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VOORWOORD 

 

“WAT MEN MOET LEREN DOEN, 
LEERT MEN DOOR HET TE DOEN”  
Aristoteles

Deze publicatie gaat over werkplekleren. In navolging van de woorden van Aristoteles; leren voor een beroep is 

leren door het te doen, en dus bij voorkeur op de plek waar je het doet: de werkplek.

Ik geloof erg in werkplekleren. Omdat het werken en leren verbindt. In mijn observatie is ons dominante beeld dat leren en  

werken twee aparte activiteiten zijn: bij werken ben je productief, behaal je resultaten, doe je wat er gedaan moet worden. 

Daarnaast zijn er momenten dat je aan het leren bent: in een heisessie, tijdens een opleiding, in de klas, of online achter je  

laptop.

Maar als je mensen vraagt waar ze het meest van geleerd hebben, verwijzen ze meestal naar ervaringen tijdens het werk:  

dat project dat misliep, die nieuwe opdracht waarvoor ik iets moest doen wat ik nog nooit eerder had gedaan, of hoe die 

collega die training gaf. Er is een stroming binnen de opleidingskunde die spreekt van het 70-20-10 principe voor het leren 

van mensen: 70% door te werken, 20% door te leren van anderen en 10% uit opleidingen en lezen. Deze stroming en het 

onderzoek dat eraan ten grondslag ligt is niet onomstreden, dus laten we de percentages met een korrel zout nemen.  

Dan nog steeds zet dit ons gangbare beeld op zijn kop: we leren vele malen meer buiten het klaslokaal dan erin. 

Als deeltijd hbo (met de b van beroeps en een studentenpopulatie van werkenden) kunnen we mijns inziens die potentiële  

leersituaties niet negeren. Dat zou zijn als een voetbalteam dat enkel de uiterste linkerkant van het veld wil benutten.  

Tegelijk is de vraag hoe je de werkplek tot een leer-plek maakt niet eenvoudig te beantwoorden. Immers, van gewoon aan 

het werk zijn hoef je niets te leren. En de opdracht wordt nog complexer als je de werkplek wilt gebruiken als opleidingsplek, 

als onderdeel van een hbo-opleiding waarbij bepaalde competenties ontwikkeld moeten worden om een associate degree of 

bachelordiploma te behalen.

In dit magazine beschrijven de deelnemers van het netwerk Werkplekleren van Avans Deeltijd hun ‘lessons learned’. Ze zijn 

op zoek gegaan naar good practices, zowel binnen de academie als daarbuiten, en doen daarvan verslag.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. En spreek de wens uit dat we samen écht werk maken van werkplekleren.  

Laten we het gaan doen! 

Maarten Bremer, Directeur Avans Deeltijd
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 INLEIDING
Het onderwijs aan werkende volwassenen is volop  

in beweging. Een ‘leven lang leren’ is in de vorige  

kabinetsperiode tot een speerpunt gemaakt,  

vanwege een toenemende behoefte aan bij- en  

omscholing tegen een achtergrond van een dalende 

deelname aan bekostigd deeltijdonderwijs.
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In 2014 verscheen het spraakmakende rapport van de ad-

viescommissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’, 

onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan. In dat-

zelfde jaar stuurden ministers Bussemaker en Asscher de 

Tweede Kamer een kabinetsbrief over een leven lang leren. 

De boodschap was helder: met het huidige bekostigde 

deeltijdonderwijs kunnen we de ambities op het gebied van 

een leven lang leren niet waarmaken. Om meer studenten 

te trekken en meer gediplomeerden af te leveren, moet 

het deeltijdonderwijs flexibeler worden. Het moet rekening 

houden met wat studenten al kennen en kunnen en waar ze 

op dat moment behoefte aan hebben. Het gegeven dat de 

meeste deeltijdstudenten een werkplek hebben moet beter 

worden benut en het leren op de werkplek geoptimaliseerd.

FLEXIBILISERING 

Om dit mogelijk te maken zijn in 2015, speciaal voor deel-

tijd- en duale opleidingen, experimenten gestart op het 

gebied van vraagfinanciering en flexibilisering. Middels de 

landelijke pilots ‘flexibilisering’ wil de overheid de instellin-

gen in het hoger onderwijs stimuleren het onderwijs voor 

volwassenen zo in te richten dat het aantrekkelijker wordt 

om tijdens de loopbaan te blijven leren. Er is behoefte aan 

opleidingstrajecten die op maat worden vormgegeven, die 

aansluiten op de mogelijkheden en behoeften op de werk-

plek, en gebruikmaken van de mogelijkheden om online 

te leren. Avans Hogeschool doet met al haar deeltijdoplei-

dingen en twee duale opleidingen mee aan het experiment 

flexibilisering. Het gaat om zes Associate Degree opleidingen 

en twintig Bacheloropleidingen, met een zeer uiteenlopend 

profiel van accountancy tot verpleegkunde. 

Deelname aan de pilot heeft geleid tot een eigen visie op 

deeltijdonderwijs en een eigen onderwijsmodel voor blended 

leren, waarin leeruitkomsten (‘de output’) centraal staan; 

zowel formele als informele leertrajecten mogelijk zijn; en de 

leeruitkomst leerwegonafhankelijk getoetst wordt. Het leren 

vindt plaats op de werkplek, online en via contactonderwijs.

De onderwijstransitie naar meer flexibel onderwijs kent bij 

Avans Hogeschool - naast een meer projectmatige aanpak 

van het curriculumontwerp - een benaderingswijze die net-

werkgericht is. 

Er wordt in netwerken gewerkt rondom die onderdelen 

uit ons onderwijsmodel die vooralsnog de meeste vragen 

oproepen: leerwegonafhankelijk toetsen, online leren en 

werkplekleren.

NETWERK WERKPLEKLEREN 

De publicatie die nu voorligt is het werk van één van die net-

werken, het netwerk Werkplekleren. In 2016 is het netwerk 

Werkplekleren van start gegaan met als doel “Ontwikkelen 

en uitwerken van het concept werkplekleren, uitwerken 

van uitgangspunten om het werkplekleren te versterken en 

de kwaliteit te borgen.” Het netwerk bestaat uit docent-

vertegenwoordigers van de verschillende deeltijd- en duale 

opleidingen, een vertegenwoordiger van Avans+, een onder-

wijskundig ondersteuner vanuit het LIC en een expert op het 

gebied van het leren op de werkplek.

Dit magazine bevat de resultaten van twee jaar netwerk. 

Naast een tweetal meer theoretische bijdragen over leren op 

de werkplek, bevat dit magazine een beschrijving van de vier 

praktijkvoorbeelden ‘leren op de werkplek’ die de netwerk-

leden onderzocht hebben. Op basis van die praktijkvoorbeel-

den worden conclusies getrokken over werkzame elementen 

en uitdagingen benoemd waar de deeltijdopleidingen voor 

staan.

De netwerkleden hebben zelf een ontwikkeling doorge-

maakt en verhalen hierover in korte portretten: Wat is 

volgens hen werkplekleren? Wat is in hun ogen de waarde 

ervan? Wat hebben ze de afgelopen twee jaar geleerd? En 

wat willen zij hun collega’s meegeven? 

We nodigen jullie uit de bijdragen te lezen, met elkaar te 

bespreken en we hopen dat dit inspiratie geeft om leren op 

de werkplek te laten werken in de eigen opleiding.

ONLINE
LEREN

LEERUITKOMSTEN
&

LEERWEG-
ONAFHANKELIJK

TOETSEN

WERKPLEK
LEREN

CONTACT
ONDERWIJS

Frank Vriens, Onderwijskundig adviseur Avans Deeltijd & Senior beleidsadviseur LIC
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Leren op de werkplek. Iedereen die werkt, doet het. Elke dag, telkens weer. Soms ben je je ervan bewust, vaak 

ook niet. En wat je geleerd hebt is niet altijd duidelijk onder woorden te brengen. Leren op de werkplek is een 

proces en geen interventie, zoals een stage. Het is contextgebonden, ziet er overal anders uit en laat zich niet of 

nauwelijks sturen door opleiders. Dat roept de vraag op hoe je als opleidingsinstituut leren op de werkplek een 

plaats kunt geven in een opleidingstraject. Hoe kunnen we het laten werken? 
 

Miranda Timmermans, Lector Leerkracht Pabo Avans Hogeschool & Expert Netwerk Werkplekleren AVD 

LEREN OP  
DE WERKPLEK: 
HOE KUNNEN  
WE HET LATEN 
WERKEN? 
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Al van oudsher wordt leren in de arbeidssituatie gezien als 

een krachtige vorm van leren voor het beroep (Van der Klink, 

2011). Voordat leren voor een beroep geïnstitutionaliseerd 

werd, werd het beroep sowieso in de praktijk geleerd (Streu-

mer & Van der Klink, 2004). Daarna is binnen beroepsoplei-

dingen altijd plaats geweest voor een praktijkcomponent. 

Meestal gebeurde dit in de vorm van stages, die zich laten 

kenmerken door een sterke sturing van de activiteiten van 

studenten op de werkplek vanuit het curriculum van de op-

leiding. De laatste jaren is opnieuw brede waardering ont-

staan voor leren in de dagelijkse werksituatie (Billett, 2001; 

Nijhof, Nieuwenhuis, & Terwel, 2006). 

 

LEREN OP DE WERKPLEK 

Leren op de werkplek onderscheidt zich van andere ‘vormen’ 

van leren door de context waarin het plaatsvindt: namelijk 

de werkplek of arbeidssituatie (Billett, 2004; Illeris, 2011). 

De context van het werk bestaat uit de productiekant van 

het werk en de sociale gemeenschap waarbinnen het werk 

plaatsvindt (Billett, 2001, 2004; Illeris, 2011).  

Leren op de werkplek is het leren op, van en in de nabijheid 

van de hectiek van het werk. Iedereen leert op zijn werk, 

omdat we door te werken nieuwe inzichten krijgen, nieu-

we dingen lezen, vaardigheden opdoen. Dat gaat meestal 

vanzelf. Alleen is men zich er vaak niet van bewust dat 

men leert op de werkplek. Ook al omdat het leren sterk 

gekoppeld is aan de werkprocessen, aan wat je altijd doet. 

In die zin gaan leren en werken gelijk op. Werken is dan het 

primaire proces en leren een bijproduct. Werken heeft als 

doel om het product waar de organisatie voor staat zo goed 

mogelijk op te leveren. Productie is het perspectief (Nieu-

wenhuis, 2004). 

 
LEREN =  
MET ELKAAR LEREN VANUIT DE PRAKTIJK 

De student leert op, van en met de werkplek. Studenten 

zijn nieuwsgierig om te leren op basis van vragen die 

spelen binnen de organisatie. Door ze op hun onder-

zoekende en ondernemende houding aan te spreken, 

bewerkstelligen we dat studenten ook leren in hun 

werkomgeving. Naast formeel leren zetten we dus ook 

sterk in op non-formeel leren en het bewust maken  

van informeel leren.  

Uit: Onderwijsvisie Avans Deeltijd, Projectgroep Onderwijsvisie DT, 2015.

 
ONDERDEEL VAN OPLEIDINGSTRAJECT 

Met de constatering dat bij leren op de werkplek productie 

het perspectief is, raak je aan het verschil tussen ‘leren op de 

werkplek’ en ‘leren op de werkplek binnen een opleidings-

traject’. 

Doel van de opleiding is dat studenten competenties ontwik-

kelen om als beroepsbeoefenaar het werk adequaat en pas-

send uit te voeren. Competenties zijn “geïntegreerde cogni-

tieve en praktische (…) beroepsvaardigheden waarmee een 

bepaalde beroepsmatige doelstelling wordt gerealiseerd.” 

(Klarus, 1998, p. 40). In een opleidingstraject gaat het dus 

om het ontwikkelen van kenmerkende beroepsvaardigheden 

en het gebruik daarvan (Klarus, 1998). Die vaardigheden 

worden zichtbaar in de dagelijkse praktijk en kunnen daar 

het beste geoefend worden: leren voor en van een beroep is 

vooral leren op de werkplek (Klarus, 2002).

............................................................................................................

Op de werkplek oriënteer je je  

op je toekomstige beroep, maak  

je je beroepsvaardigheden  

eigen en participeer je in de  

beroepsgemeenschap. 
............................................................................................................

Bovenstaande onderstreept het belang van de authentieke 

beroepssituatie of handelingscontext bij het leren van het 

beroep. Het spanningsveld dat hier ontstaat, heeft te maken 

met het perspectief dat opleidingen hebben op leren op de 

werkplek: namelijk voorbereiding en kwalificatie (Nieuwen-

huis, 2004). Opleidingen gebruiken leren op de werkplek 

als onderdeel van het opleidingstraject tot startbekwaam 

beroepsbeoefenaar en kwalificeren daarvoor. Ze willen met 

hun studenten heel gericht werken om de opleidingsdoelen 

te behalen en hebben de neiging om het leren op de werk-

plek te sturen. Dit impliceert dat ze onherroepelijk ingrijpen 

op de authentieke situatie waarin het leren plaatsvindt.  
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LEREN WERKEN EN WERKEND LEREN  
Leren op de werkplek speelt een rol in het ontwikkelen 

van competenties voor zowel professionals als toekom-

stige professionals (studenten). Om het onderscheid aan 

te geven wordt het leren op de werkplek van  professio-

nals ook wel aangeduid met lerend werken en het leren 

op de werkplek van studenten met werkend leren (De 

Laat, Poell, Simons, & Van der Krogt, 2001). In het eer-

ste geval staat het werken centraal en is het leren een 

bijproduct en in het tweede geval staat primair het leren 

(voor het beroep) centraal. 

 
GOUDEN DRIEHOEK:  
LERENDE, OPLEIDING, WERKPLEK 

Opleidingsritme en werkritme verschillen van elkaar, en 

opleidingsdoelen en werkdoelen zijn ook niet altijd gelijk. 

Toch weten we dat leren voor een beroep het beste in de 

beroepspraktijk kan. “Leren is een proces waarin de lerende 

kennis, vaardigheden en attitudes duurzaam opbouwt, uit-

breidt en verandert. Bij het leren van een beroep gaat het 

erom wat een beroepsbeoefenaar moet weten, kunnen en 

willen om de beroepstaken te kunnen uitvoeren.” (Kroeze, 

2018). Het behalen van opleidingsdoelen zonder (te veel) 

concessies te doen aan de authenticiteit van het leren op de 

werkplek is zeker mogelijk, maar vraagt wel om een goed 

begrip van leren op de werkplek, eenduidige afspraken en 

een goede communicatie tussen de betrokken partijen. De 

zogenoemde ‘Gouden Driehoek’ kan hierbij ondersteunend 

zijn (figuur 1). Dit model beschrijft de drie actoren die be-

trokken zijn bij leren op de werkplek als onderdeel van een 

opleidingstraject. 

 

 

Figuur 1.  De Gouden Driehoek (Klarus, 2004)

In de Gouden Driehoek wordt de basis voor het leren en 

opleiden van de student gevormd door het opleidingsinsti-

tuut én de werkplek (bedrijf/organisatie). De punt die naar 

de lerende wijst, duidt er op dat in het opleidingstraject de 

lerende opgeleid wordt tot een startende beroepsbeoefe-

naar. Het model geeft aan dat de drie partners met elkaar 

een relatie hebben. Dat ze alle drie invloed hebben op de 

inhoud van het leertraject. 

De inhoud van het opleidingstraject bevindt zich tussen de 

drie zijden van de Gouden Driehoek, daar krijgen leren en 

opleiden vorm. De opleiders van de opleiding en de bege-

leiders van de werkplek ondersteunen de student in zijn of 

haar leerproces en zorgen mede voor een samenhangend 

geheel aan activiteiten (curriculum). De lerende participeert, 

voert activiteiten uit en geeft zelf betekenis aan die activitei-

ten. Leren op de werkplek komt tot stand doordat de leren-

de gebruik maakt van de mogelijkheden die de opleiding 

biedt en de mogelijkheden op de werkplek (Illeris, 2011; 

Timmermans, 2012).

 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL 
VAN  
LEREN OP DE WERKPLEK 
  
Leren:  

het steeds beter handelen, denken en redeneren als 

beroepsbeoefenaar. 

 

Schools leren:  

het leren van de student in de formele onderwijssetting 

van het instituut. 

 

Leren op de werkplek:  

het leren van de student in, van en nabij de hectiek van 

het dagelijkse werk als beroepsbeoefenaar 

 

Opleiden:  

al het handelen van opleiders op de werkplek (bedrijf/

instelling) en op het instituut, gericht op het creëren van 

mogelijkheden voor studenten om (begeleid) te leren 

handelen, denken, redeneren en oordelen als beroeps-

beoefenaar.  

 

Curriculum:  

de verzameling leer- en werkactiviteiten op de werkplek 

en op het instituut, waarmee studenten zich kunnen 

bekwamen tot beroepsbeoefenaar. Het curriculum kent 

een (samenhangend) werkplek- en een instituutsdeel. 

 

 

LERENDE

OPLEIDING WERKPLEK
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SAMENWERKING BINNEN ‘DE DRIEHOEK’ 
Ieder van de actoren speelt een belangrijke rol, heeft eigen 

doelen wensen en verwachtingen en levert eigen inspannin-

gen. Opleiden op deze manier werkt mits er een optimale 

balans is tussen eisen, wensen, verwachtingen, activiteiten 

en inhoud vanuit de opleiding, de werkplek én de lerende 

(Kessels, 1993). Er is sprake van kwaliteit, wanneer er syner-

gie is tussen de drie belangrijkste actoren: opleiding, werk-

plek en student, en de authentieke situatie in het leren van 

beroepsvaardigheden centraal wordt gesteld (Klarus, 2004). 

Belangrijke randvoorwaarde is dat voor iedereen helder is 

waartoe je opleidt: wie is de beroepsbeoefenaar die we gaan 

‘afleveren’ en in welke leeruitkomsten moet de student dat 

aantonen. 

 

............................................................................................................ 

      

    Geen student, geen opleider 

 en geen werkplek is hetzelfde. 

        Elke driehoek is uniek.

............................................................................................................

Hoe intensiever het contact tussen opleiding en werkveld 

en tussen opleiding, werkveld en student, hoe groter de 

kans van slagen. Als je goed samenwerkt, kun je makkelijker 

afspraken maken over de begeleiding op de werkplek en 

de kwaliteit daarvan. Je kunt in overleg vaststellen hoe je 

aan leeruitkomsten wilt werken en elkaar betrekken bij de 

beoordeling. Werkplekleren als onderdeel van een opleiding-

straject vraagt om co-creatie (Nieuwenhuis, Hoeve, Nijman, 

& Van Vlokhoven, 2017).  

 

WERKEND PRINCIPE 

Leren op de werkplek ontstaat enerzijds uit wat er op de 

werkplek beschikbaar is en anderzijds uit de manier waarop 

de lerende daarmee omgaat (Timmermans, 2012). Daardoor 

is elke werkplek een specifieke leeromgeving, waar elke 

lerende zijn eigen leerweg doorloopt. Geen student, geen 

opleider en geen werkplek is hetzelfde. Ergo: er is altijd 

sprake van bandbreedte; elke driehoek is uniek. De driehoek 

helpt om leren op de werkplek in een opleidingstraject te 

begrijpen en kan ondersteunen in het ‘vormgeven’ hiervan. 

Vanuit de gedachte dat de driehoek stevig moet blijven.. dus 

als iets niet op de werkplek kan, moet de opleiding het doen 

en de opleiding hoeft niet te herhalen wat op de werkplek 

gebeurt. Wil je werken op de werkplek een plaats geven in 

je opleidingstraject, dan moet je – met de werksituatie als 

uitgangspunt van denken – met dit principe gaan spelen. 
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DE 
OPDRACHT:  
 

LEREN 
OVER 
WERKPLEK- 
LEREN

Kies een casus werkplekleren die je aanspreekt, waar 

je meer van wilt weten. Maak een analyse en stel vast 

wat dit betekent voor het ontwerpen van deeltijd 

onderwijs waarin werkplekleren een centrale plaats 

inneemt. Vanuit die opdracht zijn de netwerkleden 

‘Werkplekleren’ in duo’s aan de slag gegaan met een 

viertal best practices. De casussen zijn divers, de vraag 

aan de netwerkleden was eenduidig: bestudeer het 

praktijkvoorbeeld vanuit de Gouden Driehoek en 

schenk daarbij aandacht aan de rol van de student,  

de opleiding, de werkplek en de interactie tussen deze 

drie actoren. 

In de voorbereidende fase is de theorie uitgebreid besproken 

en bekeken wat ze betekent voor de uitwerking van leren 

op de werkplek als onderdeel van een opleidingstraject. 

Daarna hebben de netwerkleden in duo’s een eigen casus 

gezocht, binnen de eigen opleiding maar ook vanuit andere 

hbo-instellingen. Om te bepalen hoe werkplekleren binnen 

de eigen casus werkt en wat de werkzame elementen zijn, is 

in het netwerk een set met vragen samengesteld (zie kader). 

Als rode draad, ter duiding van de rol van de student, de 

opleiding en het werkveld en hun onderlinge samenwerking.

INTERVIEWS MET ACTOREN 

Tijdens de uitvoering werkten de netwerkleden in duo’s. 

In deze fase lag sterk de nadruk op het interviewen van bij 

de casus betrokken actoren. De netwerkleden spraken met 

studenten en direct betrokkenen van het instituut en het be-

drijf/de instelling. Met ‘de driehoek’ als leidraad is ingegaan 

op vragen als: Hoe ziet de casus eruit? Wat is de rol van de 

opleiding? Van de werkplek? De student? Welke afspraken 

zijn gemaakt? Wat zijn de succesfactoren? De valkuilen? En 

wat zou je nog verbeterd willen zien?  

Aan de hand van deze gesprekken hebben de netwerkleden 

de casus beschreven in een onderzoeksverslag en daarbij 

aangegeven wat werkt en wat beter kan. De verslagen zijn 

in dit magazine uitgewerkt in de vorm van een artikel. 

HANDREIKING 

Door de bundeling van de praktijkvoorbeelden is een over-

zicht ontstaan van werkzame en niet-werkzame elementen, 

van overeenkomsten en verschillen, van mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Voor docenten en ontwikkelaars van de 

diverse opleidingen kunnen dit ‘model voor leren op de 

werkplek’ en de praktijkbeschrijvingen een praktische hand-

reiking zijn om hun eigen werkplekleren mee te ontwikkelen 

als onderdeel van het opleidingstraject.   
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Een voorbeeld van vragen die door de netwerkleden 

zijn gebruikt als leidraad bij het interviewen van de 

verschillende actoren rondom werkplekleren:  

WERKPLEK 

1.  Wat is de visie van de werkplek op leren en ontwikkelen?  

 Hoe wordt er op de werkplek gedacht over het opleiden  

 van nieuwe collega’s? 

2.  Is er een lerende cultuur binnen het bedrijf? 

3.  Wie vanuit het werkveld/werkveldpartners zijn  

 betrokken? 

4.  Hoe is de begeleiding van de bedrijfsbegeleider bij het  

 leer-werk-bedrijf? 

5.  Wat wordt er van de student verwacht op de leer-werk 

 plek? (Meedraaien als werknemer, of speciale  

 opdrachten?) 

6.  Hoe of In hoeverre biedt de werkplek de student de   

 ruimte om aan opleidingsdoelen te werken?

MAAR OOK: 
7.  Wat levert het het werkveld op? Win-winsituatie? 

8.  Wat investeert het werkveld? (in geld, tijd, energie)

OPLEIDINGSINSTITUUT 

1.  Wat is de visie van de opleiding op leren op de werk  

 plek? 

2.  Welke collega’s zijn betrokken en wat is hun rol? 

3.  Hoe is de voorbereiding van de studenten op deze wijze  

 van leren? 

4.  Hoe wordt de student begeleid? 

5.  Hoe wordt leren op de werkplek beoordeeld en door  

 wie? 

MAAR OOK: 
1. Welke organisatiestructuur staat er rondom  

 ‘werkplekleren’? 

2.  Hoe is de samenwerking georganiseerd? 

3.  Is er een gedeelde visie en hoe ziet die eruit? 

4.  Welke afspraken zijn er gemaakt?

STUDENT 

1.  Wat moet de student kennen/kunnen/weten om te leren  

 op de werkplek? 

2.  Wat is zijn rol? Zijn verantwoordelijkheid? Wat regelt hij  

 zelf? 

3.  Hoe bewijst de student dat hij gegroeid is naar een  

 bepaald niveau? 

4.  Welke rol heeft de student in zijn eigen begeleiding? 
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Dick Steinmetz, docent Sociale Studies, Academie voor Deeltijd

    

SAMEN BOUWEN   
“Ik ben – als docent en eindverantwoordelijke – 10 jaar lang betrokken geweest bij de leerlijn ’beroepspraktijkvorming’, die 

van leerjaar 1 tot 4 door de hele opleiding heenloopt. Deze leerlijn omvat opdrachten waar studenten mee te maken krijgen 

en is goed voor bijna de helft van alle te behalen studiepunten. Binnen deze ‘Beroepspraktijkvorming’ besteden wij veel aan-

dacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat dat in ons vak net zo belangrijk is als het leren en toepassen van kennis en me-

thodes. Werkplekleren is leren door te doen. Je moet het vak leren beheersen, maar ook leren hoe je als hbo’er functioneert 

in een organisatie. 

Het is lastig om een eenduidig concept te ontwikkelen voor werkplekleren binnen zo’n brede Academie voor Deeltijd. Met zo-

veel kleuring, zoveel beroepen. Ik dacht altijd: ‘Werkplekleren? Dat regel je toch gewoon!’ Maar hoe vul je dit in voor bijvoor-

beeld iemand die studeert voor middenmanagement en bij de Lidl achter de kassa staat… Je zult samen met het werkveld op 

zoek moeten naar een win-winsituatie. Daarom zeg ik: laat het werkveld meedenken. Vanaf het begin! Welke kwalificaties 

vindt het bedrijf/de instelling belangrijk? Hoe kunnen we de student dit laten leren bij jullie? En hoe zie je je eigen rol als be-

geleider? Vanuit die vragen ga je samen bouwen.” 

        

DICK
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LEREN DOOR 
TE DOEN 
VAN BALANCED SCORECARD 
NAAR  VERANDERPLAN 
OP DE WERKPLEK
In het derde blok van het tweede leerjaar krijgen studenten Bedrijfskunde MER van de Academie voor Deeltijd 

van Avans de opdracht om een integrale bedrijfsanalyse te maken van de organisatie waar zij werken. Deze  

analyseresultaten vormen het uitgangspunt voor het schrijven van een veranderplan in het daaropvolgende blok. 

Aan de hand van interviews met betrokkenen leggen docenten Dick Steinmetz en Ad Teuwen van de Academie 

voor Deeltijd deze manier van werkplekleren langs de meetlat.  
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De opleiding richt zich op werkenden die door willen stro-

men naar een middenmanagementfunctie. In het eerste 

jaar staat de functie van de manager centraal, in leerjaar 

twee het handelen van de manager. De opleiding verlangt 

dat de student in jaar 1 een werkplek heeft voor minimaal 

16 uur en in de postpropedeuse-fase voor minimaal 20 uur. 

Het maken van een integrale bedrijfsanalyse, in het derde 

blok van het tweede leerjaar, is een individuele opdracht. 

Daarbij heeft de student de ruimte om te bepalen hoe hij 

gaat onderzoeken, wie hij gaat spreken, welke indicatoren 

gebruikt worden binnen de aandachtsvelden van de balan-

ced  scorecard en hoe sterktes en zwaktes gewogen kunnen 

worden. In het blok daarna gaan studenten samenwerken in 

tweetallen. 

ANALYSEREN EN VERANDEREN 

“Een balanced scorecard”, legt Steinmetz uit, “is een instru-

ment waarmee je een organisatie analyseert op innovatie, 

financiën, klanten en processen. Elke student maakt voor 

deze opdracht binnen zijn eigen organisatie zo’n scorecard. 

Vervolgens kiezen ze als duo een casuïstiek en schrijven ze 

gezamenlijk een veranderadvies, waarover elke student in-

dividueel een assessment krijgt.” Teuwen: “Wij kiezen voor 

het werken in duo’s, omdat niet elk bedrijf even ver is als 

het gaat om professionalisering. Door studenten de gele-

genheid te geven om de veranderopdracht elders met een 

collega-student uit te voeren, willen we de kwaliteit van de 

opdrachten waarborgen. Extra voordeel is dat de student die 

niet bij het bedrijf werkt wellicht met een meer open – en 

kritischer blik – naar zaken kijkt.”     

GULDEN MIDDENWEG 

“Voor de opleiding is het altijd zoeken naar de gulden 

middenweg”, verduidelijkt Teuwen. “Niet alleen bij deze 

opdracht, maar bij elke praktijkopdracht die we formuleren. 

Maken we de opdracht te ‘eng’, dan bestaat de kans dat 

een aantal studenten de opdracht niet kan of mag uitvoeren 

binnen hun bedrijf. Maken we het te breed, dan kan het 

alle kanten opschieten en komen we niet tot bewijslast voor 

een competentie. Daar tussenin zitten we ergens.” Lukt het 

desondanks niet voor een student om de opdracht uit te 

voeren, wat zelden voorkomt, dan moet hij naast het werk 

een stageplaats gaan zoeken. Avans Ondernemerscentrum 

kan daarbij uitkomst bieden.  

OUTPUT BOVEN PROCES 

Bij deze vorm van werkplekleren ligt de nadruk meer op de 

output dan op het proces. Voor het creëren van een lerende 

omgeving is de student op zichzelf teruggeworpen. Het 

bedrijf is vooral faciliterend. Tijdens contacturen op school 

krijgt de student onder andere modellen en ideeën aange-

reikt met betrekking tot veranderen. Ook is daar ruimte voor 

uitwisseling, het bespreken van individuele casuïstiek of het 

raadplegen van vakspecialisten. Teuwen legt uit dat deze 

aanpak  aansluit op de doelen van de opleiding. “Binnen 

bedrijfseconomie gaat het toch vooral om ‘techniek leren’, 

de techniek om te analyseren, te diagnosticeren. Bovendien 

hebben we binnen onze opleiding al de persoonlijke leerlijn 

en daar is het resultaat juist onbelangrijk, als de student 

maar goed reflecteert op wat gedaan is.” 

OPLEIDINGSGERICHTE OPDRACHT  
De opleiding bepaalt op hoofdlijnen de richting; de stu-

denten met wie Steinmetz en Teuwen spraken, vinden dat 

een prima uitgangspunt. Teuwen: “Omdat de opdracht 

niet vanuit het bedrijf komt waar ze werken, maar vanuit 

de opleiding, worden de studenten uit hun comfortzone 

gehaald. Ze zijn gedwongen om anders te kijken, om an-

dere methodieken te gebruiken dan die er standaard zijn 

binnen het bedrijf. Dat is uitdagend.” Steinmetz: “Het is 

overigens ook weer niet zo dat alles aan de voorkant is 

dichtgetimmerd. Bedrijven zijn tevreden met de ruimte die 
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ze krijgen binnen deze vorm van werkplekleren. Ze denken 

mee met de student over de indicatoren van de balanced 

scorecard, de modellen en het veranderonderwerp. Draag-

vlak binnen het bedrijf is niet voor niets een van de eisen 

die wij stellen aan het verbeterplan van de student.”   

LEREN DOOR TE DOEN 

Misschien dekt de term werkplekleren niet helemaal de 

lading, volgens de heren. Teuwen noemt het liever ‘leren 

door te doen’. “Het staat wat meer los van hun dagelijk-

se werk. Dit moeten ze van ons doen, terwijl ze overdag 

bezig zijn met inkoop, verkoop...” Steinmetz: “Maar, we 

doen wel een beroep op hun competenties. Ze moeten op 

zoek naar gegevens, ze praten met mensen, netwerken, 

leren de verschillende belangen binnen een organisatie 

onderkennen. Kortom: ze ondervinden dat het maken van 

een bedrijfsanalyse en uitvoeren van een veranderplan 

veel meer is dan alleen het invullen van een format.”  

DICHTERBIJ 

Hoewel alle partijen tevreden zijn over de opzet van deze 

praktijkopdracht, zijn er zeker nog punten ter verbetering. 

Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen 

de school en de werkplek. Teuwen: “We zien elkaar niet. 

De werkbegeleider wil graag tussentijds vragen kunnen 

stellen, suggesties opperen. Zaken afstemmen. Een inten-

siever contact kan bijvoorbeeld voorkomen dat er verschil in 

inzicht ontstaat tussen opleiding en bedrijf met betrekking 

tot de opdracht.” Steinmetz: “Meer samenwerking levert 

bovendien een betere beoordeling op, omdat de werkbege-

leider ziet wat de praktische waarde is van wat de student 

doet, terwijl wij eerder de theoretische waarde zien.”          

“Het is kwestie van keuzes maken”, besluit hij. “Binnen 

de opleiding Bedrijfskunde zitten we sterk vast aan zeven 

weken lang 8 uur lesgeven. Dat zou best meer zelfstudie 

VAN BALANCED SCORECARD NAAR 
EEN VERANDERPLAN OP DE WERKPLEK 

In het derde blok van het tweede leerjaar krijgen 

studenten Bedrijfskunde MER van de Academie voor 

Deeltijd van Avans de opdracht om een integrale 

bedrijfsanalyse te maken van de organisatie waar zij 

werken. Deze analyseresultaten vormen het uitgangs-

punt voor het schrijven van een veranderplan in het 

daaropvolgende blok. De opleiding – niet het bedrijf 

- bepaalt de hoofdlijnen van de opdracht, waardoor 

de student gedwongen is om buiten de bedrijfskaders 

te denken. Het bedrijf levert de data waarmee de stu-

dent de opdracht kan uitvoeren. Binnen het bedrijf 

moet draagvlak zijn voor het door de student voorge-

stelde veranderplan, dat is een eis van de opleiding.

mogen zijn, zodat we die uren gebruiken voor con-

tact. Via skype eventueel, je hoeft er niet altijd per se 

heen. Dick: “Het is je ‘huishouden’, je kunt maar een 

keer iets uitgeven. Maar als het aan mij ligt, schuiven 

we veel dichter naar elkaar toe. Ook al omdat je el-

kaar dan een volgende keer sneller vindt, bijvoorbeeld 

bij de ontwikkeling van een nieuw programma.”     

 
GESPREKKEN 

Voor hun onderzoek spraken Dick Steinmetz en Ad 

Teuwen met: 

-  Jeffrey Munster, Senior Business Developer, DONG   

 Energy 

-  Johan Baardemans, docent/beoordelaar, business   

 mentor en eigenaar van Distrib International 

-  Iris Kappen, student, werkt bij DONG Energy 

-  Ton van Velzen, onderwijsontwikkelaar 

 Avans Hogeschool
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Ad Teuwen, docent Bedrijfskunde, lid curriculumcommissie Deeltijd

    

DE DRIEHOEK VERSTERKEN   
“Ik werk sinds 1992 voor de deeltijdopleidingen en ben dus al lange tijd bezig met ‘leren voor mensen die ook werken’.  

Met het project Leeruitkomsten kunnen we daar extra inhoud aan geven. Deelname aan het netwerk Werkplekleren heeft 

mij een aantal inzichten gegeven. Ik ben me nu meer bewust van ‘de driehoek’: de wisselwerking tussen student, opleiding 

en werkplek. Werkplekleren is het leren op de werkplek en het gebruik van de werkplek. Door een intensiever contact tussen 

opleiding en werkveld is daar nog veel winst in te behalen. Zo zou ik de werkplek meer willen betrekken bij het voortraject . 

Maar ook bij de beoordeling van de student, zodat we beter zicht krijgen op de praktische waarde van de opdracht van  

de student. 

Ik zie een mooie taak weggelegd voor de curriculumcommissie. Het zou goed zijn als de commissie een screening maakt van 

al onze werkplekactiviteiten, zodat wij deze kunnen optimaliseren. Voor de academies is de opdracht helder: betaalbaarheid 

realiseren. Faciliteren van onze mensen, want als we willen dat ze naar de werkplek toegaan, dan kost dat tijd. En tijd is een 

schaars goed.” 

        

 
AD
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COLUMN 
OP 
EXCURSIE
“Sorry, maar wáár moet u zijn?” De vrouw herhaalt haar 

vraag, het gezicht niet helemaal in de plooi. “In HA302!” is 

het antwoord. Ze neemt de heer voor zich nog eens goed 

op. Strak in het pak, compleet met stropdas, een aktekoffer 

in de hand. Ze haalt haar schouders op en verwijst hem naar 

de derde verdieping. Als ze haar ogen opslaat komt daar  

warempel nog een pak naar de receptie lopen. Ook hij 

spreekt de wens uit naar HA302 verwezen te worden. 

“Volgt u die meneer maar, hij loopt net de trap op.” Wat 

later zitten acht beren… eh heren op een rijtje in de pop-

penhoek. En ik? Ik kan een lach niet onderdrukken.

Al twee jaren vormen we het netwerk Werkplekleren, waarin 

wij werken aan de flexibilisering van de opleidingen van de 

Academie voor Deeltijd (AVD). Leren op de werkplek moet 

daarin ook een belangrijke plek krijgen. De studenten van 

de AVD werken immers allemaal en volgen daarnaast een 

opleiding.

We hebben tot nu toe vooral met en van elkaar geleerd en 

diverse casussen onderzocht. Maar de wereld is groter dan 

Avans, en we willen samen leren, ook van wat anderen bui-

ten onze hogeschool doen. Dat betekent: de boer opgaan!

Die boer is in dit geval twee collega’s van de HAN, die veel 

expertise hebben op werkplekleren. We willen graag hun 

verhaal horen maar ook onze eigen verhalen met hen delen 

en spiegelen. Het is hoog tijd voor een excursie. Dat uitstapje 

wordt natuurlijk terdege voorbereid; we weten precies wat 

we willen weten, wat we willen vragen, wat onze verwach-

tingen zijn. 

Die woensdagochtend spreken we af bij de HAN. Acht  

docenten - allemaal mannen - van diverse pluimage op  

excursie, en ik als expert. De werelden van o.a. Bouw &  

Infra, van Verpleegkunde, HRM en Bedrijfskunde ontmoeten 

elkaar op de werkplek. 

Wat het achttal echter niet weet, is in welk HAN-lokaal we 

verwacht worden. Maar ik wel! Aangezien de HAN vroeger 

mijn thuishonk was, herken ik het nummer van het toege-

kende lokaal meteen. Het staat namelijk bekend als “Het 

kleuterlokaal”. Helemaal geen gekke term als je de Pabo 

gewend bent, maar als bedrijfskundig docent zou je daar 

anders over kunnen denken.

Ze staan wat onwennig te kijken, maar al gauw is de  

docent Bouw & Infra niet meer weg te slaan uit de bouw-

hoek. De verpleegkundige verbindt vakkundig een pop met 

een ontwrichte arm. De HRM docent slaat zijn netwerkge-

noten gade en biedt zijn hulp aan. In de potjes en pannetjes 

van de speelkeuken wordt geroerd dat het een lieve lust is. 

De commercieel economist heeft eurotekens in zijn ogen. 

Een gat in de markt! Hij gaat kinderfeestjes voor volwasse-

nen organiseren! 

Ik laat ze even hun gang gaan en roep ze dan tot de orde. 

Daar zitten we dan. Acht volwassen kerels, de gastheer en 

-vrouw, en ik. De een met de pop, de ander trapt nog gauw 

een blokkentoren om. Mijn opzet is geslaagd. Ze hebben 

aan den lijve meegemaakt hoe je het beste kunt leren op de 

werkplek en hoe je dat inbouwt in een opleidingstraject.  

Ze hebben gemerkt hoe uitnodigend, stimulerend en creatief 

werkplekleren is. De uitwisselingssessie is succesvol!

Bij de uitgang neemt het netwerk afscheid. Als een van hen 

een zakdoek uit zijn broekzak opdiept, valt er een legoblokje 

uit. “Houd maar,” zeg ik lachend, “als aandenken aan de 

kleuterklas!” 

 

Miranda Timmermans

Geschreven door Marion Driessen 

www.doldriest.com
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WERKPLEKLEREN 
BIJ HAS HOGESCHOOL ’S-HERTOGENBOSCH 

HET GAAT 
HIER OM  
‘HET ECHIE’

Ontwikkel een pizzaverpakking die tegelijk sterk en eenvoudig heel klein opvouwbaar is. Bedenk een product-

toepassing voor een importeur van bananenpulp… Het zijn voorbeelden van afstudeeropdrachten waar vierde-

jaarsstudenten van de opleiding Food Design & Innovation (FD&I) van de HAS Hogeschool hun tanden in hebben 

gezet. Authentieke opdrachten, geacquireerd door accountmanagers van de HAS, bij bedrijven die hier tussen  

de 8.000 en 10.000 euro voor betalen. Docenten Franck Kuppers en Paul Bongers van Avans Hogeschool waren 

getriggerd door dit bijzondere businessmodel binnen het werkplekleren. 
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In de gesprekken die zij voerden met afstudeerders van de 

HAS, hoorden ze het meermaals zeggen: ‘Het mooie van 

deze opdrachten: ze zijn echt! Dat maakt het zo leuk en 

uitdagend.’ Bongers: “De studenten zien dat het ergens om 

gaat. Hun opdracht is niet verzonnen, niet met de haren 

erbij gesleept, maar authentiek. De klant betaalt hiervoor en 

kiest in plaats van een extern adviesbureau voor de kennis 

en inzet van HAS-studenten en -docenten.” Kuppers: “Stu-

denten geven daarnaast aan dat ze de teamopzet prettig 

vinden; ze werken namelijk in duo’s of trio’s aan de op-

dracht, met ondersteuning van vakdocenten. Op die manier 

kijken ze over hun grenzen heen, ‘de productontwikkelaar’ 

werkt samen met ‘de ict’er’, ‘de verpakkingsdeskundige’ of 

‘de marketeer’. Die breedte maakt het extra mooi.”

RESULTAATVERPLICHTING  
De vraagstukken van de opdrachtgever hebben meestal 

betrekking op innovatie of vermarkten van een product; 

vaak binnen de context van retail. Studenten zijn maximaal 

6 maanden bezig met het onderzoek en moeten aan het 

eind van die periode een concreet product aanleveren aan 

de opdrachtgever. Bongers: “De opdrachtgever is geen be-

geleider. Hij deelt informatie en faciliteert de opdracht. Hij 

betaalt ervoor, maar krijgt ook iets terug: samenwerking met  

jonge mensen die in hun organisatie onderzoek verrichten, 

producten ontwikkelen. En een resultaatverplichting! Als een 

student niet functioneert worden er andere studenten op-

gezet of docenten maken de klus af. Van de student wordt 

veel gevraagd, hij regelt zelf zijn afspraken, maakt zelf zijn 

agenda; hij wordt niet aan het handje gehouden.”

RANDVOORWAARDEN 

Binnen de HAS zijn de voorwaarden geschapen om deze 

manier van werken mogelijk te maken. HAS-docenten 

komen veelal uit de praktijk en worden getraind door col-

lega-docenten op hun begeleidersrol. De accountmanagers 

worden aangesteld op basis van commerciële vaardigheden, 

professioneel netwerk en affiniteit met onderwijs en leren. 

Zij halen opdrachten binnen, verzorgen voorbereidende 

bijeenkomsten voor studenten en komen zo samen met de 

docenten, studenten en de opdrachtgever tot een goede 

match. Kuppers: “Daarnaast vraagt een opdracht soms om 

aanvullende expertise. In dat geval zorgt de HAS voor ver-

sterking van het projectteam door de inzet van een extra 

inhoudsdeskundige docent.”

DRIEHOEK VERSTERKT ELKAAR  
Bij werkplekleren gaat het om de driehoek student-oplei-

ding-werkplek. Die drie moeten elkaar versterken. “Dat is 

hier het geval”, zegt Bongers. “Een aanpak als deze past de 

HAS als een jas. Ze koken, knutselen, ontwikkelen; ze hebben 

labs. Van oudsher is er een goede samenwerking met het 

werkveld, waarbij ook de Universiteit Wageningen vaak is be-

trokken. Studenten worden gedurende de opleiding voorbe-

reid op het professioneel handelen met opdrachtgevers, door 

stages en praktijkopdrachten bij organisaties. Vanaf leerjaar 1 

worden ze hierop getoetst door middel van self-assessments. 

Kijk je specifiek naar het werkplekleren als afstudeeropdracht, 

dan vertellen cijfers een duidelijk verhaal. De HAS heeft 

inmiddels al 10 accountmanagers in dienst en gezamenlijk 

halen zij meer dan 100 opdrachten per jaar binnen.”  

 
LASTIG BEOORDELEN  

Is dan alles perfect? Of zijn er ook kanttekeningen te plaat-

sen? Aandachtspunten? Kuppers: “Het werken in teams 

heeft voordelen, maar zorgt soms ook voor dilemma’s.  

Bijvoorbeeld als je een collega-student moet aanspreken op 

zijn verantwoordelijkheden. Bewaar je de lieve vrede of grijp 

je in? Toch hoort dit erbij; ze moeten dit leren.” Lastiger is 

het ‘teamwork’ voor degene die de opdracht moet beoor-

delen. De vraag ‘wie heeft wat gedaan’ is altijd opportuun. 

Ook moeilijk: hoe beoordeel je het professioneel handelen 

van studenten? De opdrachtgever beoordeelt niet de stu-

dent, alleen het eindresultaat en als dat goed is heeft ieder-

een het gehaald. De HAS zoekt hier nog een richting in.”  

Bongers: “Je hebt pas echt een probleem als er bij de op-

drachtgever geen commitment is. Tijdens onze gesprekken 

hoorden we een voorbeeld van een bedrijf waarin een van 

de aandeelhouders geen vertrouwen had in de plannen van 

de studenten, waarop hij zelf aan een andere oplossing is 

gaan werken. Dat is fnuikend.” Kuppers: “Daarom is het 

voortraject, de opdrachtomschrijving en de match zo belang-
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rijk. En daar is nog wel ruimte voor verbetering. Opdrachten 

zijn soms te ‘smal’ of missen diepgang en studenten passen 

niet altijd voldoende bij de opdracht en/of opdrachtgever. De 

accountmanager mag best zeggen: dit is een mooi onder-

zoeksthema, maar we willen het breder analyseren, want het 

zou jammer zijn voor het onderzoek als we kansen laten lig-

gen. Verder mag er bij de match meer aandacht zijn voor de 

samenstelling van de groep: vullen ze elkaar voldoende aan?”      

WERKVELD OPZOEKEN 

“Bij het luisteren naar de ervaringen van de betrokkenen 

werd ik best een beetje jaloers”, besluit Bongers. “Deze 

manier van werken geeft energie. Studenten weten: bij deze 

organisatie moet ik echt aan de slag. En hier kan ik iets mee! 

Docenten hebben veel contact met de opdrachtgever, ze 

halen kennis, maar brengen die ook in. Een mooi samenspel 

tussen opleider, bedrijf en student. Je leert van elkaar, er 

is een belang om samen te werken.” Kuppers: “Het grote 

verschil met Avans is: wij zien die opdrachtgever niet. Ja, bij 

de eindpresentatie in het vierde jaar. Opleiding en werkveld 

zouden elkaar veel meer moeten opzoeken, dat is de kern 

van ons probleem.”  

“Ik zeg altijd tegen mijn studenten”, besluit Kuppers, “dat 

het niet om het papiertje gaat maar om je carrière. Precies 

daarom is de urgentie van de opdracht voor mij een cruciaal 

punt bij het werkplekleren. Een collega van me heeft een 

student met een eenpersoons kapperssalon. Zij moet dan 

accountplannen schrijven, leiderschapsplannen, strategische 

marketingplannen... Aan het eind van de rit heeft ze een 

diploma, gaat ze solliciteren en dan vragen ze: waar hebt u 

die ervaring opgedaan? Dat gaat toch niet werken!”     

 
WERKPLEKLEREN HAS HOGESCHOOL  
‘S-HERTOGENBOSCH 

Als afstudeeropdracht voeren vierdejaarsstudenten HAS 

van de voltijdopleiding Food Design & Innovation (FD&I) 

een beroepsopdracht uit op een werkplek. Deze op-

drachten worden geacquireerd door accountmanagers 

die in dienst zijn van de HAS. Bedrijven betalen tussen 

de 8.000 en 10.000 euro voor de uitvoering, waarvoor 

een resultaatverplichting geldt. De docentbegeleider is 

eindverantwoordelijk en vormt samen met de klant en 

studenten het projectteam. Duur opdracht: maximaal 6 

maanden.    

 
GESPREKKEN 

Onderzoekers Franck Kuppers, Avans-docent CE&SBRM 

(Commerciële Economie en Small Business en Retail 

Management) en Paul Bongers, Avans-docent HRM 

(Human Resource Management), spraken met HAS-me-

dewerkers en studenten van de opleiding HAS Food 

Design & Innovation (FD&I):   

-  Antien Zuidberg, productontwikkeling,  

 programma-opleidingscoördinator en module- 

 coördinator- Jeroen Bos, accountmanager  

-  Abel Jan Brand, docent marketing   

-   Monique van der Steren, Simone Holleman en  

 Jorik van Elshout, studenten FD&I
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Franck Kuppers, docent Commerciële Economie en Ondernemerschap en Retail Management, Avans Deeltijd 

    

MET KRITISCHE BLIK  
HET SPEELVELD VERKENNEN    
“Een kritische blik. Dat is voor mij een heel belangrijk facet van werkplekleren. Als student in een werkomgeving heb je een 

enorm speelveld, als je inzet toont en een proactieve houding zul je de ruimte krijgen om dat speelveld te verkennen. Wij 

leren onze studenten om daarbij een kritische houding aan te nemen. Gebruik wat je geleerd hebt om te zien of je verbete-

ringen kunt aanbrengen in de manier waarop zaken geregeld zijn in het bedrijf. Het is dan wel handig als de werkomgeving 

hiertoe mogelijkheden biedt. Voor iemand die in een klein filiaal werkt of bijvoorbeeld in een eenpersoonszaak zijn de opties 

beperkt. Ook dát geven we al in het eerste jaar duidelijk aan: deze producten moet je maken, deze competenties ontwikke-

len. Kan dat op jouw werkplek? Nee? Regel dan op tijd alternatieven. Te vaak gaat dit toch nog mis. Een ander probleem is 

dat er nauwelijks contact is tussen opleiding en werkveld. Het werkveld weet niet waar de student mee bezig is, helpt niet 

met het definiëren van zinvolle opdrachten en geeft onvoldoende input aan de student. Voor ons als docenten is er geen 

ruimte voor bedrijfsbezoeken. Zonde. Onze studenten - zeker degenen die het maximale eruit willen halen - verdienen beter.”

 
FRANCK
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Paul Bongers, docent HRM, Avans Deeltijd en HRM-consultant

    

FLEXIBEL 
AANBOD   
“Mensen leren het meeste op de werkplek. Daar ben ik van overtuigd. Daarom is het zo jammer dat het contact en de af-

stemming tussen de werkplek en het formele leren minimaal is. Opleidingsinstituten functioneren nu als het ware standalone. 

Ik hoor het ook vanuit de bedrijven: ‘Avans kennen we wel, maar we horen ze niet, we zien ze niet’. Terwijl daar wel studen-

ten  van ons zitten! We moeten meer met elkaar in gesprek. Over wat mensen op hun werk doen en wat ze moeten leren op 

de opleiding. En hoe we die zaken het beste kunnen matchen binnen een programma. Stel, een student krijgt op zijn werk 

te maken met een organisatieverandering. Dan zou hij idealiter het vak organisatieverandering in diezelfde periode moeten 

kunnen volgen op zijn opleiding. Een flexibel aanbod, inderdaad. Organisatorisch is dat een opgave. Maar als je de schotten 

weghaalt tussen de opleidingen, zou je een aantal basisvakken meerdere keren per jaar kunnen aanbieden voor een brede 

groep studenten. Het lijkt me heel zinvol als de opleiding en het werkveld over dit soort zaken met elkaar in gesprek gaan. 

De meerwaarde is evident: als leren en werken gelijk opgaan, schiet de leercurve omhoog.”       

        

 
PAUL
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Binnen Avans is de Academie voor Bouw & Infra (AB&I) 

vergevorderd als het gaat om duaal leren op de werk-

plek. “Daar wil ik graag van leren”, motiveert Ludo de 

Bie, operationeel directeur Avans+, zijn keuze om aan 

te sluiten bij het onderzoeksvraagstuk van Avans-col-

lega Henk de Graaf, coördinator duale opleidingen 

AB&I. De Bie en De Gaaf deden samen onderzoek naar 

duaal leren op de werkplek bij de opleiding Bouwkun-

de van AB&I, met speciale aandacht voor de rol van 

intermediair BouwTalent.  

DUAAL LEREN OP DE WERKPLEK  
BIJ DE ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA (AB&I) 

LERENDE  
STUDENT ZORGT 
VOOR BEWEGING 
IN HET BEDRIJF
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De duale opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar en is compe-

tentie gestuurd. Het traject is zo opgebouwd dat de student 

drie dagen per week werkt en leert, en twee dagen in de 

week naar school gaat, waar hij werkt aan een brede ba-

sisvorming. De Bie: “Op de werkplek draaien de studenten 

gewoon mee in het reguliere bedrijfsproces. Ze worden 

betaald, zijn medewerker in opleiding, geen stagiair.” De 

Graaf: “Vanuit de opleiding verwachten wij van de student 

dat hij zich ontwikkelt. Van weinig naar meer zelfstandig-

heid. Van eenvoudige naar complexere werkzaamheden. 

Daartoe maakt hij een plan waarin staat aan welke com-

petenties hij gaat werken en hoe hij dat gaat doen, onder 

andere door het vooraf maken van een TOP (TalentOntwik-

kelingsPlan) en het bijhouden van een PAD (Persoonlijk As-

sessment Dossier).” 

BEGELEIDING 

Door deze manier van werken is de duale student de spil 

van zijn leerproces. Hij ontwikkelt een brede visie op zijn 

werkzaamheden en leert kritisch te kijken naar zijn werk 

binnen het bedrijf. In dat traject krijgt hij begeleiding van 

drie personen: de coach van de school, de bedrijfsbegeleider 

en de coach van intermediair BouwTalent. De coach van de 

school begeleidt de student bij het opstellen van zijn TOP 

en PAD en legt elk half jaar een bedrijfsbezoek af. De be-

drijfsbegeleider stuurt de student aan op ‘het werk’, maar 

kijkt ook breder, naar proces en ontwikkeling. Als de student 

werkt via BouwTalent kan hij rekenen op begeleiding door 

een talentcoach van deze stichting. De Bie: “BouwTalent is 

ontstaan vanuit de branche. Bouwend Nederland vindt het 

belangrijk dat we goed opgeleide mensen hebben in Neder-

land; BouwTalent activeert dit.”    

BOUWTALENT 

Twee derde van de duale studenten van AB&I werkt via 

BouwTalent. De Graaf: “Ze voeren actief relatiemanagement 

naar bedrijven, nemen studenten in dienst en detacheren ze 

bij werkgevers. Voor onze opleiding is het heel plezierig om 

met hen te werken. Wij doen namelijk niets aan uitplaatsing. 

Studenten moeten zelf een plek zoeken en dat is niet altijd 

eenvoudig. BouwTalent neemt bovendien de opleiding or-

ganisatorisch werk uit handen, bijvoorbeeld door het orga-

niseren van bedrijfsbezoeken, en ze ondersteunt studenten 

met ‘bijspijkercursussen’. “Bouwtalent kost de opleiding 

geen geld, het levert ons alleen maar op”, aldus De Graaf. 

“BouwTalent geeft ons een beetje extra lucht en draagt bij 

aan het doel dat we als Avans ook hebben: mensen ontwik-

kelen naar het diploma toe. Daarnaast kijken ze kritisch naar 

ons functioneren: wat vinden bedrijven van ons als opleider? 

Via hen kunnen we spiegelen, dat is ook toegevoegde  

waarde.”   

DUAAL LEREN OP DE WERKPLEK  
BIJ DE ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA (AB&I) 

LERENDE  
STUDENT ZORGT 
VOOR BEWEGING 
IN HET BEDRIJF
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WERKGEVER WIL MEEDENKEN 

De werkgevers waarmee De Bie en De Graaf spraken, vinden 

het fijn dat hun studenten blijven leren. De opleiding zou 

daarbij wel meer mogen aansluiten op actuele ontwikke-

lingen in de markt. Bedrijven doen een handreiking: maak 

gebruik van onze kennis, laat ons meedenken, organiseer 

bijvoorbeeld een intervisie tussen bedrijven. De onbevan-

gen, frisse houding van de studenten zien ze als een grote 

meerwaarde. De Bie: “Daarmee zetten ze collega’s aan om 

ook na te denken over ontwikkeling en zorgen ze voor be-

weging in het bedrijf.” Een grote verantwoordelijkheid ligt 

hierbij bij de bedrijfsbegeleider. De Graaf: “Zijn rol is niet 

eenvoudig, omdat hij de student zowel bij zijn werk als bij 

zijn proces begeleidt. Niet iedereen beschikt van nature over 

zo’n ontwikkelingsgerichte houding, daarom moeten we 

als opleiding heel helder zijn over wat we van het bedrijf/de 

bedrijfsbegeleider verwachten als het gaat om competentie-

ontwikkeling. In mijn ogen moet de begeleider een hbo-ach-

tergrond hebben. Het hoeft geen docent te zijn, maar hij 

moet wel affiniteit hebben met onderwijs.”  

STUDENT EN SCHOOLCOACH 

De duale studenten van de opleidingen AB&I willen graag 

werken en daarnaast een studie doen. Ze gebruiken het 

werk om te leren en zoeken een veilige omgeving waarin 

ruimte is om fouten te maken. De Graaf: “De opdrachten 

die ze moeten doen voor school moeten passen binnen het 

bedrijf. Als dat lukt, heb je een goede voorwaarde gecre-

eerd. Soms wringt daar de schoen. Niet elke student slaagt 

erin om een goede koppeling te maken tussen zijn persoon-

lijke ontwikkelingsplan en de werkzaamheden binnen het 

bedrijf. In dat geval proberen we het met een andere school-

coach of zoeken we naar een werkplek bij een ander bedrijf. 

Soms stappen studenten over naar voltijd, omdat ze toch 

meer sturing nodig hebben. De Graaf: “We merken dat de 

duale studenten behoefte hebben aan een duidelijk kader. 

Daar besteden we in de opleiding veel aandacht aan, maar 

het moet nog beter.”  

LEREN VAN ONDERZOEK 

De Bie sloot aan bij het onderzoek van collega De Graaf, 

omdat hij wilde leren van de manier waarop AB&I vorm 

geeft aan het duaal werken op de werkplek. “Missie ge-

slaagd”, zegt hij. “Ik heb interessante dingen gezien, zoals 

het werken en leren aan de hand van een competentie-set, 

met TOP, PAD en assessments na een semester. Heel sterk, 

want hiermee zet je de student in the lead en zorg je ervoor 

dat leren en werken elkaar versterken. Dat neem ik zeker 

mee naar Avans+.” Ook de toegevoegde waarde van een 

intermediair spreekt hem aan. De Bie: “Een luxe. Ik ken dit 

alleen uit de bouw, maar als opleiders zouden we dingen 

kunnen overnemen van BouwTalent. Of misschien kunnen 

we zelf zoiets optuigen? In de ICT komt een groot tekort, als 

Avans+ zijn we nu al in gesprek met detacheringsbureaus. 

Niet hetzelfde, maar toch.” 

NIET MÉÉR, MAAR ÁNDERS  
Wanneer hij met collega’s praat over meer samenwerking 

met het werkveld in het algemeen en werkplekleren in het 

bijzonder, is er vaak weerstand. Volgens De Bie omdat op-

leiders nog te vaak denken: ‘Weer iets erbij! Waar halen we 

de tijd vandaan?’ “Maar je doet het er niet bij, je doet het 

anders! Minder voor de klas, meer tijd besteden aan het 

voorbereiden op het leren op de werkplek en gesprekken 

met studenten. Meer aan de voorkant regelen en daarna de 

zaken omdraaien: dan ben je als docent vooral begeleider en 

ga je sturen.” De Graaf knikt: “Je kunt heel veel energie bij 

de student neerleggen; het is de uitdaging om dit goed te 

organiseren.” 

 

 
DUAAL LEREN OP DE WERKPLEK BIJ DE 
ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA (AB&I) 
VAN AVANS HOGESCHOOL 

Duale studenten van de opleidingen AB&I van Avans 

Hogeschool gaan twee dagen per week naar school en 

combineren drie dagen leren en werken op de werkplek 

bij een organisatie. Bij het bedrijf draait de student mee 

in het reguliere werkproces. Vanuit de opleiding krijgt de 

student de opdracht mee om zijn competenties te ont-

wikkelen aan de hand van een TalentOntwikkelingsPlan 

(TOP) en een Persoonlijk Assessment Dossier (PAD).  

Begeleiding is er van de schoolcoach, de bedrijfs- 

begeleider en de coach van intermediair BouwTalent,  

die het merendeel van de studenten in dienst neemt  

en detacheert.

............................................................................................................

The only adequate training for 
occupations is training through 

occupations. 
 John Dewey, 1916, Democracy and Education, p. 362 

...........................................................................................................
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GESPREKKEN 

Voor hun onderzoek naar duaal leren op de werkplek spraken Ludo de Bie, operationeel  

directeur Avans+ en Henk de Graaf, coördinator duale opleidingen AB&I met: 

-   Hanneke van Bleek, adjunct-directeur AB&I, Avans 

-  Willem Ellenbroek, docent en coach duale opleidingen AB&I, Avans 

-  Joep van Uden, oud duale student en bedrijfsbegeleider Grunsvengroep  

-  Stefan Wildhagen, adjunct-directeur en bedrijfsbegeleider Slokker Bouwgroep 

-  Susan Kerckhoffs, directeur en talentcoach Stichting BouwTalent regio Zuid 

-  Bart Lageschaar, duale student Bouwkunde, AB&I, Avans 

-  Piet Laurijsen, Academiebureau, ondersteuning duaal traject AB&I Avans
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Henk de Graaf, coördinator duale opleidingen Academie voor Bouw & Infra (AB&I) 

    

LEREN LOSLATEN    
“De school is een beschermde omgeving, waar de weerbarstigheid van de praktijk veel minder boven water komt. Als je het 

geleerde direct toepast in de praktijk, levert je dat meer inzicht op. Je ziet wat je doet. Je krijgt reactie. Je handelen heeft 

consequenties. Die setting dwingt je om heel serieus met je leerproces bezig te zijn. Misschien is dat ook wel de kracht van 

werkplekleren: de student moet het zelf oppakken. Wat me dan opvalt in de contacten die ik heb binnen het netwerk Werk-

plekleren is dat sommige collega’s van de deeltijdopleidingen stellen dat ‘het leerproces van de school is’. Dat verbaast me. 

Laat het los: regel het aan de voorkant en kies daarna de rol van begeleider. Bij bepaalde sociale studies en bijvoorbeeld Ver-

pleegkunde zie je dat mooi terug. Zij geven de student veel verantwoordelijkheid; studenten runnen zelfs hun eigen afdeling 

of bedrijf. Zij gaan dus nog een stap verder dan wat wij Bouw & Infra doen. Belangrijk is dan dat je zowel de werkbegeleider 

als de student goed voorbereid op zijn taken, als het gaat om het leerproces van de student. Het is zonde van de tijd en ener-

gie als na een kwart jaar bij het eerste assessment blijkt dat de student nog zoekende is.”   

        

 
HENK
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Ludi de Bie, directeur Operations Avans+ en projectleider Leeruitkomsten

    

DENKEN VANUIT DE VRAAG  
“Binnen Avans+ ben ik projectleider van het experiment Leeruitkomsten en onder andere betrokken bij het netwerk  

Werkplekleren. Ik heb voor ‘Werkplekleren’ gekozen omdat dat het netwerk is waar ik het meeste van wilde en kon leren  

in relatie tot Avans+. In onze missie staat dat we mensen en organisaties willen ontwikkelen. We leiden werkenden op en 

willen weten hoe we maximaal gebruik kunnen maken van de werkplek, zodat het leren effectief en efficiënt wordt. 

In mijn onderzoek heb ik gekozen voor het duale traject. Het heeft mij de bevestiging gegeven van wat ik al dacht: als je 

mensen aangeeft aan welke competenties ze moeten voldoen, hen kennis aanreikt, begeleidt en zorgt voor goede toetsing, 

kun je van werk een leerproces maken.  

Veel docenten zijn nu nog te veel aanbodgedreven. Ze willen geven. Mijn advies zou zijn om dat los te laten en meer vanuit 

de vraag te denken. Wat zou de student willen weten? Wat zou hij willen leren? Anders kijken dus, naar de manier waarop 

we het gewenste doel kunnen bereiken, zodat we beter aansluiten op de praktijk en het makkelijker maken voor  

volwassenen om deel te nemen aan deeltijdonderwijs.”  

        

 
LUDO
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1   ONTWERP SAMEN MET HET WERKVELD 

Werkplekleren vraagt om co-makership tussen de opleiding 

en de werkplekken. Trek vanaf het begin samen op. Stem 

in zowel de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefase 

steeds met elkaar af: wie doet wat, wanneer en waarom? 

Zorg voor frequent contact en uitwisseling, zodat er een 

goede verbinding ontstaat tussen werkplekleren en andere 

onderdelen in het opleidingstraject.

2  LEER EEN GEZAMENLIJKE TAAL SPREKEN 

Het is belangrijk dat zowel opleiding als bedrijf goed begrij-

pen wat werkplekleren precies is. Opleidingsinstituten en 

bedrijven gebruiken daarvoor een andere taal. Anders ge-

zegd: verdiep je samen in het jargon rondom werkplekleren. 

Op de opleiding wordt theorie vaak gebruikt voor schoolse 

kennis, op de werkplek betekent het meestal kennis van het 

werkproces of een werkprotocol. 

3  BEREID STUDENTEN VOOR 

Een programma binnen het curriculum dat studenten voor-

bereidt op werkplekleren versterkt bij studenten de inzet, 

motivatie en het geloof in eigen kunnen. Zulke kansen wil je 

niet laten liggen. Zo’n voorbereidingsprogramma ontwikkel 

je ook vanuit co-makership: opgezet door opleiding én het 

werkveld.

4  VERVAAG DE GRENZEN TUSSEN  
 OPLEIDING EN WERKPLEK 

De omstandigheden op de werkplek zijn niet altijd optimaal 

voor leren. Een hybride leerwerkplek kan dan uitkomst bie-

den. Op zo’n plek vervaagt de grenslijn tussen opleiding en 

bedrijf. Hier vindt bij uitstek co-makership plaats en is de 

communicatie tussen opleiding en werkplek optimaal. Dit 

vergroot het leerpotentieel van de werkplek en versterkt de 

positie van de werkplekbegeleider.

Werkplekleren heeft een belangrijke plaats in het curriculum van het beroepsonderwijs. Oefenen is nu een-

maal nodig. En bij voorkeur doe je dat in een authentieke werkomgeving. Daar zit ook direct de crux voor de 

opleidingen. Want hoe zorg je ervoor dat je opleidingsdoelen behaald worden, zonder dat dit ten koste gaat 

van de authenticiteit van het leren op de werkplek?

Vier onderzoekers van de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) maakten een reviewstudie.  

Zij namen bestaand onderzoek (18 reviewstudies en 44 onderzoeksartikelen) naar de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 

van werkplekleren onder de loep en stelden daarbij de vraag ‘wat de effectieve elementen van werkplekleren zijn om  

jongeren goed voor te bereiden op een beroep, dan wel toe te leiden naar een beroep’.

Deze internationale reviewstudie leidde tot 11 ontwerpprincipes van leren op de werkplek en de conclusie dat opleidingen 

wel degelijk iets kunnen doen om deze manier van leren te laten slagen: ‘Je hoeft de kwaliteit van werkplekleren niet aan  

het toeval over te laten’. 

 

 

De 11 ontwerpprincipes zoals beschreven door de onderzoekers in een samenvatting van hun reviewstudie: 

11elf
ONTWERPPRINCIPES  
VAN LEREN OP DE WERKPLEK
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5  BIED DE STUDENT BEGELEIDING  
 BIJ PROFESSIONELE GROEI 
Begeleid studenten niet alleen in het simpelweg uitoefenen 

van de taak, maar ook in het zich professioneel bewegen  

op de werkplek. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen 

om in de breedte en vanuit verschillende rollen (observeren 

tot en met actief participeren) deel te nemen aan de  

beroeppraktijk. Zo kan de student verschillende leerervarin-

gen opdoen. Dit vraagt om zoeken naar een balans tussen  

(on)zekerheid, autonomie, taakvariatie en reflectie bij de 

student. 

. 

6  BIED DE STUDENT VARIATIE  
 IN WERKPLEKKEN 

Niet alleen verschillende leerervaringen helpen de student bij 

zijn of haar leerproces. Ook meerdere leerwerkplekken ver-

groten het succes van werkplekleren. Hoe meer verschillende 

werkplekken, hoe groter en breder het handelingsrepertoire 

en het persoonlijke denkkader van de student. 

7  BIED DE STUDENT RUIMTE VOOR  
 FOUTEN EN REPETITIE 

Maak waar nodig gebruik van simulaties om de praktijk in 

kleine of grote mate na te bootsen. Hierdoor ontstaat extra 

ruimte om te leren en experimenteren. Oefenen in de prak-

tijk brengt soms te grote fysieke of economische risico’s met 

zich mee. Simulatie biedt dan een uitkomst. Ook handig 

voor het oefenen van specifieke technische handelingen. 

8  BIED DE STUDENT RUIMTE OM   
 DE CULTUUR TE PROEVEN 

Zorg ervoor dat de student actief en volwaardig kan deel-

nemen aan de werkgemeenschap. Begeleiders en collega’s 

vervullen een cruciale rol waar het gaat om kennismaken 

met de beroepscultuur. De student ontwikkelt geen gevoel 

voor beroepsidentiteit als hij of zij bij wijze van spreken al-

leen mag printen of koffiezetten.

9  ONDERSTEUN DE WERKBEGELEIDER 

De rol van de werkbegeleiders is belangrijk voor het succes 

van werkplekleren. Deze rol is complex. Beschouw de werk-

begeleider daarom als mede-opleider en zorg voor steun 

vanuit het bedrijf of de instelling voor de werkplekbegelei-

der. Laat hem of haar er niet alleen voor staan.

10 ORGANISEER REFLECTIE EN FEEDBACK 

Een leven lang leren vraagt om het vermogen te kunnen 

reflecteren. Reflectie door de student op het eigen handelen 

is daarom een belangrijk element van expertiseontwikkeling. 

Stimuleer zelfbeoordeling in het ontwerp van werkplekleren.  

 

11 BORG DE KWALITEIT VAN WERKPLEK- 
      LEREN 

Ontwerp een passende beoordelingssystematiek bij het 

werkplekleren met aandacht voor zowel formatieve als sum-

matieve aspecten. Investeer in de professionalisering van de 

beoordelaars.

Bron: Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D-J. & Van Vlokhoven, H. (2017). Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonder-
wijs: een internationale reviewstudie. HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Nijmegen. 
Het volledige onderzoek vindt u via https: //www.han.nl/onderzoek/nieuws/werkplekleren-volgenshet/attachments/pedagogisch_didactische_vormgeving_van_
werkplekken_28_juni_2017.pdf
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Willem van Pruissen, docent HBO-V, Academie voor Deeltijd 

    

VISIE EN INVESTERINGEN       
“Voor mij, voor ons als HBO-V, is werkplekleren een tweede natuur. Wij weten niet anders! Zonder werkplek kun je bij de 

deeltijdopleiding niet eens van start. Werkplekleren biedt de mogelijkheid om een krachtige leeromgeving aan te bieden. 

Geen gesimuleerde situatie, maar een reële context. Daar zit de meerwaarde. Bovendien is die context heel divers: in een  

ziekenhuis bijvoorbeeld zijn zaken meer protoculair geregeld dan in een verpleeghuisomgeving. Het is belangrijk dat  

studenten die verschillen ervaren. 

Door te participeren binnen het netwerk Werkplekleren is mijn beeld van werkplekleren vollediger geworden. Vooral op 

meta-niveau: werkplekleren als concept. De lector inspireert, motiveert en komt met interessante literatuur. Het sparren met 

collega’s is boeiend. Zo vind ik bijvoorbeeld het verhaal van Bouw & Infra, die met intermediair BouwTalent werken, heel  

interessant. Ik denk dat je op die manier bijdraagt aan kwaliteitsborging. 

Wat ik wil meegeven aan collega’s? Aan academies? De randvoorwaarden moeten geborgd zijn. Voor de effectiviteit van 

werkplekleren zijn een duidelijke visie en investeringen nodig. Een goed relatiebeheersysteem is voorwaardelijk om echt iets 

van de grond te krijgen, om zaken uit te bouwen. Anders hangt het te veel af van personen en individuele organisaties.”    

 
WILLEM



36      De persoonlijke praktijk centraal

 

 

 

Het is een stage, maar dan anders. Vooral omdat je het 

niet in je eentje doet. Samen met een groep medestu-

denten ben je verantwoordelijk voor het reilen en zei-

len van een afdeling binnen een instelling. Willem van 

Pruissen, docent HBO-V van Avans Hogeschool deed 

onderzoek naar de leerunit als best practice van werk-

plekleren. “Samenwerken, zorg plannen en uitvoeren, 

met elkaar klinisch redeneren, teambesprekingen voor-

bereiden en voorzitten en natuurlijk de verantwoorde-

lijkheid dragen voor je eigen bewoners. Dit is een zeer 

krachtige, authentieke leeromgeving.”

GOEDE PRAKTIJKEN VAN WERKPLEKLEREN  

DE KRACHTIGE  
LEEROMGEVING  
VAN DE LEERUNIT 
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Sinds jaar en dag is er sprake van een gemeenschappelijk 

besef tussen opleiders in het verpleegkundig beroepsdo-

mein en het praktijkwerkveld, over het belang van samen 

opleiden. Beroeps-, functie- en opleidingsprofielen zijn 

nauw verweven met elkaar. Vanuit deze gezamenlijkheid is 

ook het concept van de leerunits ontstaan. Een leerunit is 

een authentieke werkomgeving, waarbij de werkprocessen 

worden uitgevoerd door een groep studenten. De studenten 

zijn samen verantwoordelijk voor een afdeling binnen een 

zorginstelling: een verpleeghuis (zorg- en behandelcentrum), 

een ziekenhuis of een behandelsetting in de psychiatrie. Ze 

stemmen met elkaar af hoe de zorg voor een dag wordt 

georganiseerd en gecoördineerd.  

MEERWAARDE OPLEIDING 

De leerunits zijn onder andere  ontstaan omdat de vraag 

naar stageplaatsen groter was dan het aanbod. Van Pruis-

sen: “De studenten die wij opleiden moeten breed inzetbaar 

zijn en minimaal 2300 uur praktijkonderwijs volgen. Door 

het opzetten van leerunits zorg je voor uitbreiding van de 

stagecapaciteit op een afdeling, zodat je kunt voldoen aan 

de vraag.” Naast kwantiteit, gaat het ook om kwaliteit. Van 

Pruissen: “Het concept van de leerunit sluit perfect aan bij 

onze visie op werkplekleren. De studenten zijn zelf verant-

woordelijk voor het eigen leerproces; werkbegeleider en 

docent hebben vooral een coachende rol.” 

SAMEN LEREN 

In vergelijking met het traditionele stagelopen biedt de 

leerunit de student meerwaarde op een tweetal punten. 

Allereerst zijn studenten niet alleen, maar als groep geplaatst 

in de praktijk. Bij Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth gaat 

het bijvoorbeeld per keer om acht tot elf studenten die ge-

durende een periode van 10 weken 40 dagen stagelopen. 

Het samen leren blijkt een groter rendement op te leveren 

dan individueel leren. Bovendien vindt het leren plaats in een 

authentieke werkomgeving. In het begin zijn de studenten 

zoveel mogelijk gekoppeld aan hun persoonlijke werkbege-

leider. Gaandeweg krijgen ze steeds meer bewegingsvrijheid 

en daarmee ook meer verantwoordelijkheid toebedeeld 

dan bij een reguliere stageplaats. Van Pruissen: “Studenten 

krijgen de ruimte, de opleiding en de instelling verwachten 

dat ze dat vertrouwen waarmaken. Ze moeten proactief zijn, 

kansen zien en pakken.”    

VOORDELEN PRAKTIJKINSTELLING  
Voor de instelling zorgt de komst van een groep stagiaires 

voor een frisse wind over de afdeling. Er komen meerdere 

stagiaires tegelijk waardoor de kans groot is dat de studen-

ten elkaar versterken als het gaat om kritische houding en 

inzichten. Het concept van de leerunit biedt de mogelijkheid 

 

om stagiaires (mee) te laten werken aan kwaliteitsvoorstellen 

en klinische lessen. En het zorgt voor een directer contact 

met de opleiding. Van Pruissen: “In de case die ik heb be-

studeerd, in Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth in Breda, 

bezoekt de docent van het HBO-V elke week het ziekenhuis 

en is dan beschikbaar voor zowel studenten, werkbegelei-

ders, praktijkopleider als zorgmanager. Verder organiseert 

Avans regelmatig scholingsbijeenkomsten/workshops voor 

het verplegend/begeleidend team van de leerunit.” Kritische 

factoren zijn er zeker. Van Pruissen: “De instelling moet op-

leidings-minded zijn, oog hebben voor leerprocessen, durven 

loslaten. Tegelijk moet ze het proces binnen de leerunit goed 

kunnen monitoren en de flexibiliteit hebben om extra steun 

te verlenen als de leerunit-studenten dit nodig hebben.”

 

GOEDE PRAKTIJKEN VAN WERKPLEKLEREN  

DE KRACHTIGE  
LEEROMGEVING  
VAN DE LEERUNIT 
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WIN-WINSITUATIE 

Leerunits hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld naar 

leergemeenschappen”, legt van Pruissen uit. “In de fase van 

de opstart was de sense of urgency vooral ‘extra handjes’. 

Inmiddels wordt gesproken van een win-winsituatie. Men is 

toegegroeid naar ‘het samen leren’: werkbegeleider versus 

student (studenten brengen kennis in!), maar ook studenten 

onderling: je ziet dat ze elkaar begeleiden. Toch blijft het 

opleidingsklimaat en de cultuur van de instelling een aan-

dachtspunt. Bij conflicten of een te hoge werkdruk is er een 

kans dat men terugvalt in oude patronen – de meester-ge-

zel-relatie – en verdwijnt het basisidee van ‘leren van elkaar’ 

naar de achtergrond.” 

LEERDOELEN EN BEGELEIDING 

De doelen die de studenten moeten realiseren op de leerunit 

zijn gekoppeld aan de rollen en de bijbehorende competen-

ties van de HBO-verpleegkundige. De studenten maken een 

stageplan waarin ze zelf aangeven aan welke leerdoelen en 

leeractiviteiten ze gaan werken. Behalve individuele begelei-

dingsgesprekken tussen stagedocent van Avans en student, 

zijn er ook groepsbegeleidingsmomenten die worden geleid 

door de stagedocent. Werkbegeleiders zijn uitgenodigd om 

daarbij aanwezig te zijn. In de eerste bijeenkomst maken de 

studenten kennis met de afdeling, de bewoners en de bege-

leiders. De volgende bijeenkomsten staan in het teken van 

het stageplan (week 1), de tussenevaluatie (week 5 of 6) en 

de eindevaluatie (week 9 of 10).  

SAMEN BEOORDELEN 

“Beoordelen doen we samen”, stelt Van Pruissen. “Een 

week voor aanvang van de tussen- en eindbeoordeling levert 

de student een zelfreflectie in bij zijn of haar werkbegeleider. 

De werkbegeleider beoordeelt de beroepscompetenties en 

de beroepshouding van de student aan de hand van beoor-

delingsformulieren die we samen met de instelling hebben 

opgesteld.” 

De opleiding is eindverantwoordelijk voor zowel de tussen- 

als de eindbeoordeling. De stagedocent kijkt daarbij niet 

alleen naar het eindresultaat, maar ook naar het proces, 

uiteraard neemt hij daarbij het advies van de werkbegeleider 

mee.   

“Het fenomeen leerunit is een schot in de roos, besluit Van 

Pruissen. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwer-

kingsrelatie tussen praktijkinstelling, opleider en student. 

Het leren van elkaar wordt door alle partijen onderschreven 

en instellingen zien het naar ‘binnen brengen’ van het op-

leidingsklimaat als een groot voordeel. Dit kan in mijn ogen 

ook heel goed werken bij andere Academies. Een eigen plek 

voor studenten binnen een groot bedrijf, bijvoorbeeld op 

het gebied van productontwikkeling, ik zie het wel voor me. 

Goed relatiebeheer en intensieve samenwerking is wel een 

voorwaarde, want alleen als je elkaar kent en vertrouwt en 

samen een visie weet te ontwikkelen kun je vanuit samen-

werking iets creëren.”      

 
 
GOEDE PRAKTIJKEN VAN WERKPLEK- 
LEREN; LEERUNIT ZORG- EN BEHANDEL- 
CENTRUM ELISABETH IN BREDA 

Studenten van de opleiding HBO-V van Avans Hoge-

school hebben de mogelijkheid om hun stage uit te 

voeren binnen een zogenoemde leerunit. Een leerunit is 

een authentieke werkomgeving waarbij de werkproces-

sen worden uitgevoerd door een groep studenten. De 

studenten runnen samen een afdeling binnen een zor-

ginstelling, meestal een ziekenhuis. De werkbegeleider 

bewaakt het proces en stuurt indien nodig bij. De do-

cent bezoekt wekelijks de leerunit en is dan beschikbaar 

voor zowel studenten, werkbegeleiders, praktijkopleider 

als zorgmanager.       

GESPREKKEN 

Voor het onderzoek ‘Goede praktijken van werkplekle-

ren’ heeft Willem samen gewerkt met Emese Albert, 

Senior beleidsadviseur Academie voor Deeltijd.  

Zij spraken met:  

-  Frank Koppejan, docent Academie voor Gezondheids- 

 zorg Avans Hogeschool (inmiddels andere werkkring).  

-  Joekie Bruininks, docent Academie voor Gezond-  

 heidszorg Avans Hogeschool 

-  Miranda van de Kerkhof, zorgmanager ZBC  

 Elisabeth en verantwoordelijk voor de organisatie van  

 de leerunit- twee leerunit-student HBO-V 

Verder was Van Pruissen bij een werkoverleg tussen 

leerunit-studenten, praktijkopleiders ZBC Elisabeth en 

een docent-begeleider van het HBO-V.
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..............................................................................................................................................................................................................................

Een leerunit is een krachtige, authentieke leeromgeving 
vanuit een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen 

praktijkinstelling, opleider en student. Het ‘leren van elkaar’ 
is het uitgangspunt voor iedereen. 

 

..............................................................................................................................................................................................................................
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SUCCESFACTOREN VANUIT DE WERKPLEK: 
•  Bij het bedrijf/instelling (vanaf nu: de werkplek) is een  

 leercultuur. 

•  De werkplek kent de verwachtingen van de opleiding,  

 van de student en heeft zicht op de leeruitkomsten. 

•  De werkplek faciliteert leren van de student.  

•  De werkplek levert reële opdrachten (die voldoen aan de  

 leeruitkomsten) voor alle leerjaren en denkt hierin mee  

 met de student. 

•  De werkplek is bereid om studenten gedurende het totale  

 opleidingstraject een leerwerkplek te bieden. 

•  De werkplek heeft geschoolde begeleiders. 

•  De studenten mogen leren en dus fouten maken.

WAT POSITIEF WERKT IN DE SAMENWERKING 
TUSSEN OPLEIDING EN WERKPLEK: 
• Opleiders vanuit Avans zijn op momenten aanwezig op de  

 werkplek. 

• De werkplek is bereid iets op de opleiding te doen (bij 

 voorbeeld het verzorgen van een gastcollege). 

• De werkplek geeft aan wat zij nodig heeft - bijvoorbeeld  

 door het poneren van een onderzoeksvraag - waardoor  

 een win-winsituatie ontstaat.

CRUCIAAL IS: 
•  De opleiding erkent de werkplek om zijn expertise. 

•  Opleiding en werkplek werken intensief samen. Het werk- 

 veld stuurt mee in het leerproces en heeft dus een rol in  

 het opleiden van de studenten. 

SUCCESFACTOREN VANUIT DE OPLEIDING: 
•  De competenties c.q. de leeruitkomsten zijn het uitgangs- 

 punt voor het leren. 

•  In de leeruitkomst is al een beroepscomponent opgeno- 

 men die op de werkplek wordt uitgevoerd. 

•  De opleiding biedt ruimte om tijdens activiteiten op de  

 opleiding leerervaringen op de werkplek te delen en  

 bespreken. 

•  De opleiding ‘haalt de werkplek in school’, bijvoorbeeld  

 door gastlessen te laten verzorgen. 

• Docenten zijn inhoudsdeskundigen en kennen de praktijk  

 van de werkplek. 

IN DE SAMENWERKING MET DE WERKPLEK: 
•  Er is structureel en duurzaam contact met de bedrijven  

 waar studenten leren en werken; de opleiding investeert  

 hierin.  

•  Vanuit de opleiding is er intensief contact met de werk- 

 plek waar de student leert en werkt. 

•  De opleiding ondersteunt de werkplek bij het begeleiden  

 van studenten; de begeleider vanuit de opleiding bezoekt  

 met enige regelmaat de werkplek om het proces te  

 volgen.  

•  De werkplek heeft een duidelijke rol in het opleidings- 

 proces (in begeleiding en opleiden van student). 

•  Opleiding en werkplek bepalen met elkaar de win-win- 

 situatie: de een weet wat de ander te bieden heeft.

LEREN OP  
DE WERKPLEK IN  
DE DEELTIJD OPLEIDING
SUCCESFACTOREN EN UITDAGINGEN

De uitdaging voor deeltijdopleidingen is om leren op de werkplek een plaats te geven en optimaal te benutten 

in hun opleidingstraject. Uit theorie en praktijk blijkt dat dat niet zo makkelijk is, maar dat het wel kan. De leden 

van het netwerk Werkplekleren hebben casussen rondom werkplekleren onderzocht om te achterhalen hoe en 

waarom deze werken, wat succesfactoren zijn en waar uitdagingen liggen voor de deeltijdopleidingen. Ze heb-

ben daarvoor de driehoek als kijkkader gebruikt. In de bijdragen in dit magazine worden de casussen beschreven 

op hun kenmerken en merites. In de profielen geven de netwerkleden aan wat ze zelf geleerd hebben gedurende 

de afgelopen twee jaar waarin ze bezig zijn geweest met de theorie en praktijk van leren op de werkplek. 

 

In dit artikel zijn de door de netwerkleden verzamelde succesfactoren en uitdagingen op een rijtje gezet. Vooraf willen we 

graag een clausule inbouwen: het overzicht van succesfactoren is geen afvinklijstje. Het dient als inspiratie om de eigen prak-

tijk van leren op de werkplek te optimaliseren. Want ook nu geldt weer: leren op de werkplek is contextafhankelijk.
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IN DE SAMENWERKING MET DE STUDENT: 
•  De opleiding bereidt de student voor en leert hem of haar  

 hoe je met het bedrijf in gesprek gaat over enerzijds   

 de manier waarop je op de werkplek kunt werken aan de  

 leeruitkomsten, anderzijds over de onderzoeksvraag die  

 het bedrijf heeft.   

•  Er is frequent contact tussen de opleiding en de student.

Soms lukt het niet om een kwalitatief goede leerwerkomge-

ving te vinden. Het is de verantwoordelijkheid van de oplei-

ding om te zorgen voor goede alternatieven:  

•  rotatie op andere werkplekken;  

•  simulatie van een praktijkomgeving op de opleiding;  

•  studenten plaatsen op werkplekken waar de opleiding  

 contact mee heeft als de student hier zelf niet voor kan  

 zorgen

SUCCESFACTOREN VANUIT DE STUDENT: 
•  De student is gemotiveerd, heeft persoonlijke doelen en  

 geeft zelf betekenis aan zijn activiteiten op de werkplek.  

•  Hij weet hoe hij de mogelijkheden van de werkplek  

 optimaal kan benutten; hij kan zijn eigen leren  

 (in toenemende mate) sturen. 

•  Hij maakt zijn eigen leerprogramma, of kiest zelf in over- 

 leg een reëel vraagstuk om uit te werken. 

•  Hij durft fouten te maken. 

•  Hij is eerlijk over leerwensen en onkunde. 

•  Hij heeft zicht op wat er op de opleiding gebeurt.

Wat meewerkt is als het bedrijf de student alle ruimte biedt 

om te participeren in de dagelijkse gang van zaken maar 

hem ook voor reële uitdagingen stelt. Uitdagingen en opga-

ven met een dusdanige relevantie dat de uitkomst ook echt 

kan leiden tot verbeteringen voor de werkplek/het bedrijf. 

De succesfactoren die in onze praktijkvoorbeelden naar vo-

ren kwamen lijken een vanzelfsprekendheid, toch zijn er nog 

voldoende uitdagingen om van werkplekleren een succes te 

maken. 

UITDAGINGEN: 
•  Ontwikkel een visie op werkplekleren en laat deze leidend  

 zijn voor de inzet van de werkplek. Zo zorg je voor struc- 

 tuur en duurzaamheid, op basis van uitgangspunten. 

•  Het ontwikkelen van een curriculum met werkplekleren  

 betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om de  

 praktijk van de opleiding en de werkplek optimaal te  

 benutten. Niet alles kan. 

•  Houd rekening met de context. Elk leerproces is daardoor  

 anders. 

•  Accepteren dat er verschillen zijn tussen werkplekken,  

 tussen studenten en tussen hoe studenten invulling geven  

 aan de leeruitkomsten: verschil mag er zijn! 

•  Zorg dat je inzicht krijgt in wat werkplekleren is, ken de  

 uitgangspunten. 

•  Heb een goed contact met bedrijven en studenten. Weet  

 wat er speelt. Dit vraagt om voortdurende afstemming  

 tussen alle drie de actoren maar zeker ook tussen oplei- 

 ding en werkplek. Zorg dat dit goed georganiseerd is. 

•  Zorg dat er voortdurend contact is met de werkplek, de  

 student daar en de begeleiders; investeer hierin en  

 faciliteer dit.   

•  Organiseer betrokkenheid bij de verschillende actoren  

 en maak verbinding, met als doel om te komen tot een  

 win-winsituatie. 

•  De deeltijdstudent wordt steeds jonger. Deze  relatief   

 onervaren studenten, vragen een andere benadering dan  

 de studenten die al langere tijd werken.  

•  De rol en kwaliteiten van docenten moet helder zijn: wat  

 vraagt het van collega’s om werkplekleren te ontwikkelen,  

 te ondersteunen, een plek te geven in het opleidings- 

 traject?

! De grootste uitdaging is misschien wel: het leren om los te 

laten. Regel de zaken goed ‘aan de voorkant’ en zet daarna 

een stapje terug als opleiding. Je kunt veel initiatief bij de 

student en de werkplek neerleggen. Eigenaarschap is een 

krachtige motivator om te leren.

Tot slot. Een groot aantal succesfactoren is te koppe-

len aan de ontwerpprincipes die uit de reviewstudie van 

Nieuwenhuis en collega’s naar voren komen (zie pagina 

20 en 21 in dit magazine). De succesfactoren en uit-

dagingen hier geven een concretere invulling aan deze 

principes. De meerwaarde zit in het feit dat hierbij het 

perspectief van een deeltijdopleidingstraject en de deel-

tijdstudent is gehanteerd.
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HAAL ALLES
UIT JEZELF.
COMBINEER WERK EN PRIVÉ
MET EEN OPLEIDING BIJ 
AVANS DEELTIJD.
Het belang van een diploma op hbo-niveau wordt in het  
bedrijfsleven en bij de overheid groter. Avans Deeltijd leidt 
werkenden op tot gekwalificeerde professionals. Daarbij spe-
len wij in op het belang van de deeltijdstudent, die werk en 
privé combineert met een studie. Onze deeltijdopleidingen 
sluiten aan op het ritme van de werkende student. De inhoud 
van de lessen wordt gekenmerkt door praktijkervaringen van 
studenten en docenten. Het is mogelijk gepersonaliseerd 
naar leeruitkomsten toe te werken. 

Zo haalt de deeltijdstudent bij Avans Deeltijd alles uit zichzelf. 
Met als resultaat een erkend diploma.
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