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HOOFDSTUK 2

DE ACHTERGROND VAN LEREN&WERKEN

In dit hoofdstuk wordt het eerste kernbegrip uit de onderzoeksvraag van dit onder-
zoek belicht: kennisinnovatie met betrekking tot Leren&Werken. De theoretische
achtergronden van Leren&Werken worden beschreven aan de hand van vier
belangrijke thema’s die ermee verbonden zijn: Kennisinnovatie, een Leven Lang
Leren, Competentie Gericht Leren en de combinatie Leren&Werken. De theorie
wordt ingeleid door een case uit de concrete praktijk van twee onderwijsdeel-
nemers: de MBO-leerling die in dit onderzoek “Paul Peetsma” wordt genoemd en
de werkneemster die in dit onderzoek “Elisabeth de Jong” wordt genoemd. Het
hoofdstuk wordt afgesloten door een verbinding van deze aspecten met de ken-
merken van het curriculum, de context en de competenties waarop de kennis-
innovatie met betrekking tot Leren&Werken gericht is, en die zichtbaar moeten
zijn als deze innovatie daadwerkelijk is gerealiseerd.

 
2.1 INLEIDING OP DE THEORIE

De theorie over de achtergrond van Leren&Werken wordt ingeleid door een case
over de concrete dagelijkse werkelijkheid daarbij in het bedrijfsleven en bij de
ROC’s, een beschrijving van ontwikkelingen die daarin opvallen en de behoefte
aan innovatie in het dagelijkse leven.

 
2.1.1 De case van “Paul” en “Elisabeth”

In deze case wordt de dag beschreven van Paul, leerling van een Techniekop-
leiding, en van Elisabeth, werkneemster in de Zorgsector. Aan de hand van deze
case wordt een beeld geschetst van de voornaamste veranderingen in de dagelijkse
praktijk van leren dan wel werken.
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Paul Peetsma is negentien jaar, volgt de middelbare beroepsopleiding Elektrotech-
niek op niveau 4, het hoogste opleidingsniveau in het MBO en zit nu alweer twee
jaar op een ROC. Voordat hij naar school gaat ‘s morgens logt hij nog gauw even
in op de website van het ROC om te zien wat zijn individuele rooster is voor die
dag, of er wijzigingen zijn in het programma, de groepsgrootte of de locatie. Soms
moet hij met de fiets naar de dependance vlakbij in de stad om theorielessen te
volgen en kan hij daarna door naar het Open Leer Centrum om aan zijn portfolio of
examendossier te werken. Het kan ook zijn dat hij met medestudenten van een
andere opleiding of sector samen een project moet voorbereiden, dan moet hij
wellicht naar een andere locatie en heeft hij de bus of auto nodig. Zijn individuele
loopbaancoach heeft hopelijk ook nog een berichtje voor hem achter gelaten dat hij
vanmiddag eindelijk een afspraak heeft over de test in verband met zijn leerstijl: hij
doet soms te lang over bepaalde practica en moet leren efficiënter te organiseren en
geconcentreerder te werken aan een ding tegelijkertijd. Zijn studieplanning komt
anders wel erg onder druk te staan en dat kost hem zijn kans op een stage in het
buitenland bij een nieuwe fabriek van Nutricia Dairy Foods in Polen volgend jaar.
Op diezelfde website verwacht hij ook een dezer dagen een berichtje van Stork
waar hij zijn Beroepspraktijkvorming (BPV-plek) krijgt: over een week of twee
moet hij daar een presentatie over Veiligheid houden en kan hij mooi weer naar de
boorlocatie in een nabijgelegen dorpje: meelopen met de onderhoudsploeg van
Stork. Vanmorgen zal hij in de combi-les Besturingssystemen die hij volgt met
leerlingen uit Procestechniek nog even iets vragen over de effecten van warmte- en
koudetechnieken op het veilige vervoer van grondstoffen. Hij ziet erg op tegen de
les klantvriendelijk klachten afhandelen, in het talenpracticum vast weer zo’n
rollenspel met een assertieve medeleerling. Misschien vervalt die les wel of kan hij
nog intekenen voor diezelfde les volgende week, hij zit dan bij een andere groep
met leukere mensen. Maar het is rustig: vandaag geen wijzigingen en hij ligt goed
op schema. Hij pakt zijn laptop in en neemt meteen maar zijn sporttas mee:
vanavond naar de sportschool, trainen voor de komende plaatselijke 4 mijl loop.
Zijn mobiele telefoon niet vergeten, hij verwacht een sms-je van een vriendin voor
feestje morgenavond en de filiaalchef van Albert Heyn zou nog bellen over extra
werk in dit weekeinde.

Elisabeth de Jong is veertig jaar en werkt al ruim vijftien jaar in het academische
ziekenhuis. Ze is begonnen als invalhulp zomers bij de centrale telefooncentrale
van het plaatselijke politiebureau toen ze net haar Mavo-diploma had gehaald. Dit
was echter een tijdelijke baan, ze moest vertrekken aan het eind van de zomer.
Elisabeth wilde (en moest eigenlijk ook) blijven werken, het liefst bij een groter
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ziekenhuis. Daarom meldde ze zich met een open sollicitatiebrief bij de afdeling
Personeel & Organisatie (P&O) van het Universitair Medisch Centrum (UMC) 20
kilometer verderop. Ze werd uitgenodigd voor een loopbaangesprek. Bij de tele-
foondienst van de ziekenhuisapotheek was een vacature voor een hulp bij het rond-
brengen van receptbestellingen. Daar werd ze aangenomen omdat ze de organisatie
van het ziekenhuis goed kende en letterlijk uit de voeten kon, heette het. Toen er
bij de ziekenhuisapotheek vervolgens een vacature kwam voor medewerker van de
infobalie, werd ze daar aangenomen, op voorwaarde dat ze zich parallel aan de
nieuwe baan ging bijscholen als receptioniste. Dat heeft ze gedaan. De wereld van
de apotheek sprak haar erg aan, ze kreeg af en toe klusjes in de apotheek te doen.
Al doende werd ze zeer ervaren, als een volleerde apothekersassistent beschouwd
en ingezet. Totdat enige tijd geleden de reorganisatie kwam en mensen gescreend
en al dan niet herplaatst moesten worden. Elisabeth had wel voldoende werk-
ervaring maar was niet voldoende officieel gekwalificeerd. Anderen die wel de
gevraagde diploma’s hadden, gingen voor bij de herbemensing van de apotheek en
de bijscholing die erop volgde in de nieuw te bouwen organisatie: de verandering
van apotheek en apothekersassistent tot ziekenhuisapotheek en ziekenhuis-apothe-
kersassistent. Ze heeft toen via de P&O-afdeling van het ziekenhuis een erkenning
van enkele Eerder/Elders Verworven Competenties (EVC’s) aangevraagd bij het
ROC om haar cursussen en werkervaring te laten herkennen en waar mogelijk te
erkennen als officiële kwalificaties. Daar kwam een gedeeltelijke erkenning van
haar werkervaring uit. Haar werd verder het advies gegeven om in verband met
haar Persoonlijk Ontwikkel Plan een afspraak te maken met de Human Resource
Management (HRM) medewerker om voor haar een passend leer-werk traject uit te
stippelen met daarin delen van de nieuwe opleiding ziekenhuisapothekers-assistent.
Door haar werkervaring en de EVC’s zou ze misschien wel sneller haar diploma
kunnen halen dan de doorsnee medewerker/cursist. De leidinggevende van de
ziekenhuisapotheek wilde haar graag houden als medewerker en gaf haar enige
studiefaciliteiten op voorwaarde dat ze zelf ook in zou investeren in haar scholing.
Ze is daarmee onderdeel geworden van de vernieuwing van de (algemene) apo-
theek tot echte ziekenhuisapotheek en zit elke dinsdagmorgen en donderdagavond
in de ‘schoolbanken’ naast haar nieuwe collega-studenten en ex-concurrenten te
blokken. Ze krijgt les van een lerares van het ROC maar de lessen worden in de
apotheek zelf gegeven, heerlijk praktisch. Ze mag in haar eigen tempo werken,
neemt veel werk mee naar huis, daar kan ze nog eens extra oefenen via de com-
puter, thuis ingelogd op het studieondersteunings-netwerk.
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2.1.2 Opvallende ontwikkelingen

Uit deze twee voorbeelden van de dagelijkse leer-werkpraktijk blijkt dat er tussen
Paul en Elisabeth veel overeenkomsten zijn. De volgende dingen vallen bij beide
op:
 

1. Er worden allerlei nieuwe combinaties van kennis gevraagd
Paul moet ander combinaties van leerstof verwerken: Besturingstechniek én
Procestechniek, moet multidisciplinaire kennisgebieden bestuderen zoals:
de effecten van koude en warmtetechnieken op veilig vervoer van grond-
stoffen, krijgt les in klantvriendelijk werken. Elisabeth moet haar kennis
van receptietechnieken combineren met die van apothekersassistentie, faci-
litaire vaardigheden m.b.t. het rondbrengen van medicijnen combineren met
balievaardigheden. De werkervaring eerder of buiten school opgedaan
wordt ook erkend als opgedane leerstof (EVC) en samen leiden ze tot
kwalificaties.

2. Er wordt op heel veel verschillende manieren geleerd
Veel wordt individueel geleerd: Paul doet dat via een elektronisch portfolio
en examendossier, en heeft een loopbaancoach, Elisabeth doet dat via haar
persoonlijk ontwikkelplan: haar POP. Maar er wordt ook op allerlei andere
manieren kennis verworven. Paul leert in wisselend samengestelde groepen,
in projectvorm, hij moet middels presentaties zijn kennis laten zien, moet
participeren in rollenspelen, leert zijn talen in het Talenpracticum, en leert
op de werkplek van collega’s. Elisabeth combineert haar baan met
bijscholing, moet nieuwe klussen doen en de ervaring daarvan toepassen op
haar werk, leert individueel via Internet en krijgt daarbij ondersteuningsles
via de computer, leert echter vooral ook de theorie aan de hand van wat er
zich praktisch voordoet in de apotheek.

3. De leeromgeving vermengt zich met de werkomgeving 
Elisabeth werkt thuis, kan zowel op haar werk als thuis inloggen op haar
persoonlijke scholingsaanbod en ondersteuningsnetwerk, Paul leert op
school veelal in het practicum, in het talencentrum, op het werk van de
boorlocatie bij Stork, in het buitenland, straks op de fabriek van Dairy-
Foods in Polen, thuis of misschien zelfs wel even op de sportschool. Elisa-
beth leert soms in de ziekenhuisapotheek, soms in het ROC, vaak ook thuis.
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4. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden
Paul leert samen met anderen in steeds wisselende groepen waarbij ieder
een eigen individueel programma heeft, er wordt in projectvorm lesge-
geven, hij leert op de DairyFood fabriek en de boorlocatie, Elisabeth leert
al doende op het werk en via klusjes die ze daar oppakt, leert samen met
collega’s vooral praktisch in de apotheek, Paul leert zeer waarschijnlijk ook
in zijn bijbaantje bij Albert Heijn en Elisabeth heeft veel geleerd op het
politiebureau.

5. Er wordt intensief gecommuniceerd en ICT speelt daar een grote rol bij
De website voor lesroosters van Paul, het openleercentrum waar hij zijn
elektronisch persoonlijk portfolio bijwerkt, een mail voor hem van de loop-
baancoach, afstandsleren via de laptop, het thuis werken via de computer en
een elektronisch ondersteuningsnetwerk bij de bijscholing van Elisabeth.

6. Er is een grote mate van maatwerk in leerloopbanen
Paul kan sommige dingen langzamer doen en andere juist sneller, hij heeft
een eigen route door allerlei groepvormen en opleidingen heen, Elisabeth
krijgt op grond van haar eerder opgedane werkervaring een leerroute op
maat. 

7. De leerwerkomgeving is gevarieerd en praktisch gericht
Het bedrijfslaboratorium, het openleercentrum, de practica, de apotheek, de
fabriek, thuis, de boorlocatie in binnen- en buitenland, Albert Heijn, politie-
bureau, de infobalie…

8. De persoonlijke verbindingen met school en werk zijn flexibel en wisselen
snel
Paul combineert leren en werken heel handig met vrije tijd en bijbaantje, hij
moet zelf zijn studievoortgang plannen en heeft geen vaste klas meer waar
hij in zit, gaat voor langere tijd naar het buitenland om te leren maar moet
dat zelf initiëren. Elisabeth heeft al heel wat baantjes en klussen gedaan,
meldt zich middels een open sollicitatie, vraagt zelf een EVC-procedure
aan, wisselt snel van werkplek en werkt redelijk individueel aan haar eigen
loopbaan.
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2.1.3 Het dagelijkse leven en de behoefte aan innovatie

Uit bovenstaande acht opvallende ontwikkelingen blijkt dat de vijf I’s van Paul
Schnabel, zoals die zijn gepresenteerd in Hoofdstuk 1, doorgedrongen zijn tot het
dagelijkse leven van iedere leerling en werknemer. Informalisering is bijvoorbeeld
te zien aan de vermenging van thuis en werk of school, aan het waarderen van leren
ook buiten de schoolcontext (onder andere in bijbanen en klussen) via EVC. In-
tensivering blijkt bijvoorbeeld uit een versnelde doorloop van scholing, specifieke
werkveldspecialisaties, compacte combinaties van beroeps- en opleidingsvelden.
Informatisering is zelfs overduidelijk bij alle leer- en communicatieactiviteiten,
elektronische portfolio’s, distant-learning, sms signalering, lesroosters per mail en
het toegang krijgen tot informatie via Internet. Internationalisering blijkt bijvoor-
beeld uit internationale stages, collega’s uit het buitenland. Individualisering is
vooral te zien aan het individuele leren en de leerloopbanen op maat.

We leven dus al dagelijks volop in de kenniseconomie en ook leerlingen en werk-
nemers merken dat er in de school en op het werk veel aan het veranderen is. Leer-
lingen komen eerder in de werkcontext en werknemers moeten langer scholing vol-
gen. Leren wordt sterker verbonden met werken en werken met leren. Omdat het
werk snel en sterk verandert, moeten ook de competenties van leerlingen en werk-
nemers veranderen. En daar is innovatie van kennis voor nodig, snel zelfs omdat
men in de dagelijkse praktijk al tegen de veranderingen aan loopt en leerlingen en
werknemers eigenlijk nu al over competenties moeten beschikken die horen bij de
actuele veranderingen in het werkveld. 

Dit leert ons dat op het gebied van Leren&Werken allerlei nieuwe combinaties
dringend nodig zijn, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Nieuwe kennisinhouden
en nieuwe kenniscontexten zullen ontwikkeld moeten worden om alle leerlingen en
werknemers net als Paul en Elisabeth ook voor de toekomst goed toe te kunnen
rusten. Er zal voortdurend bijgeleerd moeten worden. Dit zal meer en meer in
praktische contexten plaatsvinden en op nieuwe en persoonlijke competenties
gericht zijn. Dat houdt in dat leren op de werkplek of in een praktische leerom-
geving (zoals practica of simulatieoefenruimtes) meer en meer usance zal worden.
Kennisinnovatie zal zich de komende tijd vooral op het combinatiegebied van
Leren&Werken richten, want daar spelen zich de meeste veranderingen af. In de
volgende vier paragrafen van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de theo-
retische achtergrond van de combinatie Leren&Werken.
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2.2 KENNISINNOVATIE

Innovatie van kennis is niet nieuw, mensen hebben altijd bijgeleerd en hun kennis
vernieuwd. Maar in deze eeuw, waarin informatie op grotere schaal en sneller dan
ooit tevoren via ICT wordt verspreid, speelt kennis een uitzonderlijk grote rol. Dit
beïnvloedt de samenleving tot in de haarvaten van het privé-leven, zoals blijkt uit
het dagelijkse leven van Paul en Elisabeth. We leven nu in een economie waar
kennis centraal staat en die heeft een heel ander karakter dan de economie van de
vorige eeuw, waarin diensten en producten centraal stonden. Sinds de vorige
eeuwwisseling begonnen zich de Verenigde Staten, Canada en West Europa meer
en meer te ontwikkelen in de richting van informatie-economieën en minder in die
van agrarische en diensten economieën, constateren Machlup (1962) en later ook
Rubin en Huber (1986). In Amerika bijvoorbeeld is het percentage banen in de
dienstensector gedaald van 27% in 1920 naar 17% in 1990. Kennisintensieve
sectoren als die van de telecommunicatie groeiden in Europa jaarlijks met 9% tot
11%, de software industrie met 15% tot 20%. De omslag van een diensteneco-
nomie naar een kenniseconomie werd ook door Bell (1974) benoemd in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Hij voorspelde dat we, in economisch perspectief,
van een goederenproducerende in een postindustriële wereld terecht zouden komen
die vooral gericht is op informatie en kennis. Dit is een samenleving waarin de in-
dustrie afhankelijk wordt van de praktische toepassing van kennis in het productie-
proces. Dat dat heel snel kan gaan bewijst het gegeven dat in 1990 meer dan de
helft van de werknemers in de Verenigde Staten werkzaam was in de een of andere
informatiebranche. (Laudon & Starbuck in: Sorge & Warner, 2001). De Wilde
(2001) kenschetst dat als een geïndustrialiseerde kennissamenleving, ook wel de
kenniseconomie genoemd. 

Kennis wordt sneller dan voorheen verwerkt, gecodeerd en verspreid. Innovatie
van kennis wordt meer en meer een factor van economisch belang en vormt imma-
terieel kapitaal. Kennis gaat een sterkere rol spelen in innovatieprocessen: nieuwe
of vernieuwde kennis wordt als het ware een soort grondstof voor (kennis)pro-
ductie. Alleen door kennisvernieuwing kan een onderneming de concurrent voor
blijven. Nonaka (1995) noemt kenniscreatie en innovatie dé bron van concur-
rentiekracht. Kessels (2001) veronderstelt dat hoogopgeleide kenniswerkers, met
‘High Skills’, nodig zijn om dergelijke innovatieve kennis op te brengen. Volgens
Payne (2000) verklaart dát waarom eigenschappen als analytisch vermogen en
creativiteit belangrijker worden dan voorheen. 
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Kennis en innovatie van kennis zijn centrale begrippen geworden, maar wat
houden ze precies in? En hoe kunnen ze geplaatst worden in de combinatie van
Leren&Werken? En hoe kan dat door het onderwijs en het bedrijf samen bewerk-
stelligd worden? De volgende vier subparagrafen gaan hierover en stippen de vol-
gende onderwerpen aan:

1. soorten kennis,
2. kenniscreatie en kennisinnovatie,
3. kennistransfer en kenniscycli,
4. samenwerken op kennisinnovatie.

2.2.1 Soorten kennis

Er bestaan veel theorieën over wat kennis nu precies is. Kennis wordt ingedeeld
volgens diverse principes en in allerlei categorieën, bijvoorbeeld naar de inhoud
van de context waar het iets over zegt of naar het gedrag dat het vertegenwoordigt.
Jorna (2006) onderscheidt kennis die gebruikt wordt door veel mensen waardoor
men met elkaar kan communiceren, en kennis die alleen door een kleine groep
onderling gebruikt wordt om van gedachten te wisselen over gebieden die anderen
niet kennen: ‘Common Knowledge’ versus ‘Specialised Knowledge’. De term
‘Tacit Knowledge’, ook wel stilzwijgende of verborgen kennis genoemd, wordt
door Polany (1962) gebruikt. Hij bedoelt daarmee dat mensen beschikken over
expertise die niet direct open toegankelijk en toetsbaar is, maar die wel van grote
invloed is op hun prestaties en gedrag. Smith (2001) hanteert de indeling van
kennis die gebaseerd is op ervaring en intuïtie en kennis die gebaseerd is op zorg-
vuldig gecodificeerde taal, ‘Impliciete Kennis’ versus ‘Expliciete Kennis’. Nonaka
hecht daar ook veel belang aan, hierover later meer. Kessels (2001) vat kennis op
als een persoonlijke bekwaamheid die niet van de ene op de andere persoon is over
te dragen en wordt uitgedrukt in het vermogen om te kunnen vernieuwen. Noote-
boom (1996) definieert kennis als een betekenisvol geordende verzameling infor-
matie (data) en koppelt dit aan het vermogen om deze om te vormen naar activi-
teiten of gedrag. Maar Waalkens (2006) geeft aan dat daarmee de definitie van
kennis niet compleet is, want wat is dan de definitie van data? 

Volgens Jorna (2002) bestaan data uit ongestructureerd materiaal en kan de
werkelijkheid alleen gedeeltelijk gekend worden. In welke mate dat gebeurt, hangt
af van de kwaliteit van de waarneming van de werkelijkheid. Geplaatst in de con-
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text van een bedrijf, zou het cyclische proces van ontwikkeling van kennis als volgt
omschreven kunnen worden: Datgene wat gekend en geleerd kan worden, vormt
een solide basis voor productie(-ve) acties. Het effect van die acties kan geëva-
lueerd worden en door die evaluatie wordt de werkelijkheid weer beter gekend.
Wat dán weer gekend en geleerd wordt, vormt vervolgens weer een solide basis
voor productie. Het effect van die acties kan weer geëvalueerd worden en door die
evaluatie... enzovoort. Door deze cyclische kennisontwikkeling wordt het gat
tussen waarneming en werkelijkheid enigszins gedicht en kan de werkelijkheid
beter gekend worden.

 

2.2.1.1  De gehanteerde definitie van Kennis

Kennis is volgens Jorna (2002) een specifiek menselijke, intersubjectieve interpre-
tatie van data en informatie die getest wordt op objectiviteit via de interactie tussen
mensen. Déze kennisdefinitie van Jorna wordt gehanteerd omdat er een koppeling
gelegd wordt tussen interactie en feedback en deze liggen ten grondslag aan leren
en innoveren. Het interactieve aspect is van belang omdat de gekozen definitie
kennis zo in een relationele context plaatst.

 

2.2.1.2  Impliciete en expliciete kennis

Op het begrippenpaar ‘Impliciete Kennis en Expliciete Kennis’ wordt nu nader
ingegaan omdat vooral dát paar vaak in verbinding gebracht wordt met kennisinno-
vatie. Deze verbinding wordt gelegd omdat conversie van impliciete in expliciete
kennis een grote bijdrage levert aan kennisinnovatie (zie bijvoorbeeld Nonaka en
Takeuchi, 1995). Expliciete kennis kan omschreven worden in (formele) taal en in
die hoedanigheid kan deze kennis gemakkelijk aan anderen worden doorgegeven.
Impliciete kennis, minder vaak gehanteerd als bron van kennis binnen een organi-
satie maar volgens Nonaka en Takeuchi (1995) van veel groter belang dan expli-
ciete kennis, is persoonsgebonden kennis. Deze kennis kan moeilijk in enige (for-
mele) taal uitgedrukt worden, want het betreft persoonlijke overtuigingen, erva-
ringen en waardesystemen. Impliciete kennis ontstaat door ervaring en intuïtie en is
moeilijk te delen met anderen. Dat wordt makkelijker als men een gezamenlijke
werkpraktijk deelt. Wenger (1998) stelt namelijk dat impliciete kennis een belang-
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rijk deel bevat dat niet expliciet verklaarbaar is, maar dat ontstaat door het hebben
van een gemeenschappelijke context. Samen werken is ook vaak samen kennis de-
len en dus samen leren. 

2.2.2 Kenniscreatie en Kennisinnovatie

Er zijn vele omschrijvingen van het begrip Innovatie. Schumpeter (1934) om-
schrijft het als dingen op een andere manier doen. Jorna en Waalkens (2006) geven
als betekenis: ‘iets nieuws doen’ met de toevoeging dat het om zowel iets nieuws
maken als iets nieuws organiseren kan gaan. Het begrip wordt ook wel omschreven
als: ‘prestaties verbeteren’. De term wordt in het klassieke werk van Schumpeter
vooral verbonden met economische prestaties. Hij maakt verschil tussen het vor-
men van nieuwe en bijgestelde kennis. Schumpeter (1942) definieert ‘Vernieu-
wing/Innovatie’ als het vormen van nieuwe combinaties. Hij maakt daarbij onder-
scheid tussen combinaties die ontstaan door bestaande elementen in nieuwe com-
binaties samen te voegen en combinaties die ontstaan door toevoeging van elemen-
ten die nog niet bestaan hebben en dus compleet nieuw zijn. Een dergelijk onder-
scheid is er ook tussen kennisinnovatie en kenniscreatie.
 
Kennisinnovatie is het proces van veranderen en/of verbeteren van reeds bestaande
kennis, kenniscreatie is het creëren van nieuwe kennis. Toch is ‘Kennisinnovatie en
Kenniscreatie’ een nauw verwant en deels overlappend begrippenpaar want ver-
nieuwen (innoveren) omvat nieuw (creëren). Door te vernieuwen creëer je en door
te creëren vernieuw je soms ook. De scheidslijn tussen de twee is niet echt scherp
te trekken. Omdat kennis snel veroudert en de concurrent telkens weer een ander is,
zullen organisaties steeds opnieuw moeite moeten doen om zich te vernieuwen.
Nonaka heeft in het Japanse bedrijfsleven ervaren dat het vermogen tot kennis-
creatie de bron is van concurrentiekracht.

Nonaka (1994, pp. 106-110) omschrijft innovatie als: “ ...a process in which the
organization creates and defines problems and then actively develops new know-
ledge to solve them..” Hij gaat vooral in op de proceskant van innoveren. Ook hier
wordt dat gedaan, in het bijzonder wordt gekeken naar díe samenwerkingsproces-
sen van kennisinnovatie en -creatie die zich afspelen in de relatie tussen onderwijs
en bedrijfsleven en die door de partners gezamenlijk worden beschouwd als cru-
ciaal voor hun strategische positie in de kenniseconomie. Dit is een relationele be-
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nadering van het begrip innovatie en daarom wordt de definitie van West & Farr
(1990) gevolgd. Daarin wordt een innovatie opgevat als de bedoelde of voorop-
gezette introductie of toepassing, binnen een rol, groep of organisatie, van ideeën,
processen, producten of procedures die nieuw zijn voor de relevante adoptie-een-
heid, met de bedoeling duidelijk ten voordele te zijn van het individu, de groep, de
organisatie of de samenleving in zijn geheel.

Bij kenniscreatie speelt vooral impliciete kennis een belangrijke rol die volgens
Nonaka (1995) onderschat wordt. Zodra men het belang in gaat zien van dit type
kennis, wordt er anders over innovatie gedacht en is er bijvoorbeeld meer aandacht
voor de informele kant van kennis. De sleutel tot kenniscreatie en -innovatie ligt in
de mobilisatie van impliciete kennis en de conversie daarvan in expliciete kennis.
Deze conversie kan op vier manieren plaats vinden:

1. Van impliciet naar impliciet: socialisatie (dit is het proces van het delen van
ervaringen);

2. Van impliciet naar expliciet: externalisatie (dit is het proces waarbij im-
pliciete kennis in expliciete concepten, bijvoorbeeld metaforen, wordt ge-
articuleerd;

3. Van expliciet naar expliciet: combinatie (dit is het proces van het syste-
matiseren van concepten in een kennissystematiek);

4. Van expliciet naar impliciet: internalisatie (dit is het proces waarbij expli-
ciete kennis overgaat in impliciete kennis en opgenomen wordt in de er-
varing van het individu).

Om de waarde van de impliciete kennis voor de organisatie te vergroten, wordt
veel moeite gedaan om die kennis in de organisatie met anderen te delen. Het cre-
ëren van nieuwe kennis gaat niet vanzelf; er zal een gedeeld begrip van/over kennis
moeten ontstaan door middel van frequente, intensieve interactie. Een proces dat
zeer dynamisch en interactief is. 

2.2.3 Kennistransfer en Kenniscycli

Net als ‘Kennisinnovatie en Kenniscreatie’ is ook het paar ‘Kennistransfer en
Kenniscycli’ een nauw verwant en deels overlappend begrippenpaar. Transfer van
kennis kan cyclisch gebeuren (maar dat hoeft niet), kenniscycli gaan echter altijd
gepaard met kennistransfer. Argote & Ingram (2000) omschrijven kennistransfer
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binnen samenwerkingsrelaties als: “The process through which one (network)
member is affected by the experience of another.” Over deze beweging van kennis,
die Inkpen (2005) zo mooi beschrijft als ‘Knowledge Flow’, merkt Baum (2000) in
Inkpen (2005, p. 150) op: “... Firms acquire knowledge from an alliance partner by
gaining access to the skills and competencies the partner brings to the alliance.”
Inkpen voegt hieraan toe dat: “...for knowledge transfer to occur in alliances, strong
ties between the partners are necessary.”

Deze banden doen zich voor op drie niveaus in de organisatie en tussen organisa-
ties: het individuele, het groeps- en het instellingsniveau. Ze ontstaan door transfer
van zowel impliciete als expliciete kennis. Deze transfer is geen eenmalige be-
weging, ze komt voortdurend voor. Kenniscycli bestaan uit de volgende elementen:
uitwisseling van persoonsgebonden kennis, creëren van concepten, toetsing, con-
strueren van archetypen en niveauwisseling van concepten. Zowel kennistransfer
als kenniscreatie zijn geen lineaire maar cyclische en iteratieve processen. Ken-
nistransfer kan binnen een organisatie resulteren in een grotere kennisspiraal omdat
het invloed kan hebben op allerlei andere vernieuwing die ook gaande zijn in de
organisatie. Dat geeft aan dat voor kenniscreatie, -innovatie, -cycli en - transfer
altijd interactie en samenhang nodig is (Nonaka, 1995). Voor innovatie van kennis
zijn meerdere partijen nodig die zich met elkaar verhouden op het gebied van ken-
nis en die actief kennis uitwisselen. Kennisinnovatie en samenwerking zijn daar-
door begrippen die bij elkaar horen.

 
 
2.2.4 Samenwerking op kennisinnovatie

Innoveren en creëren van kennis is een complex proces van interactie dat middels
allerlei dynamische vormen van samenwerking plaats vindt. Organisaties krijgen te
maken met het verschijnsel dat kenniscreatie en -innovatie de relaties van mensen
betreffen en zich daarom voor doen binnen gezamenlijke activiteiten en werkpro-
cessen. Om dit zo goed mogelijk in te zetten voor de ontwikkeling van de orga-
nisatie, zullen dergelijke processen ‘gemanaged’ moeten worden. Er is echter een
groot verschil tussen het creëren en het managen van kennis. Managen gaat over
het beheren, delen, verspreiden van kennis en niet over het ‘maken’ van die kennis
(hoewel het één nauw met het ander samenhangt). Managen van kennis houdt in
dat er wordt gekeken naar de representaties van die kennis bij mensen. Naast wát er
gemanaged moet worden, is het ook belangrijk hóe dat gebeurt. Hier zijn heel wat
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principes voor geformuleerd, bijvoorbeeld door Gazendam (1993), Nonaka & Ta-
keuchi (1995), Sorge & Warner (2001). In principe gaan ze allemaal over het be-
schikbaar stellen van kennis en het vergroten van het bewustzijn dat delen en
onderhouden van kennis belangrijk is. Er zijn allerlei manieren om dit te stimuleren
en te organiseren en samenwerkend leren is één van die manieren.

2.2.4.1  Organisatievormen van samenwerkend leren

Voorbeelden van organisatievormen van samenwerkend leren zijn: Communities of
Practice, Collectief Leren, Interinstitutioneel Leren en Kennisnetwerken. Deze vier
vormen kunnen zich, net als kenniscreatie en kennistransfer (zie subparagrafen
2.2.3 en 2.2.4) afspelen op alle drie niveaus binnen en tussen organisaties. Een
korte toelichting op elke vorm:

1. Communities of Practice
Wenger (1998) definieert deze vorm van samen leren/innoveren als zijnde
een groep mensen die interesses, een stel problemen of een passie delen en
die hun kennis en ervaring op dat gebied delen en verdiepen door voort-
durend met elkaar te ‘interacteren’. Leden van de Community of Practice
helpen elkaar met het oplossen van problemen en verkennen nieuwe ideeën.
Een Community of Practice bestaat uit een combinatie van de volgende drie
handelingselementen:

 - een domein van kennis,
- een groep mensen die kenniskwesties aan de orde stelt, en
- een gedeelde handelspraktijk.
Volgens Wenger, McDermott en Snyder (2002) is dit geheel een ideale
kennisstructuur om tot innovatie te komen. Niet alleen groepen mensen met
gedeelde interesses kunnen Communities of Practice vormen, ook organi-
saties kunnen dat en zelfs groepen organisaties. Huysman en de Wit (2004)
geven aan dat deze kennisstructuur zeer geschikt is om interorganisationeel
de verbinding te leggen tussen leren en werken, mits er een gedeelde
werkpraktijk is en het leren/ de kennis in deze praktijk is ingebed.

 
2. Collectief Leren

De Laat en Simons (2002) beargumenteren dat collectief leren plaats vindt
als mensen samen leerprocessen ondergaan. Dit kan in allerlei varianten en
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op allerlei manieren. Collectief leren met collectieve processen en collec-
tieve uitkomsten is voor organisaties de meest ideale variant. Om tot col-
lectieve leeruitkomsten te kunnen komen, gaan lerenden namelijk expliciet
op zoek naar gedeelde nieuwe inzichten of theorieën, gerelateerd aan
problemen in het werk die meerdere mensen ondervinden. Leren heeft zo
de meeste kans om te leiden tot veranderingen in het werk en dat is effectief
voor een organisatie. De collectieve leeruitkomsten moeten eigenlijk vooral
expliciete kennis opleveren. Huysman en de Wit (2004) geven aan dat de
meest ideale situatie er één is waar ieder van elkaar weet wat iedereen weet,
mensen elkaar kunnen vinden om kennis uit te wisselen en zo effectief kun-
nen handelen. Deze eigenschappen zijn als het ware prestatie-indicatoren
voor goede kennisallianties. Zijn die indicatoren in voldoende mate aan-
wezig dan kan kennisinnovatie in die samenwerking geslaagd worden
genoemd. Mittendorff (2003) geeft in haar onderzoek naar collectief leren
in Communities of Practice aan dat de uitkomsten van collectief leren in
een Community of Practice vaak van waarde zijn voor de groep, maar niet
altijd voor de organisatie. Daarom beveelt ze managers aan om Commu-
nities of Practice te leren herkennen en het leren daarbinnen zodanig te
faciliteren dat het de gehele organisatie ten goede komt. 

 
3. Interinstitutioneel Leren

Dit type leren vindt ook plaats in een Community of Practice en heeft als
specifieke eigenschap dat deze Community vrij complex is en over de gren-
zen van kleine onderliggende Communities heen reikt. Hier gaat het name-
lijk om kennissamenwerking die vorm krijgt tussen organisaties. De ken-
nisinnovatie ontstaat op dezelfde manier als bij andere vormen van ge-
zamenlijk leren, met dit verschil dat strategische of concurrentiebelangen
van de organisaties de interactie kunnen beïnvloeden. Inkpen (2005, p. 155)
haalt hierbij de volgende uitspraken aan van Hamel 1991, Inkpen &
Beamish 1997 en Yan 1998: “Learning from an alliance-partner is a key
determinant of bargaining power and alliance -stability. Firms that can
learn quickly are able to acquire partner skills, reducing their dependence
and increasing their bargaining power ... Thus if partner firms regard their
alliance as a learning race field, the partner learning faster will be mo-
tivated to leave the alliance. If the attitude towards learning is non com-
petitive, however, destabilizing forces will be less likely and greater sym-
metric learning may occur.” Interinstitutionele leerprocessen kunnen ver-
stoord worden door onderlinge competitie tussen de organisaties, maar hoe
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gemotiveerder men is om te leren des te minder last men daar waarschijn-
lijk van heeft. Bij strategische kennisallianties tussen onderwijs en bedrijfs-
leven wordt uitsluitend interorganisationeel geleerd. Concurrentiestrijd kan
het evenwicht van een dergelijke relatie danig verstoren, hoe gemotiveerd
men individueel ook is om te leren. Het is van groot belang dat de samen-
werkende partijen afspraken maken om het risico op dergelijke competi-
tieve situaties zo klein mogelijk te laten zijn. 

 
4. Kennisnetwerken

Netwerken kunnen gezien worden in termen van relaties, structuren, positie
en processen waar geleerd wordt binnen een specifieke dynamiek van het
netwerk. Een netwerk is een flexibele en complexe vorm van samenwerken
waarin afstemming plaatsvindt op allerlei fronten. In een kennisnetwerk
speelt afstemming en samenwerking op kennis de grootste rol, maar er
speelt meer mee. Actoren binnen het kennisnetwerk zijn individuen, groe-
pen of organisaties, elke actor neemt zijn eigen vermogen mee om activi-
teiten uit te voeren en bronnen te beheren. Men geeft elkaar toegang tot
bronnen om gezamenlijk tot activiteiten te kunnen komen. De belangen
daarbij hoeven niet identiek te zijn. Er kunnen in netwerken ook indirect
belanghebbenden zijn, die door de netwerkleden soms worden betrokken.
Men leert niet alleen van en met elkaar, maar is in sommige gevallen ook
van elkaar afhankelijk bij bijvoorbeeld productieprocessen, kennis van de
producten, de toegang tot kennis. 

Deze vier vormen van samenwerkend leren kunnen zich allemaal op een bepaalde
manier en in verschillende mate voor doen bij samenwerkingsrelaties tussen onder-
wijs en bedrijfsleven. Het kennisnetwerk komt het meeste voor. In een dergelijke
samenwerkingsrelatie wordt soms collectief geleerd, zijn er Communities of Prac-
tice en kán de samenwerking interorganisationeel zijn. In dit onderzoek staat een
bepaald type interorganisationeel kennisnetwerk centraal: de strategische kennis-
alliantie tussen het ROC en het bedrijfsleven.

2.2.4.2  Samengevat: Kennisinnovatie is relationeel

Uit bovenstaande blijkt dat kennisinnovatie vooral een kwestie is van het omzetten
van impliciete in expliciete kennis en dat aan het welslagen daarvan menselijke re-
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laties ten grondslag liggen. Neemt men bij die uitwisseling de geestelijke vrijheid
om creatief allerlei nieuwe combinaties te vormen, dan ontstaat er zeker innovatie
van kennis. Hoe dynamischer de uitwisseling tussen verschillende mensen is, hoe
meer relaties daartoe gelegenheid geven, hoe beter deze uitwisselingen worden
georganiseerd, des te groter is de kans dat kennisinnovatie plaats vindt. Deze ken-
nisinnovatie kent meerdere fases van ontwikkeling. Vanuit het perspectief van het
individu en de organisatie kent een innovatieproces twee fases: die van inventie of
creatie en die van implementatie (Nonaka & Takeuchi,1995). In de innovatie-
literatuur worden ook wel andere indelingen gehanteerd, bijvoorbeeld die van Dosi
(1988) of die van Senker (1995):

1. de initiatie- of startfase,
2. de ontwikkelfase,
3. de implementatie en afrondingsfase.

Soms wordt er ook nog de onderhouds- en beheersfase aan toe gevoegd (Cooper &
Kleinschmidt, 1990). Een innovatie onderscheidt zich van een inventie doordat
naast de fase van het bedenken ook fases van realisatie en implementatie aanwezig
zijn. Innovatie is een langer durend proces dan inventie. Uitwisseling, samenwer-
king en reacties op innovatie zijn van groot belang bij dat proces. Kennisinnovatie
en samenwerkingsrelaties horen bij elkaar, kennisinnovatie is relationeel. Hoe de
kwaliteit van de relatie de kwaliteit van de innovatie kan beïnvloeden is daarbij een
heel belangrijke vraag. Daarop wordt nader ingegaan in Hoofdstuk 3. Hoe be-
langrijk kennisinnovatie is voor zowel het individu-op-zich als de organisatie-als-
geheel, daarover meer in de volgende paragraaf.

2.3 EEN LEVEN LANG LEREN

Omdat kennis in de huidige (kennis-)economie snel veroudert, is kennisinnovatie
van groot belang. De kenniscycli zijn zo kort dat voortdurende bijstelling van de
reeds verworven kennis nodig is. Deze bijgestelde kennis zal vervolgens door de
werknemers aangeleerd en toegepast moeten worden. En dat aanleren is niet een
eenmalige kwestie, werknemers zullen moeten blijven bijleren. Ontwikkelingen in
de technologie, productietechnieken, wijzigingen in wereldmarkten en nationale
behoeften laten dat telkens zien.
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Niet alleen het werk wijzigt, beroepen en beroepsstructuren doen dat ook. Bell
kwam in 1974 met de notie dat de economie en het werk kennisintensief zouden
worden en dat dat consequenties zou hebben voor de beroepenstructuur en voor
onderwijs. De ‘Kennisexplosie’, een term die Giere (1994) gebruikt voor het snel
toenemende belang van kennis in een steeds meer versnellende samenleving,
maakte dat kennis die men in de schoolbanken opdoet snel verouderd is en niet
meer aansluit op de ontwikkelingen in het werk of de samenleving. Het zogenoem-
de ‘front-end-model of schooling’ bleek een absurdum volgens Giere. Het besef
ontstond dat er niet meer uitsluitend in een bepaalde, scherp afgegrensde periode in
het leven (schools) geleerd moet worden. Er werd een andere rol en timing voor
scholing bepleit in bijvoorbeeld: ‘Learning to Learn’ (Faure, 1972), ‘Anticipatory
learning’ (Botkin, Elmandjara & Malitza, 1979), ‘Learning for tomorrow’ (Toffler,
1974) en ook in ‘The Deschooling Society’ (Illich, 1970). De klaarblijkelijke kloof
tussen school en samenleving moest overbrugd worden. In plaats van veroordeeld
te zijn tot een steeds toenemend aantal jaren van leerplichtigheid in de jeugd, zou
scholing gedurende het hele leven plaats moeten vinden en voor volwassenen beter
toegankelijk moeten worden. Dit worden lerende of educatieve samenlevingen ge-
noemd (Faure, 1972; Coffield, 2000). Samenlevingen moeten leren, organisaties en
individuen ook. Dergelijke organisaties heten tegenwoordig ‘Lerende Organi-
saties’. Bij individuen spreekt men van ‘een leven lang leren’ wat betekent dat
iedereen het hele beroepsleven lang moet bijleren. Scholing stopt niet als men op
zijn/haar 18e of 23e levensjaar van school komt met een diploma op zak. In de
nieuwe baan zal al gauw blijken dat zelfs de kennis van de kersverse schoolverlater
weldra verouderd is. Iedere werknemer, jong of oud, moet blijven bijscholen om
zijn/haar kennis up-to-date te houden. En dat is nodig om aan het werk te kunnen
blijven.

2.3.1 De geschiedenis van het begrip een ‘Leven Lang Leren’

Een ‘Leven Lang Leren’ is een term die momenteel sterk in de belangstelling staat,
maar dit begrip is niet van deze tijd alleen. Het kent een lange geschiedenis en is
nauw verbonden met complexe begrippen als: ‘Education Permanente’ en ‘Bil-
dung’, waarvan de betekenis in de loop der tijd veranderde. Alle drie betreffen ze
het voortdurende leren, maar hun betekenissen verschillen. Om het Leven Lang
Leren hierbij te kunnen plaatsen, zullen deze drie begrippen hieronder toegelicht en
in hun tijd geplaatst worden.
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2.3.1.1  Bildung

‘Bildung’ is het oudste begrip van de drie en gaat terug tot de (Duitse) middel-
eeuwen. Het ontstond waarschijnlijk toen Meister Eckhart in het kader van zijn
Imago-Dei leerstellingen het woord Bildung gebruikte om er mee aan te geven dat
we gevormd worden door God en naar zijn beeld. Dat doen we niet zelf, dat doet
God met ons en wij ondergaan dat proces. Bildung is hier een theologisch begrip.
In de 18e eeuw verandert de inhoud van het begrip onder invloed van de Ver-
lichting. Dan ontwikkelt zich een mensbeeld dat uit gaat van het rationeel denken
en handelen van de mens-zelf. Onder leiding van Shaftesbury wordt het begrip ge-
seculariseerd: de mens moet zelf vervolmaakt worden door de gemeenschap waarin
hij leeft. De pedagoog Pestalozzi omschrijft dit in zijn boek ‘Abendstunde der Ein-
siedlers’ en Goethe in zijn werk ‘Wilhelm Meister’. In het begin van de 19e eeuw
verandert deze verlichte betekenis door invloeden uit het Duitse Idealisme van
bijvoorbeeld Fichte. Hij geeft in zijn werk: ‘Das Ich als Werk meiner Selbst’ aan
Bildung de betekenis van de vaardigheid van het individu om zichzelf te vormen.
Von Humboldt maakt van Bildung een (politiek) programma met als strekking: De
behoefte aan Bildung is bij iedereen in aanleg aanwezig, en hoeft alleen maar ‘ge-
wekt’ te worden: iedereen moet toegang krijgen tot Bildung. Hij ontwikkelt daartoe
een schoolsysteem om bij een ieder op eigen persoonlijke wijze de behoefte aan
Bildung te wekken. ‘Een ieder’ moet hier opgevat worden als: iedereen die in die
tijd studeerde aan een universiteit. In de 20e eeuw wordt het begrip gebruikt op alle
hierboven omschreven manieren en verbonden met uiteenlopende thema’s als
onderwijspolitiek en het voorkómen van sociale uitsluiting. Of met vorming van de
jeugd, zoals een willekeurig gekozen titel van een Nederlands werk over Bildung
laat zien: ‘Voor ‘t leven: studies over Jeugdvorming in onzen tijd.’ (Van Luyck,
1916). Bildung is dus een complex begrip dat in de loop der tijd is veranderd. De
definitie van von Humboldt is de meest geformaliseerde en die luidt: “Die Anre-
gung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneigung der Welt ent-
falten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit füh-
ren” (uit: Hartmut von Hentig, 1996). Bildung is een typisch Duits begrip, gerela-
teerd aan: Erziehung, in het Engels: Education en in het Nederlands: Algemene
ontwikkeling.



De achtergrond van Leren&Werken 33

2.3.1.2  Education Permanente

Het begrip ‘Education Permanente’ stamt uit de 19e eeuw en is een sociaal-maat-
schappelijke term die in Frankrijk opkwam aan het eind van die eeuw (onder
andere via Condorcet) en vooral de betekenis had van: brede persoonlijke alge-
mene ontwikkeling. De term komt ook nu nog voor en wordt vaak als synoniem
gebruikt voor voortdurende scholing van met name volwassenen of voor vormings-
werk. Rasmussen (1970) omschrijft de term ‘Permanent Education’ als: “... a new
concept which comprises the whole field of education spread out over the lifetime
of a person, in appropriate stages and periods, taking into account the continue
development of the abilities, motivations and aspirations as they vary with age and
with the settings in which the individual is placed from period to period in his life.”
De laatste tijd wordt het begrip ook gekoppeld aan een ander, zeer recent begrip:
‘EVC’ (Eerder of Elders Verworven Competenties). Dit is een methodiek om
informeel leren, dat wil zeggen leren in een niet-schoolse setting, te waarderen met
formele onderwijskwalificaties. Van Dale (1999) geeft als definitie: “Voortdurend
leren en bijscholen om snel verouderde kennis bij te spijkeren”. Dit lijkt op de defi-
nitie van een leven lang leren.

 
2.3.1.3  Een Leven Lang Leren

In de tweede helft van de 20e eeuw kregen de termen Education Permanente en
Bildung er een verwante term bij: het ‘Leven Lang Leren’. Dit laatste begrip is niet
synoniem aan de vorige twee, het onderscheidt zich ervan door een beperkter
betekenisgebied. In plaats van persoonlijke vorming kwam het accent te liggen op
scholing en werd ‘leren’ geplaatst in een economische context. Dit accent ontstond
mede omdat de samenleving in die periode herstellende was van twee wereld-
oorlogen en sociaal-economische malaise. Alle zeilen moesten bijgezet worden om
uit dat dal te komen en iedereen moest daar zijn/haar bijdrage aan leveren. Het
pleidooi dat ook volwassenen moeten blijven leren is na de Tweede Wereldoorlog
vooral gedaan uit sociale en economische noodzaak.

Aan het eind van de 20e en het begin van de 21e eeuw wordt het accent nog sterker
gelegd op de economische noodzaak van leren. Mét het groeiende belang van ken-
nis en de toenemende globalisering wordt het voortdurende leren in de negentiger
jaren van de vorige eeuw duidelijker dan ooit hoog op de agenda gezet, wereld-
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wijd. Belanger (1994) geeft aan dat er een verandering gaande is tussen wat hij
noemt de drie componenten van lifelonglearning (de Engelse term voor levenlang-
leren): het initiële onderwijs, het volwassenenonderwijs en de context van leren.
Hij constateert in de afgelopen 20 jaar een snelle uitbreiding van het volwassenen-
onderwijs, ook wel Adult Education genaamd. Deze groei wordt zelfs een wereld-
wijde explosie van leren genoemd (Bélanger,1991) (Carron & Carr-Hill, 1991).
Rubenson (1998) (Rubenson, 1998, zoals genoemd in Ball & Larson, 1998) meldt
dat in een geïndustrialiseerd land als Zweden 50% van de bevolking participeert in
volwassenen onderwijs. Ook in een ontwikkelingsland als Colombia wordt deze
kennisexplosie geconstateerd door Psacharapoulos (1992). Bélanger (1994) haalt
drie redenen aan voor deze ‘explosie-van-leren’: 

1. De wereldwijde verhoging van de scholingsgraad;
2. De behoefte aan bijscholing in verband met veranderingen in productiepro-

cessen en diensten; 
3. De afname van het belang van werk en de toename van vrije tijd gedurende

en na het productieve leven.
 
Daarbij ziet hij een sterk veranderende rol van de overheden en multinationale
organisaties, waarbij men het individuele (universele) recht van haar burgers om te
leren inzet om economische ontwikkeling en groei te verkrijgen. Sommige geïn-
dustrialiseerde landen als Canada, Engeland (Sargant, 1993) of Japan (Okamoto,
1994) en sommige ontwikkelingslanden (Carron & Carr-Hill, 1991) hebben zelfs
onderzoek laten doen onder huishoudens om de participatiegraad van onderwijs te
meten bij de leden van die huishoudens en (hun) bijscholing te stimuleren. Een
leven lang leren is wereldwijd aan de orde en neemt in veel landen in omvang toe.

2.3.1.4  Plaatsing in een economische context

Het doel van Bildung en Education Permanente is wezenlijk anders dan dat van een
Leven Lang Leren. Bij de eerste twee begrippen staat vooral de ontwikkeling van
individueel geluk en persoonlijke vorming voorop, bij het laatste begrip staan eco-
nomische belangen meer op de voorgrond. Toolsema (2003) haalt publicaties van
Unesco en de OECD aan waarin gesteld wordt dat een leven lang leren in de 21e

eeuw met name in een economische context is geplaatst om de werkgelegenheid te
bevorderen, om door met adequate (bijgeleerde) kennis te kunnen werken, produc-
tiviteit te ontwikkelen en productief te kunnen blijven (OECD, 1997). De zinsnede
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van de Wereldbank (2003): “The emerge of the global knowledge economy has put
a premium on learning” wordt vaak geciteerd als illustratie van het (economisch)
belang van leren. In het beroepsonderwijs wordt een levenlangleren gekoppeld aan
de begrippen ‘employability’ en ‘duaal leren voor volwassenen’. In het ‘Dossier
Levenlangleren’ (Ministerie van OCW, 2008) wordt dit aldus gemotiveerd: “De
kansen op de arbeidsmarkt nemen toe voor mensen die hun kennis en vaardigheden
op peil houden. Dat is bovendien hard nodig voor de kenniseconomie. Het minis-
terie van OCW wil daarom dat het voor iedereen mogelijk is om te blijven leren,
juist ook tijdens de loopbaan.” Op haar website (juni 2008) ‘Over levenlangleren’
staat: “... OCW ziet leren als een blijvend onderdeel van het leven, en vooral ook
van het werken. Het gaat uiteindelijk om het blijvend inzetbaar zijn in het
arbeidsproces, of: employability voor iedereen.” Een stellingname, die past bij de
doelen die Nederland zich als EU lidstaat heeft gesteld in de Lissabon strategie zo-
als geformuleerd in 2000. Deze strategie wordt in de volgende subparagraaf toe-
gelicht.

2.3.2 Lissabon-akkoorden

In de Europese Unie heeft men de ambitie geformuleerd om de plaats te versterken
van de Europese lidstaten in de Kenniseconomie met behulp van een levenlang-
leren. Deze ambitie is mede gemotiveerd door het gegeven dat niet-westerse econo-
mieën, vooral de Aziatische en Indiase, heel snel groeien en de economie van Euro-
pa bedreigen. Europa moet daarom als geheel sterk en innovatief zijn. In Lissabon
hebben de Europese Unie (EU)-landen zich in 2000 verplicht om in 2010 de best
presterende kenniseconomie van de wereld te worden. Nederland heeft zelf de
ambitie uitgesproken om binnen de EU bij de top drie te willen behoren De EU
doelstelling voor een levenlangleren luidt: het percentage 25-64 jarigen die in 2010
deelnemen aan leeractiviteiten bedraagt 12.5%. Nederland heeft zichzelf daarbij de
doelstelling gegeven van 20% (Ministerie van OCW, 2007).

In 2005, vijf jaar na de start van de Lissabonstrategie, maakte de Europese Com-
missie (onder leiding van Barroso) de balans op. Het bleek dat de resultaten slechts
ten dele positief waren. De prestaties van de Europese economie op het gebied van
groei, productiviteit en werkgelegenheid bleven bijvoorbeeld achter, en er werd
geconstateerd dat er ook nog in 2005 onvoldoende in onderzoek en ontwikkeling
geïnvesteerd werd. Ook de conclusies uit een rapport uit 2004 ten behoefte van de
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Raad van Europa waren (zeer) kritisch: er werd bijvoorbeeld geconstateerd dat er
een gebrek aan politieke daadkracht heerste, de agenda te ambitieus was en er
tegenstrijdige prioriteiten gehanteerd werden.

De Commissie besloot naar aanleiding hiervan meer aandacht te besteden aan ver-
eiste maatregelen in plaats van aan concreet cijfermatige doelstellingen voor 2010.
Met het oog op meer en betere banen wil de Commissie onder andere meer in men-
selijk kapitaal investeren door verbetering van het onderwijs en van de beroeps-
vaardigheden. De Europese Raad bevestigt de centrale plaats van onderwijs en op-
leiden in het EU programma ‘Levenslang leren 2007-2013'. De (Europese) inves-
teringen moeten vooral gericht zijn op gebieden met een hoog economisch en
maatschappelijk rendement en de commissie roept op om de hinderpalen voor
publiek-private partnerschappen (van het onderwijs) met het bedrijfsleven weg te
nemen (bron: SCADplus 291106, samenvattingen van de wetgeving van de acti-
viteiten van de Europese Unie) Het Ministerie van Economische Zaken is verant-
woordelijk voor het Nationaal Hervormingsprogramma van Nederland in het kader
van de Lissabonstrategie. In het Voortgangsrapport (2006) wordt opgemerkt dat de
Nederlandse ambities wel erg hoog zijn en dat er verbeteringen nodig zijn om de
doelstellingen te halen. In de Tabel 2.1 uit dit rapport wordt een overzicht gegeven
van de voortgang op de doelstelling ‘Menselijk Kapitaal’ waarbij die van Neder-
land afgezet wordt tegen de 25 EU-lidstaten en de streefwaarden in 2010.

Hieruit blijkt dat de Nederlandse scores met name op het gebied van een levenlang-
leren niet echt vooruit gaan, maar zelfs een beetje achteruit. In bijlage 2 van het
Voortgangsrapport (2006) worden de scores vermeld van Nederland ten opzichte
van de andere 25 EU lidstaten op de structurele indicatoren van de Lissabon-
akkoorden, bijvoorbeeld: Op indicator 3 ‘Arbeidsparticipatie’ neemt Nederland
binnen de EU in 2005 de 2e tweede plaats in, Op indicator 4 ‘Arbeidsparticipatie
van oudere werknemers’ in 2005 de 11e plaats, Op indicator 6 ‘Opleidingsniveau
jongeren’ in 2005 en in 2004 de 19e plaats . De uitkomsten zijn in ieder geval voor
wat betreft een leven lang leren (nog) niet in lijn met de ambities. Ook dit is een
element van de kenniseconomie dat complexer is dan wellicht gedacht werd.
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Tabel 2.1   EU doelstellingen onderwijs 2010

situatie 2003 situatie 2005 streefwaarde
2010

Neder-
land

EU 25 Neder-
land

EU 25 Neder-
land

EU 25

aantal voortijdig
schoolverlaters

14.2% 16.2% 13.6% 14.9% 8.0% 10.0%

aantal mensen met
diploma in het hoger
secundair onderwijs als
% van de 20-24 jarigen
in de periode 2000-2010

74.5% 76.6% 74.7% 77.3% 85.0% 85.0%

percentage volwassenen
dat deelneemt aan
LevenLangLeren

17.4% 9.2% 16,6 % 10.8% 20.0% 12.5%

2.3.3 Sociaal - economische motieven

Zoals hierboven aangegeven is een leven lang leren een gevolg van het besef dat
we in een kennisintensieve maatschappij leven. Voor de hand zou liggen om dan
van een kennismaatschappij te spreken, maar kenniseconomie is de gangbare term
geworden. Deze benaming is te verklaren door de redenering te hanteren dat er in
deze samenleving vooral geleerd wordt voor het werk en de economie op kennis
drijft.

2.3.3.1  High Skills en Low Skills

Toolsema (2003) verklaart het gegeven dat de huidige sociaal-economische ont-
wikkelingen in de maatschappij aangeduid worden met de term ‘Kenniseconomie’
door te stellen dat de kennisintensieve samenleving afhankelijk is geworden van de
praktische toepassing van kennis op processen. Dit zijn vaak (informatie-)techno-
logische processen. ICT wordt breed toegepast, kennis wordt sneller dan voorheen
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verwerkt, gecodeerd en verspreid. Kennisdeling ontstaat veel sneller dan vroeger.
Kennisbronnen worden onduidelijker en kennis wordt zeer fragmentarisch. Intel-
lectueel eigendom van kennis is daardoor moeilijker vast te leggen en dat kan de
concurrentiepositie van organisaties verzwakken.

Er zijn (daardoor) twee bewegingen ontstaan: enerzijds willen/kunnen zeer gespe-
cialiseerde werknemers hun kennis maar met een heel kleine groep delen en ander-
zijds willen grote groepen mensen hun kennis met ‘iedereen’ delen. Kennisnetwer-
ken worden hoe dan ook van groot belang. Dit vergt andere capaciteiten van orga-
nisaties en individuen.

David en Foray (2002) geven aan dat vaardigheden met betrekking tot teamwork,
communicatie en leren in toenemende mate belangrijk worden. De OECD (2001)
voegt daaraan toe dat vooral mensen in de informatietechnologie, maar ook andere
werknemers die met hoogwaardige kennis omgaan, de zogenaamde Kenniswerkers,
over High Skills moeten beschikken. Ze moeten hoger opgeleid zijn omdat ze
probleemoplossend, creatief en abstract moeten kunnen denken. Brown (Brown,
Green, & Lauder (eds.), 2001, pp. 1-55) geeft aan dat in de 21e eeuw High Skills
nodig zijn vanwege de globalisering en het competatief denken. De westerse we-
reld zou volgens Poire & Sabel (1984) door snel te investeren in krachtige kennis-
innovaties een nieuwe economische voorsprong kunnen behalen op de snel opko-
mende hightech economieën uit Azië en India. Dit in relatie tot flexibel produ-
cerende ondernemingen met kwalitatief hoogwaardige productie (Streeck, 1989).
Reich (1992) stelt dat er naast kennisintensiviteit in de productie-industrie ook ken-
nisintensiviteit zal ontstaan in de dienstensector.

De Amerikaanse Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, de
SCANS, (1991) signaleert het ontstaan hierbij van High Performance Workplaces
(HP’s). Deze werkplekken worden bemenst door hoog opgeleide werknemers, de
Kenniswerkers, die beschikken over High Skills. Er wordt een High Skills Policy
ontwikkeld met de volgende redenering: Voldoende investering in het onderwijs
leidt tot een hoog opgeleide bevolking die te werk kan worden gesteld in High
Performance Workplaces (SCANS, 2001). Tegelijkertijd met de groeiende aan-
dacht voor High Skills, ontstaat er een soort tegenbeweging. Er wordt maatschap-
pelijk en uit de hoek van het onderwijs aandacht gevraagd voor het feit dat de sa-
menleving niet alleen uit High Tech of High Performance Workplaces bestaat maar
ook uit ‘Workplaces’ waar andere vaardigheden nodig zijn: de Low Skills. Ook
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werknemers op dergelijke werkplekken moeten een leven lang leren, ook zij heb-
ben nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes nodig.
 
Dit is één van de redenen waarom een jaar of 10 geleden bij de start van de herin-
richting van het middelbaar beroepsonderwijs een nieuw kwalificatieniveau van
beroepsbeoefenaars is ingesteld, dat van niveau 1: de assistent-beroepsbeoefenaar.
Dit niveau gaat vooraf aan het toen reeds bestaande niveau 2: de beginnend
beroepsbeoefenaar, het toenmalige startniveau van het MBO. Hoewel Toolsema
(2003) aangeeft dat het bij de kenniseconomie vooral om het leren voor werk op de
hogere niveaus gaat, de high skills, klopt dat dus niet in een groot deel van de
Nederlandse onderwijspraktijk. Ook dient men een levenlang te leren voor werk
waar low skills voor nodig zijn. Gelukkig zijn die ook nodig in de kenniseconomie.

2.3.3.2  Naast economische ook sociale aspecten

Zelfs met bovenstaande aanvulling dekt de term Kenniseconomie niet helemaal de
lading van de veranderingen in de huidige samenleving. Er zitten namelijk niet
alleen economische maar ook sociale dimensies aan die veranderingen. Een leven-
langleren geldt daarom niet alleen voor het leren van andere competenties voor
werk, ook het leren van andere competenties voor sociale participatie is aan de
orde. Eimers, Nieuwenhuis en Westerhuis (2004) geven aan dat scholing niet al-
leen ten dienste staat van de economie, maar ook van bijvoorbeeld de sociale inte-
gratie van het individu (in die maatschappij). Dit hebben ze weergegeven in Tabel
2.2.

Ook het Ministerie van OCW omschrijft in haar website ‘Over levenlangleren’ in
juni 2008 niet alleen het economische belang van een levenlangleren voor werk, ze
geeft ook nadrukkelijk het maatschappelijke belang er van aan. Dat belang is echter
wel pas de laatste tijd belicht, nu blijkt dat er grotere groepen dan ver wacht niet
meer aan kunnen haken bij de kennisprestaties die van elke werknemer worden
verwacht. Hoewel al vaak aangegeven, bijvoorbeeld in het ‘Dossier Armoede in
Nederland’ (2002) en door de Wilde (2001), blijkt dat employability niet voor
iedereen in de maatschappij is weggelegd.
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Tabel 2.2   CINOP (2004) Dimensies en niveaus kennissamenleving

sociale dimensie economische dimensie

niveau van individu sociale aansluiting arbeidsmarktpositie,
employability

niveau van organisatie sociale innovatie
(flexibiliteit, HRM)

personeelsvoorziening,
innovatiekracht (lerende
organisatie)

niveau van samenleving sociale cohesie, bestrijding
non-participatie, versterking
burgerschap

werkgelegenheid,
concurrentiekracht,
productiviteit

Er dreigen concreet groepen uitgesloten te worden van participatie aan de kennis-
economie. Vandaar dat (pas) in 2008 nadrukkelijk de volgende aanvulling gegeven
wordt op de ministeriele omschrijving van een levenlangleren: “Een levenlangleren
heeft ook een sociaal belang. Er zijn grote groepen mensen, die geen betaalde ar-
beid (meer) verrichten, zoals gehandicapten, gepensioneerden en arbeidsongeschik-
ten, maar bijvoorbeeld ook huisvrouwen en huismannen. Ook zij moeten zich kun-
nen ontplooien. De behoeften die bij deze groepen leven zijn gelijkwaardig aan de
behoeften die op economische overwegingen zijn gebaseerd.” (OCW website van 5
juni 2008) Naast de nadrukkelijke uitbreiding in 1996 van de private taakstelling
van het ROC, is ook de publieke taakstelling van het ROC niet voor niets uitge-
breid in 2000. En zo komen de begrippen: Bildung, Education Permanente en een
LevenLangLeren bij elkaar: zowel voortdurend leren voor het werk als voor het
leven. Een LevenLangLeren is dus niet alleen maar werk-gerelateerd. Toch wordt
het aspect ‘werkgerelateerdheid’ van LevenLangLeren meer belicht in dit onder-
zoek dan het aspect ‘levengerelateerdheid’, omdat de samenwerking tussen onder-
wijs en bedrijfsleven op innovatie van competenties (beschouwd als: kennis, hou-
ding en vaardigheden) bij Leren&Werken centraal staat.

2.3.4 Een Leven Lang Leren voor de beroepsbevolking

Kenmerken van de kenniseconomie, zoals de toegenomen behoefte aan ‘kennis-
werkers’ (dit is de term die Kessels (2002) gebruikt voor hoger opgeleide werkne-
mers), impliceren dat het zich continu ontwikkelen de enige manier is voor werk-
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nemers om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van werk. Leren hoort niet meer
slechts bij die fase in het leven waarin men zich voorbereidt op economische en
sociale zelfstandigheid. Leren hoort bij de gehele duur van het leven, ook tijdens
het werk. Zo komen Leren&Werken dichter bij elkaar en is leren niet meer uit-
sluitend het geprivilegieerde domein van onderwijsinstellingen. Ook het bedrijfs-
leven zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen bij het vormgeven van een
levenlangleren voor haar werknemers. Op deze manier schets Nieuwenhuis (2006)
de beginsituatie van leren en werken in een voorstudie naar duale leertrajecten voor
werkenden en werkzoekenden. Hij legt hierbij de nadruk op de noodzaak van het
leren gedurende het gehele leven voor (behoud van) werk middels duaal leren. Het
ministerie van OCW (2004) noemt een drietal trends uit de kenniseconomie die
raakvlakken hebben met het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In de tweede trend:
‘Het individu in de complexe samenleving’, wordt over een Leven Lang Leren op-
gemerkt: “... Men moet werken aan een continue (leer)loopbaan. Leren en werken
zijn niet langer opeenvolgende levensfases maar elkaar afwisselende processen...
Nog steeds ligt het zwaartepunt op leren voorafgaand aan werken, maar het be-
roepsonderwijs zal ook moeten inspelen op de behoefte aan leren tijdens de loop-
baan: een levenlang leren.” (pp. 23-24). Over de ambities van Nederland voor een
levenlangleren inzake de Lissabon-akkoorden wordt opgemerkt: “De deelname aan
levenlangleren activiteiten is in Nederland hoog vergeleken bij de meeste Europese
landen. Toch kampt Nederland met een groot aantal mensen dat het onderwijs
verlaat zonder startkwalificatie (dat is niveau 2 in de kwalificatiestructuur van het
MBO) met een dreigend tekort aan hoger opgeleiden (met name in de bèta- en
technieksector), een lage arbeidsparticipatie en scholingsdeelname van oudere
werknemers en vrouwen en een toenemende werkeloosheid.” (p. 99). Alle cate-
gorieën ‘lerenden’ moeten dus letterlijk en figuurlijk meetellen voor onze Lissa-
bon-ambities.

2.3.4.1  Nieuwe professionaliteit, nieuwe balans

Ten aanzien van onze ambitie om in 2010 bij de drie meest innovatieve landen van
Europa te horen, is nog wel enige bezinning op andere manieren van innovatie
nodig. Nieuwenhuis (2006) bijvoorbeeld draagt daaraan bij door zich af te zetten
tegen een lineair model van innovatie. Die vindt volgens hem meer interactief dan
lineair plaats, binnen moderne bedrijfsprocessen wordt continu geleerd en geïn-
noveerd. Uiteraard blijven de oude routines in het werk heel belangrijk, maar ver-
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anderingen van die routines is het wezen van werkelijke innovatie. Om te over-
leven, zegt ook Nieuwenhuis, zullen organisaties leren en produceren moeten com-
bineren. Dit is een nieuwe taak voor zowel het bedrijf als het onderwijs. Hij onder-
kent daarbij dat deze nieuwe maatschappelijke taak van het beroepsonderwijs niet
gemakkelijk is, het beroepsonderwijs moet immers de vaklieden leveren die straks
de innovatie in bedrijven en instellingen gaan verzorgen. Nieuwenhuis bepleit een
professionele koers richting een flexibel bestel voor een leven lang leren waarvoor
in het beroepsonderwijs de toon wordt gezet, in deze rol moet het ROC nog be-
hoorlijk groeien. Er moet gezamenlijk een nieuwe professionaliteit ontwikkeld
worden. Daartoe zal naar nieuwe combinaties en nieuwe vormen van samen-
werking gezocht moeten worden. De kwalificatiestructuur van het MBO wordt
tegenwoordig nadrukkelijk gezamenlijk ingericht, competenties worden tripartiet
vastgesteld (onderwijs-overheid-bedrijfsleven). Maar in welke mate en hoe ver-
bindt men zich evenwichtig met elkaar? Het vinden van een nieuwe balans hierin is
geen sinecure.

2.3.4.2  Competenties leren voor werk

Om te kunnen werken zijn competenties nodig om dat werk uit te voeren. Com-
petenties zijn meer dan intellectuele kennis alleen, ze omvatten ook vaardigheden
en attitudes. Op al die drie elementen van de competenties doen zich veranderingen
voor. Nijhof (2006) definieert ‘Competentie’ als een begrip dat slaat op bekwaam-
heid. Men is competent als men in staat is adequaat te handelen. Hij onderscheidt
een brede opvatting van het begrip, namelijk: Sleutelkwalificaties en een smalle
opvatting, namelijk: Functiegerelateerde Bekwaamheid. Het verschil tussen beide
is dat sleutelkwalificaties niet uitsluitend gericht zijn op competenties met betrek-
king tot het uitoefenen van werk maar bijvoorbeeld ook op competenties met be-
trekking tot het persoonlijk redzaam zijn in de maatschappij en het sociaal kunnen
functioneren in de samenleving. Dat onderscheid in kwalificaties maakt Toolsema
(2003) ook, hij stelt zich daarbij vragen als: Welke competenties zijn nodig voor
werk nu en in de toekomst? Hij signaleert een aantal trends in de veranderende
context van werk en haalt David & Foray (2002) aan die wijzen op het toenemende
belang van teamwork, communicatie en leervaardigheden en met name het gene-
rieke leervermogen (dit in verband met het flexibel in kunnen spelen op steeds wis-
selende omstandigheden in leren en werken). Ook worden de High Skills genoemd,
(even)als creatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Hij merkt op
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dat er twee verschuivingen zichtbaar zijn: het toenemende belang van performance
binnen de context van het beroep en de groeiende aandacht voor individueel ge-
stuurd en contextueel leren. Vooral het leren handelen in de beroepscontext staat in
de belangstelling. Zo benoemt hij een drietal groepen competenties: voor werken,
voor leren en voor loopbaanontwikkeling. Aan de hand van enkele schema’s die
opgesteld zijn uit allerlei recente definities of omschrijvingen van competenties,
komt hij tot diverse competentie-indelingen.

Voor het functioneren op de arbeidsmarkt zijn zes competentiecategorieën te on-
derscheiden: 

1. Sociale Competenties, betreffende communicatie, sociale omgeving en het
oplossen van problemen (zie bijvoorbeeld Onsterk, 1997 en Van Zolingen,
1995).

2. Participatieve Competenties, betreffende het leveren van constructieve bij-
dragen aan de arbeidsomgeving (zie bijvoorbeeld Bunk, 1994 en Habermas,
1981).

3. Cognitieve Competenties, betreffende het oplossen van problemen en han-
delingen die direct betekenisvol zijn en primair cognitief van aard zijn (zie
bijvoorbeeld Van de Lagemaat, 1986).

4. Fysiektechnische Competenties, betreffende fysieke activiteiten of de be-
diening van technologische middelen zoals de computer of andere hulpmid-
delen (zie bijvoorbeeld Ashton, 1999).

5. Leercompetenties, betreffende het leren leren (zie bijvoorbeeld CBOC,
2000). 

6. Loopbaancompetenties, betreffende sociaalnormatief gedrag bij het func-
tioneren in arbeidsorganisaties met betrekking tot het verkrijgen, behouden,
bevorderen en veranderen van werk (Onsterk, 1997 en Michigan Depart-
ment of Education, 1998).

2.3.5 Employability

Toolsema (2003) legt grote nadruk op het appél dat in de kenniseconomie gedaan
wordt op flexibiliteit, niet alleen van werknemers, ook van arbeidsorganisaties en
onderwijsinstellingen. Volgens hem is flexibiliteit een belangrijke voorwaarde om
te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in het werk. Deze flexibiliteit heeft
ook te maken met een anders ingericht begrip van verantwoordelijkheid. In de hui-
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dige maatschappij is er sprake van een zich terugtrekkende overheid die verant-
woordelijkheden zo dicht mogelijk bij organisaties en individuele mensen wil leg-
gen. Het concept van de zelfstandige burger is daar een uitvloeisel van: uiteindelijk
is men zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen loopbaan en niet meer
de overheid of de werkgever. Men moet zelf zorgen dat men ‘employable’ is,
d.w.z.: geschikt voor emplooi, werk. Het verschijnsel heet Employability en vereist
(grote) flexibiliteit. In de huidige samenleving wordt er van uitgegaan dat iedereen
hiertoe in staat is. Meer en meer wordt grote bezorgdheid uitgesproken over de
realiteitswaarde en het haalbaarheidsgehalte hiervan en wijst men op het gevaar
van sociale uitsluiting in de kennissamenleving. De Wilde (2001) bijvoorbeeld
geeft daarom aan zijn oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap de titel:
“De kenniscultus, over nieuwe vormen van vooruitgangsgeloof.” Hij uit daar kri-
tiek op de kennissamenleving en merkt op dat economisering de sociale ongelijk-
heid vergroot, mede door de aanhoudende opleidingsdrang en het toenemende ge-
brek aan solidariteit met mensen die om welke reden dan ook geen kenniswerkers
kunnen zijn.
 
Een Leven Lang Leren is nauw verwant met employability. Toolsema zegt dat dit
begrip op twee manieren opgevat kan worden en haalt daartoe de definities van
Versloot, Glaudé en Thijssen (1998) aan. De eerste definitie is: Employability is
actuele inzetbaarheid van werknemers of werkzoekenden en de potentiële of ver-
beterde inzet in de toekomst, De tweede definitie is: Employability is het vermogen
van arbeidskrachten om een diversiteit aan werkzaamheden of functies adequaat te
vervullen. In Nederland wordt vooral de tweede betekenis gebruikt. In beide be-
tekenissen heeft employability betrekking op het langdurig kunnen uitoefenen van
werk. Dit kan alleen maar als werknemers ook voortdurend leren (Toolsema, 2003,
p. 63). 

1. In het bedrijfsleven
Volgens Nijhof (2006) worden personeelsafdelingen binnen bedrijven vaak
als eerste geconfronteerd met het niet up-to-date zijn van kennis en vaar-
digheden van (aankomende) medewerkers. Vooral als werkprocessen ken-
nisintensief zijn, is het belang van bijscholing groot. Het managen van ken-
nis en expertise is een belangrijke strategie om toegevoegde waarde voor
het bedrijf te bereiken, want kennis geldt als immaterieel bedrijfskapitaal.
Die toegevoegde waarde wordt op 80% geschat (Philips,1997). Human Re-
source Management (HRM) zet sterk in op nieuwe competenties als: team-
geest, samenwerking, commitment.
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Van Leeuwen (2003) benoemt de volgende aspecten van goed personeels-
beleid:
- aandacht voor zowel het individu als het team,
- ontplooiingsmogelijkheden en
- doorstroomperspectief, ook buiten de organisatie en ook met het oog op

efficiency.
Ze merkt op: “Door de vraag en aanbodontwikkelingen voor alle in het
ziekenhuis (in dit geval het UMCG) werkzame groepen personeel te blijven
volgen, kunnen we de golven van de arbeidsmarkt aftoppen en een stabiele
ontwikkeling van de personeelsvoorziening realiseren.” (uit AZG-cahiers
No. 8, pp. 4-5) Het Persoonlijke Ontwikkel Plan (de POP) van elke indi-
viduele werknemer is een wettelijke verplichting, verankerd in vrijwel elke
CAO. Flexibiliteit en Employability voor werkgevers en werknemers wor-
den aan elkaar gekoppeld in scholingsplannen. Hier raken de belangen van
het beroepsonderwijs en het bedrijf elkaar, want bij het opstellen van de
scholingsplannen wordt duidelijk welke competenties gewenst zijn en start
op onderdelen het ontwikkelproces van kennisinnovatie.

2. In het onderwijs
Employability in het onderwijs is niet alleen van toepassing op de inrich-
ting van kennisinnovatie en scholing van werknemers uit het bedrijfsleven,
het speelt ook bij de (bij-) scholing van de docent-zelf als werknemer. Ook
een onderwijsinstelling is tegenwoordig als gedecentraliseerde organisatie
verantwoordelijk voor het eigen arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.
De overheid stelt nog wel randvoorwaarden daarbij, maar is niet meer
primair verantwoordelijk. Het ministerie van OCW (2004) beschrijft de
nieuwe rol van de docent aldus: “De participant binnen het onderwijsteam
(dat kan een docent zijn, een instructeur, een onderwijsassistent) wordt
steeds meer een ondernemende professional en een coach, die de eigen
behoeften aan bij- en nascholing formuleert in het licht van de gewenste
competenties voor het verzorgen van innovatief en ondernemend beroeps-
onderwijs. Naast het onderwijspersoneel is de leermeester binnen het leer-
bedrijf onmisbaar voor goed beroepsonderwijs. Professioneel leermeester-
schap bestaat onder meer uit een goed contact met alle partijen die bij de
beroepsopleiding zijn betrokken.” (Koers BVE, p. 39). Ook in het onder-
wijs zijn POP’s verplicht en moet men voortdurend bijleren.
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3. Voor onderwijsdeelnemers
Niet alleen werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerloop-
baan, leerlingen/onderwijsdeelnemers zijn dat ook. In Koers BVE wordt die
verantwoordelijkheid uitgebreid beschreven: “Deelnemers bepalen hun
loopbaan in een samenspel tussen zichzelf, de instelling, werkgevers,
ouders, leeftijdgenoten en eventueel andere belangrijke instellingen of per-
sonen in hun leven. Om in dit samenspel tot resultaten te komen die er
maatschappelijk toe doen, past het dat deelnemers hun verantwoordelijk-
heid nemen. Onderwijsinstellingen moeten daarbij rekening houden met de
mate waarin de deelnemer dat kan doen. Competentiegericht onderwijs is
de vorm waarin het beroepsonderwijs dat probeert waar te maken.” (p. 43).
Maatwerk wordt daarbij gevraagd en moet een ROC leveren. Ze heeft
immers de taakstelling om drempelloze toegang te verlenen tot haar in-
stelling en de toegelatene gekwalificeerd uit te laten stromen zonder rende-
mentsverlies van voortijdig schoolverlaten. Een hels karwei, dat een enorm
appél doet op de flexibiliteit die Toolsema zo kenmerkend vindt van de
kenniseconomie. 

Een leven lang leren is dus een begrip dat reeds veel langer bestaat en allerlei in-
kleuringen heeft gekend: religieuze, maatschappelijke, sociale en economische. Het
begrip wordt tegenwoordig vooral gerelateerd aan behoud van werk. Bij deze wat
eenzijdige economische inkleuring van leren (leren voor werk en aansluiting bij
snel veranderende werkvelden) wordt er nadrukkelijk op gewezen dat een leven-
lang leren ook betrekking heeft op het sociale aspect van arbeidsparticipatie (leren
om de aansluiting te blijven houden met de arbeidsmarkt) en leren voor het leven
(leren om maatschappelijk te integreren of aangesloten te blijven).Elk individu,
werknemer en werkgever, docent en leerling, heeft het gehele leven te maken met
veranderingen en wordt geacht ‘employable’ te zijn en verantwoordelijk voor de
zogenaamde eigen ‘leerloopbaan’. Men probeert het levenlangleren zo in te richten
dat scholing gerelateerd is aan de persoonlijke, maar vooral aan de werkgere-
lateerde competenties van de onderwijsdeelnemer: het competentiegericht leren.
Wat dat inhoudt en welke ontwikkelingen daar gaande zijn, wordt in de volgende
paragraaf uiteengezet.
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2.4 HET COMPETENTIE GERICHT LEREN

Leren wordt nadrukkelijk met competenties voor werken verbonden. Bij de in-
voering van de Wet op de Educatie en het beroepsonderwijs (WEB) werd het
bedrijfsleven vanwege de opkomende Kenniseconomie nadrukkelijk betrokken bij
het Beroeps Onderwijs. De termen ‘competenties’ zoals door Billet (2001) ge-
bezigd en ‘innovaties’ waar Nooteboom (2000) de aandacht op vestigt, zijn niet
nieuw. Ze worden echter opnieuw opgepakt en toegepast in andere contexten, in dit
geval in de omgeving van Leren&Werken. De term ‘Competentie Denken’ vindt
daarin zijn oorsprong.

2.4.1 Geschiedenis van het Competentie Denken

Bij competenties is het vermogen van mensen om nieuwe dingen te gaan uitvoeren
het uitgangspunt, bij innovaties is kennis dat. In lijn met het werk van Simon,
Newell en March worden mensen door Jorna (2004) gezien als informatie-
verwerkende systemen. Het verwerken van informatie gebeurt door hun cognitie en
geeft kennis. Chomsky (1965) gebruikt in zijn taalkundige werken de term Com-
petence ook, in de zin van bijvoorbeeld het aangeboren taalvermogen. Hij koppelt
competence aan ‘performance’: het concreet tonen van het vermogen, in dit geval
wordt bedoeld het tonen van het taalvermogen: de linguistic competence, dat wil
zeggen het vermogen van de mens om nieuwe, nog nooit eerder gehoorde zinnen
voort te brengen, respectievelijk te begrijpen en te beoordelen. En deze begrippen
worden ook in het huidige competentiedenken gehanteerd. Voor het legitimeren
van competenties is niet alleen het handelen van belang maar ook de uitkomst
daarvan; de performance (Toolsema, 2003). 

Het begrip competenties in de context van leren en werken stamt uit het bedrijfs-
leven en is vandaar uit ook terechtgekomen bij het middelbaar beroepsonderwijs
(Toolsema, 2003). De belangstelling voor competenties in het bedrijfsleven kan
voornamelijk verklaard worden door het toegenomen belang van winstmaximali-
satie en daarbij behorende beheersing van kosten, efficiëntie en output en de toege-
nomen individualisering. Dit uit zich onder andere door het onderstrepen van het
belang van prestaties, verantwoording en standaardisering om zo de uitkomsten
van het werkproces te kunnen sturen. In onderwijsorganisaties is een dergelijke be-
langstelling ontstaan toen het economische marktdenken zich ook daar ontwikkel-
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de. Er is in het beroepsonderwijs behoefte om individuele ‘prestaties’ van leer-
lingen en werknemers te bekrachtigen dan wel te voorspellen. Prestaties zijn in een
economisch bestel van essentieel belang om te overleven en concurrerend te kun-
nen blijven. Organisaties moeten hun prestaties verantwoorden aan diverse stake-
holders en shareholders. Dat geldt voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs.
Bij het competentiegericht denken wordt er een lineair verband gelegd tussen
prestaties en competenties (Toolsema, 2003). Hij citeert Gilbert (1996) die aangeeft
dat prestaties het gevolg zijn van gedrag. Gedrag en performance zijn het gevolg
van competenties. De veronderstelling is dat door aan competenties standaarden te
verbinden, gedrag en prestaties kunnen worden beheerst (gemeten) en daar waar
nodig bijgestuurd.

2.4.2 Competentiegericht leren

De motivatie in het Nederlandse beroepsonderwijs om competentiegericht denken
toe te passen op de manier van leren, het zogenaamde CompetentieGericht Leren
(CGL), wordt niet alleen ingegeven door economische argumenten. Onsterk, De
Bruyn en Van den Berg (2004) onderscheiden daarvoor nog vier andere drijfveren
die onderling samenhangen: een veranderende onderwijspopulatie, veranderende
manieren van leren, maatschappelijke veranderingen en organisatorische verande-
ringen. Een toelichting:

1. Veranderende onderwijspopulatie
De deelnemersgroep van scholen is veel meer heterogene geworden qua
cultuur, motivatie, kennisniveau, leeftijd en werkervaring. Meer differenti-
atie aan leerstof en manieren van leren zijn daardoor noodzakelijk. De aan-
geboden, vaak theoretische, leerstof leidde lang niet altijd tot het gewenste
adequate gedrag in de beroepspraktijk. In de aanbevelingen van de com-
missie Boekhoudt (2003) schat men in dat praktisch en actief leren dat ge-
drag zal verbeteren.

2. Veranderende manieren van leren
Van Emst (2002) een groot (maar ook omstreden) promotor van het Com-
petentieGericht Leren, stelt dat het Beroepsonderwijs last heeft gehad van
AVO-isering, d.w.z.: van het aanbieden van onderwijs dat veel te Alge-
meen Vormend en te theoretisch was. Bovendien was het beroepsonderwijs



De achtergrond van Leren&Werken 49

veel te fragmentarisch: Leerstof werd in kleine stukjes geknipt en als theo-
retische eenheden onsamenhangend aangeboden aan de leerling. Een be-
langrijk aspect van het nieuwe leren houdt in dat er niet vanuit delen naar
gehelen moet worden geleerd, maar net andersom: vanuit gehelen naar
delen. Dit noemt van Emst een paradigmashift. Hij illustreert die beweging
met de oproep: Haal een auto van de sloop en leer (bijvoorbeeld) Motor-
VoertuigenTechniek door zo’n auto te onderzoeken en vandaar uit per
onderwijsdeelnemer daar waar kennis ontbreekt, die pas op dat moment in
die context aan te bieden. Birenbaum (Birenbaum, 2003, als genoemd in
Segers, Dochy & Cascallar (eds.), 2004, pp. 13-37) omschrijft dit als
probleemgestuurd leren: kennis wordt geleerd in een werkomgeving aan de
hand van een zogenaamd authentiek probleem en wordt in die context weer
gebruikt middels zelf- en groepsfeedback (de tips en tops van CGL) Deze
leercontext wordt gekenschetst als de zogenaamde Contextrijke en Krach-
tige leeromgevingen. De Adviescommissie Boekhoudt (2003) geeft het-
zelfde advies aan het Ministerie van Onderwijs: het nieuwe leren moet
praktisch zijn en op maat. Hier hebben onderwijs en bedrijfsleven elkaar
sterk nodig. Contextrijke leeromgevingen zijn namelijk niet altijd voor-
handen in een school en bevinden zich vaak wel in de concrete beroeps-
praktijk. 

 
3. Maatschappelijke veranderingen

De maatschappelijke veranderingen die het beroepsonderwijs direct raken
zijn de korte kenniscycli, het snel verdwijnen en opkomen van beroepen en
het tegelijkertijd voorkomen van verbreding en specialisatie van functies,
de vraag naar maatwerkscholing vanuit het bedrijfsleven voor hun werk-
nemers maar ook van individuele leerlingen uit het initiële onderwijs. Er
zullen leerroutes moeten komen met aandacht voor ieders eigen leerstijl en
leerbehoefte.

4. Organisatorische veranderingen
Onderwijsinstellingen hebben met veel veranderingen te maken: decentrali-
sering van verantwoordelijkheden, schaalvergroting, drempelloze toe-gan-
kelijkheid voor iedereen, individuele en zeer flexibele instroom waardoor
uitermate complexe groepsvormen ontstaan, de opdracht om zich maat-
schappelijk te verankeren: met hun directe omgeving die bestaat uit een
sterk groeiend aantal partijen uit de regio die raakvlakken (menen te)
hebben met het onderwijs.
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Deze vier drijfveren en het opkomen van het begrip competenties via het bedrijfs-
leven hebben de manier waarop leerstof wordt aangeboden en verwerkt sterk beïn-
vloed. Dat heeft zo kunnen gebeuren omdat het MBO al vanaf 1996 organisa-
torisch drastisch vernieuwd werd en de invloed van het bedrijfsleven daarbij toe-
nam.

2.4.3 De inrichting van het MBO

De sociaal-economische veranderingen zijn in de jaren negentig van de vorige
eeuw binnen het onderwijs gesignaleerd en hebben in 1996 geleid tot de invoering
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (de WEB). Deze wet leidde tot een heel
groot en complex proces van organisatorische en inhoudelijke veranderingen. Sinds
de invoering van de WEB is er gebouwd aan een hybride organisatievorm die sterk
beïnvloed is door de werkgeversorganisaties die het lerend werken en werkend le-
ren hoog op de agenda hebben geplaatst. En niet alleen de werkgeversorganisaties
hebben dat gedaan, ook het onderwijs zelf. En niet alleen in Nederland maar in de
gehele Europese unie, uitmondend in de Lissabon-akkoorden in 2000.

Het MBO bestaat uit twee types organisaties: de Regionale Opleiding Centra
(ROC’s) waar alle beroepssectoren vertegenwoordigd zijn behalve de agrarische en
de Agrarische Opleiding Centra (AOC’s) die uitsluitend onderwijs voor de agra-
rische sector verzorgen. Binnen de ROC’s zijn de technische, de economische en
de zorg en welzijnssector vertegenwoordigd, evenals de Volwasseneneducatie. De
Volwasseneneducatie kent 6 kwalificatieniveaus: van basisonderwijs tot VWO, de
MBO opleidingen kennen 4 kwalificatieniveaus: van de assistent-beroepsbeoefe-
naar (niveau 1) tot de gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (niveau 4). Het beroeps-
onderwijs kent twee leerwegen: de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) waarbij de
onderwijsdeelnemer minimaal 60% leert en 40% werkt en leerling is en de Beroeps
Begeleidende Leerweg (BBL) waarbij de onderwijsdeelnemer minimaal 60% werkt
en 40% leert en werknemer is. Zowel het MBO als het VE kennen het Contract-
onderwijs (CA) dat, op commerciële basis, zowel onderdelen uit de BOL route als
de BBL route en onderdelen van het VE in maatwerk aan kan leveren aan het
bedrijfsleven of de regionale overheden.

Het ROC is mede samengesteld uit al deze onderdelen om horizontale en verticale
doorstroming beter mogelijk te maken dan vroeger. Horizontale doorstroming
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houdt in dat een onderwijsdeelnemer gemakkelijk kan overstappen van het ene
naar het andere verwante opleidingsgebied van hetzelfde niveau, of makkelijker
combinaties van die twee kan volgen. Verticale doorstroming houdt in dat een
onderwijsdeelnemer makkelijker en sneller van een lager naar een hoger oplei-
dingsniveau over kan stappen (binnen het ROC, maar ook van het ROC naar het
HBO, of van het VO naar het MBO bijvoorbeeld). Er kunnen zo makkelijker aller-
lei snijvlakopleidingen gecreëerd worden (Techniek en Zorg bijvoorbeeld of
Management en Cultuur) en versnelde of vertraagde leerroutes aangeboden worden
(doorstroomroutes via MBO naar het HBO bijvoorbeeld). Er is allerlei maatwerk
mogelijk. De leerroutes, het leertempo en de leergroep kunnen heel divers zijn. Het
ROC is zo ingericht dat individuele opleidingstrajecten makkelijker in elkaar gezet
kunnen worden dan vroeger. De inrichting van het ROC is weergegeven in Tabel
2.3.

2.4.4 Competentiegericht middelbaar beroepsonderwijs

Het MBO wordt binnen deze nieuw gevormde ROC’s aangeboden in nogal wat
onderwijsvarianten. Een dominante beroepsdidactiek bestond bij de oprichting er
van in 1996 nog niet. In 2004 is binnen het MBO echter besloten om voor alle
ROC’s het competentiegericht leren te hanteren. De ambitie van het middelbaar be-
roepsonderwijs is als volgt verwoord: “De intentie om gericht te werken aan het
ontwikkelen van vermogens van mensen die hen in staat stellen om als beroeps-
beoefenaar in een bewegelijke arbeidsmarkt en in een continu veranderende maat-
schappelijke omgeving te functioneren. Belangrijk daarbij is dat er evenwicht is
tussen specifieke beroepsuitoefening in het hier en nu en het vermogen om ... mee
te bewegen met veranderingen in de arbeidsmarkt. Tevens is het van groot belang
dat zowel de vakmatige als de persoonlijke competenties voldoende aandacht
krijgen in opleidingen. En van groot belang is ook dat er voldoende aandacht is
voor het opdoen van kennis.” (COLO / MBO, 2006, p. 4). Alle scholen moeten of
willen in 2008 herontworpen zijn volgens deze lijn, het ‘Herontwerp’ genaamd.
Dat heeft echter bij de concrete invoering ervan heel veel problemen opgeroepen,
met name voor wat betreft het valideren en examineren van competenties. Het mo-
ment waarop het gehele MBO Herontworpen is en competentiegericht leert, is
uitgesteld van 2008 naar 2010 en wordt wellicht nog verder uitgesteld.
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2.4.4.1  Kwalificatiedossiers

Het competentiegericht leren wordt vergezeld door strakke ‘formats’. Dit zijn for-
mele standaardformulieren waar de kwalificaties voor dat competentiegerichte
leren in gevat moeten worden die gepaard gaan met uitgebreide kwaliteitskaders en
complexe examineringseisen. De competenties en kwalificaties worden in tripartiet
overleg vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs (de MBO-raad), de
overheid (het ministerie van OCW ) en het bedrijfsleven (het COLO). Die kwali-
ficaties zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Het kwaliteitskader van de kwali-
ficatiestructuur bestaat uit het Format Kwalificatiedossiers, het Brondocument
Leren, Loopbaan, Burgerschap en het Brondocument Moderne Vreemde Talen en
Nederlands. Conform de indeling van Toolsema tellen de kwalificatiedossiers bin-
nen het MBO drie groepen competenties waarvoor een individu als beroeps-
beoefenaar komt te staan in de huidige samenleving:

1. competenties voor werk,
2. competenties voor leren,
3. competenties voor de loopbaan.

Bij het ontwerp van de kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van een compe-
tentiemodel met een groot aantal beschreven competenties. Voor de groep Compe-
tenties voor Werk worden voor het MBO 25 verschillende competenties gehan-
teerd, gebaseerd op het competentieraamwerk van de SHL (SHL, 2006). Wat dit
raamwerk inhoudt, wordt hieronder uitgelegd.

2.4.4.2  Het SHL raamwerk van competenties

Het MBO kent 8 domeinen van competenties gerelateerd aan 8 verzamelingen van
beroepsvelden (zoals: techniek en technologie, zorg en maatschappelijke dienstver-
lening) en hanteert bij de beschrijving van de operationalisering van competenties
het SHL model, een model van managementcompetenties. Het is een zeer uitge-
breide lijst met 25 competentiebeschrijvingen die langs elke kerntaak binnen het
domein gelegd moet worden om die te meten. Nijhof (2006) geeft aan dat ze, glo-
baal, de volgende aspecten bestrijken:

1. leiden en beslissen, 
2. ondersteunen en samenwerken, 
3. interacteren, beïnvloeden en presenteren, 
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4. analyseren en interpreteren, 
5. creëren en leren, 
6. organiseren en uitvoeren, 
7. aanpassen en aankunnen, 
8. ondersteunen en presteren. 

2.4.4.3  Examenbevoegdheden

Examenbevoegdheden zijn sinds de invoering van de WEB gedelegeerd aan scho-
len. Opleidingsroutes binnen bedrijven moeten worden verantwoord door scholen,
terwijl de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de begeleiding van leerpro-
cessen tijdens en op het werk bij leerbedrijven berust. Er zijn op dit moment geen
centraal landelijke examens, de ROC’s verankeren hun examens zelf in de regio-
nale omgeving. Examens moeten wel afspiegelingen zijn van de eindtermen (in het
geval van het CompetentieGericht Leren: van de competenties) en dienen gevali-
deerd te worden door daartoe bevoegde externe instanties. Het vertrouwen in der-
gelijke examens is volgens Nijhof niet erg groot bij het bedrijfsleven. De beoor-
delings- en examenvormen zijn (mede daarom) ook aan het veranderen. Nijhof
(2006) merkt in zijn notitie ‘Naar ‘nieuwe’ examineringsvormen in het MBO?’ op
dat ‘prérequisites’ bij beoordelings- en examenvormen vanuit een oogpunt van ini-
tieel opleiden even belangrijk zijn als ‘performances’. Nijhof definieert Prérequi-
sites als: noodzakelijke voorwaarden voor gewenst gedrag op een bepaald niveau.
De voorwaarden hebben daarbij betrekking op cognitie, vaardigheden en attitudes
(de kenmerken van competenties). Hij heeft grote twijfels of ROC’s en AOC’s in
staat zijn om deze veranderende examencultuur vorm te kunnen geven. In de
combinatie Leren&Werken zullen de ROC’s en het regionale bedrijfsleven goed op
elkaar afgestemd moeten zijn om deze complexe opgave tot een goed einde te
brengen.

Het Herontwerp zou eerst in 2008 gereed moeten zijn. Dat die termijn is uitgesteld
naar 2010 en inmiddels zelfs nog verder uitstel wordt verwacht, betekent dat het
hier om een ingewikkelde zaak gaat waarbij het nogal eens ontbreekt aan overzicht
en doelgerichtheid. Zowel in het beroepsonderwijs als in het bedrijfsleven worstelt
men met de formalisering van onderwijsresultaten in de combinatie van Leren&-
Werken. En dat terwijl er meer dan ooit een grotere rol voor het bedrijfsleven is
weggelegd en er wettelijk meer ruimte is voor nieuwe combinaties dan vroeger, dat



Hoofdstuk 256

wil zeggen van vóór de invoering van de WEB. Men vindt zelfs het leren op de
werkplek dé manier om vorm te geven aan de combinatie Leren&Werken. Wat het
momenteel veel gebruikte begrip ‘leren op de werkplek’ precies inhoudt, welke
vormen er zijn van de combinatie leren en werken, hoe en of de werkplek daarbij
een rol kan, daarover meer in de volgende paragraaf.

2.5 VORMEN VAN LEREN&WERKEN

Op school en op het werk, wordt zowel geleerd als gewerkt en worden beide zaken
ook beoordeeld. Bij de nieuwe vormgeving van het MBO heeft het bedrijfsleven
een grotere rol gekregen bij het opstellen van examens en het begeleiden van het
leerproces op de werkplek. Maar over wat, en hoe, wanneer, in welke mate en in
welke verhouding is nog veel onduidelijkheid. Vooral nu het CompetentieGericht-
Leren en Competentiegericht beoordelen aan de orde zijn, blijkt dat hier eigenlijk
nog heel weinig over bekend is. Op essentiële vragen is nog geen antwoord ge-
vonden. Het betreft vragen als: “Welke rol speelt de werkplek bij het leren van
competenties?” en: “Welke rol speelt de leerplek bij het aanleren van bij het werk
passende vaardigheden?”. Dit zijn belangrijke innovatievraagstukken waar in het
MBO nog grotendeels aan voorbijgegaan wordt. Niet dat er geen ervaringen zijn
met leren op de werkplek, die zijn er mondjesmaat wel (zie Nijhof en Nieuwenhuis,
2008). Deze ervaringen zijn echter niet gekoppeld aan het nieuwe leren, de nieuwe
competenties en de nieuwe combinaties tussen leren en werken. Wat vooral ont-
breekt, is een evenwichtige inschatting van de nieuwe rolverdeling tussen ROC en
bedrijf, nu de grenzen tussen leren en werken anders komen te liggen, de belangen
meer gedeeld worden en aan kennisinnovatie gezamenlijk vorm gegeven moet wor-
den.

In de volgende paragrafen zal eerst ingegaan worden op de veranderende rol van de
leerwerkplek in het ROC, vervolgens op het zogenaamde ‘werkplekleren’ in het
bedrijf en aansluitend zal aangegeven worden wat experimenten met leren op de
werkplek bij kunnen dragen aan de bezinning op de vormgeving van de nieuwe
combinatie Leren&Werken. De nieuwste vorm van een LevenLangLeren voor
werknemers ouder dan 23 jaar, het zogenaamde ‘Duale Leren’, wordt aan het eind
van dit hoofdstuk besproken.
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2.5.1 De veranderende rol van de leerwerkplek in het ROC

Leren op de werkplek is vanouds een vanzelfsprekend onderdeel geweest van het
beroepsonderwijs. Voordat de WEB werd in gevoerd, vond dat vooral plaats in de
vorm van stages die aan het eind van de opleiding plaatsvonden als het theoretische
gedeelte met goed gevolg was afgesloten. Deze stageperiodes (twee van een half
schooljaar of één van een heel schooljaar) vonden plaats op stageplaatsen bij
stagebedrijven. Bijna elk bedrijf dat maar wilde, kon een stagiair ‘krijgen’. Bij de
invoering van de WEB werd deze manier van het stagelopen onder de loep ge-
nomen. Zoals hierboven reeds aangegeven, kreeg het bedrijfsleven een andere re-
latie met het MBO onderwijs. Het bedrijf speelt een belangrijke rol bij het bege-
leiden van leerprocessen op het werk en bepaalde examenonderdelen moeten op de
werkplek afgenomen worden. Dat stelde andere eisen aan de stage in de opleiding.
Er kon niet meer volstaan worden met twee geïsoleerde delen van het opleidings-
traject: de theorie en de praktijk. Het zijn twee aan elkaar verbonden en door elkaar
heen lopende aspecten van een beroepsopleiding. Stages werden omgevormd tot
BeroepsPraktijkVorming (de BPV). Stageplaatsen werden BPV-plekken, die door
de Kenniscentra voor Beroep en Bedrijf (de KBB’s) geaccrediteerd moesten wor-
den als zijnde goed ingerichte leerplekken om competentiegericht onderwijs vorm
te kunnen geven met gekwalificeerde praktijkbegeleiders. De taken van de docent
en de praktijkbegeleider raken elkaar bij het begeleiden van de onderwijsdeel-
nemer.

2.5.1.1  Contextrijke en krachtige leeromgevingen

Bij competentiegericht leren nemen het praktisch leren en het leren in de praktijk
een centrale plaats in omdat leren in authentieke beroepspraktijksituaties essentieel
is voor de ontwikkeling van beroepcompetenties. Het CompetentieGerichtLeren
moet dan ook plaatsvinden in contextrijke en krachtige leeromgevingen. Bergen
(2005) omschrijft deze omgeving als een leeromgeving waar de ervaringen uit de
beroepspraktijk het uitgangspunt zijn en het onderwijs aansluit bij de leer-erva-
ringen. De belangrijkste kenmerken van een krachtige leeromgeving zijn: 

1. Er wordt van de praktijk geleerd, 
2. De opleiding sluit aan bij wat de deelnemer al beheerst, 
3. De begeleiding in de beroepspraktijk vindt plaats door een praktijkopleider,
4. De deelnemer leert inspelen op veranderingen, 
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5. Er moet beoordeeld kunnen worden of de deelnemer de kennis en vaardig-
heden toe kan passen in het beroep. 

Traditionele klaslokalen passen volgens Bergen niet in deze context, praktijk-
ruimtes zijn nodig. Onsterk en Blokhuis (2003) geven aan dat zowel de school als
het (BPV-)bedrijf ingericht kunnen zijn als krachtige leeromgevingen waarbinnen
deelnemers competenties kunnen ontwikkelen en de gelegenheid krijgen om er-
varing op te doen. Door in reële beroepssituaties (of in complexe gesimuleerde
situaties als een oefenfirma) werkzaamheden uit te voeren of producten te ont-
werpen, kunnen onderwijsdeelnemers ingroeien in een werkgemeenschap. Zowel
Onsterk als Blokhuis geven aan dat het cruciaal is dat er verbindingen zijn tussen
het leren in een schoolse omgeving en het leren in een werkomgeving. Onsterk en
Kleiss (2004) benadrukken dat het belangrijk is dat leren op de werkplek of in
gesimuleerde leerwerkpraktijken vanaf het allereerste begin een substantieel deel
uitmaakt van een opleidingstraject. Leren op school en leren in de praktijk zijn
binnen CGL twee kanten van dezelfde medaille. Het verbinden tussen binnen- en
buitenschools leren veronderstelt een herdefiniëring en intensivering van de samen-
werking tussen school en bedrijf. Meyers (2004) stelt dat den-ken in termen van
processen van gezamenlijke kennisontwikkeling en gedeelde verantwoordelijkheid
hierbij horen. Het opbouwen van regionale kennisnetwerken is voor zowel de
onderwijsorganisaties als het bedrijfsleven onontbeerlijk.

2.5.1.2  Vormen en organisatie van opleiden op de werkplek

Van der Klink (1999) onderscheidt drie grondvormen van opleiden op de werk-
plek: stages (intern-ship), de praktijkcomponent van het leerlingwezen (apprentice-
ship) en de werkplekopleiding als bedrijfsopleiding (on the job-off the job). Een
verschil tussen deze vormen is de verantwoordelijkheid voor de opzet en de uit-
voering van de opleiding. In de eerste twee gevallen is er een gedeelde verantwoor-
delijkheid van onderwijs instelling en het leerbedrijf. Bij een werkplek-opleiding
als bedrijfsopleiding ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de arbeidsorga-
nisatie en is het bedrijf gericht op directe effecten voor haar eigen functionaliteit.
Bovenstaande is niet helemaal (meer) de uitvoeringspraktijk binnen het MBO.
Sinds de invoering van de WEB in 1996 bestaan er twee leerwegen in het MBO, de
BOL en de BBL en de mogelijkheid tot contractonderwijs (CA): maatwerkscholing
op commercieel basis voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er de eigen bedrijfs-
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scholen van bedrijven. Bij zowel de BOL, de BBL als bij het CA is er sprake van
de combinatie Leren&Werken en wordt er ook geleerd op de werkplek. De werk-
plek is bij de BOL en BBL route een BPV-plek, de werkplek bij CA en bedrijfs-
scholen is de concrete werkplek van de werknemer dan wel een simulatie-leerplek
in het onderwijs of het bedrijf (bij bedrijfsscholen).

2.5.1.3 Onderlinge rolverdeling tussen overheden, beroepsonderwijs en bedrijfs-
leven

In een advies van de SER (1999) over het Hoger Beroeps Onderwijs (dat ook
grotendeels toepasbaar is voor het MBO) wordt de rolverandering tussen beroeps-
onderwijs en bedrijfsleven aldus omschreven: Overheden zijn primair verantwoor-
delijk voor een klimaat waarin onderwijsvernieuwing, kenniscreatie en kennisover-
dracht gedijen en hebben een centrale verantwoordelijkheid voor het gehele initiële
onderwijs. Beroepsonderwijsinstellingen moeten ervoor zorgdragen dat hun onder-
wijs aansluit bij de eisen van het beroepenveld en de wensen van individuele on-
derwijsdeelnemers. Bedrijven moeten zich inspannen om te komen tot een goede
omschrijving van de vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief. In deze rolverdeling
moet men samen vorm geven aan adequaat beroepsonderwijs in Nederland Een af-
spiegeling van deze rolverdeling tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zien we
bij de volgende vier routes van leren en werken terug:

1. Bij de BOL, de beroepsopleidende leerweg, ‘vroeger’ de volletijds oplei-
ding MBO, is de onderwijsdeelnemer leerling van de school en als zodanig
‘werkzaam’ op de BPV-plek: de onderwijsinstelling is eindverantwoorde-
lijk voor de leerling, het leerproces en de inhoud van het curriculum, het
bedrijf en de onderwijsinstelling zijn samen verantwoordelijk voor de bege-
leiding van leerprocessen op de werkplek en de examinering. De verhou-
ding leren versus werken ligt op: 60% leren en 40% werken. De school
zorgt voor een geaccrediteerde BPV-plek voor haar leerling en voor het
scholingsaanbod.

2. Bij de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg,’vroeger’ de deeltijdopleiding
en het leerlingwezen MBO, is de onderwijsdeelnemer werknemer van het
bedrijf en als zodanig ‘lerende’ op het MBO. Het bedrijf is eindverantwoor-
delijk voor de werknemer en de geaccrediteerde BPV-plek, de onderwijs-
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instelling is dat voor het curriculum, het scholingsaanbod en het leerproces.
Het bedrijf en de onderwijsinstelling zijn samen verantwoordelijk voor de
begeleiding van leerprocessen op de werkplek en de examinering. De ver-
houding leren versus werken ligt op: 40% leren en 60% werken. De werk-
nemer of het bedrijf zorgt voor een geaccrediteerde BPV-plek. De praktijk
wijst uit dat de school vaak een rol speelt bij het vinden van een leer-
werkplek voor een BBL onderwijsdeelnemer.

3. Bij het CA, de contractactiviteiten, is er sprake van maatwerk: een onder-
wijsdeelnemer kan delen van een bestaand scholingsaanbod uit een BOL of
BBL route aangeboden krijgen, of aangepaste/vernieuwde leerstof. Er is
geen sprake van een BPV plek want het leren en werken vindt plaats op de
eigen werkplek of in een gesimuleerde leeromgeving. Het bedrijf is verant-
woordelijk voor de onderwijsdeelnemer, zijn/haar werkplek en de scho-
lingsvraag. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het aanbieden
van de leerstof en de kwalificatie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het
begeleiden van het leerproces.

4. Bedrijfsscholen zijn opleidingsinstituten van grote(re) bedrijven zelf, waar
de eigen werknemers geschoold worden, meestal in samenwerking met
commerciële scholingsaanbieders. Echt grote bedrijven hebben vaak hun
eigen docenten. Samenwerking met ROC’s wordt steeds vaker gezocht,
mede vanwege het feit dat een ROC een breed opleidingenaanbod heeft dat
een civiel effect heeft (officieel en gestandaardiseerd erkend door het
ministerie van OCW middels de Kwalificatiestructuur MBO, dit is overal
geldig). ROC’s zijn door hun brede aanbod beter in staat om maatwerk te
leveren ook op nieuwe combinaties van opleidingstrajecten dan een be-
drijfsschool die gericht is op het ene bedrijf en de daarbij behorende scho-
ling.

2.5.1.4  Vervagende scheidslijnen tussen BOL en BBL

Vooral BOL opleidingen zijn gericht op het leren voor en het voorbereiden op een
toekomstig beroep. BBL opleidingen zijn dat ook wel, maar daar is ook vaak
sprake van een combinatie met het kwalificeren van zittende werknemers voor toe-
komstige taken binnen een specifiek bedrijf. ContractActiviteiten zijn met name
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gericht op het bij-, na- en omscholen, ook ter voorbereiding op een toekomstig
ander beroep maar hoofdzakelijk bedoeld voor de kwalificering van huidige werk-
nemers of voor toekomstige taken binnen een specifiek bedrijf. ContractActivi-
teiten worden tevens ingezet bij het mobiliseren van aanstaande werknemers die
weer reïntegreren moeten in het arbeidsproces of herintreders op de arbeidsmarkt
of mensen uit andere landen die in Nederland de arbeidsmarkt willen betreden. Het
blijkt al werkende weg dat de scheidslijnen tussen deze routes van werken en leren
vervagen: er komen allerlei individuele combinaties voor vanwege maatwerk tus-
sen onderwijsdeelnemer en onderwijsinstelling, tussen bedrijf en onderwijsinstel-
ling, tussen bedrijf en werknemer en onderwijsinstelling, tussen arbeidsorganisaties
en onderwijsdeelnemer en onderwijs enzovoort. Hierdoor zijn grenzen minder
zichtbaar, maar vindt er ook steeds meer versnippering van bijvoorbeeld leerin-
houden plaats. 

2.5.2 Werkplekleren in het bedrijf

Het concept ‘Leren op de werkplek’ is een begrip dat reeds langer bestaat, langer
dan het begrip Leren&Werken. In de huidige context van Leren&Werken worden
deze begrippen soms door elkaar gebruikt, terwijl ze niet precies dezelfde betekenis
hebben. Wellicht daardoor is ‘Leren op de werkplek’ soms een verwarrende term.
Om dit te verhelderen zal eerst een korte geschiedenis van het WerkplekLeren
worden beschreven en daarna zal ingegaan worden op de relatie van Leren op de
Werkplek met het concept Leren&Werken binnen het MBO.

De combinatie van leren, werken en innoveren werd volgens Brown en Duguid
(Brown en Duguid, 1991, als genoemd in Cohen & Sproul, 1996, pp. 58-82) al in
de beginjaren negentig van de vorige eeuw gezien als essentieel voor moderne
organisaties. Wenger gaf in 1998 al aan dat ook organisaties communities of prac-
tice kunnen zijn waar een leven lang geleerd wordt. De overheid pleit sinds eind
jaren negentig voor het praktisch leren en leren op de werkplek. Van der Klink
(1999) omschrijft wel negen verschillende redenen daarvoor, waarvan hij er echter
niet één doorslaggevend acht. Het praktisch leren en het leren in de praktijk zijn
grondslagen voor het Competentiegericht leren. Sinds het begin van de tachtiger
jaren zijn er studies verschenen waarin kritische geluiden gehoord werden over de
effecten van leren op de werkplek (Nieuwenhuis, 1991). Ook de tussenevaluatie
van de WEB rond 2000 laat al zien dat binnen de kaders van het ROC het leren op
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de werkplek nog onvoldoende effectief was en het examineren daarvan heel moei-
lijk. Veel beleidsmakers gaven de afgelopen jaren het belang van leren op de werk-
plek aan, maar een helder beeld van de relatie tussen werkplek en leren ontbrak
grotendeels.
 

2.5.2.1  Het leerpotentieel van de werkplek  

De vraag is wat men precies wil (laten) leren op de werkplek en welk type werk-
plek daar dan voor in aanmerking komt en: hoe men leert op die werkplek. Er is
veel aandacht besteed aan het herdefiniëren van de stageplaatsen en het omvormen
ervan tot BPV-plekken, maar aan de vraag over wat en hoe men daar leerde is te
snel voorbijgegaan.

Over het leerpotentieel van de werkplek is nog weinig bekend, of dat nu een werk-
plek van werknemers betreft of een leerwerkplek voor leerlingen. In een recentelijk
NWO programma “The learning potential of the workplace” onder leiding van
Nijhof en Nieuwenhuis worden de omstandigheden onderzocht rondom de
werkplek als leerinstrument bij werken en leren. Dit onderwerp kan vanuit twee in-
valshoeken benaderd worden: die van het organiseren van werk en werkprocessen,
waarbij expertise van werknemers optimaal ingezet moet worden, of die van het
ontwikkelen van vaardigheden, competentie en vakmanschap bij zittende en aan-
staande werknemers door scholing. Het leerpotentieel van de werkplek is relevant
voor beide invalshoeken.

Nijhof en Nieuwenhuis geven aan dat het hierbij de vraag is óf de werkplek wel
bedoeld is om te leren. Hierover verschilt men sterk van mening. Voor Garrick
(1998) en Ellstrom (2002) is de werkplek een productieomgeving waar de logica
van het produceren dominant is. Het is geen leeromgeving waar de logica van het
leren essentieel is. Resnick (1987) daarentegen geeft aan dat leerroutes die alleen
maar op school afgelegd worden, ook geen goede leeromgeving vormen. Het vind-
en van de juiste balans hiertussen is belangrijk, of zoals Nijhof en Nieuwenhuis dat
formuleren: “... workplace learning will always be a case of striking a balance
between individual and organisational rationalities.”

Nijhof (2006) omschrijft de term ‘Leerpotentieel van de werkplek’ als het vermo-
gen van een werksetting om leerprocessen te integreren in werkprocessen, zodat
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continue gedragsveranderingen bij medewerkers ontstaan en nieuwe kennis gege-
nereerd wordt. Nijhof en Nieuwenhuis (2008, p.8) beschrijven het concept als:
“...The learning potential of the workplace is a relational concept: its learning po-
tential depends both on the characteristics of work and the organisation of work, as
well as on the individual commitment and expertise of the trainee...” Ook de ge-
richtheid van de manager op scholing en de professionaliteit van de trainer om het
leerpotentieel van de cursist te vergroten, dragen ertoe bij om leerprocessen te inte-
greren in werkprocessen.

Theoretische kennis doen we niet of nauwelijks op op de werkplek, praktische ken-
nis wel. Dit inzicht moet ertoe leiden dat we duidelijke leeromgevingen moeten
onderscheiden met afzonderlijke effecten. Het leerpotentieel per type leeromgeving
is dus zeer onderscheiden, meent Nijhof (pp. 179-203). Dit onderscheid wordt
echter nog lang niet overal gemaakt in het MBO of bij het bedrijfsleven, onder
andere omdat de bekendheid met dit fenomeen niet erg groot is.
 

 
2.5.2.2  Werkplekleren en HRM

Omdat HRM essentieel is voor het leren op de werkplek (en omgekeerd), is het
voor een bedrijf van groot belang om over zogenaamde High Potential Workplaces
(HPW) te beschikken. De Grip (in: Nijhof en Nieuwenhuis, 2008, pp. 22-23) om-
schrijft de relatie tussen HRM en leren op de werkplek aldus:

“Obviously, workplace learning is at the heart of the HPW. First, it is
a necessary complement to the continuously changing and increasing
demand for skills in the jobs involved. Second, offering jobs with a
high learning potential will increase workers’ motivation (Zwick,
2006). Workplace learning is particularly important because of the
growing demand for workers with problem-solving skills, high level
communication and social skills (Dickerson & Green, 2004) and
‘multi-skilled workers’ (Lindbeck & Snower, 2000). The latter argued
that the growing demand for multi-skilled workers induces a shift
from ‘intratask learning’ to ‘intertask learning’: “Intratask learning is
learning by doing in the traditional sense (Arrow, 1962): the more
time a worker spends at a particular task, the more skilful he becomes
at performing that task and thus the greater becomes his productivity
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from this activity. Intertask learning, by contrast, arises when a worker
can use the information and skills acquired at one task to improve his
performance at other tasks.” (Lindbeck & Snower, 2000, p. 357).

Een recent onderzoek onder Nederlandse managers uit de Metalectro-branche (De
Grip, Van Loo en Sieben, 2005) naar de manier waarop het tekort aan (sociale en
gedrags-) competenties van werknemers wordt aangevuld (bron: ROA/Employers
panel Metalectro, 2004) wijst uit dat, behalve voor de communicatieve vaardig-
heden, de meeste bedrijven dit doen door middel van informele training of door
learning by doing en niet door formele scholing. De Grip (in: Nijhof en Nieuwen-
huis, 2008, pp. 23-24) voegt hieraan toe dat de mate waarin werknemers betrokken
zijn bij scholing duidelijk gerelateerd is aan de veranderingen in de onderneming.
Dat onderschrijft volgens hem de bevindingen van Bartel en Sicherman (1993) dat
werknemers op een dynamische werkplek een grotere mate van employability heb-
ben en minder snel vertrekken. Ook Borghans, Golsteyn en De Grip (2002) consta-
teerden dat werkplekleren een belangrijke determinant is bij kennisontwikkeling.
En dat is volgens de Grip een ondersteuning van de stellingname dat HPW, werk-
plekken met een hoog leerpotentieel, cruciaal zijn voor leren en werken.

2.5.2.3  Werkgerelateerd Leren

Beleidsmakers verklaren de werkplek als dé omgeving met hoog leerpotentieel. Dat
is te zien aan de notities van bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs over
Leren&Werken, en aan bijvoorbeeld de sterke stimulans van de branchevereniging
van het MBO om het Competentiegericht Leren integraal in te voeren in het gehele
MBO. Nijhof en Nieuwenhuis geven aan dat dit ook internationaal het geval is (bij
Bailey, Hughes en Thornton Moore, 2004) maar dat er nog geen helder bewijs
gevonden is voor het ondersteunen van dergelijke beleidsuitspraken (Billett, 2001).
Onderzoek wijst uit dat er veel misverstanden zijn over leren op de werkplek
(Nijhof, 2006). Ook wordt er verschillend gedacht over de begrippen (en de toepas-
singsgebieden van): ‘school-based’ en ‘work-based’ leren. Nijhof, Nieuwenhuis en
Van Woerkom (in: Nijhof & Nieuwenhuis, 2008, p. 298) vatten dat debat als volgt
samen:

1. School-based learning and work-based learning are useful for different
purposes; school-based learning is effective for instructional goals (transfer
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of codified information and knowledge), whereas work-based learning is
effective for constructivist goals (negotiation of meaning [cf. Wenger,
1998], and the acquisition of tacit knowledge, under conditions of post-hoc
reflection and guidance);

2. Work-based learning can be effective under specific organisational condi-
tions: learning opportunities can be organised in more or less effective
ways within the production organisation. Work-based learning is dependent
on production conditions;

3. Work-based learning can be effective under specific individual conditions;
workers can be made aware of their learning activities, which can improve
the impact of working on learning;

4. The meaning of learning to individuals is an important intermediate for the
effectiveness of work-based learning. Learning is often connected to school
experiences, which may have been negative (see Simons & Ruijters, 2001,
in: Nijhof & Nieuwenhuis, 2001, pp. 101-114), as a result of which in-
formal learning is not recognised as such.

Dit debat illustreert dat er heel verschillend gedacht wordt over het leerpotentieel
van de werkplek. Toch is het van groot belang om te weten hoe de werkplek het
beste ingezet kan worden bij het leren. Nieuwenhuis en Van Woerkom (2007) heb-
ben vier doelrationaliteiten voor werkgerelateerd leren ontworpen waarmee het
leerpotentieel van de werkplek beoordeeld kan worden. Dit vergroot het bewustzijn
van de verschillen in leerpotentieel tussen de werkplekken waardoor scholing en
werkplek beter gekoppeld kunnen worden. Nijhof en Nieuwenhuis (2008, p. 301)
omschrijven de vier doelrationaliteiten aldus:

1. “In a preparatory rationality, learning has a function in preparing
mainly youngsters for work and is designed intentionally to reach
predetermined job-related attainment targets. These targets are
formulated as qualifications (diplomas), resulting in entrance
rights to the labour market or to job positions within firms. For-
mal training and education trajectories, delivered by colleges or
training companies, form the main institutional pathway to qua-
lify; the workplace is built into these pathways as a useful en-
vironment for work experiences (Nijhof, 2006).

2. In an optimising rationality, learning is seen as a by-product of
working processes. Tasks and jobs, embedded in work processes,
define routines: recurrent collective activity patterns (Becker,
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2004; Gersick & Hackman, 1990; Nelson & Winter, 1982). New-
comers must learn these routines in order to be productive. ...the
learning potential of the workplace will be assessed on its con-
tribution to the short-term productivity of the work organisation.

3. For the economic survival of labour organisations, however, vit-
ality through innovation is essential. Old routines should be trans-
formed into new, more competitive ones. Innovative processes go
hand in hand with learning processes (Archibugi & Lundvall,
2001; Ellström, 2002), at both the individual and the collective
level. In a transformative rationality, learning should contribute
to longterm productivity and competitiveness. The final purpose
of learning in a transformative rationality is the survival of the
organisation in the market competition.

4. In a personal goal rationality, learning should lead to individual
goals that workers may have for workplace learning.... Workers
will assess the learning potential of the workplace on its contribu-
tion to personal development. These goals may be inspired not
only by their current job, but also by their own plans for personal
and professional development in order to remain attractive on the
labour market...”

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het werkplekleren niet ‘vanzelf’
en altijd maar dé oplossing is voor de combinatie Leren&Werken. Eerst moet
duidelijk zijn wat het doel en de functie van het leren is en welke mensen leren,
vervolgens moet de werkplek geanalyseerd worden op voldoende potentieel om
een adequate plek in het leerproces in te kunnen nemen. Conform de indeling van
Nieuwenhuis en Van Woerkom zullen er verschillende types werkplekken zijn die
ook onderscheiden leerpotentieel in zich dragen. Pas als duidelijk is welk leer-
potentieel de werkplek biedt en welk leerproces welke (aanstaande) werknemer om
welke redenen nodig heeft, kan de werkplek adequaat ingezet worden bij Leren&-
Werken. Zonder deze afstemming zal het leerpotentieel van de werkplek onvol-
doende aangesproken kunnen worden en is praktisch leren in contextrijke leerom-
gevingen moeilijker te realiseren.
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2.5.2.4  Relatie tussen werk en een Leven Lang Leren

Nijhof en Nieuwenhuis (2008) geven aan dat met het accepteren van meerdere
doelrationaliteiten voor het werkplekleren, ook het debat over het leven lang leren
wordt gevoerd. Ze breken een lans voor het verbreden van het begrip werkplek-
leren. In hun ogen is het beperken ervan tot het verwerven van nieuwe kennis en
technologie met betrekking tot werk een ontkenning van de relatie tussen werken
en sociaal leven. Een leven lang leren moet niet alleen betrekking hebben op
beroepscompetenties van werknemers maar ook op hun persoonlijke ontwikkeling.
Dit pleidooi sluit goed aan bij de recente dubbele taakstelling van het ROC, die
zowel gericht is op de sociaal-economische als ook de maatschappelijke toerusting
van MBO deelnemers. Leren&Werken is hiermee niet synoniem aan leren om te
werken.

2.5.3 Seriële en parallelle doelrationaliteit

Bij het bezinnen op de combinatie van leren en werken en de rol die leren op de
werkplek daarbij heeft, brengt Nieuwenhuis (2006) in een voorstudie naar duale
leerwerktrajecten voor werkenden en werkzoekenden het onderscheid aan tussen
seriële en parallelle doelrationaliteit van leerdoelen. Seriële doelrationaliteit houdt
daarbij in dat leerdoelen voorafgaan aan productiedoelen. In het beroepsonderwijs
was deze gedachte heel lang gangbaar: Leren als voorbereiding op het beroep. Ook
in het bedrijfsleven werd bij bijvoorbeeld HRM een dergelijke gedachte gehan-
teerd: eerst leren dan toepassen en doen. Zo werd de werkplaats als leerplaats
ingezet. Juist vanwege de hapering in de transfer van het geleerde naar de beroeps-
praktijk heeft het MBO de omschakeling naar competentiegericht leren gemaakt.
Dat is de reden waarom er wordt gezocht naar een andere combinatie van leren en
werken. Nieuwenhuis geeft aan dat het besef van parallel leren naast het seriële
leren van groot belang is bij dit vraagstuk. Van parallelle doelrationaliteit is in zijn
definitie sprake als leren simultaan of parallel aan het werk plaats vindt. En als er al
leerdoelen zijn te formuleren, dan zij deze afgeleid van werkprocessen en werk-
doelen. Hier vullen Nijhof (2006) en Nieuwenhuis elkaar aan: het leerpotentieel per
type leeromgeving (zoals bijv. de werkplek) is zeer onderscheiden. Er zijn ver-
schillende soorten leerdoelen die te maken hebben met verschillende contexten van
leren. Onderwijsdeelnemers die nog geen werknemer zijn, maar daar op voorbereid
moeten worden, zullen meer serieel leren dan zittende werknemers, die effectiever
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parallel leren. Men moet met beide doelgroepen rekening houden bij het aanbieden
van leerdoelen op school en in het bedrijf. Mateman en Korevaar (2003) geven aan
dat het heel belangrijk is om naast een Werkplekprofiel ook een helder Deelne-
mersprofiel te maken om zo de verwachtingen van hoe en wat geleerd moet worden
bij het bedrijf en de school te verhelderen.

2.5.4 Duaal Leren

De vormgeving van de combinatie van Leren&Werken is een zoektocht met als
rode draad de gezamenlijke kennisinnovatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Vooral de doelgroep van zittende werknemers staat daarbij op dit moment in de
belangstelling. Nieuwenhuis, en met hem de projectdirectie Leren&Werken van de
ministeries van OCW en SZW, houdt in deze context een vurig pleidooi voor het
Duale Leren. Duale trajecten bestaan uit combinaties van werken en leren voor
werkenden en werkzoekenden van 23 jaar en ouder, met leren als expliciete ge-
deelde doelstelling. Werken en leren worden geacht elkaar af te wisselen en te ver-
sterken. Het werk biedt goede mogelijkheden om beroepsgericht te leren en is
leidend voor het leerproces. Tegelijkertijd heeft het leren een positief effect op het
huidige en toekomstige werk. Het zijn trajecten van leren en werken waarbij het
leren vooral plaatsvindt op de werkplek, afgestemd op de behoefte van het indi-
vidu. Het Duale Leren is dus grotendeels werkgerelateerd en met name gericht op
afstemming tussen de onderwijsdeelnemer en zijn/haar functie. Deze combinatie
van Leren&Werken is minder voorbereidend van karakter dan andere combinaties
en vereist ook een andere vorm van samenwerken tussen onderwijs en bedrijfs-
leven. Het aanknopingspunt voor deze scholing ligt bijvoorbeeld buiten het onder-
wijs. Hierover meer in Hoofdstuk 3, waarin gegaan wordt op de manier waarop be-
roepsonderwijs en bedrijfsleven zijn gaan samenwerken op het gebied van kennis-
innovatie.

2.6 “PAUL” & “ELISABETH” EN DE CONCLUSIES

In de vorige vier paragrafen van dit hoofdstuk is ingegaan op de theoretische
achtergrond van enkele elementen die een belangrijke rol spelen bij de innovatie en
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bij nieuwe combinaties die daarvoor nodig zijn: innovatie van kennis, een leven
lang leren, competentiegericht leren en de vormgeving van leerwerkcombinaties. 

Dit hoofdstuk begon met de omschrijving van de praktische achtergrond en de ver-
anderingen in de dagelijkse realiteit van de mensen voor wie de innovaties bedoeld
zijn: de leerling Paul en de werkneemster Elisabeth. Zij moeten andere dingen
leren, de dingen anders leren en in een andere omgeving. Paul moet eerder werken
en langer leren, Elisabeth moet werken en leren meer centraal stellen in haar car-
rière. Er is sprake van andere kennisinhouden en andere kenniscontexten. Onder-
staand zijn die veranderingen kort geconcretiseerd:

a. Met betrekking tot de competenties en het curriculum
1. Er worden andere competenties gevraagd: de inhoud van het beroep

wordt breder door nieuwe combinaties van werkvelden (Verpleging en
Verzorging bijvoorbeeld, of Technologie en Zorg) en tegelijkertijd ook
smaller door snelle vernieuwingen in product of proces. Al deze dingen
moet men flexibel toe kunnen passen in concrete werksituaties. Be-
roepsuitoefenaars moeten daarom over andere competenties beschikken.
Naast algemeen theoretische worden ook veel meer specifiek praktische
beroepsvaardigheden gevraagd en algemene maatschappelijke vaardig-
heden als: sociale vaardigheid, klantgerichtheid, creativiteit en samen-
werkingvaardigheden. Dit zijn de gevraagde competenties. 

2. Het curriculum verandert: combinaties van stukken van diverse oplei-
dingen worden aan elkaar geknoopt (stukjes uit de lesstof van een tech-
nische opleiding gecombineerd met deeltjes uit een zorgopleiding bij-
voorbeeld) of clusters van vakken worden integraal samenhangend in
plaats van verkokerd aangeboden. Er worden ook andere leergebieden
dan alleen de cognitieve aangeboden als: klantvriendelijkheid, managen
van werkprocessen, leiding geven, sociale, communicatieve en creatieve
vaardigheden, organisatiegevoeligheid. Dit is nodig om die genoemde
competenties te bereiken.

b. Met betrekking tot de contexten
3. De veranderingen in de context betreffen zowel de omgeving waarin

men leert als de manier waarop men door de leerstof loopt. Deze worden
complexer. De collegiale en klantrelaties worden belangrijker, men
veronderstelt dat de werknemer bewust is van de omgeving waarin
hij/zij het werk verricht en dat hij/zij beschikt over de sociale vaardig-
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heden die daar bij horen. Men wisselt sneller van werkplek en dat is
noodzakelijk, omdat het werk sneller verandert. Er wordt vaker een ge-
combineerde of multidisciplinaire dienstverlening geëist waardoor
werknemers vaker in multidisciplinaire teams werken of met externe
partners. Men leert niet meer uitsluitend op school maar ook tijdens of
op het werk, en het leren vindt niet meer voornamelijk plaats in een
theorielokaal maar ook in practica, simulatieplekken of bij projecten in
de omgeving of in het buitenland. De leerroutes worden gevarieerder en
ingewikkelder, individueel maatwerk is mogelijk en diverse leerstijlen
worden erkend. Individueler en zelfstandig leren kan, maar samen-
werkend leren moet ook. ICT en afstandleren wordt bijna overal ingezet
om maatwerk te kunnen leveren, ook bij scholing, en om de kennis-
infrastructuur toegankelijker te maken. Net als het curriculum, genoemd
bij punt 2 hierboven, is ook een veranderde context van leren en werken
nodig om de gevraagde competenties te bereiken.

2.6.1 Vormen van nieuwe combinaties

Om bovenstaande veranderingen in inhoud en context van kennis te kunnen rea-
liseren, zijn nieuwe combinaties nodig opdat zowel leerlingen als werknemers toe-
gerust worden met de meest adequate competenties voor het snel veranderende
werkveld waarin ze werkzaam zijn of worden. Dit geldt voor zowel de ROC’s als
de bedrijven. Ieder voor zich alleen kan deze innovaties niet vormgeven, daartoe
zullen ze met elkaar moeten samenwerken. Het vormen van strategische allianties
om kennis te innoveren is onontbeerlijk en moet leiden tot veranderingen/verbete-
ringen in de competenties, om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de capaci-
teiten van de lerende en de veranderingen in het werkveld; er wordt op een prak-
tischer manier geleerd. het curriculum, om andere dingen aan te bieden dan alleen
de theorie en de praktijk van het vak; de lesstof zal beter aansluiten op de beroeps-
praktijk de context, om contextrijke leeromgevingen aan te kunnen bieden; de ken-
nis wordt praktischer toegepast in reële werksituaties.

De veranderingen in het curriculum en in de context zijn samen nodig om verande-
ringen in competenties van leerlingen en werknemers te bewerkstelligen. Het is be-
langrijk om de hierboven omschreven veranderingen en verbeteringen in het curri-
culum, de context en de competenties zó concreet te realiseren, dat de leerlingen en
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werknemers merken dat ze over de juiste competenties (gaan) beschikken in der-
gelijke kennisallianties. De samenwerking tussen ROC en bedrijf is daar uiteinde-
lijk voor bedoeld. Goede allianties zullen er beter in slagen een dergelijke kennis-
innovatie te realiseren dan minder goede allianties, is de verwachting. In het vol-
gende hoofdstuk zal worden beschreven wat de kenmerken zijn van goede stra-
tegische allianties.



 




