

‘kernteams’.
– Een werkomgeving die tevens leeromgeving is en professionalisering die hand

in hand gaat met innovatie.
– Een sterke verbondenheid tussen de professionals door goede sociale contac-

ten en steun en feedback van directe collega’s en leidinggevenden.
– Veel samenwerking, niet in de laatste plaats vanwege het belang met en van

elkaar te leren.
– Een coachende stijl van leidinggeven.

Dit denken over veranderen, deze ‘stille revolutie’, verdient de ruimte van het
experiment. Schoolleiding, leraren en leerlingen leren al doende om te gaan
met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Niet de overheid
moet de problemen in het onderwijs oplossen, maar de scholen zelf. Niet
langer moet ‘iedereen hetzelfde op hetzelfde moment op dezelfde plaats’ doen
maar dienen overheid, schoolleiding, leraren en leerlingen met elkaar op zoek
te gaan naar de balans tussen ‘support en controle’. De overheid neemt haar
verantwoordelijkheid door normatieve kaders te stellen, toe te zien op de nale-
ving ervan en scholen te ondersteunen bij de operationalisering van die
kaders. De schoolleiding neemt haar verantwoordelijkheid door op schoolni-
veau kaders te stellen (financieel, organisatorisch, onderwijskundig, pedago-
gisch/didactisch), toe te zien op de naleving en de operationalisering op lera-
renniveau te ondersteunen. Leraren nemen hun verantwoordelijkheid door
(vakinhoudelijke en pedagogisch/didactisch) kaders te stellen voor hun leer-
lingen en hen te helpen bij het leren, en de leerling leert verantwoordelijkheid
te nemen voor het eigen gedrag en leerproces, en voor de keuzes die hij maakt.
Een en dezelfde aanpak voor iedereen werkt niet (meer): op naar maatwerk via
differentiatie!

3.3 En de lerarenopleiding?
Is er bij de lerarenopleiding sprake van eenzelfde ontwikkeling als in het
vmbo? Zijn afgestudeerde studenten van de lerarenopleiding voldoende ge-
kwalificeerd om hun taak in het zich vernieuwende onderwijs uit te voeren?
Hebben ze gekozen voor de opleiding die het best past bij hun competenties
en zijn ze in staat samen te werken en een bijdrage te leveren aan het voort-
durende proces van onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling?

35 het vmbo



Naast deze vragen kunnen wij ook andere stellen in verband met de lerarenop-
leidingen. Wat is het rendement van de lerarenopleiding? Hoe is de verhou-
ding tussen de kwaliteit van de instroom afgezet tegen het niveau van de uit-
stroom? Hoe staat het met de slaagkans, de verblijfsduur en het voortijdig
afbreken van de studie? Kunnen we daarbij ook spreken van een ‘stille revolu-
tie’?
Doeltreffendheid en doelmatigheid staan bij de lerarenopleiding eveneens ter
discussie en onder druk. Accreditaties en visitaties laten uiteenlopende resul-
taten zien, maar in het algemeen bestaan er zorgen over de kwaliteit.

Ja, ook de lerarenopleiding is volop in beweging; ook daar wordt intensief en
gewetensvol gezocht naar nieuwe en effectieve vormen van aanpak. Een be-
langrijke impuls voor de landelijke kwaliteitsontwikkeling van de lerarenoplei-
ding zou het op korte termijn ontwikkelen van gezamenlijke eindtermen
kunnen zijn die draaien om de vakinhoud en de pedagogische didactische
kennisbasis, en het gezamenlijk opstellen van eindexamens of eindtoetsen.
Voorstellen hiervoor dienen de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in
het studiejaar 2008/2009 ter goedkeuring voor te leggen aan de staatssecreta-
ris; de invoering moet dan in 2009/2010 plaatsvinden.57

Er is goed nieuws dat deze ontwikkelingen ondersteunt. Onderwijsvernieu-
wing staat hoog op de agenda van bijna elk land in de wereld en vergelijkend
onderzoek naar 25 verschillende onderwijssystemen,58 waaronder tien van de
best presterende, heeft duidelijk gemaakt dat voor effectieve onderwijsverbete-
ring drie zaken cruciaal zijn:
1. de juiste mensen werven en selecteren om leraar te worden;
2. deze mensen adequaat kwalificeren, bekwaamheid als succesfactor;
3. borgen dat het systeem voor iedere leerling ‘onderwijs op maat’ kan bieden.

Bovendien hebben verschillende onderzoeken59 uitgewezen dat de kwaliteit
van de leraar de belangrijkste bepalende factor is voor het leerresultaat van
hun leerlingen, belangrijker dan bijvoorbeeld klassengrootte. Voor onderwijs-
vernieuwing en schoolontwikkeling moet de focus dan ook in het bijzonder
gericht zijn op de (verbetering van de) kwaliteit van de lerarenopleiding: de
kwaliteit van een onderwijssysteem kan nooit de kwaliteit van haar leraren
overstijgen.
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‘Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan
kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkter-
rein van de Commissie Leraren, in mei 2007 door de minister van OCW inge-
steld om te adviseren over deze fundamentele bedreiging van de toekomst van
Nederland als kenniseconomie.’60 Dit zijn de eerste zinnen van het rapport
van de ‘commissie-Rinnooy Kan’. De kern van het advies van deze commissie
wordt gevormd door drie samenhangende aanbevelingen om het leraarschap
structureel te versterken: een betere beloning, een sterker beroep en een pro-
fessionelere school.

Eén van de aanbevelingen onder punt 2 is dat de kwaliteit van de lerarenop-
leiding moet worden verbeterd: ‘Toch heerst er nog steeds bezorgdheid om-
trent de kwaliteit van (…) lerarenopleidingen. Dit uit zich onder meer in
vragen omtrent de kwaliteit van de instroom (bijvoorbeeld de discussie
rondom het reken- en taalniveau van studenten aan de pabo), de zwaarte en
inhoud van het programma op de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen,
en het relatief lage studentenaantal bij een aantal vakgebieden op de eerste- en
tweedegraads lerarenopleidingen.’61 Het werk van de commissie ondersteunt
dus het pleidooi de focus te richten op de verbetering van de kwaliteit van de
lerarenopleiding.

De noodzaak voor verbetering van de lerarenopleiding wordt volgens de com-
missie nog versterkt door ‘gebrekkige’ en in ieder geval beperkte aandacht en
ruimte voor deskundigheidsbevordering in het onderwijs. Veranderend onder-
wijs heeft niet alleen behoefte aan ervaren professionals, maar ook en mis-
schien wel meer aan professionals die regelmatig reflecteren op hun ervaring.
Ervaring is onmisbaar voor het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden. Re-
flectie betekent nieuwe vragen stellen en nieuwe antwoorden vinden. Helaas
blijkt er in de (onderwijs)praktijk voor die reflectie weinig tijd en ruimte te
worden gemaakt.

De kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding zou dan ook moeten inhou-
den dat in het curriculum aandacht wordt besteed aan verschillende manieren
om na de opleiding tot leraar te voorzien in de behoefte aan permanente des-
kundigheidsbevordering.
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Kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding is dus van groot belang. Niet
in de laatste plaats vanwege de invloed van bekwame leraren op het leer-
resultaat van hun leerlingen. Gelukkig zijn de lerarenopleidingen daar
volop mee bezig. En ook hier geldt dat ontwikkelingen en veranderingen
alleen succesvol en duurzaam zullen zijn als dat ‘van binnenuit’ gebeurt,
goed geconditioneerd en met de professionals ‘in the lead’!
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4. Het vmbo en het lectoraat

Hiervoor heb ik aannemelijk willen maken dat het vmbo één van de meest
innovatieve sectoren is in het voortgezet onderwijs, zowel voor wat betreft de
inhoud als de veranderaanpak. Daarnaast heb ik betoogd dat voor de kwali-
teitsverbetering van het onderwijs de kwaliteit van leraren van doorslagge-
vende betekenis is.
Sinds 1 februari 2008 heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA), domein
Onderwijs en Opvoeding (DOO), een lectoraat Vmbo. In dit hoofdstuk ga ik in
op de legitimering van dat lectoraat, de organisatie ervan, het denkkader van
de kenniskring, de ambities, het onderzoeksprogramma en de beoogde resul-
taten.

4.1 De legitimering
Het feit dat het vmbo de basis van onze beroepseducatie is waar de meeste
middelbare scholieren (ca. 60%) naartoe gaan, zou op zich al voldoende legiti-
mering kunnen zijn voor de instelling van een lectoraat Vmbo. Daar komt bij
dat scholen voor vmbo voor de uitdaging staan om kwalitatief goed onderwijs
te bieden dat leerlingen boeit en bindt, en dat aansluit bij de wensen van
ouders, vervolgonderwijs, regionale bedrijven en instellingen. En ook is het
vmbo, zoals eerder betoogd, een van de meest innovatieve sectoren van ons
onderwijs.

Maar er is meer. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat hoog op
de (politieke) agenda. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd leggen politici
en beleidsmakers de nadruk op de noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs
te bewaken en te verbeteren. Onder ‘effectieve schoolverbetering’ wordt dan
verstaan de systematische pogingen die gericht zijn op het vergroten van de
vaardigheid van scholen om veranderingen tot stand te brengen met het doel
de effectiviteit van het onderwijs te verhogen. Onderzoek naar de effectiviteit
van onderwijs dient vervolgens kennis te genereren over effectieve interventies
en bewezen praktijken. Deze kennis is niet alleen van belang voor de weten-
schap, maar ook voor het ontwikkelen van zogenaamd ‘evidence-based’
beleid.62

Een volgend argument is ontleend aan de activiteiten van de DOO. Deze ver-
zorgt opleidingen op het terrein van de leraar basisonderwijs, de tweede-
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graadsleraar, de eerstegraadsleraar en professionals op het gebied van de peda-
gogiek.
DOO streeft naar een opleidingsconcept dat gebaseerd is op authentiek leren
(o.a. door middel van duaal leren), competentiegericht leren en zelfverant-
woordelijk leren. Het onderliggende doel is om op deze wijze bekwame pro-
fessionals op te leiden die een actieve rol kunnen spelen bij het zoeken naar
nieuwe vormen van onderwijs in een voortdurend veranderende samenleving.

In het voortgezet onderwijs, en in het bijzonder in het vmbo, wordt van de
docent (veel) meer verwacht dan tot voor kort het geval was. Waar veel leraren
zich nog steeds primair zien als vakdocent, wiens taak het is kennis en (vak)
vaardigheden over te dragen en leerlingen enthousiast te maken voor zijn vak,
is de docent van nu medeverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het
kind. Collega’s, ouders en de leerlingen zelf spelen hierbij een belangrijke rol.
In feite wordt het beroep van docent in het voortgezet onderwijs opnieuw ge-
definieerd. Het gaat om een identiteitsverandering. Juist omdat het zo’n in-
grijpende verandering is, verloopt die ook heel moeizaam. Leraren die al jaren
in het onderwijs zitten, verzetten zich tegen hun nieuwe rol en tegen wat ze
enerzijds ervaren als inperkingen van hun vrijheid en anderzijds als een vorm
van professionaliteit die zij nog niet beheersen. Maar ook jonge leraren komen
met een ander beeld het onderwijs in dan wat hun verteld en geleerd is op de
lerarenopleiding. Daarom dient geëxpliciteerd te worden wat we verwachten
van deze ‘nieuwe docent’ en wat dat betekent voor het curriculum van de lera-
renopleiding.

Met als overwegingen dat het vmbo een zeer innovatieve sector in het voortge-
zet onderwijs is, dat er grote behoefte bestaat aan evidence-based beleid, dat de
kwaliteit van de leraar (en dus van de lerarenopleiding) één van de belang-
rijkste beïnvloedende factoren is op de leerprestaties van leerlingen en dat de
rol van de docent onderhevig is aan ingrijpende veranderingen, hebben het
College van Bestuur van de HvA en managementadviesbureau BMC (Amers-
foort) besloten dat het meer dan de moeite waard is wetenschappelijke aan-
dacht te besteden aan het vmbo. Daarom heeft het College van Bestuur van de
HvA een bijzonder lectoraat ingesteld aan het domein Onderwijs en Opvoe-
ding. Vanuit dit lectoraat wordt studie verricht naar en kennis ontwikkeld en
overgedragen over onder meer het effect van nieuwe onderwijskundige en pe-
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dagogisch/didactische lesmethoden en de rol van de leraar bij onderwijsver-
nieuwing en schoolontwikkeling.

4.2 De organisatie
Het lectoraat Vmbo functioneert als expertisecentrum in het Kenniscentrum
Onderwijs en Opvoeding.
Het heeft een lector die wordt ondersteund door een kenniskring. Deze be-
staat uit gekwalificeerde medewerkers van DOO en, waar mogelijk, uit school-
leiders en leraren uit het werkveld en andere (externe) deskundigen. De lector
en de kenniskring werken volgens een onderzoeksprogramma waarin de
doelen zijn geformuleerd aan de hand van concrete indicatoren voor de ko-
mende vier jaar.

De BMC Groep heeft de lector beschikbaar gesteld voor dit lectoraat.
De kenniskring bestaat nu uit de volgende leden:
– mw. dr. Wietske Miedema, hoofddocent Hogeschool van Amsterdam, DOO
– mw. dr. Marie-José Koerhuis, docent Hogeschool van Amsterdam, DOO
– drs. Teije van der Bij, senior adviseur ECNO
– drs. Henk Brouwer, docent Hogeschool van Amsterdam, DOO
– drs. Willem Bustraan, hoofddocent Hogeschool van Amsterdam, DOO
– drs. Henk van Emmerik, trainer-adviseur Centrum voor Nascholing Am-

sterdam
– Klaas Pit, senior adviseur BMC Amersfoort

Naast een kenniskring wordt het lectoraat Vmbo ook ondersteund en van wijze
raad voorzien door de Raad van Advies. Deze bestaat uit de volgende leden:
– mw. prof.dr. G. ten Dam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor de

Lerarenopleiding
– mw. drs. R. Kervezee, Esprit scholengroep
– drs. D. Buis (voorzitter), BMC Groep
– drs. J.H. Engbers, Beteor Advies
– drs. H. Grimmius, Hooghuis Lyceum
– prof.dr. P.R.J. Simons, Universiteit Utrecht
– drs. S. Slagter, VO-Raad

Voor het succesvol uitvoeren van haar activiteiten is het lectoraat mede afhan-
kelijk van samenwerking. Partners worden vooral gezocht in de DOO (het Ken-
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niscentrum, de sectoren, leraren en studenten), in de wetenschap (UvA) en in
‘het veld’ (scholen en professionals die deelnemen aan onderzoek).

4.3 Het denkkader
Voor het opstellen van een onderzoeksprogramma heeft de kenniskring van
het lectoraat Vmbo een denkkader ontwikkeld. Dit denkkader heeft als doel
behulpzaam te zijn bij het vinden van een antwoord op de vraag welke bijdra-
gen een ‘onderzochte’ praktijk levert aan de kwaliteitsverbetering van het onder-
wijs van het vmbo of aan die van de lerarenopleiding. Het denkkader geeft
eigenlijk antwoord op de vraag wat onder kwaliteit van onderwijs wordt ver-
staan.

Bij het formuleren van het denkkader heeft de kenniskring gebruikgemaakt
van recente opvattingen over onderwijskwaliteit en kwaliteitsbeleid.63

Hierbij aansluitend maken wij onderscheid tussen doeltreffendheid en doelma-
tigheid.
Doeltreffendheid heeft betrekking op de mate waarin het onderwijs zijn func-
ties vervult, dus op de vraag hoe effectief het onderwijs is.
Doelmatigheid heeft betrekking op de mate van kostenefficiëntie waarmee het
onderwijs zijn functies vervult, dus op de vraag hoe efficiënt het onderwijs is.

Doeltreffendheid
Voor wat betreft de doeltreffendheid van het onderwijs onderscheiden wij drie
functies: de kwalificatiefunctie, selectiefunctie en allocatiefunctie.

Bij de kwalificatiefunctie van het onderwijs gaat het vooral om de vraag of de
leerlingen/studenten goed zijn voorbereid op de doorstroom naar het vervolg-
onderwijs of de arbeidsmarkt. Bij deze functie brengen wij ook de socialisatie-
functie onder, die betrekking heeft op het latere maatschappelijk functioneren
van de leerlingen/studenten.
Binnen de kwalificatiefunctie onderscheiden we twee dimensies, namelijk het
domein van kennis, inzicht en vaardigheden, en de tijdshorizon. In het laatste
geval gaat het om de vraag of de leerlingen/studenten voldoende zijn voorbe-
reid op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt (kortetermijndoelstelling), maar
ook om de vraag of ze voldoende basis hebben voor hun verdere persoonlijke
en professionele ontwikkeling, die immers steeds meer in het teken staat van
een levenlang leren langs diverse wegen (langetermijndoelstelling).
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De selectiefunctie betreft de beoordeling van de leerlingen/studenten op aanwe-
zige competenties en het op grond hiervan aanbieden van een passend onder-
wijsaanbod.
Binnen de selectiefunctie worden drie dimensies onderscheiden: betrouwbaar-
heid, transparantie en toegankelijkheid. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de
vraag of de leerlingen/studenten die een diploma krijgen ook daadwerkelijk
beschikken over de competenties die daarvoor staan, of er recht wordt en is
gedaan aan verschillen tussen de leerlingen en of het onderwijs toegankelijk is
voor alle groepen uit de samenleving.

Bij de allocatiefunctie, ten slotte, gaat het om de vraag of het onderwijs de leer-
lingen/studenten op een adequate manier begeleidt naar het vervolgonderwijs
of de arbeidsmarkt. Binnen deze functie gaat het zowel om ondersteuning als
om aansluiting.

Doelmatigheid
De drie hiervoor beschreven functies kunnen beoordeeld worden op doelma-
tigheid. Bij de kwalificatiefunctie gaat het dan om het leerrendement (bijvoor-
beeld de kwaliteit van de instroom afgezet tegen het niveau van de uitstroom
en de daarmee gepaard gaande kosten). Bij de selectiefunctie gaat het om het
interne rendement (o.a. slaagkans, verblijfsduur en voortijdig schoolverlaten) en
bij de allocatiefunctie om het externe rendement (de verhouding van de kosten
en de opbrengsten die door individuen en de overheid worden gerealiseerd).
Over de doeltreffendheid (effectiviteit) en de doelmatigheid (efficiëntie) van
hun onderwijs dienen scholen zich in het kader van good governance zowel
horizontaal als verticaal te verantwoorden.

Samengevat richt het onderzoek van de kenniskring van het lectoraat Vmbo
zich op het (laten) doen van onderzoek naar het effect van nieuwe praktijken
op het verbeteren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het onder-
wijs aan leerlingen in het vmbo en studenten aan DOO.
Hierbij tekenen we aan dat dit denkkader nog volop in ontwikkeling is. We
zijn ons ervan bewust dat het in dit denkkader vooral gaat over ‘de buitenkant’
van kwaliteit – het regelsysteem – en veel minder over ‘de binnenkant’, de
interactie tussen docent en leerlingen en die tussen leerlingen onderling.
Samen met ‘het veld’ wil de kenniskring dit denkkader verder ontwikkelen en
operationaliseren.
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4.4 De ambities
Het lectoraat Vmbo heeft, net als de overige lectoraten van DOO, in de eerste
plaats de ambitie onderzoek te doen dat gericht is op de onderwijspraktijk maar
ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van theorieën.
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe kennis en het ontslui-
ten van reeds bestaande kennis. Voorbeelden van onderzoeks-output zijn imple-
mentatie of overdracht van een (beproefde) interventie, aanpak of methode,
schriftelijke (vak- en wetenschappelijke) publicaties en livepresentaties op con-
gressen en studiedagen.
Kennisontwikkeling en -ontsluiting hebben tot doel een bijdrage te leveren
aan, enerzijds, de kwaliteitsverbetering van ‘het veld’ (opvoeding en onderwijs)
en, anderzijds, de kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen en pedagogiekop-
leiding (curriculumontwikkeling en professionalisering van leraren).

Schematische weergave van de ambities

4.5 Het onderzoeksprogramma
Het lectoraat Vmbo heeft haar doelen, plannen en activiteiten verwoord in een
onderzoeksprogramma. Op dit programma zijn, naast de ambities en het
denkkader, vanzelfsprekend ook de ambities, motivatie en voorkeuren van de
leden van de kenniskring van invloed geweest.

44 Dr. J.K. van der Waals



Als inhoudelijk oriëntatiepunt voor het opstellen van het onderzoeksprogram-
ma heeft het lectoraat gebruikgemaakt van de resultaten van zelfevaluatie-on-
derzoek door meer dan vierhonderd vmboscholen in de afgelopen jaren. Deze
scholen hebben het Zelf Evaluatie Kader (ZEK) van het project ‘Kwaliteit van
de leerlingenzorg in het vmbo en het Praktijkonderwijs’ gebruikt om de kwali-
teit van hun onderwijs en leerlingbegeleiding te evalueren. Deze evaluaties
hebben duidelijk gemaakt dat scholen zich veelal richten op dezelfde thema’s
als het gaat om onderwijsvernieuwing, te weten onderwijs op maat, betrokken-
heid van de leerlingen bij hun school, geïntegreerde leerlingbegeleiding, van curatieve
naar preventieve leerlingenzorg en school en omgeving. 64

Het is gebleken dat de meeste van die vierhonderd scholen (nog) niet zijn toe-
gekomen aan het implementeren van hun ‘ontwikkelagenda’, het daadwerke-
lijke verbeteren van hun onderwijs en leerlingbegeleiding.65 Het doorvoeren
van veranderingen, en zeker van een integraal veranderproces, blijkt ook in het
vmbo lastig te zijn. Hoe kan dit verklaard worden en welke hulpmiddelen
kunnen worden aangereikt om dit ontwikkelproces te bevorderen? Het onder-
zoek vanuit het lectoraat is ook bedoeld om een antwoord op deze vragen te
vinden.

De onderzoeken
Het onderzoeksprogramma bestaat in de eerste plaats uit vier promotieonder-
zoeken, waarmee de wetenschappelijk kwaliteit van het onderzoek is gewaar-
borgd.
1. Inclusion in het vmbo en Praktijkonderwijs (Teije van der Bij)66

De invoering van het vmbo heeft de splitsing van het speciaal onderwijs in
speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal voortgezet onderwijs (SVO) tot
gevolg gehad en daarmee ook de invoering van leerwegondersteunend en
praktijkonderwijs.
De vraag is hoe scholen de (extra) begeleiding van leerlingen hebben geïn-
tegreerd in hun (onderwijskundig) schoolconcept. Doel is na te gaan of on-
derwijs dat is opgezet volgens de principes van ‘inclusion’ een positief
effect heeft op de (leer)loopbanen van leerlingen.
Dit onderzoek staat onder leiding van mw. prof.dr. Geert ten Dam, Univer-
siteit van Amsterdam, Instituut voor de lerarenopleiding.
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2. Een onderzoek naar de professionele ontwikkeling van (science)leraren in het
vmbo, en hun voorbereiding daarop (Willem Bustraan)67

Studenten verlaten na een vierjarige opleiding de lerarenopleiding met een
startbekwaamheid. De studenten hebben zich, mede door hun stage-erva-
ringen, wel enigszins een beeld kunnen vormen van het havo/vwo. Voor de
meesten is het vmbo echter onbekend terrein. Daarnaast speelt ook het
ontbreken van een helder omschreven ontwikkelingstraject (van starter tot
professional) mogelijk een rol bij de beroepskeuze als docent.
Doel van dit onderzoek is enerzijds na te gaan of en hoe de twee compo-
nenten ‘reflective practitioner’ en ‘vakdidactiek’ bepalend zijn voor het func-
tioneren als docent in het vmbo en voor diens professionele ontwikkeling,
en anderzijds een model te ontwikkelen dat leraren en opleiders met
behulp van arrangementen op systematische wijze aan hun professionele
ontwikkeling laat werken.
Dit onderzoek staat onder leiding van prof.dr. Jan van den Akker, Universi-
teit Twente.

3. Vmbo Intersectoraal (Klaas Pit)
Het onderzoek richt zich op het programma Intersectoraal binnen het (be-
roepsgerichte) vmbo. Dit programma verschilt niet alleen inhoudelijk van
de (oude) afdelingsprogramma’s en intersectorale programma’s, maar
vraagt ook een andere leeromgeving en een eigen pedagogisch-didactische
aanpak (inclusief nieuwe leermiddelen, o.a. als gevolg van de integratie van
vakken). Verder betekent de keuze voor het programma Intersectoraal vaak
een breuk met een lange traditie en vraagt dus ook in veranderkundig op-
zicht veel van alle betrokkenen. Tenslotte vraagt het programma om een
heroriëntatie op en nauwe samenwerking met het mbo en het bedrijfsle-
ven.
Het onderzoek richt zich met name op de volgende twee vragen: hoe wordt
het programma intersectoraal in de scholen geïmplementeerd (implemen-
tatiekader) en welke kwaliteitscriteria staan centraal in het nieuwe pro-
gramma (kwaliteitskader). Ook wordt de mogelijke relatie tussen beide on-
derzocht.
Dit onderzoek staat onder leiding van prof.dr. Sjoerd Karsten, Universiteit
van Amsterdam.
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4. Uitval op het vmbo (Henk Brouwer)
Ruim 12% van de Nederlandse leerlingen lukt het niet om voor hun 24ste
een startkwalificatie te behalen.68 Onder een startkwalificatie wordt ver-
staan een diploma op mbo-niveau 2 of hoger. Een groot deel van die 12%
wordt gevormd door leerlingen die vanuit het vmbo doorstromen naar het
mbo en daar al in het eerste jaar uitvallen. De uitval in het eerste jaar mbo
is aanzienlijk groter, maar veel uitvallers wisselen van studierichting of
pakken de studie later weer op.
Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat er drie landen zijn die een aanzien-
lijk lager percentage ‘opstappers’ hebben dan Nederland: dat zijn Noorwe-
gen, Zwitserland en Tsjechië. Met dit onderzoek wordt beoogd een ant-
woord te vinden op de vraag wat de verklaring is voor de geringere percen-
tages in deze landen (het onderwijsconcept?) en na te gaan of daar voor de
Nederlandse situatie lering uit getrokken kan worden.
Dit onderzoek staat onder leiding van mw. prof.dr. Geert ten Dam en prof.
dr. Herman van der Werfhorst van de Universiteit van Amsterdam.

De lector vmbo fungeert bij deze promotieonderzoeken als copromotor.
Naast deze promotieonderzoeken staan de volgende onderzoeken op de
agenda:

5. Motivatie voor en beleving van ongewenst gedrag op het vmbo (Marie-José Koer-
huis)
Ongewenst gedrag op het vmbo is een terugkerende topic. Zowel leerlin-
gen als docenten klagen dat bepaalde leerlingen zich niet houden aan
regels en dat het leef- en leerklimaat op school verslechteren.
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de beleving van vmbo-leer-
lingen van hun eigen ongewenste gedrag en dat van anderen. Hierbij wordt
een link gelegd met drie psychologische basisbehoeften: competentie, auto-
nomie en sociale binding. Naar aanleiding van de resultaten zal, in samen-
werking met de scholen, worden gezocht naar praktische maatregelen om
het ongewenste gedrag van leerlingen op school te doen afnemen.

6. Het vmbo in de lerarenopleiding (Wietske Miedema)
Ondanks de passie en het élan dat veel vmboscholen uitstralen, blijken stu-
denten van de tweedegraads lerarenopleidingen liever in het havo/vwo dan
in het vmbo te willen werken. Vanuit de kenniskring vmbo wordt het van
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groot belang geacht hieraan in de lerarenopleidingen veel aandacht te be-
steden, omdat vooral in het vmbo een grote behoefte bestaat aan goed ge-
kwalificeerde professionals.
Wat zijn de redenen dat studenten juist wel, of juist niet kiezen voor een
uitstroomprofiel vmbo, dan wel havo/vwo? Welke mogelijkheden heeft de
lerarenopleiding om deze keuze te beïnvloeden?

7. Duurzaam en Ondernemend loopbaanmanagement binnen vmbo-tl (Henk van
Emmerik)
Sinds september 2005 loopt in Amsterdam op dertien scholen met een
theoretische leerweg (vmbo-tl) het project ‘Duurzaam en Ondernemend
loopbaanmanagement binnen vmbo-tl’. Het onderzoek beoogt een be-
schrijving en analyse te geven van een zestal praktijken van loopbaanoriën-
tatie en -begeleiding (lob) binnen de theoretische leerweg – dit in verband
met de veronderstelling dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding leidt tot tot
een hoger kwaliteitsniveau en dus tot meer kans op succes in het vervolg
van de leerloopbaan.

8. Aansluiting vmbo/mbo (Jos van der Waals)
Een belangrijke oorzaak van voortijdig schoolverlaten is de gebrekkige aan-
sluiting tussen het vmbo en het mbo.69 De colleges van bestuur van Stad
en Esch en Het Drenthe College hebben besloten de al jarenlange be-
staande samenwerking te intensiveren en systematischer verder te ontwik-
kelen.
Doelstelling hierbij is dat de aansluiting tussen vmbo en mbo verbeterd
wordt, zodat er ononderbroken leerlijnen ontstaan voor leerlingen die be-
ginnen op het vmbo en hun opleiding willen afronden op het mbo.

Tussen het onderzoeksprogramma van het lectoraat Vmbo en het denkkader
mag een hechte verbinding worden verondersteld. Anders gezegd: van de
leden van de kenniskring wordt verwacht dat zij, op basis van hun onder-
zoeksresultaten, kunnen aangegeven welke bijdragen worden geleverd aan de
kwaliteitsverbetering van het vmbo of de lerarenopleiding, en op welke
manier.
Ook daarom zal de kenniskring zoals gezegd in de komende maanden het
denkkader verder operationaliseren en concretiseren, afhankelijk van het ver-
loop van de verschillende onderzoeken en in samenspraak met ‘het veld’.
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4.5 De resultaten
De resultaten van de activiteiten van het lectoraat Vmbo zijn te onderscheiden
in output en outcome.

Output
De output van het onderzoeksprogramma van het lectoraat Vmbo is gedefini-
eerd. Vier van de onderzoeken zullen uitmonden in een proefschrift. Rond het
verschijnen van deze proefschriften zullen artikelen worden gepubliceerd en
bijdragen worden geleverd aan seminars en congressen.
De overige onderzoeken zullen leiden tot een artikel en een bijdrage aan con-
gressen.

Outcome
In de eerste helft van 2009 zijn verschillende opleidingen van Onderwijs en
Opvoeding geaccrediteerd en is het Kenniscentrum gevisiteerd. Ten aanzien
van de relatie tussen onderwijs (de opleidingen) en onderzoek (de lectoraten)
zijn vragen gesteld bij de rol van lectoren (onduidelijk), de onderzoekslijn in
het curriculum (wat is die?) en de mate van samenwerking tussen onderwijs
en onderzoek (zwak of ontbrekend).
Vastgesteld is dat onderwijs en onderzoek er nog niet in zijn geslaagd geza-
menlijke doelen te formuleren, waardoor er geen wederzijdse (professionele)
betrokkenheid is en geen sprake van een gemeenschappelijk gevoelde verant-
woordelijkheid voor de resultaten van onderzoek.

De intentie is uitgesproken te streven naar een nauwere samenwerking
tussen onderzoek en onderwijs door na te gaan hoe een gemeenschappe-
lijke agenda er kan uitzien en in welke overleggen deze elkaar structureel
kunnen ontmoeten.
Een belangrijk punt voor de gemeenschappelijke agenda betreft het samen
formuleren van output- en outcome-maten. Anders geformuleerd: hoe
kunnen de resultaten van de verschillende onderzoeken ten goede komen
aan de opleidingen van Onderwijs en Opvoeding, en hoe stellen we vast of
dat ook gebeurt?
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5. Epiloog
70

In een kennissamenleving valt er veel te weten, en de leerlingen van vandaag
de dag moeten dan ook veel leren. Leren houdt niet op na school maar gaat
een leven lang door.
Dat leren op school gaat niet langer op de manier waarop het decennialang is
gedaan. Het is niet langer voor iedereen hetzelfde, op hetzelfde moment, met
dezelfde beoogde resultaten en onder leiding van dezelfde persoon. Iedere
leerling is immers anders, leert anders en leert andere dingen. Leren vindt op
verschillende manieren en overal plaats – thuis, op het werk en natuurlijk op
school. Onderlinge verschillen vormen echter geen probleem maar juist een
kracht, en het is aan de scholen die verschillen te zien en manifest en produc-
tief te maken. Het is dus tijd om te differentiëren en onderwijs op maat te
bieden!

Het risico is nu dat we het ene onderwijsconcept inruilen voor het andere. Dus
in plaats van en niet erbij. Aan de ene kant is er de roep om terug te keren naar
de oude ambachtschool en aan de andere kant om gevarieerde, op de persoon
afgestemde leerarrangementen te ontwikkelen.

Gedifferentieerd onderwijs houdt in dat er ook leersituaties denkbaar zijn
die ontworpen zijn volgens de opvattingen van het behaviorisme of het
cognitivisme. Het sociaal-constructivisme moet dus niet gezien worden als
een vervanging maar als een verrijking!

Het bieden van onderwijs op maat betekent ook dat de rol van de leraar ingrij-
pend zal moeten veranderen. Het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen
houdt niet alleen kennisoverdracht in, niet alleen het naar eigen inzicht uitoe-
fenen van een ‘vak’, maar ook het oog hebben voor de sociaal-emotionele
noden van leerlingen. Dat lukt het beste als professionals samenwerken in
(kern)teams die zich collectief verantwoordelijk voelen voor het welbevinden
en de leerresultaten van hun leerlingen. Niet langer ‘onbegrensde vrijheid’
maar ruimte én rekenschap en – waar nodig – correctie.71
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Deze rolverandering stelt andere eisen aan de competenties van leraren en
dus aan de opleiding tot leraar. Hierbij gaat het niet alleen om aanpassin-
gen in het curriculum. Van succesen uit de praktijk (ook in andere landen)
kunnen we leren dat het de moeite loont streng te selecteren ‘aan de poort’.
Niet iedereen is geschikt om leraar te worden en zeker niet zomaar. Daar
moet je wat voor kunnen en voor willen!

Het vmbo is een onderwijssector die uitblinkt door innovatieve kracht. Op veel
plaatsen en op allerlei manieren wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing en
schoolontwikkeling. Het zorgvuldig en systematisch onderzoeken van deze
nieuwe praktijken biedt de mogelijkheid evidence-based beleid te ontwikkelen.
Daarmee kan wetenschappelijk worden bewezen dat die praktijken ook écht
werken.

Het is van groot belang dat de verbinding tussen wetenschap en praktijk ver-
sterkt wordt. Te veel onderzoeksresultaten komen niet verder dan te worden
samengevat in een mooi artikel en – omgekeerd – te vaak worden veranderin-
gen doorgevoerd zonder dat dit degelijk wetenschappelijk wordt onderbouwd.

Echter, een te rigoureuze en dogmatische eis aan wetenschappelijke vali-
dering kan ook nadelig uitpakken. Het kan immers jaren duren voordat de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar vernieuwingen beschik-
baar komen, en dan nog is het de vraag of die resultaten bruikbaar zijn.
Natuurlijk hebben degenen die beweren dat je niet met leerlingen moet
experimenteren in zekere zin gelijk. Maar de leerlingen die in het huidige
systeem tekortkomen (aan de onder- en bovenkant) zijn juist gebaat bij
zorgvuldige experimenten, zeker als die practice-based zijn, dat wil zeggen,
gebaseerd op de ervaringsdeskundigheid van de professionals in het pri-
maire proces.

Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling kunnen niet worden afgedwon-
gen en van bovenaf worden opgelegd. De veranderkunde leert ons dat de
meest succesvolle en duurzame veranderingen hun oorsprong vinden in of
dichtbij het primaire proces.72 Daar moeten we dus zijn. Bestaande regelge-
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ving en toezicht door de inspectie vormen echter vaak een belemmering voor
de ontwikkeling van nieuwe praktijken. Dit pleit voor het instellen van ‘vrij-
plaatsen’. De regelgever en de toezichthouder staan scholen en teams in scho-
len toe kleinschalig te experimenteren.

Niet onvoorwaardelijk. Natuurlijk moeten die scholen een goed plan indie-
nen en moeten ze doorlopend verantwoording afleggen aan de betrokken
partijen, zoals ouders, overheid en toeleverende en afnemende onderwijs-
instellingen. Hieruit moet duidelijk worden wat het effect van de experi-
menten is op de door de leerlingen geleverde onderwijsprestaties.
Dergelijke experimenten zullen extra mankracht vragen alsook investerin-
gen in de begeleiding ervan door deskundigen. Het is aan de overheid
hiervoor de faciliteiten beschikbaar te stellen.

De kwaliteit van de leraar is van doorslaggevende betekenis voor de leerpresta-
ties van hun leerlingen. Naast strenge selectie van studenten, verbetering van
de opleiding en voortdurende deskundigheidsbevordering moet het beroep
van leraar aan aantrekkelijkheid winnen. Natuurlijk heeft dat ook met belo-
ning te maken. Maar beloning, zo leert de personeelswetenschap ons, is
eerder een ‘dissatisfyer’ dan een ‘motivator’. Als het salaris niet in orde is, leidt
dat tot ontevredenheid, maar aan een hoger salaris ben je snel gewend.

De echte aantrekkelijkheid van het beroep zit in de eerste plaats in de aard
van het werk. Taakeisen en regelruimte73 zijn bepalend voor de ervaren
uitdaging en de inhoud voor de beleefde betekenis- en zingeving. Perspec-
tief op persoonlijke en loopbaanontwikkeling en interessante persoonlijke
en professionele contacten vormen andere ingrediënten om het beroep
aantrekkelijker te maken en de status ervan te doen toenemen.

Uiteindelijk gaat het om steeds beter onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat,
– wanneer leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat is afgestemd op hun

individuele behoeften en competenties, hun talenten vaker en beter zullen
worden ontwikkeld en de uitval, het ‘opstappen’, zal afnemen.
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– wanneer de lerarenopleiding competente leraren aflevert en de aantrekke-
lijkheid van het beroep stijgt, de leerprestaties van leerlingen zullen verbe-
teren.

– wanneer scholen en onderwijsgevenden meer vrijheid hebben om hun pro-
fessionaliteit te benutten en naar eigen inzicht onderwijsvernieuwing en
schoolontwikkeling door te voeren, de kwaliteit van het onderwijs zal toe-
nemen.

Vooral het vmbo beantwoordt in toenemende mate aan deze kenmerken.
Leerlingen zullen graag naar deze scholen gaan omdat ze er onderwijs op
maat krijgen, zich gezien en gekend voelen, enthousiaste, bekwame en be-
trokken leraren treffen en zich er ten volle kunnen ontplooien.
En niet in de laatste plaats is het in deze sector fantastisch werken, als
leraar én als onderzoeker.
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