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Inleiding  

In het schooljaar 2008-2009 is het Vakcollege Techniek gestart. Een nieuwe 

leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze 

graag een loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, 

halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens 

aan de slag bij een bedrijf. Om dat perspectief te realiseren is intensieve 

samenwerking binnen de Vakcolleges (vmbo, mbo en het regionale bedrijfsleven) 

op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en kwaliteit het uitgangspunt. De 

drie partijen geven de leerweg samen vorm. 

 

De Werkmaatschappij  van het Vakcollege
1
 heeft samen met de aangesloten 

Vakcolleges gewerkt aan de vormgeving en inrichting van het Vakcollege. Het 

Vakcollege kent drie ontwikkellijnen (in lijn met de ontwikkellijnen van zowel het 

vmbo als het mbo). Deze ontwikkellijnen krijgen in de eerste drie leerjaren vorm in 

het speciaal voor het Vakcollege ontwikkelde leergebied Techniek & Vakmanschap. 

In het onderdeel Techniek staat het leren over techniek centraal aan de hand van 

vragen zoals „Wat is het? Wat doet het? Wat kan het? Waarom werkt het? Mag het?‟ 

Begrippen die hierbij een rol spelen zijn ontwerpen, berekenen, tekenen, analyseren, 

verklaren, materiaalkennis, energie, sturen en verwerken van informatie en 

toegepaste wis- en natuurkunde. Ook begrippen uit de maatschappelijke kant van de 

toepassing van techniek komen hier aan de orde, zoals economisch nut, de 

wenselijkheid, de dienstverlening, de commerciële waarde en de opbrengsten en 

schade van techniek voor mens en milieu. Het weten komt hier op de eerste plaats en 

speelt een grote rol in de practica die jongeren uitvoeren. In het onderdeel 

Vakmanschap staat de uitvoering van techniek centraal aan de hand van vragen 

zoals: „Hoe maak je dat?, Hoe installeer je dat?, Hoe repareer en onderhoud je dat?‟   

In Techniek & Vakmanschap is het maken van een product leidend, de theorie wordt 

in samenhang met de praktijk aangeboden en er is continue aandacht voor de 

loopbaanoriëntatie van de jongeren. Zo kan in alle fases van de opleiding een 

bewuste keuze gemaakt worden voor de toekomst. In leerjaar 1 en 2 voeren de 

jongeren opdrachten uit in de vijf domeinen van het Vakcollege: bouw en infra, 

energie, technische installaties, procesindustrie en maakindustrie. Er wordt gestuurd 

                                                           
1 De huidige Vakcollege Groep 
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op de veelzijdigheid van de techniek en de jongeren gebruiken voor de producten 

zoveel mogelijk verschillende materialen en gereedschappen. 

In de afgelopen drie jaar zijn de leermiddelen uitgeprobeerd en bijgesteld. Jongeren 

van het eerste uur maken nu drie jaar gebruik van deze leermiddelen en de leerroute 

van het Vakcollege. Een moment om eens met een onderzoekersbril te kijken naar 

deze nieuwe vormgeving van het onderwijs en de effecten daarvan op de jongeren.  

Voorliggend verslag is het resultaat van onderzoek naar de vormgeving van het 

onderwijsaanbod op  twee Vakcolleges Techniek en de effecten ervan op leerlingen 

in de eerste twee leerjaren. Twee Vakcolleges zijn intensief bestudeerd, te weten: het 

Petrus Canisius College in Alkmaar en het Edison College in Apeldoorn.  

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met 

Actis Onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van het programma kortlopend 

onderwijsonderzoek 2011, onderzoekslijn „Vormgeving van leerprocessen‟; cluster 

2: Nieuwe onderwijsvormen in voortgezet onderwijs en mbo. 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In de eerste twee hoofdstukken gaan we in op 

het theoretisch kader en de opzet van het onderzoek. Daarna gaan we in op de 

resultaten van het onderzoek; in hoofdstuk 3 beschrijven we hoe de beide scholen 

hebben vormgegeven aan de praktisch-concrete leerroute voor de eerste twee 

leerjaren van het Vakcollege. In hoofdstuk 4 komen de effecten van dat 

onderwijsaanbod op de leerlingen aan de orde en hun waardering van dat aanbod. 

We sluiten deze rapportage af met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen in 

hoofdstuk 5.  
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1 Theoretisch kader en uitwerking van de 
onderzoeksvragen 

1.1  Vormgeving van het aanbod 

Een krachtige, beroeps- en loopbaangerichte leeromgeving is een leeromgeving die 

de ontwikkeling van de persoonlijke bekwaamheid van leerlingen in sterke mate 

stimuleert; en in het bijzonder met de focus op het beroepsmatig functioneren  (De 

Bruijn, Overmaat, Glaudé, Heemskerk, Leeman, Roeleveld & Van de Venne, 2005).  

Om in kaart te brengen hoe aan de beide Vakcolleges die in het onderzoek zijn 

betrokken, onderwijskundig vormgegeven wordt, maken we gebruik van een 

beschrijvingskader „Kenmerken van een krachtige, beroeps- en  loopbaangerichte 

leeromgeving‟. De kenmerken van het beschrijvingskader vormen een set van 

indicatoren die zijn ontleend aan De Bruijn, e.a. (2005). Ook is er op grond van het 

werk van Meijers, Kuijpers & Bakker (2006) een aantal indicatoren gegenereerd. 

Het kader is bewerkt en toegepast in het onderzoek van Van Eck, Glaudé, 

Heemskerk & Van den Brandt (2011).  

De kenmerken en indicatoren vormen samen de krachtige beroeps- en 

loopbaangerichte leeromgeving, een leeromgeving die een onderwijskundige 

uitwerking vormt van een aantal kernkenmerken die de Werkmaatschappij van het 

Vakcollege heeft geformuleerd. Het gaat met name om de kenmerken die betrekking 

hebben op de onderwijskundige vormgeving van het Vakcollege zoals de aandacht 

voor het authentiek leren, een sterke praktijkcomponent, vakkenintegratie en 

aandacht voor loopbaanleren en loopbaanoriëntatie. 

We bespreken de rubrieken uit het beschrijvingskader eerst. Daarna zoomen we in 

op die kernkenmerken die betrekking hebben op de onderwijskundige vormgeving 

van het Vakcollege in relatie tot het beschrijvingskader van de krachtige beroeps- en 

loopbaangerichte leeromgeving.  

1.1.1 Beschrijvingskader krachtige beroeps- en loopbaangerichte 
leeromgeving 

In het beschrijvingskader zijn vier hoofdrubrieken onderscheiden:  

 programma (inhoud, structuur);  

 docenten (begeleidingsactiviteiten);  

 deelnemers (verwerkingsactiviteiten);  

 evaluatie.  
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Programma (inhoud, structuur) 

Deze rubriek bestaat uit drie subrubrieken: 

1. Beroepsidentiteit als uitgangspunt: daarbij gaat het er om in hoeverre het 

curriculum is gericht op (vak)kennis en –vaardigheden; op beroepshouding en 

typerende zienswijzen in het beroepenveld; in hoeverre het programma erop is 

gericht dat leerlingen een zelfbeeld en een beroepsbeeld vormen en dat 

leerlingen het verschil leren tussen eigen competenties en de vereiste 

beroepscompetenties. 

2. Authentiek/functioneel: in hoeverre werken leerlingen met levensechte 

opdrachten in levensechte contexten; in hoeverre passen ze vaktechnische en 

overstijgende vaardigheden als plannen en organiseren toe; en in hoeverre 

vormt beroepspraktijkvorming een integraal onderdeel van het curriculum. 

3. Geïntegreerde didactiek: zijn er dwarsverbanden tussen programmaonderdelen 

(bijvoorbeeld tussen levensechte opdrachten – leerlijnen in vakkennis); staan de 

sectorvakken (wiskunde, natuurkunde, biologie en economie) in dienst van de 

vaktheorie (van het 'beroeps'-vak); staan ook de overige vakken (bijvoorbeeld 

Nederlands, andere talen) zoveel mogelijk met elkaar in verband en waar 

mogelijk ten dienste van authentiek en functioneel leren. 

 

Deelnemers (verwerkingsactiviteiten) 

Deze rubriek bestaat uit twee subrubrieken:  

1. Construerend leren: leerlingen construeren betekenisvolle, flexibele kennis en 

vaardigheden die nodig zijn voor een competente beroepsuitoefening; leerlingen 

doen ervaring op, op basis van eigen leervragen, en is er sprake van interactie 

tussen leerlingen (samenwerkend leren) in het kader van beroepsperspectief. 

2. Reflecteren: leerlingen reflecteren individueel en samen met andere leerlingen 

op hun studie- en werkervaring; leerlingen doen dat samen met hun mentor of 

docent. 

 

Docenten (begeleidingsactiviteiten) 

Deze rubriek bestaat uit drie subrubrieken: 

1. Docenten-leerstof, het (adaptief) instrueren en modelleren: in hoeverre helpen 

docenten de leerlingen waar de (onderliggende) leerstof moeilijk is bij het 

verwerven van kennis en inzicht; hebben zij een modelfunctie waar het gaat om 

het verwerven van beroepscompetenties (voordoen, inclusief contextualiseren, 

generaliseren, integreren); begeleiden zij adaptief, dat wil zeggen: passen zij 

zich aan de kennis en zelfstandigheid van de leerling aan en krijgt de leerling 

een toenemende verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 
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2. Docenten-reflecteren, coachen: in hoeverre begeleiden docenten leerlingen bij 

het leren reflecteren op studievoortgang; bij het leren reflecteren met als doel 

een richting voor de toekomst te bepalen (loopbaanbegeleiding); en in hoeverre 

richten docenten hun begeleiding op bewustwording van eigen competenties 

van leerlingen en op bewustwording van het verschil tussen eigen competenties 

en vereiste beroepscompetenties. 

3. Docenten-leervaardigheden, het begeleiden met als doel het bevorderen van 

zelfregulerende vaardigheden; in hoeverre begeleiden docenten de leerlingen bij 

het exploratief (ontdekkend) leren (wijze van werken, samenwerken); bij het 

ontwikkelen en onderhouden van discipline en motivatie; en bij het leren sturen 

van het eigen leerproces, trekken docenten zich daarbij steeds sterker terug, met 

behoud van de supervisie, en krijgen de leerlingen een toenemende 

verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?  

 

Evaluatie  

Bij de rubriek Evaluatie gaat het om twee aspecten. 

1. Functionele toetsing van kennis, inzicht en vaardigheden, dat wil zeggen: de 

vraag in hoeverre de scholen er in slagen docenten zicht te laten krijgen op de 

studievoortgang en op de ontwikkeling van beroepsbeelden via evaluatie en 

toetsing, en in hoeverre leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om stappen 

te nemen en keuzen te maken in hun leren en handelen op basis van de 

uitkomsten van reflectie; 

2. Assessment van brede competenties; in hoeverre slagen scholen erin op gezette 

momenten de handelingsbekwaamheid in authentieke situaties (situationeel 

handelen) te beoordelen.   

1.1.2 Kernkenmerken van het Vakcollege 

De Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft een aantal kernkenmerken 

geformuleerd dat we ten tijde van dit onderzoek hebben gebruikt, te weten: 

1. De (technische) leerloopbaan van de leerling staat centraal.  

2. Een klein team van professionals begeleidt de leerling om zijn kwaliteiten te 

ontdekken en ontwikkelen.  

3. Een kwalitatief hoogstaande opleiding.  

4. Een doorlopende leerlijn waarbij de overgang van vmbo naar mbo niet 

merkbaar is voor de leerling. Voorwaarde hiervoor is educatief partnership van 

de beide partijen. 

5. Tegengaan van het zomerlek en boeken van leerwinst in deze periode. In de 

periode tussen vmbo en mbo verdwijnen veel leerlingen uit beeld. De 



6 

 

leerlingen in het Vakcollege starten reeds na het vmbo-examen met het leren en 

werken in het bedrijf.  

6. Een opleiding die aansluit bij de praktisch concrete leerstijl van de jongeren, 

door vanaf het eerste leerjaar reeds meer praktisch onderwijs te bieden en de 

algemeen vormende vakken aan te laten sluiten bij de praktijk.  

7. Sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de opleiding van de jongeren. 

Reeds vanaf het eerste leerjaar krijgen zij de kans mee te ontwikkelen met de 

opleiding.  

8. Regionale inbedding; vmbo, mbo en bedrijven slaan regionaal de handen ineen 

om het Vakcollege tot een succes te maken. Dit wordt vormgegeven in een 

Regionale Stichting Vrienden van het Vakcollege. Door in het bestuur van deze 

stichting onderwijs en bedrijfsleven te verbinden is het mogelijk een sterke en 

snelle structuur neer te zetten.  

9. Het Vakcollege belooft de leerlingen een vak, diploma en een baan. Deze 

baangarantie kan worden geborgd middels Vakgilde. Jongeren die klaar zijn 

voor het lerend werken / werkend leren kunnen van Vakgilde een werkplek 

krijgen die aansluit bij de behoeften van de jongeren.  

1.1.3 Kenmerken van een krachtige leeromgeving en onderwijskundige 
kernkenmerken van het Vakcollege 

In deze paragraaf zoomen we in op die kernkenmerken van het Vakcollege die de 

onderwijskundige vormgeving betreffen. Dit zijn:  

2. Begeleiding door een klein team van professionals; 

4. Een doorlopende leerlijn; 

6. Een opleiding die aansluit bij de praktisch-concrete leerstijl van de jongeren. 

We bespreken deze kernkenmerken in het kort en in relatie tot ons 

beschrijvingskader van een krachtige leeromgeving. Daarna zoomen we in op een 

aantal kenmerken van de krachtige leeromgeving waarover het Vakcollege geen 

kernkenmerken heeft geformuleerd maar die wel aan de orde komen in de 

onderwijskundige visie. 

Op de kernkenmerken 3, 5 en 7 t/m 9 van het Vakcollege gaan we niet in, omdat 

deze geen betrekking hebben op de onderwijskundige vormgeving waar dit 

onderzoek zich op richt. 

 

Kernkenmerk 2: begeleiding door een klein team van professionals 

Kenmerk van het Vakcollege is dat de begeleiding van de leerlingen idealiter 

geschiedt door een klein team van professionals. Uit onderzoek blijkt dat de 

pedagogische lijn wordt gegarandeerd door een Vakcollege-team te formeren of 
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door vmbo-docenten een rol te geven in de begeleiding  van de leerlingen in de 

hogere leerjaren  van het Vakcollege.  Met het oog op continuïteit gaat het voor wat 

betreft de begeleiding eerder om een vast team dan om een klein team van 

professionals (Glaudé, Voncken & Van Eck, 2011a).  

In voorliggend onderzoek zoomen we niet in op de structuur van de begeleiding 

maar we richten ons op de begeleidingsactiviteiten die de docenten verrichten. Dit 

betekent dat we conform ons beschrijvingskader inzoomen op hoe de docenten de 

leerlingen met name instrueren en coachen (vergelijk (adaptief) instrueren en 

modelleren en coachen) en hoe zij projectopdrachten begeleiden (vergelijk het 

begeleiden en coachen van projectopdrachten met als doel het bevorderen van 

zelfregulerende vaardigheden). Zo wordt door de Vakcollege Groep (2011) 

aangeven dat elke leersituatie met verschillende werkvormen kan worden ingericht. 

Elke werkvorm vraagt weer om een duidelijke rolverdeling tussen leerling, docent 

en leermeester/praktijkbegeleider. De vraag moet volgens hen steeds zijn of de 

leerling gestuurd, begeleid, gecoacht moet worden of zelfstandig kan werken.  

Uit diverse studies blijkt dat het zelf leren reguleren van het leren van de eigen 

ontwikkeling voor leerlingen aan het beroepsonderwijs een belangrijke opgave is. 

Immers: een beroepsbeoefenaar wordt geacht in meer of mindere mate zelfstandig te 

handelen. Maar docenten vinden het moeilijk om leerlingen afdoende te stimuleren 

tot zelfsturing onder andere omdat ze het lastig vinden een goede balans te vinden 

tussen sturen en overlaten  (De Bruijn & Van Kleef, 2006; Glaudé, Van de Berg, 

Verbeek & De Bruijn, 2011b). Overigens vinden niet alleen docenten het lastig maar 

ook veel leerlingen vinden het moeilijk om zelfregulatievaardigheden op te bouwen.  

 

Kernkenmerk 4: een doorlopende leerlijn 

Een doorlopende leerlijn waarbij de overgang van vmbo naar mbo niet merkbaar is 

voor de leerling is ook een kernkenmerk zoals geformuleerd door de 

Werkmaatschappij van het Vakcollege. Voorwaarde hiervoor is educatief 

partnership van de beide partijen. Bij een Vakcollege gaat het om één integrale 

opleiding. Daarbij wordt ook op alle gebieden (avo, taal en rekenen, loopbaan en 

burgerschap en vakmanschap) een doorlopende leerlijn gewaarborgd (Vakcollege 

groep, 2011).  

Dit kernkenmerk is vergelijkbaar met het kenmerk geïntegreerd curriculum uit ons 

beschrijvingskader (sterke praktijkcomponent, integratie van (avo-)vakken).  

Uit onderzoek blijkt dat Vakcolleges werken aan het realiseren van doorlopende 

leerlijnen door het ontwikkelen van nieuwe doorlopende onderwijsprogramma‟s of 

door het beter op elkaar afstemmen van bestaande programma‟s, door continuïteit in 

de plaats waar de leerlingen worden opgeleid, en in de begeleiding, nauwere 
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contacten tussen vmbo- en mbo-docenten. Knelpunten vormen de financiering van 

de begeleiding en de wetgeving rondom examinering. Verder zijn de Vakcolleges op 

verschillende manieren bezig zich vanuit hun huidige situatie verder te ontwikkelen 

tot het model dat de Werkmaatschappij voor ogen staat. Realisatie van een 2x3-

model blijkt gezien de huidige regelgeving en de uitgangssituatie op sommige 

Vakcolleges vooralsnog problematisch. 

De onderzochte Vakcolleges variëren in de uitwerking van de doorlopende leerlijn 

op inhoudelijk, pedagogisch-didactisch, organisatorisch vlak en in hun acties om het 

educatief partnership te versterken (Glaudé, Voncken & Van Eck, 2011a). 

 

Kernkenmerk 6: een opleiding die aansluit bij de praktisch-concrete leerstijl van de 

jongeren 

Een kernkenmerk dat gericht is op de onderwijskundige vormgeving en zoals 

geformuleerd door het Vakcollege is dat de opleiding aansluit bij de praktisch 

concrete leerstijl van de jongeren door al vanaf het eerste leerjaar meer praktisch 

onderwijs te bieden en de algemeen vormende vakken aan te laten sluiten bij de 

praktijk. Dit kernkenmerk is vergelijkbaar met het kenmerk leren in authentieke 

contexten uit ons beschrijvingskader. 

De Vakcollege Groep (2011) geeft aan dat al vanaf het begin van de opleiding veel 

aandacht wordt geschonken aan concreet en praktisch onderwijs en het leren in een 

authentieke leeromgeving. Zo ontdekken leerlingen in het eerste leerjaar 

bijvoorbeeld aan de hand van eigentijdse opdrachten de techniek in hun omgeving 

Uit onderzoek van Glaudé, Voncken & Van Eck (2011a) naar variatie in 

vormgeving van de Vakcolleges van het eerste uur blijkt dat Vakcolleges op dit 

kernkenmerk niet variëren; het belang van het vroeg starten met praktijk en de 

geleidelijke uitbreiding ervan wordt onderschreven; dit wordt op de meeste 

onderzochte Vakcolleges ook gerealiseerd. Overigens vormt dat vaak de aanleiding 

en het motief waarom men een Vakcollege goed vindt voor deze leerlingen; de 

basisvorming duurt te lang voor deze leerlingen.  

In het algemeen kent het beroepsonderwijs veel waarde toe aan het leren van de 

leerlingen in zo veel mogelijk natuurgetrouwe situaties. Glaudé, Van den Berg, 

Verbeek & De Bruijn (2011b) zeggen hierover: „Authentiek leren is noodzakelijk 

omdat deelnemers bepaalde kennis, vaardigheden en houdingen alleen maar kunnen 

leren in een beroepssituatie. De beroepspraktijk is echter niet zomaar een geschikte 

leeromgeving. De kernopgave voor de docent is de beroepspraktijkervaringen te 

benutten als leerervaringen en deze te verbinden aan kennis, vaardigheden en 

houdingen die in schoolse situaties worden geleerd en andersom. Door deze 

verbinding moet de beroepsidentiteit vormgegeven worden (p. 32). Uit onderzoek 
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van De Bruijn, Leeman & Overmaat (2006) blijkt overigens dat authentiek leren 

vaak lijkt te worden geassocieerd met laissez-faire; docenten zijn niet altijd 

voldoende bekwaam om leerlingen de nodige houvast te geven. De authentieke 

leeromgeving vraagt in feite om een eigen didactiek.  

 

Overig 

Er is een aantal kenmerken van de krachtige leeromgeving  dat de 

Werkmaatschappij van het Vakcollege niet expliciet als kernkenmerken heeft 

benoemd. Toch heeft men daar wel een visie op. We gaat er in het nu volgende deel 

op in. 

  

De beroepsidentiteit als uitgangspunt 

De Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft geen expliciet kernkenmerk 

geformuleerd dat ingaat op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit zoals centraal 

staat in ons beschrijvingskader. Maar de ontwikkeling ervan heeft wel de aandacht. 

Zo kent het Vakcollege drie ontwikkellijnen, de beroepsontwikkeling, de 

burgerschapsontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkellijnen 

worden in de eerste drie leerjaren vorm gegeven in het speciaal voor het Vakcollege 

ontwikkelde leergebied Techniek & Vakmanschap.  In het Vakcollege werken de 

leerlingen al vanaf leerjaar 1 aan hun beroepscompetenties. Er is continue aandacht 

voor de loopbaanoriëntatie van de jongeren. Zo kan in alle fases van de opleiding 

een bewuste keuze gemaakt worden voor de toekomst. In leerjaar 1 en 2 

bijvoorbeeld voeren de leerlingen opdrachten uit in de vijf domeinen van het 

Vakcollege: bouw en infra, energie, technische installaties, procesindustrie en 

maakindustrie. Er wordt gestuurd op de veelzijdigheid van de techniek en de 

jongeren gebruiken voor de producten zoveel mogelijk verschillende materialen en 

gereedschappen.  

Als we kijken naar de belangrijke hoofddoelstellingen van het Vakcollege voor de 

eerste drie leerjaren dan is duidelijk sprake van een beroepsoriëntatie. Het is de 

bedoeling dat leerlingen in hun eerste leerjaar zicht krijgen op de veelzijdigheid van 

techniek en geboeid raken door techniek.  Doelstelling in het tweede leerjaar is 

leerlingen te binden aan de techniek; in het derde leerjaar is het doel dat leerlingen 

een keuze maken voor een domein waarin ze een vak gaan leren (Vakcollege Groep, 

2011). 

Er is dus aandacht voor de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. Daarnaast lijkt het 

kenmerk „de beroepsidentiteit als uitgangspunt‟ uit ons beschrijvingskader een 

uitwerking van het kernkenmerk „de (technische) leerloopbaan van de leerling 

centraal‟ van de Werkmaatschappij. We merken daarbij op dat uit eerder onderzoek 
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naar de vormgeving van Vakcolleges is gebleken dat Vakcolleges de leerling 

weliswaar centraal stellen, er wordt gestreefd naar maatwerk en naar afstemming 

van onderwijs en opleiding op de loopbaan van de leerling, maar vooralsnog vooral 

met oog voor het voorkomen van versnippering in het opleidingsaanbod (niet te veel 

opleidingen aanbieden) en het kunnen garanderen van de arbeidsmarktperspectieven 

(in de regio)  (Glaudé, Voncken & Van Eck, 2011a). 

Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk, omdat dat er in het algemeen in het 

(beroeps)onderwijs nog weinig aandacht is voor de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit  en het is bovendien geen eenvoudige opgave. Glaude, e.a.  (2011b, 

p. 32) geven aan dat voor de ontwikkeling van de beroepsidentiteit (vak)kennis, 

vaardigheden en attitudes verbonden moeten worden. Maar docenten blijken daar 

problemen mee te hebben, zo ook met het koppelen van de ontwikkeling van 

basiscompetenties Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en moderne vreemde talen 

aan de ontwikkeling van de beroeps-, loopbaan-  en burgerschapscompetenties  (zie 

Steehouder & Raaphorst, 2011; De Bruijn, in druk). Ook stelt men zich de vraag 

waar burgerschapsontwikkeling geplaatst moet worden; moet dat nu juist wel of niet 

in het teken staan van de beroepskwalificering  (Van der Venne & Furhi, in 

voorbereiding).  

Hoe dan ook; in verschillende studies wijzen de auteurs op het belang van de 

ontwikkeling van de arbeids- en beroepsidentiteit. De Bruijn, Leeman & Overmaat 

(2006) pleiten er voor dat een beroepsopleiding naast de aandacht voor (vak)kennis 

en beroepsvaardigheden idealiter ook gericht is op de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit. Meijers, Kuijpers & Bakker (2006) benadrukken het belang van 

gerichte dialoog tussen docent en leerling, zodat loopbaanvaardigheden en de 

beroeps- of arbeidsidentiteit zich kunnen ontwikkelingen. Den Boer (2009) geeft aan 

dat leerlingen vooral kennis over zichzelf in relatie tot een opleiding of beroep 

moeten ontwikkelen. Van belang is dat jongeren ervaringen opdoen omdat daar 

wordt geleerd wat „betekenisvol is aan het werk en wat past binnen de persoon die 

hij door middel van zijn werk wil zijn‟ (p. 16). Met name de vragen die reflectie op 

gang moeten brengen, worden volgens Den Boer lang niet altijd gesteld. Hij pleit 

voor „reflectie in dialoog‟ .  

 

Verwerkingsactiviteiten door de leerlingen 

De Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft geen expliciet kernkenmerk 

geformuleerd over de wijze waarop de leerlingen de leerstof moeten verwerken. In 

voorliggend onderzoek zoomen we in op de activiteiten die de leerlingen moeten 

verrichten. In het beschrijvingskader noemen we deze verwerkingsactiviteiten 

construeren en reflecteren. Uit onderzoek blijkt overigens dat reflectie van 
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leerlingen op hun resultaten en op hun strategie om te leren nogal eens ontbreekt. 

Bovendien staan lang niet alle leerlingen te springen om zich te bezinnen op hun 

aanpak (De Bruijn, Leeman & Overmaat, 2006; De Bruijn & Leeman, 2011).  

De Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft wel specifieke ideeën geformuleerd 

over hoe leerlingen de stof moeten verwerken; het (zelf)ontdekkend leren krijgt 

namelijk accent. In het leergebied Techniek & Vakmanschap is het maken van een 

product leidend. Men onderscheidt vier leersituaties, te weten: informatie 

verzamelen, het ontwerpen van een product, het maken van een product en het 

presenteren van product. De leermiddelen die daarbij en in de eerste drie leerjaren 

worden gebruikt, zijn gericht op het (zelf)ontdekkend leren. De leerling leert door 

het opdoen van ervaring, door modeling (imiteren) en in authentieke omgevingen. 

Het leren moet betekenisvol en eigentijds zijn, waarbij de theorie „just in time‟ 

wordt aangeboden. Het ontdekkend leren gaat in de eerste drie leerjaren gepaard met 

het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en houdingen die nodig zijn bij de 

oriëntatie, de voorbereiding op een beroep (Vakcollege Groep, 2011). 

 

Evaluatie  

De Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft geen specifiek kernkenmerk 

geformuleerd dat de evaluatie behelst. Maar wel heeft men er duidelijke ideeën over 

en men beschrijft verschillende mijlpalen. Bekijken we dat voor de eerste drie 

leerjaren dan is een mijlpaal dat de leerling na drie jaar junior vakman/-vrouw is. De 

leerling heeft dan een juniorproef afgelegd en heeft bewezen over een aantal 

kerncompetenties te beschikken, zoals het vermogen om iets te repareren, te 

installeren en te fabriceren. Verder wordt de leerling na drie jaar geacht 

keuzebekwaam te zijn en is dan in staat een gefundeerde keuze te maken voor een 

beroepsrichting en deze keuze ook te kunnen onderbouwen. Verder behaalt een 

leerling een certificaat dat van belang is voor de beroepen binnen het gekozen 

domein. Voor de overige leerjaren gelden weer andere mijlpalen (Vakcollege Groep, 

2011, p. 13).  

In voorliggend onderzoek zoomen we in op de evaluatie en dan met name op hoe 

handen en voeten gegeven wordt aan functionele toetsing van kennis, inzicht en 

(deel)vaardigheden en aan assessment van brede competenties (wordt op gezette 

tijden de handelingsbekwaamheid van de leerlingen in de concrete situaties 

beoordeeld). Beide indicatoren zijn in ons beschrijvingskader opgenomen. 
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 1.2  Effecten op de jongeren 

De onderzoeksvraag zoals oorspronkelijk geformuleerd door de aanvrager luidde als 

volgt: Wat is voor de jongeren de meerwaarde van de praktisch-concrete leerroute 

van het Vakcollege? 

De beoordelingscommissie van de aanvragen kortlopend onderzoek en de 

onderzoekers hebben aangegeven dat een vraag naar de meerwaarde van het 

Vakcollege ten opzichte van het reguliere vmbo een evaluatieonderzoek vraagt dat 

op dit moment en binnen dit kader niet uitvoerbaar is. Dat heeft een aantal redenen. 

 Het Vakcollege is nog in ontwikkeling, het is nog te vroeg om te evalueren 

gezien de start van het Vakcollege en de duur (zes jaar) van deze opleiding; 

 Er zijn drie jaar na de start van het Vakcollege nog geen objectieve effectmaten, 

bijvoorbeeld eindexamenprestaties, beschikbaar;  

 Een dergelijk onderzoek veronderstelt een zorgvuldig onderbouwde keuze van 

een „eerlijke‟ vergelijkingsgroep; 

 Het is te omvangrijk en te duur om uit te voeren binnen de randvoorwaarden 

(looptijd en budget) van het kortlopend onderwijsonderzoek.   

 

Daarom hebben we in dit onderzoek gekozen voor een aanpak waarin realisatie 

wordt afgezet tegen beoogde doelen. Hoever zijn de scholen met het realiseren van 

de beoogde vormgeving, in hoeverre worden de beoogde effecten bij de leerlingen 

bereikt? En zien de betrokkenen een relatie tussen aanbod en effecten? Daarbij gaat 

het om percepties van betrokkenen; welke effecten ervaren zij? 

Daarmee fungeert het als een kleinschalige evaluatie van de vormgeving van de 

praktisch-concrete leerweg van het Vakcollege en de gepercipieerde effecten 

daarvan op de leerlingen.  

 

Voor het in kaart brengen van effecten van het onderwijsaanbod op jongeren en 

waardering van het aanbod door de jongeren bouwen we voort op eerder door ons 

verricht onderzoek naar waardering van aanbod en zelfgerapporteerde effecten 

daarvan op leerlingen. In hoofdstuk 2 wordt dat verder uitgewerkt. 

1.3 Onderzoeksvragen en doelstelling 

Onderzoeksvragen 

Op basis van het voorgaande komen we tot een tweeledige uitwerking van de 

onderzoeksvraag. Ten eerste de vraag naar de vormgeving van het onderwijsaanbod 
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en ten tweede de vraag naar (gepercipieerde) effecten van het vernieuwde aanbod op 

de leerlingen.  

Vormgeving 

1.  Hoe krijgt het vernieuwde onderwijs in de praktisch-concrete leerroute vorm? 

 In hoeverre voldoet het aanbod aan kenmerken zoals geformuleerd door de 

Werkmaatschappij en voortkomend uit relevante onderwijskundige theorie? 

 Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan?  

 Welke knelpunten signaleren de onderwijsgevenden bij de vormgeving? 

Effecten 

2. Wat zijn (gepercipieerde) effecten van het vernieuwde onderwijs op de 

leerlingen? 

 Wat leren ze? 

 Hoe waarderen ze het onderwijsaanbod? 

 

Doelstelling 

De resultaten van het onderzoek kunnen ten eerste worden gebruikt bij de verdere 

ontwikkeling en implementatie van de praktisch-concrete leerroute van het 

Vakcollege.  

Ten tweede kunnen de ervaringen van deze scholen voor andere Vakcolleges 

aanknopingspunten  bieden voor de verdere vormgeving van het onderwijs en voor 

het in kaart brengen van effecten op hun leerlingen.  

Ten derde heeft het onderzoek een eigenstandige waarde maar kan daarnaast ook 

fungeren als voorstudie voor een eventueel later te verrichten effectonderzoek. 

Inzichten van betrokkenen bij het Vakcollege ten aanzien van vormgeving en 

effecten en de operationalisaties daarvan vormen een waardevolle bijdrage aan 

theorie- en instrumentontwikkeling voor een grootschaliger evaluatie.  
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Mondelinge bevraging  

2.1.1 Onderzoeksgroep 

In het onderzoek zijn twee scholen betrokken: het Petrus Canisius College in 

Alkmaar (met het Vakcollege gestart in 2009) en het Edison College in Apeldoorn 

(met het Vakcollege gestart in 2008-2009). Deze verschillen in de manier waarop zij 

het Vakcollege vormgeven en zijn daarom als cases bestudeerd.  

Om zicht te krijgen op de vormgeving van het onderwijs in de eerste twee leerjaren 

van het Vakcollege Techniek van beide Vakcolleges zijn totaal negen gesprekken 

gevoerd met informanten met de volgende functies/ taken: projectleider Vakcollege, 

vestigingsdirecteur,  decaan, afdelingsleider onderbouw en zorgcoördinator, docent 

techniek, AVO-docent (Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, 

wiskunde, Duits, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij),  mentoren.  

In overleg met de scholen is vastgesteld wie de relevante informanten waren; daarbij 

hebben we gestreefd naar een mix tussen onderwijsgevenden en (project)leiding.  

 

De projectleiding en de docenten zijn bevraagd over de vormgeving van het 

onderwijs (onderzoeksvraag 1), maar ook over de beoogde en de gepercipieerde 

effecten daarvan op leerlingen (onderzoeksvraag 2).  De aanvrager heeft aangegeven 

veel waarde te hechten aan een vergelijking van effecten van het vernieuwde en het 

traditionele aanbod op leerlingen. Aan zo‟n vergelijking zitten onderzoeksmatig veel 

haken en ogen, maar via de informanten zijn we nagaan in hoeverre zij verschillen 

ervaren tussen Vakcollege-leerlingen en niet niet-Vakcollege-leerlingen.  
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2.1.2 Instrument  

In hoofdstuk 1 is het beschrijvingskader besproken. De operationalisatie van dit 

kader is hieronder weergegeven.  

 

Programma (inhoud, structuur) 

1. Beroepsidentiteit als uitgangspunt 

 Curriculum is gericht op (vak-)kennis en -vaardigheden 

 Curriculum is gericht op beroepshouding en typerende zienswijzen van 

het beroepenveld 

 Leerlingen vormen een zelfbeeld 

 Leerlingen vormen een beroepsbeeld 

 Leerlingen leren het verschil tussen eigen competenties en competenties 

die nodig zijn voor het beroep  

2. Authentiek/ functioneel 

 Leerlingen werken (ook) aan levensechte opdrachten in levensechte 

contexten 

 Leerlingen passen vaktechnische én overstijgende vaardigheden toe 

zoals plannen, organiseren 

 De beroepspraktijkvorming (leerjaar 1 en 2 bedrijfsbezoeken en 

gastlessen; leerjaar 3 oriënterende stages) vormt een integraal onderdeel 

van het programma 

3. Geïntegreerd thematisch/ cursorisch 

 Het authentiek en functioneel leren wordt ondersteund door een 

cursorische lijn (bijvoorbeeld uitvoering van leeropdrachten hebben 

logische volgorde) 

 Er zijn dwarsverbanden tussen programmaonderdelen (bijvoorbeeld 

tussen levensechte opdrachten en leerlijnen in vakkennis) 

 'Sector-vakken' (wiskunde, natuurkunde, biologie, economie) staan in 

dienst van de vaktheorie (van het 'beroeps'-vak) 

 Ook de overige vakken (bijvoorbeeld Nederlands, andere talen) staan 

zoveel mogelijk met elkaar in verband en waar mogelijk ten dienste van 

authentiek en functioneel leren 

 

Deelnemers (verwerkingsactiviteiten) 

4. Construeren 

 Leerlingen construeren betekenisvolle, flexibele kennis en vaardigheden 

die nodig zijn voor een competente beroepsuitoefening 

 Leerlingen doen ervaring op, op basis van eigen leervragen  

 Er is sprake van interactie tussen leerlingen (samenwerkend leren) in het 

kader van beroepsperspectief 

5. Reflecteren 

 Leerlingen reflecteren individueel op hun studie- en werkervaring 

 Leerlingen reflecteren samen met andere leerlingen op hun studie- en 

werkervaring 

 Leerlingen reflecteren samen met mentor/ docent op hun studie- en 

werkervaring 
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Docenten (begeleidingsactiviteiten) 

6. (adaptief) instrueren en modelleren 

 Docenten helpen de leerlingen waar de (onderliggende) leerstof moeilijk 

is bij het verwerven van kennis en inzicht. 

 Docenten hebben een modelfunctie waar het gaat om het verwerven van 

beroepscompetenties (voordoen, inclusief contextualiseren, 

generaliseren, integreren) 

 Docenten begeleiden adaptief: zij passen zich aan de kennis en 

zelfstandigheid van de leerling aan; de leerling krijgt een toenemende 

verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces 

7. Coachen 

 Docenten begeleiden leerlingen bij het leren reflecteren op 

studievoortgang 

 Docenten begeleiden leerlingen bij het leren reflecteren met als doel een 

richting voor de toekomst te bepalen (loopbaanbegeleiding) 

 Docenten richten hun begeleiding op bewustwording van eigen 

competenties van leerlingen via positieve feedback 

 Docenten richten hun begeleiding op bewustwording van het verschil 

tussen eigen competenties en vereiste  beroepscompetenties  

8. Het begeleiden, coachen van projectopdrachten met als doel het bevorderen 

van zelfregulerende vaardigheden 

 Docenten begeleiden leerlingen bij het exploratief (ontdekkend) leren 

(wijze van werken, samenwerken)  

 Docenten helpen de leerlingen bij het ontwikkelen en onderhouden van 

discipline en motivatie. 

 Docenten trekken zich daarbij steeds sterker terug, met behoud van de 

supervisie. Leerling krijgt toenemende verantwoordelijkheid voor eigen 

leerproces. 

 

Evaluatie 

9. Functionele toetsing van kennis, inzicht en (deel)vaardigheden 

 Docenten krijgen zicht op studievoortgang via evaluatie en toetsing 

 Docenten krijgen zicht op voortgang in ontwikkeling van 

beroepsbeelden via evaluatie en toetsing 

 Aan leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om stappen te nemen en 

keuzen te maken in hun leren en handelen op basis van uitkomsten van 

reflectie 

10. Assessment van brede competenties (situationeel handelen) 

 Op gezette momenten wordt de handelingsbekwaamheid in authentieke 

situaties (situationeel handelen) beoordeeld (beoordelen van levensechte 

opdrachten of stage). 

 
 

 

De kenmerken en indicatoren ervan beschouwen we als topics. In onderstaand 

schema staat vermeld met wie welk topic is besproken. In de bijlage is een 
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voorbeeld opgenomen van hoe het topicschema verder is uitgewerkt in een 

instrument dat we in de mondelinge interviews met projectleiders en 

onderwijsgevenden van twee Vakcolleges als leidraad hebben gebuikt.  

 

 Projectleider Onderwijsgevenden 

Vormgeving   

Programma (inhoud, structuur)   

       1. Beroepsidentiteit als uitgangspunt x  

       2. Authentiek/ functioneel x  

       3. Geïntegreerd thematisch/ cursorisch x  

Deelnemers (verwerkingsactiviteiten)   

       4. Construeren  x 

       5. Reflecteren  x 

Docenten (begeleidingsactiviteiten)   

       6. (adaptief) instrueren en modelleren  x 

       7. Coachen  x 

       8. Het begeleiden, coachen van projectopdrachten       

met als doel het bevorderen van zelfregulerende 

vaardigheden 

 x 

Evaluatie   

       9. Functionele toetsing van kennis, inzicht en 

(deel)vaardigheden 

x  

     10. Assessment van brede competenties (situationeel 

handelen) 

x  

Effecten   

Wat zijn de belangrijkste leereffecten voor de 

Vakcollege-leerlingen na de eerste twee leerjaren? 

x x 

Zijn dit bedoelde leereffecten? x x 

In hoeverre verschillen Vakcollege-leerlingen van 

reguliere vmbo-leerlingen hierop?  

  

Zijn er andersoortige (on)bedoelde effecten?  

- Motivatie? 

- …. 

x x 

Zijn er belangrijke kenmerken die we hebben 

besproken die hebben bijgedragen aan genoemde 

leereffect? 

x x 

 

 

De kenmerken 1 t/m 3, 9 en 10 zijn met de projectleiding besproken. De kenmerken 

6 t/m 8 en 4, 5 zijn bevraagd aan onderwijsgevenden. De data moeten tezamen 

inzicht geven in de onderwijskundige vormgeving en de leereffecten op een 

Vakcollege.  
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Verder zijn we in de mondelinge gesprekken ook ingegaan op de effecten. Topics 

die gaan over de (gepercipieerde en beoogde) effecten op leerlingen, zijn bevraagd 

aan zowel de projectleiding als de onderwijsgevenden.  

 

De topics zijn als volgt bevraagd. 

1. Is de indicator van het kenmerk van toepassing (doet men dat; werkt men er 

aan; stimuleert men dat; in welke mate)? 

2. Als men dat doet, hoe ziet dat er dan concreet uit? 

3. Is dat zoals bedoeld/beoogd  (lukt het?)? 

4. Wat zijn randvoorwaarden voor, knelpunten bij en suggesties voor 

verbetering bij de invoering van de onderscheiden kenmerken/indicatoren? 

5. Wat zijn de belangrijkste leereffecten voor de Vakcollege-leerlingen in de 

eerste twee leerjaren van de opleiding? 

6. Zijn dit leereffecten die het Vakcollege beoogt?  

7. Zijn er belangrijke kenmerken die we hebben besproken, die hebben 

bijgedragen aan dit leereffect? (In hoeverre ziet de informant een relatie 

tussen de onderscheiden kenmerken (het onderwijsprogramma; de 

verwerkingsactiviteiten van de leerlingen, de begeleidingsactiviteiten van 

de docenten, het bevorderen van zelfregulerende vaardigheden en de 

evaluatie) en het gerealiseerde leereffect op leerlingen?) 

8. Zijn er nog andere effecten op de leerlingen te noemen (onbedoeld, 

bedoeld)? 

2.2 Schriftelijke bevraging 

2.2.1 Onderzoeksgroep 

Voor het in kaart brengen van effecten van het onderwijsaanbod op leerlingen en 

waardering van dat aanbod door de leerlingen is een elektronische vragenlijst 

ontwikkeld (webenquête). Deze webenquête is voorgelegd aan alle leerlingen van de 

eerste twee leerjaren van beide Vakcolleges. Er is gekozen voor de eerste twee 

leerjaren, omdat dit de echte Vakcollege-leerlingen zijn, dat wil zeggen: de 

leerlingen die van meet af aan onderwijs conform het Vackollege hebben gevolgd.  

 

Respons 

De totale onderzoeksgroep bestaat uit alle leerlingen uit de eerste twee leerjaren van 

het Vakcollege. In totaal vulden 125 leerlingen de webenquête in. 
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2.2.2 Instrumentarium 

Er is een breed scala aan effectvariabelen gemeten bij leerlingen van de eerste twee 

leerjaren van beide Vakcolleges. Daartoe hebben we een instrumentarium 

ontwikkeld.  We hebben eerst vastgesteld wat de beoogde doelen in casu de 

verwachte effecten van het Vakcollege zijn. Daarna hebben we deze vertaald in te 

meten variabelen. Ten slotte heeft een verdere vertaling plaatsgevonden in vragen 

die aan de leerlingen in een webenquête zijn voorgelegd.  

Met deze webenquête is bij leerlingen nagegaan welk beeld zij van techniek hebben 

en wat hun attitude ten aanzien van techniek is (interesse, nut, zelfbeeld). Verder is 

een aantal activiteiten  uit het onderwijsaanbod aan de leerlingen voorgelegd, zoals 

het werken aan een product, mensen uit bedrijven die les komen geven op school. 

Aan hen is gevraagd of ze die activiteiten leuk, nuttig en leerzaam vinden, of ze 

hebben geleid tot nieuwe ontdekkingen, of ze hebben bijgedragen aan een beter 

beeld van beroepsmogelijkheden en loopbaanoriëntatie, en of ze suggesties hebben 

voor verbetering van de activiteit. Een deel van dit instrument (met name beeld en 

attitude)  is al in eerder gebruikt en uitgetest in door ons uitgevoerd onderzoek naar 

waardering van aanbod en zelfgerapporteerde effecten daarvan op leerlingen (zie 

bijvoorbeeld Van Eck & Glaudé, 2011). 

De webenquête omvat niet alleen de „kerndoelen‟ van het Vakcollege. Ook is 

ingegaan op het welbevinden en motivatie en hun keuze voor het Vakcollege. Uit de 

verkennende gesprekken met beide Vakcolleges kwam namelijk naar voren dat 

motivatie en welbevinden als belangrijke opbrengsten van het Vakcollege worden 

gezien. Om deze effectvariabelen te meten hebben we gebruik gemaakt van een kort 

bestaand instrument waarmee data over deze variabelen zijn te verzamelen. Het gaat 

om:  

 welbevinden in relatie tot docenten  (deze schaal met zeven items is 

afkomstig van Peetsma, Wagenaar & De Kat, 2001); 

 welbevinden in relatie tot medeleerlingen (deze schaal met zes items is 

afkomstig van Peetsma, Wagenaar & De Kat, 2001); 

 cognitief zelfvertrouwen (deze schaal met zes items is van de PALS, 

Midgley, e.a., 2000);  

 taakmotivatie (de schaal met vijf items is van Seegers, Van Putten & 

De Brabander, 2002). 

Deze  effectvariabelen zijn interessant omdat we de resultaten op deze variabelen 

kunnen vergelijken met landelijke gegevens (groep 8 basisonderwijs en klas 3 van 

het voortgezet onderijs (vmbo/ basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 

leerweg). Het gaat om vergelijking met de gegevens die zijn verzameld in het kader 
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van het Cohortonderzoek COOL 5-18 (CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen van 

5 tot 18 jaar).  

 

De concept-vragenlijst is besproken met beide Vakcolleges. De scholen hebben het 

afnameproces  zelf begeleid na instructie van de onderzoekers. De verwachte 

afnameduur van 30 minuten is reëel gebleken. 

2.3  Relatie tussen vormgeving van het onderwijsaanbod en de 
effecten 

De gegevens uit de verschillende bronnen zijn per school geïntegreerd tot 

casebeschrijvingen. De beschrijvingen zijn ter validering aan alle informanten 

voorgelegd. 

Omdat een echte effectmeting niet mogelijk is, is het van belang om binnen de cases 

de relatie tussen vormgeving en effecten aannemelijk te maken. Ten slotte zijn de 

overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de cases beschreven en 

geanalyseerd.    
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3 Resultaten 

3.1  De resultaten van de mondelinge bevraging; casebeschrijving 

In dit hoofdstuk zoomen we in op de vormgeving van het onderwijsaanbod op 

respectievelijk het Vakcollege van het Petrus Canisius College en het Vakcollege 

van het Edison College. We beantwoorden daarmee de eerste onderzoeksvraag. 

Hoe krijgt het vernieuwde onderwijs in de praktisch-concrete leerroute vorm? 

 In hoeverre voldoet het aanbod aan kenmerken zoals geformuleerd door de 

Werkmaatschappij en voortkomend uit relevante onderwijskundige theorie?  

 Welke knelpunten signaleren de onderwijsgevenden bij de vormgeving? 

 Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan?  

 

Om in kaart te brengen hoe aan de Vakcolleges die in het onderzoek zijn betrokken 

onderwijskundig vormgegeven wordt, maken we gebruik van het beschrijvingskader 

„Kenmerken van een krachtige, beroeps- en  loopbaangerichte leeromgeving‟, zoals 

in hoofdstuk 1 besproken.  De kenmerken en indicatoren vormen samen de krachtige 

beroeps- en loopbaangerichte leeromgeving, een leeromgeving die een 

onderwijskundige uitwerking vormt van een aantal kernkenmerken die de 

Werkmaatschappij van het Vakcollege heeft geformuleerd. Het gaat men name om 

de kenmerken die betrekking hebben op de onderwijskundige vormgeving van het 

Vakcollege zoals de aandacht voor het authentiek leren, een sterke 

praktijkcomponent, vakkenintegratie en aandacht voor loopbaanleren en 

loopbaanoriëntatie. 

We beschrijven de cases aan de hand van de volgende vier hoofdrubrieken.  

 De inhoud en structuur van het onderwijsprogramma (beroepsidentiteit,  

authenticiteit, geïntegreerde didactiek);  

 De begeleidingsactiviteiten van de docenten;  

 De verwerkingsactiviteiten van de leerlingen;  

 Evaluatie.  

 

Elke rubriek sluiten we af met knelpunten en randvoorwaarden zoals genoemd of 

afgeleid uit de antwoorden van de informanten.  

In bijlage 2 is een schema opgenomen waarin de beschrijving van beide cases 

bondig is weergegeven waardoor vergelijking mogelijk wordt.  
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3.2  Vormgeving van de praktisch-concrete leerroute op het Petrus 
Canisius Vakcollege 

Algemeen 

Om zicht te krijgen op de vormgeving van het onderwijs in de eerste twee leerjaren 

van het Vakcollege Techniek van het Petrus Canisius College is een gesprek 

gevoerd met de vestigingsdirecteur en zijn vijf personen geïnterviewd, te weten: een 

decaan, een afdelingsleider onderbouw en zorgcoördinator, twee AVO-docenten/ 

mentoren van het tweede leerjaar en een docent techniek. De beschrijving die nu 

volgt, is gebaseerd op de gesprekken met deze personen.  

 

Het Petrus Canisius College is een brede scholengemeenschap, van vmbo-basis tot 

vwo-extra met vijf vestigingen. Sinds 2009 kent het Petrus Canisius College een 

Vakcollege Techniek. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zullen ook andere 

sectoren overgaan naar het Vakcollege-model. 

Het Vakcollege Techniek van het Petrus Canisius College volgt in principe de lijn 

van de formule van het Vakcollege; men volgt daarmee de opzet en de doelen van 

Techniek & Vakmanschap in de eerste leerjaren en „doen het zoals bedoeld‟.  

Bij aanvang van voorliggend onderzoek heeft dit Vakcollege Techniek twee 

leerjaren; in leerjaar één zitten 69 leerlingen en in leerjaar twee zijn dat er  57. Een 

derde leerjaar is in ontwikkeling en men verwacht een volume van 69 leerlingen. De 

eerste twee leerjaren bestaan overwegend uit jongens (er zijn drie meisjes) en 

ongeveer 6% van de Vakcollege-leerlingen is allochtoon. Vakcollege-leerlingen zijn 

per groep ingedeeld naar leerweg. 

 

Het onderwijsprogramma: beroepsidentiteit, authenticiteit, geïntegreerde 

didactiek 

 

Beroepsidentiteit 

Bij de beroepsidentiteit gaat het er om in hoeverre het curriculum is gericht op 

(vak)kennis en –vaardigheden; op een beroepshouding en typische opvattingen die 

horen bij een beroep in de techniek; op de identiteitsontwikkeling (vormen 

leerlingen een beeld van zichzelf) en krijgen leerlingen een beeld van de technische 

beroepen die er zoal bestaan; en leren leerlingen het verschil tussen de competenties 

waarover zij zelf beschikken en de competenties die zij (later) nodig hebben voor het 

uitoefen van een technisch beroep.  
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 (vak)kennis en -vaardigheden 

In het curriculum van het Vakcollege van het Petrus Canisius College is conform de 

formule van het Vakcollege aandacht voor (vak)kennis en –vaardigheden; wat 

betreft die vakkennis volgt men de lijn van tien uur techniek en dat bevalt in de ogen 

van de ondervraagden. Van deze tien uur is een uur gericht op het invullen van het 

portfolio, het voorbereiden van presentaties en dergelijke. 

De school gebruikt de lesbrieven die ontwikkeld zijn door de Werkmaatschappij van 

het Vakcollege. Omdat er niet al te veel aandacht is voor theorie in de lesbrieven, 

verzorgen de docenten de theorie zelf. Volgens de ondervraagden krijgen leerlingen 

zo voldoende theorie of vakkennis aangeboden.  

Typisch voor dit Vakcollege is de koppeling van het leren van (vak)kennis en 

vaardigheden aan het werken met een portfolio; de leerlingen geven daarin 

bijvoorbeeld aan waar ze trots op zijn en waarom ze presteren zoals ze presteren. 

Doel van het portfolio is de ontwikkeling van meer verantwoordelijkheid bij 

leerlingen. Zo geeft een van de ondervraagden aan: „het is dan niet zozeer de mentor 

die de ouders informeert, maar het is de leerling zelf die aan de hand van zijn 

portfolio aan zijn ouders uitlegt waarom de dingen gaan zoals ze gaan, waarom hij 

trots is op een bepaald werkstuk en wat hij leuk vindt.‟  

De stuwende kracht in het gebruik van het portfolio is de mentor. Na een 

experimenteel jaar is besloten het portfolio in alle groepen te gebruiken. 

 

Beroepshouding  

In het programma van dit Vakcollege is aandacht voor de ontwikkeling van een 

beroepshouding  en bijbehorende opvattingen, dat wil zeggen: er is specifieke 

aandacht voor de beroepsvaardigheden zoals veiligheid, netjes en gestructureerd 

werken in het algemeen en voor het aanleren van een kritische beroepshouding in 

het bijzonder. Met name moeten leerlingen steeds kritisch zijn op wat ze gemaakt of 

bedacht hebben. Rode draad in de formule van het Vakcollege is dat leerlingen bij 

het werken aan een product of werkstuk eerst een ontwerp maken (tekenen, 

schetsen), het vervolgens gaan maken, daarna gebruiken (toepassen) en ten slotte 

presenteren.  In dit proces zit reflectie; er wordt in de optiek van de ondervraagden 

meer gereflecteerd dan in het oude techniekonderwijs.  In dit Vakcollege is het van 

belang dat leerlingen (leren) reflecteren op het verloop der dingen en kunnen 

uitleggen waarom iets bijvoorbeeld niet werkt zoals bedacht.   

In het algemeen gaat dat reflectieproces goed. Volgens een van de ondervraagden is 

het opvallend hoe eerlijk leerlingen zijn in hun zelfreflectie en zegt: „Als het niet 

goed is, dan geven leerlingen aan dat het niet goed is en ook waaraan dat  ligt‟, 

alhoewel die eerlijke reflectie in de optiek van deze ondervraagde ook wel weer 
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typisch is voor vmbo-leerlingen.  

 

Identiteitsontwikkeling 

Er is op dit Vakcollege niet heel uitgesproken aandacht voor de identiteits-

ontwikkeling (ontwikkeling van een beeld van zichzelf) in het curriculum, volgens 

de ondervraagden. Dat wil zeggen: in het eerste leerjaar is de aandacht summier; in 

het tweede leerjaar wordt daar wel wat meer op gestuurd. De reden voor de geringe 

aandacht voor de ontwikkeling van het zelfbeeld van de leerlingen in het eerste jaar 

is volgens een van de ondervraagden dat het eerste leerjaar een brede oriëntatie op 

techniek moet zijn waarin de leerling nagaat of hij techniek leuk vindt. In het tweede 

leerjaar wordt de leerling gestimuleerd meer na te denken over de vraag wat de 

leerling nu met techniek wil, welk beroep  hij zou willen uitoefenen en welke 

vaardigheden daarvoor nodig zijn.  

In het tweede leerjaar biedt men het programma „oriëntatie op studie en beroep‟ aan. 

Men volgt hierin de lijn van de formule van het Vakcollege. Er wordt gewerkt met 

thema‟s, bijvoorbeeld het thema „Ik en de tuin‟. Vragen die hierbij aan de orde 

komen zijn bijvoorbeeld: welke beroepen horen bij dat thema?  welke vaardigheden 

heb je daarvoor nodig?  past dat beroep bij mij?  Of leerlingen krijgen bijvoorbeeld 

de opdracht  informatie  te verzamelen over één beroep naar keuze en na te gaan 

welke opleidingen en vakken daarvoor nodig zijn. In het tweede leerjaar maken 

leerlingen een beroepenmap en verzamelen ze informatie over een beroep naar 

keuze en  zoeken daar bijvoorbeeld vacatures bij, voeren een interview uit, of 

kunnen desgewenst een dag stage lopen. 

Kortom de driepoot: leren van techniek, leren van jezelf en leren over de relatie 

daartussen komt in de loop van de eerste leerjaren aan de orde.  

 

Beeld van de technische beroepen  

Er is een duidelijke oriëntatie op het beroepenveld op grond waarvan leerlingen een 

zo goed mogelijk beroepsbeeld kunnen vormen. In het eerste leerjaar zorgt men voor 

een brede oriëntatie in de diverse domeinen, sectoren en onderdelen als de bouw, 

schilderen, timmeren, electro, voertuigen, installatie.   

Die brede oriëntatie wordt bewerkstelligd door mensen uit het bedrijfsleven in de 

school uit te nodigen;  deze mensen zijn bereid leerlingen iets uit te leggen of iets 

met hen te ondernemen, zoals de mensen van TATA Steel die een workshop komen 

geven. Men heeft goede contacten met de leerbedrijven, waardoor dat gemakkelijk is 

te realiseren. 
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Ook zijn er diverse uitstapjes (excursies) waarbij de leerlingen naar de bedrijven 

toegaan. Zo gaan leerlingen naar bijvoorbeeld InstallatieWerk Noord-Holland  

waarmee men hen laat zien wat dit opleidingsbedrijf behelst. 

 

Dit Vakcollege geeft op de volgende manier vorm aan PSO (praktische 

sectororiëntatie). PSO is een schoolbrede beroepsoriënterende activiteit die is gericht 

op de vraag wat een leerling wil gaan doen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). In het 

eerste leerjaar is PSO is bedoeld voor alle leerlingen van het hele Petrus Canisius 

College, dus Vakcollege-leerlingen én de reguliere vmbo-leerlingen (basis- en 

kaderleerlingen). Leerlingen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor technische 

modules, een project „Lunchcafé‟ of een project „de Nagelstudio‟. De idee dat 

Vakcollege-leerlingen deelnemen aan PSO en ook „best eens kunnen gaan koken‟, is 

dat zij zich blijven oriënteren op ook andere sectoren en afdelingen. Ook heeft het 

een pedagogische functie, namelijk dat leerlingen elkaar helpen en van elkaar leren. 

Zo wordt aangegeven:  „Het is ook goed om leerlingen eens door elkaar te klutsen,  

te laten zien hoe anderen denken, dat basisleerlingen niet dom zijn en ook heel leuke 

ideeën hebben en dat je niet meer of minder bent‟.  

 

Feitelijke en gewenste competenties  

Er zijn, in de optiek van de ondervraagden, leerlingen die niet competent zijn om 

verder te gaan in (een bepaalde richting in) de techniek. Bij hen bestaat een welhaast 

onoverbrugbare discrepantie tussen de competenties waarover zij beschikken en dat 

wat zij (later) nodig hebben aan kennis en kunde voor het uitoefenen van een 

technisch beroep. Dat blijkt al wel na een paar maanden; met name 

techniekdocenten die de leerlingen tien uur per week zien, hebben daar goed zicht 

op.  Volgens de ondervraagden is het soms moeilijk om dat voor zowel ouders als 

leerlingen inzichtelijk te maken.  

Desondanks probeert de school wel te sturen; een leerling die bijvoorbeeld weinig of 

geen wiskundig inzicht heeft, krijgt het advies om in een richting binnen de techniek 

door te gaan waarvoor wiskundig inzicht voor de beroepscomponent minder 

zwaarwegend is. Het zou volgens de ondervraagden goed zijn (meer) te stimuleren  

dat leerlingen zelf gaan ervaren of er een hiaat is tussen de feitelijke en gewenste 

vermogens.  

 

Authentiek en functioneel 

Bij het kenmerk authentiek/functioneel gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen 

werken aan  levensechte opdrachten in levensechte praktijksituaties; passen ze 
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vaktechnische én overstijgende vaardigheden als plannen en organiseren toe; en 

vormt de beroepspraktijkvorming een integraal onderdeel van het curriculum. 

 

Levensecht en functioneel  

In de eerste twee leerjaren hanteert de school nog geen „werkplekstructuur‟; de 

opdrachten zijn niet zozeer authentiek maar wel functioneel. Een van de 

ondervraagden spreekt van „levensecht toepassen‟. Zo wordt er bijvoorbeeld 

aandacht besteed aan de techniek van een tandwiel (hoe grijpt zoiets in elkaar). 

Leerlingen krijgen vervolgens de opdracht om de techniek toe te passen, 

bijvoorbeeld in een pop die water pompt bij een put. „Ze sleutelen nog niet aan een 

echte pomp‟. Zo‟n opdracht is bedoeld om de techniek toe te passen, er over na te 

denken, oplossingen te bedenken en het te maken. 

Een ander voorbeeld van de „levensechte toepassingen‟ is het maken van een 

zeepkist van oude materialen. Leerlingen moeten nadenken over de constructie; zijn 

de wielen sterk genoeg, hoe moet het stuur worden bevestigd, kun je er in zitten, hoe 

werken de remmen, etc.? Een van de ondervraagden zegt: „Het is dus niet alleen 

maar oude materialen aan elkaar plakken en het is ook geen levensechte situatie 

want het is geen echte auto die je bouwt. Wel leren ze het  principe van remmen en 

sturen. Ook maken zij kennis met vaardigheden als lassen, timmeren en zagen.‟  

 

De zeepkist is een voorbeeld van een zogenoemd product.  Leerlingen werken aan 

meer producten per jaar; ze werken zes tot acht weken aan een product.  Voordat ze 

een product gaan maken, bedenken ze eerst hoe ze dat gaan doen (ontwerpen, 

schetsen); daarna voeren ze het uit en presenteren ten slotte hun product. Het werken 

aan een product is volgens een van de ondervraagden „een proces‟. De manier van 

werken verschilt van een „gewone‟ techniekles op een regulier vmbo. Daar krijgen 

leerlingen eerder opdrachten om iets na te maken.  Binnen het Vakcollege worden 

leerlingen getriggerd tot creativiteit, tot het (uit)zoeken op internet naar 

ontwerpmogelijkheden, tot het maken van keuzen, tot samenwerken en tot het 

maken van afspraken met elkaar („samen bedenken hoe dat te doen en hoe 

eensluidend tot een einddoel te komen‟).  

Het resultaat van een product wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Soms  

is dat via een powerpoint-presentatie, soms wordt het product door een  groep 

gepresenteerd of wordt een verslag gemaakt. Bij de zeepkist wordt aan de hand van 

een aantal criteria  de werking van dat product beschouwd, door middel van een 

heuse zeepkistrace. 
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In het derde leerjaar (drie-weekse  stage) en in het vierde jaar (de lintstage) is het de 

bedoeling dat de leerlingen met een meer authentieke, praktijkgerichte aanpak in 

aanraking komen en in levensechte situaties leren, bijvoorbeeld door te lassen in een 

echt bedrijf.  

Kortom: in de loop van de opleiding worden de opdrachten binnen dit Vakcollege en 

conform de formule van het Vakcollege steeds levensechter uitgevoerd in steeds 

realistischer situaties.   

 

Vaktechnische én overstijgende vaardigheden  

Conform  de formule van het Vakcollege passen leerlingen niet alleen vaktechnische 

vaardigheden toe, maar ook overstijgende vaardigheden als plannen, organiseren, 

presenteren en samenwerken.  Dit komt tot uitdrukking  in het werken aan een 

product, zoals hiervoor besproken. Deze school houdt dit proces nauwgezet aan. Zo 

moeten leerlingen bij het werken aan de zeepkist zelf bedenken waar zij de wielen 

voor een zeepkist kunnen vinden en moeten ze de opdracht zo plannen dat de 

deadline gehaald wordt. Leerlingen worden ook geacht samen te werken. 

Of het aanleren en toepassen van die overstijgende vaardigheden ook lukt, hangt 

volgens de ondervraagden af van de groep; kaderleerlingen kunnen dat beter dan 

basisleerlingen. Voor deze laatst genoemde groep moet de lesstof stapje voor stapje 

en meer gestructureerd aangeboden worden.  Omdat deze groepen leerlingen 

verschillend zijn, zijn er op deze school aparte groepen geformeerd.  Beide groepen 

krijgen wel dezelfde praktijkopdrachten;  maar de verwachting over het resultaat van 

het product verschilt. Bij de AVO-vakken is de lesstof wel aangepast aan de 

leerweg.  

 

Beroepspraktijkvorming  

Hoewel men het begrip beroepspraktijkvorming niet als zodanig gebruikt, komt het 

in verschillende onderdelen van het programma van de eerste twee leerjaren van het 

Vakcollege wel aan bod.  

Beroepspraktijkvorming vindt bijvoorbeeld plaats doordat leerlingen bedrijven in de 

buurt bezoeken en er mensen uit het bedrijfsleven de school inkomen (zie de 

beschrijving hiervoor „leerlingen vormen beroepsbeeld‟). In de bovenbouw wordt de 

beroepspraktijkvorming intensiever, leerlingen gaan bijvoorbeeld stage lopen.  

 

Geïntegreerde didactiek 

Bij het kenmerk geïntegreerde didactiek gaat het om de vraag in hoeverre het 

levensecht en functioneel leren  is ingebed in een logisch opgebouwd programma; of 

er dwarsverbanden zijn tussen programmaonderdelen; of sectorvakken als 
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wiskunde, natuurkunde, biologie en economie in dienst staan van het beroepsvak (of 

vaktheorie); of de vakken als Nederlands en andere talen zo veel mogelijk met 

elkaar in verband staan en waar mogelijk ten dienste van het levensecht en 

functioneel leren. 

 

Inbedding van levensecht en functioneel leren  

In de eerste twee leerjaren is nog niet echt sprake van levensecht leren maar wel van 

functioneel leren, zoals hiervoor besproken. Het toonvoorbeeld daarvan is het 

werken aan een product  „de zeepkist‟. Het werken aan dergelijke producten is 

ingebed in een logisch opgebouwd programma; de leerlijn vormt onderdeel van de 

leerplanontwikkelingsroute die is opgezet vanuit het centrale Leerplankader van de 

Werkmaatschappij van het Vakcollege.  Aan die route heeft een oud-collega van 

deze school  (mee)gewerkt. Het zijn daarom „geen losse flodders(…) er is over 

nagedacht‟, aldus een van de ondervraagden.  

 

Dwarsverbanden  

Er zijn dwarsverbanden tussen de verschillende programmaonderdelen, maar dit 

moet in de ogen van de ondervraagden nog verder ontwikkeld worden. De school 

heeft er voor gekozen eerst het curriculum voor de eerste leerjaren goed 

organisatorisch op de rails de zetten voor wat betreft het technisch gedeelte en dat te 

koppelen  aan het werken met een portfolio. Een volgende stap zou zijn uitbreiding 

van de dwarsverbanden naar andere vakken, als de AVO-vakken. 

Een voorbeeld van zo‟n dwarsverband dat al is ontwikkeld, is dat tussen het 

portfolio, het werken aan een product en het vak Nederlands. Het vak Nederlands 

gebruikt men om te leren schrijven in het kader van het portfolio. Ook is er aandacht 

voor hoe een leerling kan toewerken naar een presentatie van een product en aan hoe 

zij dat kunnen opschrijven.   

De school heeft wel de intentie op termijn meer aandacht te besteden aan het 

realiseren van dwarsverbanden tussen de diverse onderdelen van het curriculum. 

Vooralsnog vindt men het lastig omdat het „zoekwerk is en omdat je met je eigen 

methode bijvoorbeeld Engels ook doorwerkt. Je wordt geacht een „zijsprong‟ te 

maken en dat is lastig.‟ 

Idealiter zou in de ogen van de ondervraagden bij ieder vak gekeken moeten worden 

hoe met dat vak aangesloten kan worden bij het werken aan een product als 

bijvoorbeeld de zeepkist.  

 

Het thematisch werken levert volgens de ondervraagden vooralsnog geen hiaten op 

in dat wat leerlingen nodig hebben aan voorkennis (theorie en andere (vak)kennis) 
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voor het uitvoeren van een opdracht. Dat komt mede omdat docenten (spontaan) 

overleggen en zo de programma‟s op elkaar afstemmen. „Als een leerling een 

tandwiel moet maken met puntjes en daarvoor de straal moet berekenen, dan vraagt 

men dat aan elkaar; dat wordt dan bij de wiskundedocent berekend en bij de 

techniekdocent wordt het op papier en in het echt gemaakt‟, zegt een ondervraagde 

illustratief.  

 

Vakkenintegratie: vakken in dienst van het beroepsvak techniek 

De meningen van de ondervraagden verschillen over de vraag of gestreefd moet 

worden naar een curriculum waarin de sectorvakken ten dienste staan van het 

beroepsvak. Enerzijds zijn er informanten die aangeven dat de school formeel de 

„zijsprong‟ nog niet heeft gemaakt, en dat ook nog niet expliciet is uitgesproken of 

dat een wenselijke ontwikkeling moet zijn voor de komende jaren. Anderzijds geven 

andere informanten aan dat de school streeft naar vakkenintegratie. Duidelijk is wel 

dat men het lastig vindt; de school is zoekende hoe dat (anders) te doen. In de 

praktijk komt integratie van vakken wel voor, maar dat is afhankelijk van welk vak 

dat is. Sommige vakken zijn lastiger te integreren dan andere omdat die er zich 

minder voor lenen; het is „spelen met integratie, waar de opdracht zich er toe leent‟, 

zegt een van de ondervraagden illustratief. Wiskunde bijvoorbeeld is makkelijk te 

integreren en dat gebeurt ook wel. Zo heeft men werkkaarten ontwikkeld met 

informatie over hoe een hoek berekend wordt. Vakcollege-leerlingen kunnen 

desgewenst tijdens het maken van een technische opdracht gebruik maken van zo‟n 

geplastificeerde kaart. Voor andere vakken is integratie lastiger of het gebeurt (nog) 

niet.  Een van de ondervraagden geeft aan dat het interessant zou zijn het vak 

economie ten dienste te stellen van de techniek door bijvoorbeeld in het tweede 

leerjaar aandacht te besteden aan het financiële plaatje of aan een marketingdeel van 

bijvoorbeeld „de zeepkist‟.  

Een vak als geschiedenis ten dienste stellen van of integreren met het „beroepsvak‟ 

is lastiger; soms zijn er thema‟s die er zich meer voor lenen, zoals de industriële 

revolutie. Bij een vak als biologie kan dat bij een thema als milieu wel, maar voor 

andere thema‟s binnen de biologie weer niet. 

In ieder geval past men vakken als geschiedenis en biologie wel aan de doelgroep 

Vakcollege-leerlingen aan. Zo worden bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen in 

de geschiedenis zo veel mogelijk toegespitst op techniek; stoommachines worden 

besproken en er wordt een relatie gelegd met andere (duurzame) energiebronnen. 

 

Sommige AVO-vakken en met name Nederlands staan op deze school in verband 

met andere vakken. Het vak tekenen bijvoorbeeld staat in dienst van het ontwerpen 
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van een product en het programma is aangepast aan de doelgroep („Vakcollege-

leerlingen krijgen anders tekenen dan reguliere vmbo-leerlingen‟). 

Andere vakken zijn minder verbonden omdat ze zich er minder voor lenen (zie 

hiervoor) of omdat die verbinding (nog) niet is uitgekristalliseerd.  

 

Knelpunten in het onderwijsprogram: beroepsidentiteit, authenticiteit, 

geïntegreerde didactiek 

Er komen knelpunten naar voren die te maken hebben met het keuzeproces voor 

techniek, het vermogen van de leerling (zelfbeeld en competentie), de motivatie voor 

de AVO-vakken, de didactiek en de implementatie van het concept Vakcollege. 

 

Keuze voor techniek en voor het Vakcollege techniek 

 Sommige leerlingen en ouders hebben een bepaalde keuze binnen of voor 

techniek gemaakt en zijn daar – ondanks adviezen van docenten en 

mentoren - moeilijk vanaf te brengen.  

 Lang niet alle basisscholen weten wat het Vakcollege Techniek precies 

inhoudt en wat van een leerling verwacht wordt („het Vakcollege is geen 

speelkwartier met hamers en timmeren‟ en „Als de basisschool denkt dat 

het Vakcollege een passende opleiding is voor doeners, dan slaan ze de 

plank volledig mis‟). Zo moet een Vakcollege-leerling ook zaken leren als 

veilig kunnen werken, inzien wat gevaarlijk is, aandachtig met machines 

kunnen werken, kunnen werken volgens een bepaalde structuur, kunnen 

luisteren, etc.  

 Soms komen leerlingen er zelf achter dat ze verkeerd gekozen hebben.  

 

Vermogen van de leerlingen 

 Niet alle leerlingen kunnen een goed beeld van zichzelf vormen; dat geldt 

ook voor sommige ouders over hun kind. 

 Vakcollege-leerlingen hebben moeite met de omschakeling van praktijk 

naar theorie en met het gegeven dat er naast techniek ook andere vakken 

worden gegeven. 

 Sommige leerlingen vinden techniek leuk maar missen kennis en kunde om 

de opleiding succesvol af te ronden. 

 Leerlingen vinden AVO-vakken niet zozeer moeilijker, maar sommige 

leerlingen vinden het moeilijk om te zitten en te luisteren en ze hebben 

moeite met de omschakeling van doen naar luisteren.    
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Motivatie voor de AVO-vakken  

 Over het algemeen zijn Vakcollege-leerlingen gemotiveerd voor techniek 

maar niet altijd voor de andere vakken, tenzij ze de kennis van de vakken 

nodig hebben om iets te maken.  

 Vakcollege-leerlingen kiezen in de bovenbouw een vakrichting. Leerlingen 

zien de vakken als Nederlands en Engels als overbodig en willen er vanaf 

(„waar heb je het voor nodig?)‟.  

 

(Geïntegreerde) didactiek 

 Integratie en afstemming  van die vakken binnen deze school staat in de 

optiek van de ondervraagden nog in de kinderschoenen („er is nog niets 

goed gebundeld en geordend‟). Als het al gebeurt, gebeurt dat op initiatief 

van individuele docenten.  

 Het creëren van dwarsverbanden tussen verschillende 

programmaonderdelen behoeft in de optiek van de ondervraagden 

verbetering of doorontwikkeling. 

 De onderbouw  (leerjaar 1 en 2) brengt een nieuw type leerling voort die 

vooral bezig is geweest met „ontdekken‟. De vraag is of de didactiek en de 

onderwijsinhoud in de bovenbouw bij hen zal aansluiten. Enkele 

ondervraagden uiten hun zorg. Zij vragen zich af of, als in de bovenbouw 

meer accent zal komen te liggen op het op klassieke wijze leren van de 

oude ambachtelijke vaardigheden als goed kunnen zagen en vijlen, de 

doorlopende leerlijn nog wel gegarandeerd is.  

 

Implementatie van het concept Vakcollege 

 Vertrek van een docent die expert is op het gebied van de formule van het 

Vakcollege maakt verdere implementatie van het concept Vakcollege 

kwetsbaar („kwetsbaar als iemand met veel knowhow weggaat‟). Overigens 

heeft het team dit goed kunnen ondervangen. 

 

Voorwaarden voor het onderwijsprogramma: beroepsidentiteit, authenticiteit, 

geïntegreerde didactiek 

Er zijn voorwaarden te genereren die te maken hebben met de keuze voor techniek, 

de motivatie voor de AVO-vakken, het vermogen van de leerling (zelfbeeld en 

competentie) en de geïntegreerde didactiek. 
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Keuze voor techniek  

 Realistische beeldvorming over het Vakcollege Techniek bij basisscholen 

bewerkstellingen; 

 Voeren van (motivatie)gesprek bij inschrijving van een leerling voor het 

Vakcollege. Door schade en schande wijs geworden stelt deze school nu bij 

inschrijving van de leerling voor het Vakcollege een aantal specifieke 

vragen met name ook om de motivatie voor de techniek te polsen als: 

waarom kies je voor techniek; wat vind je er leuk aan; doe je thuis wel eens 

iets wat met techniek te maken heeft?  

 Stimuleren dat leerlingen en ouders leren inzien dat ander keuzes – ook 

binnen de techniek - meer geëigend zijn. Dit ook om te voorkomen dat een 

leerling gedemotiveerd raakt en door uitval verloren raakt voor de hele 

sector techniek („als leerling een opdracht moet doen en hij niet goed is in 

natuurkunde of wiskunde, dan weet je van te voren dat iets niet gaat lukken. 

Je demotiveert een leerling dan voor de hele sector techniek‟).  

 Dit Vakcollege biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om kennis te 

maken met een de  andere sectoren  of om over te stappen naar het reguliere 

vmbo. Men stuurt daar niet bewust op maar de school informeert de ouders 

continu over het bestaan van verschillende mogelijkheden.  

 

Motivatie voor de AVO-vakken  

 Aangeven in voorlichtingsdagen dat op een Vakcollege niet alleen maar 

technieklessen gegeven worden maar ook „gewone‟ vakken. 

 AVO- en sectorvakken koppelen aan de techniek is van belang; het kan de 

motivatie van de leerlingen voor deze vakken bevorderen. Het kan ook de 

motivatie en de status van de AVO- en sectorvak-docenten verhogen. 

Immers: werken met gemotiveerde leerlingen werkt motiverend voor 

docenten.  

 

Het vermogen van de leerling (zelfbeeld en competentie) 

 Stimuleren dat leerlingen zelf ontdekken wat aan kennis en kunde ontbreekt 

en wat zij nodig hebben en hen leren inzien dat bepaalde technische 

beroeprichtingen voor hen lastig of niet haalbaar zijn. 

 

(Geïntegreerde) didactiek  

 Het programma voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en bovenbouw 

(leerjaar 3 en verder) vanuit eenzelfde Vakcollege-concept vormgeven 

zodat een doorlopende leerroute valt te garanderen.   
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Verwerkingsactiviteiten van leerlingen 

 

Ontdekken  

Bij het ontdekkend leren gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen kennis en 

vaardigheden ontdekken die betekenis hebben en die nodig zijn om een technisch 

beroep goed uit te kunnen oefenen; of leerlingen ervaring opdoen op basis van eigen 

leervragen;  en of sprake is van interactie tussen leerlingen (zij leren bijvoorbeeld 

door samen te werken rondom een opdracht die in het teken staat van een technisch 

beroep). 

 

Ontdekkend leren  

Leerlingen ontdekken op deze school en conform de formule van het Vakcollege 

betekenisvolle  en flexibele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een 

competente beroepsuitoefening. Zoals we eerder bespraken, krijgen leerlingen 

opdrachten om iets te ontwerpen, te maken, uit te voeren en te presenteren. Ze 

worden geacht alle vragen die ze daarbij tegen komen,  zelf te beantwoorden en zelf 

oplossingen voor problemen te vinden. In die zin wordt er volgens de ondervraagden 

niets aangereikt.  Aantrekkelijke opdrachten moeten er voor zorgen dat leerlingen 

iets willen maken en in dat proces ontdekken ze de kennis en vaardigheden die ze 

daarbij nodig hebben. „Ze moeten iets willen en dan komen vanzelf de vragen en de 

oplossingen‟, zegt een van de ondervraagden illustratief. 

 

Eigen leervragen 

Conform de formule van het Vakcollege worden leerlingen op deze school 

gestimuleerd om ervaringen op te doen en leervragen te formuleren. In de diverse 

thema‟s (bijvoorbeeld „ik en mijn omgeving‟) zitten opdrachten die leervragen op 

moeten roepen.  

Of leerlingen ervaringen op doen op basis van eigen leervragen, verschilt per groep. 

Dit Vakcollege kent drie groepen die geformeerd worden op grond van de te volgen 

leerweg. De kaderberoepsgerichte groep, de basisberoepsgerichte groep en een 

gemengde groep (basis en kader). Het verschil tussen de leerweg is groot. 

Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg leren makkelijker, zijn sneller en 

creatiever dan leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg. Sommige leerlingen 

kunnen dus makkelijker eigen leervragen formuleren dan anderen.  

De docenten stimuleren en prikkelen leerlingen wel om zelf met leervragen te 

komen. Zo zegt een van de ondervraagden: „In vergelijking met vroeger hebben 

leerlingen nu meer leervragen; vroeger deed een leerling domweg wat werd 



36 

 

gevraagd. Nu wordt een stukje creativiteit geprikkeld. Vooral in de kaderklas. 

Leerlingen met iets meer kennisniveau komen met veel vooral technische vragen‟.  

 

Samenwerking tussen leerlingen  

Gelijk aan de formule van het Vakcollege wordt op deze school veel gewerkt met 

groepsopdrachten en werken leerlingen samen, alhoewel dat per vak kan verschillen 

en afhangt van de aard van een opdracht. Bij sommige vakken, bijvoorbeeld bij 

Nederlands, is minder interactie tussen de leerlingen onderling mogelijk of 

wenselijk.  

Samenwerking staat in het teken van het beroepsperspectief; bij het vak techniek „is 

samenwerking wel heel erg aanwezig‟. Al in het eerste leerjaar werken leerlingen 

samen aan opdrachten.  Leerlingen helpen elkaar en doen elkaar handelingen voor. 

Sommige leerlingen vinden samenwerking lastig, bijvoorbeeld om te komen tot een 

taakverdeling.  

Het Petrus Canisius College heeft in het verleden altijd al hoog ingezet op 

samenwerking in groepjes en in projecten. Wel is men er proefondervindelijk 

achtergekomen dat individueel werken soms beter is. 

 

Reflectie 

Bij dit kenmerk reflectie gaat het om de vraag of leerlingen zelf nadenken over wat 

ze hebben geleerd en hebben ervaren; of ze dat samen met andere leerlingen of 

samen met hun mentor of docent doen. 

 

Individueel reflecteren 

Leerlingen worden gestimuleerd om te reflecteren op zichzelf, wat ze leren en 

ervaren. Dat gebeurt op deze school aan de hand van lesbrieven en het portfolio. In 

de lesbrief zitten onderdelen waardoor de leerling wordt geacht individueel te 

reflecteren en na te gaan wat goed ging, wat de volgende keer beter kan en op welke 

wijze dat zou kunnen.  

Uitgangspunt voor reflectie is de ervaringen die leerlingen opdoen; men start bij de 

leerervaring en komt volgens een van de ondervraagden vanzelf uit bij reflectie op 

de beroepservaring  („wat wil ik als leerling‟). 

 

Reflectie samen met andere leerlingen  

In hoeverre sprake is van gezamenlijke reflectie tussen de leerlingen onderling, is 

niet helemaal duidelijk. Enerzijds wordt aangegeven dat het besloten ligt in de 

lesbrieven zoals ontwikkeld door de Werkmaatschappij van het Vakcollege. Als 

leerlingen in groepjes werken, dan moeten ze als groepje reflecteren;  de lesbrief is 
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de leidraad. „Reflectie zit overal in, of ze nu alleen werken of met z‟n vieren, reflectie 

moet‟, aldus een van de ondervraagden. Anderzijds wordt aangegeven dat die stap 

nog niet is gemaakt en „dat hier nog veel winst te behalen valt‟ .  

 

Reflectie samen met een docent of mentor  

Deze school heeft het portfolio ingevoerd als begeleidingsmedium, aan de hand 

waarvan leerlingen samen met een docent of mentor nadenken over wat ze geleerd 

en ervaren hebben.  Leerlingen verzamelen in dat licht eigen werk en moeten 

zichzelf beoordelen. In een gesprek met de mentor of docent worden deze 

zelfbeoordelingen besproken, worden leerlingen gedwongen na te denken over 

zichzelf en steeds weer nieuwe doelen te stellen („waar wil je uitkomen‟). In 

vervolggesprekken evalueert men samen de doelen („Is het gelukt, waren de doelen 

goed, had je iets anders moeten doen, etc.?‟). 

Het portfolio werkt zoals men het zich heeft voorgesteld, alhoewel iedere docent of 

mentor een eigen manier van begeleiden heeft, zo wordt aangegeven. De school 

heeft bewust niet gekozen voor een uniforme vorm van begeleiden, omdat ieder een 

andere visie op het begeleiden van leerlingen heeft.  Zo houdt de één korte tien-

minuten-gesprekken in één-op-één situatie. In zo‟n gesprek wordt bijvoorbeeld 

nagegaan waar een leerling aan werkt en waar hij trots op is. Ook gedrag, netheid, 

handschrift, en dergelijke komen in zo‟n gesprek aan de orde. Een ander combineert  

de tien-minuten-gesprekken met het portfoliogesprek en een oudergesprek. Aan de 

orde komen bijvoorbeeld wat de leerling heeft gedaan, wat hem te doen staat, wat de 

afspraken zijn, en waar de komende periode aan gewerkt wordt.  

Het portfolio is op deze school het startpunt om betrokkenheid tussen docenten en 

leerling te realiseren, en het moet leerlingen motiveren zelf acties te ondernemen.  

Daarin vindt men zichzelf geslaagd. Door te werken met het portfolio streeft men 

ernaar de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen en de leerlingen 

verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces of hen in ieder geval bewust te 

maken dat zij daar verantwoordelijk voor zijn („Je doet het niet voor de docent, 

maar de leerling doet het voor zichzelf‟). 

 

Kortom: op deze school stimuleren de docenten en mentoren– mede door het 

gebruik van de lesbrieven en het portfolio -  dat leerlingen gaan nadenken over 

zichzelf, hun gedrag, werkhouding, over hun leerervaringen en beroepservaringen. 

Leerlingen reflecteren individueel  en in samenspraak met een docent  of mentor. 

Het is onduidelijk of leerlingen gestructureerd samen met andere leerlingen 

nadenken over hun leerervaringen. Wel kunnen leerlingen bij een presentatie elkaar 

soms ook beoordelen. 
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Knelpunten in de verwerkingsactiviteiten van leerlingen (ontdekken en 

reflectie) 

 Of leerlingen in staat eigen leervragen te formuleren, hangt van hun niveau.  

 Te grote klassen kan het proces van het formuleren van eigen leervragen 

bemoeilijken. 

 Reflectieonderdelen uit de lesbrieven worden idealiter iedere week met de 

leerlingen. doorgenomen, maar reflectiegesprekken kunnen niet elke week 

met alle leerlingen plaatsvinden („het is niet mogelijk om iedere week 

individueel met leerlingen te reflecteren. Dat zou te veel tijd kosten‟). De 

docent selecteert per week een aantal leerlingen om te reflecteren. Daarmee 

bepaalt de klassengrootte de frequentie waarmee de docent en de leerling 

samen kunnen reflecteren. 

 

Voorwaarden voor verwerkingsactiviteiten van leerlingen 

Er zijn geen voorwaarden genoemd. 

 

Begeleidingsactiviteiten door docenten 

 

Instructie 

Bij het kenmerk instructie staat de vraag centraal in hoeverre docenten de 

leerlingen helpen waar de (onderliggende) leerstof moeilijk is bij het verwerven van 

kennis en inzicht: doen docenten voor hoe leerlingen een complexe taak of opdracht 

moeten aanpakken; of de docenten de leerlingen ondersteunen alleen waar zij 

ondersteuning nodig hebben en of docenten rekening houden met wat leerlingen 

zelfstandig aankunnen (adaptief). 

 

Hulp bij aanpak complexe taak of opdracht 

Bij grote of complexe taken of opdrachten wordt eerst klassikaal  stil gestaan. Dat 

geldt voor zowel de beroepsvakken als de AVO-vakken. Bij techniek bijvoorbeeld 

wordt de lesbrief met de leerlingen doorgenomen. De docent geeft klassikale 

instructie en legt de grote lijn uit en „geeft aanknopingspunten,  gaat in op 

gereedschapsleer, doet een aantal handelingen als zagen en vijlen voor en doet 

leerlingen ideeën aan de hand‟. Vervolgens wordt een tijdslimiet gegeven – 

bijvoorbeeld 20 uur - waarin een (complexe) opdracht afgerond moet zijn. 

Leerlingen gaan vervolgens individueel of groepsgewijs aan de slag. Uitgangspunt is 

dat de leerlingen vanaf dat moment zoveel mogelijk zelf doen en zelf toewerken

 naar de deadline.    
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Deze aanpak wijkt niet af van de wijze waarop de Werkmaatschappij van het  

Vakcollege het werken met de lesbrief voorstaat. Specifiek voor deze school is dat 

men daarbij werkt met eigen gemaakte vaardigheidskaarten. Zo‟n kaart bestaat 

bijvoorbeeld uit zaagoefeningen, oefeningen met een beitel of schilderoefeningen. 

De kaarten zijn nodig omdat leerlingen met het materiaal van de Werkmaatschappij 

deze vaardigheden na het eerste jaar nog onvoldoende bleken te beheersen. 

 

Ook bij een AVO-vak als Engels hanteert men dezelfde aanpak bij complexe 

opdrachten. Een grote taak vat een van de ondervraagden op als een soort bundeling 

van wat eerder in de lessen aan de orde is geweest en al is geoefend en al stapje voor 

stapje is aangestuurd. Bij een grote taak moet de leerling laten zien dat hij alles 

beheerst. Ook hier geldt dat de docent een modelfunctie heeft; bij de aanpak van 

grote complexe taken reikt de docent handvatten aan. Dat wil zeggen: een docenten 

schrijft een complexe taak of opdracht  uit, legt uit, laat voorbeelden zien, behoedt  

de leerling voor grote valkuilen, wijst op handigheidjes (bijvoorbeeld „schrijf korte 

zinnen‟) en verwijst naar eerdere lessen.  

 

Ondersteuning (adaptief) 

Men start klassikaal en de grote lijn wordt uitgelegd. Daarna gaan leerlingen zelf 

individueel aan de slag. Docenten ondersteunen de leerlingen vervolgens waar zij 

ondersteuning nodig hebben. Een van de ondervraagden geeft aan: „Dan ben je als 

docent beschikbaar, je differentieert. De snellere leerlingen die eerder klaar zijn, 

geef je extra opdrachten; de zwakke leerlingen doen alleen de basis. Op die manier 

organiseer je dat‟.  

 

Coachen 

Bij het kenmerk coachen gaat het om de vraag in hoeverre docenten leerlingen 

stimuleren na te denken over wat ze leren, hebben geleerd  en over een loopbaan in 

de techniek; en in hoeverre docenten leerlingen helpen zicht te krijgen op wat ze wel 

en niet kunnen en op wat ze op dit moment kunnen en kennen en of dat verschilt met 

wat (later) nodig is om een technisch beroep uit te oefenen.  

 

Begeleiding bij het leren reflecteren op de studievoortgang 

Begeleiding bij het leren reflecteren op de studievoortgang gebeurt door middel van 

het portfolio en de begeleidingsgesprekken die hiermee samenhangen. Op 

eenvoudige wijze worden leerlijnen hierin verwerkt. 

Leerlingen hebben één-op-één gesprekken met de mentor/begeleider. De leerlingen 

worden begeleid bij het (leren) trekken van conclusies. Het leren reflecteren is 
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volgens de ondervraagden gewaarborgd. De verantwoording ligt bij beide partijen: 

de begeleider en de leerling. Of het reflecteren lukt, komt tot uiting in de portfolio-

gesprekken. Zo geeft een van de ondervraagden aan: „de test of het leren reflecteren 

naar behoren gaat, zijn de portfoliogesprekken. In dit gesprek samen met de 

begeleider, leerling en ouders komt  naar voren of leerlingen inzicht krijgen in zijn 

eigen leerproces.‟ 

 

Begeleiding bij reflectie op loopbaan en op (vereiste) competenties  

Met name de mentoren maar ook de vakdocenten stimuleren de leerlingen op dit 

Vakcollege na te denken over een loopbaan in de techniek en zij helpen leerlingen 

een richting voor de toekomst te bepalen.  Dat gebeurt op diverse manieren, zoals  

via het portfolio (zie eerder) en via de lesbrief  van de Werkmaatschappij van het 

Vakcollege, namelijk: de lesbrief „jij en je toekomst‟. Ook komen bedrijven op 

bezoek in de school en maakt men in de eerste twee leerjaren uitstapjes naar 

bedrijven toe in de buurt of maken leerlingen „eendagswerkstukjes‟ . 

In de eerste leerjaren is de beroepsoriëntatie  zo opgezet dat leerlingen zich eerst 

breed oriënteren en daarna de diepte in gaan. Verder worden leerlingen gestimuleerd 

zelf na te denken over het nut van technische vakken, maar ook van AVO-vakken 

als Engels, aardrijkskunde en geschiedenis, vanuit de vraag „als je dit wilt worden, 

wat heb je dan nodig om dat te kunnen‟.  

 

Begeleiden bij opdrachten met als doel bevorderen van vaardigheden om 

zelfstandig te kunnen leren 

Bij dit kenmerk is de vraag in hoeverre de docenten de leerlingen begeleiden in het 

verwerven van vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren (zelfregulerende 

vaardigheden): begeleiden docenten de leerlingen bij het ontdekkend leren (wijze 

van (samen)werken); begeleiden docenten bij het leren sturen van het eigen 

leerproces en in hoeverre trekken docenten zich daarbij steeds verder terug en 

krijgen de leerlingen een toenemende verantwoordelijkheid voor het eigen 

leerproces; en begeleiden docenten de leerlingen bij het ontwikkelen en 

onderhouden van discipline en motivatie. 

 

Ondersteuning bij ontdekkend leren en zelfstandig leren 

De school is in het verleden begonnen met implementatie van het ontdekkend leren, 

maar is daar inmiddels van teruggekomen. Het blijkt lastig te realiseren. Dat heeft te 

maken met deze groep leerlingen; veel eerste- en tweedejaars leerlingen zijn in het 

algemeen nog weinig zelfstandig en kunnen  niet alles overzien.  Ontdekkend leren 

wordt dan lastig, aldus de ondervraagden. In het algemeen hebben eerste- en 
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tweedejaars Vakcollege-leerlingen structuur nodig en docenten bieden die door 

bijvoorbeeld gevraagde handelingen of taken in stappen voor te doen en duidelijke 

eisen te stellen aan de resultaten. Basisberoepsgerichte leerlingen hebben wat meer 

structuur en uitleg nodig dan de kaderleerlingen. De mate van aansturing verschilt  

ook per vak; voor het leren van een taal is mogelijk meer discipline vereist en 

daarmee meer aansturing dan voor het leren van een vak als geschiedenis, aldus de 

ondervraagden. 

Momenteel gebruikt men de „studiewijzer‟ als instrument om de leerling te helpen 

bij het structureren van het leerproces. Zo staat het einddoel vermeld en wat een 

leerling aan het eind een week af moet hebben. De leerling blijft daardoor zelf wel 

verantwoordelijk voor het proces van „wat wanneer moet worden gedaan‟. Aan het 

eind van de week is er een „afrekenmoment‟ en gaat de docent na of een leerling de 

taak heeft volbracht.  

Het stramien van ontwerpen, maken, gebruiken van producten en de reflectie daarop 

draagt in de optiek van de ondervraagden bij aan de ontwikkeling van 

zelfstandigheid, zelfregulering en verantwoordelijkheid. Bevordering ervan gebeurt, 

maar wel binnen de bandbreedte van wat met deze groepen leerlingen mogelijk is. 

Docenten geven zoveel ondersteuning als nodig en nemen die sturing in de loop van 

de leerjaren iets terug; leerlingen krijgen binnen deze bandbreedte steeds meer 

verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. In loop der leerjaren neemt de mate 

waarin leerlingen in staat zijn zelfstandig te werken iets meer toe, zo geeft men aan.  

 

Hulp bij het ontwikkelen en onderhouden van discipline en motivatie 

Ondanks het feit dat 95% van de Vakcollege-leerlingen gemotiveerd is, is er een 

klein groepje eerste- en tweedejaars leerlingen dat gemotiveerd en gedisciplineerd 

moet worden. Zo zegt een van de ondervraagden: „het blijven jonge honden van de 

basisschool. Ze zijn druk, wiebelig, praterig, je moet ze discipline bijbrengen en 

zeggen dat ze moeten luisteren en niet gaan zitten rommelen. Die dingen die je moet 

afdwingen (…) en let op:  er speelt ook een groepsproces‟.  

 

Knelpunten in de begeleidingsactiviteiten door docenten 

 In de eerste leerjaren ligt het accent op ontwikkeling van procesmatige 

aspecten als bedenken, ontwerpen, werken aan vergroting van de 

zelfstandigheid, etc. Juist de aandacht voor deze procesmatige aspecten 

leidt volgens de ondervraagden tot gemotiveerde en enthousiaste leerlingen 

met affiniteit voor techniek. In de optiek van de ondervraagden vinden 

bovenbouwdocenten het problematisch dat daardoor vaardigheden als 

vijlen en zagen minder  goed tot ontwikkeling komen. 
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 Docenten hebben te maken met een heterogene leerling-populatie. Met 

name de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg met een indicatie 

leerwegondersteuning  hebben een negatief zelfbeeld („ik kan toch niks‟). 

Ook met deze leerlingen moet rekening gehouden worden. 

 Vakdocenten kunnen bij Vakcollege-leerlingen niet altijd hun vak als 

bijvoorbeeld geschiedenis of Nederlands in de volle breedte uitdragen.   

 

Voorwaarden voor realisering van begeleidingsactiviteiten door docenten 

 Vakdocenten moeten zich er bewust van zijn dat hun werkmotivatie niet 

alleen valt te ontlenen aan het doceren in het vak waarvoor zij zijn 

opgeleid, maar vooral ook aan een pedagogische opdracht. Enkele van de 

ondervraagde vakdocenten zien en onderkennen het belang van hun 

pedagogisch taak; daar ontlenen zij hun werkmotivatie aan.  Deze docenten 

vinden het leuk om iets voor deze leerlingen te betekenen, hen iets te geven 

wat ze nooit hebben meegekregen en hen sturing te geven in het leven. Als 

je met een leerling bereikt dat ze „gewoon op tijd bij een baas komen, 

luisteren en  doen wat gezegd wordt, dan heb je al heel wat gewonnen‟, 

aldus een van de ondervraagden.  

 Vakcollege-leerlingen in het algemeen en basisberoepsgerichte leerlingen 

in het bijzonder hebben vooral in de eerste twee leerjaren baat bij 

structurering en aansturing van hun leerproces door de docenten. Docenten 

ondersteunen idealiter de leerlingen bij de ontwikkeling van 

zelfregulerende vaardigheden en zelfstandigheid maar binnen de 

bandbreedte van wat met deze leerlingen mogelijk is. 

 Het Vakcollege heeft een heterogene populatie en biedt aan alle leerlingen 

(beroeps)perspectief;  

 Ondanks het feit dat het merendeel van de Vakcollege-leerlingen 

gemotiveerde leerlingen zijn, is er een klein groepje leerlingen dat 

gemotiveerd en gedisciplineerd moet worden. 

 

Evaluatie 

 

Toetsing van kennis, inzicht en (deel)vaardigheden 

Bij dit kenmerk staat de vraag centraal in hoeverre de docenten via toetsing en 

evaluatie zicht krijgen op de studievoortgang; op de beelden die leerlingen hebben 

van technische beroepen en hoe deze beelden zich ontwikkelen; en in hoeverre 

leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om stappen te nemen en keuzen te maken 

in hun leren en handelen op basis van de uitkomsten van reflectie. 
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Toetsing, evaluatie van studievoortgang 

Docenten, maar vooral ook de mentoren, hebben goed zicht op de studievoortgang 

en ook op de ontwikkeling van de leerlingen, aldus de ondervraagden. Zij bespreken 

de leerlingen eens per vier weken in een overleg. Daarnaast zijn er 

rapportvergaderingen, met Kerst, Pasen en aan eind van het schooljaar.  

Men heeft dus zicht op de voortgang. Het programma met leerdoelen is 

uitgeschreven; sommige doelen van vakken (AVO) worden schriftelijk getoetst. 

Maar niet  alle vakken worden schriftelijk getoetst. Dat past in de optiek van de 

ondervraagden niet goed in deze opleiding. Het gaat  niet om het „rijtjesstampen uit 

een boek‟, maar vooral om het leren nadenken en om het toepassen („om hoe 

leerlingen iets maken‟). Toch vindt evaluatie plaats; op andere manieren worden 

studievorderingen in kaart gebracht, zoals via assessments en het werken met 

portfolio‟s (zie hierna „assessment van brede competenties‟). 

 

Dit Vakcollege kent een tweejarige brugperiode. Uitgangspunt is dat alle leerlingen 

automatisch doorgaan van leerjaar één naar leerjaar twee. Er geldt geen norm, wel 

geeft men een advies. Voor de overgang van leerjaar twee naar drie geldt wel een 

norm; men kan besluiten leerlingen niet door te laten gaan. Dit Vakcollege heeft het 

voornemen op korte termijn formeel te gaan werken met door de MR goedgekeurde 

bevorderingsnormen die gelden voor de overgang van leerjaar twee naar drie. Het 

vak techniek krijgt meer dan voorheen zwaarder gewicht dan de andere vakken of 

leergebieden. Doel van die normen is beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de 

leerling op het gebied van techniek. Bovendien zijn de normen beter afgestemd op 

de vernieuwde eisen van het examen met ingang van dit schooljaar (er waren al wel 

normen, maar deze sloten niet goed aan op het Vakcollege; de normen zijn daarom 

aangepast). 

Voorheen keek men wel naar de cijfers voor techniek en bracht men niet meer dan 

een advies uit over de voortzetting van een leerling in het Vakcollege. Nu wordt 

doorstroom geformaliseerd en is dat vastgelegd in een bevorderingsnorm. Als een 

leerling die norm niet haalt, krijgt de leerling een dringend advies om op een andere 

manier zijn schoolcarrière te vervolgen. 

 

Deze constructie is voor een groot deel een afgeleide van de examennorm, waarin 

techniek - het praktijkgedeelte - onderdeel was van het examen. Men heeft gekeken 

naar het examenbesluit  en heeft als afgeleide daarvan bevorderingsnormen voor het 

Vakcollege vastgesteld.  

De reden om bevorderingsnormen in te stellen, is leerlingen meer perspectief te 

geven op het behalen van een diploma. Op grond van de cijfers van de eerste twee 
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leerjaren kan zo al vrij snel duidelijk worden of deze opleiding iets is voor een 

leerling en of deze succesvol kan worden doorlopen. In de oude vorm zou doorgaan 

nog wel een optie zijn. Binnenkort kan dat niet meer.  

 

Er zijn nog geen besluiten geweest die op grond van de bevorderingsnormen voor 

leerlingen hebben geleid tot stoppen. Daarvoor is het nog te vroeg. De regeling is 

nog in ontwikkeling; medio juli 2012 verschijnt  een herziene versie. Een bindend 

advies is daarom vooralsnog geen 100% bindend advies.  

Er is wel een prognose; naar verwachting zal voor een aantal leerlingen een negatief 

besluit gelden. 

In het verleden zijn er wel negatieve adviezen uitgevaardigd. Dit heeft destijds niet 

geleid tot problemen; deze leerlingen hebben dat advies geaccepteerd.  

 

Toetsing van beroepsbeelden   

De mentoren krijgen zicht op de voortgang in de ontwikkeling van beroepsbeelden 

door portfoliogesprekken en voortgangsgesprekken met individuele leerlingen.  

In tegenstelling tot reguliere vmbo-leerlingen die nog een keuze moeten maken, 

volgen Vakcollege-leerlingen een verkorte en aangepaste versie van activiteiten van 

het onderdeel „oriëntatie op studie en beroep (osb)‟. Zij hebben immers al voor 

techniek gekozen. Voor een deel komen deze activiteiten aan de orde in de 

mentorlessen. Reguliere vmbo-leerlingen hebben een uur voor dergelijke osb-

activiteiten in het rooster staan. 

Vakcollege-leerlingen die twijfelen, kunnen aanschuiven bij activiteiten voor 

reguliere vmbo-leerlingen die de „oriëntatie op studie en beroep‟  betreffen.   

 

Vervolgstappen op basis van de uitkomsten van reflectie 

De leerling wordt de mogelijkheid geboden om te handelen of stappen te 

ondernemen die aan de hand van de reflectiegesprekken naar voren komen.  Volgens 

een van de ondervraagden zijn in dit proces zowel de ouders als de begeleider 

betrokken om de leerling bij vervolgstappen te ondersteunen.  

Bij vragen over de beroepskeuze wordt leerling geadviseerd de decaan te 

consulteren. Het portfolio, het rapport en in het verlengde daarvan het schriftelijk 

advies van het docententeam zouden de leerling in moeten laten zien dat techniek 

wellicht niet de juiste keuze is. Als dat het geval is, vinden er gesprekken plaats met 

de leerling/ouders en decaan en/of mentor. 
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Assessment van brede competenties  

Bij het kenmerk assessment van brede competenties is de vraag in hoeverre men zo 

nu en dan toetst of een leerling in staat is om bekwaam te handelen in een 

levensechte beroepssituatie.  

 

Toetsing handelingsbekwaam 

Beoordeling van de handelingsbekwaamheid bijvoorbeeld door het uitvoeren van 

levensechte opdrachten en of stages in reële beroepssituaties is in de eerste twee 

leerjaren nog niet aan de orde. In het derde leerjaar bevinden leerlingen zich meer 

frequent in een de beroepscontext; leerlingen gaan op stage en werken bijvoorbeeld 

een week in een bedrijf.  

In de eerste twee leerjaren wordt bezien of de leerling past binnen de sector 

Techniek in het algemeen en het Vakcollege in het bijzonder. De docent techniek 

geeft hierover een preadvies. Dit preadvies wordt in het kader van de 

rapportbespreking (Kerst, Pasen) met de ouders besproken. Het contextrijke pre-

advies is gebaseerd op hoe docenten de leerling  (zelfstandig) zien (samen)werken in 

zoveel mogelijk  reële situaties. In die zin is er zicht op de handelingsbekwaamheid 

(assessment van brede competenties). Ook het portfolio dat een verzameling is van 

werk van de leerling, informatie, reflecties, en dergelijke, biedt zicht op de 

handelingsbekwaamheid. Door middel van  de cyclus van  ontwerpen, maken en 

gebruiken, kan de handelingsbekwaamheid ook worden beoordeeld. 

 

Knelpunten in evaluatie van het onderwijsaanbod 

 

 In de nieuwe overgangsnormen is meer rekening gehouden met de 

hoeveelheid lesuren Techniek en Vakmanschap. Doordat „techniek‟ in het 

oordeel bij de overgang van leerjaar twee naar drie zwaarder gaat wegen, 

bestaat in de optiek van sommige informanten het gevaar dat andere vakken 

„er maar een beetje bij gaan horen‟. 

 

Voorwaarden voor realisering evaluatie van het onderwijsaanbod 

Er zijn geen voorwaarden genoemd. 



46 

 

3.3  Effecten van het aanbod in de ogen van ondervraagden van het 
Petrus Canisius College 

Bij de informanten is ook nagegaan welke effecten zij percipiëren. In deze paragraaf 

gaan we in op de effecten. We gaan eerst in op de leereffecten en de verschillen 

tussen Vakcollege-leerlingen en reguliere leerlingen. Daarna bespreken we 

andersoortige effecten die de ondervraagden percipiëren na twee jaar Vakcollege-

onderwijs. Als dezelfde effecten door meer ondervraagden worden genoemd, geven 

we dat expliciet aan. We sluiten af met de kenmerken van het onderwijsaanbod die 

volgens de informanten hebben bijgedragen aan de effecten. 

 

Leereffecten 

 

De belangrijkste gepercipieerde leereffecten voor de Vakcollege-leerlingen in de 

eerste twee leerjaren 

 Ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden  

Vakcollege-leerlingen hebben in de ogen van enkele ondervraagden het vermogen 

ontwikkeld om een taak aan te pakken, een taak te kunnen  plannen en ze hebben 

geleerd procesmatig te denken.   

De ene ondervraagde is daar wat stelliger in dan de andere; volgens de een is dat 

leereffect vooral te zien in het tweede leerjaar: „Leerlingen weten hoe ze iets moeten 

aanpakken, hoe ze moeten plannen. In de optiek van de ondervraagden zie je dat 

minder bij de reguliere vmbo-ers. „Vakcollege-leerlingen weten in het algemeen wat 

er van ze verwacht wordt en kunnen het werk aardig plannen. En ze pakken door en 

blijven niet hangen in de bank‟. Een ander is iets meer terughoudend en zegt: „Het is 

nog te vroeg. Maar je mag veronderstellen dat als ze in leerjaar drie komen dat ze 

het hele proces van ontwerpen, maken,gebruiken al in hun gedachte hebben en dat 

ze niet hoeven te wennen aan de nieuwe situatie en het hele proces zo kunnen 

vervolgen. Dat moet er in gebakken zitten. Voorzichtig heb ik gehoord dat daar een 

voorsprong waar te nemen is‟. 

 

 Ontwikkeling van vakkennis in de diepte en in de breedte 

Vakcollege-leerlingen hebben iets meer technische kennis dan reguliere vmbo-

leerlingen; „leerlingen worden breder opgeleid; weten „iets‟ meer. Ze hebben 

bijvoorbeeld meer kennis van  verschillende soorten gereedschappen en kunnen een 

tekening of schets omzetten in een werkstuk‟. Ook hebben zij bredere kijk op de 

sector Techniek, door een bredere oriëntatie op meerdere afdelingen binnen de 

sector. „Stel ze kiezen voor Bouw, dan hebben ze van andere zaken zoveel mee 
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gekregen dat het absoluut in hun voordeel is.  Ze worden voor hun vakgebied meer 

waardevol‟, geeft een van de ondervraagden aan. 

 

 Ontwikkeling van een andere denk- en werkwijze 

Vakcollege-leerlingen werken en denken anders dan reguliere vmbo-leerlingen; 

„Vakcollege-leerlingen zijn dus geen andere leerlingen maar leerlingen die hebben 

geleerd anders te werken en te denken! Al na een half jaar zie je dit effect‟. Het 

volgende voorbeeld illustreert het verschil in denk- en werkwijze: „Tijdens 

schoolbrede projecten werkt men groepsoverstijgend (eerste en tweede klas; 

Vakcollege-leerlingen, basis- en kaderleerlingen en reguliere vmbo-leerlingen). 

Leerlingen werken aan dezelfde opdracht, en maken bijvoorbeeld een fotolijstje voor 

een bejaardenhuis (…). Grappig om te zien is dat Vakcollege-leerlingen eerst een 

tekening gaan maken van hoe het eruit moet komen te zien. Reguliere leerlingen 

doen dat niet, die zoeken bijvoorbeeld eerst naar materialen. Deze groep is niet 

bezig met constructie en slaat een paar stappen over. Hier wordt een andere manier 

van denken over een opdracht zichtbaar‟.  

 

 Attitude-ontwikkeling: ontwikkeling tot kritische vakmensen 

Vakcollege-leerlingen ontwikkelen zich tot kritische vakmensen die na kunnen 

denken over wat ze gaan maken; die in staat zijn om te ontwikkelen en na te denken 

hoe het beter kan. Dit gepercipieerde effect raakt in de ogen van enkele 

ondervraagden aan één van de doelen van het Vakcollege-concept: het afleveren van  

kritische vakmensen. De markt wacht daarop, zo luidt de boodschap. Techniek 

impliceert veel innovatie en leerlingen moeten vanaf het begin al leren hoe daar mee 

om te gaan; zij moeten in staat zijn daar kritisch en bewust over na te denken. Een 

van de ondervraagden zegt illustratief: „Vroeger  leerde je ze vijlen;  rond, vierkant, 

etc. Dan leerde  je goed vijlen, maar het droeg niet bij tot nadenken over waarom je 

iets doet en hoe je het anders en beter kunt maken‟. 

 

Verschillen tussen Vakcollege-leerlingen en reguliere vmbo-leerlingen of zij-

instromers  

Er zijn in de ogen van de ondervraagden verschillen tussen reguliere vmbo-

leerlingen en Vakcollege-leerlingen voor wat betreft de leereffecten, namelijk: de 

ontwikkeling van de meta-cognitieve vaardigheden en  de hoeveelheid technische 

kennis en hun denk- en werkwijze, zoals hiervoor besproken. 

Dat Vakcollege-leerlingen vaardiger in techniek zijn en veel voor hebben op de 

techniekvakken, wordt volgens de ondervraagden zichtbaar door zij-instromers die 

tussentijds overstappen van bijvoorbeeld een andere vmbo-school naar het 
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Vakcollege. Dat wordt overigens pas zichtbaar in het derde leerjaar omdat dan 

vooral sprake is van een grote groep zij-instromers. Docenten vinden het lastig hoe 

zij kunnen omgaan met zij-instromers. Dat speelt nauwelijks in de eerste twee 

leerjaren omdat het hier volgens een van de ondervraagden gaat om één à twee 

leerlingen die op individuele basis makkelijk zijn bij te spijkeren. Het probleem 

speelt vooral in het derde leerjaar en is het voor de docenten de vraag hoe leerlingen 

aansluiting te laten krijgen. Dit knelpunt is door de school ook gecommuniceerd met 

Werkmaatschappij van het Vakcollege.  

 

Andersoortige effecten 

 

Andersoortige (on)bedoelde effecten in de eerste twee leerjaren  

 Bewuste en overtuigende keuze voor techniek na twee jaar   

Leerlingen die na twee jaar kiezen voor doorgaan met een technische richting in het 

Vakcollege, zijn leerlingen die een goede en bewust keuze hebben gemaakt („Na 

twee jaar zijn deze leerlingen ervan overtuigd dat techniek leuk is en dat er voor hen 

mogelijkheden liggen. Ze gaan niet meer uit de techniek‟).  

Leerlingen hebben een doel en „weten waarvoor ze gaan‟. 

 

 Vakcollege-leerlingen ontdekken het talent in zichzelf  

Leerlingen krijgen zicht op waar hun affiniteit in de techniek ligt; ze hebben een 

duidelijk beeld van wat ze willen doen en weten welke richting ze binnen techniek 

op willen gaan. Bovendien kunnen ze over het algemeen ook uitleggen waarom ze 

dat willen. Een van de ondervraagden illustreert dat met een voorbeeld van een 

leerling die aanvankelijk voor Motorvoertuigen koos, maar toch switchte richting 

Instalektro omdat deze leerling er achterkwam dat Instalektro meer toekomst biedt. 

Hiermee wordt een van de doelstellingen het concept Vakcollege bereikt, aldus een 

van de ondervraagden. De leerlingen weten bij aanvang van de opleiding meestal 

alleen dat ze iets met techniek willen, maar niet wat. De bedoeling van de eerste 

twee leerjaren van het Vakcollege en van het onderdeel „Techniek en Vakmanschap‟ 

is dat leerlingen de vele richtingen in de techniek ontdekken en zicht krijgen op waar 

hun affiniteit binnen de techniek ligt. 

  

 Vakcollege als trigger voor onbewuste leerprocessen 

Vakcollege-leerlingen leren onbewust veel meer dan ze zelf denken. „Alleen al door 

het Vakcollege stramien van ontwerpen, maken, gebruiken worden het kritische 

vakmensen die na kunnen denken over wat ze gaan maken, die in staat zijn om te 

ontwikkelen en na te denken over hoe het beter kan. Die niet alleen „maken en klaar‟ 
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maar ook nadenken hoe dingen beter kunnen worden„, zegt een van de 

ondervraagden illustratief.   

 

 Positieve uitstraling  

Het Vakcollege heeft een positieve uitstraling naar basisschoolleerlingen en hun 

ouders. 

 Vakcollege-leerlingen zijn niet per definitie allemaal gemotiveerde leerlingen 

De heersende verwachting dat Vakcollege-leerlingen gemotiveerder zijn dan andere 

leerlingen omdat zij gekozen hebben voor techniek, vraagt om nuancering. 

Vakcollege-leerlingen zijn in het algemeen gemotiveerd, maar ze zijn niet altijd of 

per definitie gemotiveerder dan reguliere leerlingen. Negatieve motivatie kan 

ontstaan als leerlingen met verkeerde verwachtingen aan de opleiding beginnen. Zij 

denken bijvoorbeeld dat op het Vakcollege vooral wordt gewerkt met de handen en 

niet met het hoofd. Ook zijn er leerlingen die „compenserende motieven‟ hebben, 

zoals: „tien uur techniek betekent twee uur minder wiskunde per week.‟ Dit kan de 

motivatie op zeker moment negatief beïnvloeden.  Verder zijn er leerlingen die 

uiterst gemotiveerd zijn voor techniek maar niet voor de andere vakken. Dat  speelt 

volgens een van de ondervraagden vooral in de bovenbouw als leerlingen eenmaal 

een richting hebben gekozen. Duidelijk moet zijn dat de tijd besteed aan de 

basisvakken als Engels, wiskunde en Nederlands in de urentabel voor het 

Vakcollege Techniek gelijk is aan die uren in het reguliere vmbo. 

 

Belangrijke kenmerken van het onderwijsaanbod die bijdragen aan de effecten 

Volgens de ondervraagden dragen de volgende kenmerken van het onderwijsaanbod  

bij aan de effecten. 

 

 Het „gehele onderwijsplaatje‟   

Alle docenten hebben een technische insteek en iedere docent heeft steeds voor ogen 

wat een leerling wil, hoe een leerling zijn toekomst ziet en hoe ieders vak daaraan 

kan bijdragen. 

 

 Tien uur techniek per week 

Door tien uur techniek en vakmanschap zijn leerlingen bezig met iets dat ze graag 

doen. 

 

 Vrijheid en zelfstandigheid  

Door het sterke accent bij techniek op het stramien van ontwerpen, maken, 

gebruiken wordt de leerlingen vrijheid en zelfstandigheid geboden. 
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3.4  De vormgeving van de praktisch-concrete leerroute op het 
Edison College 

Algemeen 

Om zicht te krijgen op de vormgeving van het onderwijs in de eerste twee leerjaren 

van het Vakcollege Techniek van het Edison College is een algemeen gesprek 

gevoerd en er zijn drie personen geïnterviewd. De ondervraagden zijn: de 

projectleider van het Vakcollege binnen deze school, tevens docent Nederlands, 

Mens en Maatschappij en mentor van de basisberoepsgerichte leerlingen, 

leerwegondersteuning van het Vakcollege; een docent wiskunde, Duits, Mens en 

Natuur en een docent die techniek geeft aan alle Vakcollege-leerlingen. 

De beschrijving die nu volgt, is gebaseerd op de gesprekken met deze personen.  

 

Het Edison College is een openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, 

vmbo met leerwegondersteuning in Apeldoorn. Sinds schooljaar 2008 -2009 bestaat 

het Edison Vakcollege.  

Inmiddels zijn er vier leerjaren Vakcollege. De eerste twee leerjaren worden bevolkt 

door de echte Vakcollege-leerlingen; dat zijn leerlingen die van meet af aan - in 

leerjaar één - in het Vakcollege zijn begonnen. De leerjaren drie en vier omvatten de 

losse technische opleidingen die al bestonden; de hogere leerjaren van deze 

opleidingen werken nu ook volgens de principes van het Vakcollege.  

Men spreekt van onderbouw en bovenbouw; de onderbouw behelst de eerste twee 

leerjaren en de bovenbouw de leerjaren drie tot en met zes. Het onderwijs in de 

eerste vier leerjaren vindt op het vmbo plaats; het onderwijs in de leerjaren vijf en 

zes zal op een ROC plaats vinden.  

Bij aanvang van voorliggend onderzoek heeft het eerste leerjaar 25 leerlingen; het 

tweede 32.  

Het Vakcollege bestaat voornamelijk uit jongens (er is één meisje). Er zijn binnen 

het Vakcollege minder allochtone leerlingen in vergelijking met de gehele school. 

Dat heeft volgens een van de ondervraagden te maken met de status van techniek. 

Het beeld is: van techniek krijg je vieze handen. Turkse leerlingen bijvoorbeeld 

worden van huis uit gestimuleerd om Handel en Economie te kiezen. 

Dit Vakcollege kent verschillende leerwegen gericht op de kwalificatieniveaus twee, 

drie en vier te weten: met leerwegondersteuning en basisberoepsgerichte leerweg 

(minimaal mbo-niveau twee, soms niveau drie) en voor kaderberoepsgerichte 

leerweg  (maximaal mbo-niveau vier). 

Leerlingen kunnen vanuit het reguliere vmbo instromen in het Vakcollege. Zij 

moeten dan wel een bijspijkercursus volgen. 
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Het onderwijsprogramma: beroepsidentiteit,  authenticiteit, geïntegreerde 

didactiek 

 

Beroepsidentiteit 

Bij de beroepsidentiteit gaat het er om in hoeverre het curriculum is gericht op 

(vak)kennis en –vaardigheden; op een beroepshouding en typische opvattingen die 

horen bij een beroep in de techniek; op de identiteitsontwikkeling (vormen 

leerlingen een beeld van zichzelf) en krijgen leerlingen een beeld van de technische 

beroepen die er zoal bestaan; en leren leerlingen het verschil tussen de competenties 

waarover zij zelf beschikken en de competenties die zij (later) nodig hebben voor het 

uitoefen van een technisch beroep.  

 

 (Vak)kennis en -vaardigheden 

In het curriculum van het Edison Vakcollege besteedt men conform de formule van 

het Vakcollege aandacht aan (vak)kennis  en –vaardigheden. De school werkt met 

het digitale lesmateriaal van de Werkmaatschappij van het Vakcollege; het 

schriftelijke lesmateriaal wordt minder intensief gebruikt. In aanvulling daarop 

werkt men met andere, eigen methoden die vooral gericht zijn op de ontwikkeling 

van technische vaardigheden. De school heeft ervaren dat de leerstof die door de 

Werkmaatschappij wordt aangeboden, iets te hoog gegrepen is voor met name de 

basisberoepsgerichte leerlingen; de kaderberoepsgerichte leerlingen kunnen er beter 

mee uit de voeten.  

 

Beroepshouding  

In het onderwijsprogramma is aandacht voor de ontwikkeling van een 

beroepshouding en opvattingen die horen bij een technisch beroep. Dat speelt 

volgens een van de ondervraagden „bij alle lessen altijd mee‟ en in het bijzonder bij 

het vak techniek en de AVO-vakken. Leerlingen worden bijvoorbeeld gestuurd op 

het kunnen samenwerken en ze worden aangesproken op hun gedrag. Dat gedrag 

moet passen bij de verwachtingen en eisen die worden gesteld aan werk en beroep 

(„als je later bij een baas werkt dan wordt dit van je verwacht‟).  

 

Identiteitsontwikkeling 

Rode draad in de formule van het Vakcollege is dat leerlingen bij het werken aan 

een product, werkstuk of opdracht eerst een ontwerp maken (bedenken, tekenen, 

schetsen), het vervolgens gaan maken, daarna gebruiken (toepassen) en tenslotte 

presenteren. Door dit proces dat in het techniekprogramma is ingebouwd, 

ontwikkelen de leerlingen een beeld van zichzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, 
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etc.), aldus de ondervraagden.  

Op dit Vakcollege zijn er veel leerlingen met problemen, bijvoorbeeld met dyslexie 

of leerlingen of met een negatief zelfbeeld. Het zijn vooral de technieksuccessen die 

in de ogen van de ondervraagden de identiteit van de leerlingen ontwikkelen of een 

negatief zelfbeeld doen ombuigen naar een positief zelfbeeld. Aangegeven wordt: 

„Het zijn vooral  jongens die op de basisschool altijd onderaan slingerden. Nu 

komen ze tot bloei en zijn ze in staat dingen te doen waarvan je niet dacht dat ze dat 

zouden kunnen. Dat is leuk aan met name techniekonderwijs. Dat geeft leerlingen 

veel zelfvertrouwen en dat verandert het zelfbeeld wel. Leerlingen komen in de 

onderbouw tot ontwikkeling‟.  

Dat een leerling minder presteert op een vak als Nederlands, neemt men bij wijze 

van spreken op de koop toe. „Emotie gaat voor cognitie‟ zegt een ondervraagde 

illustratief. 

 

Beeld van de technische beroepen  

Deze school heeft verschillende activiteiten in het programma op grond waarvan 

leerlingen zich een beeld kunnen vormen van welke technische beroepen er zoal 

bestaan.  Zo streeft men er naar elke zes weken met de leerlingen op excursie naar 

bedrijven te gaan. Ook geven technici uit bedrijven gastlessen in de school. Verder 

is er op initiatief van de decaan de „Tour de techniek‟. Dit is een activiteit die 

schoolbreed wordt georganiseerd;  alle leerlingen gaan op bezoek bij verschillende 

bedrijven.   

Op deze school hebben de tweedejaars Vakcollege-leerlingen de mogelijkheid om al 

eerder te snuffelen aan het onderwijs in de bovenbouw. Na kerst kunnen leerlingen 

een aantal uren per week een aantal (praktijk)lessen in de bovenbouw van het 

Vakcollege volgen. Door samen te werken met bovenbouw-leerlingen in de 

afdelingen worden leerlingen in staat gesteld zich een goed beeld te vormen en een 

goede keuze te maken in het derde jaar. Zo zegt een van de ondervraagden: „Je 

merkt halverwege het tweede jaar dat leerlingen al veel weten en zeggen „al weer 

hout‟? Het heeft ook wel met die leeftijd te maken; het mag niet kinderachtig zijn. 

Dit is een voorsprong die je Vakcollege-leerlingen geeft op andere leerlingen. Dat 

heeft deze school daarvoor bedacht‟.  

 

Vackollege-leerlingen worden op deze school ook geacht zich breder te oriënteren 

dan alleen op technische beroepen.  Reguliere vmbo-leerlingen volgen in het tweede 

leerjaar PSO (persoonlijke sector-oriëntatie) en oriënteren zich op twee sectoren. 

Vakcollege-leerlingen doen daar niet aan mee. De ervaring is dat „zij daar niets aan 
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vinden‟. Immers: zij hebben gekozen voor techniek. Toch verplicht deze school de 

Vakcollege-leerlingen aan andere sectoren te snuffelen door hen uitstapjes te laten 

maken naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis (zorg en welzijn), naar een hotel 

(consumptief) of naar een computercentrum (handel, administratie). Leerlingen 

hoeven weliswaar geen sectorkeuze meer te maken, maar ze hebben zich toch breed 

kunnen oriënteren en zo „houd je het voor leerlingen wel open om nog een overstap 

te maken.‟   

 

Feitelijke en gewenste competenties  

De school stimuleert leerlingen het verschil te zien tussen wat zij kunnen en wat 

nodig is voor het uitoefenen van een toekomstig technisch beroep. Een van de 

ondervraagden vraagt zich wel af of leerlingen uit de onderbouw dat verschil zelf 

wel zien; mentoren voeren hierover gesprekken met de leerlingen, maar „of 

leerlingen dat zelf ervaren, is wat anders‟. 

Een van de manieren om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen, is te werken met 

een portfolio. Op deze school wordt in de bovenbouw van het Vakcollege wel met 

een portfolio gewerkt, maar in de onderbouw niet. Er zijn in het verleden wel 

pogingen geweest een portfolio voor de onderbouw te ontwikkelen, maar dat bleek 

te ambitieus en men kwam in tijdnood. Momenteel is er daarvoor geen ontwikkeltijd 

meer beschikbaar. 

  

Authentiek en functioneel 

Bij het kenmerk authentiek/functioneel gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen 

werken aan levensechte opdrachten in levensechte praktijksituaties; passen ze 

vaktechnische én overstijgende vaardigheden als plannen en organiseren toe; en 

vormt de beroepspraktijkvorming een integraal onderdeel van het curriculum. 

 

Levensecht en functioneel  

Op deze school werken de Vakcollege in de eerste twee leerjaren niet altijd aan 

levensechte opdrachten en in levensechte situaties. Maar leersituaties worden wel 

zoveel mogelijk levensecht gemaakt.   

 

Vaktechnische én overstijgende vaardigheden  

Leerlingen leren op dit Vakcollege én vaktechnische én overstijgende vaardigheden 

en passen die toe; dat leren ze vooral bij techniek. Vanaf „dag één‟ werken de 

leerlingen bijvoorbeeld met weektaken op de leerpleinen. Leerlingen worden geacht 

hun weektaken zelf te plannen. In de ogen van de ondervraagden is dat moeilijk, 

hoewel er per groep leerlingen wel verschillen zijn; de kaderleerlingen zijn er wat 
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handiger in dan de basisleerlingen. Vooral deze laatste groep vindt het moeilijk, 

vandaar dat dit proces wordt begeleid in de mentoruren. Per „les‟ bespreekt men de 

weektaak en wordt nagegaan wat de leerling heeft gedaan en wat nog gedaan moet 

worden. Idealiter plannen de leerlingen hun taak op den duur zelf.  

Of leerlingen in staat zijn vaktechnische en overstijgende vaardigheden toe te 

passen, verschilt niet alleen per type leerlinge (basis versus kader) maar kan ook 

afhangen van het leerjaar. In het eerste leerjaar zijn leerlingen nauwelijks in staat 

hun weektaak te plannen en „er heerst dan ook paniek in de eerste weken‟. Maar de 

school weet dat heel goed te begeleiden, aldus een van de ondervraagden. In tweede 

jaar zijn de leerlingen met andere zaken bezig en is een terugslag waar te nemen; 

„Dan gaan ze hangen; ook de leerlingen die in het eerste jaar het ijverigst waren; 

dat heeft met leeftijd te maken‟. In het derde jaar verandert de werkhouding  weer 

ten positieve, geeft een ondervraagde aan.  

  

Beroepspraktijkvorming  

Leerlingen gaan op excursie (zie hiervoor: leerlingen vormen zich een beeld van de 

technische beroepen).  

 

Geïntegreerde didactiek 

Bij het kenmerk geïntegreerde didactiek gaat het om de vraag in hoeverre het 

levensecht en functioneel leren  is ingebed in een logisch opgebouwd programma; of 

er dwarsverbanden zijn tussen programmaonderdelen; of sectorvakken als 

wiskunde, natuurkunde, biologie en economie in dienst staan van het beroepsvak (of 

vaktheorie); of de vakken als Nederlands en andere talen zo veel mogelijk met 

elkaar in verband staan en waar mogelijk ten dienste van het levensecht en 

functioneel leren. 

 

Inbedding van levensecht en functioneel leren  

Het Edison College is een van de Vakcolleges van het eerste uur; er is bewust 

gekozen voor dit onderwijsconcept omdat men er heil in zag en het goed aansloot bij 

de al bestaande eigen werkwijze van thematisch-gericht onderwijs. Men volgt voor 

ongeveer 60% het landelijk Leerplankader van het Vakcollege. Voor een deel laat 

dit vakcollege Edison het Leerplankader en de richtlijnen los. Zoals eerder 

aangegeven herschrijft men de lesbrieven van het landelijke kader omdat deze voor 

hun leerlingen taalkundig te moeilijk zijn; ook worden soms opdrachten aangepast. 

De school heeft er voor gekozen te werken met de thema‟s die de Werkmaatschappij 

van het vakcollege aanreikt; die volgt men in chronologische volgorde. Maar op een 

aantal punten wijkt men er van af.  Dat wil zeggen: afhankelijk van waar leerlingen 
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behoefte aan hebben en waar hun interesses liggen, vult men de thema‟s aan met 

elementen en opdrachten uit eigen methoden en men zoekt daar passende excursies 

bij. Zo construeert men eigen lespakketten. Een voorbeeld; een thema van de 

Werkmaatschappij is „Ik en mijn omgeving‟. De school zoekt een passende excursie; 

leerlingen gaan op bezoek bij een hotel in de buurt waar zij de werking van 

bijvoorbeeld het „zwembad op de vijfde verdieping, de lift en de intercom‟ bekijken. 

Daar wordt een lespakket omheen gebouwd.  Het zo levensecht mogelijk en 

functioneel leren is op deze manier verweven met een logisch opgebouwd 

programma dat bovendien is afgestemd op de behoeften en interesses van de 

leerlingen. 

De reden om de invulling van de thema‟s aan te passen en meer eigen lespakketten 

te ontwikkelen, heeft volgens de ondervraagden te maken met de noodzaak het 

onderwijs te comprimeren maar het ook aantrekkelijk en afwisselend te maken. Met 

de formule van het Vakcollege als uitgangspunt wordt binnen dit Vakcollege anders 

gewerkt dan binnen het reguliere vmbo-onderwijs.  

Vakcollege-leerlingen hebben tien uur techniek. Dit impliceert dat de overige lesstof 

zo moet worden gecomprimeerd dat Vakcollege-leerlingen in een beperkter aantal 

uren evenveel kunnen doen als de reguliere leerlingen. Om dat te realiseren moet 

men het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend maken. De indruk van een van de 

ondervraagden is dat reguliere vmbo-ers ontmoedigd raken doordat zij relatief vaak 

op dezelfde manier les krijgen („ze zitten al weer op het leerplein‟).  Dat ligt bij het 

Vakcollege anders. „Vakcollege-leerlingen zijn fris en fruitig. Je hoeft bijna nooit te 

zeuren als het niet af is. Ze doen misschien wel meer in minder tijd dan de andere 

klassen. En je ziet het aan de resultaten; door afwisselend lesgeven, hebben ze bijna 

altijd hun werk af. Als het niet af is, ligt het niet aan het niet gemotiveerd zijn, maar 

ligt het vaak aan het niet kunnen plannen‟, zegt een ondervraagde illustratief. 

 

Dwarsverbanden  

Er zijn dwarsverbanden tussen de verschillende programmaonderdelen. Als men het 

bijvoorbeeld binnen het thema „Ik en mijn omgeving‟ bij techniek heeft over de 

fiets, dan heeft men het bij Engels in woorden en benamingen over de onderdelen 

van een fiets in het Engels. Bij wiskunde berekenen leerlingen bijvoorbeeld 

afstanden - het aantal kilometers dat op een fiets kan worden gereden - en bij 

Nederlands springt men met de lessen in op weer andere zaken die te maken hebben 

met de omgeving.  
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Vakkenintegratie: vakken in dienst van het beroepsvak techniek 

De school is een voorstander van vakkenintegratie; sectorvakken als wiskunde, 

natuur- en scheikunde en economie worden ten dienste gesteld van het beroepsvak 

techniek. Er is bewust voor gekozen en van meet af aan is er aan gewerkt (zie 

hierna: voorwaarden voor onderwijsprogramma).  

Vakken als Nederlands en Engels staan zoveel mogelijk met elkaar in verband en 

ook ten dienste van het „levensecht‟ en functioneel leren. Voor Engels en 

Nederlands gebruikt men speciale opdrachten die gelinked zijn aan de thema‟s van 

de Werkmaatschappij. Een thema is bijvoorbeeld „Ik en het licht‟. De opdrachten 

gaan bij Nederlands en Engels over het licht. Men heeft daar werkbladen voor 

gemaakt. Thema‟s van de Werkmaatschappij worden weer aangepast  aan de 

behoeften en interesses dan wel leervragen van de leerlingen. Zo geeft een 

ondervraagde aan; „als de docent van techniek iets anders wil of gaat doen, dan 

probeer je daar met de AVO-vakken op in te springen.‟ Dit betekent dat de invulling 

van het programma per leerjaar kan verschillen „zonder overigens de leerdoelen uit 

het oog te verliezen‟, aldus een van de ondervraagden.  

 

Knelpunten in het onderwijsprogram: beroepsidentiteit,  authenticiteit, 

geïntegreerde didactiek 

Er komen knelpunten naar voren die te maken hebben met het materiaal, het 

onderhouden van de motivatie van leerlingen, de vakkenintegratie en de 

implementatie van het concept Vakcollege. 

 

Materiaal  

 Voor met name de basisberoepsgerichte leerlingen is het door de 

Werkmaatschapij ontwikkelde lesmateriaal iets te hoog gegrepen. 

 

Onderhouden van motivatie van leerlingen 

 Ondanks het feit dat Vakcollege-leerlingen graag bezig zijn met techniek, 

praktisch bezig zijn en minder theorie-uren hebben, vinden sommige 

docenten het moeilijk om met de tweedejaars Vakcollege-leerlingen om te 

gaan vanwege hun algehele motivatiedip. Dat geldt overigens volgens een 

van de ondervraagden ook voor leerlingen op het reguliere vmbo. 

 

Vakkenintegratie 

 Voor de eerste twee leerjaren loopt de koppeling van AVO-vakken aan de 

techniekvakken vooralsnog  goed; maar voor het derde leer jaar onderkent 

men een probleem, het „glijdt af‟ (zie ook hierna: implementatie).  
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 De school is enthousiast begonnen aan koppeling van de AVO-vakken aan 

de techniekvakken door ontwikkeling van werkbladen en extra opdrachten. 

Maar volgens een van de ondervraagden „wordt die koppeling van 

werkbladen Engels en Nederlands aan thema‟s op zeker moment sleets‟. Op 

de leerpleinen moet het werken met de werkbladen geïntegreerd worden in 

de weektaken. Het blijkt voor docenten lastig die koppeling goed te 

organiseren; docenten komen tijd te kort om hun „normale‟ lesstof door te 

werken. De werkbladen vormen wel degelijk onderdeel van het 

programma, maar zowel de docenten als de leerlingen zien de werkbladen 

als iets extra‟s. Gevolg is dat de werkbladen „er nu wat bij hangen‟.  

 

Implementatie van het concept Vakcollege 

 Momenteel vinden de ondervraagden dat er aan het concept Vakcollege 

wordt getornd en voeren daarvoor verschillende oorzaken aan. 

o Zij-instroom: in het tweede leerjaar krijgt men te maken met zij-

instroom van leerlingen uit andere klassen; deze leerlingen hebben een 

andere werkhouding en een andere instelling. Deze reguliere vmbo-ers 

worden - tegen de afspraken in - tussentijds in het tweede jaar 

toegelaten; zij-instromers verstoren het groepsproces dat Vakcollege-

leerlingen samen zijn in gegaan („Er worden twee á drie leerlingen naar 

binnengehaald om de groepsgrootte op peil te houden. Daar heeft de 

groep last van. Beginnende tweedejaars zijn nog niet sterk genoeg om 

dat op te vangen‟). Als probematisch wordt ook genoemd dat zij-

instromers informatie missen over de werkwijze op het Vakcollege. Niet 

alle docenten weten goed hoe zij deze groep moeten  opvangen. 

o Toelating: in het eerste leerjaar zitten veel leerlingen met specifieke 

(gedrags)problemen.  Het toelatingsbeleid roept bij de ondervraagden 

gemengde gevoelens op. Enerzijds zorgt  dit beleid ervoor dat het 

bijzondere van het Vakcollege vervaagt. Anderzijds is men zich ervan 

bewust dat het Vakcollege desondanks een goede optie is voor deze 

groep probleemleerlingen. De werkwijze past namelijk goed bij dit type 

leerling. Leerlingen worden strak aangepakt, men werkt zeer 

gestructureerd bij de AVO-vakken en er is eenheid in de wijze van 

aanpak („docenten hebben dezelfde insteek‟). De resultaten met deze 

leerlingen zijn dan ook goed („We houden ze binnen en ze doen goed 

mee‟);  

o Veranderingen in de school ofwel managementkeuzen die worden 

gemaakt, maken dat het Vakcollege-team steeds minder iets exclusiefs 
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is. Er zijn bijvoorbeeld minder uren voor overleg beschikbaar, er 

worden docenten aangesteld die niet ingewerkt zijn in de principes van 

het Vakcollege en er worden leerlingen toegelaten om de groepsgrootte 

op peil te houden. Hier wordt duidelijk dat verschillende doelen op 

gespannen voet met elkaar staan, namelijk het „managen van de school‟ 

versus het „nastreven van idealen‟. Dat spanningsveld is overigens een 

bron voor open communicatie; management en docenten discussiëren 

hier openlijk over.  

De ondervraagden zien de volgende gevolgen van het feit dat aan het concept 

Vakcollege wordt getornd. 

 In de optiek van de ondervraagden bestaat het gevaar dat betrokken 

docenten gedemotiveerd raken en dat het Vakcollege steeds meer gaat 

lijken op een reguliere school in plaats van een uniek Vakcollege. Wat dat 

laatste betreft geeft een van de ondervraagden aan: „je bent in feite je unieke 

sellingpoint aan het uithollen‟.  

 De inwijding van nieuwe docenten in het Vakcollege-concept komt onder 

druk te staan. En als er weinig gelegenheid is om docenten in te wijden dan 

komt toepassing van bijvoorbeeld principes als „reflectie‟ en de afstemming 

of integratie van vakken onder druk te staan.  

 De  ontwikkeling van leerlingen naar trotse Vakcollege-leerlingen staat 

onder druk. Bij de start van het Vakcollege stond hoog in het vaandel  dat 

leerlingen trots moeten zijn op het feit dat ze op een Vakcollege Techniek 

zitten. Vakcollege-leerlingen zouden iets extra‟s meekrijgen en men stelde 

daar hoge eisen aan. Het handhaven ervan blijkt in de ogen van de 

ondervraagden momenteel een probleem.  Aanvankelijk straalden de 

leerlingen trots uit. Maar zo langzamerhand vervaagt dat en wordt een 

Vakcollege-klas een gewone klas.  De ondervraagden betreuren dat.  

 Er is geen ontwikkeltijd (meer) beschikbaar voor de ontwikkeling van het 

werken met een portfolio in de eerste leerjaren. 

 De ontwikkeling van het derde leerjaar wordt in de ogen van een van de 

ondervraagden als een kantelpunt ervaren. Men heeft veel tijd en energie 

ingestoken in ontwikkeling van de eerste twee leerjaren.  De vraag is of 

men dezelfde tijd en energie nog kan opbrengen voor ontwikkeling van de 

andere leerjaren. In de ogen van de ondervraagden is dit het moment dat 

betrokkenen nieuwe impulsen moeten krijgen, „omdat het nieuwtje ervan af 

is‟, „enthousiasme kan wegzakken‟ of „waardering wegvalt omdat je niet zo 

speciaal meer bent‟ . 
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Voorwaarden voor het onderwijsprogramma: beroepsidentiteit, authenticiteit, 

geïntegreerde didactiek 

Er komen voorwaarden naar voren die betrekking hebben op het materiaal, het 

onderhouden van de motivatie van leerlingen, de vakkenintegratie en de 

implementatie van het concept Vakcollege. 

 

Materiaal 

 Aansluiting lesmateriaal (vakkennis en –vaardigheden) bij de doelgroep. 

 Men is in afwachting van de ontwikkeling van een „bruikbaar en niet te 

ingewikkeld‟ model voor een portfolio voor de eerste leerjaren door De 

Werkmaatschappij van het Vakcollege.  

 

Motivatie 

 Afwisseling en „doe-dingen-doen‟ zijn voor het onderwijs aan 

onderbouwleerlingen van het Vakcollege sleutelwoorden (elke dag 

techniek, kunnen lopen en bezig zijn, ook met gymnastiek en muziek). 

 

Vakkenintegratie 

 Regelmatig overleg in een klein interdisciplinair team met docenten 

bevordert het vermogen om snel te handelen en de verschillende vakken op 

elkaar af stemmen. Een grotere groep betrokkenen belemmert de 

slagkracht. 

Binnen dit Vakcollege is men met een klein vrijwillig ontwikkelgroepje 

begonnen de vernieuwing „bottom-up‟ vorm te geven. Zo hebben de 

voortrekkers van de eerste leerjaren van dit Vakcollege gewerkt aan 

integratie van vakken door bijvoorbeeld sectorvakken als wiskunde, natuur- 

en scheikunde en economie in dienst te stellen van het vak techniek. Een 

kleine vrijwillige groep van docenten heeft zo‟n vier jaar geleden tijd van 

de directie gekregen om het concept Vakcollege uit te werken. Door met 

elkaar „een paar dagen op hei te gaan zitten‟, ontstonden groepsprocessen 

en gemeenschappelijk ideeën en kreeg het concept handen en voeten. Na de 

start van het Vakcollege heeft het groepje afgesproken elke week minimaal 

één uur te overleggen; vijf mensen van wiskunde, Nederlands, Engels, 

Mens en Natuur (M&N) en later van natuur- en scheikunde kwamen 

regelmatig bijeen. Voordeel daarvan was dat men als klein team snel kon 

handelen; ervaringen werden besproken („wat gaat goed, wat kan beter, 

wat moeten we niet meer doen‟) en verbeteringen werden doorgevoerd. Zo 

heeft men de opleiding twee jaar lang doorontwikkeld.  
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Implementatie van het concept Vakcollege 

 Gebruik maken van de sterke punten van het onderwijsconcept Vakcollege 

en deze zien vast te houden en je als school daarop profileren. 

 Blijvende ondersteuning en waardering van het management  voor het 

opleidingsteam om demotivatie na twee jaar te voorkomen.  

 

Verwerkingsactiviteiten van leerlingen 

 

Ontdekken  

Bij het ontdekkend leren gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen kennis en 

vaardigheden ontdekken die betekenis hebben en die nodig zijn om een technisch 

beroep goed uit te kunnen oefenen; of leerlingen ervaring opdoen op basis van eigen 

leervragen;  en of sprake is van interactie tussen leerlingen (zij leren bijvoorbeeld 

door samen te werken rondom een opdracht die in het teken staat van een technisch 

beroep). 

 

Ontdekkend leren  

Leerlingen achterhalen kennis en kunde die zij nodig hebben om later een technisch 

beroep goed te kunnen uitoefenen op een ontdekkende manier, aldus een van de 

ondervraagden. Dat gebeurt op grond van ervaringen van leerlingen en de leervragen 

die daaruit ontstaan (zie hierna). Ook voeren mentoren en alle docenten gesprekken 

met leerlingen zodat leerlingen ontdekken welke relevante kennis en kunde zij nodig 

hebben om een technisch beroep te kunnen uitoefenen. Zo geeft een van de 

ondervraagden aan: „dat gebeurt continue (…)  aangeven dit is wat je nodig hebt om 

daar te kunnen komen.  Dat maakt waarom ze fanatiek zijn. Ze weten waarom ze iets 

doen en waar je heen moet (…). Er wordt gekeken naar wat goed is om de 

doorstroom van leerlingen te bevorderen en wat de leerling nodig heeft‟ . 

Het volgende voorbeeld van een van de ondervraagden is illustratief voor het 

ontstaan van inzicht van de leerling in eigen bekwaamheden. In het reguliere vmbo 

is vaak „strijd‟ over de keuze voor een niveau; moet een leerling de basisgerichte 

leerweg volgen of de kadergerichte leerweg? Bij leerlingen van het Vakcollege hoeft 

in 95% van de gevallen de school niet meer te vertellen tot welke leerweg een 

leerling in staat is: „Dat weten de Vakcollege-leerlingen zelf heel goed. Het een 

kwestie van weten waar je mee bezig bent en steeds inzetten op de vraag: waarom, 

wat doen, hoe doen……dat motiveert‟, zo geeft een van de ondervraagden aan. 

 

Eigen leervragen 

Werken vanuit de leervragen die bij leerlingen ontstaan, vindt men belangrijk. „We 
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zijn klantgericht bezig‟, zegt een ondervraagde.  Men stimuleert dat ook en probeert 

de leervragen van leerlingen steeds weer „tevoorschijn te toveren (…) door te 

vragen: wat wil je hier halen?‟  

Inspelen op alle individuele leervragen afzonderlijk is niet haalbaar; maar als 

leerlingen vergelijkbare leervragen hebben, dan speelt men er wel op in. Dit 

betekent dat onderdelen van het programma per jaar kunnen verschillen. De 

invulling van Mens & Natuur (M&N) bijvoorbeeld is in hoofdzaak wel hetzelfde 

maar het ene jaar wordt begonnen met een onderwerp als de Europese Unie dat 

wordt vormgegeven op grond van input en  vragen van leerlingen. Het  andere jaar 

brengt de docent meer zelf in. Kortom, de thema‟s die de revue passeren, worden 

aangepast en aangevuld met eigen materiaal met opdrachten en  op grond van 

behoeften en interesses van leerlingen. De leerdoelen worden daarbij niet uit het oog 

worden verloren, want „na het tweede leerjaar en het vierde leerjaar moet je wel je 

doelen bereikt hebben‟.   

 

Samenwerking tussen leerlingen  

Leerlingen werken aan samen aan projecten en maken bij techniek samen 

praktijkopdrachten; opdrachten die in het teken staan van een technisch beroep. Het 

stukje theorie dat bij zo‟n opdracht hoort, moeten leerlingen wel individueel 

verwerken; dat geldt ook voor de verslaglegging. 

Het samenwerken heeft men van meet af aan zo voor ogen gehad en dat loopt 

volgens een van de ondervraagden goed. De docent stuurt bij als samenwerking 

tussen leerlingen onverhoopt niet zo goed loopt of als de verschillen tussen 

leerlingen die samenwerken al te groot worden.  

 

Reflectie 

Bij het kenmerk reflectie gaat het om de vraag of leerlingen zelf nadenken over wat 

ze hebben geleerd en hebben ervaren; of ze dat samen met andere leerlingen of 

samen met hun mentor of docent doen. 

 

Individueel reflecteren 

Reflectie vormt onderdeel van de formule van het Vakcollege. Het Edison 

Vakcollege heeft individuele reflectie ook hoog in het vaandel staan; dit wordt 

bewust gestimuleerd. Dit in tegenstelling tot het conventionele onderwijs waar 

nauwelijks aandacht is voor reflectie; daar is het „leren, verwerken en toetsen‟, aldus 

een van de ondervraagden. „Juist het reflecteren binnen de Vakcollege-opdrachten is 

een hele belangrijke‟ (…). Vragen als „hoe wordt er geleerd en hoe kom je tot die 

oplossing, beviel de samenwerking, wat vond je lastig, leuk, noem vijf delen van je 
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werkstuk waar je meer inzicht in hebt gekregen is iets van ons‟.  

 

Reflectie samen met andere leerlingen  

Gezamenlijk nadenken over wat leerlingen geleerd en ervaren hebben, gebeurt 

volgens een van de ondervraagden „minimaal‟. Wel wordt informatie bij de 

klassikale presentatie gedeeld met andere leerlingen, zodat  leerlingen van elkaar 

horen hoe ze tot bepaalde oplossingen van vraagstukken zijn gekomen. Of de 

leerlingen er vervolgens wat mee doen, is niet bekend. Een van de ondervraagden 

betwijfelt dat.  

 

Reflectie samen met een docent of mentor  

Leerlingen denken samen met een docent na over wat ze geleerd en ervaren hebben; 

aanvankelijk oefent de docent met de leerling, later moet de leerling het zelfstandig 

doen. Dat  komt bijvoorbeeld tot uiting in het eindproduct (het werkstuk) en de 

daarbij behorende presentatie. Leerlingen leggen hun keuzes uit. Eerst oefenen ze 

met dit proces, later moeten leerlingen dit reflectieproces zelfstandig kunnen.  

 

Knelpunten in de verwerkingsactiviteiten van leerlingen (ontdekken en reflectie) 

 Als een sterke oriëntatie op vakmanschap en het belang van reflectie niet 

worden ingezien door nieuwe docenten omdat zij niet gewend zijn volgens 

deze principes te werken, dan bestaat het gevaar dat het concept Vakcollege 

wordt uitgehold. 

 

Voorwaarden voor verwerkingsactiviteiten van leerlingen (ontdekken en reflectie) 

 Leerlingen eerst laten oefenen met reflecteren op hun ervaringen en hen 

daarin begeleiden, zodat ze dat later zelfstandig kunnen. In het algemeen 

vinden leerlingen reflectie niet lastig, maar het wordt  door de leerlingen 

niet als het meest interessante onderdeel  ervaren. De mate waarin reflectie 

als moeilijk wordt ervaren, is afhankelijk van de aandacht die er op de 

basisschool van de leerlingen aan is besteed. Desalniettemin kunnen 

leerlingen die het niet kunnen, het wel goed leren, geeft een van de 

ondervraagden aan. „Het moet als het ware inslijten; maar na een half jaar 

doen ze het vanzelf‟ . 
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Begeleidingsactiviteiten door docenten 

 
Instructie 

Bij het kenmerk instructie staat de vraag centraal in hoeverre docenten de 

leerlingen helpen waar de (onderliggende) leerstof moeilijk is bij het verwerven van 

kennis en inzicht: doen docenten voor hoe leerlingen een complexe taak of opdracht 

moeten aanpakken; of de docenten de leerlingen ondersteunen alleen waar zij 

ondersteuning nodig hebben en of docenten rekening houden met wat leerlingen 

zelfstandig aankunnen (adaptief). 

 

Hulp bij aanpak complexe taak of opdracht 

De leerlingengroepen van dit Vakcollege zijn over het algemeen zwak. Daarom 

vindt men „voordoen‟ en aanschouwelijk onderwijs van groot belang. Het 

aanschouwelijk maken gebeurt op verschillende manieren. Vaak door „het‟ gewoon 

te laten zien; „niet uitleggen maar laten zien; daar leren ze het meest van‟, zegt een 

van de ondervraagden.  De leerlingen leren op deze wijze veel meer dan uit een boek 

(„Dat werkt niet bij deze leerlingen‟). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van zoveel 

mogelijk beeldmateriaal, meer dan in de gemiddelde lessen omdat „dat makkelijk 

leert‟.  

De docent wijst zoveel mogelijk op de brede toepasbaarheid van handelingen of 

leerstof. Als een opdracht  bijvoorbeeld over zagen gaat, dan laat de docent de 

handeling zien om vervolgens „uit te waaieren‟ naar verschillende 

toepassingsgebieden zoals zagen in kuststof, in hout en in metaal.  

Theorie wordt zo „klein‟ mogelijk gehouden. 

 

Ondersteuning (adaptief) 

De docenten ondersteunen de leerlingen waar zij dat nodig hebben en men houdt 

rekening met wat de leerlingen zelfstandig aankunnen. „Dat is differentiatie‟, zegt 

een van de ondervraagden. De primaire insteek is klassikale instructie om zo 70% 

van de leerlingen te bereiken. Vervolgens gaat men individueel aan de slag en 

begeleidt leerlingen die dat nodig hebben, individueel. 

Het geven van aanschouwelijk onderwijs en de wijze waarop rekening wordt 

gehouden met verschillen tussen leerlingen, wordt volgens de ondervraagden niet 

voorgeschreven in de formule van het Vakcollege. De wijze waarop men binnen dit 

Vakcollege differentieert en maatwerk levert, is proefondervindelijk ontstaan. Het 

karakter van techniekdocenten heeft daarbij een rol gespeeld („We zijn van hetzelfde 

slag; wij geven een praktijkvak en we zijn praktisch ingesteld en vanuit die visie 

werken we. Het zit beetje in ons‟). En bovendien geven de ondervraagden aan dat het 
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ook bijna niet anders kan, omdat het type leerling nogal varieert. Dit Vakcollege 

werkt namelijk met leerlingen in drie typen klassen (leerwegondersteund, basis- en 

kaderleerlingen) en „dat is dus logisch om zo te werken‟. In de brugklas zitten alle 

leerlingen samen en in de overgang van leerjaar één naar leerjaar twee gaat men 

definitief indelen; er wordt dan bepaald wie in welke tweede klas komt te zitten. In 

de ene tweede klas zitten leerlingen met leerwegonderwijsondersteuning en de 

basisleerlingen  samen. De kaderleerlingen vormen de andere tweede klas.  

 

Coachen 

Bij het kenmerk coachen gaat het om de vraag in hoeverre docenten leerlingen 

begeleiden bij het leren reflecteren op studievoortgang; bij het leren reflecteren met 

als doel een richting voor de toekomst te bepalen (loopbaanbegeleiding); en in 

hoeverre docenten hun begeleiding richten op bewustwording van eigen 

competenties van leerlingen en op bewustwording van het verschil tussen eigen 

competenties en vereiste beroepscompetenties. 

 

Begeleiding bij het leren reflecteren op de studievoortgang 

Op dit Vakcollege begeleiden de docenten de leerlingen bij het reflecteren op hun 

studievoortgang en begeleiden hen bij vragen als „waar wil ik naar toe, wat wil ik 

leren en wat moet ik doen om een bepaald technisch beroep te kunnen uitoefenen‟.  

Mentoren en docenten voeren daarover gesprekken met leerlingen. 

  

Begeleiding bij reflectie op loopbaan en op (vereiste) competenties  

Docenten van dit Vakcollege stimuleren de leerlingen na te denken over een 

loopbaan in de techniek en wat daar voor nodig is. Men vindt dat belangrijk (zie 

verwerkingsactiviteiten van leerlingen: ontdekken). 

Omdat Vakcollege-leerlingen al een keuze voor de techniek hebben gemaakt, 

hoeven zij – in tegenstelling tot reguliere vmbo-leerlingen niet mee te doen aan PSO 

(praktische sectororiëntatie). Toch is een Vakcollege verplicht leerlingen aan 

beroepen in andere sectoren te laten snuffelen. Dat gebeurt dan ook op dit 

Vakcollege; docenten maar ook de decaan van dit Vakcollege stimuleren de 

leerlingen om te snuffelen aan andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld in de sector 

consumptief of welzijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld via filmpjes uit de Klokhuisserie 

of door op excursie te gaan naar een hotel in de buurt. Op die manier brengt men 

naast de technische beroepen ook andere beroepen over het voetlicht.  

Men heeft een duidelijke visie: leerlingen worden niet gepusht om in de techniek te 

blijven, wel probeert men de leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. „Als 

leerlingen twijfels hebben, dan zijn we de laatsten die ervoor gaan liggen‟, zegt een 



65 

 

van de ondervraagden illustratief. Het management (de decaan) draagt expliciet uit 

dat er ook andere wegen dan techniek zijn. Zo is er de mogelijkheid om na het 

tweede leerjaar te switchen naar een andere opleiding; „dat vangnet is er‟. In 

concreto zijn er slechts een of twee Vakcollege-leerlingen die switchen en kiezen 

voor iets anders, bijvoorbeeld voor Handel of Zorg en Welzijn. 

 

Docenten maar vooral de mentoren helpen leerlingen zicht te krijgen op wat zij aan 

kennis en kunde hebben en wat nodig is om een technisch beroep uit te oefenen (zie 

verwerkingsactiviteiten van leerlingen: ontdekken). Hierin wijkt men niet af van wat 

in de formule van het Vakcollege wordt voorgestaan. 

 

Begeleiden bij opdrachten met als doel bevorderen van vaardigheden om 

zelfstandig te kunnen leren 

Bij dit kenmerk is de vraag in hoeverre de docenten de leerlingen begeleiden in het 

verwerven van vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren (zelfregulerende 

vaardigheden): begeleiden docenten de leerlingen bij het ontdekkend leren (wijze 

van (samen)werken); begeleiden docenten bij het leren sturen van het eigen 

leerproces en in hoeverre trekken docenten zich daarbij steeds verder terug en 

krijgen de leerlingen een toenemende verantwoordelijkheid voor eigen leerproces; 

en begeleiden docenten de leerlingen bij het ontwikkelen en onderhouden van 

discipline en motivatie. 

 

Ondersteuning bij ontdekkend leren en bij zelfstandig leren 

Leerlingen krijgen opdrachten waarmee het ontdekkend leren of het „out-of-the-box-

denken‟ wordt gestimuleerd. In welke mate de docent de leerlingen daarbij 

ondersteunt of instrueert, is afhankelijk van de opdracht.  Zo is er een opdracht bij 

techniek om een klein technisch apparaat dat de leerling van thuis meeneemt, 

bijvoorbeeld een oude gsm of een afstandsbediening, uit elkaar te halen.  De enige 

instructie van de docent daarbij is het apparaat zo netjes mogelijk uit elkaar te halen. 

Bij andere opdrachten wordt meer instructie en ondersteuning geboden, bijvoorbeeld 

bij de opdracht  „de vrije val van het rauwe ei‟. De opdracht is een ei van vier meter 

hoog te laten vallen en een zodanige technische constructie te bedenken dat het ei 

heel beneden komt. Bij dit soort opdrachten geven docenten altijd aan hoe deze aan 

te pakken; bovendien werkt men vanuit  vaste kaders, namelijk DTMC: denken, 

tekenen, maken, controleren (werkt het wat je hebt gemaakt). Leerlingen beginnen 

niet zomaar, maar worden geacht bij dat ontdekkend leren te werken vanuit deze 

structuur.  
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Een van de respondenten geeft aan dat het bedrijfsleven vraagt om zelfstandigheid. 

Dit Vakcollege streeft er naar dat leerlingen leren anticiperen op wat zij straks in het 

bedrijfsleven tegenkomen; dat maakt hen tot een goede vakmensen. Leer je 

leerlingen „iets repeterends, dan werkt dat niet‟.   

Het aanleren van zelfstandigheid lukt volgens een van de ondervraagden niet bij alle 

leerlingen. Dit Vakcollege heeft twee groepen leerlingen in huis. De ene groep 

leerlingen zal later het repeterende meer simpele werk doen, zoals banden 

verwisselen en remschijven controleren; dit zijn de lager ingeschaalde vakmensen in 

bedrijven. De andere groep leerlingen zal later het meer creatieve werk doen. Deze 

groep heeft het analyserend vermogen, bijvoorbeeld om autostoringen op te lossen. 

„Dit zijn dus twee verschillende groepen technici. We hebben beide groepen in huis. 

Aan ons de taak om er uit te halen wat er in zit‟, aldus een van de ondervraagden. 

 

Of docenten in de loop der jaren hun sturing gedoseerd terugnemen, daarover 

durven de ondervraagden nu geen uitspraak te doen. Wel zijn er volgens een van de 

ondervraagden „geluiden‟ van bovenbouw-docenten die een ander soort leerling in 

de bovenbouw zien verschijnen (op dit Vakcollege  komen Vakcollege-leerlingen en 

reguliere vmbo –leerlingen die voor techniek kiezen in het derde leerjaar samen in 

één klas). Zo wordt aangegeven: ‟Er zit meer in Vakcollege-leerlingen; zij pakken 

iets anders op, het zijn aanpakkers, ze  zijn zelfstandiger en het ligt allemaal op 

hoger niveau.‟  

Of hier het concept van het Vakcollege debet aan is, dat durft men niet te zeggen; 

„Misschien hebben ze in de onderbouw wel in kleinere klassen gezeten en (…) deze 

leerlingen zijn al vanaf het eerste jaar gemotiveerd voor techniek‟. Waar het aan 

ligt, is dus de vraag. „Het enige dat je kunt zeggen, is dat het andere leerlingen zijn‟, 

aldus een van de ondervraagden. 

 

Hulp bij het ontwikkelen en onderhouden van discipline en motivatie 

Leerlingen hebben over het algemeen weinig motivatieproblemen omdat deze 

leerlingen bewust voor het Vakcollege techniek hebben gekozen. Toch spreken 

docenten de leerlingen wel aan op hun motivatie („Je hebt voor techniek gekozen en 

we verwachten wat van je‟), ook omdat het natuurlijk pubers blijven met zeker de 

nodige motivatiedips. 

In het verleden werkten reguliere groepen en Vakcollege-leerlingen tegelijk op het 

leerplein aan hun weektaken. Dat heeft de school veranderd omdat  Vakcollege-

leerlingen last hadden van de minder gemotiveerde reguliere vmbo-leerlingen. 

Momenteel werken twee Vakcollege-klassen tegelijk  op het leerplein.  

Er is ook veel aandacht voor disciplinering. Bij een vak als techniek staat de 
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veiligheid hoog in het vaandel. Er wordt hoog op ingezet, bijvoorbeeld het gebruik 

van veiligheidsbrillen en het veilig en netjes gebruiken van gereedschappen. Men 

zorgt er voor dat dergelijk vereist gedrag wordt geautomatiseerd en ingesleten raakt 

(„Je moet het elke keer zeggen‟). Docenten moeten bovendien een voorbeeldfunctie 

vervullen, anders rekenen de leerlingen de docenten daarop af. Disciplinering  lukt 

goed. Zo geeft een ondervraagde aan: „Na één of twee maanden pakken ze 

automatisch een bril als ze gaan boren.‟ 

 

Knelpunten in de begeleidingsactiviteiten door docenten 

 Dit Vakcollege werkt nu nog met relatief kleine groepen, maar die groepen 

worden langzamerhand groter. Dit betekent dat individuele begeleiding van 

leerlingen door docenten en de mogelijkheid om rekening te houden met 

verschillen tussen leerlingen op termijn lastiger gaat worden. Differentiatie 

en maatwerk komen onder druk te staan 

 

Voorwaarden voor realisering van begeleidingsactiviteiten door docenten 

Er worden geen voorwaarden naar voren gebracht. 

 

Evaluatie 

 

Toetsing van kennis, inzicht en (deel)vaardigheden 

Bij dit kenmerk staat de vraag centraal in hoeverre de docenten via toetsing en 

evaluatie zicht krijgen op de studievoortgang; op de beelden die leerlingen hebben 

van technische beroepen en hoe deze beelden zich ontwikkelen; en in hoeverre 

leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om stappen te nemen en keuzen te maken 

in hun leren en handelen op basis van de uitkomsten van reflectie. 

 

Toetsing van studievoortgang 

Docenten krijgen zicht op de studievoortgang, bijvoorbeeld via toetsing van kennis, 

inzicht en vaardigheden van de AVO-vakken. Voor deze vakken gebruikt men 

dezelfde toetsen als in het reguliere vmbo-onderwijs (kader en basis). Wel 

verschillen beide onderwijstypen in het aantal uren AVO dat wordt aangeboden. 

Vakcollege-leerlingen krijgen tien uur techniek en volgen minder uren in de AVO-

vakken dan reguliere leerlingen. Vakcollege-leerlingen krijgen weliswaar dezelfde 

lesstof, maar zij moeten dat in minder lestijd verwerken. In de optiek van de 

ondervraagden moeten Vakcollege-leerlingen daarom harder werken. Een van de 

ondervraagden geeft aan hoe opvallend het is dat Vakcollege-leerlingen uit de 

kaderklas het afgelopen jaar in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hoger 
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scoorden op de toetsen (cito-scores) dan reguliere klassen. Dat is opvallend,  temeer 

omdat in deze groepen relatief veel probleemkinderen zitten. Of dit toeval is, valt 

niet te zeggen. Een van de ondervraagden geeft aan dat Vakcollege-leerlingen door 

hun werkhouding  wel veel hebben geleerd en mogelijk speelt de manier waarop de 

docenten lesgeven, ook een rol: „deze  docenten bieden heel veel structuur‟.  

 

Toetsing van beroepsbeelden   

De school heeft verschillende activiteiten georganiseerd waardoor Vakcollege-

leerlingen zich een beeld kunnen vormen van welke technische beroepen er zoal 

bestaan (zie onderwijsprogramma: beroepsidentiteit). Of docenten via toetsing en 

evaluatie zicht krijgen op welke beelden leerlingen hebben en hoe die beelden zich 

ontwikkelen is niet bekend. Wel wordt gewerkt met beroepskeuzetests.  

 

Assessment van brede competenties  

Bij het kenmerk assessment van brede competenties is de vraag in hoeverre men zo 

nu en dan toetst of een leerling in staat is om bekwaam te handelen in een 

levensechte beroepssituatie.  

 

Toetsing handelingsbekwaam 

Of leerlingen zo nu en dan worden getoetst met de bedoeling na te gaan of zij in 

staat zijn om bekwaam te handelen in een levensechte beroepssituatie is niet bekend. 

 

Knelpunten in evaluatie van het onderwijsaanbod 

Er zijn geen knelpunten genoemd. 

 

Voorwaarden voor realisering evaluatie van het onderwijsaanbod 

Er zijn geen voorwaarden genoemd. 

3.5  Effecten van het aanbod in  de ogen van de ondervraagden van 
het Edison College 

In dit deel gaan we in op de effecten. Eerst komen de leereffecten en de verschillen 

tussen Vakcollege-leerlingen en reguliere leerlingen aan de orde. Daarna bespreken 

we andere effecten die de ondervraagden percipiëren na twee jaar Vakcollege-

onderwijs. Als dezelfde effecten door meer ondervraagden worden genoemd, geven 

we dat expliciet aan. We sluiten af met kenmerken uit onderdelen uit het 

onderwijsaanbod die volgens de informanten hebben bijgedragen aan de effecten. 
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Leereffecten 

 

De belangrijkste gepercipieerde leereffecten voor de Vakcollege-leerlingen in de 

eerste twee leerjaren 

Alle ondervraagden percipiëren in meer of mindere mate concrete leereffecten.  De 

volgende leereffecten worden genoemd. 

 

 Betere technische vaardigheden en kennis van techniek 

Vakcollege-leerlingen hebben een voorsprong op reguliere leerlingen; ze hebben 

structureel betere technische vaardigheden en meer kennis van het vak techniek. Een 

van de ondervraagden geeft aan dat je dit leereffect ook mag verwachten omdat deze 

leerlingen tien uur techniek hebben in plaats van twee uur.  

 

 Betere prestaties op AVO-gebied  

Vakcollege-leerlingen uit de kaderklas scoorden afgelopen schooljaar met name in 

de vakken Nederlands Engels en wiskunde hoger op de toetsen (cito-scores) dan 

reguliere klassen. 

 

 Ontwikkeling van een andere denk- en werkwijze; denken in 

mogelijkheden  

Door het stramien van „bedenken, ontwerpen, maken, presenteren‟  leert men 

Vakcollege-leerlingen „op een andere manier tegen techniek aankijken dan met de 

standaardmethodes gebeurt‟.  Daarnaast  gaan Vakcollege-leerlingen „denken in 

mogelijkheden en niet in onmogelijkheden‟. 

 

 Meer compleet beeld van techniek en technisch beroepen 

Vakcollege-leerlingen hebben een completer beeld van wat technische beroepen 

inhouden en van wat techniek inhoudt, dan reguliere vmbo-leerlingen.  

 

 Toename van zelfstandigheid  

Vakcollege-leerlingen zijn zelfstandiger dan reguliere leerlingen. 

 

 Positieve werkhouding 

Alle ondervraagden noemen leereffecten die te maken hebben met een positieve 

werkhouding; zo vindt men de werkattitude van Vakcollege-leerlingen beter en leren 

zij meer gestructureerd in vergelijking met reguliere vmbo-leerlingen. „Vakcollege-

jongens hadden hun werk bijna altijd af. Pakten hun boeken ongevraagd en zaten 

klaar om te beginnen op het leerplein. De toetsen werden netjes op tijd gemaakt. Er 
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wordt bijna nooit wat vergeten (…). Jongens die niet konden plannen in het eerste 

jaar, heeft men begeleid door er dicht op zitten. Dat lukte ook‟, aldus een van de 

ondervraagden. 

Het verschil in werkhouding tussen beide groepen wordt met name duidelijk op het 

leerplein waar reguliere en Vakcollege-leerlingen samenkomen. Aangegeven wordt: 

„onze groepen pakken hun leerboeken vanzelf, terwijl andere groepen nog moeten 

gaan zitten‟.  Verder zijn in de ogen van de ondervraagden Vakcollege-leerlingen 

meer gedreven („Je ziet het fanatisme‟). 

 

Verschillen tussen Vakcollege-leerlingen en reguliere vmbo-leerlingen 

 

Zoals we hiervoor bespraken, zijn er in de ogen van de ondervraagden verschillen 

tussen reguliere vmbo-leerlingen en Vakcollege-leerlingen voor wat betreft de 

leereffecten, namelijk: Vakcollege-leerlingen hebben betere technische 

vaardigheden en meer kennis van techniek, leverden (het afgelopen schooljaar) 

betere prestaties op AVO-gebied, ontwikkelen een andere denk- en werkwijze ten 

aanzien van techniek,  hebben een meer compleet beeld van techniek en technische 

beroepen,  zijn zelfstandiger, en hebben een meer positieve werkhouding (betere 

werkattitude, meer gestructureerd leren, meer gedreven) 

Deze verschillen worden zichtbaar bij de overstap van leerjaar twee naar drie;  dan 

komen reguliere leerlingen en Vakcollege-leerlingen samen in de bovenbouw  en 

„dan zie je gewoon verschil tussen de jongens‟, zegt een van de ondervraagden 

illustratief.  

 

Andersoortige effecten 

 

Andersoortige (on)bedoelde effecten in de eerste twee leerjaren  

 Gering ziekteverzuim 

Vakcollge-leerlingen verzuimen niet of nauwelijks: „Ze zijn altijd allemaal 

aanwezig en weinig ziek‟. 

 

 Plezier in school 

Ouders laten de docenten weten dat hun kind met veel plezier naar school gaat. In de 

optiek van een van de ondervraagden is dit „misschien wel de grootste winst‟.  

 

 Trots (er)  

Leerlingen van het Vakcollege voelen zich trots of trotser dan andere leerlingen. De 

ontwikkeling naar trotse leerlingen noemt een van de ondervraagden „een proces van 
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„ik kan niets tot …we zijn wat‟‟. 

Trots ontstaat allereerst doordat de leerling ervaart dat hij nu iets kan. Waren de 

leerlingen vroeger veelal leerlingen die zich er terdege van bewust waren dat ze „de 

zwakke broeders waren die als laatste gekozen werden bij gymnastiek, die slechts 

figureerden, in het kerstukje en die aan een apart tafeltje zaten‟. Op het Vakcollege 

daarentegen voelen ze zich trots en dat komt door de positieve leerervaringen en 

doordat ze nu iets kunnen. „Nu voelen ze zich vakman, je ziet ze opbloeien al in de 

eerste maanden. Dat wordt ook bevestigd door de ouders‟, geeft een van de 

ondervraagden aan.    

Ten tweede ontstaat trots door groeiend zelfvertrouwen; en zelfvertrouwen is iets 

wat deze populatie leerlingen nu juist nodig hebben. Zelfvertrouwen wordt 

bewerkstelligd door „een stukje pedagogiek waar we mee bezig zijn‟, zegt een van de 

ondervraagden. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld een aparte status (ze lopen in een 

groen shirt) en ontwikkelen status (ze horen nu bij een team; ze worden bijvoorbeeld  

door de conciërge gevraagd bepaalde klusjes in de school te doen). Ook hebben deze 

leerlingen bepaalde privileges; ze gaan bijvoorbeeld regelmatig op excursie.   

Een voorbeeld in dit verband: „Eind eerste jaar is er de zeepkistenrace; ze rijden op 

het terrein met een zelfgebouwde zeepkist. Dat versterkt alleen maar. Dat mogen zij 

van het  Vakcollege en de rest van het vmbo mag of doet dat niet. Daardoor ontstaat 

trots!‟  

Dat leerlingen zich ontwikkelen tot trotse leerlingen is volgens een van de 

ondervraagden wel verwacht. Immers: de populatie leerlingen op deze school bestaat 

uit kinderen die zelfvertrouwen nodig hebben en als dat wordt bewerkstelligd, 

ontstaan trotse leerlingen.  

 

 Vakcollege als laatste redmiddel voor probleemleerlingen 

Een van de ondervraagden geeft aan dat het Vakcollege voor sommige jongens het 

laatste redmiddel is. Dit zijn jongens met wie het gedragsmatig en in cognitief 

opzicht op de basisschool is mis gegaan. Deze leerlingen blijken op het Vakcollege 

over het algemeen wel te functioneren omdat zij op hier op een andere manier 

worden benaderd.  In de optiek van de ondervraagde is het dan de keuze van de 

school: wat laat je toe in het Vakcollege; „wil je sterk gemotiveerde leerlingen die 

topkwaliteit hebben? Of zou het Vakcollege iets zijn voor leerlingen van wanhopige 

ouders die zeggen: „wat moet ik ermee  zou het Vakcollege iets voor hem zijn?‟‟ Een 

van de ondervraagden is van mening dat het Vakcollege ook iets is voor deze 

probleemleerlingen. 

 

 



72 

 

Belangrijke kenmerken van het onderwijsaanbod die bijdragen aan de effecten 

 

De volgende kenmerken van het onderwijsaanbod dragen volgens de ondervraagden 

bij aan de effecten. 

 Tien uur techniek-onderwijs;  

 Het proces van  het bedenken, het ontwerpen, het  maken en presenteren 

van producten en opdrachten; 

 Afwisselend onderwijsprogramma;   

 Insteken op interesses en kunde van de leerlingen;   

Al in het eerste leerjaar werken de leerlingen aan iets wat ze graag doen 

waar ze bovendien ook nog goed in blijken te zijn; daar halen zo ook hun 

trots uit. 

 Themagericht werken; 

Door themagericht werken zien de leerlingen het nut en noodzaak van 

bepaalde opdrachten en leerstof. In het tweede leerjaar bijvoorbeeld is het 

thema voortstuwing. De leerlingen maken waterraketten en die worden in 

het bijzijn van ouders ook echt afgeschoten. 

Vanuit de verschillende vakken is men met dit onderwerp bezig met als 

gevolg dat „leerlingen weten waarom je dat doet en wat je moet weten.‟   

 Kleine groep docenten  

In tegenstelling tot andere klassen werkt dit Vakcollege met een hele kleine 

groep docenten. Dit betekent dat de communicatielijnen kort zijn, er snel 

overleg gevoerd kan worden en men steeds goed geïnformeerd is. Nieuwe 

docenten worden door dit kleine team opgevangen en begeleid.
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4 De resultaten van de schriftelijke 
bevraging: de effectmeting bij leerlingen 

4.1  Inleiding  

Via een webenquête zijn effecten van het onderwijsaanbod op leerlingen en de 

waardering van dat aanbod door de leerlingen in kaart gebracht.  Op beide 

Vakcolleges is de webenquête afgenomen bij leerlingen van de eerste twee leerjaren.  

Dat zijn de leerlingen die van meet af aan Vakcollege-onderwijs hebben gevolgd. In 

dit hoofdstuk rapporteren we de resultaten van de enquête.  

 

In paragraaf 2.2.2 is een uitgebreide verantwoording van de inhoud van het 

ontwikkelde instrument te vinden. De webbased vragenlijst gaat na welk beeld 

leerlingen van techniek hebben en hoe zij staan tegenover techniek. Daarnaast komt 

in het instrument de waardering van leerlingen voor verschillende activiteiten, zoals 

werken aan een product of werkstuk of de contacten met bedrijven, aan de orde om 

vervolgens na te gaan of deze activiteiten in hun ogen hebben bijgedragen aan 

nieuwe/toepasbare kennis of aan een betere beroepsoriëntatie. Tot slot wordt 

ingegaan op het schoolse welbevinden van leerlingen en hun motivatie en keuze 

voor het Vakcollege. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van gevalideerde 

instrumenten. In de tekst wordt hier verder op ingegaan.   

 

4.2  Achtergrondkenmerken 

Van het Petrus Canisius College (PCC) hebben 80 leerlingen de webenquête 

ingevuld, van het Edison College 45. Samen gaat het dus om 125 leerlingen uit 

leerjaar 1 en 2 van het Vakcollege. Het gaat om 71 invullers uit het eerste en 46 

leerlingen uit het tweede leerjaar (van 8 leerlingen is het leerjaar onbekend). Vrijwel 

alle leerlingen hebben de Nederlandse nationaliteit, in totaal 5% van de leerlingen is 

Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans of heeft een andere nationaliteit. Het 

gaat om 110 jongens en 8 meisjes. Bij het Petrus Canisius College is 82% van de 

invullers afkomstig uit het eerste jaar (en 18% uit het tweede leerjaar); bij het Edison 

College komt 23% uit het eerste leerjaar (en 77% uit het tweede leerjaar). Van beide 
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scholen volgt 57% de kaderberoepsgerichte leerweg; van het Edisoncollege volgt 

43% de basisberoepsgerichte leerweg en van het Petrus Canisius volgt 27% de 

basisberoepsgerichte leerweg. Elf leerlingen van het Petrus Canisius College volgen 

een andere leerweg; doorgaans een gecombineerde leerweg kader/gemengd, 

kader/TL of G/TL.  

4.3  Beelden van techniek 

Bij de eerste reeks vragen konden leerlingen aangeven wat voor associaties techniek 

bij hen oproept en in welke mate dat het geval is.  

 

Figuur 4.1: Beelden van techniek 
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Voor deze groep Vakcollege-leerlingen als geheel is duidelijk, dat er vijf beelden 

zijn die ze heel sterk verbinden met techniek, maar ook een aantal zaken die ze 

helemaal niet met techniek associëren. De beelden die voor deze Vakcollege-

leerlingen sterk verbonden zijn met techniek, zijn: 

 

1. Werken met je handen 

2. Iets maken 

3. Werken met gereedschap 

4. Werken met machines en apparaten en 

5. Weten hoe dingen werken. 

 

Deze Vakcollege-leerlingen hebben dus een „hands-on‟, ambachtelijk beeld van 

techniek.  

De top drie van zaken waar de Vakcollege-leerlingen techniek niet mee associëren, 

luidt: 

 

1. Whizzkids en nerds 

2. Werken op een kantoor 

3. Saai, steeds hetzelfde doen. 

 

Jongeren zien het doorgaans als gegeven dat je bij werken in de techniek werk- of 

bouwtekeningen gebruikt. Een meerderheid van de invullers vindt werken in de 

techniek iets voor jongens en mannen.  

Op itemniveau zijn er een paar verschillen tussen de scholen: Leerlingen van het 

Edison associëren techniek minder vaak met „knutselen‟ en hebben vaker het idee 

dat techniek ook een beetje saai kan zijn. Leerlingen van het Edison College zijn 

minder uitgesproken dan de PCC-leerlingen over de relatie techniek en het 

gebruiken van werk-/bouwtekeningen.  

  

Vervolgens is een aantal omschrijvingen aan de leerlingen voorgelegd die te maken 

hebben met (mogelijke) karakteristieken of beelden van techniek als beroep.  
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Figuur 4.2:  Bij techniek denk ik aan…. 

 

 

In figuur 4.2 is te zien, dat de totale groep bij dit onderwerp wat minder 

uitgesproken is dan bij de beelden van techniek. Ook de middencategorie – „een 

beetje‟- wordt vaak gebruikt, wellicht een teken dat jongeren ook beroepen kennen 

(of beelden hebben van technische beroepen) die sporen met de geschetste 

karakteristieken. Leerlingen denken overwegend dat techniek betekent dat je met 

mensen werkt en samenwerkt in een team. Leerlingen associëren techniek niet met 

werken in een laboratorium, wel een beetje met werken in een vuile, lawaaierige 

omgeving en niet noodzakelijk in een fabriek.  

 

Hoe kijk jij aan tegen techniek?, zo luidde de volgende vraag. Hier konden de 

Vakcollege-leerlingen aangeven in hoeverre ze zich in een bepaalde stelling konden 
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vinden: “Nee, dat vind ik niet‟; „Een beetje‟ of “Ja, dat vind ik ook”. In figuur 4.3 

zijn de antwoorden weergegeven.
2
 

 

Figuur 4.3: Hoe kijk jij aan tegen techniek? 

 

 

De meerderheid van de invullers heeft een positief beeld van techniek. Leerlingen 

vinden techniek belangrijk voor de toekomst van Nederland en ze zien dat techniek 

bijdraagt aan nieuwe mogelijkheden en het oplossen van problemen. Voor zichzelf 

ziet een grote meerderheid een technisch beroep wel als een reële optie.  

 

Op basis van samenhang tussen deze items kunnen drie attitude-schalen 

geconstrueerd worden: een schaal die items combineert die verwijzen naar „interesse 

van de leerling in techniek‟; een schaal die items combineert die het „nut van 

techniek‟ aanduiden en een schaal „(technisch) zelfvertrouwen‟ van leerlingen. 

                                                           
2
  Er is een aantal negatief geformuleerde items; die hebben we in de figuur gespiegeld. Zo 

wordt duidelijker zichtbaar hoe de negatief geformuleerde items deel uitmaken van de 

techniekattitude; bij die items staat een negatief oordeel immers voor een positieve attitude.  
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Leerlingen hebben dus een positieve attitude ten aanzien van techniek gecombineerd 

met een „ambachtelijk beeld‟ dat door leerlingen als aantrekkelijk ervaren wordt.  

In tabel 4.4 staan de scores op deze schalen genoemd. 

 

Tabel 4.4:  Gemiddelde schaalscores van de scholen 

 

 
Petrus Canisius 

College 

Gem. score (sd) 

Edison College 

 

Gem. score (sd) 

Schaal: Attitude/interesse in 

techniek 
2.6 (.36) 2.5(.40) 

Schaal: Attitutde tav nut van 

techniek 
2.4 (.28) 2.4 (.27) 

Schaal: (technisch) zelfvertrouwen 

 

2.6 (.41) 

 

2.6 (.35) 

 

1= nee, 2= een beetje, 3= ja 

 

De schaalgemiddelden laten allemaal een positieve attitude ten aanzien van techniek 

zien, leerlingen vinden techniek leuk (interesse), nuttig (nut) en leerlingen denken 

dat ze het kunnen (technisch zelfvertrouwen). Op schaalniveau zijn er geen 

significante verschillen te vinden tussen beide scholen. Ook naar leerweg 

(basisberoeps- dan wel kaderberoepsgerichte leerweg) zijn er geen significante 

verschillen in de scores op de schalen.  

4.4  Activiteiten op het Vakcollege 

Het volgende cluster van vragen is gericht op activiteiten die leerlingen in het 

Vakcollege ondernemen. Bij elke activiteit is gevraagd wat leerlingen ervan vinden, 

maar ook in hoeverre ze denken dat die activiteit ze in de toekomst van nut kan zijn 

en/of in hoeverre ze er iets van opgestoken hebben dat ze in hun thuissituatie kunnen 

gebruiken. 
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Tabel 4.5: Activiteiten op het Vakcollege: „Werken aan product of werkstuk‟ 

(percentages) 

 Petrus Canisius  

College 
Edison 

College 
Totaal 

 nee beetje ja nee beetje Ja Nee beetje Ja 

a.  Vind je het leuk om aan een 

product of werkstuk te werken?  
6% 23% 71% - 26% 74% 4% 24% 72% 

b. Heb je voldoende geleerd 

van het ontwerpen, het maken, 

het uitproberen en het 

presenteren van een product of 

werkstuk? 

8% 46% 47% 2% 47% 51% 6% 46% 48% 

c. Heb je iets van het werken 

aan zo‟n product of werkstuk 

geleerd dat je later goed kunt 

gebruiken (bijvoorbeeld in een 

stage)? 

11% 33% 56% 2% 35% 63% 8% 34% 58% 

d. Heb je door het werken aan 

zo‟n product of werkstuk iets 

geleerd waar je thuis wat aan 

hebt?  

11% 38% 51% 5% 30% 65% 9% 35% 56% 

 

Tabel 4.5 laat zien dat een grote meerderheid van de leerlingen het leuk vindt om 

aan een product of werkstuk te werken. Ongeveer de helft steekt daar naar eigen 

zeggen ook voldoende van op; de andere helft heeft er een beetje van opgestoken. 

Verder is duidelijk dat leerlingen door het werken aan een product of werkstuk in 

vrijwel gelijke mate iets leren „voor later‟ en „voor thuis‟.  

 

Tabel 4.6: Activiteiten op het Vakcollege: „Mensen uit een bedrijf komen naar jouw 

school toe‟ (percentages) 

 Petrus Canisius 

College 

Edison  

College 

Totaal 

 nee beetje ja nee beetje Ja Nee beetje Ja 

a.  Vind je het leuk dat mensen uit 

bedrijven naar jouw school komen 

om jullie les te komen geven?  

6% 19% 75% 5% 43% 52% 6% 27% 67% 

b. Heb je voldoende geleerd van 

wat deze mensen vertellen of 

doen? 

20% 48% 33% 7% 56% 37% 15% 50% 34% 

c. Heb je iets van deze mensen 

geleerd dat je later goed kunt 

gebruiken (bijvoorbeeld in een 

stage)? 

23% 38% 39% 14% 41% 46% 20% 39% 42% 

d. Heb je van deze mensen iets 

geleerd waar je thuis wat aan hebt?  
26% 40% 34% 11% 39% 50% 21% 40% 40% 
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Een ruime meerderheid van de leerlingen staat positief tegenover les krijgen van 

mensen uit bedrijven. Weer steekt men daar in gelijke mate iets van op voor thuis en 

voor later. Als het gaat om de beoordeling van wat ze er nu van geleerd hebben, dan 

zegt de helft „een beetje‟. Hier valt dus winst te behalen. 

 

Tabel 4.7:  Activiteiten op het Vakcollege:‟Zelf op bezoek bij bedrijven in de buurt‟ 

(percentages) 

 Petrus Canisius 

College 

Edison 

College 

Totaal 

 Nee beetje ja nee beetje ja Nee beetje Ja 

a.  Vind je het leuk  om op 

bezoek te gaan bij bedrijven in 

de buurt?  

13% 22% 65% -  35% 65% 8% 26% 65% 

b. Heb je voldoende geleerd 

van die uitstapjes naar 

bedrijven? 

35% 31% 35% 9% 42% 49% 26% 35% 40% 

c. Heb je door dit soort 

uitstapjes naar bedrijven toe 

iets geleerd dat je later goed 

kunt gebruiken (bijvoorbeeld in 

een stage)? 

35% 36% 30% 14% 41% 45% 28% 38% 35% 

d. Heb je van deze uitstapjes 

naar bedrijven toe iets geleerd 

waar je thuis wat aan hebt?  

37% 35% 28% 12% 42% 47% 28% 37% 35% 

 

Ook hier zien we nagenoeg het zelfde patroon terug: Vakcollege-leerlingen vinden 

het in het algemeen leuk om bij bedrijven in de buurt op bezoek te gaan; ze steken 

daar aardig wat van op. Als het gaat om nut voor thuis en later dan zijn de meningen 

weer gelijk verdeeld. Wel is te zien dat de leerlingen van het Petrus Canisius 

gematigder zijn in wat ze hebben opgestoken van de uitstapjes naar bedrijven en ook 

in hun inschatting van wat ze er later of in hun thuissituatie aan hebben.  

De drie tabellen overziend vinden Vakcollege-leerlingen dat ze het meest leren van 

werken aan een product/werkstuk, dus eigenlijk van „zelf doen‟.  

4.5 Enkele aspecten van het onderwijs op het Vakcollege 

Samenwerken 

Op het Vakcollege werk je wel eens samen met andere leerlingen, bijvoorbeeld aan 

een (praktijk)opdracht. Aan de leerlingen is de vraag voorgelegd: leer je door samen 

te werken met andere leerlingen méér, dan dat je alleen leert? 
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Meer dan de helft van de leerlingen (55%) geeft aan méér te leren wanneer ze samen 

met anderen leren. Voor zo‟n 38% van de leerlingen maakt het niet uit: zij ervaren 

geen verschil. En 6% van de leerlingen geeft aan meer te leren wanneer ze alleen 

werken. Tussen de scholen is er geen verschil op dit punt. 

 

Plannen van het schoolwerk 

De volgende vraag luidde: Lukt het je de taken van een opdracht (bijvoorbeeld een 

product, werkstuk, praktijkopdracht) zelf te plannen en binnen de tijd af te krijgen? 

Veertig procent van alle leerlingen geeft aan dat dat altijd lukt. Bijna 56% zegt dat 

dat soms wel, soms niet lukt. “Nee, dat lukt mij meestal niet”, antwoordt 4% van de 

invullers. Kijken we naar de leerlingen van de afzonderlijke scholen, dan geven de 

leerlingen van het Edison College twee keer zo vaak aan in staat te zijn om de taken 

zelf te plannen en af te krijgen (we merken hierbij op dat deze groep bestaat uit meer 

tweede klassers).  

Van alle Vakcollege-leerlingen zegt 41% daar beter in te zijn geworden sinds ze op 

het Vakcollege zitten, en 55% zegt daarin in ieder geval een beetje beter te zijn 

geworden. Vier procent van de invullers is er naar eigen zeggen niet beter in 

geworden. 

 

Loopbaanontwikkeling in het Vakcollege 

Praat je met een leraar of mentor over ervaringen die je op het Vakcollege opdoet en 

wat jouw ervaringen dan betekenen voor het kiezen van een technische richting of 

een beroep later? zo luidde de volgende vraag. Ruim 31% van de leerlingen doet dat 

inderdaad, 47% doet dat soms en 22% doet dat niet. Ook op dit punt is winst te 

behalen, wellicht al door de structuur herkenbaar te maken voor leerlingen.  

Helpt zo‟n gesprek met een leraar of mentor je om te ontdekken welke technische 

richting of beroep wel en niet bij je past en wat je daarvoor moet kunnen en weten? 

was de vervolgvraag. Vijfenvijftig procent van de leerlingen geeft aan dat een 

dergelijk gesprek een beetje helpt; 39% zegt dat een dergelijk gesprek inderdaad 

helpt en 7% vindt een dergelijk gesprek niet nuttig in dit verband. Er zijn geen 

verschillen tussen beide scholen.  

4.6  Invloeden op keuze 

Welke activiteiten hebben jou geholpen bij het ontdekken welke technische richting 

of werk bij jou past? Leerlingen konden meerdere antwoorden aankruisen op deze 

vraag. Het werken aan een product, werkstuk of (praktijk)opdracht heeft voor 64 
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leerlingen (51%) daartoe de belangrijkste rol vervuld. Uitstapjes naar bedrijven 

komen op de tweede plaats, genoemd door 47 leerlingen (38%), op de voet gevolgd 

door samenwerking met andere leerlingen, dat vermeld wordt door 45 leerlingen 

(36%).  Zesendertig leerlingen (28%) noemen mensen uit bedrijven die op school les 

komen geven. En tot slot noemen 24 leerlingen een andere activiteit of 

omstandigheid die ze geholpen heeft bij het ontdekken van de technische richting 

die bij ze past. De grootste groep schrijft dat toe aan gesprekken met personen in 

hun nabije omgeving: vader, oom, broer of opa, die werkzaam zijn in een technisch 

bedrijf. “Mijn opa is automonteur en een groot deel van mijn familie ook en daarom 

vind ik het leuk”. Een tweede groep leerlingen wist al vóór ze aan het Vakcollege 

begonnen welke opleiding ze wilden doen/wat ze wilden worden: “Ik wist meteen 

dat ik het Vakcollege wou doen en ik wist dat het bij Edison was, daarom wou ik 

hierheen”. “Ik doe aan autocross en dan moet ik aan auto‟s sleutelen”. Verder is er 

nog een aantal losse opmerkingen van leerlingen die aangeven dat zij bijvoorbeeld 

nog geen uitstapjes hebben gehad.  

4.7 Keuze voor het Vakcollege 

Wat zijn motieven van leerlingen om voor het Vakcollege te kiezen? Tabel 4.8 geeft 

een overzicht.  

 

Tabel 4.8:  Motieven keuze voor het Vakcollege: ik heb voor het Vakcollege gekozen,   

     omdat …… (percentages) 
 Nee Beetje Ja 

Ik deze opleiding 

interessant vind 
6% 18% 77% 

Deze opleiding past 

bij wat ik kan 
3% 27% 70% 

Ik deze opleiding 

nodig heb voor het 

beroep dat ik wil 

uitoefenen 

3% 26% 71% 

Mijn ouders of de 

leraren op de 

basisschool dat een 

goede keuze vonden 

11% 

 

Edison:   7% 

PCC:     13% 

35% 

 

Edison: 49% 

PCC: 27% 

54% 

 

Edison: 44% 

PCC: 60% 

 

In de tabel is te zien dat de eerste drie redenen elkaar niet zoveel ontlopen. De 

hoofdreden is, dat de leerling zelf de opleiding interessant vindt. Bij de helft van de 

leerlingen speelt mee, dat hun ouders of de leerkrachten van de basisschool het een 

goede keuze vonden.  
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Wel is er een verschil tussen de leerlingen van de twee scholen. Bij het Petrus 

Canisius College wordt vaker aangegeven door leerlingen dat hun ouders of leraren 

een stempel op de keuze drukten, terwijl de leerlingen van het Edison College een 

wat kleinere invloed toekennen aan ouders en leraren. Wellicht speelt hier leeftijd 

een rol: de leerlingen van PCC zitten veelal in het eerste leerjaar.  

 

Driekwart van de leerlingen is achteraf tevreden met de keuze voor het Vakcollege 

en nog eens meer dan 21% is een beetje tevreden. Vier procent van de leerlingen is 

achteraf gezien niet tevreden met hun keuze. Gemiddeld krijgt het Vakcollege een 

7.9 van de leerlingen. Vijf leerlingen waarderen het Vakcollege met een 

onvoldoende. Van alle leerlingen geven er 77 (62%) aan het Vakcollege het cijfer 8 

of hoger. 

 

Gevraagd naar tips hoe het Vakcollege (nog) beter kan worden, formuleert een derde 

van de leerlingen een suggestie. In meerderheid hebben die tips te maken met het 

aanbod: Vakcollege-leerlingen hebben graag nòg meer uren techniek/praktijk in de 

week. Variatie is daarin belangrijk en ook willen de leerlingen graag naar meer 

bedrijven toe, omdat ze die uitstapjes leerzaam vinden. Ook de faciliteiten in de 

school komen bij de tips aan bod: een deel van de leerlingen vraagt om meer en 

betere machines. Een derde cluster tips heeft te maken met wat/wie de leerlingen een 

goede docent vinden. Verstand van techniek is belangrijk, humor en goed luisteren 

naar leerlingen en dat je je op je gemak voelt bij de docent. Een paar tips hebben met 

begeleiding te maken: een klein groepje leerlingen vraagt om meer hulp bij wat ze 

moeilijk vinden, meer tijd en meer uitleg.  

 

Aan de leerlingen is vervolgens de vraag voorgelegd in hoeverre ze van plan zijn 

een technisch beroep te kiezen. In totaal zegt 74% van de leerlingen dat van plan te 

zijn en 7% overweegt het. Twintig procent van de leerlingen weet het nog niet. 

Leerlingen van het Petrus Canisius College lijken iets zekerder in hun keuze dan de 

leerlingen van het Edison College. Van de leerlingen die van plan zijn een technisch 

beroep te kiezen, is geïnformeerd naar welk beroep hun gedachten uitgaan. Een deel 

van de leerlingen heeft nog geen beroep voor ogen, maar weet wel dat de voorkeur 

uitgaat naar een technisch beroep. Een ander deel formuleert het als: „iets met hout‟ 

of: „iets met metaal‟. Een klein deel omschrijft de wens een eigen bedrijf in de 

techniek te starten (een bouwbedrijf, een autoschadebedrijf). Onder de concrete 

beroepen die veel genoemd worden zitten het beroep van automonteur, 

elektromonteur/elektricien, timmerman, lasser, bouwvakker, onderhoudstechnicus, 

kraanmachinist en meubelmaker.  
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Hadden leerlingen ook vóór ze naar het Vakcollege gingen al een duidelijk beeld 

van wat ze later willen worden? Dertien procent van de leerlingen beantwoordt deze 

vraag ontkennend; 45% had „een beetje‟ een beeld en 42%  had inderdaad een beeld 

van wat ze willen worden alvorens naar het Vakcollege te gaan. De leerlingen van 

Petrus Canisius waren hier vooraf wat zekerder over dan de groep leerlingen van het 

Edison College.  

Van de totale groep invullers zegt 57% door het Vakcollege een duidelijker beeld te 

krijgen van wat ze later willen worden. Nog eens 37% zegt dat het beeld in ieder 

geval een beetje duidelijker wordt. Zes procent van de leerlingen (7 in getal) is van 

mening, dat ze door het Vakcollege vooralsnog geen duidelijker beroepsbeeld 

krijgen.  

4.8 Welbevinden op het Vakcollege 

Uit de verkennende gesprekken met beide Vakcolleges kwamen motivatie en 

welbevinden als belangrijke opbrengsten van het Vakcollege naar voren. Voor de 

meting van deze effectvariabelen is gebruik gemaakt van een bestaand instrument, 

dat vier aspecten in kaart brengt:  

 welbevinden in relatie tot docenten; 

 welbevinden in relatie tot medeleerlingen; 

 cognitief zelfvertrouwen, ook wel als „selfefficacy‟ aangeduid;  

 taakmotivatie: hiermee wordt bedoeld de mate waarin leerlingen gericht 

zijn op het ontwikkelen van hun vaardigheden, op leren en het begrijpen 

van schoolwerk.  

 

De volgende items zijn gebruikt om het welbevinden van leerlingen op het 

Vakcollege ten opzichte van hun docenten te bepalen: 

 

De docenten weten meestal wel hoe ik me voel 

Ik kan met de docenten over problemen praten 

Als ik me ongelukkig voel, kan ik daar met de docenten over praten 

Ik voel me bij de docenten op mijn gemak 

De docenten begrijpen mij 

Ik heb een goed contact met de docenten  

Ik zou liever andere docenten hebben 
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Het welbevinden in relatie tot mede-leerlingen op het Vakcollege is gemeten aan de 

hand van de volgende items:  

 

Ik heb veel contact met mijn klasgenoten 

Ik zou liever in een andere klas zitten 

Wij hebben een leuke klas 

Ik kan goed met mijn klasgenoten overweg 

In mijn klas voel ik me soms alleen 

Ik vond het leuk om met de leerlingen uit mijn klas om te gaan 

 

 

Cognitief zelfvertrouwen op het Vakcollege is bepaald aan de hand van de volgende 

items:  

 

Ik weet zeker dat dit jaar alles op school wel zal lukken 

Ik kan op school zelfs de moeilijkste opdrachten maken als ik mijn best doe 

Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar genoeg tijd heb 

Ik kan bijna alles op school als ik het maar blijf proberen 

Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren 

Ik weet zeker dat op school zelfs de moeilijkste taken me wel lukken 

 

En bij het onderdeel „taakmotivatie‟ zijn de volgende items bevraagd: 

 

Ik ben tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik begrijp 

Ik maak liever moeilijke opdrachten waar ik iets nieuws van leer dan gemakkelijke 

opdrachten 

Ik vind het fijn wanneer ik op school iets heb geleerd dat ik belangrijk vind 

Als ik op school iets niet meteen snap, ga ik er juist extra mijn best voor doen 

Ik vind het fijn wanneer ik op school iets nieuws heb geleerd 

 

De scores per item lopen van 1 = klopt helemaal niet, 2= klopt niet, 3 = klopt soms 

wel, soms niet, 4= klopt wel, tot 5 = klopt precies. Over deze maten zijn ook 

landelijke gegevens (groep 8 basisonderwijs en groep 3 van het voortgezet 

onderwijs (vmbo/basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) 

beschikbaar, die verzameld zijn in het kader van het Cohortonderzoek COOL 5-18 

(CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen van 5 tot 18 jaar).  

 

De scores van de scholen op de vier schalen zijn in tabel 4.9 weergegeven.  
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Tabel 4.9: Scores op de schaal welbevinden in relatie tot docenten en 

medeleerlingen, zelfvertrouwen en taakmotivatie 
 Petrus Canisius College 

gem. score (sd) 
Edison College 

gem. score (sd) 

Schaal welbevinden in rel. tot 

docenten 
3.5 (.70) 3.3 (.80) 

Schaal welbevinden in rel. tot mede-

leerlingen 
4.0 (.63) 3.9 (.66) 

Schaal cognitief zelfvertrouwen 3.8 (.66) 
3.9 (.75) 

 

Schaal taakmotivatie 3.8 (.66) 
3.9 (.75) 

 

 

Tabel 4.9  laat zien, dat de scores van de scholen op de vier schalen doorgaans tegen 

een score 4 (dus positief) aan zitten. Alleen de schaalscore voor welbevinden in 

relatie tot docenten zit daar iets onder.   

Op schaalniveau bestaan er tussen de scholen op de hier gepresenteerde 

onderwerpen geen significant verschillen.  

De volgende figuur laat per school de gemiddelde score per item zien.  
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Figuur 4.10: Gemiddelde score per item, per school 
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Omdat het instrument met de vier schalen ook gebruikt wordt in het COOL-

onderzoek zijn er referentiegegevens beschikbaar en kunnen we de scores van de 

scholen vergelijken met landelijke gegevens. We hebben ervoor gekozen om vmbo 

beroepsgericht als “norm‟/referentiewaarde te hanteren. In onderstaande tabel 4.11 

zijn de landelijke gemiddelde scores op de schalen weergegeven.  

 

Tabel 4.11: Landelijke scores op schalen (COOL-data schaalgemiddelden) 

 
BAO VO-3 VO uitgesplitst     

  
groep 

8 

totaal      

VO-3 

vmbo-

beroeps 

vmbo-

tl/gl 
havo vwo 

welbevinden in relatie met leerkracht(en) 3,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 

welbevinden in relatie met medeleerlingen 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 4.0 

cognitief zelfvertrouwen (self-efficacy) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,6 

Taakmotivatie 3,9 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 

 

In tabel 4.12 staan de scores van de twee Vakcolleges naast de landelijke score voor 

het vmbo beroepsgericht.  

 

Tabel 4.12:  Vakcolleges en landelijke gemiddelde score vergeleken 

Gemiddelde schaalscores 
PCC Edison     

vmbo-

beroeps 

welbevinden in relatie met leerkracht(en) 3,5 3,3 3,1 

welbevinden in relatie met medeleerlingen 4,0 3,9 3,9 

cognitief zelfvertrouwen (self-efficacy) 3,8 3,9 3,5 

Taakmotivatie 3,9 3,8 3,4 

 

Tabel 4.12 laat zien dat alle schaalgemiddelden van de twee Vakcolleges hoger zijn 

dan de landelijke scores van vmbo inclusief gl/tl, en ook hoger dan de scores van 3 

havo en 3 vwo.  

 

In de volgende figuur zijn de gemiddelde scores op de vier schalen weergegeven en 

afgezet tegen de norm.   
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Figuur 4.13: Vier schaalgemiddelden (Vakcolleges en landelijk gemiddelde  

vergeleken) 

 

1 = klopt helemaal niet, 2= klopt niet, 3 = klopt soms wel, soms niet, 4= klopt wel,  5 = klopt precies  

 

De figuur laat zien  dat de leerlingen van de twee Vakcolleges over de hele linie een 

hoger gemiddelde (dus positiever) scoren op de schalen. De leerlingen van het 

Petrus Canisius College scoren ten opzichte van de landelijke norm significant hoger 

op de welbevinden-schalen (welbevinden in relatie tot docenten en welbevinden in 

relatie tot mede-leerlingen). Beide Vakcolleges scoren significant hoger dan de 

landelijke norm als het gaat om cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie. Deze 

Vakcollege-leerlingen hebben dus meer zelfvertrouwen en zijn meer gemotiveerd 

voor hun schoolwerk dan de leerlingen in de beroepsgerichte afdelingen in het 

vmbo.  

 

Tot slot 

Aan het einde van de vragenlijst was er gelegenheid voor opmerkingen. Vier 

opmerkingen hadden betrekking op de vragenlijst: „ik kon niet alles invullen wat ik 

belangrijk vond‟; „ik vind deze vragenlijst een beetje te lang en een beetje saai; als 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 
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norm 

significant afwijkend 
van de norm (p<.05) 
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je nou ook filmpjes er tussen door deed was het misschien iets leuker‟. Een aantal 

leerlingen maakte van de gelegenheid gebruik om (nog eens) aan te geven wat ze 

van het Vakcollege vinden. „Ik vind het Vakcollege helemaal te gek.‟ „Ik vind dit een 

leuke school!!!!!!‟. „Ik vind techniek leuk‟. Anderen uiten vooral wensen:‟Ik wil 

meer techniek dan alleen hout‟; „Ik wil meer leerzame uitstapjes‟; „Ik wil meer 

vrijheid om dingen te bedenken‟; „Ik wil meer eigen opdrachten‟.  
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5 Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen   

Voorliggend verslag is het resultaat van onderzoek naar de vormgeving van het 

onderwijsaanbod op  twee Vakcolleges Techniek en de effecten ervan op leerlingen 

in de eerste twee leerjaren. Twee Vakcolleges zijn intensief bestudeerd, te weten: het 

Petrus Canisius College en het Edison College.  

Aanleiding voor dit onderzoek is de volgende. In het schooljaar 2008-2009 is het 

Vakcollege Techniek gestart. Een nieuwe leergang voor jongeren die aan het begin 

van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek willen. 

In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op 

niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf. De 

Werkmaatschappij  van het Vakcollege  - de huidige  Vakcollege Groep - heeft 

samen met de aangesloten Vakcolleges gewerkt aan de vormgeving en inrichting 

van het Vakcollege. In de afgelopen drie jaar zijn de leermiddelen uitgeprobeerd en 

bijgesteld. Jongeren van het eerste uur maken nu drie jaar gebruik van deze 

leermiddelen en de leerroute van het Vakcollege. Een moment om eens met een 

onderzoekersbril te kijken naar deze nieuwe vormgeving van het onderwijs en de 

effecten daarvan op de jongeren.  

De onderzoeksvraag is tweeledig uitgewerkt. Ten eerste de vraag naar de 

vormgeving van het onderwijsaanbod en ten tweede de vraag naar (gepercipieerde) 

effecten van het vernieuwde aanbod op de leerlingen.  

1.   Hoe krijgt het vernieuwde onderwijs in de praktisch-concrete leerroute vorm? 

 In hoeverre voldoet het aanbod aan kenmerken zoals geformuleerd door de 

Werkmaatschappij en voortkomend uit relevante onderwijskundige theorie? 

 Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan?  

 Welke knelpunten signaleren de onderwijsgevenden bij de vormgeving? 

2. Wat zijn (gepercipieerde) effecten van het vernieuwde onderwijs op de 

leerlingen? 

 Wat leren ze? 

 Hoe waarderen ze het onderwijsaanbod? 

 

De resultaten van het onderzoek kunnen allereerst worden gebruikt bij de verdere 

ontwikkeling en implementatie van de praktisch-concrete leerroute van het 

Vakcollege. Ten tweede kunnen de ervaringen van deze scholen voor andere 
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Vakcolleges aanknopingspunten bieden voor de verdere vormgeving van het 

onderwijs en voor het in kaart brengen van effecten op hun leerlingen. Ten derde 

kan het onderzoek fungeren als voorstudie voor een eventueel later te verrichten 

effectonderzoek. Inzichten van betrokkenen bij het Vakcollege ten aanzien van 

vormgeving en effecten en de operationalisaties daarvan vormen een waardevolle 

bijdrage aan theorie- en instrumentontwikkeling voor een grootschaliger evaluatie.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Het onderzoek maakt 

deel uit van het programma kortlopend onderwijsonderzoek 2011, onderzoekslijn 

„Vormgeving van leerprocessen‟; cluster 2: Nieuwe onderwijsvormen in voortgezet 

onderwijs en mbo. 

 

In dit hoofdstuk vatten we de bevindingen samen, blikken we aan de hand van de 

onderzoeksvragen terug op de onderzoeksresultaten en formuleren conclusies en 

enkele aanbevelingen. 

5.1 Vormgeving van het Vakcollege  

Om in kaart te brengen hoe aan de beide Vakcolleges die in het onderzoek zijn 

betrokken, onderwijskundig vormgegeven wordt, is gebruik gemaakt van een 

beschrijvingskader „Kenmerken van een krachtige, beroeps- en  loopbaangerichte 

leeromgeving‟.  Dit is een leeromgeving die de ontwikkeling van de persoonlijke 

bekwaamheid van leerlingen in sterke mate stimuleert; en dan in het bijzonder met 

de focus op het beroepsmatig functioneren.  Voor een uitgebreide beschrijving van 

de vormgeving op beide scholen verwijzen we naar hoofdstuk 3.  

 

De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege is een voorbeeld van een 

krachtige leeromgeving  

We kunnen concluderen dat de praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege 

zoals vormgegeven in de eerste twee leerjaren van de twee onderzochte Vakcolleges 

een voorbeeld is van een krachtige beroeps- en loopbaangerichte leeromgeving.  Op 

beide scholen vormt de ontwikkeling van de beroepsidentiteit duidelijk het 

uitgangspunt. Men probeert dwarsverbanden tot stand te brengen tussen de 

verschillende onderdelen uit het programma, bijvoorbeeld tussen het vak 

Nederlands, het maken van een product of werkstuk en het werken met een 

portfolio. Leerlingen hebben een actieve rol in hun leerproces en worden geacht zelf 

of samen met medeleerlingen betekenisvolle kennis en kunde te ontdekken en op te 
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doen die ze nodig hebben voor een goede beroepsuitoefening. Beide scholen 

stimuleren de leerlingen eigen leervragen te formuleren. Reflectie op ervaringen 

door de leerlingen staat hoog in het vaandel bij beide scholen; leerlingen reflecteren 

individueel, maar ook samen met een docent of een mentor.   

Docenten en mentoren hebben een belangrijke rol in de begeleiding en 

ondersteuning van de leerlingen. Beide scholen hanteren het patroon van klassikale 

instructie om vervolgens leerlingen groepsgewijs of individueel – waar nodig - te 

ondersteunen. Differentiatie om maatwerk te kunnen leveren is nodig, omdat er 

verschillende typen leerlingen zijn. Dat gebeurt op beide scholen ook; ze houden 

rekening met verschillen tussen leerlingen (adaptief). Er is differentiatie in leerstof, 

materialen en in leerwegen, dan wel in niveaugroepen (basisberoeps, kader en 

gemengd). Ook stimuleren de docenten de ontwikkeling van vaardigheden bij de 

leerlingen die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen leren. Dat blijkt overigens 

niet bij elke leerling uit alle leerwegen in gelijke mate te realiseren. Vooral het 

denken vanuit een vast stramien - denken, tekenen, maken en controleren - biedt de 

leerlingen structuur, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van zelfregulerende 

vaardigheden. Beide scholen besteden aandacht aan het ontwikkelen van 

(werk)discipline en motivatie. Over het kenmerk „evaluatie en toetsing‟ is 

onvoldoende informatie verzameld; daarom laten we dit deel hier buiten 

beschouwing.  Op sommige kenmerken van de krachtige leeromgeving geven de 

scholen wel aan dat doorontwikkeling gewenst of nodig is. 

 

Kortom: de wijze waarop beide Vakcolleges hebben vormgegeven aan het concept 

Vakcollege past probleemloos op het sjabloon van de krachtige leeromgeving; beide 

Vakcolleges hebben aan een groot aantal kenmerken handen en voeten gegeven. In 

die zin verschillen de scholen niet van elkaar in de manier waarop ze naar de 

formule van het Vakcollege kijken.  

 

Er wordt nog niet altijd in levensechte contexten geleerd en leerlingen reflecteren 

niet met elkaar  

Op een beperkt aantal kenmerken wijken beide scholen af van de kenmerken van de 

krachtige leeromgeving. Zo bieden beide scholen in de eerste leerjaren niet (altijd) 

authentieke opdrachten in levensechte contexten aan, maar in de hogere leerjaren is 

dat wel bedoeling. Vooralsnog hanteert men opdrachten die zo levensecht mogelijk 

zijn; in ieder geval wordt functioneel, dat wil zeggen bruikbaar en betekenisvol  

geleerd. Leerlingen reflecteren wel, maar niet of nauwelijks samen met andere 

leerlingen.  
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Verschillen tussen scholen: wel of niet vakken integreren; wel of niet werken met 

een portfolio? 

Zoals gezegd verschillen beide scholen over het algemeen niet in de aandacht die ze 

besteden aan de elementen van een krachtige leeromgeving en ze verschillen niet in 

hoe ze tegen het Vakcollege-concept aankijken. Naast nuanceverschillen in de wijze 

waarop beide scholen de eerste twee leerjaren vormgeven, zien we een beperkt 

aantal verschillen tussen de scholen. Allereerst betreft dat de integratie van vakken 

en dan met name van de sector en avo-vakken en het beroepsvak. Op de ene school 

staan de sector – en AVO-vakken in dienst van de techniek; men heeft hier bewust 

voor gekozen en er is van meet af aan aan gewerkt. De andere school heeft hierover 

nog geen standpunt ingenomen. 

Ten tweede verschillen de scholen in de inzet van een portfolio. Alhoewel dit geen 

kenmerk is van een krachtige leeromgeving, kan dit middel wel bijdragen aan de 

realisering ervan. Op de ene school heeft men het portfolio ingevoerd  en gebruikt 

men het als middel voor individuele en gezamenlijke reflectie op kennis en kunde 

die de leerling aan het opbouwen is, voor reflectie op de studievoortgang, op de 

loopbaan en op dat wat een leerling aan competenties nodig heeft voor de 

toekomstige beroepsuitoefening. Ook gebruikt men het portfolio voor toetsing van 

de studievoortgang en van de beroepsbeelden die een leerling heeft en voor de te 

nemen vervolgstappen in de opleiding. Doel van het portfolio is de ontwikkeling van 

meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen. De andere school gebruikt het portfolio 

in de onderbouw niet. 

 

We hebben met „de Vakcollege-formule‟ te maken en een beroeps- en loopbaan-

gerichte didactiek 

Scholen besteden aandacht aan een groot deel van de kenmerken van de krachtige 

leeromgeving  waarin ook een aantal kernkenmerken of uitgangspunten besloten ligt 

zoals geformuleerd door De Vakcollege Groep. Kernkenmerken die we terugzien, 

zijn bijvoorbeeld begeleiding door een klein team van professionals,  een opleiding 

die aansluit bij de praktisch-concrete leerstijl van de jongeren, aandacht voor de 

ontwikkeling van de beroepsidentiteit  (al vanaf het eerst jaar werken leerlingen aan 

de  beroepscompetenties en is er aandacht voor loopbaanoriëntatie) en de aandacht 

voor (zelf)ontdekkend leren zoals dat tot uitdrukking komt in het maken van een 

product binnen het  leergebied Techniek & Vakmanschap.   

De scholen erkennen daarmee het belang van deze kernkenmerken. Dat belang komt 

niet alleen naar voren in de gesprekken die we hebben gevoerd met de 

onderwijsgevenden, maar ook de leerlingen staan er positief tegen over. Dat is terug 
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te vinden op beide scholen; ook de leerlingen blijken het te waarderen om „zelf iets 

te doen‟. 

Voorzichtig  kunnen we concluderen dat we de „Vakcollege-formule‟ in het vizier 

hebben, dan wil zeggen: er tekent zich een beroeps- en loopbaangerichte didactiek 

af. Deze didactiek wordt gekenmerkt door een specifieke manier van leren te leren, 

namelijk: betekenisvol leren conform de uitgangspunten van een krachtige beroeps- 

en loopbaangerichte leeromgeving. 

 

Het Vakcollege kan een brede populatie leerlingen op maat bedienen en kan 

daarmee talenten aanboren  

Beide scholen zijn in staat in de eerste twee leerjaren een brede populatie leerlingen 

te bedienen: er is een aanbod voor zowel kaderleerlingen als voor basisleerlingen, 

maar ook voor een mix van deze twee leerwegen. Binnen deze Vakcolleges is 

maatwerk mogelijk en dat vergroot de kans  om talenten van leerlingen aan te boren. 

Zo kunnen de talenten van twee typen leerlingen worden ontsloten en wordt het 

mogelijk twee groepen technici voor te bereiden op het werk in het bedrijfsleven; 

het werk dat meer op routine is gebaseerd en het werk waarvoor meer creatieve 

vaardigheden en oplossingsmogelijkheden gevraagd worden. 

5.2 Effecten van het onderwijsaanbod  

In dit onderzoek is ook bij leerlingen van de twee Vakcolleges nagegaan welke 

effecten van het onderwijsaanbod zijn aan te wijzen en hoe leerlingen het aanbod 

waarderen. De leerlingen van de twee Vakcolleges die aan het onderzoek hebben 

deelgenomen, zitten op de ene school vooral in het eerste leerjaar, op de andere 

vooral in het tweede leerjaar. Dat betekent dat ze ten tijde van de afname van de 

vragenlijst ongeveer een half, respectievelijk anderhalf jaar onderwijs in het 

Vakcollege gevolgd hebben. 

5.2.1  Waardering en effecten van het onderwijsaanbod in de ogen van 
de leerlingen   

De antwoordpatronen van leerlingen van beide Vakcolleges zijn vrijwel identiek en 

positief 

Een opvallende bevinding is dat de oordelen van de leerlingen grote 

overeenkomsten vertonen; de antwoordpatronen van de beide scholen zijn vrijwel 

identiek. Dat wijst erop dat we - als het gaat om het aanbod bezien vanuit het 

perspectief van de leerlingen - ook iets „te pakken hebben‟, dat in de richting gaat 

van een uniform Vakcollege-concept. De leerlingen van beide scholen verschillen 
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nauwelijks als het gaat om hun attitude ten aanzien van techniek, die is positief;  

leerlingen vinden techniek leuk (interesse), nuttig (nut) en leerlingen denken dat ze 

het kunnen (technisch zelfvertrouwen). Ook verschillen ze nauwelijks in hun beeld 

van techniek of van werken in de techniek. Ze hebben een „hands-on‟ beeld van 

techniek en voor deze jongeren kenmerkt het werken in de techniek zich door 

samenwerken en werken in een team. Een beeld dat deze jongeren aantrekkelijk 

vinden. En dat ook tot uitdrukking komt in een leerstijl: de jongeren geven aan dat 

ze het meest leren van zelf aan een product of werkstuk werken en dat ze meer leren 

wanneer ze samenwerken. Daarmee bouwen de leerlingen technisch zelfvertrouwen 

op.  

 

Vakcollege-leerlingen leren plannen 

Het leren plannen is een vaardigheid die het Vakcollege-onderwijs met zich 

meebrengt en die leerlingen op hun Vakcollege ontwikkelen.  

 

Kiezen voor het Vakcollege omdat het een interessante opleiding is en dat blijkt ook 

zo te zijn 

Leerlingen kiezen vooral uit interesse voor het Vakcollege; ze vinden de opleiding 

interessant.  

De meesten zijn er achteraf tevreden over; slechts enkelen zijn dat niet.  

 

De meesten zien zichzelf later werken in een technisch beroep, maar een deel weet 

dat nog niet 

Driekwart van de leerlingen heeft een technisch beroep voor ogen; een deel 

overweegt het, maar heeft in ieder geval wel iets in de techniek voor ogen. 

Opvallend is dat daarnaast een relatief groot deel van de leerlingen – 20% - het nog 

niet weet.  

 

Een groot deel van de leerlingen krijgt door het Vakcollege een duidelijk(er) 

beroepsbeeld  

Meer dan helft van de leerlingen heeft voorafgaand aan de opleiding een niet al te 

duidelijk beeld van wat ze later willen worden. Eenmaal op school verandert dat; 

94% van de leerlingen zegt een (beetje) duidelijker beeld te hebben gekregen 

dankzij het Vakcollege. 

 

Het werken aan een product slaat aan 

Van werken aan een product of werkstuk gaat de meeste invloed uit op het 

ontdekken wat bij de leerlingen past. Het valt te overwegen om gastlessen en 
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bedrijfsbezoeken te combineren met een actieve „doe-component‟, omdat deze 

leerlingen zelf doen het meest waarderen en er het meest van opsteken.  

 

Het is onduidelijk of loopbaangesprekken als zodanig worden ervaren 

Praten met een docent of mentor over de ervaringen die leerlingen opdoen  en wat 

die betekenen voor het kiezen van een technisch beroep of richting later, gebeurt in 

de ogen van de leerlingen relatief weinig. Echter, het is de vraag of de leerlingen de 

loopbaangesprekken als zodanig herkennen. Als ze de gesprekken noemen, zijn ze er 

wel in meerderheid positief over.  

 

Vakcollege-leerlingen voelen zich op hun school behoorlijk „lekker‟  

Leerlingen voelen zich op hun Vakcollege goed, dat wil zeggen: in hun welbevinden 

ten opzichte van hun docenten of medeleerlingen doen de leerlingen van beide 

Vakcolleges bepaald niet onder voor hun collega-leerlingen in andere schooltypen in 

het land. Ze scoren even hoog of zelfs hoger op dit aspect dan het landelijk 

gemiddelde (vmbo-beroepsgericht). Enige relativering is geboden omdat deze 

vergelijkingsgroep derdejaars leerlingen betreft, terwijl het in voorliggend 

onderzoek gaat om de gegevens van eerste- en tweedejaars Vakcollege-leerlingen. 

 

Het Vakcollege geeft hun leerlingen zelfvertrouwen en weet ze te motiveren 

Op het gebied van hun taakmotivatie (de mate waarin leerlingen gericht zijn op het 

ontwikkelen van hun vaardigheden, op leren en het begrijpen van schoolwerk) en op 

het gebied van hun cognitief zelfvertrouwen scoren de leerlingen van beide 

Vakcolleges significant hoger in vergelijking met landelijke gegevens (leerlingen in 

3 vmbo, 3 havo of 3 vwo).  Op basis hiervan concluderen we voorzichtig dat het 

Vakcollege deze leerlingen zelfvertrouwen geeft en ze weet te motiveren. 

 

Leerlingen waarderen het Vakcollege met een hoog cijfer 

Gemiddeld krijgt het Vakcollege een 7.9 als „rapportcijfer‟ van de leerlingen. 

5.2.2 Waardering en effecten van het onderwijsaanbod in de ogen van 
de onderwijsgevenden 

Leerdoelen van de pijler Techniek en van de pijler Vakmanschap worden bereikt 

Uit de mondelinge gesprekken met onderwijsgevenden van beide Vakcolleges over 

welke effecten van hun onderwijs zij percipiëren op leerlingen in de eerste twee 

leerjaren, blijkt dat men relatief positief is. Terughoudendheid is wel geboden omdat 

het hier gaat om de percepties van twee Vakcolleges en dan ook nog eens over de 

eerste twee leerjaren. Desondanks zijn de eerste tekenen positief. Op beide 
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Vakcolleges worden twee dezelfde leereffecten waargenomen. Allereerst 

ontwikkelen leerlingen vakkennis (zij hebben „betere‟ kennis van techniek in de 

diepte en de breedte) en zij hebben betere technische vaardigheden. Ten tweede 

noemen beide Vakcolleges als leereffecten zaken die te maken hebben met de 

ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden bij leerlingen; zo ontwikkelen zij 

een andere denk- en werkwijze (bijvoorbeeld het vermogen om een taak aan te 

pakken, procesmatig denken; eerst bedenken dan pas maken; weten door te pakken) 

en leerlingen gaan denken in mogelijkheden. 

Met deze effecten worden de beoogde leerdoelen van het Vakcollege-concept 

bereikt. In de eerste pijler „Techniek‟ staat namelijk „het weten‟ centraal en is het 

leerdoel het leren van (vak)kennis. In de tweede pijler „Vakmanschap‟ is het leerdoel 

het leren van vaardigheden: een product bedenken, ontwerpen, maken en 

presenteren.  

 

Verschillen tussen scholen 

Beide Vakcolleges percipiëren daarnaast elk nog andere leereffecten, zoals blijkt uit 

de gesprekken. Zo ziet de een attitudeontwikkeling bij de leerlingen ontstaan, 

namelijk leerlingen die zich ontwikkelen tot kritische vakmensen, terwijl de ander 

aangeeft dat leerlingen betere prestaties leveren op AVO-gebied in vergelijking met 

de reguliere vmbo-ers. Verder signaleren ze dat leerlingen een meer compleet beeld 

van technische beroepen hebben en dat hun zelfstandigheid toeneemt. 

 

Beide Vakcolleges percipiëren naast de genoemde leereffecten elk ook nog 

andersoortige effecten. Op de ene school noemt men vooral effecten die mogelijk 

iets zeggen over het welbevinden van de leerlingen als: gering ziekteverzuim, 

plezier in school en trots bij de leerlingen. De andere school noemt andersoortige 

effecten die eerder te maken hebben met het Vakcollege als aanjager van 

keuzeprocessen en denken over jezelf (Vakcollege leidt tot bewuste en overtuigende 

keuze voor techniek na twee jaar; Vakcollege als trigger voor onbewuste 

leerprocessen; Vakcollege-leerlingen ontdekken „t talent in zichzelf). Daarnaast 

noemt men als effect de positieve uitstraling die het Vakcollege heeft naar ouders en 

basisschoolleerlingen toe. Ten slotte geeft men aan dat het leeuwendeel van de 

Vakcollege-leerlingen weliswaar gemotiveerde leerlingen zijn, maar men 

beklemtoont dat er ook leerlingen in een groep zitten die minder gemotiveerd zijn. 

Daarmee wil men zeggen dat niet alle Vakcollege-leerlingen per definitie 

gemotiveerde leerlingen zijn. 
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5.3 De relatie tussen de vormgeving en de effecten 

Sleutelelementen in de „Vakcollege-formule‟: tien uur techniek en het proces van het 

bedenken, het ontwerpen, het maken en presenteren van een product 

Op de vraag wat nu belangrijke kenmerken zijn uit het onderwijsaanbod die 

bijdragen aan de effecten, verschillen beide Vakcolleges niet van mening, zo blijkt 

uit de gesprekken. Zij noemen twee belangrijke onderdelen. Allereerst is dat het feit 

dat leerlingen tien uur techniek krijgen. Ten tweede is dat het proces van het 

bedenken, het ontwerpen, het maken en presenteren van producten en opdrachten. 

Het ontwerpen, het maken en het gebruiken - zoals  een van de Vakcolleges dit 

proces noemt -  biedt de leerling vrijheid en zelfstandigheid.  Kennelijk spreekt dit 

aan, want het is juist deze activiteit die door de leerlingen het meest wordt 

gewaardeerd, zoals blijkt uit de schriftelijke bevraging van de leerlingen. Zij 

waarderen deze activiteit het hoogst in vergelijking met de andere activiteiten; ze 

vinden deze activiteit niet alleen leuk, ze zeggen er ook van te leren en ze passen het 

geleerde ook toe of verwachten dat te kunnen doen in andere situaties als in stages 

en in een privésituatie (transfer). Bovendien draagt deze activiteit ook bij aan 

oriëntatie op hun loopbaan. 

 

Verschillen tussen scholen over de bijdrage van het onderwijsaanbod aan de 

effecten 

Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen met betrekking tot de vraag wat in de 

ogen van de scholen in het onderwijsaanbod bijdraagt aan de effecten, zo laten de 

gesprekken zien. Zo percipieert men op een van beide scholen dat met name een 

afwisselend programma, de insteek op de interesse en kunde van de leerlingen, het 

themagericht werken en een klein groepje docenten hebben bijdragen aan de 

gepercipieerde effecten. De andere school geeft aan dat het „gehele onderwijsplaatje‟ 

bepalend is. 

 

De conclusie: „de vormgeving van het Vakcollege zorgt voor de gevonden positieve 

leereffecten‟ is nog te vroeg 

Een directe relatie tussen de vormgeving van de praktisch-concrete leerroute van het 

Vakcollege en de (leer)effecten ervan kunnen we in dit onderzoek niet aantonen. Het 

onderzoek is immers beperkt tot de eerste twee leerjaren van twee Vakcolleges. 

Desalniettemin zijn er overtuigende aanwijzingen die aannemelijk maken dat een 

dergelijke relatie er wel is: de mate waarin de vormgeving op beide scholen is 

gestoeld op de formule van het Vakcollege en het concept van een krachtige 

leeromgeving, het gegeven dat leerlingen behoorlijk unaniem zijn in wat ze ervaren 
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en de effecten op taakmotivatie en zelfvertrouwen, vergeleken met leerlingen van 

andere schooltypen. We kunnen in ieder geval concluderen dat - gezien de 

waardering van een relatief groot aantal vormgevingsaspecten door zowel leerlingen 

als onderwijsgevenden  - de Vakcollege-formule een passend concept is voor deze 

doelgroep(en).  

5.4  Knelpunten en voorwaarden in de vormgeving van het aanbod  

 

Uit de mondelinge gesprekken blijkt dat elk Vakcollege zo z‟n knelpunten en 

randvoorwaarden kent. Voor de Vakcollege-specifieke knelpunten en 

randvoorwaarden verwijzen we naar de afzonderlijke case-beschrijvingen. Op deze 

plaats beperken we ons tot de knelpunten en randvoorwaarden die we in beide 

Vakcolleges signaleren. 

5.4.1  Knelpunten  

Er zijn twee clusters van knelpunten die beide Vakcolleges ervaren met betrekking 

tot het onderwijsprogramma, te weten: knelpunten die te maken hebben met de 

motivatie van de leerlingen respectievelijk met de (verdere) implementatie van het 

concept Vakcollege. 

 

Motivatie 

Over het algemeen zijn Vakcollege-leerlingen gemotiveerde leerlingen, maar net als 

reguliere leerlingen komt een motivatiedip evengoed bij de tweedejaars Vakcollege-

leerlingen voor. Sommige docenten vinden het lastig hoe hiermee om te gaan. 

Daarnaast zijn leerlingen weliswaar gemotiveerd voor de techniek, maar lang niet 

altijd voor de andere vakken als de AVO-vakken.   

 

Implementatie van het concept Vakcollege 

De verdere implementatie van het concept Vakcollege staat onder druk. Op de ene 

school is ervaren dat implementatie kwetsbaar is als essentiële knowhow over het 

Vakcollege-concept bij één persoon geconcentreerd is; bij vertrek verdwijnt ook de 

kennis. Op de andere school zorgt het gevoerde toelatingsbeleid voor 

implementatieproblemen en dan vooral met betrekking tot het derde leerjaar. Het 

toelatingsbeleid zorgt ervoor dat leerlingen met specifieke (gedrags)problemen 

worden toegelaten en maakt zij-instroom van reguliere vmbo-ers in hogere leerjaren 

van het Vakcollege mogelijk. Deze laatste groep heeft een andere werkhouding, 

instelling en heeft (nog) niet de Vakcollege-achtergrond en -informatie. De vraag is 
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ook hoe docenten met die instroom moeten omgaan. Het toelatingsbeleid roept bij 

de betrokkenen gemengde gevoelens op. Het moet kunnen maar het gevaar dreigt 

dat het groepsgevoel  - de ontwikkeling van „ik naar we‟ - dat in de eerste twee 

leerjaren is opgebouwd bij zowel docenten als leerlingen wordt verstoord.  

Managementkeuzes die worden gemaakt, zoals het toelaten van bepaalde leerlingen 

om de groepsgrootte op peil te houden, staan in de ogen van de geïnterviewden op 

gespannen voet met idealen van het Vakcollege-concept.  Het is de vraag of met 

name vanaf het tweede leerjaar het Vakcollege-concept in optima forma valt te 

realiseren. Blijft het Vakcollege zich in het derde leerjaar  voldoende onderscheiden 

van het reguliere vmbo-onderwijs?  En wat is de betekenis ervan voor de motivatie 

van de Vakcollege-docenten?  

 

Reflectie 

Reflectie als verwerkingsactiviteit van leerlingen is een belangrijk kenmerk van de 

krachtige leeromgeving en onderdeel in het Vakcollege-concept.  De mogelijkheid 

om te reflecteren door leerlingen wordt bemoeilijkt als bijvoorbeeld nieuwe 

docenten het belang van reflectie niet inzien omdat zij niet gewend zijn te werken 

volgens deze principes of als de klassen te groot worden (en de docent minder 

frequent reflectiegesprekken kan voeren met de leerling).  

  

Differentiatie en maatwerk  

Knelpunt in de begeleidingsactiviteiten door docenten is dat naar verwachting een 

toenemend appèl moet worden gedaan op het vermogen van docenten om te 

differentiëren en maatwerk te leveren. 

Docenten denken te maken te krijgen met groepen die langzamerhand groter worden 

en met een (toenemend) heterogene leerling-populatie. Met name de leerlingen in de 

basisberoepsgerichte leerweg met indicatie leerwegondersteuning vormen een 

specifieke groep. Deze leerlingen die vaak een negatief zelfbeeld hebben, vragen om 

extra aandacht.  

5.4.2 Voorwaarden 

Motivatie  

Afwisseling en „doe-dingen-doen‟, bijvoorbeeld elke dag techniek, kunnen lopen en 

bezig zijn met gymnastiek en muziek, zijn voor het onderwijs aan 

onderbouwleerlingen van het Vakcollege sleutelwoorden. Dat verhoogt hun 

motivatie. 

Leerlingen zijn te porren voor de andere vakken als ze deze vakken nodig hebben 

om iets te maken. 
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Dit zou pleiten voor vakkenintegratie, door zoveel mogelijk de AVO- en 

sectorvakken in dienst te stellen van het beroepsvak techniek.  Dat zou niet alleen 

bevorderend kunnen werken voor de motivatie van de leerlingen voor deze vakken, 

maar dat zou de status en de motivatie van de docenten die de AVO- en 

sectorvakken geven, kunnen verhogen. Werken met gemotiveerde leerlingen werkt 

motiverend voor docenten.  

Om te zorgen voor realistische verwachtingen is het van belang op voorlichtings-

dagen aan te geven dat op een Vakcollege niet alleen maar technieklessen gegeven 

worden, maar ook „gewone‟ vakken. 

 

Implementatie van het concept Vakcollege 

Gebruik maken van de sterke punten van het onderwijsconcept Vakcollege en deze 

zien vast te houden en je als school daarop profileren zijn belangrijke voorwaarden 

voor niet alleen verdere implementatie van het concept Vakcollege, maar ook voor 

de institutionalisering ervan. Blijvende ondersteuning van het Vakcollege-concept 

en waardering van het management voor het opleidingsteam  na de eerste jaren van 

invoering van het concept voorkomt niet alleen demotivatie van de 

onderwijsgevenden na twee jaar, maar draagt ook bij aan verdere implementatie van 

het concept.  

 

Reflectie 

Voorwaarde met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van leerlingen is 

leerlingen eerst te laten oefenen met reflecteren op hun ervaringen en hen daarin te 

begeleiden. Verder is het van belang nieuwe docenten goed te instrueren in de ins en 

outs van het reflecteren. 

 

Appėl op het vermogen tot differentiatie en maatwerk  

Het Vakcollege heeft een heterogene leerling-populatie en moet in staat zijn aan alle 

leerlingen een (beroeps)perspectief te kunnen bieden. Vakcollege-leerlingen in het 

algemeen en basisberoepsgerichte leerlingen in het bijzonder hebben vooral in de 

eerste twee leerjaren baat bij structurering en aansturing van hun leerproces door de 

docenten. Docenten moeten dan in staat zijn de leerlingen te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden en zelfstandigheid maar binnen de 

bandbreedte van wat met deze leerlingen mogelijk is. Het kunnen differentiëren is 

een belangrijke competentie waarover een Vakcollege-docent moet beschikken om 

zo maatwerk te kunnen leveren. 
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5.5 Aanbevelingen  

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen. 

 De leeromgeving kan nog krachtiger worden gemaakt door er voor te 

zorgen dat leerlingen in het kader van de activiteiten „bedrijfsbezoeken‟ en 

„bedrijven die in de school les komen geven‟, zelf  „doe-dingen doen‟;  

 

 De leeromgeving kan nog krachtiger worden gemaakt door er voor te 

zorgen dat leerlingen niet alleen individueel of samen met een docent of 

mentor reflecteren, maar ook met medeleerlingen; 

 

 Een relatief groot percentage van de leerlingen (bijna 70%) zegt niet of 

maar af en toe met een docent of mentor te praten over ervaringen die ze 

opdoen op het Vakcollege en wat die ervaringen betekenen voor de keuze 

van een technische richting of beroep. Vanuit de theorie weten we dat het 

opdoen van ervaringen in een beroepscontext van belang is omdat deze 

ervaringen  de leerlingen informatie geven over wie zij zijn en wat zij 

willen en wat betekenisvol is. De enige manier waarop ervaringen verwerkt 

kunnen worden en ervan geleerd kan worden, is door er op terug te kijken; 

dit wordt ook wel „reflectie in dialoog‟ genoemd  (Den Boer, 2006). 

Leerlingen ontwikkelen daardoor kennis over zichzelf in relatie tot de 

opleiding en werk.  

Het beeld dat de leerlingen schetsen komt niet overeen met het beeld dat de 

ondervraagde onderwijsgevenden schetsen die aangeven dat er wel 

reflectiegesprekken plaatsvinden.  Verder blijkt dat reflectie als knelpunt 

naar voren komt maar ook als voorwaarde. Het verdient aanbeveling voor 

leerlingen meer zichtbaar aandacht te besteden aan „reflectie in dialoog‟; 

 

 De heterogeniteit van de leerling-populatie vraagt om differentiatie en 

maatwerk. Dit type onderwijs moet ondersteunend en gevarieerd zijn en er 

moet worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de leerlingen; het 

onderwijs is idealiter uitdagend en prikkelend en het moet reiken naar de 

zone van de naaste ontwikkeling (vergelijk De Bruijn, 2006, p. 11). Deze 

vereisten doen een groot appėl op het didactisch vermogen van de 

docenten. Over de werving en selectie en professionalisering van docenten 

voor het Vakcollege moet dan ook niet lichtzinnig worden gedacht; 
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 Het  onderzoek heeft een bruikbaar instrument opgeleverd waarmee 

scholen in het kader van hun kwaliteitszorg zelf hun onderwijsaanbod 

systematisch kunnen monitoren en evalueren. Het instrument is in 

modulevorm opgezet, zodat scholen op verschillende momenten delen van 

het instrument kunnen afnemen en zo toch een volledig beeld krijgen van 

de effecten van het aanbod op de leerlingen. De belasting voor wat betreft 

de afname en het invullen voor docent en leerling valt zo goed te reguleren.  

 

 Daarnaast is het aan te bevelen dat de school gebruik maakt van schooldata 

als doorstroomgegevens en uitvalcijfers. Deze kunnen zicht bieden op 

mogelijke sterke en zwakke punten of plekken in de opleiding en kunnen 

worden benut als sturingsmiddel om de verdere vormgeving van het 

Vakcollege en daarmee de doorlopende leerlijn te optimaliseren. Zo kunnen 

scholen vinger aan de pols houden op basis van de ervaringen van hun 

leerlingen en hebben ze de mogelijkheid tot bijstellen. En scholen kunnen 

zo laten zien dat ze doen wat ze beloven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Literatuurlijst 

Boer, P.R. den (2009). Kiezen van een opleiding: van ervaring naar zelfsturing; Can 

it be done? Intreerede door Dr. P.R. den Boer in het kader van het lectoraat 

Keuzeprocessen bij ROC West Brabant.  

Bruijn, E. de (in voorbereiding). Teaching activities and work theories of teachers in 

innovative vocational education in the Netherlands. Utrecht: Utrecht University.  

Bruijn, E. de, & Kleef, A. van (2006). Van idee naar interactie. Docenten en 

deelnemers geven vorm aan competentiegericht leren en opleiden. ‟s-

Hertogenbosch: CINOP.  

Bruijn, E. de, & Leeman, Y. (2011). Authentic and self-directed learning in vocation 

education: Challenges to vocational educators. Teacher and Teacher Education, 

27, 694-702. 

Bruijn, E. de, Leeman, Y., & Overmaat, M. (2006). Authentiek en zelfgestuurd leren 

in het mbo. Pedagogiek, 26 (1), 45-64. 

Bruijn, de, E., Overmaat, M., Glaudé, M., Heemskerk, I. Leeman, Y, Roeleveld, J., 

& Venne, L. van de. (2005).  Krachtige leeromgeving in het middelbaar 

beroepsonderwijs: vormgeving en effecten. Pedagogische studiën, (82), 1, 77 – 

95.  

Eck, E. van, & Glaudé, M. (2011). De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren 

van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen. Een reflectie. Rapport 864. 

Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Eck, E. van, & Glaudé, M.,  & Brandt, C. van den (2011). Evaluatieonderzoek van 

het project GT-lib. Integrale eindrapportage. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Glaudé,  M., Berg, J. van den, Verbeek, F., & Bruijn, E. de (2011b). Pedagogisch-

didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. „s-

Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Glaudé, M., Voncken, E., & Eck, E. van (2011a). Doorlopende leerweg door het 

Vakcollege. Rapport 855, Professionele arbeidsorganisatie. Amsterdam: 

Kohnstammm Instituut. 

Midgley, C., Maehr, M.L., Hruda, L.Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, 

K.E., Gheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M.J., Nelson, J., Roeser, R., 

& Urdan, T. (2000). Manual for the Pattterns of Adaptive Learning Scales 

(PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan. 

Meijers, F., Kuijpers, M., & Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaan 

leren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo. 



106 

 

Peetsma, T.T.D., Wagenaar, E.,  & Kat, E. de (2001). School motivation, future time 

perspective and well-being of high school students in segregated and integrated 

schools in the Netherlands and the role of ethnic self-description. In J.K. 

Koppen, I. Lunt & C. Wulf (Eds.). Education in Europe, cultures, values, 

institutions in transition. Vol. 14 (pp.54-74). Munster/New York: Waxmann. 

Seegers, G., Putten, C.M. van, & Brabander, C.J. (2002). Goal orientation, perceived 

task outcome and task demands in mathematics tasks: Effects on students‟ 

attitude in actual task settings. Britisch journal of Education Psychology, 72(3), 

365-384 

Vakcollege Groep (2011). Op weg naar…… Vakcollege. Samenvatting, missie en 

visie van het Vakcollege. Amersfoort/Leiden: Vakcollege Groep/ MicroWebedu. 

Venne, L. van de & Furhi, K. (in voorbereiding). Verkenning meetinstrument 

burgerschap mbo. „s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum 

Beroepsonderwijs. 

Voncken, E., & Vollaard, M. (2009) Technisch Vakmanschap op de kaart. Een 

inventarisatie van ervaringen en eerste effecten van de invoering van het 

Vakcollege. Rotterdam: Actis Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





107 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Een voorbeeld van uitwerking van het beschrijvingskader ‘een krachtige leeromgeving’ 

De eerste kolom omvat het te bespreken kenmerk en de indicatoren. De tweede kolom omvat de implementatie, de realisatie/ de uitwerking ervan en in de derde 

kolom wordt de realisatie afgezet tegen het beoogde doel. Op basis van de derde kolom genereren we randvoorwaarden, knelpunten en suggesties voor 

verbetering.  
Kenmerk Programma (inhoud, structuur) 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 

 Doet men dat; werkt men er aan? 

(Is de indicator van het kenmerk van 

toepassing)?) 

Als men dat doet, hoe ziet dat er 

dan concreet uit? 

 

Lukt het? 

Werkt het zoals bedoeld? 

 

Kenmerk 

1.  Beroepsidentiteit als uitgangspunt 

Nooit, soms, systematisch? 

Geen, enkele, deel of alle docenten? 

Beschrijven Ja/nee?  

waarom niet? 

Curriculum is gericht op vakkennis en  

–vaardigheden  

   

Curriculum is gericht op de ontwikkeling van een 

beroepshouding en typische opvattingen van het 

technische beroepenveld.  

[Curriculum is gericht op beroepshouding en 

typerende zienswijzen van het beroepenveld] 

   

Leerlingen vormen een beeld van zichzelf 

[ Leerlingen vormen een zelfbeeld ] 

   

Leerlingen vormen een beeld van de technische 

beroepen die er zo al bestaan. 

[Leerlingen vormen een beroepsbeeld] 

   

Leerlingen leren verschil tussen de competenties 

waarover zij zelf beschikken en de competenties die 

zij nodig hebben voor het uitoefenen van een 

technisch beroep. 

[Leerlingen leren verschil tussen eigen competenties 

en competenties die nodig zijn voor het beroep] 
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Bijlage 2 Een vergelijking tussen de cases  

   Petrus Canisius Edison College 

 

Algemeen  

Formule Vakcollge (VC) Men volgt de lijn van de formule van het VC (opzet 

en doelen van Techniek & Vakmanschap).  

Men volgt 60% van Leerplankader van het VC. 

Doelgroep en leerwegen Leerlingen zijn per groep ingedeeld naar leerweg. 

Er zijn drie groepen; de kaderberoepsgerichte groep, 

de basisberoepsgerichte groep en een gemengde 

groep (basis en kader). 

Verschillende leerwegen: leerwegondersteunend en 

basisberoepsgerichte leerweg (minimaal mbo-niveau twee, 

soms niveau drie) en kaderberoepsgerichte leerweg  

(maximaal mbo-niveau vier). 

In brugklas alle leerlingen samen; in leerjaar twee 

definitieve groepsindeling: leerlingen met lwo en basis 

versus kader.  

Vakcollege met veel probleemleerlingen als dyslexie, 

ADHD. 

1. Onderwijsprogramma 

Beroepsidentiteit   

Vakkennis en vaardigheden  Ja, door gebruik lesbrieven van Werkmaatschappij; 

docenten voegen zelf theorie toe. Koppeling met 

portfolio. 

Ja. Eigen methoden gericht op ontwikkeling van technische 

vaardigheden in aanvulling op materiaal Werkmaatschapij; 

materiaal aangepast aan basisberoepsgerichte leerweg. 

In onderbouw geen gebruik van portfolio. 

Beroepshouding Ja, vooral leren van kritische beroepshouding. Ja, speelt altijd. 

Identiteitsontwikkeling Niet heel uitgesproken. Ja, door werken aan product; cyclus van bedenken t/m 

presenteren en door opdoen technieksuccessen 

Beeld van technische 

beroepen 

Ja.  Ja, ook door vroegtijdig snuffelen aan techniekonderwijs in 

bovenbouw. 

Verschil tussen feitelijke en 

gewenste competenties 

Wens meer stimuleren dat leerlingen hier meer zicht 

op krijgen. 

Ja.  

Authentiek/functioneel   

Levensechte en functioneel Niet zozeer authentiek maar wel functioneel 

(„levensecht toepassen‟)   

Niet altijd levensechte opdrachten in levensechte situaties; 

wel zoveel mogelijk levensecht maken.   
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Vaktechnische en over-

stijgende vaardigheden 

Ja, komt tot uitdrukking in werken aan product. Wel 

verschillen tussen basis- en kaderleerlingen.  

Ja, wel verschillen tussen basis- en kaderleerlingen; 

basisleerlingen worden begeleid in mentoruren. 

Beroepspraktijkvorming Ja, door bedrijfsbezoeken en bedrijven komen in de 

school. Begrip bpv niet als zodanig gebruikt.  

Ja, door excursie, uitstapjes naar bedrijven. 

Geïntegreerde didactiek   

Inbedding van levensecht en 

functioneel leren  

 

Ja. Leerlijn vormt onderdeel van de 

leerplanontwikkelingsroute die is opgezet vanuit het 

centrale Leerplankader van de Werkmaatschappij.   

Ja. Concept VC sloot aan bij bestaande werkwijze van 

thematisch gericht onderwijs; 60% van Leerplankader van 

VC wordt gevolgd. Men gebruikt thema‟s 

Werkmaatschappij maar past onderwijs aan behoefte en 

interesses van leerlingen aan; daaromheen eigen 

lespakketten ontwikkeld. Reden: onderwijs comprimeren, 

aantrekkelijk en afwisselend maken.  

Dwarsverbanden  Ja, maar doorontwikkeling is nodig. Dwarsverband is 

bijv. Nederlands- portfolio – product. 

Ja. 

Vakkenintegratie: vakken in 

dienst van het beroepsvak 

techniek 

Meningen zijn verdeeld. Nog geen uitgesproken wens 

over de te bewandelen weg. Men vindt het lastig. 

Integratie gebeurt wel spontaan. 

Ja, sector- en AVO-vakken staan in dienst van techniek. 

School is voorstander van vakkenintegratie; bewust voor 

gekozen en van meet af aan gewerkt. 

2. Verwerkingsactiviteiten van leerlingen 

Ontdekken   

Ontdekkend leren  

 

Ja, door aantrekkelijke opdrachten ontstaan vragen en 

ontdekken leerlingen de benodigde kennis en kunde. 

Ja, ervaringen op doen en leervragen ontwikkelen; 

mentoren en docenten voeren gesprekken zodat leerlingen 

ontdekken welke kennis en kunde ze nodig hebben voor 

beroep;  

ontwikkeling inzicht in eigen bekwaamheden. 

Eigen leervragen 

 

Ja, wordt gestimuleerd. Ook conform formule VC (in 

thema‟s zitten opdrachten die leervragen oproepen). 

Kunnen formuleren van leervragen verschilt wel per 

niveaugroep (bb, kb en gemengd).  

Ja, is belangrijk. Inspelen op individuele vragen niet 

haalbaar, wel groepsgewijs; programma afstemmen op 

leervragen, zonder doelen uit oog te verliezen. 

Samenwerking tussen 

leerlingen  

Ja; men werkt veel met groepsopdrachten; verschilt 

wel per vak en opdracht. Soms is individueel werken 

beter. 

Ja; maar theorieverwerking en verslaglegging wel 

individueel. 
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Reflectie   

Individueel reflecteren Ja, aan de hand van lesbrieven en het portfolio. Ja, staat hoog in vaandel; bewust stimuleren; is ook 
onderdeel formule Vakcollege. 

Reflectie samen met andere 
leerlingen  

Meningen verschillen. Minimaal. 

Reflectie samen met een 
docent of mentor  

Ja, aan de hand van portfolio. Ja,  eerst samen hierin oefenen, later moet leerling dit 
zelfstandig doen. 

3. Begeleidingsactiviteiten door docenten 

Instructie   

Hulp bij aanpak complexe 
taak of opdracht 

Klassikaal stil staan bij opdracht,daarna individueel 
of groepsgewijs aan de slag. Dan zoveel zelfstandig 
werken.  Gebruik eigen vaardigheidskaarten.  

Voordoen, aanschouwelijk onderwijs is voor deze groep 
(zwakke) leerlingen van groot belang. Theorie klein 
houden. 

Ondersteuning (adaptief) 
 

Eerst klassikale instructie, dan individuele 
begeleiding; Ondersteuning en differentiatie waar 
nodig. 

Eerst klassikale instructie, dan individuele begeleiding; 
Differentiatie en maatwerk is nodig gezien typen 
leerlingen en varianten in leerwegen. 

Coachen   

Begeleiding bij het leren 
reflecteren op de 
studievoortgang 

Ja, dmv portfolio en begeleidingsgesprekken. 
Leerlijnen hierin verwerkt. 

Ja, door gesprekken met mentoren en docenten. 

Begeleiding bij reflectie op 
loopbaan en op (vereiste) 
competenties  

Ja, door mentoren en vakdocenten, via portfolio en 
lesbrieven en bezoek van bedrijven in de school. 

Ja, is belangrijk. 
Ook stimuleren (o.a door decaan) te snuffelen aan andere 
sectoren en beroepsgroepen; niet pushen voor techniek. 

Begeleiden bij op- 
drachten ter bevorderen 

van vaardigheden om 
zelfstandig te kunnen leren 

  

Ondersteuning bij 
ontdekkend leren en bij 
zelfstandig leren 

Ja, maar ontdekkend leren blijkt lastig te realiseren; 
type leerling is weinig zelfstandig. Daarom veel 
structuur bieden, bijvoorbeeld via studiewijzer; 
ondersteuning afhankelijk van type leerling en vak. 
Proces van „product maken‟ draagt bij aan 
ontwikkeling zelfstandigheid. In loop van de rit 
steeds meer verantwoordelijkheid voor leerproces 

Ja, stimuleren„out-of-the-box-denken‟; mate van 
ondersteuning afhankelijk van opdracht; maar altijd vanuit 
kader DTMC (denken, tekenen, maken, controleren). 
Aanleren van  zelfstandigheid lukt niet bij alle leerlingen; 
talenten van twee typen leerlingen aanboren en twee 
groepen technici voorbereiden op werk in bedrijfsleven 
(simpele repeterende werk en creatieve werk). Of docenten 
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toedichten. sturing in loop der jaren gedoseerd terug nemen weet men 
niet. 

Hulp bij het ontwikkelen en 
onderhouden van discipline 
en motivatie 

Meeste leerlingen zijn gemotiveerd; maar het is nodig 
klein groepje te motiveren en te disciplineren. 

Leerlingen zijn gemotiveerd, maar leerlingen er wel op 
aanspreken; het blijven pubers met motivatiedip. 
Disciplinering staat hoog in vaandel 

4. Evaluatie 

Toetsing van kennis, inzicht 

en (deel)vaardigheden 
  

Toetsing van studievoortgang Sommige (AVO)vakken schriftelijk toetsen, andere 
vakken niet (past niet bij deze opleiding); vorderingen 
in kaart brengen via assessment en portfolio. 
Voornemen te werken met bevorderingsnormen bij 
overgang van leerjaar twee naar drie met als doel 
beter zicht op technische kwaliteit leerling en meer 
perspectief op behalen diploma en normen beter 
afgestemd op vernieuwde eisen van examen.  

Ja, van AVO-vakken. 

Geen info beschikbaar over toetsing techniekvak. 

Toetsing van 
beroepsbeelden   

Ja,  mentoren krijgen zicht op voortgang in de 
ontwikkeling van beroepsbeelden door portfolio- en 
voortgangsgesprekken met individuele leerlingen.  

Geen info beschikbaar. 

Vervolgstappen op basis van 
reflectie 

Ja, aan de hand van reflectiegesprekken en informatie 
uit portfolio, rapport en schriftelijk advies van 
docententeam gesprekken met leerlingen/ouders, 
decaan en/of mentor. 

 

Assessment van brede 
competenties  

  

Toetsing handelingsbekwaam Nog niet echt aan de orde; pas in derde leerjaar. 
Maar wel: eerste twee jaren bezien of leerling past 
binnen sector Techniek in algemeen en in VC in het 
bijzonder. Docent techniek geeft pre-advies 
gebaseerd op hoe docenten de leerling (zelfstandig) 
zien (samen)werken in zoveel mogelijk reële 
situaties. Ook door portfolio als assessement van 
brede competenties. 

Geen info beschikbaar. 
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Effecten in de eerste twee leerjaren 

  Petrus Canisius Edison College 

Leereffecten 

  Ontwikkeling van vakkennis in diepte en breedte. Betere technische vaardigheden en kennis van techniek. 

  Betere prestaties op AVO-gebied.  

  -Ontwikkeling van een andere denk-  en werkwijze 

-Ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden.  

Ontwikkeling van een andere denk- en werkwijze; denken in 

mogelijkheden.  

  Meer compleet beeld van techniek en technisch beroepen. 

  Toename van zelfstandigheid. 

  Attitude-ontwikkeling: ontwikkeling tot kritische 

vakmensen. 

 

Andersoortige effecten 

  Gering ziekteverzuim. 

  Plezier in school. 

  Trots(er).  

  Vakcollege als laatste redmiddel voor probleemleerlingen. 

  Bewuste, overtuigende keuze voor techniek na 2 jaar.  

  Vakcollege-leerlingen ontdekken „t talent in zichzelf.   

  Vakcollege als trigger voor onbewuste leerprocessen.  

  Positieve uitstraling.  

  Vakcollege-leerlingen zijn niet per definitie allemaal 

gemotiveerde leerlingen. 

 

Belangrijke kenmerken onderwijsaanbod die bijdragen aan effecten 

 Tien uur techniek per week Tien uur techniek onderwijs  

 Vrijheid en zelfstandigheid door proces van 

ontwerpen, maken en gebruiken. 

Het proces van  het bedenken, het ontwerpen, het  maken en 

presenteren van producten en opdrachten. 

  Afwisselend onderwijsprogramma. 

  Insteken op interesses en kunde van de leerlingen. 

  Themagericht werken. 

  Kleine groep docenten. 

 Het „gehele onderwijsplaatje‟.    
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