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Seizoensverslag 19-20

Met het derde symposium, het tweede seizoensverslag zijn we met het practoraat Hybride 
Onderwijs van het Centrum Top Techniek aan de laatste fase begonnen van onze eerste periode. 
Die eerste periode van onderzoek wordt begrensd door het tijdsbestek van de RIF-subsidie waar 
het practoraat onderdeel van is en loopt van 2017-2020. In dit verslag van ons seizoen 19/20 (dat 
loopt van maart tot maart), presenteren we daarom eerst hieronder een overzicht van de 
afgelopen 2 1/2 jaar (fig. 1)

In bovenstaande figuur is te zien dat we als onderzoekers (één practor en twee 
docentonderzoekers) inmiddels een vast stramien hebben ontwikkeld van activiteiten. Hoofdzaak 
van die activiteiten is het monitoren van keuzeprocessen van de leerlingen in de 
vakmanschapsroute en het ondersteunen van de docentenmiddagen. Onder het monitoren van 
de keuzeprocessen vallen onderzoeksactiviteiten als het opzetten en onderhouden van de dataset, 
het interviewen van leerlingen, het opzetten en afnemen van een vragenlijst en vragenapp. Over 
die afzonderlijke activiteiten en producten is verderop in dit verslag meer te lezen.

In dit seizoensverslag bespreken we de activiteiten, opgeleverde producten van het afgelopen 
seizoen om op basis daarvan later onze plannen voor komend jaar te kunnen schetsen. We 
hebben dit verslag voor de leesbaarheid in de vorm van een webmagazine opgezet (ook als pdf te 
downloaden). Elke activiteit die we ondernomen hebben en elk product dat we opgeleverd 
hebben is beschreven in een artikel. In deze inleiding schetsen we een kort chronologisch 
overzicht van de activiteiten van dit seizoen (zie fig. 2). Voordat we dat doen eerst nog even kort 
de opdracht van het practoraat.
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Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding 
en beroepspraktijk binnen het thema hybride onderwijs van het CTT. Het practoraat 
inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt 
praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Dit seizoen heeft meer dan in andere jaren de focus gelegen op het verder vervolmaken van een 
systeem waarmee we de keuzepatronen van leerlingen kunnen volgen. Dat systeem is nu zover 
ontwikkeld dat het diepere inzichten heeft verschaft die we verder in dit verslag zullen toelichten. 
Daarnaast zijn we onlangs gestart zijn met het afnemen van een achtergrondenvragenlijst en het 
gebruiken van de Vragenapp. Helaas zijn daar bij het schrijven van dit verslag nog geen analyses 
van te rapporteren.
Daarnaast hebben we zoals elk seizoen de docentenmiddagen ondersteund. Daarbij lag de focus 
dit jaar op het verbinden van het curriculum met het samenwerken met het bedrijfsleven.

Los van onze eigen onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten is het practoraat zelf object van een 
NRO-onderzoek dat geleid wordt door de HAN. Dat heeft in januari geleid tot een zogenaamd 
‘vignette’ van hoe wij als practoraat onze opbrengsten delen (kennisbenutting). Een deel van dat 
onderzoek betrof een vragenlijst die 18 collega’s in en rond het CTT hebben ingevuld. Daaruit 
bleek onder andere dat de grote meerderheid daarvan bekend is met het werk van het practoraat. 
In het volgende artikel/hoofdstuk gaan we daar dieper op in. 

Net als voorgaande jaren beschrijven we in dit verslag eerst onze activiteiten en daarna de 
producten die die activiteiten hebben opgeleverd. We beginnen dit jaar echter met de bespreking 
van het vignette dat uit het onderzoek van de HAN is gekomen. Daarna volgen achtereenvolgens 
als activiteiten
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- de docentenmiddagen

- de monitoring van de keuzepatronen en achtergrondenvragenlijst

- Motieven en interessen van leerlingen & Vragenapp

- de externe activiteiten.

Uit bovenstaande activiteiten zijn vervolgens de volgende producten ontstaan:

- Antwoordenbulletin 1

- Visualisering van keuzepatronen

- Vignettes van opvallende keuzeprocessen

- Advies ten behoeve van Min OCW

Uitkomsten van de achtergrondenvragenlijst en het gebruik van de Vragenapp volgen omstreeks 
half mei 2020. Met de verdere uitwerking van de onderwijspedagogische gespreksvragenlijst  die 
we vorig seizoen ontwikkelden, voor gebruik tijdens de docentenmiddagen, beginnen we na dit 
symposium, omdat eerder de docentenmiddagen een invulling kenden die om een andere 
inbreng vroegen (het model van hybride onderwijs, zie docentenmiddagen).

Net als in het verslag van 18/19 volgen we bij de beschrijving van de activiteiten de CIMO 
logica. Dat is een format waarmee we systematisch elke activiteit kunnen beschrijven en zo 
inzichtelijk maken. We vullen de beschrijving van het vorige seizoen en passen waar nodig 
onderdelen aan. 

Op het blog van het practoraat (www.hybrideonderwijs.nl) delen we onze bevindingen en het 
blog is daarmee de primaire plaats waarop we onze inzichten, activiteiten en producten naar 
buiten toe delen. Inmiddels staan er 14 berichten online. Tegelijk met het derde symposium zal 
ook de derde longread (link) gepubliceerd worden. Op korte termijn volgt nog een blog met 
daarin een verslag van dat symposium. Binnen het CTT delen we e.e.a. natuurlijk ook direct met 
de betrokkenen, onder meer in overleggen met projectleiding, docentenmiddagen, evaluaties etc..

Dit seizoensverslag is opgezet als een serie artikelen op de website. In zijn geheel is het te 
downloaden als pdf. De tekst is veelal opgezet als zogenaamde hypertekst. Dat betekent dat door 
hyperlinks in de teksten te volgen de lezer van artikel naar artikel kan surfen. Uiteraard kan het 
geheel ook artikel voor artikel gelezen worden via de lijst met artikelen rechts op de website te 
gebruiken.

http://centrumtoptechniek.nl/category/practoraat/
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Het practoraat in het CTT

Het practoraat is betrokken bij een grootschalig onderzoek naar kennisverspreiding door 
practoraten in Nederland, waarvan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) de 
penvoerder is. Een van de tussenproducten is dat we een overzicht hebben gekregen van 
hoe ons practoraat is te typeren. Hieronder daarvan een samenvatting (op basis van de 
gegevens van oktober 2019).

De activiteiten van het practoraat zijn in te delen in de wijze waarop het bijdraagt aan het 
onderwijs in het (v)mbo. Ons practoraat is actief in: het professionaliseren van docenten; 
het zichtbaar zijn; onderzoek doen ten behoeven van onderwijsontwikkeling en 
professionalisering van docenten. Als doelgroepen heeft het practoraat daarmee 
voornamelijk de docenten. 

Samen met een onderzoeker van de HAN hebben we bevorderende en belemmerende 
factoren in de kennisdeling verkend. Als bevorderende factoren hebben we vastgesteld: we 
zijn (meestal) aanwezig bij de docentenmiddag; we geven docenten de ruimte om onze 
activiteiten richting te geven (tijdens bijvoorbeeld de jaarafsluiting); we werken samen 
met de docenten en anderen, bijvoorbeeld op de docentenmiddag, waardoor we kunnen 
aansluiten bij wat er leeft.
Als belemmerende factoren zagen we: docenten en onderzoekers hebben weinig tijd om 
extra tijd te investeren, waardoor bijvoorbeeld weinig docenten op het jaarlijkse 
symposium komen; het onderzoek is nog een ‘ver van mijn bed show’ voor docenten; er 
is, met betrekking tot de onderzoeksactiviteiten, nog niet echt een ‘wij-gevoeld’; de 
communicatie tussen docenten en practoraat is soms lastig; door beperkte 
beschikbaarheid van onderzoekers kunnen we niet altijd bij belangrijke activiteiten van 
docenten zijn; de organisatiestructuur van het CTT is complex, waardoor het lastig is alle 
partijen te bereiken en/of bij elkaar te krijgen; doordat er verschillende systemen met 
elkaar gecombineerd moeten worden, is het lastig om alle gegevens bij elkaar te krijgen.

Naast de inhoudelijke analyses onder de onderzoekers, is er een vragenlijst onder 
docenten en betrokken afgenomen. 18 respondenten hebben die vragenlijst ingevuld. Het 
beeld dat daaruit ontstaat is dat de grote meerderheid van het practoraat gehoord heeft, 
maar dat de activiteiten ervan slechts beperkt aansluiten bij de interessen en belangen en 
ze de inzichten uit het practoraat nog nauwelijks gebruiken in hun praktijk. Een 
verklaring daarvan is, op basis van de antwoorden van de respondenten, dat de organisatie 
e.e.a. niet of nauwelijks faciliteert in tijd, financiën, ruimte en/of ICT. Suggesties voor 
‘producten’ van het practoraat volgens een aantal respondenten zijn:
- Data en data-analyse, maar ook de theorie en modellen die ons huidig en gewenst
onderwijs inzichtelijk kunnen maken;
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- analyse over een langere periode;
- meedenken bij onderwijsontwikkeling;
- didactische onderzoek bij doorontwikkeling.
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Activiteiten

Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO 
systematiek.1

De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, 
implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 

2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat 
onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een andere doelgroep) terecht te laten 
komen. De CIMO-logica draagt bij aan kennis over hoe en waarom interventies tot bepaalde 
uitkomsten leiden en wordt daarom ingezet om interventies te begrijpen, monitoren en bij te 

sturen.

Meer weten over de CIMO-logica?
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7JhH49225YXJmZ72JNZkjrWPgToRAmoj

Bron

Van de Berg, J., Hoeve, A, & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt. Meso Magazine, 

32(183), 18–23.

Docentenbijeenkomsten CTT, waaronder 
docentenmiddag evaluatie

Context
Binnen de ontwerp- en ontwikkelijn van ons practoraat werken we aan het ondersteunen 
van de docenten bij het ontwerpen van hun onderwijs en helpen we indien nodig bij het 
professionaliseren. Een scherp onderscheid tussen die twee aspecten is er niet: als we 
docenten helpen ontwerpen dan is dat tevens professionalisering.

Vanaf het begin van het practoraat zijn we betrokken bij de bijeenkomsten van docenten 
in het kader van de (door)ontwikkeling van de vakmanschapsroute. We zien ontwikkelen 
als medeontwerpen als onderzoeken en niet als gescheiden activiteiten. We helpen bij de 
voorbereiding van de bijeenkomsten door input vanuit onderzoek en theorie te geven en 

1  Dat doen we ook al in het kader van het NRO onderzoek van de HAN waaraan we 
deelnemen (zie de externe activiteiten). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7JhH49225YXJmZ72JNZkjrWPgToRAmoj
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tijdens de bijeenkomsten door informatie te delen of werkvormen te leiden.

Sinds 2018/2019 zijn er frequente middagen waarop de docenten binnen de VKR 
bijeenkomen om over de domeinen heen het onderwijs door te ontwikkelen. Daarvoor 
gebeurde dat ook, maar minder frequent. 

Het doel is het in gesprek gaan met de docenten (en leiding) over hybride onderwijs en de 
VKR. Niet door voor te schrijven, maar kader, input en inspiratie te bieden. 
In seizoen 18/19  hebben we zodoende  bijvoorbeeld de module-eenheden met elkaar 
vergeleken. Vanuit die vergelijking hebben de docenten hun inhouden wat aangepast en 
wordt er doorontwikkeld. Docenten zijn met elkaar en onderzoekers in gesprek gegaan 
om de verbinding met het bedrijfsleven te versterken en hoe de loopbaanontwikkeling in 
beeld te houden. In het onderwijs is dat nog niet direct terug te zien. 

Interventie
Gedurende het schooljaar zijn we als practoraat betrokken bij de docentenmiddagen waar 
docenten binnen het CTT zowel praktische overleggen hebben als samen het onderwijs in 
de vakmanschapsroute doorontwikkelen.  Ook dit jaar zullen we daarbij een 
ondersteunende rol hebben.
Als afsluiting van schooljaar 2018/2019 hebben we de docenten een de vraag gesteld op 
welke manier en in welke richting zij onze steun zouden kunnen gebruiken. Op bierviltjes 
hebben ze onder ander vragen geformuleerd die ze graag door de onderzoekers 
beantwoord zien (zie helemaal onder voor de complete lijst met vragen).
In verschillende antwoordbulletins zullen we gericht telkens een aantal van die vragen 
beantwoorden (zie producten).
Daarnaast hebben we de vragen geplaatst in het venndiagram dat we gebruiken om onze 
werkgebieden te beschrijven. Elke vraag staat hieronder geplaatst op een lijn tussen twee 
of drie werkgebieden die we gedefinieerd hebben.
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Mechanisme
Het idee is dat we als practoraat opereren op de grensgebieden werken tussen curriculum, 
doorstroom en uitstroom (waaronder ook Loopbaanorientatie en Begeleiding (LOB) en 
Leven Lang Leren (LLL)) en de verbinding met het bedrijfsleven. Activiteiten zijn in te 
delen naar de mate waarin in de activiteit de nadruk ligt. Zo ook hebben we de vragen 
geplaatst. Te zien is dat de vragen vooral te plaatsen zijn tussen curriculum en doorstroom 
en tussen curriculum en bedrijfsleven. 

Uitkomst
Van de vragen die de afsluitende middag voor docenten formuleerden hebben we er een 
aantal geselecteerd om te beantwoorden in een Antwoordenbulletin. Op begin van het 
schooljaar 19/20 hebben we daarvan de eerste editie naar docenten en geïnteresseerden 
verstuurd (zie hier).

Daar waar we in 18/19 als practoraat vooral gericht waren op het curriculum op zichzelf, 
hebben we dus dit seizoen de verbinding gezocht tussen het curriculum en de andere 
werkgebieden. Op 20 september 2019 hebben we de verdeling voorgelegd aan de 
teamleiders en gevraag op welke van dimensies onze focus zou moeten liggen 
(Curriculum-LOB of Curriculum-Bedrijfsleven). De uitkomst daarvan was dat de focus 
op curriculum en bedrijfsleven de meest gewenste dimensie was.
Op de eerste docentenmiddag van schooljaar 19/20 hebben we er in overleg met team- en 
projectleider er daarom voor gekozen om het model van hybride leeromgevingen van Ilya 
Zitter in te zetten om met de docenten te analyseren waar de kansen zitten om de 
verbinding tussen het bedrijfsleven en het curriculum vorm te geven op een hybride 
manier. De gesprekken op die middag leidden paradoxaal genoeg tot de vaststelling dat 
die verbinding niet mogelijk is zonder inzicht in en aandacht voor LOB.
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Logica
De logica achter de keuze voor curriculum-bedrijfsleven is tweeledig:
1 Inhoudelijk: de docenten staan stevig genoeg in hun onderwijspraktijk om een volgende 
stap te zetten en we hebben seizoen 2018-2019 ingezet op ontwikkeling van het 
curriculum in die richting. Consistentie daarin helpt duidelijkheid te scheppen;
2 Strategisch: het bedrijfsleven wil graag (meer) betrokken worden (blijven) bij het CTT, 
door curriculuminhouden door te ontwikkelen opdat de leerlingen de relatie met de 
beroepspraktijk duidelijker zien is een kans die we niet moeten laten liggen. Daarvoor is 
ook een verbindingsofficier actief binnen het CTT die daar haar focus op heeft. Het werk 
van practoraat en verbindingsofficier kan elkaar versterken.
De benadering om vanuit het curriculum te werken aan verbindingen past binnen onze 
visie dat we als practoraat aan grensobjecten willen werken. Dat wil zeggen, we werken 
aan activiteiten en/of producten die een middel kunnen zijn om het onderwijs in het 
CTT te doen/blijven ontwikkelen in bredere zin. We noemen dat expansief leren.

Datamonitoring

Context
Een van de taken van het practoraat is het monitoren van de in- en doorstroom van de 
leerlingen. 
Aanvankelijk was er een monitor in een spreadsheet waarvan al snel bleek dat die niet 
volledig was en gegevens van de achtergronden van leerlingen ontbraken. In de loop van 
2019 is er een applicatie ontwikkeld die vanuit verschillende bronnen data over de 
(doorstroom en keuzen van) leerlingen bij elkaar in één overzicht te zetten.
In 2019 is er ook een vragenlijst opgezet om de achtergronden van de leerlingen te 
achterhalen (opleiding ouders, eindtoetscore e.d.). Deze twee samen zullen worden 
gecombineerd in een tool, zodat actuele overzichten gegenereerd kunnen worden.

Omdat de VKR VO en MBO wil verbinden maar er geen overkoepelend 
leerlingvolgsysteem is, dient het overzicht vanuit verschillende bronnen gecreëerd te 
worden. Daarbij komt dat we als onderzoekers ook verklaringen willen voor de in-, door- 
en afstroom, hebben we ook verklarende gegevens nodig zoals leerlingachtergronden. 
Door dataset op te zetten die overzichten gegenereerd uit verschillende bronnen kunnen 
we een breder beeld krijgen van (mogelijke oorzaken van) doorstroomgegevens om 
vervolgens advies voor onderwijs en beleid op te formuleren.
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Interventie
Qlickview (een applicatie) is nu werkend en we hebben nu  overzichten van de twee eerste 
cohorten leerlingen in de VKR. Tevens zijn  nu opvallende data nader aan het 
onderzoeken, door leerlingen te interviewen die een opvallend e keuzepatroon laten zien. 
We blijven monitoren om zo longitudinale data te verzamelen en zo de 
doorstroomeffecten van de vakmanschapsroute in beeld te hebben en houden in het 
perspectief van regionale en landelijk trends te plaatsen.

Mechanisme
Het idee is dat we docenten en schoolleiding kunnen informeren over de leerpaden die 
leerlingen volgen. Als gevolg daarvan kunnen zij geïnformeerde beslissingen nemen over 
verdere curriculumontwikkeling en begeleiding.
De analyses zullen ook vragen oproepen over beleidskeuzen die gemaakt moeten worden. 
Zo is nu de vraag dat, gezien de beperkte wisselingen in keuzen van leerlingen, of het 
curriculum in het vierde jaar van het vmbo verbredend of verdiepend moet zijn.

Uitkomst
De uitkomst van de analyses is inzicht in leerlingstromen en de mogelijke oorzaken 
daarvan. Het curriculum en de begeleiding daarvan kan daarop doorontwikkeld worden. 
We hebben daartoe verschillende visualisaties gemaakt van welke leerlingen verschillende 
modules kiezen en in welke opleidingen in het MBO zij dan terecht komen (zie bij 
producten voor het eerste cohort). Belangrijkste inzicht is dat de leerlingen veelal bij hun 
keuze voor een sector/domein blijven.
Daarnaast hebben we op basis van de patronen een selectie van opvallende leerlingen 
geïnterviewd. De analyses van die interviews hebben geleid tot een viertal vignettes die 
een beeld geven van de niet-standaard patronen van doorstroom door de VKR.
Op basis van deze gegevens hebben we een advies kunnen schrijven dat gebruikt is door 
het management om in gesprek te gaan over de mogelijkheden van de vakmanschapsroute 
in het CTT in de toekomst.

Logica
Voor schooljaar 2019/2020 is de opzet, dat we met het nieuwe cohort VKR (in 2019 in 
vmbo-3) een eerste volledige dataset zullen hebben. We vragen op het CTT de leerlingen 
de vragenlijst in te vullen en tegen de zomer het onderwijs te evalueren.
De eerdere cohorten gaan we niet meer verder onderzoeken met de vragenlijst.
Het volgsysteem van Scalda wordt gebruikt om studiesucces in termen van studietempo 
en toetsresultaten van alle VKR-cohorten te verzamelen. We proberen de leerlingen uit de 
VKR te vergelijken met andere groepen.
Tot slot zullen we steekproefsgewijs opvallende leerlingen nader blijven bevragen door 
middel van interviews.
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Motieven en interessen

Context
Nu we langzaam maar zeker inzicht in keuzen en doorstroom krijgen, ontstaat de 
vervolgvraag hoe een deel van de patronen die we zien te verklaren zijn. Een deel daarvan 
zal te maken hebben met interessen en motieven van leerlingen. Uit onderzoek weten we 
dat de keuzen van leerlingen niet alleen binnen de school en het curriculum tot stand 
komen, maar ook daarbuiten (zie Slot, Akkerman & Wubbels, 2018). Om daar zicht op 
te krijgen willen we data verzamelen onder leerlingen in de VKR.

Interventie
Om data te verzamelen over de interesse(ontwikkeling) van de leerlingen is er een 
opdracht aan de leerlingen van ICT om een app te ontwikkelen om die via Experience 
Sampling Method (ESM) te verzamelen[1]. Deze app is geinspireerd op de app InTin van 
de universiteit van Utrecht/Leiden (zie Slot, Akkerman & Wubbels, 2018).
Daarvoor zijn projectgroepjes van studenten ingezet die in 'sprints' telkens de app 
(door)ontwikkelen. De practor is de opdrachtgever voor het leerlingbedrijf Innovisoin 
Solutions.

Mechanisme
De app heeft o.a.. de volgende functies:
    • profiel van leerling
    • (vrijwillig) contactmogelijkheid met leerling
    • in tijdsinterval vragen stellen met push meldingen
    • beheer via het web
    • overzichten van antwoorden genereren.
In een periode van een week stellen we via de app aan een streekproef onder de 
deelnemers drie tot vijf vragen per dag over de activiteiten die ze ondernemen en hun 
motieven daarvoor. Voorbeelden van vragen die we gaan stellen zijn:

Uitkomst
Op 17 februari is de eerste groep leerlingen (ICT) gestart met het gebruiken van de 
Vragenapp. Helaas bleek al snel dat de push-notificaties niet werkten. De leerlingen 

https://www.intinonderzoek.nl/https://www.intinonderzoek.nl/
https://stichtingivs.nl/
https://stichtingivs.nl/


12

hebben dus niet dagelijks een bericht gekregen om vragen te antwoorden. 
Eén leerling heeft echter toch nagenoeg alle vragen beantwoord. Daaruit kunnen 
uiteraard geen conclusies getrokken worden dan alleen dat het beantwoorden van vragen 
werkt.

 
Logica
Het idee is dat we door een steekproef uit de ervaringen van leerlingen nemen met 
betrekking tot hun motieven en interessen een scherper beeld krijgen in de (oorzaken en 
aspecten) van de keuzepatronen die we in de andere data zien.
In de data die via de app gegenereerd worden gaan we op zoek naar patronen, 
bijvoorbeeld de relatie tussen schoolse en niet-schools activiteiten; bijbaantjes en keuze 
voor (verdiepingsmodules). Deze patronen kunnen we vervolgens naast de patronen in de 
data uit leerlingmonitor en leerlingvolgsystemen leggen.

Voetnoot
[1] ESM is een manier om een steekproef uit ervaringen van leerlingen te trekken, in 
plaats van een momentopnamen te nemen of interviews af te nemen. Daarmee kunnen 
we dichterbij de achtergronden en  de motieven achter de keuzen in de leerloopbaan 
komen, om zodoende  het LOB traject te versterken.

Bron

Slot, E., Akkerman, S., & Wubbels, T. (2018). Adolescents’ interest experience in daily life in 

and across family and peer contexts. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/

10.1007/s10212-018-0372-2

Externe activiteiten

Het practoraat is afgelopen jaar ook betrokken geraakt bij een aantal activiteiten buiten 
het CTT. We beschrijven de belangrijkste.
Ten eerste zijn we onderzoeksobject binnen het NRO project van de HAN (zie flyer) over 
hoe kennisverspreiding en innovatie door practoraten wordt versterkt. 

Ten tweede hebben we op verschillende congressen en dagen onze bevindingen 
gepresenteerd, zoals de Practoratendag en  de Zeeuwse onderwijsdag.

https://doi.org/10.1007/s10212-018-0372-2
https://doi.org/10.1007/s10212-018-0372-2
https://www.practoraten.nl/practoratendag2018/
http://www.zeeuwseonderwijsdag.nl/http://www.zeeuwseonderwijsdag.nl/
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Uitkomst/Producten

Uit de verschillende activiteiten zoals die zijn besproken in het voorgaande deel, zijn een 
aantal producten ontstaan. 

Antwoordenbulletin

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de docenten van de vakmanschapsroute in juni 
2019 zijn de docenten gevraagd naar vragen waarop wij als onderzoekers een antwoord  
zouden kunnen geven. Daaruit is een lijst met 27 vragen voortgekomen (zie 
docentenmiddagen). Een aantal vragen overlapten elkaar en waren geschikt om op korte 
termijn te beantwoorden op basis van data en theorie die beschikbaar was. Hieronder het 
eerste antwoordenbulletin dat in gaat op een aantal van die vragen.

===

Dit is het eerste antwoordenbulletin van het practoraat Hybride onderwijs van het CTT. 
Hierin verzamelen we antwoorden op vragen van docenten en anderen op basis van eigen 
onderzoek, onderzoek van anderen en wetenschap. Heb je een vraag mail naar 
mvanschaik@centrumtoptechniek.nl.

In dit bulletin antwoord op vragen over het motiveren van leerlingen, succes van VKR-
leerlingen in het MBO en de ontwikkeling van levensechte LOB-opdrachten. De vragen 
zijn een eerste selectie uit de afsluitende docentenmiddag op 26 juni 2019. In volgende 
bulletins beantwoorden we telkens een aantal van de vragen die op die middag zijn 
verzameld.

Motiveren van leerlingen voor hun studie.
De vraag van een docent is: “Hoe kunnen we van de leerlingen van het CTT motiveren 
voor hun studie?”

We mogen voorzichtig aannemen dat vmbo-BB-leerlingen Techniek meer intrinsiek 
gemotiveerd raken voor de eigen loopbaan als zij al gedurende de opleiding betekenisvolle 
ervaringen kunnen op doen in de echte techniekpraktijk. In welke mate dat zal zijn, is 
echter niet te zeggen. Daarvoor is het onderzoek (zeker voor vmbo-BB-techniek) nog te 
beperkt en zijn er te veel factoren die daarin een rol spelen. 
Wat we wel kunnen zeggen is dat onderwijs in levensechte praktijken de betrokkenheid 

mailto:mvanschaik@centrumtoptechniek.nl
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van leerlingen kan verhogen, en dat er een betekenisvolle dialoog nodig is om tot 
loopbaanleren te komen. Een hybride leeromgeving kan helpen praktijk, theorie en 
loopbaanleren met elkaar te verbinden, als de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling 
daarbij door de leraar wordt begeleid en ondersteund.Een uitgebreide toelichting op dit 
antwoord kunt u, via onderstaande link, lezen in een eerder door ons gepubliceerd 
antwoord op een soortgelijke vraag. Dit antwoord is eerder dit jaar ook gepubliceerd in 
ons vorige seizoensverslag: http://centrumtoptechniek.nl/article/antwoorden-
kennisrotonde/.

Loopbaanleren van leerlingen
De hulpvraag die aan de onderzoekers gesteld werd is:“hoe je zinvolle zeer concrete LOB-
opdrachten ontwikkelt.” Voor praktische tips zijn onder dit antwoord een paar links 
opgenomen.
Dat loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het vmbo, havo/vwo en mbo een 
belangrijke bijdrage levert aan de(studie)loopbaanontwikkeling van jongeren is zeker. Dit 
wordt ook onderschreven door de minister van Onderwijs in haar LOB-brief uit 2017.

"Aandacht voor LOB in het onderwijs is vergroot

Het is een taak van het onderwijs om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te 
ontwikkelen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 
LOB speelt daarbij een belangrijke rol. LOB helpt jongeren te ontdekken wie ze zijn, 
waar hun talenten en motivatie liggen en ondersteunt bij de oriëntatie op een toekomstig 
beroepen passende studie. Het belang van goede LOB staat dan ook buiten kijf."

Terugkijken en vooruitkijken: reflecteren en activeren. 
In een loopbaangesprek kunnen één of meer loopbaancompetenties aan de orde komen. 
Dit hangt af van het doel en het verloop van het gesprek. In ieder geval wordt er in een 
loopbaangesprek teruggekeken op een concrete ervaring en vooruitgekeken naar een 
volgende keuze.  

Om zinvolle LOB-opdrachten te ontwikkelen moeten die opdrachten dus uitgaan van 
een concrete ervaring in de praktijk en leiden tot een dialoog over wat een leerling zou 
moeten kunnen in een beroep en hoe je daarvoor je kunt ontwikkelen (de 
loopbaancompetenties). 

Zinvolle naslagwerken
1) De loopbaancompetenties worden duidelijk uitgelegd in een filmpje dat gemaakt is 
voor de oratie van Marinka Kuijpers tot hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in 
het (v)mbo’ aan de Open Universiteit. Dit filmpje is te zien op: http://
www.platformsvmbo.nl/LOB

http://centrumtoptechniek.nl/article/antwoorden-kennisrotonde/.
http://centrumtoptechniek.nl/article/antwoorden-kennisrotonde/.
http://www.platformsvmbo.nl/LOB
http://www.platformsvmbo.nl/LOB
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2) In november 2017 heeft Euroguidance het raamwerk LOB gepubliceerd voor 
professionals in loopbaanontwikkeling en –begeleiding. Het raamwerk beschrijft de rollen 
en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/decanen en de 
beleidsmakers LOB voor vier aandachtsgebieden: visie en beleid, oriëntatie en 
begeleiding, organisatie en samenwerking. Zie: http://www.euroguidance.nl
3) Werk in uitvoering: Aan de slag met LOB en technologie: zie: http://
lobentechnologie.nl/

Voorbeelden van LOB opdrachten zijn te vinden op: 
1) http://www.expertisepuntlob.nl/voorbeelden
2) https://www.vmbo-bwi.nl/page/toolbox-lob/

Volgende keer in het antwoordenbullentin
Antwoorden waar we nog aan werken en waarvoor nog wat meer tijd nodig is:
- Wat is er bekend over het studiesucces (slaagpercentage) van de VKR-leerlingen in het 
MBO?
-  Hoe ontwerp je een domeinoverstijgend, maar gestructureerd curriculum?

===
Dit antwoordenbullentin is een publicatie van het practoraat Hybride onderwijs van het 
Centrum Top Techniek. De bulletins worden ook gepubliceerd op de website 
(www.hybrideonderwijs.nl).
Vragen kunnen gestuurd worden naar mvanschaik@centrumtoptechniek.nl
 

Analyse stromen

Van twee cohorten hebben we inmiddels op basis van data van de leerlingmonitor en 
deels uit de systemen van Scalda visualisaties van de keuzepatronen kunnen maken.
In de onderstaande figuren is te zien welke keuzemodule leerlingen in het eerste jaar van 
de vakmanschapsroute kiezen (uiterst links), in welk domein zij zich vervolgens in het 
tweede jaar verdiepen en in welke mbo-opleiding zij instromen (uiterst rechts).

Opmerkingen
- data zijn opgeschoond, maar we weten dat we wellicht niet alles zeker weten. Met 
andere woorden, er zitten wellicht kleine fouten in de aantallen, die mogelijk vanwege de 
kleine steekproef e.e.a. vertekenen. 
- we spreken niet van gemiddelden of percentages vanwege de kleine steekproef en omdat 
we zoveel mogelijk de leerlingen zelf willen kunnen herkennen in de data. De analyses 
zijn ook bedoeld als informatie van docenten, zij kennen die leerlingen en moeten die 

http://www.euroguidance.nl
http://lobentechnologie.nl/
http://lobentechnologie.nl/
http://www.expertisepuntlob.nl/voorbeelden
https://www.vmbo-bwi.nl/page/toolbox-lob/
http://www.hybrideonderwijs.nl
mailto:mvanschaik@centrumtoptechniek.nl
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kunnen blijven herkennen.
- we kunnen op basis van deze analyses niet vaststellen of de vakmanschapsroute een 
succes is of niet. Dat hangt namelijk ook af van de interpretatie die aan de doelen van de 
opzet van de VKR gegeven wordt. Die is niet eenduidig en kan bovendien aan 
verandering onderhevig zijn. Daarnaast is er geen ijkpunt geformuleerd of beschikbaar 
vanuit vakmanschapsroutes elders in het land.

Patronen
Het belangrijkste patroon dat te herkennen is in de doorstroomgegevens is dat de grote 
meerderheid van leerlingen bij hun keuze blijft.

Daarnaast zien we op basis van deze stromen grofweg vier groepen ontstaan (zie tabel 1):

1 leerlingen die na het VMBO binnen Scalda binnen het technische domein blijven 2 leerlingen 

die na het VMBO binnen Scalda een in ander dan het technische domein hun leerloopbaan 

3 leerlingen die die na het VMBO buiten Scalda buiten het technische domein hun leerloopbaan 

vervolgen;

4 leerlingen van wie onbekend is waar ze na het vmbo hun leerloopbaan vervolgen.

Na VMBO: Cohort ’16-’17 

(Basis-Kader/Kader)

Cohort ’17-’18 

Basis-Kader/Kader)

Binnen Scalda binnen techniek 66/40 71/44

Binnen Scalda, buiten techniek 10/4 12/5

Onbekend (Buiten Scalda) 12/5 18/7

Totaal 88/49 101/56

Tabel 1: groepen uitstroom uit VMBO

Doorstroom door de vakmanschapsroute

Gedurende de VKR doorlopen de leerlingen in jaar 3 en 4 een aantal modules, een deel daarvan 

zijn keuzemodules. De leerling komt binnen in VKR 1 (vmbo 3); aan het einde van VKR2 

(vmbo 4) verlaat de leerling het voortgezet onderwijs en stroomt in in het MBO.  In de 

illustraties hieronder (figuur 4 en 5; zie bijlage voor betere kwaliteit) is te zien hoe dat proces 

verloopt: elk blokje in de figuur is een keuzemoment. Een lijnstuk stelt een aantal leerlingen voor 

dat van een module naar de andere stroomt. De dikte van het lijnstuk geeft het aantal leerlingen 
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weer.

Figuur 4: stroomschema Cohort ’16-‘17
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Figuur 5: stroomschema cohort ’17-’18
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Vignettes

Op basis van interviews met leerlingen is geprobeerd de achtergronden van 
keuzes van leerlingen in kaart te brengen.  Het interview 
werd persoonlijk afgenomen aan de hand van een leidraad en bestond 
uit drie delen:  een aantal algemene vragen over de tijd (1) voorafgaand aan het 
CTT, (2) tijdens het CTT en (3) na het CTT  (zie bijlage).

De opnames van de interviews zijn door interviewer opnieuw beluisterd en de 
antwoorden op de vragen zijn samengevat. Samen met de route die de leerling 
door liep vanaf de modules van eind jaar 1 van de VKR tot en met de opleiding 
in het MBO leidde dat tot een eerste beeld van de wijze waarop de VKR een rol 
speelde in de keuze voor de uitstroomrichtingen van leerlingen.  Dat beeld viel 
te typeren aan de hand van drie Vignettes2. 
Vervolgens zijn de opnames nogmaals door een andere onderzoeker beluisterd 
en zijn uitspraken van leerlingen geplaatst binnen die vignettes. Aldus 
analyserende verscherpten we de vignettes en past het proces van elke leerling 
nu binnen één vignet3. In onderstaande tabel hebben we de zeven 
geïnterviewde leerlingen verdeeld over de vignettes

<tabel>

Respondent 
 

Route Vignette
Voorbeelduitspraak

B

C

D

2 Een vignette is een soort korte verhalende beschrijving van hypothetisch(e) persone(n) of van 
een situatie om e.e.a. te kunnen bespreken/ 
delen zonder dat de bijzonderheden van individuen een rol hoeven te spelen, maar 
met genoeg context om complexiteit te begrijpen (zie bijvoorbeeld Jeffries & Maeder, 2005)
3 In elkaar uitsluitende categorieën dus, hoewel er altijd discussie zal zijn over interpretatie van 
grensgevallen
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E

G

Vignet 1: De beeldversterkende route
De leerling kent de techniek sector en heeft goed beeld daarvan. Het beeld 
ervan wordt tijdens de VKR versterkt  en de keuze voor techniek bevestigd, en 
zelfs evt. de uitstroom in een specifiek beroep daarbinnen. Ook als een 
negatieve keuze was en hij dus niet de techniek in gaat. 

Voorbeelden van uitspraken van leerlingen binnen dit vignet:

Van kleins af aan wilde ik automonteur worden. Ik vond autos leuk om mee te werken. Dus ik 

koos autotechniek. Dus ging ik automatisch naar CTT [..] Op CTT heb ik alleen aan mobiliteit 

gedaan. 

  
Vignet 2: De beeldvormende route
De leerling heeft alleen breed en/of vaag beeld van (gehele) technische domein, 
de precieze richting wordt op CTT gevormd. Die richting is een specialisatie 
ten opzichte van het plan of een zeer nauw verwant domein (bijvoorbeeld van 
metaal van > werktuibouw en van mobiliteit naar logistiek).

Voorbeelden van uitspraken van leerlingen binnen dit vignet:

Bij de garage. Vond ik niets echt iets voor mij. Ik vond de garage zelf een slechte garage. Ja ik 

vond het niet leuk. Geen gezellige collega’s. Toen had ik er een gevonden, maar de 

communicatie met mijn baas was heel slecht. Ja, want nu zit ik ook bij een andere opleiding 

[Logistiek]. Want dan kan ik echt zeker weten wat ik echt leuk vind. Dingen doen in de praktijk 

ook.

Vignet 3: De beeldbepalende route
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De leerling heeft geen of nauwelijks een beeld van het technische domein. De 
keuze voor VKR en CTT zijn bepaald door min of meer toeval (ik vond beta 
wel leuk). Tijdens de VKR wordt het beeld bepaald en uitstroomrichting (al of 
niet technisch) gekozen. 
 
 Voorbeelden van uitspraken van leerlingen binnen dit vignet:

 ’Nee, dat weet ik pas sinds dit jaar. Eerst altijd metaal gevolgd. Kwam merendeels door mijn 

vader. Hij zit ook in de metaal. ‘ 

 

Conclusie uit de drie vignettes
We zien dat een vignet, de manier waarop de VKR gebruikt wordt, zowel 
positief (binnen techniek blijven) of negatief (buiten de techniek terecht 
komen) kan uitpakken. De VKR is ook beeldversterkend voor een leerling die 
heel duidelijk wist dat hij naar een horeca-opleiding wilde. Hij werd bevestigd 
dat hij ook electro wel interessant vond, maar niet om later in te werken.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de de stage. De meeste leerlingen 
vertelden in de interviews dat de stage vormend, versterkend of bepalend was 
voor de keuzen die zij wel of niet maakten.
Er is onder de leerlingen die we interviewden (opvallende leerlingen, omdat ze 
wisselden of een niet vanzelfsprekende route volgden) een grote diversiteit aan 
de mate waarin ze al weten wat ze als beroep/opleidingen willen kiezen. 
Wat we tot slot voorzichtig kunnen concluderen is dat er, op basis van de 
geïnterviewde leerlingen altijd wel iets ‘gebeurd’ dat de keuze (mede)bepaald. 
Of dat nu hun keuze versterkt, vormt of bepaalt. 
Onze bevindingen zijn daarom een uitnodiging om verder onderzoek te doen 
naar de leerlingen die minder opvielen in de keuzen die ze maakten en 
daarnaast hoe de groep van VKR-leerlingen te vergelijken is met groepen in 
andere VKR’s en het algemene beeld bij loopbaanorientatie tussen vmbo en 
mbo in Nederland.
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Advies TBV OCW

Het practoraat is in het najaar van 2019 gevraag inbreng te leveren voor een gesprek met 
het ministerie van OC&W over de toekomst van de vakmanschapsroute. Op basis van de 
data en analyses van dat moment is vervolgens een intern advies opgesteld aan het 
management. Het advies is hieronder integraal opgenomen.

==

Beknopt advies ten behoeve van gesprek 
met OC&W over ongediplomeerd 
doorstromen van vmbo naar mbo in de 
vakmanschapsroute CTT
 

Inleiding
Aan de vakmanschapsroute binnen het Centrum Top Techniek is 
een uitzondering toegekend door het ministerie om 
zonder te diplomeren door te stromen naar het MBO. Dat is volgens het 
ministerie een risico voor de leerlingen en de omgeving, 
omdat bij eventuele uitval uit het MBO de leerling geen diploma heeft. 
Omdat de samenwerking voor de Vakmanschapsroute met één MBO-
instelling is (Scalda), zou  het daarnaast ook een risico kunnen zijn dat 
leerlingen zonder officieel diploma niet makkelijk kunnen instromen op 
opleidingen buiten (de techniekopleidlingen van) Scalda.
In dit advies beschrijven we als onderzoekers van het 
practoraat Hybride onderwijs een aantal argumenten die 
gebruikt kunnen worden om te pleiten voor het behoud van de 
mogelijkheid om zonder vmbo-diploma door 
te kunnen stromen naar het  MBO. Hoofdargument is dat het bestaan 
van de vakmanschapsroute (VKR) ervoor zorgt dat door 
samenwerking tussen scholen en de concentratie van het onderwijs op 
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een locatie, de leerlingen pedagogisch-didactisch en 
vakinhoudelijk keuzevrijheid, flexibiliteit, verdieping en 
verbreding kan worden geboden.

Doorstroom door de vakmanschapsroute

Gedurende de VKR doorlopen de leerlingen in jaar 3 en 4 een aantal 
modules, een deel daarvan zijn keuzemodules. De leerling komt binnen 
in VKR 1 (vmbo 3); aan het einde van VKR 2 (vmbo 4) verlaat de 
leerling het voortgezet onderwijs en stroomt in in het MBO. In de 
illustraties hieronder (figuur 1 & 2) is te zien hoe dat proces verloopt 
voor de kaderleerlingen (overige stroomschema’s staan in de bijlagen).: 
elk blokje in de figuur is een keuzemoment. Een lijnstuk stelt een aantal 
leerlingen voor dat van een module naar de andere stroomt. De dikte 
van het lijnstuk geeft het aantal leerlingen weer.
Op basis van deze stromen zien we grofweg drie groepen ontstaan (zie 
tabel 1):
1 leerlingen die na het VMBO binnen Scalda binnen het technische 
domein blijven 2 leerlingen die na het VMBO binnen Scalda een in 
ander dan het technische domein hun leerloopbaan;
3 leerlingen van wie onbekend is waar ze na het vmbo hun leerloopbaan 
vervolgen, omdat ze buiten Scalda naar het MBO zijn gegaan.
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Figuur 1: stromen van KADER leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17.
 

Figuur 2: stromen van KADER leerlingen door de VKR, cohort ’17-’18.
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Na VMBO: 
Cohort ’16-’17 
Kader (Totaal)

Cohort ’17-’18 
Kader (Totaal)
 

Binnen Scalda binnen 
techniek

40 (60) 44 (71)

Binnen Scalda, buiten 
techniek

4 (10) 5 (12)

Buiten Scalda 5 (12) 7 (18)

Totaal 49 (88) 56 (101)
Tabel 1: groepen uitstroom uit VMBO op 1-9-2018

 

Na VMBO: Cohort ’16-’17 Cohort ’17-’18 

Binnen Scalda binnen techniek 40 44

ICT 7 5

E&I 2 9

Bouw & Infra 4 7

WTB & Metaal 3 5

Motorvoertuigen 8 6

Procestechniek 5 5

Maintenance 4 4

Laboratoriumtechniek 2 0

Scheepvaart 4 2

Logistiek 1 1

Binnen Scalda, buiten techniek 4 5

CG 0 2

DVG 4 2
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Edu 0 1

Buiten Scalda 8 8

Doubleren/stapelen 2  

Tussenjaar 1  

Elders 2 8

Uitgeschreven 3  

Totaal 52 57
Tabel 2: uitstroom van kaderleerlingen per opleiding in het MBO op 1-9-2018

 

Succes

Studiesucces is een lastig te bepalen norm voor het succes van een 
leerroute. Uitgaande van de uitgangspunten van het project, zou 
studiesucces voor leerlingen in de VKR kunnen betekenen:
- leerlingen maken gebruik van keuzevrijheid;
- leerlingen kunnen een flexibel aanbod ontvangen;
- leerlingen kunnen versnellen;
- leerlingen halen startkwalificatie
 

Op drie van de vier aspecten kunnen we spreken van succes, want 
leerlingen gebruiken de mogelijkheden om verschillende modules te 
kiezen, er is een programma dat flexibel is en in theorie kunnen 
leerlingen versnellen, twee hebben dat ook gedaan. Daarmee is het dus 
ook gelukt om via de VKR een startkwalificatie te halen.
Hieronder analyseren we kort de succesfactoren op basis van de 
doorstroomcijfers.
 

Keuzevrijheid & Flexibel aanbod

Hoewel veel leerlingen (88) bij hun eerste keuze aan het einde van VKR 
1 blijven, is er een aantal leerlingen dat dat niet doet (18). Dat geeft aan 
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dat er keuzevrijheid is en dat die vrijheid gebruikt wordt. Als gevolg van 
de keuzevrijheid zien we een flexibel aanbod ontstaan: de combinatie van 
modules en uitstroomrichtingen leidt (voor cohort ’16’-17’) tot ongeveer 
50 verschillende routes door de VKR naar het MBO die tot nu toe door 
leerlingen gevolgd zijn (in theorie zijn er 600 mogelijke routes).
 

Naast de analyse van de doorstroomcijfers hielden we interviews met 
zeven leerlingen. We selecteerden voor die interviews leerlingen die 
opvallende (keuze)trajecten doorliepen. De analyses van de interviews 
leidden tot prototypische beschrijvingen van de manier waarop 
leerlingen de VKR ervaren: We formuleren hieronder drie vignettes over 
de rol die de VKR speelt in de keuzeprocessen van leerlingen.
 

Vignette 1: de bekende route
De leerling weet al goed wat hij/zij wil gaan doen in de toekomst. Hij/zij 
heeft echter nog geen passende route kunnen vinden om dat doel te gaan 
bereiken. Daardoor is de keuze op ‘iets in de techniek’ en dus de VKR 
gevallen. De VKR heeft het idee over welk beroep in de toekomst 
passend is versterkt .  
 

Vignette 2: de onbekende route
Deze leerling heeft nog geen goed beeld of keuze kunnen maken voor de 
passend beroep in de toekomst. Zowel door de lessen als door de stage 
tijdens de VKR is meer en meer inzicht gekomen en interesse gewekt 
voor het beroep in de toekomst. Toch blijft het moeilijk om een goede 
keuze te maken.
 

Vignette 3: de vormende route
Deze leerling heeft nog geen goed beeld of keuze kunnen maken wat een 
passend beroep wordt in de toekomst. Dat beeld is gevormd tijdens de 
VKR. Zowel door de lessen als door de stage is inzicht gekomen in de rol 
die bij de leerling gaat passen in de toekomst. Uiteindelijk is er een keuze 
gemaakt.  

Onderwijskundige ontwikkelingen 
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Naast het volgen van leerlingen en hun interessen, motieven en keuzen, 
volgen en ondersteunen we als practoraat ook het 
onderwijsontwikkelwerk van de docenten. Door ons contact met de 
docenten weten we dat zij soms voor individuele leerlingen speciale 
oplossingen bedenken. Zo kan een leerling die later voor procestechniek 
zal kiezen, bij de module ICT al daarop gerichte opdrachten maken. 
Wat we in de laatste bijeenkomsten ook hebben gezien is dat de 
docenten als team trachten vanuit de LOB-opdrachten en portfolio de 
techniekmodules te verbinden. Ze proberen met andere woorden het 
onderwijs meer hybride te maken. Tot slot staan er dit jaar zogenaamde 
‘sectortafels’ gepland waarbij de docenten in gesprek zullen gaan met de 
bedrijven van sectoren waar zij voor opleiden.
Al deze onderwijskundige ontwikkelingen vanuit de docenten zijn 
ontstaan omdat er nu tussen de vmbo-scholen wordt samengewerkt (of 
beter: samengewerkt moet worden).

Conclusie

Belangrijkste argumenten voor het behoud van deze manier van 
organiseren van de VKR vallen uiteen in pedagogisch-didactische 
argumenten en vakinhoudelijk argumenten.
Pedagogisch-didactische afstemming 
De VKR heeft geleid tot een docententeam (vmbo en mbo) dat 
samenwerkt en zo het onderwijs kan afstemmen en maatwerk kan bieden 
voor leerlingen. We zien voorbeelden van leerlingen die inhouden van 
(delen) van mbo opleidingen al in het vmbo aangeboden krijgen. Dat 
toont aan dat docenten oog (kunnen) hebben voor de behoeften van 
leerlingen en het onderwijs op hen afstemmen (een leerling krijgt 
specifieke ICT opdrachten omdat hij de procestechniek in wil). Die 
afstemming laat ook zien dat (delen van) het MBO-onderwijs ‘indalen’ 
in het VMBO, waardoor er werkelijk sprake is van een doorlopende 
leerlijn voor de leerlingen.
Vakinhoudelijk verdieping en verbreding
Meer vakinhoudelijk volgt uit bovenstaande pedagogisch-didactische 
analyse dat er onderwijsroutes ontstaan die niet zouden (kunnen) 
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bestaan op een individueel VMBO. Door de samenwerking op één 
locatie kunnen onderdelen van procestechniek al in het VMBO gegeven 
worden. We zien daarnaast dat de VKR voor sommige MBO-
opleidingen binnen Zeeland de meest logische route blijkt (naar 
Maritiem of Logistiek bijvoorbeeld) en dat de verbreding in de VKR 
daar waardevol voor kan zijn. Kortom, doordat er zowel verbreding als 
verdieping mogelijk is, zien we inhoudelijk flexibele routes en 
inhoudelijk maatwerk ontstaan.

Potentie

In potentie is er nog veel meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk binnen 
de VKR. Nu de beweging naar nog meer hybride onderwijs waarin LOB 
en afstemming met de techniekmodules centraal staat, kan er een breed 
en diep aanbod blijven bestaan waarin leerlingen persoonlijke leerroutes 
kunnen volgen, terwijl er tegelijk de mogelijkheid blijft om grotere 
groepen een standaardroute aan te bieden.  De versterking van de 
onderwijskundige band met de bedrijven zou zich door kunnen 
ontwikkelen tot in het MBO, zodat ook daar meer flexibiliteit voor 
studenten kan ontstaan. Voor een individuele school zou een en ander 
lastig zelf te bewerkstelligen zijn.
 
 
 

 
Bijlagen stroomschema’s 
Totalen
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Figuur 1: stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17. 
Stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17.
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Stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’17-’18.
 
 

Per school

Figuur 3: stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17 Reynaert
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Figuur 4: stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17 De Rede
 

Figuur 5: stromen van leerlingen door de VKR, cohort ’16-’17 ‘t Zwin
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Plannen 2020

Voor het komende seizoen (2020-2021) zijn, vanwege het aflopen van de RIF-subsidie 
beperkt. Het is bij het schrijven van dit seizoensverslag nog onduidelijk of en op welke 
manier het practoraat voort zal bestaan. De plannen zijn daarom vooral gericht op 
overdracht en afronding van de eerste periode van drie van het practoraat.

Monitoring
Nu de monitoring van doorstroomgegevens, de vragenapp en vragenlijst bruikbare data 
opleveren is het zaak deze processen op een duurzame manier in de processen van het 
CTT in te bedden. We zullen daarom een handleiding met procedures en planning 
schrijven om de monitoring van keuzeprocessen, achtergrondgegevens, motieven en 
interessen uit te kunnen blijven voeren. Daar waar nodig formuleren we verbeteropties 
van die processen.

Publicatie(s)
Nu we langzaam maar zeker zowel een verzameling blogposts, long-reads, een webinar en 
een advies hebben kunnen genereren, is het plan om daar voor het aflopen van het 
practoraat een samenvattende publicatie van te ontwikkelen. Vorm en inhoud moeten een 
beeld geven van zowel het proces als de uitkomsten van onze activiteiten over drie jaar. 
Doel is om eventuele opvolgers (of onszelf ) een inkijk te geven opdat na de afloop van het 
RIF-project voortgebouwd kan worden op de opgedane inzichten.
Daarnaast hebben de analyses van keuzepatronen en de interviews met leerlingen die een 
opvallende route hebben doorlopen inzichten opgeleverd die het waar zijn om breder 
gedeeld te worden dan alleen met de betrokken in het CTT. Doel is daarom om een 
wetenschappelijke artikel  te schrijven voor een Nederlands onderwijstijdschrift.
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