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Inleiding	  
In	  dit	  essay	  beschouw	  ik	  de	  ontwikkelingen	  bij	  de	  elektrotechnische	  opleidingen	  van	  het	  
Novacollege,	  die	  samen	  met	  werktuigbouw,	  bouwkunde	  en	  motorvoertuigtechniek	  twee	  
jaar	  na	  de	  millenniumwisseling	  een	  ommezwaai	  maakten	  richting	  competentiegericht	  
opleiden.	  Naar	  mijn	  mening	  was	  dat	  de	  laatste,	  op	  het	  onderwijs	  gerichte	  verandering	  
vanuit	  het	  management.	  Deze	  management	  beslissing	  markeert	  zowel	  de	  verandering	  van	  
onderwijs	  aanbieden,	  als	  de	  wijze	  waarop	  beslissingen	  in	  de	  unit	  techniek	  tot	  stand	  komen.	  	  
Bij	  de	  beschouwing	  focus	  ik	  eerst	  op	  de	  systeemverandering	  in	  het	  primaire	  proces	  en	  	  
vanuit	  het	  perspectief	  transformatiefleren	  analyseer	  ik	  de	  impact	  van	  de	  ommezwaai	  op	  
het	  leerproces	  van	  de	  docenten	  elektrotechniek	  in	  teamontwikkeling.	  Als	  laatste	  beschrijf	  
ik	  de	  veranderde	  wijze	  van	  leidinggeven	  in	  de	  unit.	  

Januari	  2000	  	  
Het	  vuurwerk	  op	  het	  eeuwfeest	  was	  enorm.	  Over	  zes	  maanden	  stromen	  de	  laatste	  
studenten	  uit	  die	  de	  oude	  structuur	  hebben	  gevolgd.	  Komend	  jaar	  vallen	  alle	  studenten	  
onder	  de	  Wet	  educatie	  beroepsonderwijs	  (Ministerie	  van	  OCW,	  1995),	  de	  
deelkwalificaties	  en	  eindtermen	  verzameld	  in	  de	  LOEP1	  zijn	  dan	  leidend.	  In	  de	  LOEP	  zijn	  
alle	  bij	  het	  curriculum	  benodigde	  documenten	  verzameld,	  inclusief	  de	  taxonomiecodes	  
van	  Romiszowski	  (1984)	  en	  een	  studiebelastingtabel,	  die	  als	  basis	  geldt	  voor	  het	  
lesrooster.	  Er	  zijn	  vier	  opleidingsniveaus	  gedefinieerd,	  de	  op	  de	  praktijk	  gerichte	  
beroepsopleidingen	  niveau	  1	  assistent-‐,	  niveau	  2	  basis-‐,	  niveau	  3	  vak-‐,	  en	  niveau	  4	  
specialistenopleiding.	  De	  technisch	  theoretische	  middenkaderopleiding	  vervangt	  de	  
oude	  middelbare	  technische	  school	  (MTS).	  	  
Ik	  ben	  werkzaam	  bij	  de	  middenkader	  opleiding	  in	  het	  Santpoort	  en	  in	  Beverwijk.	  Het	  
idee	  is	  dat	  er	  komend	  cursusjaar	  weer	  rust	  ontstaat	  in	  de	  opleidingen	  en	  dat	  we	  kunnen	  
gaan	  werken	  aan	  het	  optimaliseren	  van	  de	  opleidingssystemen	  en	  resultaten.	  	  
Drie	  jaar	  later	  echter	  volgt	  een	  omslag	  naar	  competentie	  gericht	  opleiden	  die	  het	  
technisch	  beroepsonderwijs	  laat	  schudden	  op	  zijn	  grondvesten.	  Door	  het	  competentie	  
gericht	  opleiden	  abrupt	  in	  te	  voeren	  ontstonden	  er	  aanpassingsproblemen,	  die	  ik	  later	  
zal	  beschrijven,	  die	  menig	  docent	  in	  problemen	  bracht.	  De	  organisatie,	  het	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1LOEP=	  Landelijk	  opleidings-‐	  en	  examenprogramma,	  ontwikkelt	  door	  de	  Bedrijfstakgroep-‐Elektrotechniek	  (BTG-‐E),	  
Bve	  Raad(branche	  organisatie	  voor	  beroepsonderwijs	  en	  volwasseneneducatie),	  het	  bedrijfsleven	  en	  de	  stichting	  
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docententeam,	  de	  studenten,	  alle	  betrokkenen	  hebben	  de	  gevolgen	  van	  de	  gebrekkige	  
voorbereiding	  gevoeld.	  Nu	  tien	  jaar	  later	  voelt	  het	  competentiegericht	  opleiden	  als	  
gewoon,	  de	  meeste	  vragen	  en	  dilemma’s	  zijn	  voorzien	  van	  een	  oplossing	  of	  werkwijze	  en	  
is	  de	  transformatie	  rond.	  	  

Voor	  de	  transformatie	  
Januari	  2001	  de	  kogel	  is	  net	  door	  de	  kerk,	  probleem	  gestuurd	  onderwijs	  (PGO),	  een	  
concept	  geheel	  gebouwd	  op	  sociaal	  leren,	  wordt	  niet	  ingevoerd	  in	  de	  opleiding	  
elektrotechniek.	  Met	  in	  het	  achterhoofd	  de	  slechte	  ervaringen	  (tussen	  1996	  en	  1999)	  
van	  het	  interactief	  leer	  systeem	  (ILS)	  (Witteman,	  1997)	  waarin	  het	  werken	  in	  
heterogene	  leergroepen	  van	  drie	  á	  vier	  studenten	  op	  basis	  van	  leerstijl,	  serialist,	  holist,	  
versatilist	  en	  stuurloos	  centraal	  staat	  -‐	  was	  een	  consensus	  tussen	  de	  voor-‐	  en	  
tegenstanders	  onmogelijk.	  ILS	  introduceerde	  gezien	  van	  uit	  de	  typologie	  van	  scholen	  
(Hooiveld,	  2011)	  concentrische	  en	  non-‐conformistische	  elementen	  in	  een	  cursorisch2	  of	  
lineair3	  en	  conformistische4	  structuur	  gebouwd	  op	  behavioristische	  uitgangspunten.	  De	  
studenten	  getraind	  in	  de	  cursorisch	  en	  conformistische	  werkwijze	  vonden	  de	  
verandering	  wel	  interessant	  maar	  beschikte	  over	  beperkte	  vaardigheden	  om	  met	  de	  
non-‐conformistische	  elementen	  uit	  het	  sociale	  leerproces	  om	  te	  gaan.	  De	  docenten	  op	  
hun	  beurt	  met	  een	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  55	  jaar,	  experts	  in	  de	  cursorisch	  en	  
conformistische	  werkwijze,	  waren	  onvoldoende	  in	  	  staat	  de	  onderlinge	  interacties	  die	  
ontstaan	  door	  een	  sociaal	  leerproces,	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  Sociale	  leerprocessen	  
maken	  gebruik	  van	  verschillende	  percepties,	  waarden	  en	  belangen	  die	  echter	  ook	  
kunnen	  leiden	  tot	  chaos	  en	  onzekerheid	  en	  mogelijk	  tot	  een	  conflict	  (Wals,	  Sol,	  &	  Beers,	  
2011).	  Niet	  gewend	  aan	  discussie	  met	  studenten	  over	  de	  leerstof	  en	  de	  noden	  van	  
sociaal	  leren,	  het	  ontbreken	  van	  passende	  opdrachten	  en	  reflectie	  nam	  de	  onvrede	  bij	  
alle	  betrokkenen	  toe	  en	  werd	  het	  systeem	  of	  eigenlijk	  de	  werkvorm	  in	  de	  ban	  gedaan.	  	  

De	  omslag	  naar	  competentie	  gericht	  opleiden	  
September	  2003,	  de	  directie	  heeft	  beslist	  dat	  de	  instroom	  aan	  de	  slag	  gaat	  met	  het	  
opleidingsconcept	  MTSPlus,	  wat	  staat	  voor	  mens,	  techniek	  en	  samenleving	  (Stichting	  
MTSplus	  ,	  2002).	  Het	  cursorisch	  en	  
conformistische	  opleidingsprincipe	  
gericht	  op	  het	  individu	  wordt	  definitief	  
vervangen	  door	  een	  op	  het	  sociaal	  
constructivisme	  gebouwd	  non-‐
conformistisch	  concentrisch	  
opleidingstype	  gericht	  op	  samenwerken	  
en	  competenties.	  Een	  heftige	  switch	  die	  
studenten	  en	  docenten	  op	  een	  geheel	  
andere	  wijze	  met	  elkaar	  verbindt.	  Het	  
sociaal	  constructivisme	  ziet	  leren	  als	  een	  
zelfstandig,	  actief,	  constructief,	  cumulatief	  
en	  doelgericht	  kennis	  verwerken.	  Een	  
dergelijk	  perspectief	  op	  leren	  verandert	  
de	  rol	  van	  docent	  in	  die	  van	  gids,	  coach	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cursorisch:	  de	  leerstof	  wordt	  verdeeld	  in	  afzonderlijke	  vakken	  waarin	  de	  leerstof	  in	  oplopende	  moeilijkheidsgraad	  
of	  logische	  volgorde	  wordt	  aangeboden	  (Hooiveld,	  2011).	  
3	  Lineair	  onderwijs:	  kleine	  stappen,	  relatief	  vaste	  volgorde	  nadruk	  op	  instructie	  en	  oefenen	  (Hooiveld,	  2011).	  
4	  Conformistisch:	  gericht	  op	  aanpassing	  aan	  de	  geldende	  normen	  en	  autoriteit.	  Regels	  zijn	  regels,	  controle	  en	  
beheersing	  (Hooiveld,	  2011).	  

	  
	  
Afbeelding	  1	  bron:	  www.MTSplus.nl	  
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begeleider.	  Gaat	  het	  nu	  wel	  lukken?	  De	  start	  was	  anders,	  de	  studenten	  waren	  vooraf	  
geïnformeerd	  en	  wilden	  de	  uitdaging	  aangaan	  en	  dat	  maakte	  verschil.	  Deze	  studenten	  
verwachtten	  groepswerk	  en	  wilden	  invloed	  op	  het	  programma	  en	  in	  discussie.	  In	  veel	  
gevallen	  was	  dat	  mogelijk	  omdat	  de	  betrokken	  docenten	  er	  op	  vrijwillige	  basis	  waren	  in	  
gestapt.	  Bij	  teamontwikkeling	  kom	  ik	  hier	  op	  terug.	  Het	  MTSplus	  concept	  (Stichting	  
MTSplus,	  2009)	  sluit	  aan	  bij	  het	  natuurlijk	  leren	  door	  leerlinggerichte	  activerende	  
didaktiek	  bij	  voorkeur	  contextrijk	  met	  reële	  of	  realistische	  opdrachten.	  Een	  andere	  pijler	  
van	  het	  concept	  is	  het	  coöperatief-‐leren.	  In	  de	  praktijk	  van	  alledag	  is	  samenwerking	  van	  
groot	  belang	  en	  ik	  ben	  met	  de	  ontwikkelaars	  van	  het	  concept	  eens	  dat	  dit	  element	  in	  het	  
beroepsonderwijs	  verweven	  moet	  zijn.	  Het	  samenwerken	  in	  groepen	  in	  een	  systeem	  
waar	  het	  leren	  van	  het	  individu	  centraal	  staat,	  is	  uiteindelijk	  een	  lastige	  opdracht	  
gebleken.	  Een	  andere	  opdracht	  vanuit	  het	  integraal	  en	  competentiegericht	  leren	  eiste	  een	  
belangrijke	  perspectiefwissel	  in	  de	  leerstofbenadering.	  Door	  leerprocessen	  zo	  vorm	  te	  
geven	  dat	  vanuit	  het	  geheel	  naar	  de	  delen	  wordt	  gekeken	  ontstaat	  er	  een	  analogie	  met	  
de	  werking	  van	  het	  menselijk	  brein,	  waarvan	  verondersteld	  wordt	  dat	  het	  in	  beelden	  en	  
metaforen	  denkt,	  opgebouwd	  uit	  of	  aansluitend	  bij	  eerdere	  ervaringen.	  In	  afbeelding	  1	  is	  
de	  bijbehorende	  leercyclus	  weergegeven	  (Stichting	  MTSplus	  ,	  2002).	  
	  

Teamontwikkeling	  door	  transformatiefleren	  
Het	  team	  elektrotechniek	  bestond	  rond	  2000	  uit	  ongeveer	  twintig	  docenten,	  verdeeld	  
over	  twee	  vestigingen	  met	  verschillende	  culturen.	  De	  docenten	  waren	  lid	  van	  de	  afdeling	  
elektrotechniek	  en	  verdeelden	  onderling	  taken	  maar	  van	  een	  team	  was	  geen	  sprake.	  
Werd	  er	  in	  2000	  geleerd	  van	  elkaar	  of	  van	  het	  werk?	  Het	  samen	  leren	  aspect	  was	  in	  die	  
periode	  nihil.	  Belangrijke	  lessen	  leerde	  ik	  op	  weg	  naar	  huis.	  Fietsend	  met	  een	  ervaren	  
rot	  in	  het	  vak	  evalueerden	  we	  de	  dag	  en	  bespraken	  we	  de	  gevolgde	  didactische	  
strategieën	  en	  hoe	  het	  anders	  zou	  kunnen.	  In	  de	  ILS	  periode	  hadden	  we	  wel	  bereikt	  dat	  
didaktiek	  en	  samenwerken	  van	  studenten	  een	  grotere	  rol	  ging	  spelen,	  maar	  aan	  de	  
onderlinge	  samenwerking	  van	  docenten	  veranderde	  vrijwel	  niets.	  Dat	  ontstond	  voor	  het	  
eerst	  bij	  de	  vraag	  van	  de	  unitmanager	  of	  het	  concept	  probleem	  gestuurd	  onderwijs	  
(PGO)	  voor	  de	  opleiding	  elektrotechniek	  een	  optie	  was	  (de	  gemene	  vraag).	  Het	  	  
studiemateriaal	  vanuit	  de	  landelijke	  commissie	  (waar	  ondergetekende	  2	  jaar	  aan	  had	  
meegewerkt)	  werd	  door	  de	  collega’s	  intensief	  bestudeerd,	  besproken	  en	  beoordeeld	  
(uitwisseling	  van	  kennis,	  meningen	  en	  vaardigheden).	  Het	  resultaat	  was	  een	  klein	  
symposium	  PGO	  met	  docenten	  uit	  Tilburg	  als	  ervaringsdeskundigen	  
(netwerkuitbreiding	  met	  externe	  deskundigen).	  Het	  besluit	  PGO	  te	  laten	  voor	  wat	  het	  is,	  
was	  achteraf	  met	  het	  oog	  op	  de	  beschikbare	  collega’s	  een	  goed	  besluit.	  Mei	  2003	  besluit	  
de	  directie	  om	  in	  de	  unit	  techniek	  alle	  opleidingen	  volgens	  het	  MTSplus	  concept	  in	  te	  
richten.	  Alles	  wordt	  anders	  maar	  hoe	  of	  wat,	  daar	  is	  nog	  niet	  veel	  over	  bekend.	  De	  
ervaring	  met	  ILS	  heeft	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  de	  oude	  docentcompetenties	  bij	  vormen	  
van	  sociaal	  leren	  te	  kort	  schieten	  en	  vervangen	  moeten	  worden	  door	  nieuwe	  
competenties.	  Als	  een	  deel	  van	  het	  eerder	  geleerde	  vervangen	  wordt	  door	  iets	  nieuws	  is	  
dat	  een	  vorm	  van	  transformatief	  leren	  (Bolhuis,	  2009).	  	  
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Het	  leerproces	  van	  docenten	  bij	  de	  omschakeling	  van	  MTSplus	  was	  een	  intuïtief,	  creatief	  
en	  emotioneel	  proces,	  achteraf	  naar	  het	  gevolgde	  proces	  kijkend	  zie	  ik	  duidelijke	  
overeenkomsten	  met	  het	  model	  transformationeel	  leren	  van	  Mezirow	  (1997).	  De	  
sleutelbegrippen	  daarin	  zijn:	  experience,	  critical	  reflection	  en	  development	  
(Mezirow,1990	  in	  Dochy,	  et	  al.	  2011).	  Het	  proces	  van	  transformatief	  leren	  verloopt	  in	  
drie	  fasen	  met	  als	  eerste	  fase	  de	  kritische	  reflectie.	  De	  kritische	  reflectie	  verloopt	  in	  het	  
model	  van	  Mezirow	  (1997)	  in	  tien	  stappen	  met	  als	  eerste	  stap	  een	  desoriënterende	  
dilemma.	  Het	  dilemma	  werd	  duidelijk	  na	  presentatie	  van	  het	  concept.	  De	  aanpak	  moet	  
het	  leren	  stimuleren	  vanuit	  zelfgestuurd	  onderwijs	  waarbij	  de	  student	  centraal	  staat,	  
gericht	  op	  de	  beroepscompetenties	  met	  als	  eis	  een	  omgekeerde	  leercyclus	  (Stichting	  
MTSplus,	  2009).	  In	  het	  
dilemma	  moet	  een	  grote	  mate	  
van	  onzekerheid	  aanwezig	  
zijn	  en	  die	  was	  er	  volop.	  Er	  
waren	  vragen	  als:	  “Wat	  maakt	  
leren	  tot	  competentiegericht	  
onderwijs?	  Wat	  zijn	  
competenties	  en	  om	  welke	  
competenties	  gaat	  het	  hier?	  
Zelf	  gestuurd	  leren	  wat	  mag	  
wel	  en	  wat	  mag	  niet	  in	  dit	  
type	  onderwijs?	  Wat	  is	  de	  rol	  
van	  de	  docent	  hierin	  en	  zullen	  
de	  studenten	  het	  wel	  
begrijpen?”	  Stuk	  voor	  stuk	  
vragen	  die	  om	  een	  
transformatieproces	  vragen.	  
Als	  tweede	  stap	  staat	  -‐
misschien	  wel	  de	  
belangrijkste	  in	  het	  
transformatieproces-‐	  zelfonderzoek,	  onderzoeken	  waar	  je	  zelf	  staat	  in	  de	  transformatie.	  
Zie	  je	  kansen,	  wil	  je	  er	  energie	  in	  stoppen,	  wat	  is	  je	  motivatie	  en	  kun	  je	  je	  open	  stellen	  
voor	  verandering?	  De	  reactie	  van	  het	  team	  hierop	  was	  dat	  de	  docenten	  die	  met	  MTSplus	  
aan	  de	  slag	  gingen,	  op	  vrijwillige	  basis	  het	  project	  in	  stapten.	  Om	  direct	  de	  confrontatie	  
aan	  te	  gaan	  met	  de	  volgende	  stap,	  kritische	  assessment	  van	  veronderstellingen.	  Vanaf	  het	  
prille	  begin	  zijn	  er	  naast	  de	  dagelijkse	  discussies,	  wekelijkse	  teambesprekingen	  
(evalueren,	  plannen,	  reflecteren	  en	  vooruit	  kijken).	  De	  teambesprekingen	  tot	  doel,	  het	  
proces	  van	  betekenisgeving	  gestalte	  geven	  of	  zoals	  Mezirow	  (1990,	  in	  Dochy,	  et	  al.	  
2011)	  het	  noemt,	  making	  meaning.	  Dat	  proces	  was	  lastiger	  dan	  gedacht	  voor	  solistische	  
docenten	  met	  een	  vergadercultuur.	  Met	  behulp	  van	  coaching	  leerde	  we	  als	  individu	  en	  
als	  team	  te	  komen	  tot	  making	  meaning.	  Tijdens	  deze	  en	  andere	  op	  unitbasis	  of	  
interregionaal	  georganiseerde	  bijeenkomsten	  ontstaat	  de	  volgende	  stap,	  wie	  hebben	  
gelijke	  ervaringen.	  Collega	  docenten	  op	  die	  bijeenkomsten	  hebben	  met	  vergelijkbare	  
transformaties	  te	  maken.	  Door	  die	  onderling	  uit	  te	  wisselen	  en	  te	  vergelijken	  leer	  je	  
vanuit	  verschillende	  perspectieven	  te	  kijken.	  Met	  die	  input	  ontstaat	  meer	  begrip	  en	  een	  
rijkere	  context	  wat	  de	  transformatie	  kan	  of	  moet	  opleveren.	  Deze	  stap	  is	  belangrijk	  om	  
in	  de	  volgende	  fase	  te	  komen	  tot	  een	  gezamenlijke	  discourse.	  Nu	  er	  zicht	  is	  op	  de	  omvang	  
en	  de	  context	  is	  het	  van	  belang	  na	  te	  gaan	  welke	  nieuwe	  rollen	  en	  acties	  er	  moeten	  
komen.	  Er	  waren	  voor	  de	  docenten	  drie	  nieuwe	  rollen,	  stamgroepcoach,	  

	  
Afbeelding	  2	  model	  transformatief	  leren	  

De	  leervelden	  geven	  de	  fases	  aan	  waar	  Mezirow	  over	  
spreekt.	  In	  deze	  afbeelding	  is	  helder	  weergegeven	  dat	  er	  een	  
voortdurende	  interactie	  is	  tussen	  leerveld	  1	  de	  kritische	  
reflectie	  en	  leerveld	  2	  de	  discourse	  zoals	  ik	  het	  heb	  ervaren.	  
Bron	  http://www.klachtenmanagement.nl/pages/fr_sec52.htm	  	  
Zie	  ook:	  http://radicalpedagogy.icaap.org/content/issue8_1/wang1.gif	  	  
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prestatiebegeleider	  en	  themadocent.	  De	  impact	  of	  de	  betekenis	  en	  status	  van	  die	  rol	  was	  
zeker	  in	  de	  beginsituatie	  punt	  van	  discussie.	  Wat	  is	  een	  praktijkdocent	  anders	  dan	  een	  
prestatiebegeleider	  en	  wat	  moet	  die	  aan	  kennis	  en	  vaardigheden	  hebben?	  Wat	  mag	  je	  in	  
die	  rol	  weggeven	  of	  juist	  niet.	  Is	  de	  stamgroepcoach	  meer	  of	  minder	  dan	  een	  mentor.	  
Wat	  is	  coaching,	  hoe,	  wanneer	  en	  waarom	  hou	  je	  een	  POP	  gesprek	  met	  een	  student?	  Hoe	  
maak	  je	  een	  themales	  student	  gestuurd,	  welk	  type	  docent	  kan	  dat	  en	  welk	  type	  moet	  
ander	  werk	  doen?	  Dan	  volgt	  een	  plan	  van	  aanpak	  in	  de	  vorm	  van	  een	  rooster,	  leerlijn	  en	  
prestatie-‐	  en	  ruimteplanning	  en	  beoordelingsstrategie.	  De	  beoordeling	  van	  prestaties	  
(het	  werk	  van	  de	  studenten)	  heeft	  een	  flink	  aantal	  leercycli	  doorlopen	  voordat	  de	  
transformatie	  voltooid	  was.	  Het	  model	  kritisch	  denken	  van	  (Garrison,	  1991)	  met	  daarin	  
vijf	  stappen:	  identificeer	  het	  probleem,	  
omschrijf	  het	  probleem,	  ontwikkel	  
verschillende	  manieren	  om	  met	  het	  
probleem	  om	  te	  gaan,	  pas	  een	  van	  
manieren	  toe	  om	  het	  probleem	  op	  te	  
lossen	  en	  integreer	  het	  nieuwe	  
perspectief,	  sluit	  aan	  op	  de	  gevolgde	  
strategie.	  De	  leercyclus	  van	  Kolb	  (1984),	  
zie	  afbeelding	  3,	  is	  voor	  dergelijke	  
processen	  eveneens	  een	  uitstekend	  
model.	  Hij	  definieert	  vier	  stappen:	  
ervaren,	  observeren,	  conceptualiseren	  en	  
uitproberen.	  Door	  die	  te	  koppelen	  aan	  de	  
vier	  leerstijlen	  die	  hij	  definieert	  
accomodator,	  divergeerder,	  assimilator	  
en	  convergeerder	  en	  daar	  bij	  de	  
teamsamenstelling	  rekening	  mee	  te	  
houden	  kun	  je	  een	  team	  passend	  
faciliteren.	  Vooral	  in	  de	  opstartfase	  lukte	  
het	  niet	  altijd	  om	  voldoende	  balans	  in	  de	  
teams	  te	  organiseren	  met	  als	  gevolg	  vertraging	  in	  ontwikkelingen.	  De	  zevende	  stap	  uit	  
het	  critical	  reflection	  proces	  is	  het	  verzamelen	  van	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  om	  het	  
plan	  van	  aanpak	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  In	  werkgroepen	  is	  daarop	  gefocust	  om	  de	  rollen,	  
werkruimten	  en	  mogelijke	  prestaties	  in	  combinatie	  met	  en	  “hoe	  ziet	  zo’n	  ‘les’	  er	  uit”,	  de	  
experimentele	  vorm	  te	  geven.	  Welke	  boeken	  heb	  je	  daarbij	  nodig	  en	  staan	  die	  op	  de	  
boekenlijst?	  Zo	  werd	  gestart	  met	  een	  stamgroep	  die	  een	  eigen	  prestatielokaal	  ter	  
beschikking	  had	  met	  daarin	  een	  aantal	  complete	  boekensets,	  computers,	  werktafels	  en	  
experimenteer	  mogelijkheden.	  Immers	  de	  beschikbare	  studieboeken	  behandelen	  de	  
leerstof	  fragmentarisch	  en	  om	  te	  begrijpen	  hoe	  bijvoorbeeld	  een	  transistor	  werkt	  als	  
versterker,	  heb	  je	  al	  snel	  drie	  leerboeken	  nodig.	  De	  volgende	  stap	  is	  aan	  het	  werk,	  
uitproberen	  wat	  je	  bedacht	  hebt	  met	  daarop	  aansluitend,	  jezelf	  de	  gelegenheid	  geven	  om	  
te	  groeien	  in	  een	  nieuwe	  rol	  door	  de	  daarvoor	  benodigde	  competenties	  te	  ontwikkelen.	  
De	  laatste	  stap	  is	  de	  nieuwe	  perspectieven	  te	  internaliseren	  zodat	  er	  een	  nieuwe	  basis	  
ontstaat	  waaruit	  je	  werkt	  en	  waaraan	  je	  beslissingen	  toetst.	  De	  tweede	  fase	  van	  
transformationeel	  leren	  is	  het	  opbouwen	  van	  een	  nieuwe	  discourse,	  dat	  is	  een	  proces	  
waar	  in	  de	  unit	  geruime	  tijd	  over	  heen	  is	  gegaan	  en	  met	  de	  eerste	  fase	  meegroeit.	  Door	  
er	  steeds	  met	  elkaar	  en	  anderen	  over	  te	  praten,	  trainingen	  te	  volgen	  en	  te	  schaven	  aan	  

	  
Afbeelding	  3	  Leercirkel	  Kolb	  	  

Bron:	  http://academic.regis.edu/ed202/subsequent/kolb2.htm	  
	  
Learning	  is	  the	  process	  whereby	  knowledge	  is	  created	  
through	  the	  transformation	  of	  experience.	  Knowledge	  
results	  from	  the	  combination	  of	  grasping	  experience	  and	  
transforming	  it.	  -‐	  Kolb	  (1984,	  p41)	  
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procedures	  zoals	  proeven	  van	  bekwaamheid,	  groeit	  een	  gezamenlijke	  discourse,	  een	  
proces	  dat	  zich	  voortzet	  door	  nieuwe	  ontwikkelingen	  en	  randvoorwaarden.	  De	  derde	  
fase	  die	  Mezirow	  (1991)	  beschrijft	  is	  de	  action,	  het	  moment	  waarop	  docenten	  van	  de	  
hoed	  en	  de	  rand	  weten	  en	  de	  discours	  is	  gegroeid,	  treedt	  op	  na	  het	  vijfde	  jaar	  van	  
invoeren.	  Het	  beschreven	  proces	  is	  weliswaar	  nog	  steeds	  gaande	  maar	  dan	  in	  verfijnde	  
zin.	  Veel	  eerder	  in	  het	  proces	  is	  wel	  een	  duidelijk	  moment	  van	  action	  aan	  te	  geven.	  Of	  die	  
action	  uitkomst	  is	  geweest	  van	  transformationeel	  proces	  kan	  ik	  niet	  met	  zekerheid	  
zeggen,	  maar	  de	  kans	  is	  groot,	  voor	  de	  managers	  was	  deze	  omslag	  immers	  ook	  een	  
desoriënterend	  dilemma.	  	  
	  
De	  invoering	  MTSplus	  in	  september	  2003	  was	  vooraf	  gegaan	  door	  een	  proefproject	  van	  
een	  halfjaar	  dat	  zich	  relatief	  buiten	  mijn	  gezichtsveld	  heeft	  afgespeeld	  maar	  wel	  tot	  een	  
belangrijke	  actie	  heeft	  geleid.	  Het	  pure	  concept	  MTSplus	  heeft	  als	  uitgangspunt	  
heterogene	  stamgroepen.	  De	  testgroep	  was	  een	  dergelijke	  groep	  die	  met	  ruime	  
middelen	  en	  ondersteuning	  niet	  heeft	  kunnen	  brengen	  wat	  er	  van	  mocht	  worden	  
verwacht	  (slechts	  twee	  van	  de	  vijftien	  starters	  wilde	  doorgaan).	  Het	  heeft	  het	  
unitmanagement	  doen	  besluiten	  om	  het	  concept	  met	  homogene	  groepen	  te	  starten	  
waardoor	  tevens	  de	  logistieke	  problemen	  (thema-‐,	  prestatiekeuzes	  en	  
ruimtebenodigdheden)	  binnen	  de	  perken	  zou	  blijven.	  Voor	  het	  team	  elektrotechniek	  
loopt	  het	  proces	  van	  transformeren	  door.	  Het	  dilemma	  wat	  om	  een	  uitwerking	  vraagt	  
ontpopte	  zich	  al	  bij	  de	  derde	  prestatie	  van	  de	  startgroep.	  Het	  bleek	  voor	  de	  studenten	  
enorm	  lastig	  kennis	  te	  creëren	  uit	  de	  opdrachten	  en	  die	  te	  verankeren,	  waardoor	  de	  
kenniscomponent	  matig	  groeide.	  Een	  ander	  dilemma	  was	  dat	  de	  studenten	  
uiteenlopende	  projecten	  fabriceerden	  en	  daaruit	  ook	  heel	  diverse	  kennis	  en	  ervaringen	  
uit	  haalden.	  Diversiteit	  is	  belangrijk	  in	  het	  leren	  maar	  om	  daar	  vervolgens	  op	  aan	  te	  
sluiten	  bleek	  steeds	  lastiger,	  ook	  voor	  de	  studenten	  onderling.	  Dat	  heeft	  het	  perspectief	  
verplaatst	  van	  ‘haal	  uit	  de	  prestatie	  wat	  jij	  belangrijk	  vindt’	  naar	  ‘samen	  presteren	  en	  
leren	  van	  elkaar’.	  Om	  de	  kenniscomponent	  te	  garanderen	  werd	  in	  teamverband	  een	  
module	  systeem	  ontwikkeld	  (afgelopen	  jaar	  in	  uitvoering	  gegaan)	  dat	  mogelijk	  in	  een	  
later	  stadium	  als	  basis	  kan	  dienen	  voor	  een	  multidisciplinair	  module	  systeem	  over	  de	  
gehele	  unit	  techniek,	  waarmee	  de	  aantrekkelijke	  keuze	  vrijheid	  voor	  cursisten	  in	  
onderwijsmodules	  kan	  worden	  geboden.	  Een	  meerwaarde	  die	  MTSplus	  voor	  ogen	  stond	  
en	  logistiek	  (nog)	  niet	  haalbaar	  bleek.	  

De	  wijze	  van	  leidinggeven	  
De	  unitorganisatie	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  sterk	  veranderd.	  Of	  die	  veranderingen	  alleen	  
het	  gevolg	  zijn	  van	  de	  systeemverandering	  of	  simpel	  uit	  financieel	  oogpunt	  zijn	  gemaakt	  
kan	  ik	  van	  uit	  mijn	  positie	  niet	  overzien.	  Wat	  wel	  duidelijk	  is	  dat	  het	  managementteam	  
ten	  opzichte	  van	  2000	  gehalveerd	  is.	  De	  meeste	  managers	  hebben	  nu	  twee	  afdelingen	  
onder	  hun	  beheer	  en	  geen	  adjuncten	  maar	  administratieve	  ondersteuning	  van	  het	  
bedrijfsbureau.	  Nog	  maar	  enkelen	  hebben	  een	  technische	  achtergrond.	  Die	  
veranderingen	  hebben	  geleid	  tot	  een	  andere	  wijze	  van	  leidinggeven	  met	  meer	  ruimte	  
voor	  docenten.	  De	  afdelingsleider	  die	  beslissingen	  voorkookte	  is	  weg,	  nu	  vraagt	  de	  
manager	  aan	  het	  team	  wat	  de	  beste	  optie	  is	  en	  wat	  de	  gevolgen	  zijn.	  Als	  team	  kun	  je	  nu	  
direct	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  uitvoering	  van	  het	  programma.	  Die	  verandering	  heeft	  
tijd	  gekost	  en	  nog	  zijn	  er	  docenten	  die	  hier	  moeite	  mee	  hebben.	  Docenten	  hebben	  ten	  
gevolge	  van	  de	  nieuwe	  opstelling	  van	  de	  afdelingsleider,	  niet	  alleen	  de	  zorg	  voor	  het	  vak	  
en	  de	  klas	  met	  zijn	  resultaten	  maar	  ook	  de	  zorg	  voor	  de	  afdeling,	  de	  verantwoording	  van	  
de	  leerlijn,	  het	  programma,	  de	  toetsing	  en	  afsluiting,	  het	  team	  en	  de	  externe	  contacten.	  
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Geholpen	  door	  professionaliseringstrajecten,	  pensionering	  van	  minder	  flexibele	  
docenten	  en	  door	  beter	  gebruik	  te	  maken	  van	  staforganisaties	  zoals	  afdeling	  onderwijs	  
groeit	  het	  team	  in	  die	  nieuwe	  rol.	  De	  professionaliseringstrajecten	  kunnen	  nu	  voor	  een	  
deel	  intern	  gevolgd	  worden	  bij	  de	  eigen	  opleidingsorganisatie	  De	  Nova	  Academie	  (DNA),	  
wat	  beslist	  een	  verrijking	  is.	  Daar	  waar	  externe	  knowhow	  nodig	  is	  (zoals	  de	  eerder	  
genoemde	  team	  coaching)	  regel	  je	  dat	  zelf	  of	  via	  DNA.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  ook	  het	  
zorgsysteem	  voor	  de	  studenten	  verder	  ontwikkeld.	  Bestond	  het	  in	  2000	  vooral	  uit	  het	  
decanaat	  met	  drie	  tot	  vier	  decanen	  verdeeld	  over	  drie	  vestigingen	  die	  de	  zogenaamde	  
rugzakstudenten	  begeleidden,	  nu	  zijn	  per	  vestiging	  naast	  de	  studieloopbaanbegeleider	  
(mentor)	  trajectbegeleiders,	  traject-‐coachen,	  ambulante	  begeleiders	  en	  een	  
schoolpsycholoog	  aanwezig.	  Er	  zijn	  voor	  docenten	  bijeenkomsten	  over	  het	  herkennen	  
van	  leerbeperkingen	  en	  hoe	  er	  mee	  om	  te	  gaan.	  De	  onderlinge	  verbindingen	  zijn	  kort	  
waardoor	  er	  snel	  en	  adequaat	  kan	  worden	  gereageerd	  op	  verschillende	  belemmerende	  
leersituaties.	  Studenten	  die	  met	  leerachterstanden	  in	  Nederlands	  en	  rekenen	  
binnenkomen	  krijgen	  extra	  ondersteuning	  met	  op	  maat	  gesneden	  programma’s,	  buiten	  
het	  normale	  programma	  om	  van	  een	  daarin	  gespecialiseerd	  team.	  

Conclusie	  
In	  de	  afgelopen	  20	  jaar	  heb	  ik	  verschillende	  veranderingen	  in	  het	  onderwijsconcept	  
meegemaakt.	  MTSplus	  veranderde	  door	  de	  leercyclus	  om	  te	  keren	  niet	  alleen	  het	  
lesgeven,	  maar	  ook	  de	  werkwijze	  van	  het	  docententeam	  van	  onderling	  werk	  verdelen	  
naar	  samen	  onderwijs	  maken.	  Docenten	  moesten	  nadenken	  over	  nieuwe	  rollen	  en	  daar	  
invulling	  en	  kwaliteit	  aangeven	  maar	  konden	  dat	  niet	  zonder	  ondersteuning	  van	  experts.	  
Door	  het	  non-‐conformistisch	  en	  concentrische	  systeem	  werden	  de	  docenten	  verplicht	  
tot	  echt	  samenwerken	  en	  regelmatig	  de	  resultaten	  van	  gevolgde	  methodieken	  evalueren.	  
Factoren	  die	  het	  veranderingsproces	  bij	  de	  docenten	  hebben	  geholpen	  hebben	  zijn	  de	  
nieuwe	  manier	  van	  leidinggeven	  en	  de	  wettelijke	  verankering	  van	  het	  
competentiegericht	  opleiden.	  Mede	  daardoor	  zag	  menig	  criticaster	  uiteindelijk	  in	  dat	  
talmen	  en	  frustreren	  geen	  zin	  had.	  Na	  het	  startjaar	  met	  vrijwilligers	  werd	  door	  het	  
voltallige	  team	  constructief	  samengewerkt	  om	  competentiegericht	  onderwijs	  gezicht	  en	  
betekenis	  te	  geven.	  Vanaf	  2006	  wist	  elke	  technische	  docent	  van	  het	  Novacollege	  dat	  het	  
beroepsonderwijs	  nooit	  meer	  hetzelfde	  zou	  zijn.	  Beroepsonderwijs	  is	  een	  constructief	  
groeiproces	  geworden	  gestuurd	  door	  het	  veranderende	  technische	  beroep	  en	  de	  
behoeften	  van	  studenten.	  De	  taak	  van	  docenten	  is	  om	  die	  groei	  te	  bevorderen	  in	  
samenwerking	  met	  het	  bedrijfsleven	  (Verkenningscommissie	  MBO	  Techniek,	  2012).	  
	  
Errata:	  
Op	  dit	  moment	  mei	  2013	  wordt	  hard	  met	  het	  bedrijfsleven	  samengewerkt,	  onder	  andere	  in	  
een	  project	  van	  Novacollege	  (Haarlem,	  IJmond),	  Noorderpoortcollege(Groningen),	  en	  
Stichting	  Leer	  werken	  in	  de	  techniek	  (www.leerwerkenindetechniek.nl	  )	  Het	  doel	  is	  de	  
opleidingen	  Algemene	  operationele	  techniek,	  Elektrotechniek	  en	  Werktuigbouw	  beter	  op	  
de	  beroepspraktijk	  aan	  te	  sluiten	  en	  de	  loopbaan	  (keuze)	  begeleiding	  te	  verbeteren.	  
In	  2015	  moet	  de	  opleiding	  starten	  met	  een	  gezamenlijke	  instroom	  van	  de	  drie	  
opleidingsgebieden.	  
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