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Samenvatting 

Samen vakbekwaam opleiden is een onderzoek dat knelpunten tracht te achterhalen die de 
cursisten ervaren bij het leren in de beroepspraktijk. De gegevens kunnen een bijdrage leveren 
aan het ontwikkelen van nieuw beleid dat aan de basis zal staan van een effectievere 
beroepspraktijkvorming van eerstejaarscursisten van het CIOS Haarlem, een MBO school voor 
de opleiding Sport en Bewegen. De huidig ingerichte beroepspraktijkvorming voor de 
eerstejaarscursisten voldoet niet aan de verwachtingen en eisen van cursisten, praktijkopleiders 
in het werkveld en de studieloopbaanbegeleiders op het CIOS. Met dit onderzoek zijn een 
aantal kernbegrippen onderzocht die kenmerkend zijn voor een effectieve 
beroepspraktijkvorming. De resultaten van het onderzoek geeft niet alleen een beeld van de 
problemen en tekortkomingen binnen de huidige beroepspraktijkvorming, maar ook van de 
wensen en behoeften van cursisten, praktijkopleiders en SLB docenten. De conclusies en 
voorstellen tot interventies zijn een poging om het leerrendement binnen de 
beroepspraktijkvorming voor eerstejaarscursisten, te verbeteren. 

Het kwalitatieve onderzoek kan omschreven worden als exploratief. Eerstejaarscursisten en 
praktijkopleiders zijn geënquêteerd en bevraagd omtrent de problemen, wensen en behoeften 
met betrekking tot de huidige beroepspraktijkvorming. De empirische gegevens uit de enquêtes 
zijn geordend en gelabeld met behulp van de begrippen uit het theoretisch kader 
(betekenisvolle leeromgeving, rol van de begeleiders, zinvolle leeropdrachten en afstemming 
van leerbedrijven en CIOS). Daarna zijn SLB docenten onderworpen aan de Delphi-methode. 
Binnen de paneldiscussie met SLB-docenten en vakdocenten werd getracht consensus over 
een aantal vraagstukken te bereiken. Het theoretisch kader van het onderzoek dient daarvoor 
als basis. Het onderzoek levert een bijdrage aan het achterhalen van knelpunten die de 
cursisten ervaren bij het leren in de beroepspraktijk. De gegevens kunnen een bijdrage leveren 
aan het ontwikkelen van nieuw beleid dat aan de basis zal staan van een effectievere 
beroepspraktijkvorming. 

De aanbevelingen die naar aanleiding van het onderzoek worden gedaan zijn het vergroten van 
het aantal stage-uren, zinvolle en betekenisvolle opdrachten laten uitvoeren, meer bpv-
begeleiding van de SLB-docent door middel van het gebruiken van kenniscafemomenten in de 
SLB lessen en een betere afstemming tussen leerbedrijven en CIOS omtrent de leerdoelen van 
de cursist. De afstemming wordt bereikt door middel van het bijhouden van een stage blog. 
Middels dit blog geeft de cursist blijk van zijn opgedane kennis en ervaringen in het stage 
bedrijf. De praktijkopleider en de SLB docent zijn in staat om naast het volgen van de 
vorderingen ook feedback te geven over de persoonlijke leerdoelen van de cursist. Verdere 
aanbevelingen betreffen nader onderzoek naar de mogelijkheid van extra bpv-begeleidingsuren 
voor de SLB-docent en het structureel uitwisselen van wensen en ervaringen tijdens 
teamvergaderingen van SLB-docenten omtrent de beroepspraktijkvorming van de 
eerstejaarscursisten op het CIOS. 

 

 

 

 

 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 4 

1. Geschiedenis en probleemstelling 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek  
Om te slagen als sportleider moet je, naast het opdoen van veel theoretische kennis, in staat 
zijn om in de praktijk de beroep specifieke competenties binnen de sector Sport en Bewegen, 
eigen te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren in de beroepspraktijk. Zonder 
praktijk leren geen competent beginnende beroepsbeoefenaren. Deze beroepspraktijkvorming 
van een BOL cursist bedraagt 25% tot 59% van het totaal aantal van 850 uur contacttijd op 
jaarbasis, die het CIOS aanbiedt aan de cursist. Op het CIOS vinden we het leren in de praktijk 
essentieel. Ondanks dat de leerbedrijven door CALIBRIS dienen te worden erkend, heeft het 
CIOS onvoldoende zicht op het leren van de cursisten in de beroepspraktijk. 

Het rapport cursistentevredenheidsonderzoek (bureau kwaliteitszorg, 2010) geeft aan dat het 
CIOS en de beroepspraktijk nog erg afzonderlijk van elkaar werken. De voorbereiding op de 
beroepspraktijkvorming van de eerstejaarscursisten en de afstemming van het leerproces 
tussen school en praktijkplaats wordt door de cursisten als onvoldoende gewaardeerd. Een 
gebrek aan afstemming kan invloed hebben op de motivatie van de cursist waardoor 
leerresultaten af kunnen nemen. Op het CIOS valt winst te bereiken met een betere afstemming 
tussen de school en de leerbedrijven. Er zijn wederzijds onvoldoende afspraken gemaakt over 
de wijze waarop opgeleid wordt en invulling wordt gegeven aan de beroepspraktijkvorming 
binnen de gegeven opleidingstijd. De wijze waarop de samenwerking tussen praktijkplaats 
enerzijds en de school anderzijds verloopt, blijft vaak onderbelicht. Van afstemming en 
afspraken omtrent opleiden en/of samen leren van nieuwe vormen van praktijkleren tussen de 
school en de regionale Sport en Bewegingsbedrijven, is geen of nauwelijks sprake. Het 
onderzoek levert een bijdrage aan het achterhalen van knelpunten die de cursisten ervaren bij 
het leren in de beroepspraktijk. De gegevens kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen 
van nieuw beleid dat aan de basis zal staan van een effectievere beroepspraktijkvorming. 

1.2 Redenen voor de innovatie van de beroepspraktijkvorming 
Voor het invoeren van aanpassingen binnen de beroepspraktijkvorming zijn de belangrijkste 
redenen: 

• De behoefte van zowel CIOS als de S-B organisaties aan een betere aansluiting van de 
kennis en de vaardigheden van de leerlingen bij de beroepsrealiteit. 

• Een hogere motivatie van de cursisten door een realistische benadering van de lesstof 
in de praktijk. 

• Leren vanuit de drie pijlers van ‘Focus op vakmanschap’ waarbij leren en werken in een 
levensechte en mensgerichte leeromgeving centraal staat. De drie pijlers geven ruimte 
aan oriëntatie, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.  

1.3 De huidige inrichting van de beroepspraktijkvorming in het eerste leerjaar 
De opleiding Sport en bewegen op het CIOS van het eerste leerjaar kenmerkt zich door een 
grote hoeveelheid lessen die op eigen vaardigheid en theoretische kennis gebaseerd is. Na een 
half jaar worden de cursisten in de gelegenheid gesteld om zelfstandig een stageplaats te 
zoeken. De enige eis die daarbij wordt gesteld is dat het leerbedrijf erkend moet zijn bij Calibris. 
Calibris onderzoekt en bewaakt of het leerbedrijf aan de juiste eisen en verwachtingen voldoet 
met betrekking van het opleiden en begeleiden van cursisten in de beroepspraktijk. Als de 
cursist eenmaal geplaatst is wordt het opleiden binnen de beroepspraktijk vooral overgelaten 
aan de begeleider op de werkplek. Vanuit het CIOS worden slechts het verplichte aantal stage 
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uren van 180 stage uren meegegeven als leidraad. Er worden geen opdrachten vanuit school 
worden gegeven. Over de wijze van begeleiden en uitvoeren van gerichte inhoudelijke 
opdrachten worden geen afspraken gemaakt. Het stage bedrijf stelt geen begeleidingseisen of 
inhoudelijke opdrachten, in overleg met CIOS, samen. Als de cursist aan de 180 uren eis heeft 
voldaan wordt de stage als voldoende beschouwd. Er vindt geen inhoudelijke waardering 
plaats. 

1.4 Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het zicht krijgen op problemen die eerstejaarscursisten ervaren 
bij het leren in de beroepspraktijk.  

Het onderzoek levert informatie op over verschillende aspecten die een rol spelen bij het leren 
van de eerstejaarscursist in de beroepspraktijk, zoals: afstemming op leerinhouden door school 
en leerbedrijf, zinvolle opdrachten, betekenisvolle leeromgeving en de rol van de begeleiders 
van het CIOS en het leerbedrijf. 
 
2. Theoretisch kader en conceptueel model 
Het begrip beroepspraktijkvorming wordt gedefinieerd als ‘het onderricht in de praktijk van het 
beroep’. De beroepspraktijkvorming is een essentieel onderdeel van elke beroepsopleiding, 
ongeacht leerweg of niveau. In de beroepspraktijkvorming heeft het praktijkgedeelte van de 
beroepsopleiding plaats. Cursisten worden ondergebracht in een leerbedrijf waar zij ‘de 
praktische kneepjes’ van het beroep, leren. Het belang van de bpv binnen de beroepsopleiding 
Sport en Bewegen wordt door het CIOS Haarlem onderkend. Het onderzoek richt zich op 
begrippen uit de literatuur die in een theoretisch kader zijn geplaatst. De empirische gegevens 
uit de enquêtes zijn geordend en gelabeld met behulp van kenmerkende begrippen over 
beroepspraktijkvorming. Deze begrippen zijn betekenisvolle leeromgeving, rol van de 
begeleiders, zinvolle opdrachten en afstemming van leerbedrijven en het CIOS. Als rode draad 
wordt het onderzoek in het MBO van Moerkamp, De Bruijn, Van der Kuip, Onstenk en Vonken 
(2000)gehanteerd. Hun onderzoek resulteerde in een model welke een krachtige leeromgeving 
voor het beroepsonderwijs voorstaat. Deze krachtige leeromgeving omhelst onder andere de 
beroepsidentiteit als uitgangspunt, werkt met authentiek/functionele opdrachten, pleit voor een 
goede afstemming tussen theorie versus praktijksituatie en stelt dat naast construerend leren 
ook het reflectief leren belangrijk is.  

2.1 Literatuur onderzoek 
2.1.1 Betekenisvolle leeromgeving 
Volgens Dochy, Heylen en Van de Mosselaer (2005) wordt leren meer betekenisvol en 
bruikbaarder naarmate het leerproces cumulatiever en constructiever wordt voor de lerende. De 
cursist geeft aan informatie betekenis vanuit zijn eigen voorkennis. Zo wordt kennis 
geïnterpreteerd en verankerd. Vorderen in een leerproces betekent dat kennis steeds in meer 
praktijksituaties kan worden toegepast. Vanuit deze vaststelling sluit onderwijs het best aan bij 
de beroepsrealiteit. Het ontwikkelen van (authentieke) leertaken die van de cursisten hetzelfde 
denkproces vereisen als de realiteit waarop we ze op voorbereiden, vormt daarbij één van de 
uitgangspunten. Het werken met reële situaties bevordert immers het kunnen toepassen van 
theorieën en modellen bij het oplossen van mogelijke probleemstellingen. Effectief leren in de 
beroepspraktijk ontstaat wanneer de cursist de relevantie van de opleidingsdoelen begrijpt 
zodat opleidingsdoelen en studentendoelen in elkaars verlengde komen te liggen. Voor het 
toekomstig beroep geldt dat de cursist expertise in zijn vakgebied ontwikkelt door veelvuldig te 
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oefenen, in allerlei omstandigheden. De beroepsexpertise ontstaat door het herhalen van 
probleemoplossingsstrategieën in verschillende reële situaties. Hierdoor verwerft de cursist 
inzicht in welke concepten en strategieën relevant zijn in welke specifieke situatie. 
 
De effectiviteit van het schoolse programma neemt toe als de deelnemers direct ervaren hoe 
het geleerde in de praktijk gebracht kan worden. Bolhuis (2009) plaatst dit in het perspectief van 
het ervaringsleren. Het vestigt de aandacht op het belang van de directe ervaring (doen en 
ondervinden) voor leren. Leren is niet alleen abstraheren (begripsvorming) en niet alleen een 
bewuste activiteit, maar wortelt in de directe ervaring en zingeving. Deze directe ervaring is 
volgens Blakemore & Frith (2005) nodig omdat het brein zich beter ontwikkelt middels een rijke, 
betekenisvolle leeromgeving. Dit wordt ondersteund door het onderzoek in het MBO van 
Moerkamp, De Bruijn, Van der Kuip, Onstenk en Vonken (2000). Dit onderzoek resulteerde in 
een model welke een krachtige leeromgeving voor het beroepsonderwijs voorstaat. Deze 
krachtige leeromgeving omhelst onder andere de beroepsidentiteit als uitgangspunt, werkt met 
authentiek/functionele opdrachten, pleit voor een goede afstemming tussen theorie versus 
praktijksituatie en stelt dat naast construerend leren ook het reflectief leren belangrijk is. 
 
Marzano (2005) pleit ook voor toepassingen van kennis in betekenisvolle situaties. Hij ziet zich 
daarin gesterkt door de brede aandacht voor assessments van zelfstandige authentieke 
leertaken. Met name de invoering van het competentiegericht leren betekent een nadruk op het 
belang van authentiek leren in dimensie vier. Het betreft zelfstandig echt onderzoek doen, echte 
projecten uitvoeren waarbij beslissen, problemen oplossen, ontwerpen, experimenteren en 
analyseren een grote rol van betekenis spelen. De mate van zelfregulatie speelt een belangrijke 
rol met betrekking tot de mate van autonomie.  

2.1.2 De rol van de begeleider 
Volgens Detmar & de Vries (2009) speelt de praktijkbegeleider als opleider een belangrijke en 
stimulerende coach rol tijdens de bpv van de leerling. Hij moet de cursist stimuleren en uitdagen 
om zelf dingen te ontdekken. De praktijkbegeleider als coach houdt in dat er doelen vooraf 
worden bepaald. De leerling leert, de coach ondersteunt het leerproces. Dit doet de coach 
vooraf door vragen te stellen die leerlingen prikkelen en aanzetten tot nadenken. Coachen is 
dus iets anders dan onderwijzen of instrueren van leerlingen. Naast het overbrengen van kennis 
en ervaring stel je zodanig vragen dat de leerling zelf gaat nadenken over wat het beste is. 
Hierbij is coachen een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij de leerling zich gewaardeerd 
en uitgedaagd voelt. Dit gevoel biedt de beste basis om te leren. Het verdient derhalve 
aanbeveling om werk- en leerprocessen duidelijk te onderscheiden, om te werken aan 
professionalisering van begeleiders gericht op inzicht in praktijkleerprocessen (wat kan waar 
geleerd worden) en het begeleiden van reflectie en formuleren van leervragen, om er voor te 
zorgen dat individuele leervragen ook gevolgd worden door individuele leerarrangementen. 
Binnen het kader van verwachtingen, motivatie en eigenaarschap zal, volgens Meijers, Kuijpers 
& Bakker (2006), de begeleiding moeten bestaan uit het voeren van gesprekken waarin met en 
niet tegen de lerende wordt gesproken. Het moet gaan over de sterke kanten, de waarden en 
het toekomstbeeld met betrekking tot de vakbekwaamheid van de leerling. Dit draagt bij aan 
een actieve loopbaanontwikkeling, een betere leermotivatie en meer passende keuzes van de 
leerling. 
 
Poortman, Illeris en Nieuwenhuis, (2008) geven aan dat school en leerbedrijf samen 
verantwoordelijk zijn voor het voeren van de dialoog/trialoog naar aanleiding van de 
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leerresultaten van de deelnemer om zo de ontwikkeling van de beroepsidentiteit te stimuleren. 
Dit betekent dat er regelmatig driehoek gesprekken moeten plaatsvinden in het leerbedrijf 
tussen deelnemer, de praktijkopleider en de bpv-begeleider. Een optimale samenwerking met 
de beroepspraktijk en een optimale vormgeving van de beroepspraktijkvorming zijn bij 
competentiegericht onderwijs essentieel. Het ontbreekt echter nog aan (een overzicht 
van)onderzoeksresultaten over de optimalisering van de beroepspraktijkvorming die zowel 
wetenschappelijk gefundeerd als praktisch toepasbaar zijn. 

2.1.3 Zinvolle opdrachten 
Nieuwenhuis et al. (2009) constateren dat 2 type argumenten een rol spelen bij keuzes voor 
inrichting van de bpv: zinvolle opdrachten ( argumenten ter onderbouwing beroepsgerichtheid, 
versterking leermotivatie, koppeling theorie en praktijk) en argumenten m.b.t. de ontwikkeling 
van vakmanschap. In het laatste geval zou er sprake moeten zijn van een beredeneerde 
ontwikkelingslijn van novice tot beginnend competente beroepsbeoefenaar. Praktijkleren is 
onmisbaar voor de ontwikkeling van competenties echter met betrekking tot leren wordt er niet 
alles uitgehaald. In de praktijksituatie stuiten Geerligs & Rietman (2009) in hun onderzoek naar 
wat er nodig is om het leren in praktijksituaties effectief te maken, op de volgende knelpunten:  

1. Op het werk ligt het accent op werkprocessen, leerprocessen blijven onderbelicht. 
2. De praktijkleerprocessen zijn gericht op expertiseontwikkeling (vakkennis, 

vakvaardigheid) en veel minder op ontwikkeling van praktijkrepertoire (teamroutine 
besluitvaardigheid). 

3. Er is weinig reflectie en er ontstaan daardoor ook weinig leervragen. 
4. Als er wel leervragen ontstaan, wordt daar geen vervolg aan gegeven in het onderwijs. 

2.1.4 Afstemming tussen leerbedrijven en de school 
Deelnemers en leerbedrijven klagen geregeld over de aansluiting van de theorie op de praktijk 
(Detmar & de Vries, 2009). Afstemming tussen theorie en praktijk moet echter van twee kanten 
komen. Scholen moeten in hun programma meer afstemmen op de praktijkkennis- en ervaring 
van de deelnemer. Even belangrijk is het dat de praktijkopleiders in de bedrijven geregeld de 
link leggen naar de theorie, dus niet alleen de hoe- vragen aan de orde stellen maar ook de 
wat- en waaromvragen behandelen met de deelnemers. De vraag of hetgeen op school geleerd 
wordt voldoende relevantie heeft voor de beroepspraktijk is volgens Klarus (2003) niet langer te 
beantwoorden vanuit de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en arbeid. 
Het onderwijs zal zelf oplossingen moeten aandragen die de kloof dichten tussen onderwijs en 
arbeid. Het competentiebegrip stelt specifiek de vraag aan de orde welke eisen de 
beroepsarbeid stelt en of die beroepsarbeid niet ook als bron van leren benut kan worden.  
Van der Sanden (2004) geeft aan dat leren plaats moet vinden in authentieke leer- en 
werkgemeenschappen, die veel leermogelijkheden bieden en leerlingen uitnodigen tot 
betekenisvol (zinvol) leren. Door middel van een betere afstemming tussen school en werkplek 
kan het praktijkleren een rode raad vormen in het persoonlijk opleidingsplan van de deelnemer. 
Om meer grip te krijgen op het doel van de bpv in verschillende fasen kan aangesloten worden 
bij de fase van betrokkenheid van de deelnemer (van den Berg en Vandenberghe, 1995). Zij 
introduceren de ‘ik-betrokkenheid’ (past dit bij mij, wat betekent dit voor mij?) als oriëntatie fase, 
de ‘taak-betrokkenheid’ (wat moet ik aan vaardigheden beheersen?) en de ‘ander-
betrokkenheid’ (hoe verloopt de organisatie en hoe word ik vakbekwamer?), als leerfasen 
binnen de planning van het bpv-traject. Volgens Van der Sanden (2004) is er in plaats van meer 
uniformiteit, meer maatwerk nodig. Dat geldt niet alleen voor de inhoud van de bpv, maar ook 
de omvang en positionering van de bpv in de BOL-opleidingen. Het is niet zo dat de theorie 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 8 

altijd vooraf gaat aan de praktijk. Werkplekleren wordt (nog) teveel gestuurd vanuit het schoolse 
curriculum. Bedrijven dienen nauwer te worden betrokken bij het curriculumontwerp. Vormen 
van participatie en overleg met betrekking tot ritme (planning en bpv-tijd) en sturing 
(samenstelling en opbouw praktijkopdrachten en werkprocessen die aansluiten bij het 
kwalificatiedossier) dienen te worden ontwikkeld. Bedrijven moeten derhalve een belangrijke rol 
spelen bij het uitwisselen, vaststellen en mede vorm geven van leerinhouden en beoordelen 
van de resultaten. 
 
Duvekot (2006) beschrijft de ontwikkelingsgang van de beroepsvorming in onze huidige 
kennismaatschappij en pleit daarbij voor een betere afstemming tussen scholen en 
beroepenveld. Hij stelt dat systemen van beroepsvorming voortdurend aanpassingen en 
innovaties behoeven omdat ze onderdeel uitmaken van veranderde sociaaleconomische en 
sociaal-culturele omstandigheden. Waar vroeger slechts een genoten opleiding voldoende was 
om je duurzaam te handhaven op de arbeidsmarkt is dat tegenwoordig steeds vaker 
onvoldoende. Nu is flexibel en meer adaptief beroepsonderwijs vereist opdat het lerende 
individu inzetbaar blijft. Grip krijgen op deze ontwikkeling is voor alle actoren belangrijk: 
individu, beroepspraktijk en school. Vooral het uitgangspunt van de eerder verworven beroeps 
specifieke competenties (EVC) stelt dat het lerende individu centraal staat. EVC is te 
omschrijven als de methodiek tot herkenning, waardering en erkenning van wat een individu 
heeft geleerd in formele leeromgevingen zoals school en informele leeromgevingen zoals 
werkplek of thuis. In de huidige vorm van competentiegericht onderwijs zijn competenties in 
voortdurende ontwikkeling. Een competentie is weten hoe op een bepaalde manier te handelen. 
Of iemand competent is wordt duidelijk door de handeling. Volgens Duvekot (2006) is de 
complicerende factor dat schoolse, formele procedures van opleiden en beoordelen maar een 
beperkt deel van het individuele leervermogens ondervangen. Een betere afstemming tussen 
leerbedrijven en de school waarbij bedrijven een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van 
leerinhouden en beoordelen van resultaten, kunnen mogelijk dit probleem ondervangen.  

2.2 Conceptueel model 
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2.3 De kernbegrippen 
Vanuit de huidige praktijkvorming en de richtlijnen uit de literatuur zijn de volgende 
kernbegrippen essentieel. 

1. Betekenisvolle leeromgeving: vakbekwaam opleiden moet plaats vinden in authentieke 
leer- en werkgemeenschappen, die veel leermogelijkheden bieden en leerlingen 
uitnodigen tot betekenisvol (zinvol) leren. 

2. Rol stagebegeleiders CIOS en werkplek: De CIOS begeleider en de praktijkbegeleider 
als opleiders spelen een belangrijke en stimulerende coach rol tijdens de bpv van de 
leerling. Hij moet de cursist stimuleren en uitdagen om zelf dingen te ontdekken. De 
begeleider als coach houdt in dat er doelen vooraf worden bepaald. De leerling leert, de 
coach ondersteunt het leerproces. 

3. Zinvolle opdrachten: Effectief leren in de beroepspraktijk ontstaat wanneer de cursist de 
relevantie van de opdrachten begrijpt zodat opleidingsdoelen en studentendoelen in 
elkaars verlengde komen te liggen. 

4. Afstemming leerinhouden: Ter bevordering van de ontwikkeling van competenties van 
leerlingen zal er sprake moeten zijn van krachtig en praktijkgericht beroepsonderwijs die 
alleen plaats vindt als er sprake is van een geïntegreerde benadering door school en 
beroepenveld van vakinhoudelijke en algemene competenties.  

2.4 De vraagstelling 
De hoofdvraag luidt als volgt: Op welke manier kan het CIOS en het leerbedrijf de wijze waarop 
de eerstejaarscursist tot leren komt in de beroepspraktijkvorming, verbeteren? 

Hoofdvraag analysefase: Op welke manier wordt door het CIOS en de leerbedrijven het huidige 
praktijkleren, van de eerstejaarscursist, vorm gegeven en welke factoren hebben invloed op een 
effectieve beroepspraktijkvorming van de cursist? 

Deelvragen: 

1. Hoe betekenisvol is de leeromgeving bij de beroepspraktijkvorming voor de 
eerstejaarscursist met betrekking tot het toekomstig beroep? 

2. Welke rollen spelen de studieloopbaanbegeleider en de praktijkbegeleider in het 
leerproces van de cursist bij de beroepspraktijkvorming? 

3. Welke afstemming bestaat er, tussen school en leerbedrijf, bij het tot stand komen van 
opdrachten in de beroepspraktijk? 

4. Hoe ervaart de cursist de leeropdrachten in de praktijk met betrekking tot de 
beroepsgerichtheid? 
 

Ad 1. Het leren wordt meer betekenisvol naarmate het leerproces cumulatiever en 
constructiever wordt voor de lerende. De cursist geeft aan informatie betekenis vanuit zijn eigen 
voorkennis. De mate van voorkennis blijkt uit de scores van theoretische en praktische vakken. 
Het is van belang om authentieke leertaken te ontwikkelen die van de cursisten hetzelfde denk- 
en handelingsproces vereisen als de realiteit waarop zij worden voorbereid. Hierdoor wordt de 
relevantie van de opdrachten beter begrepen en kan de cursist meer zelfstandig werken. Door 
ervaringsleren ervaren de deelnemers direct hoe het geleerde in de praktijk wordt gebracht. 
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Ad 2. Deze deelvraag gaat over de ondersteuning van de cursist door de CIOS begeleider en 
de praktijkopleider. Het samen vaststellen van leerdoelen, het volgen en wijze van begeleiden 
van de individuele prestaties en de gemeenschappelijke communicatie staan hierbij centraal.  
 
Ad 3. Bij de inrichting van de bpv moet er sprake zijn van zinvolle opdrachten met betrekking tot 
de beroepsgerichtheid. Een goede ontwikkeling naar vakmanschap betekent gerichte 
opdrachten die aansluiten op beroepsexpertise, rekening houden met eerder verworven 
competenties en inspelen op de motivatie van de cursist door persoonsgericht en taakgericht te 
stimuleren. 
 
Ad 4. Werkplekleren wordt (nog) teveel gestuurd vanuit het schoolse curriculum. Bedrijven 
dienen nauwer te worden betrokken bij het curriculumontwerp. Vormen van participatie en 
overleg met betrekking tot ritme (planning en bpv-tijd) en sturing ( samenstelling en opbouw 
praktijkopdrachten en werkprocessen die aansluiten bij het kwalificatiedossier) dienen te 
worden ontwikkeld. Bedrijven moeten derhalve een belangrijke rol spelen bij het uitwisselen, 
vaststellen en mede vorm geven van leerinhouden en beoordelen van de resultaten. 
 
De deelvragen zijn als topics opgenomen in het variabelenschema. Het variabelen schema 
dient als leidraad voor het onderzoek. 
 
2.5 Variabelenschema 
De invulling van de beroepspraktijkvorming door het CIOS en de leerbedrijven is te vinden in 
het variabelen schema in bijlage 1. 

3. Onderzoeksopzet 

3.1 Soort onderzoek 
Om de centrale vraagstelling te onderzoeken is er sprake van exploratief onderzoek.  

Het onderzoek is vooral een beschrijvend onderzoek. Het onderzoek tracht de knelpunten te 
achterhalen die de cursisten ervaren bij het leren in de beroepspraktijk. Het onderzoek moet 
inzicht geven in de huidige organisatie en in de wijze waarop beroepspraktijkvorming zich 
voltrekt. Daarbij is ook de mening van de praktijkopleiders en SLB docenten onderzocht. 

Na het exploratieve onderzoek wordt op basis van de gevormde theorie en hypotheses 
interventies gepleegd met de bedoeling de kwaliteit en de effectiviteit van de 
beroepspraktijkvorming positief te beïnvloeden. Dit onderdeel van het onderzoek heeft meer het 
karakter van een toetsend onderzoek.  

Onderzoek ontwerp: De analyse fase is een survey-onderzoek waarbij op systematische wijze 
vragen worden gesteld aan verschillende groepen mensen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
vragenlijsten, interviews, analyses van individuele en groepsresultaten en observaties.  

Naar aanleiding van de data uit de analysefase wordt het beleid met betrekking tot de 
beroepspraktijkvorming aangepast en volgens de nieuwe richtlijnen interventies gepleegd. Dit 
deel van het onderzoek heeft een (quasi) experimenteel karakter. Hierbij zal een 
onderzoeksgroep, die volgens de nieuwe richtlijnen werkt, worden vergeleken met de 
controlegroep, die volgens de oude standaarden werken. De onderzoeksgroep betreft een 
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groep van 26 eerstejaarscursisten en een controle groep van 26 eerstejaarscursisten. De 
resultaten worden met elkaar vergeleken. Op basis hiervan volgen er aanbevelingen. 

Onderzoeksgroep 
De groepen die voor het analyse onderzoek in aanmerking komen zijn 5 eerstejaars groepen 
van het CIOS Haarlem: 

1. 113 leerlingen uit de klassen 1A, 1B, 1D, 1G van Niveau 3 en 20 leerlingen uit klas 1 
van niveau 2 uit schooljaar 2011/2012 middels een enquête. 

2. Totaal 133 personen 
3. 6 praktijkbegeleiders van SB- leerbedrijven  met ruime ervaring (meer dan 5 jaar) in de 

leeftijd van 28 tot 46 jaar. Middels een enquête. 
4. 5 SLB docenten van bovengenoemde klassen. Zij nemen deel aan de paneldiscussie 

volgens de Delphi- methode; 
5. 2 vakdocenten. Zij nemen deel aan de paneldiscussie volgens de Delphi-methode. 

 
3.2 Instrumenten en werkwijze 
De data, die voor dit onderzoek wordt verzameld, wordt verkregen door gebruik te maken van 
diverse instrumenten. Deze kwalitatieve data (interviews en open vragen) wordt gebruikt om 
antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen. 
 
 Enquête en diepte interview van een groep cursisten. 

 
Om inzicht te krijgen hoe de cursisten de beroepspraktijkvorming ervaren, wordt er gebruik 
gemaakt van vragenlijsten. De vragenlijst bestaat uit stellingen en open vragen. De cursisten 
geven aan in hoeverre de stelling op hen van toepassing is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een vijfpuntschaal.  
Bijvoorbeeld:  
 

Vraag 1. De praktijkopleider heeft mij ondersteund om mijn leerdoelen te behalen. 

Helemaal niet mee 
eens 

Een beetje 
mee oneens 

Neutraal  Een beetje mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

 
Bij het gebruik maken van een vragenlijst is er geen mogelijkheid om door te vragen over een 
stelling. Dit wordt ondervangen door aan het eind van de vragenlijst bij de praktijkopleiders 
enkele open vragen te stellen. Hierbij kan de praktijkopleider specifieker op een thema ingaan 
over eerder gekozen stellingen. De vragenlijst wordt ingevuld door 6 klassen ( 133 personen) 
tijdens de SLB- lessen op het CIOS waarbij vooraf mondeling instructie en toelichting wordt 
geven.  

 Een groepsinterview waarbij de SLB docenten en vakdocenten de ervaringen van 
cursisten en praktijkopleiders verder invullen en verder omschrijven. 
 

De SLB- en vakdocenten worden onderworpen aan de Delphi-methode. De kern van deze 
methode is het herhaald bevragen van experts binnen een panel over een onderwerp waarover 
geen consensus bestaat. In een aantal rondes wordt, door middel van samenvatten en 
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analyseren, geprobeerd tot consensus te komen door de antwoorden van de anderen anoniem 
terug te koppelen. Ter voorbereiding op de paneldiscussie krijgt elke studieloopbaanbegeleider 
een open vragenlijst die betrekking heeft op de topics die aan de orde komen tijdens de 
discussie. Deze topics zijn gelabeld aan de kernbegrippen uit het theoretisch kader. Tijdens het 
gesprek komen verschillende onderwerpen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming, aan 
bod. In het gesprek ging het vooral over het verder invullen en omschrijven van ervaringen van 
cursisten en praktijkopleiders. De gesprekken zijn opgenomen en uitgewerkt in de bijlage. 
   
De Delphi-methode stap voor stap: 
1. Uitnodigen vakdocenten voor paneldiscussie 
2. Vragenlijst opstellen 
3. Vakdocenten geven anoniem antwoord op de vragen 
4. Samenvatten en analyseren bijdragen deelnemers 
5. Nieuwe ronde onder alle deelnemers totdat er consensus is 
6. Afsluitende groepsdiscussie om conclusies te formuleren 
 
3.3 Gekozen instrumenten per deelvraag 
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende dataverzamelingsmethoden per 
deelvraag wordt de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek vergroot. Ook is er sprake 
van triangulatie omdat de perspectieven van de cursisten, de praktijkopleiders in het werkveld 
en de SLB docenten op school, in het onderzoek worden betrokken.  
Gebruikte methode: 

o Enquête cursisten 
o Enquête praktijkbegeleiders  
o Paneldiscussie volgens de Delphi-methode. 

3.4 Verantwoording en transparantie van het onderzoek 
Het betreft vooral een kwantitatief onderzoek waarbij de gegevens in een later stadium met 
praktijkopleiders en SLB docenten worden doorgenomen en toegelicht. De praktijkopleiders 
beantwoorden ook een aantal open vragen en de SLB docenten worden onderworpen aan een 
groepsdiscussie. De resultaten daarvan kun je kwalitatief noemen. Volgens Baarda & de Goede 
(2009) worden bij een kwalitatief onderzoek de gegevens, en daarmee ook de resultaten en 
conclusies, vaak gekarakteriseerd als subjectief en niet- betrouwbaar. Geldigheid en 
betrouwbaarheid van data en daarop gebaseerde uitspraken vallen derhalve onder de 
begrippen ‘geloofwaardigheid’, ‘transparantie’ of ‘doorzichtigheid’ en ‘adequaatheid’. 

Om de betrouwbaarheid te vergroten wordt de paneldiscussie met video opgenomen en 
schriftelijk uitgewerkt. Deze wordt in de bijlage toegevoegd. 
 Bij de verwerking van de interviewgegevens worden de volgende stappen genomen: 

1. Interviews enquête uitwerken (relevante informatie verzamelen) 
2. Bepalen en vaststellen van de analyse eenheden. Deze voorleggen aan SLB docenten 

en vakdocenten. 
3. Structureren en interpreteren van de reacties op deze analyse eenheden 
4. Een opname en tekstuele weergave van de Delphi-methode zodat de juiste interpretatie 

van de gegevens heeft plaatsgevonden. 
 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 13 

4. Resultaten van het exploratief onderzoek 

In onderstaande paragrafen worden de enquêteresultaten van de respondenten weergegeven 
in relatie tot de kernbegrippen uit het theoretisch kader. Door gebruik te maken van de Delphi-
methode worden opvattingen en resultaten uit de enquête besproken met een aantal SLB-  en 
vakdocenten. Uiteindelijk wordt in deze paneldiscussie gekomen tot een consensus. Op deze 
manier ontstaat er een duidelijk beeld van de huidige situatie en de problematiek rondom de 
effectiviteit van de beroepspraktijkvorming. Hieronder worden de meest essentiële resultaten 
over de deelvragen besproken. Tevens wordt elke paragraaf besloten met een korte 
samenvatting. De resultaten van de enquête en de paneldiscussie zijn terug te vinden in de 
bijlage. 
 
4.1 Algemene gegevens van de enquête 
Er zijn in totaal 133 vragenlijsten ingevuld en ingeleverd door de cursisten, waarvan 96 mannen 
en 37 vrouwen. De meeste leerlingen kwamen uit de leeftijdscategorie 17 jaar (n=66) en 18 jaar 
(n=30). Er waren 12 cursisten (9%) in de leeftijd van 20 jaar of ouder. De overige 25 cursisten 
waren uit de leeftijdscategorie 16 en 19 jaar. Als we kijken naar het leerniveau, dan zijn er 113 
uit het niveau 1A-1H en 20 uit leerniveau 2. Een royale meerderheid heeft als vooropleiding 
VMBO theoretische leerweg (n=70) of kadergerichte leerweg (n=40). Een minderheid (9%) 
heeft HAVO als vooropleiding (n=12). De overige 11 leerlingen kwamen uit niveau 2 of 
gemengde leerweg.  
Op basis van de huidige bevindingen en grootte van de subgroepen kon er een statistische 
analyse worden gedaan, waarbij het programma SPSS is gebruikt. Omdat er in de enquête een 
scoringssysteem variërend van helemaal oneens tot helemaal eens is toegepast en er geen 
kwantitatieve score is gegeven kon er geen Student’s t-test worden toegepast, maar is de Chi-
kwadraat toets gebruikt. Er is op deze manier gekeken naar de verdelingsfrequente binnen de 
gestelde vragen. Hierbij zijn subgroepen gemaakt aan de hand van de algemene vragen die 
betrekking hebben op de leeftijd, het geslacht, het leerniveau, vooropleiding en ervaring. 
Tenslotte hebben 6 praktijkopleiders de enquête ingevuld, waarbij op te merken valt dat in 
vergelijking tot het aantal cursisten de groepsgrootte klein is. Hierdoor is het niet mogelijk om 
een representatieve statistische analyse uit te voeren en de PLB te vergelijken met de 
cursisten, maar waar mogelijk is dit bij enkele deelvragen wel gedaan. Deze resultaten zijn 
indicatief en dienen dan ook met enige terughoudendheid te worden beoordeeld als het gaat 
om de vergelijking tussen cursisten en praktijkbegeleiders. 

4.2 Betekenisvolle leeromgeving 
Hoe betekenisvol is de leeromgeving bij de beroepspraktijkvorming voor de eerstejaarscursist 
met betrekking tot het toekomstig beroep? 

De enquêtes van de doelgroep onderwijsvolgenden en die van de praktijkopleiders geeft aan 
dat er voldoende tevredenheid heerst omtrent de betekenisvolle leeromgeving met betrekking 
tot het toekomstig beroep. De antwoorden op de vragen 6 tot en met 19, waarop dit kenbegrip 
betrekking had, liggen gemiddeld tussen 3,5 en 4. Uit de enquête blijkt dat zowel de cursisten 
als de praktijkopleiders redelijk tevreden zijn omtrent de betekenisvolle leeromgeving binnen de 
beroepspraktijkvorming. Op de vraag of de cursist al of niet voldoende theoretische kennis en 
praktische vaardigheden bezit om een aanvang te maken met de beroepspraktijkvorming 
worden grote variaties in antwoorden gegeven. De cursisten schatten zich hierbij gemiddeld 
hoger in dan de praktijkopleiders dat doen. Daarnaast valt op dat er geen/nauwelijks 
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uitschieters (tot 5) naar boven zijn. Van een zeer goede, uitstekende waardering is geen 
sprake.  
 
Als we kijken naar de statistische analyse van de resultaten per subgroep, dan valt op dat 
ervaring, vooropleiding en leeftijd geen rol spelen en er geen verschillen worden gevonden 
tussen de subgroepen. Opmerkelijk is wel dat het geslacht kennelijk van invloed is op het 
oordeel of het stage bedrijf geschikt was om de opdrachten uit te voeren (chi-kwadraat: 
p=0,013) en op de vraag of je meer kennis op de werkplek hebt opgedaan dan op school (chi-
kwadraat: p=0,049). Meisjes scoorden hierbij negatiever dan jongens (zie figuur 4.1.1 en 4.1.2). 
         
 
 

 
 
Bij de beoordeling van het stage bedrijf blijkt er een duidelijke afhankelijkheid te zijn van het 
leerniveau. Cursisten van het niveau 2 waren negatiever over het geschikt zijn van het stage 
bedrijf om de opdrachten uit te voeren en over het leereffect van de werkplek dan cursisten uit 
leerniveau 1. In tabel 4.1.1 zijn de belangrijkste resultaten terug te lezen, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen leerniveau 3/4 (1A-H) en niveau 2. De aantallen per groep waren hierbij 
voldoende om een goede uitspraak te mogen doen over de verschillen in antwoorden op de 
gestelde vragen.  
 
Opvallend is dat de praktijkopleiders vooral waarde hechten aan een beter overleg met het 
CIOS met betrekking tot de leerinhouden binnen de beroepspraktijk. In het openvrageninterview 
geven zij aan dat gemeenschappelijk doelen stellen een enorme stimulans betekent voor de 
invulling van de beroepspraktijkvorming. Om de leeromgeving nog betekenisvoller te maken 
dienen afspraken tussen de leerbedrijven en het CIOS gemaakt te worden omtrent 
leerinhouden en vooraf gestelde persoonlijke doelen van de cursist. 
 
In de paneldiscussie wordt het nut van een betekenisvolle leeromgeving onderschreven. Om 
een hoger leerrendement te behalen zou de stagetijd kunnen worden vergroot. Ook wordt 
aangegeven dat de cursisten momenteel te weinig ervaring hebben om direct met vakgerichte 
opdrachten te beginnen. Wel zou het goed zijn om middels kleine, gerichte opdrachten de 
cursist een “ betere kijk in de keuken te geven’’. Door het geven van deze gerichte opdrachten 
krijgt de beroepspraktijkvorming meer betekenis omdat er meer kennis, begrip en inzicht 
ontstaat over de praktijksituatie binnen een S-B organisatie. Door het verhogen van de stage-
uren krijgt de cursist meer tijd om kennis en vaardigheden te leren en gerichte opdrachten uit te 
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voeren. Meer betekenisvol wil zeggen dat op school opgedane kennis in de praktijk getoetst 
wordt of middels een verslag kan worden verduidelijkt. 
 
Samengevat geven zowel de cursisten als de praktijkopleiders aan dat de huidige 
beroepspraktijkvorming voldoende betekenisvol is ingericht. Wel wordt er door de 
praktijkopleiders gepleit voor het gemeenschappelijk doelen stellen door CIOS en S-B 
organisatie om de cursist gerichter op te leiden. Ook uit de paneldiscussie kwam als consensus 
naar voren dat door het geven van gerichte opdrachten van SLB- en vakdocenten het 
leerrendement hoger zou kunnen zijn. Dit zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden via het 
werken met competentiekaarten. 
 

Tabel 4.1.1 Relatie tussen leerniveau en de ervaring bij het stage bedrijf 

Vraag Niveau Helemaal 
oneens 

(%) 

Oneens 
(%) 

Neutraal 
(%) 

Eens 
(%) 

Helemaal 
eens (%) 

P-
waarde 

Het stage bedrijf was 
geschikt om alle stage-
opdrachten uit te kunnen 
voeren 

3/4 2 5 9 65 19 0,005 

2 25 5 30 40 5 

Ik heb veel geleerd van de 
stage-opdrachten 

3/4 5 11 19 51 14 0,006 

2 30 4 22 26 17 

Ik heb meer vaardigheden 
geleerd op de werkplek 
dan op school 

3/4 2 21 41 24 12 0,001 

2 30 25 35 10 0 

 

4.3 De rollen van de studieloopbaanbegeleider en praktijkbegeleider 
Welke rollen spelen de studieloopbaanbegeleider en de praktijkbegeleider in het leerproces van 
de cursist bij de beroepspraktijkvorming? 

Uit de enquête blijkt dat de cursisten de begeleiding van de praktijkopleiders als ruim voldoende 
ervaren. Ook de praktijkopleiders geven aan dat zij voldoende tijd vrij maken en voldoende 
feedback geven op de werkzaamheden van de cursist. 

De begeleiding van de SLB-docent met betrekking tot de beroepspraktijkvorming wordt door de 
cursisten als “matig/neutraal” gewaardeerd. Uit de enquête blijkt dat 72 van 133 cursisten hierbij 
neutraal of negatief zijn op de vraag of er voldoende feedback was. Alle praktijkopleiders vinden 
de begeleiding van het CIOS als het gaat om de feedback niet optimaal (zie figuur 4.2.1). Er is 
geen significant verschil (p=0,419) in dit oordeel tussen de praktijkbegeleiders en de cursisten 
ten aanzien van deze vraag, waarmee er overeenstemming lijkt te zijn omtrent dit onderwerp. In 
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figuur 4.2.2 is te zien dat ten aanzien van de contacttijd met de SLB-begeleiding van de cursist 
op de werkplek het oordeel niet in alle gevallen als voldoende is gescoord. Bij de cursisten zijn 
61 van de 133 ten aanzien van de stelling over het aantal contactmomenten niet positief, 
waarbij 30 cursisten neutraal hebben gescoord, en 31 oneens/helemaal oneens. Hoewel het 
aantal praktijkbegeleiders dat de enquête heeft ingevuld klein is, wordt er toch een vergelijkbare 
score gegeven als de cursisten hebben gegeven (Chi-kwadraat test: p=0,061). Uit de 
antwoorden bij de open vragen van de praktijkopleiders werd aangegeven dat er te weinig 
gemeenschappelijk overleg tussen praktijkopleider, cursist en CIOS (trialoog), is. Vanuit het 
oogpunt van de praktijkopleiders betreft dit vooral het gebrek aan overleg over de begeleiding 
met betrekking tot de persoonlijke leerdoelen van de cursist. Volgens een van de 
praktijkopleiders zijn de leerdoelen nu te algemeen terwijl zij beter afgestemd moet worden op 
de individuele stageplaats en stagiair. Wat gemist wordt is een overleg met de praktijkopleider 
en de SLB docent om doelen bij aanvang of beginperiode van de stage, samen met de cursist, 
vast te stellen. Bij de openvragen geven de praktijkopleiders duidelijk aan dat er naast de 
gebrekkige begeleiding er te weinig overleg is tussen CIOS enerzijds en S-B organisaties 
anderzijds. De begeleiding door de SLB- docenten laat volgens de praktijkopleiders te wensen 
over. Quote van een praktijkopleider: “Wat ik mis is een gesprek met de mentor van het CIOS 
om deze doelen bij aanvang vast te stellen. Tevens mis ik een begeleidingstraject en een 
eindevaluatie samen met de stagiair, de mentor van het CIOS en het leerbedrijf”.  
 
In de paneldiscussie wordt het gebrek aan begeleidingstijd verklaard vanwege het feit dat er 
voor SLB docenten geen begeleidingsuren voor eerstejaarscursisten gefaciliteerd zijn. Tijdens 
SLB gesprekken op school wordt er weinig tijd besteed aan de beroepspraktijkvorming. Zolang 
er maar geen klachten zijn en er genoeg stage-uren worden gemaakt lijkt het CIOS tevreden. 
Facilitering betekent extra uren vrij maken en dit kan nu eenmaal niet worden bekostigd door 
het management. Alle deelnemers uit de paneldiscussie zien de waarde van een goede 
begeleiding in en betreuren de keuze van het management. Een goede begeleiding van de SLB 
docent begint bij het faciliteren binnen het plan van inzet van elke SLB docent. Daarnaast kan 
het werken met vakgerichte werkschriften en/of portfolio’s een toevoeging en ondersteuning zijn 
op de werkzaamheden van de cursist op de stageplaats. Middels dit werkboek kan niet alleen 
de praktijkopleider maar ook de SLB docent betere begeleiding en feedback geven. 
Samenvattend wordt door alle betrokkenen het gebrek aan begeleiding en begeleidingstijd door 
het CIOS onderkend. Het ontbreken van feedback en reflectie op de werkzaamheden van de 
cursist wordt als een gemis beschouwd. Omdat facilitering van onderwijstijden met betrekking 
tot stagebegeleiding ontbreekt, heeft de paneldiscussie een oplossing opgeleverd: Het 
aanleggen en bijhouden van een stagewerkschrift waarmee de SLB docent meer inzicht en 
betere feedback kan geven op de werkzaamheden van de cursist.  

  

 

 

 

 

 

Figuur 4.2.1. Figuur 4.2.2. 
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4.4 Zinvolle leeropdrachten  
Hoe ervaart de cursist de leeropdrachten in de praktijk met betrekking tot de 
beroepsgerichtheid? 
Ook over het geven van zinvolle opdrachten scoorden zowel cursisten als praktijkopleiders 
veelal hetzelfde. Er is onvoldoende tevredenheid met betrekking tot de werkzaamheden op de 
beroepspraktijkplaats. Tevens sluiten de activiteiten redelijk aan bij de beginsituatie van de 
cursist. Daardoor voelde de cursist zich op zijn gemak en ervoer een prettige werksfeer op de 
stage. Ook was er voldoende ruimte voor zelfstandig uitvoeren van taken. 
 
Uit de statistische analyse van de bijbehorende vragen is hier over het algemeen geen verschil 
gevonden tussen de diverse subgroepen. Er waren slechts twee vragen waar een significant 
verschil werd gevonden. Op de vraag of er voldoende ruimte was voor een eigen leertempo 
scoorden de vrouwen negatiever dan de mannen (p=0,001) (zie figuur 4.3.1). In dit geval was 
30% van de vrouwen niet volledig positief over dit gegeven, terwijl bij de mannen 74% hier wel 
positief op heeft gereageerd. Op de vraag of de praktijkbegeleider voldoende heeft ondersteund 
om de leerdoelen te behalen was een duidelijk verschil te vinden op basis van het leerniveau. 
Vooral de cursisten uit niveau 2 scoorden negatiever op dit punt dan de cursisten uit niveau 3/4 
(p=0,03), waarbij 2 het helemaal oneens waren, 3 oneens en 9 neutraal van totaal 20 in deze 
groep. Er waren derhalve maar 6 (30%) die het eens waren met deze stelling, terwijl niemand 
uit deze subgroep het helemaal eens was. Uit leerniveau 3/4 (1A-H) was 76% het eens of 
helemaal eens met deze stelling. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kritiekpunt vanuit de praktijkopleiders betrof vooral het feit dat het CIOS geen omschreven 
leerdoelen van de cursist mee geeft zodat deze op de stageplaats ontwikkeld kunnen worden. 
Volgens een van de praktijkopleiders zijn de leerdoelen te standaard en moeten beter afgesteld 
worden op de individuele stageplaats en stagiair. Wat gemist wordt is een gesprek met de 
coach/ mentor van de cursist om doelen bij aanvang of beginperiode van de stage vast te 
stellen. Tevens wordt het ontbreken van een eindevaluatie en beoordeling samen met het CIOS 
omtrent het functioneren van de stagiair als gemis ervaren. 
In de paneldiscussie komt dit gemis ook duidelijk naar voren. Wegens het ontbreken van 
stagebegeleidingstijden door de SLB ‘er wordt de cursist wel naar een S-B organisatie gestuurd 
maar de strikte opleiding ligt dan volledig in handen van de praktijkopleider. Er worden vanuit 

Figuur 4.3.1. 
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CIOS geen gerichte opdrachten verstrekt waardoor er van overleg met de praktijkbegeleider of 
vaststellen van leeropdrachten niet of nauwelijks sprake is. Om dit in de toekomst te voorkomen 
wordt geopperd om te werken met competentie/prestatieopdrachten. Deze opdrachten dienen 
te worden uitgevoerd op de stageplaats. De praktijkopleider kan hier feedback op geven terwijl 
de SLB docent dit met de cursist op school kan bespreken. Daarnaast zal enige facilitering 
nodig zijn door SLB docenten contacturen te geven voor overleg met praktijkopleiders.  
 
Samengevat: er is grote behoefte om het contact tussen praktijkopleiders en SLB docenten te 
intensiveren. Het gaat vooral om een verbetering van het doelmatige begeleiden van de cursist, 
waardoor er een hoger leerrendement kan worden bewerkstelligd. 

4.5 De afstemming tussen school en leerbedrijf 
Welke afstemming bestaat er, tussen school en leerbedrijf, bij het tot stand komen van 
opdrachten in de beroepspraktijk? 

Uit de antwoorden bij enquête blijkt dat de cursisten en praktijkopleiders verdeeld zijn over de 
planning en verdeling van de opdrachten over de gehele stageperiode. De cursisten zijn min of 
meer tevreden over de planning en sturing van leeropdrachten terwijl de praktijkopleiders juist 
hierover ontevreden zijn omdat het overleg daarover met het CIOS te kort schiet. 
Wel wordt door beide geënquêteerde groepen aangegeven dat er voldoende stagetijd voor de 
opdrachten en leerdoelen wordt aangeboden. Over de stellingname van de cursisten en 
praktijkopleiders omtrent de invloed en ontwikkeling van de leerinhouden die de cursist met 
uitvoeren binnen de beroepspraktijkvorming ervaart, is men eenduidig. Zowel over de 
samenstelling van de leerinhouden, vaststellen van leerdoelen en de daaruit voortvloeiende 
beoordeling worden niet of nauwelijks in overleg met het CIOS gedaan. Uit de open vragen van 
de praktijkopleiders kwam de volgende quote: “leerinhouden en leerdoelen zijn momenteel te 
algemeen en moeten naar onze mening beter afgestemd worden op de individuele stageplaats 
en de persoonlijke leerdoelen van de cursist. Er is een gebrek aan gemeenschappelijk overleg 
om deze doelen samen vast te stellen. Van afstemming is nauwelijks sprake”. Dit wordt 
ondersteund door een andere praktijkopleider. Hij stelt: ”Laat ook de leerbedrijven invloed 
hebben op de leerinhouden die op het CIOS worden aangeboden. Door betere samenwerking 
en wisselwerking tussen CIOS en leerbedrijven is er meer sprake van afstemming en kunnen 
daardoor daardoor hogere en betere leerresultaten worden behaald”. 
 
Als we tenslotte kijken naar hoe er per subgroep is gescoord op de verschillende stellingen, dan 
zijn er nog enkele significante verschillen tussen de subgroepen gevonden. Vooral ten aanzien 
van de stage-bedrijven worden significante verschillen in beoordelingen gezien. Niveau 2 
cursisten zijn minder positief op de stelling “ik heb mij altijd prettig gevoeld op het leerbedrijf” 
(p=0,004) dan cursisten uit niveau 3/4 (zie figuur 4.4.1) en op de stelling “er heerst een goede 
werksfeer op het leerbedrijf (p=0,001) (zie figuur 4.4.2). Ook wordt aangegeven dat de 
stageopdrachen over het algemeen bij leerniveau 3/4 beter aansluiten dan bij leerniveau 2 
(p=0,046). De overige subgroep analyses laten weinig verschillen zien. 
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Bij het Delphi onderzoek, waren de vooraf gestelde vragen gericht op een stellingname van de 
SLB docenten en vakdocenten omtrent afstemming tussen leerbedrijven en CIOS. Unaniem 
gaven de docenten aan dat er te weinig sprake is van een goede samenwerking en afstemming 
tussen leerbedrijven en CIOS. Volgens de docenten valt dit vooral te wijten aan te weinig 
stagebegeleidingstijd van de SLB-docenten en het ontbreken van stage leeropdrachten vanuit 
het CIOS voor de eerstejaarscursisten.  

5. Conclusies van het onderzoek 
Het onderzoek heeft als hoofdvraag: Op welke manier wordt door het CIOS en de leerbedrijven 
het huidige praktijkleren, van de eerstejaarscursist, vorm gegeven en welke factoren hebben 
invloed op een effectieve beroepspraktijkvorming van de cursist? 

Het doel van het onderzoek is het zicht krijgen op problemen die eerstejaarscursisten ervaren 
bij het leren in de beroepspraktijk. Het onderzoek levert informatie op over verschillende 
aspecten die een rol spelen bij het leren van de eerstejaarscursisten in de beroepspraktijk, 
zoals: afstemming op leerinhouden door school en leerbedrijf, zinvolle opdrachten, 
betekenisvolle leeromgeving en de rol van de begeleiders van het CIOS en het leerbedrijf. 

De conclusies die uit de enquête, interviews en paneldiscussie getrokken kunnen worden 
betreffen met name de uit de deelvragen voortvloeiende invulling van een effectieve 
beroepspraktijkvorming voor cursisten van het CIOS, Haarlem. 
 
De resultaten van het onderzoek wil zich beperken tot de rol van het CIOS met betrekking tot de 
invulling van de beroepspraktijkvorming voor eerstejaarscursisten. In hoeverre er sprake is van 
een effectieve beroepspraktijkvorming worden door de deelvragen gestuurd en hieronder in dit 
verslag kort weergegeven. 

5.1 Betekenisvol leren 
Uit het onderzoek blijkt dat er te weinig sprake is van betekenisvol leren volgens de theorie van 
Dochy, Heylen en Van de Mosselaer (2005). Zij menen dat leren meer betekenisvol en 
bruikbaarder wordt naarmate het leerproces cumulatiever en constructiever wordt voor de 
lerende. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt hiervan geen sprake omdat er te weinig 
afstemming van leerinhouden en praktische vaardigheden tussen CIOS en de werkplek is. Bij 
de meest effectieve vorm van beroepspraktijkvorming geeft de cursist aan informatie betekenis 

Figuur 4.4.1. Figuur 4.4.2. 
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vanuit zijn eigen voorkennis. Zo wordt kennis geïnterpreteerd en verankerd. Bij een meer 
effectieve beroepspraktijkvorming betekent dat ontwikkeling in een leerproces de kennis steeds 
in meer praktijksituaties kan worden toegepast. De effectiviteit van het schoolse programma 
neemt toe als de deelnemers direct ervaren hoe het geleerde in de praktijk gebracht kan 
worden. Bolhuis (2009) plaatst dit in het perspectief van het ervaringsleren. Uit het onderzoek 
blijkt dat leerinhouden op het CIOS niet direct worden verbonden aan de praktijksituatie. Van 
gerichte leeropdrachten die toepasbaar zijn de beroepspraktijkvorming is nauwelijks sprake. 

5.2 Rol begeleiders 
Ook de rol van de SLB begeleider van het CIOS wordt met name door de praktijkopleider van 
de SB organisaties als onvoldoende ervaren. De kritiek richt zich op de SLB docent die te 
weinig contacttijd met de cursist heeft en te weinig feedback geeft op de geleverde opdrachten 
en prestaties van de cursist. De beperkte begeleiding wordt ook door het CIOS als onvoldoende 
ervaren terwijl juist de theorie aanwijst dat een goede begeleiding onontbeerlijk is voor het leren 
en ontwikkelen van de cursist. Poortman, Illeris en Nieuwenhuis, (2008) geven aan dat school 
en leerbedrijf samen verantwoordelijk moeten zijn voor het voeren van de dialoog/trialoog naar 
aanleiding van de leerresultaten van de deelnemer om zo de ontwikkeling van de 
beroepsidentiteit te stimuleren. Dit betekent dat er regelmatig driehoek gesprekken moeten 
plaatsvinden in het leerbedrijf tussen deelnemer, de praktijkopleider en de bpv-begeleider. Een 
optimale samenwerking met de beroepspraktijk en een optimale vormgeving van de 
beroepspraktijkvorming zijn bij competentiegericht onderwijs essentieel. 

5.3 Zinvolle leeropdrachten 
De kritiek van de praktijkopleiders dat de door CIOS gegeven praktijkopdrachten te algemeen 
en weinig verdiepend zouden zijn, werd ondersteund door de SLB-docenten en vakdocenten op 
het CIOS. Er is van het aansturen van cursisten met gerichte beroep specifieke leeropdrachten 
te weinig sprake. Uit de paneldiscussie kwam naar voren dat het ontwikkelen van persoonlijke 
doelen van de cursist wellicht bereikt kan worden door te werken met persoonlijke competentie- 
en/of prestatiekaarten. Dit zou als oplossing kunnen dienen om cursisten met meer individuele, 
zinvolle opdrachten te laten werken. Van der Sanden (2004) pleit ook voor meer grip te krijgen 
op het doel van de bpv. In plaats van meer uniformiteit is meer maatwerk nodig. Dat geldt niet 
alleen voor de inhoud van de bpv, maar ook de omvang en positionering van de bpv in de BOL-
opleidingen. Het is niet zo dat de theorie altijd vooraf gaat aan de praktijk. In dit geval wordt 
werkplekleren teveel gestuurd vanuit het schoolse curriculum. Bedrijven dienen nauwer te 
worden betrokken bij het curriculumontwerp.  

5.4 Afstemming tussen school en leerbedrijven 
 Over de afstemming tussen CIOS en de leerbedrijven waren alle partijen het eens. Dit moet 
beter. Het ontbreekt aan participatie en overleg met betrekking tot ritme (planning en bpv-tijd) 
en sturing ( samenstelling en opbouw praktijkopdrachten). Deze dienen te worden ontwikkeld. 
Bedrijven moeten derhalve een belangrijke rol spelen bij het uitwisselen, vaststellen en mede 
vorm geven van leerinhouden en beoordelen van de resultaten. Het CIOS zal meer initiatief 
moeten nemen om vaker vormen van overleg met de bedrijven te plegen. 

6. Aanbevelingen en Interventievoorstel  

Om gerichte verandering aan te brengen in het streven naar een meer effectieve 
beroepspraktijkvorming voor de eerstejaarscursisten worden de conclusies uit de analyse 
gebruikt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen worden gekoppeld aan de deelvragen 
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van het onderzoek. Mede dank zij de Delphi-methode en de daarbij behorende paneldiscussie 
werden er keuzes gemaakt en oplossingen geboden die in het interventievoorstel meegenomen 
worden. Het interventievoorstel wordt vorm gegeven door het bloggen van de opgedane kennis 
en ervaringen van de cursist. Zowel SLB docent als praktijkopleider kan op het blog zijn/haar 
feedback leveren en eventueel opdrachten initiëren. 
 
Vanuit de deelvraag betekenisvolle leeromgeving en het geven van zinvolle opdrachten is het 
voorstel om de cursisten een persoonlijk werkboek/portfolio, middels het digitale blog, te laten 
bijhouden. Op deze manier kunnen de cursisten hun ervaringen en leervorderingen beschrijven 
en bijhouden. In deze werkmap staan tevens de competenties beschreven waaraan de cursist 
dat schooljaar moet voldoen. De cursist moet daaraan werken of zich meer bekwamen. Hoewel 
deze competenties voor elke cursist gelijk zijn, moet het werkveld, in overleg met de SLB 
docent, aan alle competenties werkprocessen koppelen die uitvoerbaar zijn binnen het 
leerbedrijf. Op deze manier wordt de stage meer op maat en betekenisvoller. De 
praktijkopleider geeft advies en samen met de cursist evalueren zij de werkopdrachten. Daarna 
volgt een reflectieverslag van de cursist over de vorderingen van zijn persoonlijke doelen. Op 
het CIOS bespreekt de SLB docent het digitale werkboek/portfolio met de cursist tijdens een 
SLB gesprek. Hierbij staat het reflectieverslag centraal. De cursist verkrijgt de benodigde 
feedback en kan aan de hand hiervan weer verder met nieuwe opdrachten. Ook de 
vakdocenten krijgen een rol toebedeeld. Zij verwerken thema’s uit de lessen in de 
werkopdrachten die op de werkplek moeten worden uitgevoerd en/of worden onderzocht. De 
verwerkingsopdrachten worden besproken en geëvalueerd in de les. Uiteindelijk zijn de 
verwerkingsopdrachten mede bepalend in de beoordeling van de cursist. 
Door bij het begin van het schooljaar aan te vangen met de stage kunnen vakken als Centraal 
Practicum, Organiseren van Evenementen en Trainingskunde direct gekoppeld worden aan 
stage-opdrachten. Daarbij dient als aanbeveling een vergroting van het totaal aantal stage-uren 
op jaarbasis. Op deze manier heeft de cursist meer gelegenheid om ervaring op te doen in een 
authentieke leersituatie en kan daarbij meer gerichte, zinvolle opdrachten uitvoeren. Planning 
en sturing worden hierbij eenvoudiger. 
 
Een aanbeveling die moeilijker uitvoerbaar is, is het vergroten van de contacttijd van de SLB-
docent met betrekking tot de stagebegeleiding op de werkplek van de cursist. Dit zou te veel 
impact betekenen op het plan van inzet voor de SLB-docenten en dat is financieel niet 
haalbaar. Wel zou een herziening van het SLB-programma kunnen leiden tot meer tijd en 
begeleiding voor de SLB docenten met betrekking tot bpv-begeleiding. Gedacht wordt aan het 
organiseren van periodieke kenniscafe’s waarin de cursisten hun kennis en ervaringen kunnen 
delen. Regelmatig zal tijdens de SLB vergaderingen ruimte gemaakt moeten worden voor het 
bespreken van een zo optimaal mogelijke- en haalbare stagebegeleiding. Daarnaast lenen 
studiemiddagen zich heel goed voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Met de 
competentiewerkkaarten, zoals deze werd voorgesteld in de paneldiscussie, is betere 
begeleiding mogelijk.  
 
Als laatste aanbeveling en interventievoorstel met betrekking tot een betere afstemming tussen 
leerbedrijven en het CIOS, is het vastleggen van minimaal 3 vaste ontmoetingsmomenten 
tussen SLB docent, praktijkopleider en cursist (trialoog). Het eerste moment kan plaatsvinden 
op een avond binnen het CIOS waarin alle praktijkopleiders worden uitgenodigd en voorgelicht 
worden over de vorm en inhoud van de BPV. Vervolgens worden er 2 bezoekmomenten 
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gepland waarin de persoonlijke doelen en vorderingen van de cursist wordt besproken. Ook 
moet het mogelijk zijn dat de praktijkopleider de SLB gesprekken met de cursist bij zit. 
 
7. Discussie 

7.1 Reflectie op het verloop van het onderzoek 
Bij aanvang van het onderzoek waren de SLB docenten nog in de veronderstelling dat de BPV 
begeleiding zoals deze wordt aangeboden voor eerstejaarscursisten het meest effectief was 
gezien de beschikbare begeleidingstijd. Mede door het onderzoek ontstond het besef dat er 
andere keuzes denkbaar zijn met betrekking tot een optimale stagebegeleiding door de SLB 
docent en zinvolle invulling van de stage van de cursist.  
 
Tijdens de onderzoeksperiode bleek er veel belangstelling vanuit de docenten voor de 
resultaten en was er veel bereidheid tot medewerking. Voor dit onderzoek heb ik gebruik 
gemaakt van de VOspiegel.nl enquête. Het samenstellen van deze enquête voor cursisten en 
praktijkopleiders was veel werk en een tijdrovende taak. Ook het formuleren van de juiste 
vragen heeft veel literatuurstudie en tijd gekost. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk aan de hand 
van de deelvragen de enquêtevragen samen proberen te stellen. Tijdens het uitwerken en 
labelen van de interviews werd duidelijk dat de interviewthema’s van de verschillende interviews 
meer gebaseerd waren op de hoofd- en deelvragen uit het onderzoek dan op de kernbegrippen 
uit het theoretisch kader. Het labellen van de vragen aan een topic was daarbij bruikbaar.  
 
Verder heb ik praktijkopleiders een aantal openvragen laten beantwoorden die enige verdieping 
en/of nuance aan het onderzoek en de deelvragen van het onderzoek konden geven. Met 
behulp van de uitslagen van dit onderzoek heb ik middels de Delpi-methode een aantal SLB-
docenten en vakdocenten uitgenodigd om dit in een paneldiscussie te bespreken. Voorafgaand 
aan de discussie kregen de uitgenodigde collega’s de gelegenheid om stelling te nemen over 
de resultaten van de enquête. De daaruit voortvloeiende paneldiscussie leverden interessante 
gegevens op die ik heb verwerkt in de aanbevelingen en mogelijke interventie. Het verwerken 
van zoveel gegevens uit de enquête en uitwerken van de paneldiscussie was ook een 
tijdrovende taak. Opvallend was de grote bereidheid van de respondenten om mee te werken 
aan het onderzoek. Daarbij waren de praktijkopleiders gemotiveerd om goede en kritische 
informatie te verschaffen over de beroepspraktijkvorming van eerstejaarscursisten. De 
uitkomsten van deze open vragen waren direct aanleiding om te bespreken binnen de 
paneldiscussie. De Delphi-methode was erg leuk om te doen. Niet alleen waren de docenten 
erg betrokken, zij wilden zelf ook graag meehelpen om consensus over maatregelen binnen de 
beroepspraktijkvorming te bewerkstelligen. Veel van de interventievoorstellen kwamen voort uit 
deze paneldiscussie. De docenten hebben zich ook gecommitteerd om in het nieuwe schooljaar 
bij te dragen aan een vernieuwde/aangepaste opzet van de beroepspraktijkvorming voor 
eerstejaarscursisten. De aanbevelingen en interventievoorstellen zullen na goedkeuring van dit 
analyseverslag met de directie worden besproken. 

7.2 Reflectie op de opbrengst van het onderzoek 
De conclusies uit het onderzoek laten zien dat verbetering met betrekking tot een effectievere 
beroepspraktijkvorming noodzakelijk is. Een effectieve beroepspraktijkvorming impliceert dat 
niet alleen dat de werkplek betekenisvol moet zijn, echter ook de rol van de begeleiders en het 
geven van zinvolle opdrachten spelen daarbij een belangrijke rol. Van een goede afstemming 
tussen CIOS en leerbedrijven is nog te weinig sprake. Om het leerrendement van de cursist te 
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verhogen is een betere samenwerking tussen CIOS enerzijds en leerbedrijven anderzijds 
gewenst. Om dit te verduidelijken is hieronder het theoretisch kader uitgebreid met het 
onderzoek in het MBO van Moerkamp, De Bruin, Van der Kuip, Onstenk en Vonken (2000). Dit 
onderzoek resulteerde in een model welke een krachtige leeromgeving voor het 
beroepsonderwijs voorstaat. Deze krachtige leeromgeving omhelst onder andere de 
beroepsidentiteit als uitgangspunt, werkt met authentiek/functionele opdrachten, pleit voor een 
goede afstemming tussen theorie versus praktijksituatie en stelt dat naast construerend leren 
ook het reflectief leren belangrijk is. 

Het verbeteren van de effectiviteit van de beroepspraktijkvorming voor de eerstejaarscursisten 
van CIOS Haarlem is een onderzoek die ook voor andere afdelingen binnen ROC NOVA en 
andere vormen van beroepsonderwijs een aanbeveling kan zijn. Het generatief vermogen ligt in 
het feit dat de deelvragen uit het onderzoek en de reacties van de respondenten veel 
overeenkomst hebben met de doelstellingen uit het competentiegerichte onderwijs en de ‘Focus 
op vakmanschap’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 24 

8. Bronnen en literatuur 

Geraadpleegde bronnen 
Bureau kwaliteitszorg Novacollege. ( 2010). Rapport cursistentevredenheid unit CIOS/UV 

Embden, van, M. (2011). PowerPoint: Verbetering van de tevredenheid van cursisten CIOS 
Haarlem 

Deelnemerstevredenheidsonderzoek beroepsonderwijs (2010) 

Lenoir, M. (2011).Verklaring uitstroomt cursisten 2010-2011. 

Lenoir, M. (2010). Informatie voortijdige schoolverlaters. 

Lenoir, M. (2010). Vroegtijdig schoolverlaters en diplomarendement. PowerPoint-presentatie 
gegeven aan de CIOS-unitraad op 9-12-2010. 

Rapport Algemene Rekenkamer (2008). 

Plan van aanpak ondersteuning leerbedrijven 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2009), Gezamenlijke aanpak BPV van MKB 
en MBO raad. 

Geraadpleegde literatuur 
Baarda, D.B. & de Goede, M.P.M. (2006). Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding 
voor het opzetten van een kwantitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers (vierde, 
geheel herziene druk) 

Baarda, D.B. & de Goede, M.P.M. (2009). Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding 
voor het opzetten van een kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers (tweede, 
geheel herziene druk) 

Blakemore, S.J. & Frith, U. (2005). The learning brain: Lessons for education.  

Oxford: Blackwell Publishing. 

Bolhuis, S. (2009). Achtergrond: leertheorie (pp. 241-295). Leren en veranderen. Bussum: 
Uitgeverij Coutinho. 

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2003). How people learn: Mind, brain, 
experience, and school. Washington, DC: National Academy Press. 

Bijsterveldt-Vliegenthart, M. van. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Actieplan 
mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015'. 

Detmar, B. & de Vries, I.E.M. (2009). Beroepspraktijkvorming in het MBO. Ervaringen van 
leerbedrijven. Amsterdam: Dijk12. 

Dochy, F. Heylen, L & Van de Mosselaer, H. (2005). Coöperatief leren in een krachtige 
leeromgeving. Leuven (België), Uitgeverij Acco. 

Duvekot, R. (2006). Rozen voor het oprapen. Over beroepsvorming, EVC en persoonlijke 
ontwikkeling 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 25 

Geerligs, J. & Rietman, Praktijkgericht leren – een verkennend onderzoek. Wat is er nodig om 
het leren in de praktijksituaties effectief te maken? Ede: Groene Kennis Cooperatie. 

Hornstra, S. (2009). Competentiegericht onderwijs in het MBO: De effecten van formatief zelf 
beoordelen op leren en motivatie. 

Hövels, B., Visser, K. & Schuit, H. (2006). Over 'hamers' en 'vasthouden' gesproken; 
Vijfentwintig jaar middelbaar beroepsonderwijs in Nederland; terug- en vooruitblik. 

Jolles, J. (2007). Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het 
onderwijs. Onderwijsinnovatie maart 2007. 

Klarus, R. (2003). Communiceren over competenties. Strategieën en dilemma's bij het 
ontwikkelen van competentiestandaarden. STOAS Hogeschool Wageningen. 

Kuijpers, M., Meijers, F. & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het 
(v)mbo: Hoe werkt het? 

Marzano, R. & Miedema, W. (2005). Leren in 5 dimensies; Moderne didactiek voor het 
voortgezet onderwijs. 

Meijers, F., Kuijpers, M. & Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. 

Meijers, F. & Kuijpers, M. (2010). Uit de schijnwerpers, in het daglicht. Van monoloog naar 
dialoog. 

Moerkamp, T., Bruijn, E.de, Kuip, I. van der, Onstenk,J. & Voncken, E. (2000). Krachtige 
leeromgevingen in het MBO. Vernieuwen van beroepsopleidingen op niveau 3 en 4. 
Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut. 

Nieuwenhuis, L.F.M., K. de Ries, M. Kat, D-J. Nijman &M. van Vijfeiken (2009). Een doorbraak 
forceren voor werkplekleren. Landelijke tussenrapportage doorbraakproject werkplekleren 
2008-2009. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek 

Poortman, C.L., Illeris, K. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2008). Workplace learning in theory and 
practice. Journal paper 

Sanden, J.M.M. van der. (2004). Ergens goed in worden. Eindhoven: Oratie 12-04-2004. Fontys 
Hogescholen. 

Veldhuizen, B.van. (2010). Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van 
school en leerbedrijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 26 

9. Bijlagen 

9.1 Variabelenschema 
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9.6 Resultaten open vragen praktijkopleiders 
9.7 Vragen en antwoorden SLB-docenten Delphi methode 
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9.1 Variabelenschema 
 
De invulling van de beroepspraktijkvorming door het CIOS en de leerbedrijven 

Kernbegrip Dimensie:   Indicator:   

Betekenisvolle 
beroepspraktijk 

Cumulatie van kennis. Aansluiten op voorkennis Cursist beschikt over voldoende theoretische voorkennis Scoort voldoende voor theoretische 
vakken 

Vorming         
       Scoort voldoende voor praktische 

vakken 
      Cursist beschikt over voldoende praktische vaardigheden   

  Constructie van kennis Voortbouwen op ervaringen     
        Leerdoelen en opdrachten zijn 

duidelijk 
      Cursist begrijpt de relevantie van de opleidingsdoelen en werkt 

zelfstandig  
Cursist bereid zelfstandig voor 

  Authentieke leertaken Brede aandacht voor zelfstandige authentieke leertaken   Cursist voert echte projecten uit 
        Cursist neemt zelfstandig 

beslissingen 
        Cursist lost zelfstandig problemen op 

        Opdrachten laten uitvoeren 

        Ondervinden van resultaat 

      Inzicht verschaffen door toepassing in reële praktijksituaties Regelmatig herhalen van opdrachten 

    Leren in een rijke betekenisvolle leeromgeving     
  Ervaringsleren     Benodigde kennis wordt op school 

geleerd 
        Benodigde vaardigheden worden op 

school geleerd 
          

       Formele leeromgeving Benodigde kennis wordt op de 
werkplek geleerd. 

         Benodigde vaardigheden worden op 
de werkplek geleerd 

    Beroepsexpertise     

      Informele leeromgeving   
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De Stage 
begeleiding 

Ondersteuning door de 
BPV begeleiders 

Leerdoelen stellen Leerdoelen uitvoeren Stimuleren en uitdagen om zelf te 
ontdekken 

        Aantal contactmomenten tussen 
leerling en CIOS docent 

        Aantal contactmomenten tussen 
leerling en praktijkopleider 

    individueel leerarrangement Individuele leervragen stellen, feedback en reflectie over stage-
opdrachten en stage verloop 

Aantal contactmomenten 
praktijkopleider en CIOS docent 

    samenstellen     

        Telefoon en e- mail adres zijn bekend 

        Contact via telefoon en e-mail 
verloopt goed 

        Regelmatig overleg(trialoog) 
Leerling/CIOS /Leerbedrijf 

    Communicatie Contactpersonen zijn bekend . 

      Bereikbaarheid van bpv begeleiders   

Zinvolle 
opdrachten 

Beroepsgerichtheid Beroepsexpertise Ontwikkeling vakmanschap door vaststelling opdrachten Mate van overleg tussen CIOS en 
leerbedrijven 

       Mate van gerichte opdrachten 

        Mogelijkheid tot 
versnellen/vertragen 

    Rekening houden met Eerder Verworven Competenties  Cursist is bekend met opdrachten   
        De mate van zelfstandigheid 

      Cursist is geschikt voor bepaalde opdrachten   

    Motivatie   Cursist voelt zich prettig 

      Persoonsgericht stimuleren Cursist heeft voldoende 
zelfvertrouwen 

        Er heerst een goede werk sfeer 

        Opdrachten en werk sluiten aan bij 
niveau van de cursist 

        Opdrachten en werk sluiten aan bij 
interesse van cursist 

      Taakgericht stimuleren   
Afstemmen 
leerinhouden 

Curriculum participatie en 
overleg tussen CIOS en 
leerbedrijf 

Ritme Planning Benodigde leerplanning 
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      BPV tijd Benodigde bpv leertijd 

        Uitwisselen van leerinhouden 

    Sturing Samenstelling en opbouw praktijkopdrachten Vaststellen van leerinhouden 
        Mede vorm geven van leerinhouden 
        Beoordelen van resultaten 



9.2 Vragenlijst Cursisten: Gestuurd vanuit het variabelenschema 

Openingsvragen: Algemene verschillen. 
• In welk leerjaar van het CIOS zit je? 
• Ben je een jongen / meisje? 
• Wat is je leeftijd? 
• Welke vooropleiding heb je genoten? 
• Had je al ervaring op het gebied van lesgeven en organiseren van S-B activiteiten, 

voordat de BPV begon?  
 
Enquêtevragen: 36 vragen 
 
 Betekenisvolle Beroepspraktijkvorming 

1. Ik heb voldoende theoretische kennis om aan de stage te kunnen beginnen. 
2. Ik beheers voldoende praktische vaardigheden om aan de stage te kunnen beginnen. 

(Denk aan: les en leidinggeven en didactische vaardigheden) 
3. De leerdoelen van de stage zijn vooraf uitgelegd. 
4. Het is mij duidelijk wat de leerdoelen zijn. 
5. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig de praktische 

vaardigheden voor te bereiden. 
6. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig projecten uit te voeren. 
7. Ik kan zelf beslissingen nemen bij het uitvoeren van opdrachten. 
8. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig problemen op te lossen. 
9. Het stage bedrijf was geschikt om alle stage opdrachten uit te kunnen voeren. 
10. Ik heb voldoende geleerd van de resultaten van de stage opdrachten. 
11. Ik heb genoeg benodigde kennis die ik op school heb geleerd in de praktijk kunnen 

brengen. 
12. Ik heb genoeg benodigde vaardigheden die ik op school heb geleerd in de praktijk 

kunnen brengen. 
13. Ik heb meer benodigde kennis op de werkplek geleerd dan op school. 
14. Ik heb meer benodigde vaardigheden op de werkplek geleerd dan op school. 

Ondersteuning door de Bpv begeleiders 
15. De leerdoelen die ik uitgevoerd heb zijn voldoende uitdagend. 
16. De leerdoelen die ik uitgevoerd heb zijn voldoende stimulerend. 
17. Ik kreeg genoeg feedback over mijn werkzaamheden van de praktijkbegeleider. 
18. Ik kreeg genoeg feedback over mijn werkzaamheden van de SLB docent 
19. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en de SLB docent van het CIOS. 
20. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en praktijkopleider. 
21. De afspraken over communicatie zijn schriftelijk vastgelegd. 

Beroepsgerichtheid 
22. Het was mij bij het begin van de stage duidelijk welke werkzaamheden er van mij 

verwacht werden. 
23. Tijdens mijn stage is er voldoende ruimte voor mijn eigen leertempo. 
24. Het leerbedrijf hield rekening met mijn eerder opgedane kennis en ervaring. 
25. Het leerbedrijf liet mij ook werkzaamheden zelfstandig uit voeren.  
26. Ik heb mij altijd prettig gevoeld op het leerbedrijf 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 31 

27. Ik heb voldoende zelfvertrouwen gekregen op het leerbedrijf. 
28. Er heerst een goede werksfeer op het leerbedrijf 
29. De stage-opdrachten sluiten aan bij mijn kennis en niveau 
30. De stage-opdrachten sluiten aan bij mijn interesses. 

 

Afstemming leerinhouden 
31. Er was sprake van een goede planning en verdeling van opdrachten over de gehele 

stageperiode. 
32. Er was voldoende stagetijd om de opdrachten en leerdoelen uit te voeren.  
33. CIOS en leerbedrijf stellen samen leerinhouden vast. 
34. Zowel CIOS als leerbedrijf hebben evenveel invloed op de leerinhouden. 
35. CIOS en Leerbedrijf ontwikkelen samen leerinhouden. 
36. CIOS en leerbedrijf samen komen tot een beoordeling van de stage werkzaamheden. 
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9.3 Vragenlijst praktijkopleiders 

Algemene vragen praktijkopleider: 

- In welke S-B organisatie bent u werkzaam (tak van sport)? 
- Hoe lang bent u al praktijkopleider/stagebegeleider? 
- Wat is uw leeftijd? 
- Man/vrouw? 
- Wat is uw vooropleiding? 
- Wat is uw functie in het leerbedrijf? 

Betekenisvolle Beroepspraktijkvorming 
1. Er is voldoende theoretische kennis van de cursist om aan de stage te kunnen 

beginnen. 
2. De cursist beheerst voldoende praktische vaardigheden om aan de stage te kunnen 

beginnen. (Denk aan: les en leidinggeven en didactische vaardigheden) 
3. De leerdoelen van de stage zijn vooraf uitgelegd. 
4. Het is mij niet duidelijk wat de leerdoelen zijn. 
5. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om de cursist zelfstandig de praktische 

vaardigheden voor te laten bereiden. 
6. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om de cursist zelfstandig projecten uit te 

laten voeren. 
7. De cursist kan zelf beslissingen nemen bij het uitvoeren van opdrachten. 
8. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om de cursist zelfstandig problemen op te 

laten lossen. 
9. Het stage bedrijf is geschikt om alle stage opdrachten uit te laten voeren. 
10. De cursist heeft voldoende geleerd van de stage opdrachten. 
11. De cursist heeft genoeg benodigde kennis, die hij/zij op school heeft geleerd, in de 

praktijk kunnen brengen. 
12. De cursist heeft genoeg benodigde vaardigheden, die hij/zij op school heeft geleerd, in 

de praktijk kunnen brengen. 
13. De cursist heeft meer benodigde kennis op de werkplek geleerd dan op school. 
14. De cursist heeft meer benodigde vaardigheden op de werkplek geleerd dan op school. 

De stagebegeleiding 
15. De leerdoelen die de cursist heeft uitgevoerd, zijn voldoende uitdagend. 
16. De leerdoelen die de cursist heeft uitgevoerd zijn voldoende stimulerend. 
17. De cursist kreeg genoeg feedback over zijn werkzaamheden van de praktijkbegeleider. 
18. De cursist kreeg genoeg feedback over zijn werkzaamheden van de SLB docent 
19. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en de SLB docent van het CIOS. 
20. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en praktijkopleider. 
21. De afspraken over communicatie en begeleiding zijn schriftelijk vastgelegd. 

Zinvolle opdrachten 
22. Het was voor de cursist, bij het begin van de stage, duidelijk welke werkzaamheden er 

van hem verwacht werden. 
23. Tijdens de stage is er voldoende ruimte voor het eigen leertempo van de cursist. 
24. Het leerbedrijf hield rekening met eerder opgedane kennis en ervaring van de cursist. 
25. Het leerbedrijf liet de cursist ook werkzaamheden zelfstandig uit voeren.  
26. De cursist heeft zich prettig gevoeld op het leerbedrijf 
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27. De cursist heeft voldoende zelfvertrouwen gekregen op het leerbedrijf. 
28. Er heerst een goede werksfeer op het leerbedrijf. 
29. De stage-opdrachten sluiten aan bij de kennis en het niveau van de cursist. 
30. De stage-opdrachten sluiten aan bij interesses van de cursist. 

Afstemming leerinhouden 
31. Er was sprake van een goede planning van opdrachten over de gehele stageperiode. 
32. Er was sprake van voldoende stagetijd om de opdrachten uit te voeren.  
33. CIOS en leerbedrijf stellen samen leerinhouden vast. 
34. Zowel CIOS als leerbedrijf hebben evenveel invloed op de leerinhouden. 
35. CIOS en Leerbedrijf ontwikkelen samen leerinhouden. 
36. CIOS en leerbedrijf samen komen tot een beoordeling van de stage werkzaamheden. 

Interview vragen 
Extra open vragen waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen in de paneldiscussie. 
 

1. Welke leerinhouden, afspraken en ondersteuning vind u belangrijk bij een goede 
beroepspraktijkvorming.  

2. Wat vindt u de belangrijkste knelpunten tijdens de stage? 
3. Hoe bent u tijdens de stage omgegaan met deze genoemde knelpunten? 
4. Welke aanbevelingen heeft u om de theorie (de school) beter aan te laten sluiten op de 

praktijk (de stage)? 
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9.4 Resultaten VO spiegel: Onderwijsvolgenden 

Vraag: 

1. wat is je leeftijd? 

 Respondenten  133 

 Minimum 16 

 Maximum 25 

 Gemiddelde 17,8 

2. Wat is je geslacht? 

 Respondenten  133 
 

 Man 96 72% 
 

 Vrouw 37 28% 
 

3. In welk leerjaar zit je? 

 Respondenten  133 
 

 1A 22 17% 
 

 1B 21 16% 
 

 1C 0 % 
 

 1D 22 17% 
 

 1E 17 13% 
 

 1F 0 % 
 

 1G 22 17% 
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 1H 9 7% 
 

 Niveau 2 20 15% 
 

4. Welke vooropleiding heb je genoten? 

 Respondenten  133 
 

 HAVO 12 9% 
 

 VMBO theoretische leerweg 70 53% 
 

 VMBO gemengde leerweg 8 6% 
 

 VMBO kadergerichte leerweg 40 30% 
 

 Niveau 2 3 2% 
 

5. Had je al ervaring met training geven voordat je met de stage begon? 

 Respondenten  133 
 

 Veel ervaring: ik train zelf al een groep 28 21% 
 

 Beetje ervaring: Ik heb meer dan 10 
trainingen gegeven/geassisteerd 

43 32% 
 

 Nauwelijks ervaring: Ik heb 2 tot 10 
trainingen gegeven/geassisteerd 

39 29% 
 

 Geen ervaring: ik heb minder dan 2 
trainingen gegeven/geassisteerd 

23 17% 
 

6. Ik heb voldoende theoretische kennis om aan de stage te kunnen 
beginnen. 

 Respondenten  133 

 Gemiddeld  3,7 
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 StdDev  0,91 

 

7. Ik beheers voldoende praktische vaardigheden om aan de stage te 
kunnen beginnen. 

 Respondenten  133 

 

 Gemiddeld  3,9 

 StdDev  0,80 

8. De leerdoelen van de stage zijn vooraf uitgelegd. 

 Respondenten  133 

 

 Gemiddeld  3,4 

 StdDev  0,88 

9. Het is mij NIET duidelijk wat de leerdoelen zijn. 

 Respondenten  133 

 

 Gemiddeld  2,5 

 StdDev  1,02 

10. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om de activiteiten voor te 
bereiden. 

 Respondenten  133 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,90 

11. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om activiteiten zelfstandig uit 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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te voeren. 

 Respondenten  132 

 

 Gemiddeld  3,9 

 StdDev  0,80 

12. Ik kan zelf beslissingen nemen bij het uitvoeren van opdrachten. 

 Respondenten  132 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,64 

13. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig problemen op 
te lossen. 

 Respondenten  130 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,71 

14. Het stage bedrijf was geschikt om alle stage opdrachten uit te kunnen 
voeren. 

 Respondenten  130 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,94 

15. Ik heb veel geleerd van de stage opdrachten. 

 Respondenten  130 

 

 Gemiddeld  3,5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 StdDev  1,14 

16. Ik heb de op school geleerde kennis in de praktijk kunnen brengen. 

 Respondenten  130 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,84 

17. Ik heb op school geleerde vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. 

 Respondenten  130 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,74 

18. Ik heb meer kennis op de werkplek opgedaan dan op school. 

 Respondenten  129 

 

 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  1,04 

19. Ik heb meer vaardigheden op de werkplek geleerd dan op school. 

 Respondenten  129 

 

 Gemiddeld  3,1 

 StdDev  1,04 

20. De praktijkbegeleider daagde mij uit om de leerdoelen te behalen. 

 Respondenten  128 

 Gemiddeld  3,3 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 StdDev  1,00 

 

21. De praktijkbegeleider stelde voor mij vooraf leerdoelen vast. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  1,03 

22. De praktijkbegeleider stelde leerdoelen en taken voor mij vast die bij mij 
passen. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  1,00 

23. De praktijkbegeleider heeft mij ondersteund om mijn leerdoelen te 
behalen. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,6 

 StdDev  0,96 

24. Ik kreeg genoeg feedback over mijn werkzaamheden van de 
praktijkbegeleider. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,97 

25. Ik kreeg genoeg feedback over mijn werkzaamheden van de SLB docent 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  1,08 

26. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en de SLB docent van 
het CIOS. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,3 

 StdDev  1,13 

27. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en praktijkopleider. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,96 

28. De afspraken over communicatie zijn schriftelijk vastgelegd. 

 Respondenten  128 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,98 

29. Het was vanaf het begin van de stage duidelijk welke werkzaamheden er 
van mij verwacht werden. 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  3,6 

 StdDev  0,96 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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30. Tijdens mijn stage is er voldoende ruimte voor mijn eigen leertempo. 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,89 

31. Het leerbedrijf hield rekening met mijn eerder opgedane kennis en 
ervaring. 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  3,6 

 StdDev  0,93 

32. Het leerbedrijf liet mij NOOIT werkzaamheden zelfstandig uit voeren. 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  1,8 

 StdDev  0,88 

33. Ik heb mij altijd prettig gevoeld op het leerbedrijf 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,98 

34. Ik heb NIET voldoende zelfvertrouwen gekregen op het leerbedrijf. 

 Respondenten  127 

 

 Gemiddeld  1,9 

 StdDev  0,97 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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35. Er heerst een goede werksfeer op het leerbedrijf 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  4,1 

 StdDev  0,95 

36. De stage-opdrachten sluiten aan bij mijn kennis en niveau 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,5 

 StdDev  0,97 

37. De stage-opdrachten sluiten aan bij mijn interesses.  

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,4 

 StdDev  1,03 

38. De school heeft een goede planning en verdeling van opdrachten over de 
gehele stageperiode gegeven. 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,1 

 StdDev  1,06 

39. Er was voldoende stagetijd om de opdrachten en leerdoelen uit te voeren. 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,6 

 StdDev  0,95 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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40. Het CIOS heeft mij goede informatie en opdrachten voor de stage gegeven. 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,1 

 StdDev  1,01 

41. Het stage bedrijf heeft mij goede informatie en opdrachten gegeven. 

 Respondenten  126 

 

 Gemiddeld  3,6 

 StdDev  1,07 

 
 

  
 

StdDev  1,00 
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9.5 Resultaten VO enquête praktijkopleiders 

Vraag: 

1.  Wat is uw leeftijd? 

 Respondenten  6 

 Minimum 23 

 Maximum 33 

 Gemiddelde 28,8 

2. Wat is uw geslacht? 

 Respondenten  6 
 

 Man 5 83% 
 

 Vrouw 1 17% 
 

3. Hoe lang bent u al stagebegeleider/praktijkopleider? 

 Response: 6 

4. Wat is uw vooropleiding? 

 Respondenten  6 
 

 ALO 2 33% 
 

 CIOS 2 33% 
 

 Andere sport gerelateerde 
opleiding 

1 17% 
 

 Geen sport gerelateerde 
opleiding 

1 17% 
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5. Binnen welke tak van sport en bewegen bent u werkzaam? En wat is uw 
functie? 

 Response: 6 

6. Hoe lang bent u al stage begeleider/praktijkopleider? 

 Response: 6 

7. De cursist heeft voldoende theoretische kennis om aan de stage te kunnen 
beginnen. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  1,00 

8. De cursist beheerst voldoende praktische vaardigheden om aan de stage 
te kunnen beginnen. (Denk aan: les en leidinggeven en didactische 
vaardigheden) 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  2,8 

 StdDev  0,90 

9. Het CIOS heeft de leerdoelen van de stage vooraf aan u uitgelegd. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  1,15 

10. Het is u duidelijk wat de stage leerdoelen van de cursist zijn. 

 Respondenten  6 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Gemiddeld  3,0 

 StdDev  0,82 

11. De cursist heeft voldoende gelegenheid om zelfstandig de praktische 
vaardigheden voor te bereiden. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,37 

12. Er is tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig opdrachten uit 
te voeren. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,00 

13. De cursist kan zelf beslissingen nemen bij het uitvoeren van opdrachten. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,5 

 StdDev  0,76 

14. De cursist krijgt tijdens de stage voldoende gelegenheid om zelfstandig 
problemen op te lossen. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,00 

15. Het stage bedrijf was geschikt om alle stage opdrachten uit te kunnen 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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voeren. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,58 

16. De cursist heeft voldoende geleerd van de stage opdrachten. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,37 

17. De cursist heeft op schoolgeleerde kennis in de praktijk kunnen brengen. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,69 

18. De cursist heeft op school geleerde vaardigheden in de praktijk kunnen 
brengen. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,3 

 StdDev  0,75 

19. De cursist heeft meer kennis op de werkplek opgedaan dan op school. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,75 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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20. De cursist heeft meer vaardigheden op de werkplek geleerd dan op school. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,75 

21. De leerdoelen die de cursist heeft uitgevoerd zijn voldoende uitdagend. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,5 

 StdDev  0,50 

22. De leerdoelen die de cursist heeft uitgevoerd zijn voldoende stimulerend. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,47 

23. De cursist kreeg genoeg feedback over zijn werkzaamheden van de 
praktijkopleider op de stage 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,0 

 StdDev  0,00 

24. De cursist kreeg genoeg feedback over zijn werkzaamheden van de SLB 
docent 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  2,5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 StdDev  0,76 

25. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en de SLB docent van 
het CIOS. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  2,7 

 StdDev  0,47 

26. Er waren voldoende contactmomenten tussen cursist en praktijkopleider. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,3 

 StdDev  0,47 

27. De afspraken over communicatie zijn schriftelijk vastgelegd. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,3 

 StdDev  0,47 

28. Het was mij bij het begin van de stage duidelijk welke werkzaamheden er 
van mij verwacht werden. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,90 

29. Tijdens de stage is er voldoende ruimte voor het eigen leertempo van de 
cursist. 

 Respondenten  6 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Gemiddeld  3,3 

 StdDev  0,47 

30. Het leerbedrijf hield rekening met eerder opgedane kennis en ervaring van 
de cursist. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,47 

31. Het leerbedrijf liet de cursist ook werkzaamheden zelfstandig uit voeren. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,3 

 StdDev  0,75 

32. De cursist heeft zich prettig gevoeld op het leerbedrijf 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,2 

 StdDev  0,69 

33. De cursist heeft voldoende zelfvertrouwen gekregen op het leerbedrijf. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,8 

 StdDev  0,37 

34. Er heerst een goede werksfeer op het leerbedrijf 

 Respondenten  6 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Gemiddeld  4,3 

 StdDev  0,47 

35. De stage-opdrachten sluiten aan bij de kennis en niveau van de cursist 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,69 

36. De stage-opdrachten sluiten aan bij de interesses van de cursist  

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,47 

37. Er was sprake van een goede planning van opdrachten over de gehele 
stageperiode. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,69 

38. De stagetijd is voldoende om de opdrachten en leerdoelen uit te voeren. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,7 

 StdDev  0,94 

39. CIOS en leerbedrijf stellen samen de leerinhouden vast die de cursist aan 
het begin van de stage krijgt aangeboden. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  2,5 

 StdDev  0,96 

40. Zowel CIOS als leerbedrijf hebben evenveel invloed op de leerinhouden. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  0,90 

41. CIOS en Leerbedrijf moeten samen stage leerinhouden ontwikkelen. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  4,2 

 StdDev  0,69 

42. CIOS en leerbedrijf komen samen tot een beoordeling van de stage 
werkzaamheden. 

 Respondenten  6 

 

 Gemiddeld  3,2 

 StdDev  1,07 

43. Welke leerinhouden, afspraken en ondersteuning vind u belangrijk bij een 
goede beroepspraktijkvorming. 

 Response: 5 

44. Wat vindt u de belangrijkste knelpunten tijdens de stage? 

 Response: 6 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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45. Hoe bent u tijdens de stage omgegaan met deze genoemde knelpunten? 

 Response: 6 

46. Welke aanbevelingen heeft u om de theorie (de school) beter aan te laten 
sluiten op de praktijk (de stage)? 

 Response: 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS/Novacollege   -mei 2013  
 54 

9.6 Resultaten open vragen praktijkopleiders 

Open Vragen 

1. Hoe lang bent u al stagebegeleider/praktijkopleider? 

 
praktijkopleiders 

  2 jaar 

  3 jaar 

  5 jaar 

  2 jaar 

  6 jaar 

  3 jaar 

2. 
Binnen welke tak van sport en bewegen bent u werkzaam? En wat is uw 
functie? 

 
praktijkopleiders 

  Ik ben werkzaam bij de gemeente Hoorn bij Sportopbouwwerk. Mijn functie is 
sportleidster. Mijn werkzaamheden zijn het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren 
van projecten en evenementen. 

  Schoolsport, mijn functie is sportcoördinator. 

  Voetbal trainer en coördinator 

  Voetbal. Mijn functie is hoofdtrainer/coach E1 Coördinator Onderbouw 

  Directeur/eigenaar van Fitnesscentrum Aalsmeer BV 

  Manager sportschool kenamju. Judo - fitness- conditie trainer- bootcamp - personal 
trainer 

3. Hoe lang bent u al stage begeleider/praktijkopleider? 
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praktijkopleiders 

  2 jaar 

  3 jaar 

  5 jaar 

  2 jaar 

  6 jaar 

  3 jaar 

4. 
Welke leerinhouden, afspraken en ondersteuning vind u belangrijk bij een 
goede beroepspraktijkvorming. 

 
praktijkopleiders 

  Competenties, communicatie, leerdoelen 

  duidelijkheid voor alle partijen (leerbedrijf, school en cursist) wat betreft: - 
verwachtingen - afspraken, en wat als er niet aan afspraken gehouden wordt.  

  Leerinhouden moeten vooraf overlegd worden en duidelijk zijn. Er worden te weinig 
afspraken gemaakt door het CIOS waardoor er van afstemming geen sprake is. De 
ondersteuning door het CIOS van de cursist en praktijkopleider laten te wensen 
over. 

  Ieder individu is anders. De ene stagiair heeft moeite zich te uiten of is onzeker, de 
ander juist organisatorisch of didactisch minder. Toch zijn de leerdoelen in mijn 
ogen te standaard, en moet er meer gekeken woorden naar de sterke en zwakke 
punten. Is iemand verbaal sterk, organisatorisch minder, laat deze dan wedstrijd 
organiseren. Iemand onzeker, laat deze de ouders toespreken. Gericht trainen op 
sterkte/zwakte punten 

  de leerinhouden en leerdoelen zijn momenteel te algemeen en moeten naar onze 
mening beter afgesteld worden op de individuele stageplaats en stagiair. Wat ik mis 
is een gesprek met de coach/mentor van het CIOS om deze doelen bij aanvang of 
beginperiode van de stage vast te stellen. Tevens mis ik een eindevaluatie samen 
met de stagiair, de coach en het leerbedrijf. 
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5. Wat vindt u de belangrijkste knelpunten tijdens de stage? 

 
praktijkopleiders 

  Stage opdrachten te laat bekend 

  4 cursisten is veel om iedereen om tegelijk op één stagedag te hebben. Waardoor 
niet iedereen de aandacht krijgt hij/zij verdient. 

  Weinig overleg met CIOS. Er is geen afstemming. De cursisten oriënteren zich 
slechts...geen gerichte opdrachten/leerdoelen. Er is geen overeenkomst m.b.t. leren 
op de praktijk en op school.  

  dat de jongens zich niet goed konden voorbereiden om de training te verzorgen 
doordat ze te laat op school zaten. dan zou ik denken op de dagen dat ze de 
training moeten verzorgen om ze eerder naar hun stage bedrijf te sturen.  

  de gestandaardiseerde opdrachten vanuit de opleiding. 

  Eigen niveau leraren. Judo en fitness voornamelijk.  

6. Hoe bent u tijdens de stage omgegaan met deze genoemde knelpunten? 

 
praktijkopleiders 

  Vragen op de stage opdrachten en de leerdoelen 

  aangegeven bij m'n leidinggevende en school, voor eventueel volgend jaar weer 
stagiaires. 

  Vooral zelf opdrachten gegeven en opgeleid volgens de normen van ons leerbedrijf. 

  geaccepteerd, ik ben de training begonnen, en de cursisten maakten het af. en dat 
was voor beide partijen het prettigst. 

  (bent u of ben je) Wij erkennen de opdrachten vanuit de opleiding maar gaan hier 
wel enigszins creatief mee om. We passen ze aan naar de situatie van de cursist en 
de competenties die de cursist nog niet bezit. 

  Ik geef studenten ook de mogelijkheid mee te doen met lessen om eigen 
vaardigheid te verbeteren. Meer feeling met eigen lijf, meer feeling met de sport en 
bewegingen, geeft meer kennis. Dus niet alleen erover praten, maar ook zelf 
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ondervinden 

7. 
Welke aanbevelingen heeft u om de theorie (de school) beter aan te laten 
sluiten op de praktijk (de stage)? 

 
praktijkopleiders 

  Duidelijke informatie vooraf m.b.t. inhoud van de stage. Maak duidelijk welke 
leerdoelen er zijn en geef /ontwikkel gerichte opdrachten. Laat ook de leerbedrijven 
invloed hebben op de leerinhouden. Door deze wisselwerking is er meer sprake van 
afstemming en daardoor hogere/betere leerresultaten. 

  Contact momenten over de stage opdrachten en de leerdoelen van de leerling 

  de stage kan mijn inziens beter later aanvangen (tweede helft eerste schooljaar) of 
direct in het schooljaar starten met praktijkgerichte kennisvakken op de opleiding. 
Nu leiden wij de cursist op en krijgt hij pas daarna theoretisch ondersteunende 
vakken. Dit ontmoedigt snel om weer cursisten uit het eerste leerjaar aan te 
nemen. 

  meer communicatie met het stage bedrijf. ik wil zorgen dat de cursisten allemaal 
slagen maar dan wil ik ook meer weten wat de opdrachten zijn die ze moeten 
uitvoeren. Maar daarentegen wil ik wel wat feedback van de school, waarbij ik met 
sommige cursisten moet opletten. bijv. positief coachen, voordoen van oefeningen, 
en persoonlijke benadering. niet ieder sportman is hetzelfde! 

  Ik denk dat het vaak teveel om de theorie gaat. Je leert door ervaring steeds meer 
theorie zelf. Ik heb goed leren lesgeven door creatief tebleren denken tijdens 
praktijkopdrachten. Creëer persoonlijkheden, durf en enthousiasme, de inhoud of 
technische kennis leren ze onderweg 
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9.7 Vragen en systematische analyse van de paneldiscussie 

9.7.1  De vragen voor de paneldiscussie 
De vragen die centraal stonden bij de paneldiscussie zijn ontleend aan de hoofdvraag van het 
onderzoek en de hoofdvraag uit de analysefase.  
 
Hoofdvraag onderzoek 
Op welke manier kan het CIOS en het leerbedrijf de wijze waarop de eerstejaarscursist tot leren 
komt in de beroepspraktijkvorming, verbeteren? 
Hoofdvraag analysefase 
Op welke manier wordt door het CIOS en de leerbedrijven het huidige praktijkleren, van de 
eerstejaarscursist, vorm gegeven en welke factoren hebben invloed op een effectieve 
beroepspraktijkvorming van de cursist? 
 
Vanuit deze hoofdvragen werden de volgende deelvragen aan het panel voorgelegd: 
 
Vraag 1: Welke leerinhouden, afspraken en ondersteuning vindt u belangrijk bij een goede 
beroepspraktijkvorming in het eerste leerjaar? 
 
Vraag 2: Welke knelpunten ervaart u tussen school en de leerbedrijven met betrekking tot de 
beroepspraktijkvorming? 
 
Vraag 3: Hoe bent u omgegaan met deze knelpunten, oftewel: welke rol speelt de 
studieloopbaanbegeleider in de begeleiding van de cursist in de beroepspraktijk? 

 
Vraag 4: Welke aanbevelingen heeft u om de theorie (de school) beter aan te laten sluiten op 
de praktijk? 
 
Vraag 5: Over het leren van de cursist in de beroepspraktijk. Op welke wijze kan er een betere 
afstemming worden bewerkstelligd tussen school en de leerbedrijven? 
 
 
9.7.2 Systematische analyse van de paneldiscussie 
 
De paneldiscussie is in zijn geheel opgenomen (video) en later als tekst uitgewerkt. De 
informatie, antwoorden en stellingen van de docenten zijn verwerkt in dit analyseverslag. Door 
ondersteunende informatie (uitspraken,stellingen,ervaringen) te selecteren die betrekking had 
op de deelvragen  kreeg het onderzoek en de uitkomsten daardoor meer draagkracht. De 
discussie had als doel om consensus te bereiken over een deelvraag. De resultaten hiervan 
werden gelabeled aan de kenbegrippen uit het variabelenschema, zodat zij welkome 
(aanvullende, vergelijkende en/of bevestigende) informatie boden in het onderzoek. De panel 
discussie is een dataverzamelingsmethode. Het maakt deel uit van de in dit onderzoek 
gevarieerde dataverzamelingsmethoden. Hierdoor wordt per deelvraag de betrouwbaarheid en 
validiteit van het onderzoek vergroot. Ook is er sprake van triangulatie omdat de perspectieven 
van de cursisten, de praktijkopleiders in het werkveld en de slb docenten op school, in het 
onderzoek worden betrokken.  
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