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De publieke opdracht voor het (middel-
baar) beroepsonderwijs in Nederland is om 
alle deelnemers op te leiden voor een plek op 
de arbeidsmarkt. Nederland heeft een uniek 
stelsel ontwikkeld voor het opleiden voor  
vakmanschap op middelbaar niveau. Door de 
OECD  wordt dit getypeerd als een mixed 
model (OECD, 2010; zie ook Van Lieshout, 
2008; Nieuwenhuis, 2012). Het is mixed 
omdat de aansturing én de uitvoering gebeu-
ren in samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven, gericht op een arbeidsmarkt-
relevante startkwalificatie en tegelijkertijd op 
bredere maatschappelijke participatie en ver-
volgscholing. Het adagium daarbij is “Focus 
op vakmanschap”, de titel van de meest 
recente ambitienota van het kabinet voor het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Internationaal is het Nederlandse model 
redelijk uniek. In veel OECD-landen ont-
breekt een generieke opleidingsvoorziening 
op het niveau van vakmanschap op uitvoe-
rend en middenkaderniveau met aansluitende 
vervolgroutes in het hoger beroepsonderwijs 
(hbo). In andere landen  wordt de training van 
vaklieden overgelaten aan individuele be-
drijven, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 
(VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK), of 
worden schoolse varianten van beroepsonder-
wijs verzorgd, die niet in staat zijn arbeids-
markt-relevante kwalificaties te leveren. Van 
Lieshout (2008) verbindt deze verschillen in 
stelsels met de inrichting van de arbeids-
markt voor vakmanschap op uitvoerend en 
middenkaderniveau. Müller en Shavit (1998) 
beschrijven twee transitiestelsels voor de 
overgang van onderwijs naar arbeid. In een 
qualificational space, zoals in Duitsland, 
worden beroepskwalificaties door werkge-
vers gebruikt om banen te definiëren en kan-
didaten voor deze banen te selecteren, terwijl 
in een organizational space, zoals in Frank-
rijk, training plaatsvindt on-the-job, pas na-
dat een tewerkstellingsrelatie is aangegaan. 
Het onderscheid tussen beide arbeidsmarkt-

stelsels hangt sterk samen met de inrichting 
van het economisch stelsel: liberale markt-
economieën versus gecoördineerde markt-
economieën. De VS en het VK zijn bekende 
voorbeelden van liberale markteconomieën 
en kennen daarmee een interngerichte arbeids-
markt, terwijl Duitsland en de Scandinavische 
landen als voorbeelden gelden van gecoör-
dineerde markeconomieën met een beroeps-
gerichte arbeidsmarkt.

Landen waar interne arbeidsmarkten 
domineren worden gekenmerkt door een 
weinig ontwikkeld publiek systeem voor 
beroepsonderwijs. Hier is het onderwijs 
vooral gericht op het verwerven van alge-
mene vaardigheden en kennisontwikkeling. 
In een interne arbeidsmarkt zijn de vaardig-
heden die werkenden ontwikkelen bedrijfs-
specifiek, en daarmee van weinig waarde op 
de externe arbeidsmarkt. Daar staat tegen-
over dat er geen gesloten markten zijn op 
basis van specifieke kwalificatie-eisen, zodat 
schoolverlaters flexibeler kunnen bewegen 
op de arbeidsmarkt. Beroepsgerichte arbeids-
markten worden gekenmerkt door goed ont-
wikkelde systemen voor beroepsonderwijs 
op middelbaar niveau. Hiervan zijn verschil-
lende systeemvarianten te onderscheiden die 
vooral te maken hebben met de relatie tussen 
overheid en sociale partners als belangrijke 
stakeholders in het stelsel.

In Nederland wordt er veel belang gehecht 
aan een beroepsgerichte (start)kwalificatie 
voor iedereen bij uitstroom uit het publieke 
onderwijsstelsel. Dat is geen eenvoudige 
taakstelling omdat de overgang van onder-
wijs naar arbeid minder glad verloopt dan het 
opleidingsmodel veronderstelt. Mertens 
(1997) opperde al voor de eeuwwisseling een 
vorm van beroepsonderwijs zonder beroe-
pen, om aan te geven dat deelnemers niet 
opgeleid moeten worden voor de beroepen 
van gisteren (backward mapping), maar via 
een systeem van forward mapping voor-
bereid moeten worden op een steeds veran-
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derende arbeidsmarkt. Een beroepsgerichte 
arbeidsmarkt impliceert dus een dilemma en 
vraagt om vertrouwen in de lokale samen-
werking tussen school en bedrijf om opleidin-
gen te ontwikkelen, die zowel aan de vraag 
van het bedrijfsleven voldoen als aan een aan-
tal landelijk geformuleerde burgerschaps- en 
‘leren-leren’-doelstellingen.

De centrale opdracht voor de instellingen 
voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
is prachtig weergegeven in het volgende 
statement uit het Preparation for the Profes-
sions Program van de Carnegie Foundation: 
om effectief op te leiden voor een beroep, zul-
len opleiders manieren moeten vinden om 
hun studenten toegang te geven tot de actuele 
praktijk en de (maatschappelijke) doelen van 
het beroep, om hiermee de identiteit van de 
student te vormen rond standaarden van com-
petentie en betrokkenheid (Shulman, 2006). 
Deze opdracht voor het beroepsonderwijs is 
complex, om een aantal redenen:
l De doelgroep is heterogeen, zowel qua 

instroomniveau als qua beroepsambities. 
Sommige deelnemers zijn direct plaats-
baar in een beroepsgericht traject en wor-
den door de werkgevers van harte verwel-
komd in duale opleidingstrajecten, terwijl 
andere deelnemers via oriëntatie en scha-
keling eerst ondersteund moeten worden 
bij keuzeprocessen en basisvaardigheden;

l De aansluiting tussen opleiding en beroep 
is flexibel georganiseerd. Opleidingsdoelen 
moeten dus afgeleid worden van generiek 
geformuleerde beroepsprofielen, waardoor 
ook in het opleidingsproces zelf praktijk en 
opleiding “losjes gekoppeld” zijn;

l De opleidingskeuze van deelnemers is 
vrij. Hierbij spelen arbeidsmarktover-
wegingen slechts een marginale rol. Dit 
leidt tot onbalans tussen vraag en aanbod 
en tot tekorten aan goede leerwerkplaatsen 
enerzijds en “groenpluk” van halfgekwali-
ficeerde deelnemers anderzijds.

l Initieel beroepsonderwijs leidt op tot start-
bekwaamheid; doorontwikkeling tot vak-
volwassenheid vindt plaats in de eerste 
jaren van werk en werkervaring. Onder-
wijs en bedrijfsleven zullen deze klus in 
samenwerking moeten klaren, in wisse-
lende verhoudingen van verantwoordelijk-
heid;

Economische golfbewegingen hebben 
direct impact op deze processen: in de huidige 
recessie zien we het aantal leerwerkplaatsen 
teruglopen (ondanks de verwachte tekorten 
op middellange termijn) en zien we jongeren 
kiezen voor meer generieke opleidingen.

Het is duidelijk dat de relatie tussen opleidin-
gen en beroepspraktijk voortdurend onder 
druk staat. Het mixed model vormgeven in de 
opleidingspraktijk van alledag betekent een 
wankel evenwicht en vraagt  voortdurend 
professioneel balanceren van opleidings-
teams, schoolmanagement en werkgevers, om 
de ambitie van een arbeidsmarktrelevante 
startkwalificatie voor iedereen hoog te blijven 
houden.

In dit themanummer richten we ons op het 
pedagogisch-didactisch handelen van actoren 
binnen deze complexe opdracht. Hét onder-
scheidend kenmerk van beroepsonderwijs is 
dat leren en het begeleiden van dat leren 
plaats vindt op school én op de werkplek, en 
in variaties daarvan zoals simulaties binnen 
de school of leerafdelingen in het bedrijf. Het 
verbinden van die twee leerplekken vraagt om 
grensoverschrijdend handelen. Het opleiden 
tot startend beroepsbeoefenaar, en daarmee 
het ontwikkelen van een basis voor beroeps-
matig handelen in termen van vakkennis, vak-
vaardigheid en beroepshouding, is niet moge-
lijk door deelnemers alleen in school of alleen 
in bedrijf hierop voor te bereiden; leren dient 
binnen én buiten de school plaats te vinden 
(Aarkrog, 2005; Poortman et al., 2012; Res-
nick, 1987; Schaap, Baartman & De Bruijn, 
2012; Zitter & Hoeve, 2012). Een centraal 
kwaliteitsvraagstuk van beroepsonderwijs is 
vervolgens hoe de verbinding tussen de ver-
schillende contexten wordt vormgegeven 
zodanig dat lerenden optimaal ondersteund 
worden het geleerde in die verschillende  
contexten te integreren. Uit onderzoek en  
verkenningen van dit kwaliteitsvraagstuk  
zijn interessante inzichten te formuleren die 
implicaties hebben voor het handelen van 
opleiders. 

Ten eerste is het relevant stil te staan bij de 
verschillen tussen school en werkplek als 
leeromgeving.  De school is ingericht als 
omgeving waarin alles is geordend en inge-
richt op leren van geëxpliciteerde  kennis en 



op het expliciet ontwikkelen en trainen van 
vaardigheden. De werkplek is een omgeving 
waar het verrichten van arbeid de hoofdactivi-
teit is en leren veelal een impliciet proces is. 
Bij de vormgeving van beroepsonderwijs 
wordt er vaak vanuit gegaan dat het verstan-
dig is om de activiteiten van de student in 
beide omgevingen op elkaar aan te laten  
sluiten en de overgangen zo soepel mogelijk 
te laten zijn. Verschillen worden gezien als 
probleem. In recent onderzoek naar leren in 
verschillende contexten komt naar voren dat 
verschillen ook productief kunnen zijn voor 
leren mits de verschillen betekenisvol gemaakt 
kunnen worden (vergelijk Akkerman & Bak-
ker, dit nummer). Het leerpsychologisch begrip 
constructieve frictie (Vermunt & Verloop, 
1999) verwijst naar eenzelfde mechanisme. 

Het vraagstuk over het verbinden van 
leren in school en op de werkplek heeft ten 
tweede te maken met de positie en aard van 
de kennis in beroepsopleidingen. Het worden 
van een (betere) beroepsbeoefenaar is het  
primaire proces binnen een beroepsopleiding. 
Toerusting tot maatschappelijke participatie 
en tot vervolgstudie kan onderdeel vormen 
van dat primaire proces door het ontwikke-
lingsproces breed op te vatten, mede gericht 
op zelfsturing en identiteitsvorming  (Colley, 
James, Tedder, & Diment, 2003). Het gaat 
dan om het leren van aan het beroep gerela-
teerde disciplinekennis (wiskunde, voedings-
leer, mechanica), procedurele kennis (hoe de 
kennis toe te passen), communicatie (taal, 
omgang), werkproceskennis (de kenmerken 
van de productiecyclus en het takenpakket), 
maar ook het ingroeien in waarden en normen 
van de beroepsgroep, het ontwikkelen van 
eigen accenten en het kijken naar jezelf en je 
ontwikkeling. 

Ten derde veronderstelt het ontwikkelen 
van kennis, vaardigheden en houdingen in 
verschillende contexten dat leren een proces 
is van integreren (Baartman & De Bruijn, 
2011). Beroepsmatig handelen veronderstelt 
dat specifieke kennis, vaardigheden en hou-
dingen samen komen. Beroepsmatig handelen 
is echter ook altijd gesitueerd handelen. Het 
ontwikkelen van beroepsmatig handelen kan 
beschouwd worden als een voortdurend en 
wederkerig proces van contextualiseren, dat 
wil zeggen theoretische modellen en begrip-

pen toepassen en specificeren in concrete 
taken en conceptualiseren, dat wil zeggen 
specifieke situaties en ervaringen abstraheren 
en vertalen naar theoretische begrippen en 
modellen.

Het leren op en over grenzen, zoals we de 
hiervoor beschreven leerprocessen in de con-
text van beroepsopleidingen kunnen noemen,  
vraagt specifieke begeleiding. Het productief 
maken van verschillen voor leren stelt hoge 
eisen aan beheersing van het onderdeel dat 
onderwezen wordt  en tegelijk van de aard 
van het beroep waartoe opgeleid wordt. Het 
vraagt een overstijgend perspectief en een 
wendbare en lenige blik op de ontwikkeling 
van het beroep of de branche bij de opleider.  
Behalve die inhoudelijke lenigheid vraagt de 
heterogeniteit van inhouden, leerplekken en 
van de studenten in de opleiding eveneens 
adaptiviteit in de aanpak (De Bruijn, 2012).

De verbinding tussen de schoolcontext en  
de werkplek kan op verschillende niveaus 
bestudeerd worden. In dit themanummer 
benaderen wij het vraagstuk vanuit een peda-
gogisch-didactisch perspectief. Het doel van 
het themanummer is om een ‘state of the art’ 
te geven van inzichten in de pedagogisch-
didactische kenmerken van goed beroeps-
onderwijs op basis van recent Nederlands 
onderzoek. We willen hiermee kaders en 
principes benoemen die een rol spelen bij het  
ontwerpen van leeromgevingen en het hande-
lingsrepertoire van opleiders in het (initieel) 
beroepsonderwijs op middelbaar en hoger 
niveau. 

We hebben hiervoor auteurs van recente 
dissertaties gevraagd om twee-aan-twee cen-
trale thema’s  te behandelen: inhoud, leerom-
geving en beoordeling. Hieraan vooraf pre-
senteert het artikel van Bakker en Akkerman 
een theoretisch kader over boundary crossing 
tussen school en werk. Grenzen worden opge-
vat als sociaal-culturele verschillen die leiden 
tot discontinuïteit in actie of interactie. Het 
leerpotentieel van boundary crossing komt 
tot uiting in vier leermechanismen die geïl-
lustreerd worden met voorbeelden uit het 
beroepsonderwijs. Grensanalyses kunnen 
nuttig zijn als voorbereiding op het stimu-
leren van leren door grensoverschrijding tus-
sen school en werk.

Het artikel van Schaap, van Schaik en de 
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Bruijn gaat in op de vraag hoe recontextuali-
seren door studenten in het beroepsonderwijs 
gestimuleerd kan worden. Studenten in het 
beroepsonderwijs hebben vaak problemen 
met  recontextualiseren, dat wil zeggen het 
verbinden van verschillende typen kennis tot 
beroepskennis. Beroepskennis wordt opgevat 
als het geheel van verborgen, situationele, 
episodische, maar ook expliciete en geco- 
di-ficeerde kennis. Ontwerptekeningen en 
beroepsdilemma’s worden onderzocht als 
mogelijke instrumenten om het recontextuali-
seren in het beroeps-onderwijs te ondersteu-
nen. De eerste gevalsstudie laat zien dat ont-
werptekeningen het recontextualiseren van 
studenten in het technische voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs kunnen onder-
steunen. De resultaten van de tweede gevals-
studie laten zien dat het bespreken van 
beroepsdilemma’s studenten in het middel-
baar beroepsonderwijs aanzet tot reflectie. In 
beide gevallen  blijkt de begeleiding van de 
docent cruciaal. 

Nieuwenhuis, Poortman en Reenalda  
presenteren een ontwerponderzoek voor ef-
fectieve vormen van werkplekleren. Hoewel 
werkplekleren als essentieel onderdeel van 
beroepsopleidende leertrajecten wordt be-
schouwd, blijkt uit onderzoek dat er veel aan 
te merken is op de effectiviteit van werk- 
plekleren. De onderzoekstraditie rond werk-
plekleren in het beroepsonderwijs mist node 
ontwerponderzoek. Het gepresenteerde ont-
werponderzoek betreft een onderzoek naar de 
meerwaarde van een leerafdeling in de zorg. 
Dit is een innovatieve stagevorm, waarbij een 
afdeling in een zorginstelling wordt gerund 
door een team van mbo- en hbo-studenten, 
met gediplomeerde werkbegeleiders als ach-
terwacht. Aan de hand van deze studie naar de 
leerafdeling wordt in het artikel besproken hoe 
school en praktijk het werkplekleren samen 
kunnen optimaliseren en welke effecten hier-
mee kunnen worden bereikt.

In het vierde artikel presenteren Baartman 
en Gulikers onderzoek naar het bewust in-
zetten van geschikte (combinaties van) toets-
vormen. Dit vormt een belangrijk fundament 
voor goed opleiden in het beroepsonderwijs. 
Kern van dit artikel is een analyse van negen 
toetsprogramma’s in het hbo en twee toets-
programma’s in het mbo, vanuit het per- 

spectief van drie kijkkaders: de professionele 
bagage en taakuitvoering, de kern van het 
beroep in het werkveld en het ontwikkel- 
vermogen van de startend beroepsbeoefenaar. 
De resultaten laten zien dat er meer aandacht 
nodig is voor een ontwerpgericht en program-
matisch perspectief op toetsing in het hbo en 
mbo. Startend vanuit de beroepsbeoefenaar 
kan duidelijker worden geoperationaliseerd 
wat een beoordelaar precies wil zien en horen 
van de student gedurende de toetsing.  

Regina Mulder tenslotte reflecteert op de 
opbrengst van het themanummer vanuit het 
perspectief van onze Oosterburen. Het gaat bij 
beroepsonderwijs niet alleen om kennis en 
vaardigheden, maar ook om de ‘mores’ van 
beroep en werkpraktijk. Vanuit de Duitse  
pedagogische traditie geeft Mulder commen-
taar bij het gepresenteerde onderzoeksmate-
riaal uit de context van het Nederlandse 
beroepsonderwijs. Zij wijst ons de weg naar 
een meer consistente theorievorming en onder-
zoekspraktijk die noodzakelijk is om de kwali-
teit van middelbaar en hoger beroeps-onderwijs 
te optimaliseren, zowel vanuit een onderwijs-
technische als moreelpedagogische insteek.
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