Een model voor een
competentiegericht
loopbaanbegeleidingstraject

Eindrapportage van het Einstein4All
Leonardo Transfer of Innovation project
2009-2011

Verslaglegging door: Wendy Kicken
CELSTEC, Open Universiteit

Het Einstein4All project is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch
en het team Doorlopende Leerlijnen van het ROC Koning Willem I College
om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. Samen met de projectpartners
is gewerkt aan een competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject.

Samen met vijf vmbo-scholen, te weten De Rietlanden, Ds. Pierson College,
Hervion College, Sancta Maria Mavo en van Maerlant College, is gewerkt
aan de opdrachten voor het onderwijsprogramma.

In samenwerking met Interactive Studios en Bureau ICE is een
Competentiewijzer ontwikkeld en respectievelijk getest. Op basis van
wetenschappelijk onderzoek van het Centre for Learnings Sciences and
Technologies van de Open Universiteit is een begeleidingsmodel ontwikkeld.

Tot slot hebben het Blackburn College en de Steirische Volkswirtschaftliche
Gesellschaft hun ervaring en expertise op het gebied van
beroepskeuzebegeleiding in het project ingebracht.
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Inleiding
Voor u ligt de eindrapportage van het Einstein4All project. In deze
rapportage worden de didactische visie en de middelen beschreven die in
het Einstein4All project ontworpen zijn om een competentiegericht
loopbaanbegeleidingstraject te ontwerpen. Hoofddoel van dit traject is het
verminderen van de voortijdige schoolverlating als gevolg van ofwel een te
laag competentieniveau bij de start van een mbo-opleiding ofwel een
verkeerde studiekeuze. Door middel van een herontwerp van het
traditionele curriculum van het vmbo tot een doorlopende leerlijn naar het
mbo is getracht de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een
voldoende competentieniveau en het maken van een passende studiekeuze.
In Hoofdstuk 1 zal eerst het probleem van voortijdige schoolverlating
geschetst worden. Vervolgens zal uitgelegd worden hoe het herontwerpen
van het curriculum op het vmbo tot een doorlopende leerlijn naar het mbo
kan bijdragen aan het verminderen van deze problematiek.
In Hoofdstuk 2 zal het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject in
grote lijnen geschetst worden, waarna in de hoofdstukken 3, 4 en 5 de
verschillende instrumenten die in dit traject worden ingezet beschreven
worden. Dit zijn achtereenvolgens het onderwijsprogramma, de
Competentiewijzer en het begeleidingsmodel.
De Einstein4All projectpartners hopen dat deze eindrapportage als richtlijn
kan dienen voor vmbo-scholen om te reflecteren op hun curriculum en dit
wellicht op basis van het beschreven model of de individuele instrumenten
te herontwerpen. Wanneer namelijk iedere vmbo-school haar leerlingen net
dat steuntje in de rug kan geven, zoals beschreven in het
competentiegericht loopbaanbegeleidingsmodel, kunnen we samen
bereiken dat steeds meer vmbo-leerlingen een passende studie kiezen en
over een voldoende competentieniveau beschikken om deze studie
succesvol te starten…en af te ronden!
- De Einstein4All project partners -
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Do whatever you like,
but like whatever you do.

Voorzorg voorkomt zorg
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Hoofdstuk 1. Voortijdig schoolverlaten: een oplosbaar
probleem
Jaarlijks stoppen te veel jongeren, tussen de 12 en 23 jaar, te vroeg met
hun opleiding, waardoor zij geen startkwalificatie (d.w.z., een mbo-2, havo
of vwo-diploma) behalen. Zonder een startkwalificatie hebben jongeren
minder kans op het vinden van een baan, hebben zij een lager inkomen en
kunnen zij minder gemakkelijk doorstromen naar een betere baan.
Als aanval op deze uitval van jongeren in het mbo hebben de
Gemeente ’s-Hertogenbosch en het Koning Willem I College het
Einstein4All project geïnitieerd dat mede wordt gefinancierd door het
Leonardo da Vinci programma van de Europese Unie. Hierbij focust men
vooral op jongeren die na het behalen van een vmbo-diploma niet starten
met een mbo-opleiding of mbo-studenten die de gekozen opleiding niet
afronden.
Oorzaken van voortijdig schoolverlaten
Bij voortijdig schoolverlaten spelen zowel individuele kenmerken van de
leerling als ook omgevingskenmerken een rol. Eén van de oorzaken van de
schooluitval die nader onderzocht is in het Einstein4All project is het
ontbreken van een doorlopende leerlijn tussen het vmbo en het mbo. Dit
houdt in dat het competentieniveau van een leerling die uitstroomt op het
vmbo, lager is dan het niveau dat van deze leerling wordt verwacht op het
mbo. Er is sprake van een competentiegat: een discrepantie tussen het
gewenste en het werkelijke competentieniveau van de leerling.
Een tweede oorzaak van voortijdig schoolverlaten waaraan in het
Einstein4All project aandacht wordt besteed, is het ontbreken van een
goed keuzeproces en een intrinsieke motivatie. Loopbaankeuzes zijn
namelijk vaak niet weloverwogen, maar gebaseerd op een vertekend beeld
van de opleiding, het beroep en de eigen competenties. Bovendien komen
keuzes vaak niet voort uit intrinsieke motivatie, maar is bijvoorbeeld de
nabijheid van de opleiding en de keuze van een vriend(in) voor diezelfde
opleiding vaak doorslaggevend.
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Oplossingen voor het voortijdig schoolverlaten
De beschreven oorzaken, zoals gezien vanuit het standpunt van de
partners van het Einstein4All project, vragen dus om twee type oplossingen.
Enerzijds zal het competentiegat gedicht moeten worden en anderzijds
zullen leerlingen beter geïnformeerd moeten worden over beroepen en
studies en ondersteund moeten worden bij het maken van een passende
studie- en beroepskeuze. Figuur 1.1 geeft deze oplossingen schematisch
weer.
Voortijdig schoolverlaten

Te laag
competentieniveau

Verkeerde
studiekeuze

Ondersteuning
beroeps- en studiekeuze

Dichten
competentiegat

Curriculum
Herontwerp

Figuur 1.1. Schematische weergave van de oorzaken van en oplossingen voor voortijdige
schoolverlaten.

Dichten van het competentiegat
Om het niveau van uitstromen op het vmbo beter te laten aansluiten bij
het startniveau van het eerste jaar van het mbo kunnen verschillende
instrumenten, zowel op opleidingsniveau als op het niveau van de
individuele leerling, worden ingezet. Op opleidingsniveau kan men een
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competentieprofiel beschrijven waaraan leerlingen in het 4de leerjaar van
het vmbo moeten voldoen, gebaseerd op de kerntaken en werkprocessen
zoals beschreven in de kwalificatiedossiers van het mbo die dan worden
vertaald naar het minimale startniveau in leerjaar 1. Vervolgens zal een
kritische reflectie moeten plaatsvinden op het huidige curriculum van het
vmbo waarbij gekeken wordt of hiermee dit mbo-eindniveau /mbostartniveau bereikt wordt. Indien dit niet het geval blijkt, zal het curriculum
herzien moeten worden.
Een aanpassing op het niveau van de individuele leerling betreft het
meer aandacht hebben voor individuele verschillen tussen leerlingen in hun
competentieontwikkeling. Door leerlingen de mogelijkheid te geven om in
eigen tempo en volgens eigen leerbehoeften en -stijl te leren en hierbij te
werken aan persoonlijke leerdoelen, zal de intrinsieke motivatie toenemen
alsook de kans op het behalen van het beoogde competentieniveau.
Ondersteuning bij studie- en beroepskeuze
Om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze
met betrekking tot beroep en vervolgstudie kunnen wederom verschillende
instrumenten op zowel opleidingsniveau als op het niveau van de
individuele leerling worden ingezet. Op opleidingsniveau dient men al vroeg
te starten met het verbreden van de kennis van de leerling met betrekking
tot beroepen die voor hem interessant zijn. Hiertoe kunnen opdrachten
worden ontwikkeld, kunnen gastsprekers uitgenodigd worden of kunnen
werkbezoeken georganiseerd worden. Belangrijk is dat de leerling een
realistisch beeld van het beroep ontwikkeld. Dit houdt in dat de leerling ook
moet weten welke competenties van hem/haar verwacht worden in een
beroep. Met deze kennis kan een geschikt beroep en vervolgstudie gekozen
worden op basis van zowel interesse, als aansluiting bij de eigen
competenties en het eigen competentieniveau.
Oplossingen in de praktijk
In de volgende hoofdstukken zal beschreven worden hoe bovenstaande
oplossingen voor de problematiek van het vroegtijdig schoolverlaten
omgezet zijn naar praktische toepassingen in de praktijk in termen van een
competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject.
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BEGELEIDING
Werken aan competentieontwikkeling

Studieloopbaanoriëntatie

Generieke
competenties meten
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opdrachten
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competentiemeter

Generiek competentiegat
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opdrachten

Sectororiëntatie
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Beroepsbeeld
opdrachten
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opdrachten
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Beroepsspecifieke competentie
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opdrachten
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opdrachten

Figuur 2.1 Schematische weergave van het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject
waarin in parallel gewerkt wordt aan competentieontwikkeling (links) en loopbaanoriëntatie
(rechts).
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Hoofdstuk 2. Doorlopende leerlijnen door middel van een
competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject
Competenties behalen met een slim concept
Om voortijdig schoolverlaten te verminderen, is het van uitermate belang
een eventueel competentiegat tijdig te signaleren en vervolgens te dichten
met behulp van het creëren van doorlopende leerlijnen. Daarnaast is het
belangrijk leerlingen beter te ondersteunen bij het maken van een beroepsen studiekeuze. Om deze oplossingen te realiseren is binnen het
Einstein4All project een competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject
ontwikkeld voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo.
Het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject is gericht op
begeleiding van zowel de competentieontwikkeling van de leerling als het
maken van keuzes met betrekking tot de loopbaan van de leerling. Zoals
weergegeven in Figuur 2.1 betreft het twee trajecten die parallel aan
elkaar, maar niet geheel in isolatie van elkaar, door de leerling doorlopen
worden. Om de leerling te ondersteunen bij dit traject zijn 3 instrumenten
ontwikkeld in het Einstein4All project:




Een onderwijsprogramma met opdrachten
Een Competentiewijzer
Een begeleidingsmodel

In de overige paragrafen van dit hoofdstuk, zal het verloop van dit traject
in hoofdlijnen beschreven worden en zal aangegeven worden hoe en
wanneer de drie instrumenten ingezet worden tijdens dit traject. In de
hoofdstukke 3, 4 en 5 zullen de instrumenten gedetailleerder beschreven
worden.
Het traject per periode in leerjaar 3 en 4 van het vmbo

Periode 1. Zelfbeeld en generieke competenties
De leerling start in leerjaar 3 van het vmbo met het stilstaan bij de eigen
talenten, competenties en interesse, waarbij een link wordt gelegd naar de
loopbaan van de leerling. Tegelijkertijd start de leerling met het in kaart
brengen van de eigen generieke competenties. Een competentie is het
vermogen om adequaat te handelen in specifieke contexten, door middel
van een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Bij generieke
competenties gaat het om competenties die in alle beroepen toegepast
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kunnen worden. In het Einstein4All project heeft men 6 generieke
competenties geselecteerd die elke leerling moet ontwikkelen: analyseren,
creativiteit tonen, plannen en organiseren, communiceren, samenwerken
en zelfstandig werken. Uitleg over deze generieke competenties staat in
Tabel 2.1. De leerling kan deze generieke competenties in kaart brengen
met een Competentiewijzer die in het Einstein4All project ontwikkeld is. In
hoofdstuk 4 wordt deze Competentiewijzer uitvoeriger besproken.
Tabel 2.1. Overzicht van generieke competenties
Analyseren

Generieke competenties
Oorzaak van een probleem benoemen
Herkennen van problemen of fouten
Benoemen van eigen plussen en minnen
Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Structuur aanbrengen in gegevens

Creativiteit tonen

Eigen oplossingen bedenken
Eigen ideeën met anderen delen
Nieuwe manieren bedenken
Flexibel omgaan met nieuwe situaties
Initiatief nemen

Plannen en organiseren

Zelf een planning maken
Vooruit denken voor een langere termijn
Afspraken nakomen
Weten wat en wie je nodig hebt voor een opdracht
Helder voor ogen hebben welk doel bereikt moet
worden

Communiceren

Zaken bekijken vanuit perspectief van de ander
Zaken helder overbrengen
Rekening houden met anderen en de omgeving
Goed kunnen luisteren
Non-verbale signalen interpreteren

Samenwerken

Verantwoordelijkheid dragen voor het eindproduct
Constructief met kritiek omgaan
Anderen helpen en ondersteunen in hun werk
Een eigen mening geven
Efficiënt werk verdelen

Zelfstandig werken

Zelfstandig ergens aan beginnen
Jezelf aan het werk houden
Weten wanneer iets goed is uitgevoerd
Weten wat je zelf kunt en wat niet (tijdig hulp
inschakelen)
Efficiënt kunnen werken
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Periode 2. Brede oriëntatie en generieke competenties

Nadat de leerling een goed en realistisch beeld heeft van de eigen wensen,
competenties en interesse kan worden overgaan naar een brede oriëntatie
op de beroepenmarkt door middel van verkenning van de sectoren het en
beroepsbeeld van een werkgebied. Doel van deze oriëntatie is het
vergroten van de kennis van en over beroepen, omdat leerlingen zich vaak
beperken tot de beroepen die zij uit hun nabije omgeving kennen.
Ondertussen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de generieke
competenties.

Periode 3. Sector oriëntatie
Naarmate de leerling een beter beeld krijgt van potentieel interessante
beroepen, zal hij ook beter in staat zijn een keuze te maken voor een
sector (bijv. zorg en welzijn, techniek of economie). De opdrachten die de
leerlingen maakt, helpen hem een beeld te vormen van het type taken dat
hij later binnen een sector ook zou moeten (kunnen) uitvoeren.
Tegelijkertijd brengt de leerling ook zijn beroepsspecifieke
competenties in kaart met behulp van de Competentiewijzer (beschreven in
Hoofdstuk 4). Beroepsspecifieke competenties zijn competenties die
specifiek toegepast worden in een bepaalde beroepscontext, zoals ethisch
en integer handelen of met druk en tegenslag omgaan. In Tabel 2.2.
worden enkele voorbeelden genoemd van beroepsspecifieke competenties
per sector. Op deze manier kan vastgesteld worden of een bepaalde sector
geschikt is voor een leerling, rekening houdend met het competentieniveau
van die leerling. De keuze van de sector zal zo op een realistisch beeld van
de beroepstaken, de benodigde competenties en de match hiervan met de
eigen interesse en competentieniveau.

Periode 4. Beroepsbeeld

In de laatste periode van het derde leerjaar van het vmbo zal de leerling
ondersteund worden bij het vormen van een realistisch beroepsbeeld van
de beroepen binnen een gekozen sector. Met behulp van opdrachten
ontdekt de leerling welke beroepen er binnen een sector onderscheiden
worden en welk beroep het best past bij de eigen competenties.
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Tabel 2.2. Overzicht van beroepsspecifieke competenties

Werkgebied
Zorg (I)

Zorg (II)

Welzijn

Sport en Bewegen

Creatief (I)

Creatief (II)

Handel

Dienstverlening (I)

Dienstverlening (II)

Beroepsspecifieke competenties
Aandacht en begrip tonen
Ethisch en integer handelen
Instructies en procedures opvolgen
Aandacht en begrip tonen
Begeleiden
Kwaliteit leveren
Begeleiden
Aandacht en begrip tonen
Ethisch en integer handelen
Aandacht en begrip tonen
Vakdeskundigheid toepassen
Materialen en middelen inzetten
Presenteren
Omgaan met verandering en aanpassen
Creëren en innoveren
Vakdeskundigheid toepassen
Op de behoefte van de “klant” richten
Ondernemend en commercieel handelen
Overtuigen en beïnvloeden
Op de behoefte van de “klant” richten
Ondernemend en commercieel handelen
Op de behoefte van de “klant” richten
Kwaliteit leveren
Instructies en procedures opvolgen
Vakdeskundigheid toepassen
Op de behoeften en verwachtingen van
de "klant" richten
Met druk en tegenslag omgaan
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Tabel 2.2. Overzicht van beroepsspecifieke competenties (vervolg)

Werkgebied
Horeca / Toerisme

Creatief

Veiligheid

Bouw / infra

ICT

HTM

Voertuigen / T&L

Creatief (I)

Creatief (II)

Creatief (III)

Beroepsspecifieke competenties
Presenteren
Op de behoeften en verwachtingen
van de "klant" richten
Aansturen
Vakdeskundigheid toepassen
Op de behoeften en verwachtingen
van de "klant" richten
Creëren en innoveren
Vakdeskundigheid toepassen
Ethisch en integer handelen
Instructies en procedures opvolgen
Vakdeskundigheid toepassen
Onderzoeken
Instructies en procedures opvolgen
Onderzoeken
Formuleren en rapporteren
Instructies en procedures opvolgen
Vakdeskundigheid toepassen
Aansturen
Instructies en procedures opvolgen
Vakdeskundigheid toepassen
Op de behoeften en verwachtingen
van de "klant" richten
Aansturen
Overtuigen en beïnvloeden
Presenteren
Onderzoeken
Overtuigen en beïnvloeden
Presenteren
Onderzoeken
Vakdeskundigheid toepassen
Materialen en middelen inzetten
Kwaliteit leveren
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Periode 6 t/m 8. Opleidingsoriëntatie, opleidingsbeeld, beroeps- of
opleidingskeuze, voorbereiding op beroep of opleiding.

De laatste perioden, in leerjaar 4, zijn nog niet uitgewerkt binnen het
Einstein4All project. In deze periodes vindt de ondersteuning op het gebied
van loopbaan met name plaats op de keuze van de opleiding. Nadat een
keuze is gemaakt voor beroep en opleiding, wordt zowel aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de algemene competenties als steeds meer
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de beroepsspecifieke
competenties die op het gekozen beroep van toepassing zijn.
Hoofdlijnen van het traject
Het traject zou samengevat kunnen worden in de volgende stappen die
zich cyclisch herhalen:





Competentie meten
Competentiegat vaststellen
Werken aan de competentieontwikkeling door opdrachten
Studie/loopbaan oriëntatie

Uitgangspunt is dus steeds het competentiegat dat wordt vastgesteld op
basis van een vergelijk van de scores op de Competentiewijzer en de
vereiste competenties van de gekozen sector/werkgebied/beroep.
Vervolgens wordt met behulp van allerlei opdrachten gewerkt aan het
dichten van dit gat door de ontwikkeling van competenties. De opdrachten
worden dan door de leerling uitgevoerd en hier wordt op gereflecteerd om
te zien of het competentiegat verkleind is. Periodiek wordt hiertoe ook de
Competentiewijzer ingevuld. Mocht het voorkomen dat een competentiegat
niet te dichten is, dan zal er een heroriëntatie op de loopbaan moeten
plaatsvinden. De studie/loopbaan oriëntatie loopt parallel aan dit
competentie ontwikkeltraject en bestaat ook uit het uitvoeren van
opdrachten in de context van een bepaalde sector of werkgebied.
De rol van begeleiding in het traject
Bovenstaande beschrijving van het competentiegericht
loopbaanbegeleidingstraject is gebaseerd op de assumptie dat leerlingen
zelfstandig tot de keuze kunnen komen van het beroep dat ze later willen
uitoefenen en dat zij ook hun competentieniveau zelfstandig voldoende
kunnen ontwikkelen om te starten met de opleiding die tot dit beroep
16
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opleidt. Echter, de praktijk leert dat leerlingen niet weten welk beroep het
best bij hun past en dat zij niet altijd over een voldoende competentieniveau beschikken bij aanvang van de opleiding tot dit beroep. Men kan
dan ook beter uitgaan van de assumptie dat leerlingen ondersteuning
nodig hebben bij zowel het maken van keuzes met betrekking tot hun
loopbaan als ook bij het ontwikkelen van de relevante competenties voor
gemaakte loopbaankeuzes.

Begeleiding in loopbaankeuze en competentieontwikkeling

Om leerlingen te ondersteunen bij het maken van keuzes met betrekking
tot hun verdere loopbaan kunnen verschillende middelen worden ingezet.
Twee van deze middelen zijn al hierboven beschreven: informatie over
sectoren, beroepen en opleidingen (d.m.v. opdrachten) en informatie over
de eigen (beroeps-)competenties (gemeten door de prestatie op de
opdrachten en de Competentiewijzer). Een derde middel is begeleiding in
het maken van keuzes en competentieontwikkeling.
De begeleiding bij het maken van loopbaankeuzes is erop gericht de
leerling inzicht te geven in de factoren waar hij op moet letten bij het
kiezen van een geschikte sector/beroep. De begeleider kiest dus niet een
sector/beroep vóór de leerling, maar begeleidt de leerling in het maken van
zijn keuze door aan te geven waar de leerling op moet letten (bijv. eigen
interesse en competentie, álle facetten van het beroep kennen in plaats
van alleen de plezierige).
De begeleiding van de competentieontwikkeling hangt sterk samen met
de begeleiding van de loopbaankeuze. Op basis van de sectorkeuze wordt
namelijk duidelijk over welke beroepscompetenties de leerling moet
beschikken. Indien er sprake is van een competentiegat (d.w.z., het
competentieniveau van de leerling is te laag) voor de gekozen sector, dan
zal men de leerling moeten begeleiden in het maken van een passendere
keuze. Echter, wanneer de leerling sterk intrinsiek gemotiveerd blijkt en
over voldoende discipline en generieke competenties beschikt, kan er voor
besloten worden een individueel competentie ontwikkelplan op te stellen en
het competentieniveau van de leerling te verhogen.
Echter, niet alleen in deze uitzonderlijke gevallen vindt begeleiding van
de competentieontwikkeling plaats. Om een doorlopende leerlijn te
waarborgen zal het competentieniveau van alle leerlingen op peil gehouden
moeten worden en op het vereiste eindniveau gebracht moeten worden in
leerjaar 4. Door regelmatig samen met de leerling te reflecteren op de
competentieontwikkeling kan eventuele achteruitgang of stilstand tijdig
17
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gesignaleerd en verholpen worden. Door de leerling te begeleiden in deze
reflectie zal een leerling bewuster worden van zijn eigen prestatie en
ontwikkelingen en zal hij doelmatig aan zijn opdrachten werken. Dit maakt
het onderwijs persoonlijk relevant waardoor de intrinsieke motivatie en
daardoor de prestatie toeneemt. In Hoofdstuk 5 zal de competentie- en
loopbaanbegeleiding gedetailleerder beschreven worden.
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Hoofdstuk 3. Het onderwijsprogramma
Om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun competenties en het
maken van een loopbaankeuze is er door de vmbo-scholen in het
Einstein4All project een grote hoeveelheid opdrachten ontwikkeld. In dit
hoofdstuk zal het doel, de inhoud en het format van deze opdrachten
beschreven worden.
Doel van de opdrachten
Het onderwijsprogramma dat voor het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject is ontwikkeld, bestaat uit drie verschillende soorten
opdrachten met verschillende doelen. Er zijn opdrachten ontwikkeld voor:




Loopbaanoriëntatie en competentieontwikkeling
Generieke en beroepsspecifieke competentieontwikkeling
Loopbaanoriëntatie

Het merendeel van de opdrachten is gericht op het eerste doel, zodat
leerlingen tijdens het uitvoeren van de opdrachten zowel hun voorkeuren
voor bijvoorbeeld een sector of beroep verkennen als ook competenties
ontwikkelen die bij deze sector of het beroep een rol spelen. Bovendien
heeft het ontwikkelen van competenties in de context van een sector of
beroep een positief effect op de prestatie van de leerling.
De opdrachten die zich specifiek richten op competentieontwikkeling of
loopbaanoriëntatie zullen vooral ingezet worden indien een leerling
problemen ondervindt met de ontwikkeling van specifieke competenties of
moeite heeft met het komen tot een loopbaankeuze. In deze gevallen
wordt intensiever en gerichter aandacht besteed aan een bepaalde
behoefte van de leerling.
Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, zal het competentiegericht
loopbaanbegeleidingstraject in de eerste periode gericht zijn op een brede
oriëntatie waarna deze oriëntatie in de volgende periodes steeds
specifieker wordt. De opdrachten die de leerlingen in de opeenvolgende
perioden volgen zijn hier ook op afgestemd. Zo hebben de opdrachten van
de eerste periode in het 3de leerjaar tot doel de leerling kennis te laten
maken met de verschillende sectoren, de werkgebieden binnen deze
sectoren en het breed scala aan beroepen binnen de werkgebieden. Hierbij
wordt nader ingegaan op zowel de plezierige als ook de minder plezierige
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Deel A | Voorblad
Zelfbeeld

periode 1

Titel
My Skills
Inhoud
Je vult de algemene Competentiewijzer in om je talenten (YOUR SKILLS) te leren kennen.
Competenties







Samenwerken
Zelfstandig werken
Communiceren
Plannen en organiseren
Analyseren
Creativiteit tonen

Werkwijze
Je vult zelf de Competentiewijzer in. Daarvoor heb je een computer nodig. Als je de
uitslag wilt printen, zal er dus ook een printer moeten zijn.
Tijdsduur
2 uur

Figuur 3.1 Voorbeeld van Deel A (voorblad) van de opdrachten in het onderwijsprogramma.
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kanten van het beroep en de benodigde vooropleiding en competenties
(d.w.z., kennis, vaardigheden en houding) voor de verschillende beroepen.
Aan het einde van de tweede periode in het derde leerjaar selecteert de
leerling één sector die hem het meest aanspreekt. Vervolgens richten de
opdrachten zich op het kiezen van één werkgebied in de gekozen sector.
Dit werkgebied vormt vervolgens het uitgangspunt voor de opdrachten die
de leerling zal uitvoeren in de volgende periodes.
Format van de opdrachten
De opdrachten in het onderwijsprogramma zijn allemaal op dezelfde wijze
beschreven. Reden hiervoor is het feit dat leerlingen op deze manier
eenvoudig zelf opdrachten kunnen kiezen die passen bij hun leerbehoeften.
Dat wil zeggen, op basis van de Competentiewijzer stellen leerlingen hun
competentiegat vast en zullen zij opdrachten selecteren die hen helpen dit
competentiegat te verkleinen. Door voor iedere opdracht te beschrijven
welke competenties ontwikkeld kunnen worden, kan een leerling
eenvoudiger bepalen of een opdracht geschikt is voor zijn leerbehoeften.
Figuur 3.1 laat een voorbeeld van een voorblad zien met alle benodigde
informatie voor de leerling.
Alle opdrachten zijn ook steeds op dezelfde manier opgebouwd. Na
Deel A (het voorblad), volgt Deel B met een beschrijving van de opdracht
(zie Figuur 3.2), waarbij steeds een inleiding gegeven wordt en richtlijnen
en advies over de voorbereiding, de uitvoering en het resultaat. In dit deel
van de opdracht wordt de leerling dus uitgelegd in welke context de
opdracht zich afspeelt, wat er van hem wordt verwacht en hoe hij de
opdracht het best kan aanpakken.
Na het uitvoeren van de opdracht, vult de leerling Deel C, de
evaluatie en reflectie in (zie Figuur 3.3). De leerling staat stil bij de
ontwikkeling van zijn eigen competenties met behulp van de STARmethode. Hierbij reflecteert de leerling op zijn competenties met behulp
van het beschrijven van een concrete situatie en zijn handelen in deze
situatie. De STAR-methode wordt in Hoofdstuk 5 nader toegelicht.
Daarnaast geeft de leerling op een schaal van 0-40 aan hoe goed hij de
competenties heeft ontwikkeld tijdens de opdracht en wat zijn score
hiervan was volgens de Competentiewijzer.
Er is gekozen voor eenzelfde opbouw voor alle opdrachten, zodat
leerlingen de opdrachten ook zelfstandig kunnen uitvoeren en een routine
ontwikkelen voor het uitvoeren van de opdrachten. Deze routine is er op
gericht dat de leerling altijd bewust, doelgericht en op een systematische
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manier aan een opdracht begint en na uitvoering van de opdracht stilstaat
bij het resultaat en zijn eigen competentieontwikkeling.
Deel B | De opdracht
Beroepsbeeld

Periode 1

Inleiding
Iedereen weet natuurlijk hoe je iemand opbelt. Maar er zijn veel verschillende manieren
om een gesprek aan de telefoon te voeren. Niemand zal er een probleem mee hebben
om een vriend of vriendin op te bellen en gezellig wat te kletsen. Maar die manier kun je
niet gebruiken als je een officieel gesprek moet voeren – bijvoorbeeld om een afspraak
voor een sollicitatiegesprek te maken, of als je informatie van iemand nodig hebt
Voorbereiding
Er staan twee stoelen met de rugleuning naar elkaar toe. De personen op de stoel zien
elkaar dus niet, maar horen elkaar wel – net als in een telefoongesprek. Op stoel A zit
een leerling, die een afspraak wil maken voor een interview met degene die op stoel B
zit.
Pas op! Hier noemen we alvast een paar dingen die je moet onthouden:
Ga niet zitten lachen aan de telefoon. Degene aan de andere kant kent jou niet, ziet je
niet en je hebt grote kans dat hij/zij zich niet serieus genomen voelt;
Gebruik nooit het woord “moeten”. Je stelt een vraag aan iemand, je geeft geen
opdracht. Dus niet “U moet met mij een interview doen”, maar “Wilt u met mij een
interview doen?”;
Zorg dat je van te voren weet wat je wilt zeggen. Als je met je mond vol tanden staat of
heel vaak “eh”, “tja”, “euhh”, “nou”, “uhmmm” zegt kom je onzeker en onprofessioneel
over;
Zorg dat je taal netjes is: niet vloeken, geen lompe dingen zeggen, geen “plat Bosch”
praten.
Uitvoering
Oefen een paar gesprekken – steeds andere leerlingen natuurlijk -en let er eens op hoe
vaak er iets goed of fout gaat.
Resultaat
Je hebt enkele keren geoefend en weet welke dingen snel fout gaan.

Figuur 3.2. Voorbeeld Deel B (de opdracht) van de opdrachten in het onderwijsprogramma.
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Deel C | Reflectie
Beroepsopdracht
Werkgebied
Handel periode 3

Red Apple van de ondergang!

Reflecteer volgens de STAR-Methode op de competenties waaraan je in deze opdracht
gewerkt hebt.
Situatie

Aan welke competentie heb je gewerkt? Waar kwam deze
competentie terug in de opdracht? Leg uit.

Taken

Wat was jouw taak (of waren jouw taken) in deze opdracht?

Acties

Welke stappen heb je genomen bij het uitvoeren van de
bovengenoemde taak of taken?

Resultaten

Wat is het behaalde resultaat? Ben je hier tevreden over of zou je
de volgende keer anders aanpakken? Leg je antwoord uit.

Noem 3 tops:
Noem 2 tips:

Algemene Competentie(delen)

Beroepsspecifieke
Competentie(delen)

Volgens
Competentiewijzer

Naar aanleiding van
Opdracht

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

min

min

max

max

Volgens
Competentiewijzer

Naar aanleiding van
Opdracht

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40

0 ------------- 40
min
max

0 ------------- 40
min
max

Figuur 3.3. Voorbeeld van deel C (reflectie) voor opdrachten in het onderwijsprogramma.
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Figuur 4.1. Voorbeeld van een competentieprofiel zoals weergegeven in de Competentiewijzer
o.b.v. input van de leerling (groen) en de docent (rood)
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Hoofdstuk 4. De Competentiewijzer
Doel van de Competentiewijzer
De Competentiewijzer is één van de instrumenten die ontwikkeld is in het
Einstein4All project om leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen
competentieontwikkeling zodat zij gericht aan hun competenties kunnen
werken en een eventueel competentiegat tijdig kunnen dichten. De
Competentiewijzer is dus géén beoordelingsinstrument en zal ook niet
gebruikt worden bij de toelating van de leerling tot het mbo.
Toepassing van de Competentiewijzer
De Competentiewijzer is een online vragenlijst die de percepties van
leerlingen over hun eigen generieke en beroepsspecifieke
competentieontwikkeling meet. De Competentiewijzer genereert vervolgens
automatisch een competentieprofiel van de leerling op basis van zijn
zelfrapportage (zie Figuur 4.1). Dit profiel kan vervolgens worden
vergeleken met het referentie-profielen zoals het gemiddeld profiel van
studiegenoten (voor de generieke competenties) of het startcompetentieprofiel van een mbo-opleiding (voor de beroepsspecifieke
competenties). Het verschil tussen het eigen profiel en het referentieprofiel is dan het gepercipieerde competentiegat. Om dit competentiegat te
verkleinen en/of te dichten kan de leerling in gesprek gaan met zijn
begeleider (dit is nader uitgewerkt in Hoofdstuk 5) en kan hij opdrachten
uitvoeren om zo zijn competenties te ontwikkelen (beschreven in
Hoofdstuk 3).
Na een periode van werken aan opdrachten en het ontwikkelen van
competenties kan de Competentiewijzer opnieuw worden ingevuld en kan
het nieuwe competentieprofiel en de competentieontwikkeling in kaart
worden gebracht. Op deze manier heeft de leerling steeds een goed beeld
van zijn ontwikkeling. De leerling kan gemotiveerd raken door voortgang
en bewust gemaakt worden van stilstand of achteruitgang.
Ontwikkeling van de Competentiewijzer
De Competentiewijzer is door het Koningin Willem I College samen met
Interactive Studios en Bureau ICE ontwikkeld. Hierbij was het Koning
Willem I College verantwoordelijk voor de inhoud van de
Competentiewijzer, heeft Interactive Studios de online versie
Competentiewijzer ontwikkeld en heeft Bureau ICE de analyses uitgevoerd
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ter validering van de Competentiewijzer.
Om tot stellingen te komen zijn de generieke competenties en de
beroepsspecifieke competenties geoperationaliseerd zodat hier de
stellingen op gebaseerd zouden kunnen worden. Hierbij is een competentie
beschreven als bestaande uit de volgende drie aspecten:




willen (interesse en bereidheid)
kunnen (kennis en vaardigheid)
zijn (persoonlijke kenmerken en talenten)

Vervolgens zijn de taken en handelingen gedefinieerd die leerlingen
moeten kunnen uitvoeren met inzet van hun beschikbare competenties en
zijn de meest typerende situaties bepaald waarin deze uitgevoerd moeten
worden. Deze gegevens zijn vervolgens geformuleerd als praktische
stellingen die tot de verbeelding van de leerling spreken. Tot slot zijn de
stellingen op taalniveau B1 geformuleerd. Dit houdt in dat frequente
woorden zijn gebruikt in korte zinnen en dat de zinnen in de actieve vorm
en positief geformuleerd zijn.
De Competentiewijzer
De Competentiewijzer bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit 37
stellingen waarmee 6 generieke competenties in kaart gebracht worden:
analyseren, creativiteit tonen, plannen en organiseren, communiceren,
samenwerken, zelfstandig werken (zie Tabel 4.1). Leerlingen moeten voor
elk van deze stellingen op een 4-puntsschaal aangeven in hoeverre de
stelling op hun van toepassing is (altijd, meestal wel, meestal niet, nooit).
Deel 2 bestaat uit 270 stellingen, waarbij voor 18 werkgebieden
worden gemeten steeds de 3 belangrijkste competenties in kaart worden
gebracht met behulp van 15 stellingen (zie Tabel 4.2). De leerling hoeft
dus niet alle 270 stellingen te doorlopen, maar slechts de stellingen die
horen bij de gekozen werkgebieden. Wederom geven leerlingen voor elk
van deze stellingen op een 4-puntsschaal aan in hoeverre de stelling op
hun van toepassing is (altijd, meestal wel, meestal niet, nooit).
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Communiceren

Plannen en
organiseren

Creativiteit
tonen

Analyseren

Tabel 4.1. Overzicht van de generieke competenties, gedragsindicatoren en voorbeelden van
stellingen waarmee deze competenties worden gemeten in de Competentiewijzer.
Generieke competenties en
gedragsindicatoren

Voorbeeld van stellingen in de
Competentiewijzer

Oorzaak van een probleem
benoemen

Als ik een slecht cijfer heb gehaald,
dan kan ik bedenken waar dat aan
ligt.
Ik weet waar ik goed in ben en waar
ik minder goed in ben.

Benoemen van eigen plussen en
minnen
Eigen oplossingen bedenken
Nieuwe manieren bedenken

Weten wat en wie je nodig hebt
voor een opdracht
Zelf een planning maken

Zaken helder overbrengen

Samenwerken

Als ik met een vraag of probleem zit,
zoek ik iemand die mij daar goed mee
kan helpen.
Laat mij alles maar regelen, dan komt
het wel goed.
Als een klasgenoot mij een vraag stelt
over iets dat hij niet begrijpt, kan ik
het duidelijk uitleggen.
In een gesprek praat ik niet alleen
zelf, maar luister ik ook naar anderen.

Goed kunnen luisteren

Verantwoordelijkheid dragen
Constructief met kritiek omgaan

Jezelf aan het werk houden
Zelfstandige
werken

Als iets niet lukt, bedenk ik zelf hoe ik
het op kan lossen.
Ik heb veel ideeën over producten die
nog niet bestaan. Of over dingen die
anders of sneller kunnen.

Weten wat je zelf kunt en wat
niet

Bij een groepsopdracht werk ik hard
mee om een goed resultaat te
bereiken.
Als iemand zegt dat ik iets niet goed
heb gedaan, dan kijk ik wat ik
daarvan kan leren.
Ik kan makkelijk een uur lang achter
elkaar in mijn eentje werken.
Ik vraag iemand anders om mij te
helpen als het mij zelf niet lukt.
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Economie - veiligheid

ICT

Tabel 4.2. Overzicht van de beroepsspecifieke competenties en voorbeelden van stellingen
waarmee deze competenties worden gemeten in de Competentiewijzer.
Beroepsspecifieke
competenties

Voorbeeld van stellingen in de Competentiewijzer

Formuleren en
rapporteren

Als ik een computerprobleem heb opgelost, dan kan ik
achteraf aan anderen uitleggen hoe ik dat heb gedaan.
Ik vind het gemakkelijk om mijn ideeën op papier te
zetten.

Instructies en
procedures
opvolgen

Ik maak eerst iets af, voordat ik aan iets nieuws begin.
Ik sla mijn bestanden op de computer zo op, dat ik ze
gemakkelijk terug kan vinden.

Onderzoeken

Als ik een nieuwe computer moet hebben, zoek ik eerst
goed uit welke specificaties ik nodig heb en welke ik
dus het beste kan kopen.
Als ik een computerprobleem heb, probeer ik het eerst
zelf op te lossen.

Vakdeskundigheid
toepassen

Als ik voor het eerst in een gebouw kom, let ik er op
waar de nooduitgang zit.
Ik vind gemakkelijk de weg in een onbekende stad.

Ethisch en integer
handelen

Als een klasgenoot iets doet wat niet mag, dan zeg ik
daar iets van.
Ik kan het goed aanvoelen als ik mijn mond over iets
moet houden.

Instructies en
procedures
opvolgen

Als iemand met meer ervaring mij advies geeft, dan
luister ik daar goed naar.
Als iets verboden is, dan doe ik dan ook niet.

Aandacht en
begrip tonen

Ik voel met iemand mee, als het niet goed met hem
gaat of als hij pijn heeft.

Zorg

Ik kan iemand die zenuwachtig is, op zijn gemak
stellen.
Begeleiden

Als een vriendin iets moeilijk vindt, dan help ik haar.
Vrienden vragen mij vaak om advies.

Kwaliteit leveren

Als ik zie dat iets beter kan, dan zeg ik dat.
Ik vind dat een werkstuk er netjes en verzorgd uit
moet zien.
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Evaluatie van de Competentiewijzer
Deel 1 (de generieke competenties) van de Competentiewijzer is uitvoerig
getest door Bureau ICE. Hiertoe vulden in totaal 1625 eerstejaars
studenten van het mbo niveau 4 de Competentiewijzer in aan het begin
van het schooljaar 2010-2011. Vervolgens is de validiteit (d.w.z. wordt er
gemeten wat men wil meten) en de betrouwbaarheid (d.w.z. is de gemeten
score representatief voor de werkelijke score) van de Competentiewijzer
gemeten.
Om de validiteit van de Competentiewijzer te bepalen is nagegaan in
hoeverre de score op de Competentiewijzer (d.w.z. het competentieprofiel)
een voorspellende waarde heeft voor het toekomstig gedrag van een
leerling. Hiertoe is een prestatieoordeel van de docent van de leerling met
betrekking tot de generieke competenties verzameld. Het prestatieoordeel
van de beroepsspecifieke competenties werd helaas geanonimiseerd met
een GID code waardoor deze niet vergeleken kon worden met de score op
de Competentiewijzer. Hierdoor kon de validiteit van Deel 2 niet gemeten
worden. Voor het meten van de betrouwbaarheid is een factoranalyse
uitgevoerd over de stellingen van de Competentiewijzer.
De resultaten van de analyses voor validiteit laten zien dat studenten
van het mbo niveau die door docenten aangemerkt zijn als ‘geschikt voor
een mbo niveau 4 opleiding’, inderdaad beter scoren op de Competentiewijzer dan het totaal gemiddelde van mbo niveau 4 studenten. Resultaten
van de factoranalyses tonen een betrouwbaarheid van .86 (een
betrouwbaarheid van >.7 is acceptabel).
Met betrekking tot de evaluatie van de Competentiewijzer Deel I, trekt
Bureau ICE dan ook, op basis van hun analyses, de conclusie dat de
Competentiewijzer zowel betrouwbaar als valide is.
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Teachers can open doors,
but students must enter themselves.
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Hoofdstuk 5. Het begeleidingsmodel
Een derde instrument dat in het Einstein4All project is ontwikkeld en dat
wordt ingezet binnen het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject is
het begeleidingsmodel. In dit hoofdstuk zal eerst het doel van het
begeleidingsmodel worden toegelicht worden, waarna de verschillende
elementen van het begeleidingsmodel beschreven worden. Tot slot zal het
begeleidingsmodel van het Einstein4All project beschreven worden.
Doel van het begeleidingsmodel
Het doel van het begeleidingsmodel is de leerling te steunen bij het sturen
van zijn eigen leren, waarbij keuzes gemaakt moeten worden op zowel het
gebied van competentieontwikkeling als studieloopbaan. De noodzaak en
behoefte tot ondersteuning is sterk toegenomen met de opkomst van het
competentiegericht onderwijs waarbij de traditionele rollen van zowel
leerlingen als docenten veranderen. Voor beide partijen is dit een complexe
verandering. De leerling wordt steeds meer verantwoordelijk gesteld voor
zijn eigen leren en de docent krijgt steeds meer een begeleidende in plaats
van een leidende en sturende rol.
Vaak wordt vergeten dat een leerling van een traditie van
docentgestuurd onderwijs komt, waarin de docent de prestatie van de
leerling beoordeelde en de docent degene was die de leerling uitlegde hoe
hij kon werken aan verbetering van zijn prestatie of hem hier opdrachten
voor gaf. Wanneer men dit erkent, dan is het ook niet verwonderlijk dat
veel leerlingen moeite hebben met de plotselinge verantwoordelijkheid die
zij krijgen. Zij hebben nooit de mogelijkheid gehad om te leren hun eigen
prestatie correct te beoordelen, effectieve verbeterpunten te formuleren of
zelfstandig de meest geschikte opdracht te selecteren.
In het competentiegericht onderwijs wordt echter van de leerling
verwacht dat ze deze activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren. Met andere
woorden, men gaat er vanuit dat het zelfsturend vermogen dat nodig is om
bovenstaande activiteiten uit te voeren, van nature in alle leerlingen al
aanwezig is. Onderzoek en de praktijk tonen echter aan dat dit niet het
geval is en dat leerlingen ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen
van hun zelfsturend vermogen. Zij zullen moeten leren om te reflecteren,
om effectieve leerdoelen te formuleren, keuzes te maken in opdrachten en
keuze te maken met betrekking tot hun loopbaan etc. Deze ondersteuning
kan door middel van een begeleidingsmodel geboden worden.
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Elementen van het begeleidingsmodel
Het begeleidingsmodel van het Einstein4All project is door het hele
competentiegerichte loopbaantraject verweven en heeft dan ook een
belangrijke invloed op de effectiviteit van het traject. Het belangrijkste
uitgangspunt van het begeleidingsmodel is dat een leerling moet leren om
zelfstandig zijn competenties te ontwikkelen en loopbaankeuzes te maken.
Dit is niet iets dan van nature in de leerling aanwezig is. De basis van de
begeleiding is dan ook dat de leerling ondersteuning krijgt om te leren hoe
hij op een systematische manier weloverwegen keuzes en beslissingen kan
maken, zodat hij zichzelf kan gaan sturen. De leerling wordt als het ware
zijn eigen docent en mentor.
Bij het ontwerp van het begeleidingsmodel kan men op verschillende
elementen variëren:






doel (bijv. competentieontwikkeling, loopbaankeuze)
begeleidingsmomenten (bijv. na een opdracht, periodiek)
begeleider (bijv. docent, mentor, decaan)
begeleidingsinstrument (bijv. gesprek, e-portfolio)
begeleidingstechnieken (bijv. star methode, reflectieve dialoog)

Deze elementen en hun variaties worden allen samengevat in het
competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject van het Einstein4all project.
In de volgende paragrafen zal beschreven worden hoe hierbij gevarieerd is
met bovengenoemde elementen.
 Doel van de begeleiding
De begeleiding van leerlingen kan verschillende doelen hebben. De
begeleiding kan gericht zijn op doelen op microniveau (bijv. uitvoeren van
taken en competentieontwikkeling), doelen op mesoniveau (bijv. monitoren
van ontwikkeling over taken heen), of doelen op macroniveau (bijv.
studie/loopbaan keuzes, leerroutes). Een doel dat vaak vergeten wordt,
maar dat eigenlijk het hoofddoel van begeleiding zou moeten zijn, is het
ontwikkelen van het zelfsturend vermogen van de leerling ontwikkelen,
zodat de begeleiding geleidelijk aan kan afnemen en de leerling steeds
meer zelf verantwoordelijk wordt. Wanneer men dit laatste doel goed voor
ogen blijft houden, zal de begeleiding effectiever worden.
In het model van het Einstein4All project heeft de begeleiding tot doel
de leerling te begeleiden bij:
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het ontwikkelen van zijn competenties;
het maken van studie/loopbaan keuzes;
het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen.

Het ontwikkelen van competenties

Een belangrijk doel van begeleiding is het ondersteunen van de leerling bij
het ontwikkelen van zijn competenties. Uiteraard kunnen competenties ook
ontwikkeld worden door directe instructie, maar daarnaast zal de leerling
ook zelfstandig competenties moeten leren verwerven. De begeleiding is
hierbij gericht op het coachen van de leerling bij het uitvoeren van
opdrachten, toepassen van systematiek en het oplossen van problemen.

Het maken van studie/loopbaan keuzes

Leerlingen dienen ook begeleid te worden bij het maken van keuzes met
betrekking tot hun studieloopbaan. De begeleiding is hierbij gericht op het
ondersteunen van het keuzeproces door het stellen van de juiste kritische
vragen, consequenties van keuzes te duiden en te coachen bij het matchen
van competenties en interesse met sectoren, werkgebieden en beroepen.

Het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen

De leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van het zelfsturend
vermogen is het belangrijkste doel van begeleiding. De leerling wordt dan
namelijk begeleid in het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen. Hierbij
wordt in het Einstein4All project gefocust op 4 basale zelfsturingsvaardigheden:





Het
Het
Het
Het

beoordelen van prestatie
kunnen duiden van oorzaken van zwakke prestatie
formuleren van aandachtspunten
formuleren van een plan van aanpak

Door de ontwikkeling van deze zelfsturingsvaardigheden te begeleiden zal
de leerling deze vaardigheden steeds beter zelfstandig kunnen inzetten en
zo een routine en houding gaan ontwikkelen waarbij hij bewuster wordt
van zijn eigen prestatie en gerichter zal en kan werken aan het verbeteren
van zijn prestatie.
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 Moment van begeleiding
Begeleiding met betrekking tot competentieontwikkeling en het zelfsturend
vermogen kan plaatsvinden op verschillende momenten in het curriculum.
In het model van het Einstein4All project zal dit op de volgende momenten
plaatsvinden:





Voorafgaand aan een opdracht
Tijdens uitvoering van de opdracht
Na uitvoering van de opdracht
Periodiek, na uitvoering van meerdere taken (overall begeleiding)

Begeleiding met betrekking tot studie/loopbaan keuze zal plaatsvinden:
 voorafgaand aan een oriëntatieactiviteit (opdracht of bezoek);
 na afloop van een oriëntatieactiviteit (opdracht of bezoek);
 periodiek, na meerdere oriëntatieactiviteiten.
Voor elk van deze momenten zal de begeleiding kort toegelicht worden.
Hierbij zal begeleiding van competentieontwikkeling als voorbeeld gebruikt
worden.

Voorafgaand aan een opdracht

Voordat een leerling aan een opdracht begint, kan hij begeleid worden in
het formuleren van leerdoelen voor deze opdracht. Door het formuleren
van specifieke aandachtspunten die voor de leerling relevant zijn, wordt de
opdracht niet alleen persoonlijk relevant, maar werkt de leerling ook
doelbewuster en hierdoor effectiever en efficiënter aan zijn
competentieontwikkeling. Het stellen van een vraag als ‘Aan welke
competenties / aandachtspunten wil jij werken in deze opdrachten?’ kan al
voldoende zijn om de leerling te begeleiden bij competentieontwikkeling.

Tijdens het uitvoeren van de opdracht

Wanneer een leerling tijdens het uitvoeren van de opdracht problemen
ondervindt en om hulp vraagt, kan de docent hem begeleiden in het
zoeken naar een oplossing in plaats van het probleem voor hem op te
lossen. Het stellen van de vragen ‘Hoe komt het denk je dat….’ en ‘Wat zou
je daar aan kunnen doen?’ en het bieden van enige hulp bij het
beantwoorden van die vragen, kan al voldoende zijn om de leerling te
begeleiden in het verbeteren van zijn competenties.
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Na uitvoering van de opdracht

Nadat een opdracht is uitgevoerd kan de leerling begeleid worden in het
reflecteren op zowel het product als ook de eigen competentieontwikkeling.
De leerling krijgt hiertoe beoordelingscriteria en kan als aanvulling op de
eigen beoordeling bijvoorbeeld beoordelingen van derden ontvangen. De
docent kan de leerling begeleiden om tot een correcte beoordeling te
komen en aandachtspunten/plan van aanpak te formuleren om zijn
competenties te verbeteren.

Periodiek, na uitvoering van meerdere taken (overall begeleiding)

Na het uitvoeren van meerdere taken, kan de leerling begeleid worden bij
het ontdekken van ‘patronen’ (d.w.z., stilstand of achteruitgang) in de
competentieontwikkeling, op basis van resultaten, reflecties en
beoordelingen van meerdere opdrachten. Bovendien kan de leerling
begeleid worden in het formuleren van aandachtspunten en een plan van
aanpak om aan zijn competentieontwikkeling te werken in de komende
periode.
 Begeleider
De leerling hoeft niet door één persoon begeleid te worden. Meerdere
personen kunnen de leerling begeleiden. Hierbij heeft iedere begeleider wel
een ander doel voor ogen en zal men de leerling ieder op een ander
moment begeleiden. De volgende personen kunnen een begeleidende rol
vervullen:




de docent
de decaan
de studiebegeleider/mentor

Voor elke rol zal kort toegelicht worden met welk doel en op welk moment
zij de leerling begeleiden.

Docent

De docent begeleidt de leerling rondom de uitvoering van de taak. Dat wil
zeggen, voorafgaand, tijdens en na de taak zijn er momenten waarop de
leerling begeleid moet worden bij respectievelijk preflectie (‘Waar ga ik aan
werken in deze opdracht?’), analyseren van zwakke prestatie (‘Waarom
loop ik vast?’) en het formuleren van een plan van aanpak (‘Hoe kan ik
mijn competenties verbeteren?’). De docent begeleidt op deze manier,
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naast de competentieontwikkeling, indirect ook de ontwikkeling van het
zelfsturend vermogen.

Decaan

De decaan begeleidt de leerling bij zijn studie/loopbaan keuze. De decaan
geeft hierbij niet direct advies met betrekking tot bijvoorbeeld een
geschikte sector, maar begeleidt de leerling hierbij. De decaan ondersteunt
de leerling bij het doorlopen van een systematisch keuzeproces en laat de
leerling hierbij zelf, onder begeleiding, de stappen doorlopen die nodig zijn
voor een weloverwogen keuze: het interpreteren van de scores van de
Competentiewijzer, het vergelijken met de vereiste beroepscompetenties,
het trekken van conclusies en het zoeken naar oplossingen bij een
mismatch.

Studiebegeleider/mentor

De studiebegeleider/mentor begeleidt de leerling bij het overzien van al zijn
activiteiten, competentieontwikkeling, loopbaankeuzes en zelfsturend
vermogen. Het gaat hier om een ‘overall’ begeleiding. Bij de begeleiding
maakt de mentor gebruik van input van de docent en de decaan, via
opdrachtbeoordelingen, verslagen etc.
Samen met de mentor neemt de leerling als het ware een ‘helikopter
perspectief’ aan en wordt hij ondersteund bij het terugblikken op de
afgelopen periode en opdrachten met als doel ‘patronen’ in
competentieontwikkeling te signaleren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
terugkerende aandachtspunten, stagnatie in competentieontwikkeling,
achterstallige competentieontwikkeling etc.
Daarnaast kunnen door de studiebegeleider/mentor ook patronen in
zwakke zelfsturing gesignaleerd worden, zoals het te breed formuleren van
aandachtspunten of grote verschillen in eigen beoordeling en
beoordelingen door derden.

Samenwerking tussen begeleiders

Verschillende begeleiders begeleiden de leerling dus op verschillende
momenten. Om goed te kunnen begeleiden zullen de begeleiders, met
name de studiebegeleider/mentor die verantwoordelijk is voor de ‘overall’
begeleiding, voldoende informatie van en over de leerling moeten
verkrijgen. In figuur 5.1. wordt de informatieoverdracht tussen alle
begeleiders en de leerling in het model van het Einstein4All project,
schematisch weergegeven
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Studiebegeleider
mentor

Decaan

Docent

Leerling
Figuur 5.1. Schematische weergave van de informatiestroom tussen de verschillende
begeleiders onderling en de leerling.

 Begeleidingsinstrument
De begeleiding van leerlingen kan op verschillende manieren vormgegeven
worden door de inzet van diverse begeleidingsinstrumenten. In het
Einstein4All project is gekozen voor de volgende begeleidingsinstrumenten:




Een ontwikkelingsgesprek
Een (digitaal) ontwikkelingsportfolio
Reflectiestimuli

De bijdragen van deze instrumenten aan de begeleiding van de student zijn
sterk aan elkaar gerelateerd en liggen vaak in elkaars verlengde. Zo wordt
tijdens het ontwikkelingsgesprek de inhoud van het ontwikkelingsportfolio
als leidraad van het gesprek gebruikt en komt de inhoud van het
ontwikkelingsportfolio ook deels voort uit reflectiestimuli. In de volgende
paragrafen zal de inzet van deze instrumenten in het curriculum uitgelegd
worden.

Ontwikkelingsgesprek

Het ontwikkelingsgesprek is een belangrijk instrument waarvan de
effectiviteit vaak wordt onderschat. In dit gesprek kan namelijk kort een
pas op de plaats gemaakt worden en kan teruggeblikt worden op de
afgelopen periode met als doel hiervan te leren. Dat wil zeggen, er wordt
gekeken naar competentieontwikkeling, er wordt geanalyseerd wat de
37
Eindrapportage

oorzaak is van eventuele achterstand of stilstand en leerlingen kunnen
sterk gemotiveerd raken van vooruitgang.
Vervolgens is het belangrijk om ook vooruit te blikken tijdens het
ontwikkelingsgesprek. Op basis van de informatie verkregen bij het
terugblikken (d.w.z. aandachtspunten, oorzaken van zwakke prestatie) kan
een plan van aanpak geformuleerd worden om effectief en efficiënt te gaan
werken aan competentieontwikkeling. De leerling krijgt als het ware een
doel mee voor de komende periode en kan hier gericht aan gaan werken.
Naast het terugblikken op de competentieontwikkeling komt tijdens het
ontwikkelingsgesprek ook de consequenties van deze competentieontwikkeling voor de loopbaankeuzes ter sprake. Alle informatie die de leerling
dus tijdens de afgelopen periode heeft verzameld, komt in dit gesprek
samen en wordt aan elkaar gerelateerd.
Zonder dit gesprek kan een leerling geneigd zijn om op de
automatische piloot het curriculum te doorlopen zonder enig moment van
reflectie in te bouwen en stil te staan bij zwaktes in prestatie en hier een
plan van aanpak voor te bedenken om hier effectief en efficiënt aan te
werken. Het ontwikkelingsgesprek speelt dus een belangrijke rol in het
begeleidingsmodel en met name in de ontwikkeling van het zelfsturend
vermogen. Bovendien kunnen leerlingen in een gesprek vaak beter
reflecteren dan wanneer zij zelfstandig en alleen (op papier) moeten
reflecteren. Door de gesprekspartner, die de juiste vragen stelt, die om
verheldering vraagt, die tegenstrijdigheden aankaart, worden ze begeleid
in hun reflectie. In een ontwikkelingsgesprek worden de ogen van de
leerling vaak geopend, vallen de kwartjes en komen ze tot een hoger
niveau van reflectie.
In de praktijk is er echter vaak weinig tijd voor een uitgebreid
diepgaand ontwikkelingsgesprek. Toch is het belangrijk hier, vooral in de
eerste leerjaren, tijd voor te reserveren. Wanneer men namelijk de leerling
in het begin van zijn schoolcarrière regelmatig, consequent en uitgebreid
ondersteunt bij de ontwikkeling van zijn competenties, studie/loopbaan
keuze maar vooral bij de ontwikkeling van zijn zelfsturend vermogen, zal
dit in de latere periodes en leerjaren zijn vruchten afwerpen. Wanneer
leerlingen namelijk eenmaal een routine van systematisch terugblikken en
vooruitkijken hebben ontwikkeld, zullen ze steeds minder begeleidingstijd
nodig hebben.

Het (digitaal) ontwikkelingsportfolio

Een ontwikkelingsportfolio is enerzijds een instrument om bewijsmaterialen
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voor verworven competenties te verzamelen, maar anderzijds ook een
instrument om aan deze competentieontwikkeling te werken. Met name
aan dit laatste doel van het ontwikkelingsportfolio wordt vaak voorbij
gegaan: er worden met name eindproducten of bewijzen van
competentiebeheersing verzameld in een portfolio. Echter, wanneer nooit
stilgestaan of verslag gedaan wordt van zwakke prestatie, kan hier ook niet
effectief aan gewerkt worden.
Het is dus belangrijk een leerling te laten ervaren dat het niet erg is om
ook zwakkere prestatie met anderen te delen, omdat ze hier van kunnen
leren. Ze kunnen patronen gaan zien in prestatie, zoals bijvoorbeeld
terugkerende zwakke en sterke punten en hier conclusies uit trekken voor
verbetering van prestatie. Bovendien kunnen derden (een docent of
mentor bijvoorbeeld) ook een beeld vormen van de competentieontwikkeling van de leerling en hem begeleiden bij de verbetering hiervan,
ondanks dat ze niet bij alle opdrachten of situaties waarin deze
competenties ingezet werden, aanwezig waren. Op deze manier kan
begeleiding effectief ingezet worden. In het Einstein4All project bevat het
ontwikkelingsportfolio (de Competentiewijzer+) de volgende elementen:






Een terugblikpagina (reflectie), waarin de leerling reflecteert met

behulp van gegeven beoordelingscriteria en vervolgens een analyse
kan uitvoeren van de zwakkere prestatie en op zoek gaat naar
oorzaken hiervoor. Hier bevinden zich alle opdrachten en
beoordelingen van deze opdracht door de leerling zelf, maar ook de
beoordeling van derden (bijv. studiegenoten of de docent).
Een vooruitblikpagina (preflectie), waarin de leerling op basis van de
vastgestelde oorzaken zijn aandachtspunten beschrijft. Vervolgens
selecteert de leerling een opdracht die hem helpt aan deze
aandachtspunten te werken en formuleert hij zijn persoonlijke
leerdoelen bij deze opdracht.
Een begeleidingspagina, waarin zowel de leerling als de docent
begeleidingsgesprekken kunnen voorbereiden en waarin verslag
gedaan kan worden van een gevoerd ontwikkelingsgesprek.

Reflectiestimuli

Reflectiestimuli zijn prikkels in de leeromgeving die een leerling stimuleren
om te reflecteren. Een voorbeeld van een reflectiestimulus is het
reflectiedeel van de opdracht en de vragen die hierin gesteld worden (zie
Figuur 3.3). Door de toevoeging van dit derde deel wordt de leerling
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gestimuleerd om niet alleen de opdracht uit te voeren, maar hier ook op te
reflecteren en wordt deze reflectie door de vragen gestuurd. Na verloop
van tijd zou men de stimulus kunnen weglaten en zal de leerling zelf
reflecteren, omdat dit een routine is geworden.
Reflectiestimuli kunnen ook worden geïntegreerd in een
ontwikkelingsportfolio. De leerling krijgt dan korte vragen gesteld als
reactie op een actie in het portfolio. De leerling geeft bijvoorbeeld aan dat
competentie Y nog onvoldoende ontwikkeld is. Er verschijnt dan
bijvoorbeeld de reflectiestimulus: ‘Hoe komt het denk je dat je dit nog niet
zo goed ontwikkeld hebt?’. De leerling wordt dan gestimuleerd om dieper
te reflecteren.
Tot slot kunnen reflectiestimuli ook reflectieve vragen zijn die een
docent telkens stelt wanneer een leerling stagnatie vertoont in zijn
prestatie, in plaats van meteen een antwoord of de oplossing te geven. De
leerling zal na verloop van tijd eerst zelf nadenken over een mogelijke
oplossing voordat hij de docent om hulp vraagt (want hij weet dat de
docent hem eerst zal vragen zelf na te denken).
 Begeleidingstechnieken
Bij het begeleiden van de leerlingen kunnen verschillende technieken
worden toegepast. In het begeleidingsmodel van het Einstein4All project
komen met name de volgende begeleidingstechnieken aan bod:



STAR methode
Reflectieve dialoog

De reflectieve dialoog en de STAR methode kunnen worden toegepast door
de docent tijdens het uitvoeren van de opdracht, in het ontwikkelingsportfolio, in de reflectiestimuli als ook tijdens het ontwikkelingsgesprek.
Deze twee technieken zullen in de volgende paragrafen nader toegelicht
worden.

De STAR (Situatie Taak Activiteiten en Resultaat) methode

De STAR methode is een techniek om leerlingen te helpen bij het
concretiseren van een situatie waarin een bepaalde competentie is
toegepast. Hierdoor wordt het makkelijker om op een competentie te
reflecteren. In het ontwikkelingsgesprek kan de begeleider vragen om te
reflecteren door het benoemen van de STAR (= Situatie Taak Activiteiten
en Resultaat) waarin de competentie werd toegepast. Vervolgens kan hier
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dan op gereflecteerd worden. Hierbij kan de reflectieve dialoog worden
toegepast.

Reflectieve dialoog

Tijdens de reflectieve dialoog helpt de begeleider de leerling om te
reflecteren door het stellen van open vragen. Men is dus in dialoog, maar
tegelijkertijd wordt er gereflecteerd. Vragen die vaak gesteld worden in een
dergelijke dialoog zijn: ‘Hoe komt het dan dat….?’, ‘Is dat altijd zo?’, ‘Hoe
zou het komen denk je dat…?’, ‘En hoe zou je dat dan een volgende keer
kunnen aanpakken..?’. Het is dus de bedoeling dat de leerling zelf
analyseert wat de oorzaak van zwakkere prestatie zou kunnen zijn, wat een
mogelijke oplossing zou kunnen zijn hiervoor en hoe hij dit concreet gaat
aanpakken.
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Het Einstein4All begeleidingsmodel
In het Einstein4All begeleidingsmodel komen alle beschreven elementen
samen, op verschillende momenten in het curriculum, bij verschillende
begeleiders. Figuur 5.2 geeft schematisch weer wanneer en door wie de
begeleiding gegeven wordt.
Het begeleidingsmodel kan in grote lijnen als volgt worden samengevat:
De leerling wordt op de korte termijn steeds begeleid bij de opdrachten
door de docent en door het reflectie deel C van de opdracht. Na meerdere
opdrachten doorlopen te hebben, volgt periodiek de ‘overall’ begeleiding
over de lange termijn door de studiebegeleider/mentor tijdens het
begeleidingsgesprek. Bij de interpretatie van de Competentiewijzer speelt
met name de decaan een rol in de begeleiding. Het geheel aan activiteiten
en begeleiding wordt bijgehouden in het ontwikkelingsportfolio. Tot slot
worden in het ontwikkelingsgesprek, de opdrachten en het portfolio de
reflectiestimuli en de verschillende begeleidingstechnieken ingezet.
Ontwikkelingsportfolio

Ontwikkelingsgesprek
Begeleiding
studiebegeleider/mentor

Comp.wijzer

OPDRACHT

OPDRACHT

OPDRACHT

Begeleiding
decaan

Begeleiding
docent

Begeleiding
docent

Begeleiding
docent

Figuur 5.2. Schematische weergave van het Einstein4All begeleidingsmodel met hierin de
momenten van begeleiding, de begeleiders en de begeleidingsinstrumenten.
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Tot slot
In deze eindrapportage van het Einstein4All project is een model
gepresenteerd voor een competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject
dat ingezet kan worden bij het terugdringen van het voortijdig
schoolverlaten. Kern van het model is dat leerlingen begeleid en
ondersteund moeten worden bij hun loopbaankeuzes, de ontwikkeling van
de benodigde competenties die vereist zijn bij de gekozen loopbaan (sector,
beroep) en de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen. Om deze
begeleiding en ondersteuning te geven zijn opdrachten ontwikkeld en is er
een begeleidingsmodel ontworpen. Ter ondersteuning van het
begeleidingsmodel zijn een Competentiewijzer en een
ontwikkelingsportfolio ontwikkeld waarmee (competentie)ontwikkeling in
kaart gebracht kan worden.
Met dit model willen de partners van het Einstein4All project een
handreiking bieden aan hen die ook een bijdrage willen leveren aan het
terugdringen van het voortijdig schoolverlaten door aanpassingen in het
curriculum van het vmbo. Het is een model dat naar eigen inzicht
aangepast en toegepast kan worden in het eigen curriculum. Echter, alle
elementen van het model spelen een even belangrijke rol in het traject en
de ketting (het traject) is dus zo sterk als zijn zwakste schakel. Alle
elementen hangen namelijk met elkaar samen of bouwen op elkaar voort.
Echter, men kan er ook voor kiezen om een dergelijk model gefaseerd in te
voeren in het curriculum of met slechts een deel van de leerlingen.
De partners van het Einstein4All project erkennen dat een herziening
en herontwerp van een curriculum en het ontwikkelen van nieuw materiaal
veel tijd en energie kost en ook niet altijd met open armen wordt
ontvangen. Echter, wanneer men, net als in het Einstein4All project, de
krachten bundelt, van elkaar leert, buiten de bestaande grenzen denkt en
gedegen onderzoek verricht naar de effectiviteit van ideeën, dan kan men
samen tot een werkbare oplossing komen voor het voortijdig
schoolverlaten.
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program
guidance model

competence meter
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Summary
This is the final report of the Einstein4All project which had the main goal
to prevent early school drop out by developing a competence-based career
guidance trajectory. In this report it is explained how this trajectory can
help to reduce early school drop out by providing on the one hand
structured guidance in career choices and on the other hand by supporting
competence development during primary vocational education in order to
better match the required competence level at secondary vocational
education.
The career guidance trajectory is based on the assumption that
students have not yet developed their self-directed learning skills
sufficiently to make adequate career choices by themselves and develop
their competences effectively on their own. However, by supporting them,
students can learn to make adequate and relevant choices and learn to
self-assess their performance, formulate learning needs and make a plan
for improvement to work effectively on their competence development.
In the Einstein4All project this support is provided by three basic elements:
a program, a competence meter and a guidance model. All three elements
are needed and are interdependent. The program consists of assignments
that focus on the development of generic or domain specific competences
and on career choice. A competence is the ability of a person to perform a
task properly by combining skills, knowledge and attitudes in the correct
manner. A generic competence (e.g., analysing, working independently)
can be used in several domains. A domain specific competence (e.g., being
customer-friendly, working soundly) refers to performance in a specific
domain. In addition, all tasks are described according to the same structure
and format, to help the students find directly the information they need. By
performing the tasks students develop their competences while at the
same time exploring different domains and occupations for their career
choice.
To gain insight in their competence development students fill out the
competence meter which gives them an indication of their perceived
competence level. The competence meter is a self-report instrument,
consisting of 37 items that measure six generic competences and 270
items that measure of 18 domains, each 3 domain specific competences.
The competence meter is used as a starting point for guidance and is not
used for certification or examination.
Finally, to support students in their competence development and
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career choices, a guidance model was developed. During several moments,
students are guided by different persons, in different ways. That is,
students are guided by their teachers prior to, during and after the
assignments regarding their competence devolpment and development of
their self-directed learning skills (i.e., assessing their performance,
formulating learning needs, making a plan for improvement). This is done
by conducting a reflective dialogue with the student. During this dialogue
the student is engaged in a reflection on his/her own performance and
weaknesses in this performance. In addition guidance is provided with a
reflection sheet, consisting of several questions and the STAR-method,
asking the student to explain the situation, tasks, activities during which
he/she used the competences and what the results were. With respect to
their career choices students are guided by their career counsellor who
guides them in interpreting their results of the competence meter and
finding a matching working domain or occupations. Finally, students are
guided periodically during supervision meetings with their mentor on the
development of their competences, their self-directed learning skills and
their career choices. The mentor provides then an overall guidance, helping
the students to reflect on their competence development and career
choices, finding patterns in weak performance and making a plan for
improvement to for the upcoming period.
Together, these three elements of the competence-based career
guidance trajectory provide a strong base during primary vocational
education to help students make an appropriate career choice and to
prepare them for their career secondary vocational education.
The competence-based career guidance trajectory is a model,
proposed by the Einstein4All project partners. Other colleagues in the field
are encouraged to use this model too. However, it is a model not a
standard. Therefore it can be adapted to the specific needs and practice of
other schools, teachers, mentors, career counsellors and students. We
hope that this model can help our colleagues to reflect on their current
curricula and adapt or change it if necessary to better guide their students
and prepare them for their career at secondary vocational education.
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