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Voorwoord 
Het interventievoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met studenten, docenten en 
praktijkopleiders van de opleiding Sport en Bewegen, CIOS te Haarlem. Uit de enquêtes 
met daaruit voorvloeiende gesprekken en paneldiscussie met betrokkenen bleek er grote 
behoefte te zijn aan het verbeteren van de afstemming tussen de opleiding enerzijds en de 
praktijksituatie anderzijds. Daarnaast werd ik tijdens een studiereis ten behoeve van de 
masterstudie ‘professioneel meesterschap’ naar Helsinki waarin het beroepsonderwijs 
centraal stond, geconfronteerd met het fenomeen onderwijs café als ‘tool’ om 
onderwijszaken onder professionals te bespreken. Daarnaast was het bezoek aan het 
Omnia college erg inspirerend waar het ging om het introduceren van social-media in het 
onderwijs. Het gebruiken en uitwisselen van kennis en ervaring binnen een ‘denktank’ van 
professionals over verschillende onderwijszaken zoals een verbeterde 
beroepspraktijkvorming, hebben samen met de verschillende uitkomsten van het 
analyseonderzoek, als basis gediend voor dit interventieverslag. Door middel van deze 
brainstormmethodiek heeft mijn oorspronkelijke idee van een logboekachtige oplossing 
handen en voeten gekregen op een moderne en wellicht voor de studenten inspirerende 
wijze. Het ‘Finse’ idee heb ik verder ontwikkeld in samenwerking met mijn SLB-collega’s van 
het eerste leerjaar die de interventie met de onderzoeksgroepen zal uitvoeren. Tijdens een 
presentatie door Herman Post voor aankomende Masterdocenten op het CNA in 
Amsterdam, werd ik opmerkzaam gemaakt op gebruik van social-media middels de site 
Posterous*. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt en de relevante informatie verwerkt 
in dit interventievoorstel. Doordat Posterous eind maart 2013 ophoudt te bestaan, is er 
gekozen voor een vergelijkbare internetblogsite, namelijk: my pbworks.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De site Posterous wordt in maart 2013 beëindigd. Daarvoor in de plaats wordt de site 
Pbworks gebruikt.
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1. Inleiding 
Dit ontwerponderzoek is een vervolg op het analyseonderzoek uitgevoerd in mei 2012 op 
het Novacollege. Het analyseonderzoek is uitgevoerd onder eerstejaarsstudenten van de 
afdeling Sport en Bewegen in de beroeps opleidende leerweg (BOL) en praktijkopleiders in 
de beroepspraktijk. Daarnaast werden SLB docenten middels de Delphi methode 
onderworpen aan een paneldiscussie waarbij de resultaten uit eerdere enquête als basis 
diende. Het onderzoek richtte zich op de effectiviteit van de beroepspraktijkvorming voor 
eerstejaarscursisten waarbij de afstemming tussen het CIOS enerzijds en de leerbedrijven 
anderzijds centraal stond. Het doel van het onderzoek was de knelpunten met betrekking tot 
een effectieve beroepspraktijkvorming van de onderzoeksgroep te achterhalen. 
  
2. Onderzoeksvraag 
Welke interventie maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de effectiviteit van de 
beroepspraktijkvorming voor eerstejaarscursisten en welke maatregelen verhogen de 
afstemming met betrekking tot zinvolle opdrachten, tussen CIOS enerzijds en leerbedrijven 
anderzijds? 
 
Deelvraag 1:  Welke bijdrage levert een internetblog, waarop eerstejaarsstudenten Sport 

en Bewegen tijdens de beroepspraktijkvorming blogt over zijn leerproces, 
voor een verbeterde afstemming tussen CIOS en leerbedrijf? 

Deelvraag 2: Welke bijdrage levert een eigen studievoortgangsinstrument voor een 
effectievere beroepspraktijkvorming? 

Deelvraag 3: Draagt het maken van een verzameldocument bij aan opbouw van 
beroepscompetenties en aan bewijzen van leren? 

 
3. Onderzoeksmethode 
Dit ontwerponderzoek heeft tot doel het effect van de interventiemaatregelen te 
onderzoeken. Om de opbrengst van de interventie op een systematische wijze in beeld te 
kunnen brengen en overdraagbaar te maken wordt gebruik gemaakt van Ontwerpgericht 
Projecten Expliciteren met Redeneerketen Aanpak kortweg OPERA. Voor het opstellen van 
de redeneerketens is gebruik gemaakt van de CIMO-logica van Denyer, Tranfield, & Van 
Aken ( 2008). Deze is gebaseerd op de technologische regel van Bunge (1967) aangevuld 
met de causaliteitsargumenten van Pawson & Tilley (1997). In het onderzoek structuur wordt 
eerst een Context geschetst waarin Interventies worden uitgevoerd die Mechanismen op 
gang brengen, die moeten leiden tot een Outcome, het gewenste resultaat. Het onderzoek 
moet vooral inzicht verschaffen in de mechanismen die op gang komen als gevolg van de 
interventie. Met die kennis is het mogelijk het succes of falen van de interventie te verklaren 
of te verbeteren. OPERA bestaat uit negen stappen die beschreven zijn in vijf delen, zoals in 
figuur 3.1 is gevisualiseerd. De eerste twee stappen, de contextbeschrijving en de diagnose 
staan in deel 1 beschreven. Deel 2 beschrijft de redeneerketens en in deel 3 staan de 
stappen vier, vijf en zes resp. het interventie arrangement, de variabelen en indicatoren voor 
de resultaatevaluatie en de benchmarking. In de benchmarking wordt vastgelegd met welke 
standaard de resultaten van het interventiearrangement worden vergeleken. In dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een voormeting en een nameting. Na de uitvoering 
van interventie (stap zeven) volgt in deel 4 stap acht de resultaatevaluatie en tot slot de 
procesevaluatie in deel 5. 
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Figuur 3.1: Opbouw van een OPERA praktijkbeschrijving (Van Aken & Andriessen, 2011). 
 
4. Opera 
Deel 1 

4.1 Beschrijving van de context 
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. 

De interventiecontext valt in vijf onderdelen uiteen te weten: de aanleiding, de context voor 
de student, de interventiegroep, de interventiebegeleiding en de gebruikte internetomgeving 
worden achtereenvolgens beschreven. 
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4.1.1 Aanleiding 
Aanleiding voor dit interventievoorstel is het onderzoek ‘Samen vakbekwaam opleiden’ wat 
eerder tijdens de opleiding is uitgevoerd. Het onderzoek is verricht om zicht te krijgen op 
problemen die eerstejaarscursisten ervaren bij het leren in de beroepspraktijk. De 
aanbevelingen uit het onderzoek waren: het vergroten van de stagetijd, meer en betere 
begeleiding van de slb-docent van het CIOS en betere afstemming met betrekking tot het 
begeleiden en formuleren van persoonlijke leerdoelen van de cursist door het CIOS 
enerzijds en het leerbedrijf anderzijds. 
 De opbrengst van de interventie zou moeten zijn dat middels het gebruiken van een blog, 
eerstejaarsstudenten Sport en Bewegen meer en sneller leerbewijs aan de SLB docent en 
praktijkbegeleider kunnen aanbieden omtrent de persoonlijke leerdoelen in de 
beroepspraktijk. De praktijkopleider en de slb-docent geven feedback op de geleverde 
prestaties van de cursist. Doordat zij op elkaar kunnen reageren en commentaar kunnen 
geven op het blog (beide hebben een eigen account) kan er sprake zijn van afstemming 
van leerinhouden van de cursist. 
 
4.1.2 Context voor de student 
De student is 320 uur per jaar inzetbaar in een SB vereniging of in een SB afdeling van een 
instelling of onderneming. 
Het conceptueel model uit het analyseonderzoek (figuur 4.1) geeft de interacties met de 
verschillende variabele uit het analyseonderzoek weer. 
 

Figuur 4.1 Conceptueel model uit Samen vakbekwaam opleiden. 
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Zowel school als Leerbedrijf hebben middels het blog invloed op de invulling en uitvoering 
binnen de beroepspraktijkvorming door middel van het geven van zinvolle opdrachten. De 
student wordt daarin gezien als regisseur van zijn leerproces, hij moet de regie voeren over 
het proces. De student maakt afspraken over het werk wat hij wil doen of nodig heeft en 
stapt dan het leerproces in. Tijdens het werken moet hij bewaken of er voldoende geleerd 
kan worden en dat eventueel bijstellen. Van het geleerde moet hij bewijs leveren en toezien 
dat: 
• het bewijs acceptabel is; 
• het voldoende competenties en of werkprocessen oplevert; 
• hij voldoende bewijs levert om op tijd met aanvullende opdrachten te beginnen.  
 
Leerbewijs leveren is belangrijk, dat is uiteindelijk het studieresultaat. Leerbewijs of bewijs 
van leren wordt gedefinieerd als een wijze van verslag doen op competentieniveau waarin 
naast een beschreven context ook stukken worden opgenomen ter bewijs zoals: urenstaat, 
verklaringen van de praktijkopleider en het verloop van opdrachten die door het CIOS zijn 
verstrekt. Het goedgekeurde leerbewijs moet door de student verwerkt worden in het 
overzicht van werkprocessen en competenties. Vanuit dat overzicht moet de student nieuwe 
werkafspraken maken en kan een nieuwe slag beginnen met een hoger complexiteit niveau 
van het werkproces of met nieuwe werkprocessen.  
 
4.1.3 Interventiegroepen  
De onderzoeksgroep betreft 1 klas van ongeveer 24 cursisten uit het eerste leerjaar. De 
tweede groep betreft de praktijkopleiders van de cursisten. Beide groepen worden 
onderworpen aan een voormeting. Na de interventie worden beide groepen onderworpen 
aan een nameting. De resultaten van deze enquêtes worden met elkaar vergeleken.  
 
4.1.4 Interventieperiode 
De interventie zal uitgevoerd worden vanaf 15 maart 2013 en doorlopen tot 30 mei 2013. 
Het betreft een periode van 8 lesweken met daarin de meivakantie. Wekelijks blogt de 
cursist zijn (leer) ervaringen op de stage. Elke week wordt dat voorzien van feedback door 
de praktijkopleider. Na 4 weken vindt er een kenniscafe plaats binnen de slb lessen op het 
Cios. Hier wordt kennis en ervaringen gedeeld tussen de cursisten. De feedback van de 
praktijkopleiders staat hierbij centraal. De resultaten van het kenniscafe wordt teruggeblogd 
naar de praktijkopleiders. Op deze wijze kan er afstemming omtrent begeleiding en behalen 
van persoonlijke leerdoelen van de cursist worden bewerkstelligd. De verwachting is dat de 
cursisten de vakantie gebruikt voor het afronden van het schrijven van bewijs van leren 
nadat zij eerdere feedback hebben gekregen van zowel praktijkopleiders als slb-docenten. 
De interventie kan een afstemming van Cios enerzijds en praktijkopleiders anderzijds 
betekenen omtrent begeleiding en behalen van leerdoelen van de cursist. 
 
4.1.5 De interventiebegeleiding 
De interventiebegeleiding wordt voornamelijk uitgevoerd door mijzelf en 1 collega  die 
eerder deel heeft genomen aan de paneldiscussie voor het analyseonderzoek. Deze 
collega is de SLB docent van de onderzoeksgroep en heeft al vele jaren ervaring met 
SLB begeleiding van de doelgroep. Tevens is hij bekend met BPV begeleiding in de 
hogere jaren van de opleiding en neemt ook kwalificerende toetsen af binnen de 
beroepspraktijkvorming. 
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Daarnaast is deze collega als keuzevakdocent al enige jaren betrokken bij het beoordelen 
van de proeve van bekwaamheid (PVB) bij derde en vierde jaars cursisten. De 
beoordelingskennis van de PVB is belangrijk om de studenten te kunnen sturen/begeleiden 
naar de eindfase. Uit het analyseverslag van “samen vakbekwaam opleiden”, bleek dat de 
docentenbegeleiding in de beroepspraktijk in de beginfase – het eerste leerjaar- te 
wensen overlaat. 
 De collega heeft een pragmatische instelling en is bekend met het onderzoek. De motivatie 
om deel te nemen aan deze interventie berust op beroepsmatige interesse om de 
beroepspraktijkvorming effectiever te laten verlopen. Tevens streeft hij naar het 
moderniseren van de bpv begeleiding.  
Mijn rol bestaat uit de kwaliteitsborging bij: het ontwerpen van het blog, het maken van de 
wekelijkse opdrachten en het aansturen van cursisten en praktijkopleiders. De wekelijkse 
opdrachten zijn ontleend aan leerdoelen en competenties die in het eerste leerjaar centraal 
staan. De interventiegroep wordt door mij geinstrueerd om het blog te bouwen. Als 
interventie ontwerper/onderzoeker ben ik als docent betrokken bij de onderzoeksgroep en 
eigenaar van de groepsblog dat zich bevindt op de website Pbworks.com. De SLB docent 
heeft de mogelijkheid om wekelijks, tijdens de SLB lessen, aandacht te besteden aan de 
beroepspraktijkvorming ten behoeve van (groeps-) feedback- en reflectiedoeleinden. 
Maandelijks wordt er door mij en de slb-docent een kenniscafe georganiseerd waarin de 
opdrachten en feedback van de praktijkopleiders geevalueerd worden. De slb-docent blogt 
de resultaten van het kenniscafe terug naar de praktijkopleiders. 
De kwaliteit van het blog wordt geborgd door het wekelijks geven van stage-opdrachten, 
een voorbeeldblog te gebruiken die de cursist kan gebruiken en ondersteunen.Elke 
opdracht wordt wekelijks van commentaar/feedback voorzien door de praktijkopleider. De 
cursist kan zijn blog desgewenst aanpassen/veranderen. Maandelijks wordt er middels een 
kenniscafe geblogde kennis en ervaringen uitgewisseld. De resultaten van dit kenniscafe 
wordt teruggekoppeld naar de praktijkopleider.  
 
 
4.1.6 De internetomgeving 
Het blog maakt gebruik van de website www.pbworks.com . In aanvang wordt er geoefend 
met bloggen over de practicumopdrachten om zodoende opstartvervuiling te voorkomen. 
Alle studenten hebben een account aangemaakt op deze site en daarmee een persoonlijk 
blog gecreëerd waarvan de  administrator rechten bij mij liggen. De studenten uit de 
onderzoeksgroep zijn als writer aangemeld bij het groepsblog www.pbworks.com. Het blog 
kent drie soorten accounts waarbij de ‘administrator’ alle rechten heeft, de ‘writer’ kan naast 
het blog lezen en reacties plaatsen, berichten posten en bestanden (media, documenten of 
presentaties) up- of downloaden. De ‘reader’ heeft de minste rechten en kan naast het blog 
lezen en daarop reacties plaatsen ook de geplaatste bestanden downloaden. De blogs zijn 
tijdens de interventie niet openbaar om vervuiling te voorkomen maar ook om te voorkomen 
dat er gevoelige school en/of leerbedrijf- of privéinformatie naar buiten wordt gebracht. 

De studenten wordt daarom gevraagd hun persoonlijke blog af te sluiten voor 
buitenstaanders van het onderzoek en de SLB docent en praktijkopleider die bij de 
interventie betrokken is toe te voegen als reader, zodat die de mogelijkheid hebben om 
meer dan reacties te plaatsen op het persoonlijke blog van de studenten. Om overbodig 
emailverkeer bij de studenten te voorkomen (er wordt automatisch een email verzonden 
naar alle betrokkenen bij het blog als er een update heeft plaatsgevonden op een blog) is 

http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
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het de bedoeling dat studenten vooral op hun persoonlijk blog werken, waarbij alleen de 
SLB docent en de praktijkopleider bericht krijgen dat het blog is aangevuld. De studenten 
onderling mogen zich als follower aanmelden bij de persoonlijke blogs van de andere 
studenten uit de interventie om zo te zien welke items zij plaatsen en daarop te reageren of 
het commentaar te lezen van anderen, praktijkopleiders of de SLB docent. De SLB docent 
zal de meeste berichten posten op de groepsblog. 

Het blog zal wekelijks gebruikt worden in een beroepspraktijkoverleg tijdens de SLB lessen. 
In de vorm van een soort kennis café worden in kleine groepjes ervaringen en leerdoelen 
uitgewisseld. De besproken centrale ervaringen en leerdoelen van een groepje worden 
klassikaal gepresenteerd door de voorzitter van het groepje. Op deze wijze kan de hele klas 
leren van de ervaringen en behaalde (persoonlijke)doelen van de klasgenoten. Uitwisseling 
van behaalde doelen en ervaringen dragen bij tot het geven van feedback en reflectie door 
medecursisten en SLB-docent. Aan de hand van deze terugkoppeling kunnen nieuwe 
leerdoelen worden geformuleerd. 

Uiteraard kan de praktijkopleider wekelijks reageren op het blog en zijn feedback en wensen 
kenbaar maken. Hierdoor is er meer sprake van een trialoog over de leerdoelen en 
ervaringen binnen de beroepspraktijkvorming van de cursist. 
 
4.2 Diagnose van de situatie 
In dit hoofdstuk stel ik de diagnose aan de hand van de uitkomst van het analyse- 
onderzoek. In het analyseonderzoek zijn vanuit de deelvragen een viertal kenbegrippen 
ontleend die een rol spelen in de onderbouwing van de interventie. 
 

1. Vanuit betekenisvol leren speelt vooral het planmatig werken een belangrijke rol: het 
werken met planningen en vaststellen van (persoonlijke) leerdoelen en ervaringen 
staat hierbij centraal. 

2. Vanuit zinvolle opdrachten wordt het formaliseren van de (werk)prestatie en het 
schrijven van leerbewijs gekoppeld aan de competenties uit het K.D. 
(kwalificatiedossier) zoals deze in het eerste leerjaar vorm (moeten) krijgen. 

3. Vanuit de rol van de SLB docent en praktijkbegeleiders het, in overleg, maken van  
afspraken en het organiseren van de werkzaamheden.  

4. Vanuit een verbeterde afstemming tussen leren op school en leren in de praktijk:  
          het geven van feedback en reflecteren op het functioneren en de prestaties van de 
          cursist op de werkplek door het bijhouden van een blog waarmee alle partijen zowel 
          een volgsysteem in handen hebben en daarbij ook de ontwikkeling van de cursist  
          beter kunnen begeleiden. 
 
Per kernbegrip een stel ik cursief een diagnose die ik in de bijbehorende tekst zal 
onderbouwen. 
 
1. Betekenisvol leren: Het beeld dat uit het analyse onderzoek naar voren komt is 
dat de studenten tijdens de bpv meer begeleiding nodig hebben bij het ontwikkelen van een 
planmatige aanpak en sturing van hun beroepspraktijkvorming. 
Uit het analyseonderzoek blijkt dat er nauwelijks sprake is van planmatig werken. De 
praktijkopleiders geven ook aan dat er vanuit het CIOS amper gerichte opdrachten worden 
gegeven en dat het functioneren van de cursist niet of nauwelijks aandacht krijgt. Opdrachten 
of werkprocessen worden vanuit het CIOS te weinig gegeven waardoor er van planning en 
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sturing op (persoonlijk) leergedrag van de cursist geen sprake kan zijn. 
 
2. Zinvolle opdrachten: Het verzamelen en schrijven van leerbewijs staat  in de bpv te 
ver van de werkzaamheden. Het ontbreekt de studenten aan kennis over het bewijzen van 
de verschillende werkprocessen en bijbehorende competenties. Een hulpmiddel als een 
logboek wordt niet ingezet en de onderlinge samenwerking of transfer van kennis, 
oplossingen en vaardigheden is onvoldoende. 
Hoewel de cursisten niet hebben gekozen voor een administratieve opleiding maakt het toch 
wel deel uit van het vak en de opleiding. De studenten en praktijkopleiders geven in het 
onderzoek aan dat het leren in het bedrijf niet of nauwelijks ondersteund wordt door zinvolle 
opdrachten die de nodige competenties uit het kwalificatiedossier kunnen dekken. Uit het 
onderzoek wordt wel aangegeven dat er wel veel wordt geleerd op de praktijk maar dat er 
weinig tot geen overleg is tussen school enerzijds en werkplek anderzijds omtrent de inhoud 
en de vorm van leren. Het is daardoor zeer moeilijk om persoonlijke leerdoelen te kunnen 
begeleiden, laat staan beoordelen. Van onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden 
tussen cursisten is tevens nauwelijks sprake doordat het onduidelijk is wat de individuele 
cursist leert op de stage. Dat houdt in dat studenten te lang door blijven lopen met 
problemen waar andere studenten al een oplossing voor hebben bedacht of gekregen. Ook 
missen ze daardoor inzicht in werkzaamheden of problemen die komen kijken bij 
werkprocessen die ze nog niet hebben gedaan.  
 
3. De rol van de SLB-docent en praktijkopleider: De studenten maken te weinig 
duidelijke afspraken met het bpv bedrijf over de, vaak onbegrepen, werkprocessen die ze in 
die periode gaan doen. Evaluatie- en reflectievaardigheden, belangrijk om het leren in de 
bpv richting te geven, zijn matig ontwikkeld maar worden ook niet goed begeleid. Bovendien 
kunnen de studenten aan de bpv- instelling slecht duidelijk maken welke werkzaamheden of 
werkprocessen ze willen doen of nodig hebben. Studenten werken te weinig met 
persoonlijke actieplannen en er is te weinig dialoog tussen de SLB begeleider enerzijds en 
de praktijkopleider anderzijds. 
 

4. Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel de SLB-docenten als de  
praktijkopleiders behoefte hebben aan betere begeleiding van de cursist door meer en 
betere afspraken onderling te maken. Beide begeleiders stellen dat zij de schoolbegeleiding 
van de cursist met betrekking tot de beroepspraktijkvorming onvoldoende vinden. Er is 
behoefte aan meer overleg en het samen vaststellen van (persoonlijke) doelen van de 
cursist. Dit betekent dat er meer feedback en reflectie omtrent de prestaties en functioneren 
van de cursist gegeven kan worden. Het ontbreekt aan een trialoog tussen SLB-docent, de 
praktijkopleider en de cursist met als inzet de lerende cursist volgens de vastgestelde 
competenties uit het Kwalificatiedossier. 
 
4.3 Beschrijving van de Redeneerketens 
Deel 2 

4.3.1 Inleiding 
Recent onderzoek naar bpv begeleiding via social media van De Ries, Nieuwenhuis & van 
der Neut (2012) leverde interessante conclusies op voor deze interventie. Het onderzoek 
vond plaats onder studenten grafische techniek. Deze studenten volgden een blokstage bpv 
waarbij het blog het verslag verving. Een ander interessant gegeven was dat tijdens het 
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onderzoek de praktijkbegeleiders het blog konden lezen waar zij zeer tevreden over waren. 
In deze interventie wordt daar ook voor gekozen. Een aantal interessante uitkomsten uit het 
genoemde onderzoek vallen op en geven enige steun aan de voorgenomen interventie van 
het bloggen op de Bpv plaats. Volgens de studenten stimuleert bloggen het contact met de 
school en het helpt de studenten zelf. Het blog zorgt er voor dat dat de studenten met 
wekelijkse regelmaat aan het verslag werken. De docenten valt een groot informatieverschil 
op ten opzichte van niet bloggende studenten en zien door het blog meer mogelijkheden tot 
begeleiden. Door het blog zijn de docenten beter op de hoogte van de gang van zaken op 
de bpv en kunnen een bpv bezoek beter voorbereiden en ter plaatse direct doorvragen naar 
het functioneren van de cursist. ‘Het contact tussen de student en de docent is volgens alle 
partijen verbeterd dankzij de inzet van sociale media’ (p13). Een dergelijke conclusie moet 
elke docent als muziek in de oren klinken. 
 
Bij de uitwerking van de redeneerketens zijn er verschillende uitkomsten verwerkt uit het 
EXMO_onderzoek van (De Ries, Nieuwenhuis, & Van der Neut, 2012) deze zijn cursief in de 
kolom uitkomsten vermeld. EXMO staat voor: Experimenten in het mbo en is een onderdeel 
van Kennisnet gericht op de bijdrage van ICT aan het onderwijs. Zie ook: 
Mbo.kennisnet.nl/exmo2012 
 
Er zijn twee redenatietabellen waar van de eerste tabel (4.3.1) de direct aan het blog toe te 
schrijven uitkomsten bespreekt. In de tweede tabel worden de andere onderdelen uit 
het interventie arrangement besproken. 
 
De afstemming van CIOS en praktijkopleiders met betrekking tot de begeleiding van 
de cursist over het plannen en leren in de praktijk wordt in volgend schema 
uitgewerkt. 
 
Interventie Mechanisme  Outcome 
1: Dagelijks 
bloggen m.b.v. 
een semi- 
gestructureerde 
opdrachtenlijst als 
basis. 

1.  Aandacht richten, de student 
wordt/blijft zich bewust van de eigen 
ontwikkeling en gaat zich bewust 
richten op de werkprocessen die voor 
de opleiding nodig zijn. 

Werken en leren zijn 
geïntegreerd. Zowel school 
als praktijkopleider geven 
feedback op werkprocessen. 
Er is sprake van afstemming 
omtrent de begeleiding van de 
cursist. 

 2. Praktijkopleiders en slb-docenten 
kunnen snel reageren op het blog 
waardoor de kans op 
leerbewijsverlies kan worden beperkt 
*Mits begeleiders dagelijks het 
blog lezen en reageren. 

 

1. Meer leerbewijs uit 
een opdracht. 

2. Hogere kwaliteit van 
logboekitems 

3. Meer contact tussen 
slb-docent en student 

4. Meer contact 
tussenpraktijkopleider 
en slb-docent. 

 
 3.  Door het bloggen werkt de student 

direct/dagelijks aan een bruikbaar 
Eerder komen tot het 
bewijsverslag door 

http://mbo.kennisnet.nl/exmo2012
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logboek en aan leerbewijs 
*Studenten moeten daarom wekelijks 
de bloginformatie op verslagvaardige 
wijze verwerken. 

 

bruikbare blogitems. 
Aangestuurd door zowel 
praktijkopleider als slb-
docent 
 

 4.  Vragen over o.a. leerbewijs die een 
student tegenkomt kan hij/zij direct 
kwijt aan het blog. 
*Mits docent(en) dagelijks het blog 
lezen en reageren. 

 

1. Betere interactie 
/trialoog tussen 
student, slb-docent 
en praktijkopleider. 

2. Student 
beheert/controleert 

    eigen leerproces 
 

 5.  Cursisten worden zich door de 
dagelijkse planningsvraag bewust van 
planmatig werken als onderdeel van 
het werk/studie. 

 

1.  Een planmatige 
dagindeling. 

2.  Een resultaat 
gerichte houding 

 
 6.  Archief functie van het blog, 

studenten gaan bij vragen kijken op 
de blogs of daar (al) antwoorden zijn. 
*De blogs moeten onderling 
toegankelijk zijn. 

 

Verbeterde onderlinge 
uitwisseling van kennis en 
ervaring middels 
kenniscafé. 
 
 

2: Wekelijks 
bloggen over het 
plan van de week. 
 

7.  De student leert vooruit kijken en te 
werken aan een planmatig aanpak 
voor de periode van een week. 

 

Planmatige 
werkhouding door 
gebruik van 
weekplannen. 

Tabel 4.3.1 redeneerketens direct gelieerd aan het blog 
 
Cursief geeft aan relatie met EXMO onderzoek. 
*Geeft een voorwaarde aan voor het mechanisme 
Interventie Mechanisme  Outcome 
Wekelijks 10 min 
evaluatiegesprek  met 
praktijkopleider 

De student gaat actief sturen op zijn 
ontwikkeling en organiseert de 
benodigde werkzaamheden  

Duidelijke afspraken 
over toekomstige 
werkzaamheden. 

 De student koppelt de afspraken  
terug via zijn persoonlijke blog 

Vastgelegde 
werkafspraken. 

Zelf bijhouden van 
studievoortgang in een excel 
bestand of blog. 
 

De student heeft direct zicht op zijn     
 ontwikkeling. 

De student krijgt een 
nauwkeurig beeld van 
zijn voortgang. 

Tijdens SLB lessen in 
kenniscafe uitwisselen van 
ervaringen en leermomenten. 
Samen een 
transferdocument maken.  

Kennis delen, actief betrokken zijn 
met conversiemogelijkheden van 
werkproces naar leerbewijs.  

Verbeterde kennis van 
mogelijk leerbewijs. 
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Expliciet aandacht voor 
reflectie tijdens 
bijeenkomsten op school.  

De student leert zichzelf een spiegel 
voorhouden in verschillende situaties. 

Waardevolle reflectie 
verslagen. 

Tabel 4.3.2 Redeneerketens uit interventiearrangement anders dan blog 
 
4.4 Interventie arrangement 
De studenten gaan op een internet blog een semi- gestructureerd logboek bijhouden. Er is 
een voor gestructureerd voorbeeld (Aad Testleerling) aanwezig als ondersteuning van de 
cursist. Het blog bestaat uit een gesloten persoonlijk blog waarop de student tijdens de 
onderzoeksperiode wekelijks blogt en een aangesloten groepsblog., die door de 
‘administrator’  wordt gevuld met opdrachten. De feeddack van slb-docent is ontdaan  van 
privé informatie, om de privacy van studenten te beschermen. Na de onderzoeksfase zal het 
groepsblog een open karakter krijgen zodat eventuele andere groepen er ook gebruik van 
kunnen maken. 
Centraal bij het bloggen staan de volgende vragen: 
1. Wekelijks: 

• Vooraf de stage: Voorbereiden van de opdracht. Wat is mijn plan voor vandaag? 
Welke opdrachten ga ik uitvoeren. 

• Tijdens de stage: Beschrijven van de uitvoering. Waar ben ik mee bezig? Welke 
werkprocessen zijn hier bij betrokken? Heb ik die werkprocessen nodig voor mijn 
opleiding? Wat leer ik hiervan? 

• Einde van de stage: Evaluatie en reflectie na feedback van praktijkopleider. Heb ik 
mijn plan gevolgd? Wat heb ik geleerd? Wat staat er de volgende keer op de 
planning? 

 
2. Aan het einde van de week staat er slechts een vraag centraal: 

• Wat is het plan voor komende week? De student maakt samen met de 
praktijkbegeleider een plan voor de komende week. Het advies is om elke week een 
10-minutengesprek te houden met de praktijkopleider. 

 
 De interventiedocenten lezen de blogs en voorzien de blogs van reacties die 

bijdragen aan een hogere kwaliteit van de gegeven informatie, geven adviezen over 
mogelijk leerbewijs. Interessante informatie wordt geschoond van privacy of 
gevoelige bedrijfsinformatie en op het groepsblog gepubliceerd. 

 De studenten houden zelf op hun eigen blog de vorderingen bij.  
 Tijdens de SLB lessen maken de studenten samen een document waarin op 

kerntaak en werkproces wordt aangegeven op welke manier competenties in de 
context van een opdracht omgezet kunnen worden naar leerbewijs. Ook dit 
document zal gedurende de looptijd van het onderzoek alleen beschikbaar zijn voor 
de onderzoeksgroep.  

 Tijdens slb-begeleidingsuren wordt door de slb-docent expliciet aandacht besteed 
aan reflectie. Het resultaat daarvan kan weer worden teruggeblogd naar de 
praktijkopleider. 

4.5 Variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie 
Bij het vaststellen van de variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie is er gekeken 
naar de variabelen van het analyseonderzoek en de outcome van de redeneerketens. De 
indicatoren verwijzen naar de outcome van de redeneerketens. 



 

 
Ben van Leeuwen – Professioneel Meesterschap – CIOS Novacollege   -  februari 2013          15 

 
 
 
4.6 Bepalen van de benchmark 
Vooraf aan de interventie wordt er een voormeting gehouden bij zowel cursisten als de 
praktijkopleiders. De enquête wordt  middels de VO-spiegel gehouden. De resultaten uit de 
nameting van de interventie worden vergeleken met de voormeting. Naast deze vergelijking  
wordt de interventie opbrengst besproken met de deelnemende SLB-docent. 
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Bijlage:  
Vergelijking: Voormeting en nameting resultaten  cursisten en praktijkopleiders 


	Voorwoord
	1. Inleiding
	2. Onderzoeksvraag
	3. Onderzoeksmethode
	4. Opera
	4.1 Beschrijving van de context
	4.1.1 Aanleiding
	4.1.2 Context voor de student
	4.1.3 Interventiegroepen
	4.1.4 Interventieperiode
	4.1.5 De interventiebegeleiding
	4.1.6 De internetomgeving

	4.2 Diagnose van de situatie
	4.3 Beschrijving van de Redeneerketens
	4.3.1 Inleiding

	4.4 Interventie arrangement
	4.5 Variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie
	4.6 Bepalen van de benchmark

	5. Literatuur
	Bijlage:

