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In dit onderzoek staat het keuzeproces van jongeren

centraal. De vraag naar het verloop van dit proces is gekoppeld

aan het concept 'herontwerp' (Geurts, 2003) dat ontwikkeld is

in het kader van de problematiek van teruglopende belang-

stelling voor techniek onder jongeren. In het onderzoek is

daarom gekeken of jongeren die deelnemen aan de experi-

menten met herontwerp beter in staat zijn tot kiezen dan

jongeren die in 'traditioneel' technisch beroepsonderwijs zitten.

Dat is onderzocht met behulp van een model voor kiezen dat

ontleend is aan Meijers en Wardekker (2001). Voor dat model is

in eerder onderzoek ondersteuning gevonden (Den Boer e.a.,

2003). Daar bleek dat jongeren door (grens)ervaringen mee te

maken en die te verwerken, ze meer kennis krijgen over zichzelf

in relatie tot arbeid - we noemen dat beroepsidentiteit - en dat

ze daardoor beter in staat zijn hun loopbaan te sturen.

In dit onderzoek laten we zien dat de herontwerpexperi-

menten qua onderwijskundige inrichting hard aan het werk zijn

om de ideeën rond herontwerp in praktijk te brengen. We vinden

ook duidelijke verschillen met de 'traditionele' opleidingen.

Desondanks vinden we geen verschillen tussen de herontwerp-

opleidingen en de traditionele opleidingen in het keuzegedrag

van jongeren. In beide typen opleidingen rapporteren ze

ongeveer evenveel (grens)ervaringen, verwerking, commitment

aan hun keuze voor een beroep en loopbaancompetenties.

Hoe kan dat? Omdat loopbaanontwikkeling en de

begeleiding daarvan erg moeilijk is. Die gedachte staat centraal

in de hoofdstukken 3 (conclusies) en 4 (aanbevelingen) van dit

rapport. We vatten die hier heel kort samen.

Veel jongeren hebben op het moment van beroepskeuze

alleen geparticipeerd in voltijds onderwijs. Zij hebben geen idee

wat er gebeurt in de wereld van het werk. Ze hebben dus geen

referentiekader voor de informatie die ze krijgen aangeboden. 

Die informatie landt dus niet. Aansluitend bij onderzoek van

Meijers (1998) en Meijers en Wardekker (2001) is ons advies

aan de scholen en Deltapunt dan ook: zorg dat leerlingen op zo

vroeg mogelijke leeftijd in de beroepsonderwijskolom ervaring

opdoen in de praktijk van het werk, bij voorkeur (ook) in de

techniek.

Dit onderzoek laat echter tevens zien dat ervaring alleen niet

genoeg is. Die ervaring moet hen ook naar de kern van het beroep

leiden. Meijers heeft drie vragen ontwikkeld om studenten in de

beroepspraktijk met de beroepsdilemma's te confronteren. 
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Het resultaat daarvan is dat de leerling in gesprek is met de

beroepsbeoefenaars over de kern van het vak. Dat stelt hoge

eisen aan docenten en aan beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

Aansluitend adviseren we Deltapunt het volgende type

projecten aan te besteden:

• scholingsprojecten voor docenten waarin zij worden

geschoold tot (betere) loopbaanbegeleiders;

• herontwerpprojecten gericht op het Programma Sector

Oriëntatie in het vmbo, gericht op confrontatie met de

beroepsdilemma's in ten minste twee sectoren, waaronder

techniek;

• projecten gericht op beroepsdilemma's/zingevingsvragen in

het eerste jaar van alle herontwerp opleidingen, niet alleen

techniek;

• herontwerp van oriëntatieprojecten voor opleidings-

wisselaars, waarin confrontatie met de beroepsdilemma's in

ten minste twee beroepsdomeinen (waaronder techniek)

wordt vorm gegeven;

• projecten bij beroepskeuzeadviseurs in samenwerking met

scholen waarin jongeren een traject wordt aangeboden

waarin ze met de beroepsdilemma's van ten minste 

twee beroepsdomeinen - waaronder techniek - worden

geconfronteerd.

Vervolgonderzoek zou moeten bestaan uit praktijkonderzoek

waarin deze zaken worden uitgeprobeerd en onderzocht en

verkennend onderzoek in het buitenland.

SamenvattingBeter Kiezen



Beter Kiezen

Samenvatting 5

Inhoud 7

1 Inleiding - vraagstelling en denkkader 9

2 Samenvatting van de resultaten 13

2.1 Samenvatting kwalitatieve analyse 13

De Wat- en de Hoe-kant 13

Loopbaanbegeleiding 14

2.2 Samenvatting kwantitatieve analyse 15

Exploratie 15

Verwerking 15

Identiteit 15

Zelfsturing 16

3 Conclusies 19

3.1 Conclusies ten aanzien van 

beroepskeuzeprocessen 19

3.2 Conclusies ten aanzien van herontwerp 21

Waarom, wat en hoe 21

4 Aanbevelingen 25

4.1 Aanbevelingen voor onderwijs 25

4.1.1 Breed of smal? 25

4.1.2 Het opdoen van ervaringen:

'Beroepsdilemma's' 26

4.1.3 Loopbaanbegeleiding en 

competenties van docenten 27

4.1.4 Flexibilisering van onderwijs 28

4.1.5 Teamvorming 30

4.1.6 Gedeelde verantwoordelijkheid 30

4.2 Aanbevelingen voor deltapunt 31

Begin vroeg! 31

De 'Waarom-vraag' en actie van Deltapunt 32

Flexibilisering van onderwijs (de 'Wat-kant') 33

4.3 Reflectie op het onderzoek en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek 34

Vergelijkbaarheid van de opleidingen 34

"Weinig weten is veel weten" 35

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 35

Literatuur 36

Inhoud 7

Inhoud



1 Inleiding - vraagstelling en denkkader8 Beter Kiezen



9Beter Kiezen

uitdrukking komt in wat ‘het rad van Axis met de axilogica’s’

wordt genoemd (zie bijv. Axis, 2002). Daaraan liggen een aantal

overwegingen en analyses ten grondslag die door Geurts (2003)

zijn uitgewerkt in het concept ‘herontwerp’. Daarin worden een

‘Wat’- en een ‘Hoe’-dimensie onderscheiden. 

Met de Wat-dimensie wordt de inhoud van de opleiding bedoeld

en de organisatie daarvan: het gaat niet alleen om breed of

smal opleiden maar ook om standaard onderwijsprogramma’s of

flexibel maatwerk. Het gaat er dus om de fuikwerking van

smalle opleidingsprogramma’s tegen te gaan door de een- op

een relatie tussen opleiding en beroep los te laten en de

student de gelegenheid te bieden met veel facetten van de

(techniek)opleiding in aanraking te komen. Gedurende die

opleiding wordt de student in de gelegenheid gesteld zich te

specialiseren, naar ambitie en behoefte. De Hoe-dimensie in het

herontwerpmodel betreft de didactische kant. Daarbij gaat het

om meer constructie en minder instructie (Meijers & Geurts,

2003). Dat wil zeggen dat herontwerp-opleidingen meer ruimte

moeten maken voor leervormen waardoor leerlingen gestimu-

leerd worden zelf kennis te construeren. In de uitwerking heeft

deze benadering  vooral geleid tot leren dat gebaseerd is op

ervaring in de praktijk of in projectonderwijs, thematisch

gestuurd onderwijs, probleemgestuurd onderwijs, etc. 

1 Inleiding - vraagstelling en denkkader

1 In le id ing  -  v raags te l l ing  en  denkkader

In dit onderzoek staat het beroepskeuzeproces van jongeren

centraal. Het is van belang dit proces beter te begrijpen, om het

beter te kunnen begeleiden en om het te kunnen beïnvloeden.

Gezien de problemen van onder andere de technische sector om

voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en de terugloop

van jongeren die voor een technische studie of beroep kiezen, 

is dat laatste niet onbelangrijk. 

Het beroepskeuzeproces van jongeren is onderzocht vanuit

een procesbenadering waarbij het model van ontwikkeling van

een beroepsidentiteit (Meijers & Wardekker, 2001) uitgangspunt

was. Dit model staat tegenover het naïef rationele model van

beroepskeuze dat uitgaat van informatieoverdracht als centrale

basis voor beroepskeuze. Het model van beroepsidentiteits-

ontwikkeling gaat uit van de veronderstelling dat keuzes

gebaseerd zijn op kennis van het zelf, die op zijn beurt weer is

gebaseerd op (grens) ervaringen en de verwerking daarvan.

Dergelijke processen zijn opgevat als cyclische processen die

gebaseerd zijn op ervaringskennis.

Om de problemen met de afnemende instroom in de

techniekopleidingen het hoofd te bieden heeft Axis destijds

gekozen voor een multi-dimensionale benadering, hetgeen tot
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2. Helpt verbreed onderwijsaanbod, andere onderwijskundige

vormgeving en bewustere loopbaanbegeleiding jongeren voor

techniek te kiezen? Verloopt dit proces parallel aan het

proces onder vraag 1 (leidt hetzelfde proces tot beide

resultaten) en (hoe) is het voor verbetering vatbaar?

Deze vragen zijn onderzocht door op vier onderwijsinstellingen

elk twee opleidingen te onderzoeken, een herontwerp-opleiding

en een ‘traditionele’ opleiding (zie Figuur 1.1). Daarbij was het

onderzoeksmodel dat is weergegeven in Figuur 1.2 leidend. 

Dit model is gebaseerd op eerder onderzoek dat is uitgevoerd in

het agrarisch middelbaar beroepsonderwijs (Den Boer e.a.,

2003). In dat onderzoek is aangetoond dat leerlingen die in de

beroepspraktijk (grens)ervaringen opdoen en deze verwerken

(o.a. door middel van stagebegeleiding met de docent en/of de

praktijkbegeleider, maar ook door gesprekken met ouders, en

Het doel van herontwerp is leerlingen meer ruimte te bieden om

zelf vorm en inhoud te geven aan hun opleiding, gebaseerd op

hun eigen leerwensen en -behoeften. Door ontwikkeling langs

beide dimensies moeten scholen zich ontwikkelen tot loopbaan-

centra, waarin de nadruk ligt op loopbaan, persoonlijke

bekwaamheidsontwikkeling, motivatie en betrokkenheid.

Voor keuzeprocessen betekent dit dat verwacht mag worden dat

herontworpen opleidingen meer ruimte bieden voor deze proces-

sen, omdat er meer ruimte is voor ervaring als basis voor leren. 

Tegen deze achtergrond zijn de volgende vragen geformuleerd

als basis voor dit onderzoek:

1. In welke mate helpt een verbreed en geflexibiliseerd 

onderwijsaanbod, andere onderwijskundige vormgeving en

bewustere loopbaanbegeleiding jongeren om beter te kiezen?

Hoe verloopt dit proces en (hoe) is het voor verbetering 

vatbaar?

School Herontwerp-opleiding Niet-herontwerp opleiding

Friesland College Pop & Media Werktuigbouwkunde

ROC Utrecht Sound & Vision Bouwkunde

Blariacum College ICT-route Voertuigentechniek

KDC Emmen Techniek & Welzijn Techniek

Figuur 1.1 Overzicht participerende scholen en opleidingen
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anderen) zichzelf in relatie tot de beroepspraktijk beter leren

kennen, oftewel  hun beroepsidentiteit (verder) ontwikkelen. 

Het onderzoek gaf ook aanwijzingen dat leerlingen die het proces

van ontwikkeling van hun beroepsidentiteit hebben ingezet

geneigd zijn meer (grens)ervaringen in die beroepspraktijk op te

zoeken, beter te willen weten wie zij zijn in relatie tot arbeid,

zodat ze meer zicht krijgen op wie ze zijn en wat ze willen.

Figuur 1.2 Onderzoeksmodel

In het genoemde onderzoek is tevens aangetoond dat

leerlingen die zichzelf beter kennen in relatie tot de beroeps-

praktijk - een beter ontwikkelde beroepsidentiteit hebben -

(betere) sturing hebben over hun keuzes ten aanzien van het soort

werk dat ze ambiëren en wat ze daar in de opleidingensfeer voor

moeten doen, c.q. wat ze daarvoor zelf graag willen leren1.

Dit onderzoek kent een kwantitatief en een kwalitatief deel. 

In het kwantitatieve deel zijn in totaal 114 leerlingen in 4 vmbo-

en 4 mbo-opleidingen bevraagd met behulp van bestaande 

instrumenten. Met deze instrumenten zijn de kernvariabelen uit

Figuur 1.2 - Exploratie, Verwerking, Beroepsidentiteit en

Zelfsturing - gemeten  om na te gaan in hoeverre jongeren in 

herontwerp-opleidingen beter hebben leren kiezen. In het 

kwalitatieve deel is door interviews met 4 afdelingsmanagers, 

8 docenten en 16 leerlingen informatie verzameld over de

inrichting van de opleidingen en de aandacht voor loopbaan-

begeleiding. Voor de beschrijving maken we gebruik van de Wat-

en Hoe-dimensies van Geurts. Onder de Wat-dimensie beschrijven

we de (nieuwe) inhoud en de flexibiliteit van het onderwijsaanbod

(de mogelijkheid voor leerlingen om vakken of programmaonder-

delen te kiezen). Onder de Hoe-dimensie beschrijven we de plaats

die de praktijk inneemt in de opleiding, mogelijkheden voor

projectwerk en nieuwe docentrollen die daarbij voorkomen. Naast

deze twee dimensies beschrijven we - gezien de aandacht voor de

loopbaankeuzes van de leerlingen - de aandacht voor en

inrichting van de loopbaanbegeleiding. Daaronder vallen de

reflectie op praktijkervaringen, de reflectie op loopbaankeuzes en

daarbij behorende (veranderde) docentrollen en teamorganisatie.

In dit rapport geven we een samenvatting van de resultaten

van het onderzoek. Wel gaan we hier uitgebreid in op de

conclusies die we daaruit trekken en de aanbevelingen die we op

basis daarvan doen, zowel aan het onderwijs als aan de opdracht-

gever en voor vervolgonderzoek. In een afzonderlijke publicatie

(“Beter Kiezen in herontworpen vmbo en mbo”) gaan we dieper 

in op het theoretisch kader, de onderzoeksmethodiek en de 

resultaten van het onderzoek. Dit rapport is beschikbaar bij

Stoas Onderzoek.

Verwerking

Exploratie Grens-
ervaringen

Beroeps-
identiteit

Zelfsturing
t.a.v. arbeid
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2.1 Samenvatting kwalitatieve analyse

Het algemene beeld is dat de scholen die het concept

herontwerp hebben omarmd hard aan het werk zijn om daaraan

inhoud te geven. De kwalitatieve analyse laat zien dat de

herontwerp-opleidingen het op vrijwel alle door ons beschreven

punten beter doen dan de traditionele opleidingen. Bij sommige

scholen constateren we dat er sprake is van olievlekwerking, dat

wil zeggen dat de opvattingen over herontwerp ook ingang

hebben gevonden in de opleidingen die zich niet in een

herontwerptraject bevinden en dat deze opleidingen bezig zijn

zich langs dezelfde lijnen te ontwikkelen.

De Wat- en de Hoe-kant
We constateren dat de ontwikkeling van de ‘Wat’-kant van

het herontwerp minder ver gevorderd is dan de ontwikkeling van

de ‘Hoe’-kant. Als we de onderzochte opleidingen in het model

van Geurts (2003) plaatsen blijkt dat vooral de mbo-opleidingen

voornamelijk ‘linksboven’ zitten. Zoals Geurts al aangeeft zijn de

nieuwe didactische praktijken (de Hoe-kant) een stap in de

goede richting, maar is het aanbieden van meer persoonlijke

aangepaste inhoud een noodzakelijke volgende stap voor het

verbeteren van keuzeprocessen van jongeren. Deze processen

kunnen niet los van elkaar gezien worden, maar zouden zoveel

mogelijk samen op moeten gaan. Uit de kwalitatieve analyse

blijkt daarnaast dat de invulling die de scholen wel aan de

Wat-kant hebben gegeven vooral ligt in het zoeken van nieuwe

inhoud voor de Techniek-opleidingen: de snijvlakken van techniek

en andere velden worden opgezocht, zoals in de ict-route, evenals

combinaties van techniek en welzijn. Wat echter meer aandacht

nodig heeft is de flexibilisering van die inhoud. De noodzakelijke

volgende stap (als het gaat om keuzeprocessen) in de richting van

meer persoonlijke aangepaste inhoud wordt bij weinig opleidingen

gerealiseerd. In de vmbo-herontwerp-opleidingen bestaat 

flexibiliteit van de inhoud wel uit keuzeruimte voor inhoud van

projecten en/of invulling van vakken. Keuzeruimte voor de keuze

van vakken is veel beperkter of niet mogelijk. Het geschetste beeld

geeft aan dat het kennelijk moeilijk is voor scholen om echte

flexibilisering van inhoud vorm te geven. Het feit dat bijna alle

onderzochte scholen in Deltapunt-programmalijnen zitten die erop

gericht zijn de Wat-kant te ontwikkelen (en dus toch vooral met

de Hoe-kant bezig zijn) onderstreept deze conclusie. Geurts

(2004) voor de herontwerp-projecten in het HBO tot dezelfde

conclusie. Ook hier denken de herontwerpers meer in termen van

het veranderen van opleidingen dan in het realiseren van leer- of

loopbaantrajecten voor studenten. Flexibilisering vraagt maatwerk

en maatwerk is moeilijk. We gaan daar in de volgende hoofd-

stukken nader op in.

2 Samenvat t ing  van  de  resu l ta ten
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Scholen geven ook aan dat het lastig is de leerlingen de

ruimte te geven en daarbij nog steeds aan alle exameneisen van

de overheid te voldoen (zie Van den Berg en Doets 2003).

Geurts en Van Oosterom (2003) geven een opening voor het

creëren van ruimte in onderwijsprogramma door het invoeren

van een major-minor-structuur. Ze hanteren daarbij de 50-30-

20 regel, waarbij 50% aan een major en 30% aan een minor

moet worden besteed en 20% echt vrije ruimte is voor de

leerling. In die vrije ruimte zou een leerling bijvoorbeeld extra

aandacht kunnen besteden aan beroepskeuze. 

Enkele herontwerp-opleidingen zijn ook op deze manier bezig

met de inrichting van het curriculum. Omdat dit nieuwe 

specifieke opleidingen zijn, waarbij de minor vaak wordt

gebruikt om het specifieke vak mee in te vullen, blijft er weinig

daadwerkelijke keuzevrijheid voor de leerling. Andere scholen

lijken niet gestimuleerd te worden door een dergelijke

mogelijkheid tot een major-minor systeem. Ook op dit punt

komen we in de volgende hoofdstukken terug.

Loopbaanbegeleiding
Aan loopbaanbegeleiding wordt op alle herontwerp 

opleidingen aandacht besteedt, al wisselt de mate en vorm

waarin dat gebeurt sterk. In sommige gevallen is er een traject-

begeleider, bij andere opleidingen is dit de taak van de mentor. 

De leerlingen geven ook aan dat ze makkelijk naar de docenten toe

kunnen stappen als ze ergens mee zitten. In de mbo-opleidingen

wordt meer aandacht gegeven aan loopbaanbegeleiding dan in de

vmbo-opleidingen. Dat lijkt logisch, maar we zullen verderop

betogen dat dat niet logisch is. Bij alle opleidingen ligt het

initiatief voor de loopbaanbegeleiding doorgaans bij de leerling.

Alleen in geval van studieproblemen neemt de docent het

initiatief. Alleen bij Pop en Media op het Friesland College heeft

loopbaanbegeleiding en reflectie een structurele plek in het

programma. In alle traditionele opleidingen is loopbaan-

begeleiding niet of nauwelijks ontwikkeld, met uitzondering van

de Voertuigenopleiding van het Blariacum College, waar ze vooral

door een meer persoonlijke relatie met de leerlingen dichter op

de keuzeprocessen van de leerlingen zitten. Dit heeft te maken

met de ontwikkeling van teams binnen het Blariacum College. 

We constateren dat op het terrein van stimulering van de

loopbaanbegeleiding een ontwikkeling is ten aanzien van het

opzetten van ‘kernteams’ van docenten. Kernteams bestaan uit

een vaste, kleine groep docenten die verantwoordelijk is voor

één groep leerlingen. Het effect daarvan is dat de docenten

dichterbij de leerlingen komen te staan en beter op de hoogte

zijn van de ontwikkeling van de leerlingen, verdergaand dan

alleen het eigen vak. Dit bevordert de informele loopbaan-

begeleiding.

Over het geheel genomen doen met name de herontwerp 

opleidingen binnen het bestaande paradigma van loopbaan-

begeleiding dus goed werk. Het initiatief ligt daarin bij de

leerling, die krijgt de vrijheid en de ruimte om van zijn loopbaan

te maken wat hij wil en wordt daarbij geholpen als hij daarom

vraagt. In het vervolg gaan we verder in op de mate waarin dit

paradigma toe is aan verandering. De kwantitatieve data geven

aanleiding om die vraag met ja te beantwoorden.
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2.2 Samenvatting kwantitatieve analyse

In het kwantitatieve deel focussen we op het opdoen van

grenservaringen, de verwerking daarvan, het commitment van de

leerlingen aan hun keuzes en hun loopbaancompetenties. 

De kwantitatieve analyse laat weinig tot geen verschillen zien

tussen de verschillende opleidingen. Geen van de verschillen

tussen de traditionele en herontwerp-opleidingen is significant.

Dat is opmerkelijk, omdat we wel duidelijke verschillen vinden

in de kwalitatieve analyse.

In de detailanalyses vinden we wel verschillen, die verdere

verklaringsgronden kunnen verschaffen voor het feit dat we in

de overall analyse geen verschillen tussen herontwerp en

traditionele opleidingen vinden. 

Exploratie
Veel leerlingen doen de helft of meer van de ervaringen die

ze rapporteren in het onderzoek op tijdens stages, simulaties, het

werken voor klanten en andere door de scholen georganiseerde

praktijkmomenten. In de herontwerp opleidingen bestaat veel

aandacht voor het leren in een beroepscontext, door middel van

de bovengenoemde activiteiten, maar ook door middel van

integratie van vakken en docenten uit de praktijk. Ook in de

traditionele opleidingen rapporteren de leerlingen dat ze een

belangrijk deel van hun ervaringen in door school georganiseerde

situaties opdoen. (Daar horen ook de stages bij, overigens.)

Daarnaast rapporteren alle leerlingen hetzelfde type ervaringen

met de beroepspraktijk als belangrijke ervaring die hun beeld

van de wereld van het werk en het beroep dat ze kiezen bepaalt.

Uit de begrippen die ze daarvoor hanteren ontstaat niet het

beeld dat de leerlingen geconfronteerd zijn met de kern-

elementen (beroepsdilemma’s) uit het beroep. De door hen

gebruikte begrippen gaan veelal over de omstandigheden

waaronder het werk moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld of het

werk zich binnen of buiten afspeelt.

Verwerking
Voor de verwerking van de ervaringen die leerlingen opdoen

in de praktijk noemen ze meer mensen van buiten dan van

binnen de school. Leerlingen praten hierover met vrienden, 

met hun ouders, op hun stageplaats, etc. maar relatief weinig op

school, in de klas, met de docent of met medeleerlingen. 

Het is niet zo dat leerlingen helemaal niet met hun docent over

beroepsperspectieven praten: de helft of meer van de leerlingen

praat wel eens met zijn of haar docent over zijn toekomst-

plannen. Maar het gesprek gaat dan vaker over vervolg-

opleidingen dan over werk. Op dit vlak liggen dus mogelijkheden

voor het onderwijs. We komen daar in de volgende paragraaf op

terug.

Identiteit
We hebben in dit onderzoek, vanwege de noodzaak om

groepsgewijs te meten, de beroepsidentiteit afgemeten aan het

commitment met de keuze voor een beroep. Die blijkt tussen de

herontwerp en traditionele opleidingen niet te verschillen. 

2 Samenvatting van de resultaten



Daarnaast blijkt dat er grote verschillen zijn in de mate waarin

leerlingen al weten welk beroep ze willen kiezen. Die verschillen

bestaan vooral tussen de scholen en (met uitzondering van het

Blariacum College) niet tussen de herontwerp- en traditionele

opleidingen. Tenslotte blijkt dat (met uitzondering van ROC

Utrecht) de leerlingen in de traditionele opleidingen dat al

wisten voordat ze aan de opleiding begonnen. We hebben er dus

niet goed aan gedaan om Beroepsidentiteit te meten door

middel van het commitment aan de beroepskeuze. Beroeps-

identiteit gaat over de kennis die leerlingen hebben over

zichzelf in relatie tot het beroep. Dat wil zeggen dat zij weten

wat een beroepsdilemma voor hén betekent en dat ze de

affiniteit van de vakman met zijn vak begrijpen, diens ‘kick van

het beroep’. Dat zou meetbaar moeten zijn door middel van het

commitment van de leerlingen aan de keuze voor een beroep.

Maar als dat commitment er al was voordat de leerlingen aan de

opleiding begonnen, ook in het vmbo, is het betwijfelbaar of ze

weten waar ze dat commitment mee voelen. Het lijkt

waarschijnlijk dat leerlingen hier rapporteren dat ze gecommit-

teerd zijn aan hun keuze voor een beeld van het beroep: wat zij

dénken dat het beroep is en niet de kern van het beroep zelf.

Die veronderstelling wordt gesteund door de bevinding die we

bij ‘exploratie’ ook al rapporteerden (blz.12): als we leerlingen

vragen naar de begrippen waarmee ze de wereld van het werk

beschrijven, noemen ze begrippen die niet de kern van het

beroep lijken te raken maar meer de buitenkant, zoals of het

werk binnen of buiten wordt gedaan. Deze constatering onder-

steunt de twijfel aan de juistheid van commitment als maat

voor beroepsidentiteit tijdens de schoolse periode. 

Deze constatering geeft ook aanleiding te vermoeden dat het

commitment van de leerlingen in de traditionele opleidingen

iets anders weergeeft dan het commitment van de leerlingen in

de herontwerp-opleidingen. We constateerden dat de leerlingen

in de traditionele opleidingen veel vaker dan de leerlingen in

het herontwerp-opleidingen aangeven dat ze al vóór de opleiding

wisten dat ze het beroep wilden kiezen dat ze noemen en

waarmee ze zich committeren. Dat doet vermoeden dat het juist

bij deze leerlingen meer om commitment met een beeld gaat

dan om commitment met de kern van het beroep. Dit

vermoeden is echter speculatief. Met behulp van de in dit

onderzoek verzamelde gegevens kunnen we dat niet verder

ondersteunen. We gaan daarom verder uit van de bevindingen

zoals ze zijn: we vinden geen verschillen in commitment.

Zelfsturing
De kwantitatieve gegevens laten tenslotte relatief weinig

verschil zien tussen de opleidingen op het punt van zelfsturing.

Als we naar de kwalitatieve analyse kijken is dit ook niet zo gek.

Alle opleidingen bieden nog weinig keuzemogelijkheid voor de

leerlingen. De programma’s liggen voor het overgrote deel al

vast, dus is er niet veel ruimte voor zelfsturing. Willen school en

ministerie dat leerlingen bewuster kiezen en werken naar hun

toekomst dan moet er meer ruimte komen en het nemen van

deze ruimte ook nadrukkelijk meer gestimuleerd worden.

2 Samenvatting van de resultaten16 Beter Kiezen
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3.1 Conclusies ten aanzien van beroepskeuzeprocessen

De hoofdconclusie uit het vorige hoofdstuk is dat scholen

hard aan de slag zijn met herontwerp. Het is de herontwerp-

projecten in de tijd die ze daarvoor hadden, gelukt een aardig

eind op weg te komen met het vormgeven van de nieuwe inhoud

(het Wat) en nieuwe didactiek. Verder constateerden we dat de

flexibilisering van de inhoud daarbij wat achter loopt. We consta-

teerden bovendien dat er in een aantal herontwerptrajecten

aandacht bestaat voor loopbaanbegeleiding. Hoe komt het dan dat

we in de kwantitatieve analyse geen verschillen tussen leerlingen

in de herontwerp- en de traditionele opleidingen vinden? Om

daarvoor een verklaring te geven, moeten we eerst constateren

dat loopbaanontwikkeling en de begeleiding daarvan een

ingewikkeld proces is, waarvan we weliswaar wel iets, maar nog

lang niet alles weten.

Wat we weten is dat het proces niet rationeel maar intuïtief

verloopt. Meijers en Wardekker hebben het proces geschetst en in

eerder onderzoek hebben we aangetoond dat het ook zo werkt. Door

grenservaringen die goed verwerkt worden leren jongeren zichzelf

kennen in relatie tot arbeid en alleen door die zelfkennis krijgen ze

inzicht in wie ze willen zijn in werk en wat ze ermee willen.

Het een en ander willen we verduidelijken aan de hand van

een aantal voorbeelden uit de interviews met leerlingen van de

onderzochte opleidingen. 

De eerste case maakt duidelijk dat grenservaringen leiden

tot een proces van reflectie dat Meijers en Wardekker de interne

en externe dialoog hebben genoemd. In deze case wordt goed

duidelijk dat de leerling zich eerst moet realiseren dat hij of zij

iets heeft meegemaakt dat hem of haar niet lekker zit. Pas als

de leerling zich dat realiseert kan hij daarover in gesprek komen

met anderen. In dit geval was dat niet op school, omdat daar

volgens hem niet veel mogelijkheid toe was. Ook de kwantita-

tieve gegevens in dit onderzoek laten zien dat leerlingen meer

mensen buiten school noemen waar ze deze ervaringen mee

bespreken dan binnen school.

Een leerling Werktuigbouwkunde in Leeuwarden geeft aan

dat zijn stage veel heeft geholpen bij het maken van zijn

keuze voor de toekomst. “Het was vooral het werktempo

daar wat me opviel. Ze werken daar ontzettend langzaam

en ik weet nu wel dat ik dat later echt niet wil. Daar heb ik

me ook echt aan gestoord”. Hij werkt naast school in een

bedrijfje. “Ik vind het heel leuk om met echte klanten te ➤
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werken. Je moet je klant tevreden stellen, en daar stel je

eisen aan, ook aan jezelf”. School biedt weinig mogelijk-

heden volgens hem, om dingen uit te zoeken, of in de 

praktijk dingen te vinden. “Op de opleiding praten we 

weinig over praktijkervaringen, omdat we die ook nauwelijks

hebben. Voor de stagelopers zijn er wel terugkomdagen,

maar omdat ik in Duitsland stage liep heb ik die nooit

gehad. We doen weinig aan loopbaanbegeleiding. Als ik een

vraag heb, moet ik hem zelf maar stellen. Over mijn werk

dat ik voor een echte klant doe, spreek ik eigenlijk weinig

met mijn klasgenoten. Als ze er naar vragen, vertel ik wel

wat, maar dat gebeurt niet klassikaal”.

Ook in de tweede case heeft de leerling een aantal

confronterende ervaringen wat betreft timmeren opgedaan die

hem hebben geleerd dat, ondanks zijn idee dat het best leuk is,

het helemaal niet is wat hij wil doen. Hij benoemd vervolgens

een probleem dat we meer zijn tegen gekomen bij vmbo-

leerlingen, maar bijvoorbeeld ook bij de mbo-leerling die de

brandpreventie kant op wil uit het vorige hoofdstuk, namelijk

dat leerlingen die niet verder willen in het directe verlengde van

hun opleiding niet de mogelijkheid hebben verder te exploreren.

Een vmbo-leerling Bouw in Emmen geeft aan dat hij

eigenlijk de infratechniek in wil, maar dat kan pas op het

mbo. Hij heeft voor timmeren gekozen, omdat hij toch iets

moest kiezen en timmeren leek hem wel leuk. Hij is er door

de opleiding achter gekomen dat hij timmeren helemaal

niks vind. Maar over zijn keuze voor infratechniek, die tot nu

toe alleen gebaseerd is op het feit dat hij ze wel eens langs

de weg heeft zien werken en de machines hem erg machtig

lijken, weet hij niets meer. Hij geeft aan dat hij graag in

twee richtingen stage had willen lopen, in de richting die hij

nu doet en in de richting die hij graag op wil.

Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de taak en

functie van onderwijs in onze samenleving: die is niet om

leerlingen te leren kiezen, maar om leerlingen zo efficiënt

mogelijk toe te rusten voor die arbeidssituaties waarvan de

veronderstelling is dat de leerling ervoor gekozen heeft. Bij deze

leerling timmeren heeft dit nog wel geleid tot een grenservaring,

hij weet nu zeker dat timmeren helemaal niets voor hem is. 

De volgende case laat zien dat een slecht passende stage ook

makkelijk tot een weinig zinvolle ervaring zal lijden.

Een leerling Techniek en Welzijn uit Emmen geeft aan dat

ze niet echt een stageplek kon vinden. “Heel veel was al

bezet. Peuterspeelzaal leek me ook wel leuk. Het was

dichtbij en dat was fijn want ik sport heel veel. Dus dat

was de beste optie. Ik vond het heel leuk voor twee weken,

dat wel. Het is niet wat ik wil, het is niet waar ik in verder

wil. Maar dat wist ik van tevoren wel hoor. Maar alles was

al vol”.

Deze stage heeft dus weinig toegevoegde waarde gehad voor

deze leerling, daarnaast stipt het ook de problematiek van de
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stageplaatsen aan. Met name de vmbo-instellingen gaven aan

dat het erg moeilijk blijkt genoeg goede stageplaatsen te

vinden.

Het feit dat het de leerling weinig kan schelen dat ze er niet

veel wijzer van is geworden, ze heeft wel een leuke twee weken

gehad, laat zien dat leerlingen niet een opleiding beginnen met

de bedoeling om geconfronteerd te worden met vragen over het

waarom. Dat zijn lastige vragen, waarvan het belang in ons

onderwijs niet aan de orde is. Pas later, tijdens de arbeids-

loopbaan, wordt men daarmee geconfronteerd. Dus beschouwt

onderwijs het niet als haar taak om daaraan aandacht te

besteden. Daarmee valt onderwijs in de valkuil van het naïef

rationele model van beroepskeuze: geef leerlingen informatie, dan

kunnen ze daarna zelf wel kiezen en leiden wij ze vervolgens op

tot het beroep waarvoor ze gekozen hebben. Problematisch

daaraan is dat leerlingen dat ook verwachten en er dus ook geen

bezwaar tegen aantekenen. De verwachting zou zijn dat

herontwerp-opleidingen andere reacties van jongeren uitlokken.

Deels is dat zo: sommige jongeren maken gebruik van de ruimte

die hen geboden wordt en zoeken de praktijk op met de bedoeling

zicht te krijgen op hun toekomst. Ook in de herontwerp-

opleidingen echter wordt men geconfronteerd met een groep

jongeren de deze ruimte niet vanzelf benut. Men dreigt daaruit te

concluderen dat zelfsturing in banen geleid moet worden. 

Dat ligt voor de hand: leerlingen kunnen niet vanzelf keuzes

maken over hun loopbaan, daarvoor missen ze de ervaring. 

Toch is dat de verkeerde conclusie. Maar hoe moet het dan wel?

In het volgende hoofdstuk gaan we in op concrete aanbevelingen,

die aanzet kunnen geven tot daadwerkelijk beter kiezen van

jongeren. 

3.2 Conclusies ten aanzien van herontwerp

De hoofdconclusie uit de constateringen in de vorige

paragraaf is dat scholen hard aan de slag zijn met herontwerp,

maar om jongeren daadwerkelijk beter te laten kiezen er méér

moet gebeuren dan wat er nu gebeurt. In deze paragraaf gaan we

in op wat dat volgens ons betekent voor het concept herontwerp.

Waarom, wat en hoe
In de dynamisering van het onderwijs, aansluitend bij de

dynamisering van de beroepspraktijk gaat het niet alleen om de

verschuivingen op het Wat- en Hoe-vlak - inhoud en didactiek -

maar vooral om de verschuivingen op het Waarom-vlak - zingeving

of betekenisverlening. De Waarom-vraag heeft te maken met

keuzes: wéten waarvoor je kiest. We gaan hieronder in op wat we

daar precies onder verstaan. Herontwerp heeft de Waarom-vraag

als doel. Herontwerp van het Wat en het Hoe is bedoeld om de

leerling in staat te stellen de Waarom-vraag aan de orde te

krijgen. Dit onderzoek toont aan dat deze doelstelling in de

huidige vorm van uitwerking van herontwerp niet is gerealiseerd.

De conclusie kan zijn dat het daarvoor nog te vroeg is. Dat zou

betekenen dat leerlingen wel in staat zullen zijn de Waarom-vraag

te beantwoorden als scholen herontworpen zijn tot echte

loopbaancentra. Onze interpretatie van de hier gepresenteerde

3 Conclusies



22 Beter Kiezen

gegevens is dat de Waarom-vraag niet met Wat-antwoorden kan

worden opgelost, ook al heeft hij daar wel betrekking op. Ook de

Hoe-kant (didactiek) levert niet vanzelf antwoorden op Waarom-

vragen op. Wij stellen daarom voor de Waarom-vraag apart te

agenderen. Daarover gaat deze paragraaf

Zoals gezegd: de Waarom-vraag heeft te maken met keuzes

en bovendien met weten waarvoor men kiest en wat die keuze

voor het individu betekent. We weten inmiddels dat keuze-

processen veel irrationeler verlopen dan altijd gedacht. Daarbij

spelen twee zaken mee. In de eerste plaats heeft een individu

een referentiekader nodig om te weten waar hij of zij voor kiest.

Anders gezegd: iemand moet kunnen begrijpen waar hij of zij

voor kiest. In dat begrijpen zit de kern, want (en dat is de

tweede zaak die meespeelt) voor dat begrip is ervaring met de 

consequenties van de keuze noodzakelijk. Veel veranderingen

kunnen we van tevoren uitdenken en in zijn consequenties 

doordenken, maar hoe het precies zal zijn moet uiteindelijk

altijd in de praktijk blijken. En ook het doordenken en

uitdenken is gebaseerd op ervaring.

Voor de meeste jongeren die voor een studie- of beroeps-

keuze zitten geldt dat zij tot dan toe alleen hebben gepartici-

peerd in voltijd-onderwijs. Hun ervaring met - en dus ook hun

beelden van - de wereld van het werk zijn beperkt tot weekend-

en vakantiewerk. Dat werk doen ze vooral om bij te verdienen

zodat ze de dingen kunnen doen die voor hen écht belangrijk

zijn. Tijdens hun beroepsopleiding worden ze veelal in de

gelegenheid gesteld om oriënterende stages te lopen. In die

periodes komen ze in aanraking met de oppervlakte van het

beroep - de handelingen die beroepsbeoefenaars uitvoeren, de

sfeer van werk, etc. De kern van het beroep - waar de beroeps-

beoefenaar het voor doet, waar hij enthousiast over is, ‘voor

gaat’, ‘een kick van krijgt’, de passie van de beroepsbeoefenaar

voor zijn vak - komt pas veel later aan de orde, veelal pas als de

jongere zelf aan het werk gaat. En toch is die kern waar het om

draait. Mok (1974) heeft het hier over beroepsdilemma’s en

Onstenk (1997) over kernproblemen. Meijers en Wardekker

(2001) maken duidelijk dat de ervaring met beroepsdilemma’s

of kernproblemen verloopt via grenservaringen en de processen

die daarbij horen.

Een belangrijke vraag is of het nodig is dat een leerling die

grenservaringen met de wereld van het werk meemaakt. Daar

kan verschillend over worden gedacht. In eerder onderzoek 

(Den Boer e.a., 2003) en in dit onderzoek laten we zien wat de

consequenties zijn als jongeren niet met dit soort ervaringen te

maken krijgen. Veelal leidt dat tot keuzes waarvan ze de 

consequenties niet overzien, tot uitstel- en/of switchgedrag en

tot motivatieproblemen in het onderwijs. Daar kunnen we

genoegen mee nemen, maar dan moeten we niet proberen om

leerlingen van hun ‘consumentengedrag’ af te helpen, dat zal

dan zeker mislukken. Als we willen dat leerlingen zelf keuzes

maken, moeten ze weten waar die keuzes over gaan.
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De Waarom-vraag, betekenisverlening en beroepsidentiteit

hebben dus allemaal te maken met de kern van het beroep, de

passie van de beroepsbeoefenaar voor zijn vak, dus wát aan dat

beroep voor de persoon uitdagend is. Daarbij is het dus zaak dat

de leerling zich niet alleen afvraagt of hij boer of lasser wil

worden, maar vooral wat voor boer of wat voor lasser hij dan wil

worden. Pas als hij bezig is met de vraag wat de uitdaging is

aan het melkveehouderschap of het ecologisch boeren, is de

leerling in staat de Waarom-vraag aan te pakken.

Uit het Waarom vloeit het Wat voort. Als een leerling lasser

in de scheepsbouw wilt worden, waarbij het de uitdaging is om

deel te nemen in het proces van iets nieuws maken waar een

klant behoefte aan heeft, dan zijn daar kwaliteiten voor 

nodig en zijn sommige dingen verplicht om zich daarvoor te

kwalificeren. Uit die keuze vloeit dus inhoud voort. 

Het Hoe hangt vervolgens van een aantal zaken af: leerstijl,

bekendheid van het probleem en de oplossingen, prioriteit en

de inhoudelijke volgordelijkheid. Daar gaan we in hoofdstuk 4

nader op in.

Het herontwerp van de inhoud en de didactiek was bedoeld

om te leiden tot zingevingsvragen. In de praktijk blijkt dat 

niet te werken als de Waarom-vragen niet zelfstandig wordt

geagendeerd. De constatering dat leerlingen toch niet goed om

kunnen gaan met de vrijheid die het herontwerp hen biedt,

dreigt docenten en management  te verleiden tot inperking van

die ruimte en vrijheid in plaats van de keuze te maken om

leerlingen leren de ruimte en vrijheid te benutten. Dat is vooral

begrijpelijk omdat de paradox is dat bij het leren omgaan met

ruimte en vrijheid een zekere mate van verplichting en dwang

komt kijken. Daar gaan we in het volgende hoofdstuk nader op in.
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4.1 Aanbevelingen voor onderwijs

We hebben in het vorige hoofdstuk geconcludeerd dat in het

beroepsonderwijs meer aandacht moet worden besteed aan het

Waarom voordat de focus wordt gericht op het Wat en het Hoe.

We hebben ook aangegeven dat dit betekent dat er meer

aandacht moet zijn voor het opdoen van ervaring, waarbij

confrontatie met beroepsdilemma’s een centraal element is. Als

dat element ontbreekt, zo heeft dit onderzoek aangetoond, levert

die ervaring geen betere keuzes op. Maar alleen het opdoen van

ervaringen is niet genoeg! Het opdoen van de ervaring is een

lastig proces dat goede begeleiding vraagt van inhoudelijk en

procesmatige deskundigen, en dat begeleiding vraagt ten aanzien

van zelfsturing (wat doe ik nu met die ervaringen?). 

Een goed uitgevoerd zingevingstraject staat voorop. Voor een

belangrijk deel van de leerlingen zal dit leiden tot een veel

dieper begrip van de keuzes waar het in het vak, het beroep

en/of het beroependomein dat ze kiezen om draait. Dat begrip

zal leiden tot gerichte vragen om onderwijs, en is een flexibel

curriculum (waar de leerling zijn eigen onderwijs kan kiezen)

dan ook cruciaal. Uit de conclusies bleek dat flexibele 

curriculum, behorende bij de ‘Wat-kant’, bij veel scholen beter

ontwikkeld zou moeten worden. We kunnen aan de hand van

bovenstaande concluderen dat onderwijs dus drie ‘taken’ heeft:

1. het opdoen van ervaringen: ‘Beroepsdilemma’s’;

2. de pedagogische opdracht: loopbaanbegeleiding;

3. het leveren van maatwerk: flexibel curriculum.

In dit hoofdstuk gaan we verder in op de eisen die dat aan

onderwijs stelt. Alvorens dat te doen willen we in de volgende

paragraaf eerst een wijdverbreid misverstand uit de weg ruimen,

namelijk de quasi tegenstelling tussen breed onderwijsaanbod

en smalle praktijkervaring. 

4.1.1 Breed of smal?

Identiteitsontwikkeling en bewuste keuzeprocessen zijn niet

hetzelfde als breed onderwijsaanbod, net zo min als uitstel van

keuze gunstig zou zijn, bezien vanuit de optiek van beroeps-

identiteitsontwikkeling. Beide veronderstellingen zijn zeer

gangbaar maar passen in het naïeve model van beroepskeuze.

Breed aanbod als instrument om bewust kiezen te stimuleren,

gaat uit van de veronderstelling dat leerlingen door informatie

over of een beperkte introductie op een breed scala aan

opleidingsrichtingen, vakken, afstudeerrichtingen, etc. beter

zicht krijgen op de mogelijkheden die zij hebben. Dat veronder-

stelt dat de betekenis van elk van de mogelijkheden die hij of

zij heeft duidelijk is. Het probleem is vrijwel altijd dat die

betekenis alleen overdraagbaar is door (grens-)ervaring en niet
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door informatie. Breed onderwijsaanbod heeft dus alleen zin, in

het licht van keuzeprocessen, als het gepaard gaat met indrin-

gende ervaringen die de leerlingen inzicht geven in zijn eigen

mogelijkheden en wensen in de velden die het betreft. In de

praktijk is dat veelal onmogelijk en wordt breed dus opgevat als

‘algemeen’. Algemeen onderwijsaanbod leidt niet tot betere

maar juist tot slechtere voorbereiding op keuzes, omdat het

contextloos is. Als het brede onderwijsaanbod niet gesitueerd is

in beroepscontexten waarin de leerling zijn eigen grenzen,

behoeften en wensen leert kennen, is breed onderwijsaanbod

slechter dan smal onderwijsaanbod.

De paradox in dit licht is het feit dat ervaringen altijd smal zijn,

omdat ze gebonden zijn aan de context waarin ze plaatsvinden.

De uitdaging is dan om te zorgen dat leerlingen meerdere

ingrijpende ervaringen opdoen in verschillende beroepscontexten.

De valkuil is niet dat elk van die ervaringen smal is, de valkuil is

dat we denken dat zonder deze ervaring breed onderwijsaanbod

de leerling beter zal helpen bij het maken van keuzes. 

4.1.2 Het opdoen van ervaringen: ‘beroepsdilemma’s’

Problematisch aan de realisering van zingeving en reflectie

is dat leerlingen (of mensen in het algemeen) niet op zoek zijn

naar de confrontaties, ze gaan ze liever uit de weg. Dat wil

zeggen dat ze met een omweg met de werkelijkheid van het

beroep moeten worden geconfronteerd. Hiervoor is een 

specifieke curriculumopbouw nodig die ervoor zorgt dat de

leerling met verschillende kanten van het beroep wordt 

geconfronteerd die hem dwingen na te denken over zijn keuzes.

Vooral voor die leerlingen die zich niet gemakkelijk in het verbale

bewegen is het soms beter om ervaringen zodanig te organiseren

dat ze daardoor geconfronteerd worden met de keuzes die ze

moeten maken. Als een leerling wil werken als lasser in de

scheepsbouw, is het zaak hem daar zo vroeg mogelijk in zijn

route door de beroepskolom ervaring te laten opdoen en/of hem

de keuzes of beroepsdilemma’s te laten ontdekken die in dit

beroep een rol spelen. Op die manier ontdekt de leerling de

grenzen die het beroep aan hem zal stellen en wordt hij

gedwongen na te denken over de vraag of dit is wat hij met zijn

arbeidzame leven wil. Het verdient daarnaast aanbeveling hem in

een of meer heel andere sectoren ervaring op te laten doen en te

confronteren met de beroepsdilemma’s, zodat hij echt kan

afwegen welke dilemma’s bij zijn wensen en behoeften passen. 

Idealiter zou het zo moeten zijn dat leerlingen zo vroeg mogelijk

in de beroepskolom, dus aan het eind van de basisvorming, in

tenminste twee of drie bedrijfstakken geconfronteerd worden met

wat die bedrijfstak inhoudt. Door daar met de beroepsdilemma’s

geconfronteerd te worden, worden leerlingen in contact gebracht

met de vraag: wat zou ik willen als ik bloemist, scheepsbouwer

of kok was. Hoe zou ik dan de problemen oplossen of de centrale

keuzes maken? Pas dan kan een leerling de vraag serieus beant-

woorden of het betreffende beroep of de betreffende sector wat

voor hem is. De strekking van het verhaal is dus dat hiervoor een

curriculum nodig dat dit mogelijk maakt. 

In verschillende Europese landen bestaan mogelijkheden voor

dergelijke oriëntatiemogelijkheden gestart. In Ierland hebben
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leerlingen op 15 à 16-jarige leeftijd de mogelijkheid om een

jaar lang in een aantal verschillende sectoren stage te lopen om

meer inzicht te krijgen in de betreffende sector 2. Het gebruik

van concepten als beroepsdilemma’s is daarbij overigens niet

aan de orde, dus ook hier gaat het om het creëren van de

mogelijkheden en niet om het organiseren van de confrontatie.

Ook in Denemarken bestaan vergelijkbare trajecten

(Nieuwenhuis en Smulders, 2004).

Deze processen kosten tijd, zo maakt ook het Ierse

voorbeeld duidelijk. Bij de ene leerling zal dat een dag zijn, bij

de ander wellicht een jaar of langer, bij de meeste een paar

maanden. Echter, doordat de leerling zichzelf daarna aanzienlijk

doelgerichter stuurt, wordt die tijd weer teruggewonnen en

waarschijnlijk meer dan dat.

4.1.3 Loopbaanbegeleiding en competenties 
van docenten

Naast de juiste curriculumopbouw voor het aanbieden van

ervaringen en het werken met beroepsdilemma’s is het

begeleiden van leerlingen ten aanzien van deze ervaringen en

zelfsturing van belang. Een model om met dit soort processen

om te gaan is uitgewerkt door Meijers en Wardekker (2001). 

Een eerste poging tot een operationalisatie in termen van een

‘pedagogische opdracht’ is geformuleerd door De Bruijn (2002)

en door Den Boer en Nieuwenhuis (2002). 

Die opdracht luidt:

• begin met aandacht voor zingeving en keuzeprocessen, 

de waarom-vraag;

• wees in het didactische terughoudend: de leerling moet

leren dat hij de baas is van zijn eigen ‘leeragenda’;

• maak veel tijd en ruimte voor reflectie op die ervaringen en

laat leerlingen daarover met elkaar communiceren - dat

geeft tegelijkertijd breedte aan ervaring.

Docenten die deze processen begeleiden moeten zowel van

de inhoud van het beroep op de hoogte zijn als zeer gekwali-

ficeerde coaches zijn. Ze moeten in staat zijn een leerling die

met een verkeerde of een onbetekenende leervraag uit de

praktijk terugkomt terug te sturen naar de praktijk om nu wat

beter uit te zoeken wat daar te koop is en wat hij daar zoekt.

Om dat te kunnen moet een docent dus tenminste weten waar

dat beroep over gáát. Hoe moet hij anders beoordelen of de

leervraag waar de leerling mee komt hout snijdt? Docenten

moeten daarnaast de ruimte hebben om een leerling die even

niet meer weet wat hij wil, omdat hij een confronterende

ervaring heeft meegemaakt, in zijn waarde te laten en toe te

laten dat dit soort processen soms gewoon tijd kost. 

Hoe docenten (en leerlingen) hiermee om kunnen gaan is

door Meijers in drie vragen uitgewerkt:

De drie vragen van Meijers

1. Ga aan een beroepsbeoefenaar vragen welke beroeps-

dilemma’s hij tegenkomt (beroepsdilemma’s zijn keuzes die

elke beroeps-beoefenaar moet maken tijdens zijn werk; 
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vaak hebben ze te maken met 1) tijd, kwaliteit en geld 2)

mag wat kan? 3) kan wat eigenlijk zou moeten?).

2. Schrijf die dilemma’s op en vraag je af welke keuze jij zou

maken - schrijf die ook op.

3. Ga aan de beroepsbeoefenaar vragen welke keuzes hij

gemaakt heeft en of de keuzes die je zelf hebt gemaakt

überhaupt kúnnen.

Deze drie vragen brengen de leerling direct in gesprek met een

beroepsbeoefenaar over de kerndilemma’s van het beroep, de

waarom-vragen: 

• Waarom doe ik dit? 

• Waarom doe ik dit zo? 

Beroepsdilemma’s zijn persoonlijk en individueel, ze zullen

dus verschillende kanten van het beroep betreffen, maar wel

van de kern van het beroep. Een metaalbewerker die uiteindelijk

niet wordt gefascineerd door het materiaal en hoe hij ervoor kan

zorgen dat hij het zodanig kan bewerken dat het er precies zo

uitziet als de klant het wil hebben, zit niet in de kern van het

beroep. Door dit soort dilemma’s met de beroepsbeoefenaar te

bespreken krijgt de leerling zicht op de kern van het vak en de

trots die de vakman voor zijn vak voelt (of zoals Robert Pirsig

dat in ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ dat noemt: 

‘de liefde voor het vak’).

Deze confrontatie leidt de leerling vanzelf naar de vragen:

• Is dit wat ik wil met mijn arbeidsleven?

• Is dit wat ik met mijn arbeid wil doen voor anderen?

Die vragen op hun beurt leiden ‘vanzelf’ tot een doel: dit is wat

ik wil! En daarmee tot leervragen: leer mij dit vak, dat ik kan

doen wat ik wil. 

Fuikwerking
De eerste twee opdrachten hebben alles te maken met het

bestrijden van fuikwerking. Leerlingen die alleen komen om te

leren tractor rijden moet geleerd worden hun ‘mentale luiken

open te zetten’. Maar er moet evenzeer gewaakt worden voor

vervlakking: een brede beroepsopleiding is volstrekt wat anders

dan een algemeen vormende opleiding. Het ‘openzetten van de

luiken’ heeft te maken met het verbinden van verschillende

ervaringen aan elkaar. Dat hoeven niet eens ervaringen van een

leerling in meerdere praktijken te zijn. Door leerlingen met

praktijkervaringen bij verschillende bedrijven in dezelfde of

aanpalende branches met elkaar in gesprek te laten zijn over

die ervaringen leren ze dat er meer te koop is in de wereld van

het werk dan wat ze zelf hebben meegemaakt. Deze ervarings-

uitwisselingen zijn vergelijkbaar met de ervaringsuitwisselingen

tussen beroepsbeoefenaars. Het gaat daarbij om de ‘verhalen bij

het koffieapparaat of de kopieermachine’ (Linde, 2001).

4.1.4 Flexibilisering van onderwijs

De eerste twee aspecten zouden parallel moeten lopen met

de door Geurts en Van Oosterom (2004) voorgestelde

‘Flexibilisering van de Kwalificatiestructuur’. In onze ogen is het

daarbij de vraag of een major-minor-structuur het antwoord

geeft op de vragen waar het om draait. Een goed uitgevoerd 
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zingevingstraject staat voorop, maar het resultaat daarvan zal

ook verwezenlijkt moeten worden. Voor een belangrijk deel van

de leerlingen leidt het zingevingsproces (de Waarom-vraag) tot

een veel dieper begrip van de keuzes waar het in het vak, het

beroep en/of het beroependomein dat ze kiezen om draait. 

Dat begrip zal leiden tot gerichte vragen om onderwijs.

Scholen geven echter aan dat het lastig is de leerlingen de

ruimte te geven en daarbij nog steeds aan alle exameneisen van

de overheid te voldoen (zie Van den Berg en Doets 2003). 

Enkele herontwerp-opleidingen hanteren daarbij al wel de 

50-30-20 regel, waarbij 50% aan een major en 30% aan een

minor moet worden besteed en 20% echt vrije ruimte is voor de

leerling. In die vrije ruimte zou een leerling bijvoorbeeld extra

aandacht kunnen besteden aan beroepskeuze. De minor wordt

echter vaak gebruikt om het specifieke vak mee in te vullen,

blijft er weinig daadwerkelijke keuzevrijheid voor de leerling.

Door de beperkte ruimte (vanuit de kwalificatiestructuur en de

KBB’s) om nieuwe inhoud vorm te geven, is flexibilisering van

het onderwijs dan ook lastig. Bij het vormgeven van een flexibel

leertraject moet in ieder geval rekening gehouden worden met

twee benaderingen ten aanzien van leren: serieel en parallel

leren. Deze twee perspectieven geven richting aan de invulling

van flexibel onderwijs, dat we hieronder verder zullen uitleggen.

Parallel en serieel leren
Om het onderscheid duidelijk te maken vertrekken we bij

leerprocessen die plaatsvinden op de werkplek. Deze processen

worden gekenmerkt door het zoeken naar oplossingen die

werken (Elström, 2003). Volledige juistheid van een oplossing is

niet aan de orde. Deze oplossende manier van leren is effectief

en efficiënt als de oplossingen van het probleem niet bekend

zijn. We moeten dan ‘al doende leren’. We noemen dat parallel

leren: leren en werken lopen parallel en vraagt dus om open

leerprocessen: er is niet één juiste oplossing. Parallelle leer-

processen laten zich ook niet plannen. Als de oplossing

onbekend is, is het niet mogelijk van tevoren aan te geven

welke stappen doorlopen moeten worden, in welke volgorde, etc.

Parallel leren laat zich alleen agenderen: er is een probleem

waaraan gewerkt moet worden, dat ‘op de agenda moet’.

Tegenover parallel leren staat wat we in onderwijs goed kennen:

serieel leren: leer- en werkprocessen zijn gescheiden, waarbij

het leren aan het  werken vooraf gaat. In contexten van

zekerheid is dit uiterst efficiënt: de gevraagde oplossing(en) bij

het ervaren probleem is of zijn bekend en hoeven alleen te

worden geleerd en gebruikt. Daarbij zij opgemerkt dat wat we

bedoelen met een ‘context van zekerheid’ niet alleen betrekking

heeft op de inhoud van de kennis, maar ook de betekenis ervan!

Traditioneel onderwijs kenmerkt zich juist door het overdragen

van bekende oplossingen op bestaande problemen, zonder dat

daar de vraag van betekenisverlening (identiteitsontwikkeling)

aan is voorafgegaan. Alleen de leerlingen voor wie de inhoud

intrinsiek betekenisvol is worden daardoor gemotiveerd, de

andere leerlingen niet. Het proces van betekenisverlening is 

vrijwel altijd een parallel leerproces. Seriële leerprocessen laten

zich uitstekend plannen: de inhoud is bekend en de volgorde



4 Aanbevelingen30 Beter Kiezen
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Figuur 4.1 Seriële en parallelle leerprocessen

meestal ook. De strekking van dit betoog is dat beide vormen

van leren hun functie hebben, in hun eigen context. In Figuur

4.1 geven we beide leervormen schematisch weer. 

Het is onzinnig en buitengewoon inefficiënt een serieel

leerproces te plannen in een situatie waarin niemand weet wat

de oplossing van het probleem is of waarin het individu geen

referentiekader heeft om informatie mee te kunnen 

interpreteren. Even onzinnig is het een parallel leerproces te

organiseren in een context die gekenmerkt wordt door

zekerheid. In het geval een lerende een concrete vraag heeft, is

het zeer demotiverend om deze met een open opdracht het bos

in te sturen: een leerling met een uitgekristalliseerde leeragenda

die een concrete vraag aan een docent stelt (geef me les over

soorten bloemen, hun namen en eigenschappen) neemt geen

genoegen met een vage opdracht: hij wil gewoon les hebben 

(zie bijvoorbeeld Den Boer e.a., 2003b)!

4.1.5 Teamvorming

Een belangrijk punt waar in de Axis herontwerpprojecten

extra aandacht aan besteed zou moeten worden is team-

vorming. Een van de positieve elementen die we aantroffen 

in de projecten had te maken met wat het KDC in Emmen

‘kernteams’ noemt; een vaste groep docenten voor een groep

leerlingen. De band met de leerlingen wordt daardoor versterkt,

hetgeen het contact met de leerlingen vergemakkelijkt over 

vragen die te maken hebben met de (beroeps)toekomst van de

leerling.

4.1.6 Gedeelde verantwoordelijkheid

Aandacht voor loopbaanbegeleiding in het kader van het

herontwerp, heeft een vergaande betekenis voor scholen,

docenten én leerlingen. Meer aandacht voor loopbaan-

begeleiding heeft ook vergaande betekenis voor werkplekken.

Wil beroepsonderwijs in staat zijn goed geschoolde vaklieden af

te leveren, dan is betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid

van werkgevers en brancheorganisaties een noodzakelijke

voorwaarde. Zonder hoogwaardige stageplaatsen en intensieve

samenwerking met onderwijs lukt het dat onderwijs niet om

vaklieden af te leveren. Daarbij is wellicht op een aantal

manieren tijdwinst te boeken. Gesprekken met vakmensen 

- bijvoorbeeld aan de hand van de drie vragen van Meijers - en

het laten zien van de dingen die de vakman echt raken zijn voor

de Waarom-vragen wellicht effectiever dan dat de leerling

tijdens een stageperiode niet in contact komt met het echte

Parallel leren

Onvoorspelbaar

Patroon

Agenda

Heuristiek
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werk omdat die leerling nog over onvoldoende vaardigheden

beschikt. Ook het concept van ‘shadowing’ (meelopen met een

vakman en achteraf vragen stellen) kan behulpzaam zijn om

beroepsbeoefenaars hun werk te kunnen laten doen en 

tegelijkertijd de stagiair in staat te stellen daar wat van te leren.

Maar in het algemeen geldt dat de bereidheid van werk-

gevers om hun toekomstige leerlingen (en die van de

concurrent, maar dat geldt vice versa) een blik in de keuken te

gunnen, ervaring te laten opdoen, etc. noodzakelijk is voor goed

beroepsonderwijs. Evenzeer geldt overigens dat voor scholen 

het zoeken naar zingeving bij leerlingen en het bieden van 

kwalitatief hoogstaand maatwerk de hoogste prioriteit verdient

om in de toekomst hoogwaardig beroepsonderwijs te kunnen

vormgeven.

Bovenstaande uitgangspunten impliceren mede een conse-

quentie (agendapunt) voor Deltapunt. In de volgende paragraaf

gaan we hier verder op in.

4.2 Aanbevelingen voor Deltapunt

Voor Deltapunt is de centrale vraag: ‘Hoe krijgen we meer

leerlingen in de techniek?’ Daarbij spelen een aantal processen

een rol:

• de aantrekkelijkheid van het vak - hoe ‘sexy’ is het om 

technicus te zijn;

• de aantrekkelijkheid van de opleiding - hoe moeilijk of

aantrekkelijk is het om een techniekopleiding te volgen;

• de ruimte voor keuzeprocessen en beroepsidentiteits-

ontwikkeling.

De informatiebenadering heeft tot dusver vooral aandacht

gevraagd voor het feit dat de arbeidsmarkt voor technici gunstig

is. De meeste leerlingen weten dat, maar kiezen desondanks

wat anders. Informatie werkt niet, constateerden we boven al.

Alternatief is een pr-achtige benadering, waarbij jongeren

worden ‘gelokt’. Deze benaderingen focussen vooral op de

aantrekkelijke kant van techniek. De ict-route opleiding in Venlo

toont daarvan het succes aan: een deel van de leerlingen die

daar zitten, zouden anders waarschijnlijk geen techniek-

opleiding hebben gekozen. Problematisch is dat vrijwel geen

enkele van deze leerlingen in de techniek verder gaat! Dat geldt

ook voor de Techniek en Welzijn opleiding van het KDC in

Emmen. Lokken helpt dus wel, maar ook dat is niet genoeg.

Leerlingen moeten zich verbonden voelen. Dat kan door aan de

ontwikkeling van beroepsidentiteit te werken, zoals we in de

aanbevelingen voor onderwijs hebben beschreven.

Hieronder gaan we in op acties die Deltapunt kan ondernemen.

Eerst beschrijven we echter enkele bevindingen die gerelateerd

zijn aan de doelstellingen van Deltapunt.

Begin vroeg!
Als we kijken naar de aanbevelingen voor de scholen, 

liggen er natuurlijk ook aandachtspunten voor Deltapunt. 
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Voor Deltapunt is het van belang dat ze bij de projecten of 

programma’s die ze realiseren rondom keuzeprocessen van

leerlingen, het primaire accent leggen op de momenten waarop

keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om

de sectororiëntatie (PSO) in het vmbo. (En in principe zou dit

verbreed moeten worden naar het gehele onderwijs aan 14/15

jarigen, ook het algemeen vormende!) In die perioden zijn of

worden net keuzes gemaakt. In de sectororiëntatie zouden

leerlingen verleid moeten worden om ten minste ook een keer te

gaan kijken in een technisch beroep. Dat kan het makkelijkst

door te zorgen dat de keuze voor de oriëntatie vrijblijvend is en

dat het aantrekkelijk is om in elk geval een keer te gaan kijken.

Door in het PSO leerlingen met de keuzes in dit beroepenveld

te confronteren bestaat in elk geval bij een deel van de

leerlingen die anders wellicht geen technisch beroep had

gekozen de kans dat zij geïntrigeerd raken door het type

problemen en keuzes dat in deze sector moet worden gemaakt.

Leerlingen leren de ‘liefde die de vakman heeft voor zijn vak’

kennen. Dat is het moment waarop keuzes beïnvloedbaar zijn.

Daarnaast spelen deze processen een rol aan het begin van

het eerste jaar in het mbo en het hbo. Dan zijn de keuzes echter

al gemaakt. Door de leerlingen in de techniek te confronteren

met de beroepsdilemma’s is het effect hoogstwaarschijnlijk dat

een deel gemotiveerd raakt door de inhoud van het vak en

minder door de uitstraling of het arbeidsmarktperspectief alleen.

Dat is  positief: deze leerlingen weten daardoor beter waar ze

mee bezig zijn, zullen hun opleiding gerichter invullen en veel

sterker gekoppeld zijn aan de sector dan nu soms het geval is.

Maar een deel zal ontdekken dat dit niet het soort problemen zijn

waar ze mee bezig wíllen zijn. Extra aandacht voor keuzeprocessen

zou dan netto kunnen leiden tot minder instroom in de opleiding in

plaats van meer, hetgeen niet de bedoeling is. Om dat te

voorkomen zou Deltapunt moeten bevorderen dat ook in andere

opleidingsrichtingen dit soort confrontaties plaatsvinden.

De derde gelegenheid is te vinden in het feit dat in het

eerste jaar van het mbo voortijdig schoolverlaten het meeste

voorkomt, niet omdat leerlingen uitvallen, maar omdat ze van

opleiding wisselen. Door voor deze leerlingen oriëntatie-

programma’s aan te bieden, waarin ook oriëntatie in de techniek

zit, is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk een aantal leerlingen te

boeien met de beroepsdilemma’s in de techniek.

In het algemeen geldt dat ons advies aan Deltapunt is om de

Waarom-vraag te agenderen. Zoals eerder betoogd was het

oorspronkelijk de bedoeling om de Waarom-vraag aan de orde te

stellen door middel van de Wat- en de Hoe-dimensies van het

herontwerp. Dat is onvoldoende gelukt. Vandaar het advies om

deze vraag apart te agenderen.

De ‘Waarom-vraag’ en actie van Deltapunt
Dat moet uiteraard leiden tot concrete actie. Die zou in de

eerste plaats moeten bestaan uit het duidelijk maken aan 

de betrokkenen wat ermee bedoeld wordt. De meest direct 

betrokkenen zijn docenten. Om te beginnen zou Deltapunt dus
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projecten moeten aanbesteden waarin docenten worden

geschoold tot (betere) loopbaanbegeleiders. Het is daarbij

weinig effectief om docenten ‘frontaal’ te scholen over hoe ze

interactief met leerlingen om moeten gaan. Het lijkt verstandig

om in dergelijke projecten aan te dringen op een ervarings-

georiënteerde werkwijze met docenten gericht op het leren

kennen van en beter omgaan met de beroepsdilemma’s waar

hun toekomstige leerlingen mee geconfronteerd moeten worden.

In de praktijk zal dat inhouden dat docenten eerst zelf op zoek

moeten naar die beroepsdilemma’s in het beroepsdomein

waarvoor zij opleiden. Op basis daarvan kan dan verder worden

gewerkt aan hoe ze met dat soort ervaringen van hun leerlingen

om moeten gaan. Ze zijn daarmee ook op de hoogte van de

werkelijke inhoud van het beroep, een belangrijke factor voor

het goed begeleiden van de leerlingen (zie 4.1.3).

Daarnaast zou Deltapunt, om de Waarom-vraag in de onderwijs-

praktijk te agenderen, drie typen projecten moeten aanbesteden

bij scholen:

• herontwerp van het PSO, gericht op confrontatie met de

beroepsdilemma’s in ten minste twee sectoren, waaronder

techniek;

• beroepsdilemma’s/zingevingsvragen in het eerste jaar van alle

herontwerp-opleidingen, niet alleen techniek;

• herontwerp van oriëntatieprogramma’s voor (potentiële) 

opleidingswisselaars, waarin confrontatie met de beroeps-

dilemma’s in ten minste twee beroepsdomeinen (waaronder

techniek) wordt vorm gegeven.

Aansluitend zouden bij de beroepskeuzeadviseurs in

samenwerking met scholen (vmbo, mbo én hbo) projecten

moeten worden aanbesteed waarin jongeren in plaats van tests

en gesprekken een traject wordt aangeboden waarin ze met de

beroepsdilemma’s van ten minste twee beroepsdomeinen - 

waaronder techniek - worden geconfronteerd, zodat ze op een

zinvollere manier dan nu vaak het geval is kunnen kiezen voor

een opleidingsrichting. 

Flexibilisering van onderwijs (de ‘Wat-kant’)
We constateerden dat scholen hard aan het werk zijn met het

ontwikkelen van herontwerp. Daarbij constateerden we dat met

name de ontwikkeling van de flexibele inhoud (de Wat-kant) wat

achter blijft bij de nieuwe inhoud en de vernieuwde didactiek.

Het belangrijkste probleem bij het ontwerpen van flexibele

inhoud is de juiste vorm op het juiste moment en de zorg voor

samenhang. Docenten zitten hier voor de lastige taak dat zij

enerzijds ruimte moeten maken voor leerlingen - sterker nog

leerlingen moeten dwingen de ruimte te némen - om zelf hun

eigen ‘leeragenda’ te ontwikkelen en beheren. Dat wil zeggen

dat leerlingen op basis van hun ervaringen met de beroeps-

dilemma’s kiezen waar zij ‘voor gaan’. Anderzijds moeten

docenten in de gaten houden dat die leerlingen gekwalificeerd

vertrekken. Het zou zeer onwenselijk zijn als leerlingen met een

pakket aan competenties de arbeidsmarkt betreden waar geen

enkele samenhang in zit of die elke erkenning op de arbeids-

markt missen. 
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In principe zou het zo moeten zijn dat als de leerling zich

serieus verdiept heeft in de beroepsdilemma’s en daardoor weet

wat hij wil, hij in samenspraak met zijn docent en de werkplek-

begeleider een samenhangende leeragenda ontwikkelt. Een deel

daarvan is bij voorbaat al te voorzien en zal bestaan uit het

huidige curriculum. Daarbij treden twee belangrijke wijzigingen

op. Enerzijds zullen een belangrijk aantal zaken die nu serieel

worden aangeboden parallel moeten worden georganiseerd (zie

4.1.4). Sommige leerinhouden die nu worden overgedragen door

de docent zijn voor de leerling uitsluitend abstracte kennis. 

Hier is het veel effectiever en efficiënter om praktijkervaring of -

opdrachten te organiseren die de leerlingen helpen een referen-

tiekader op te bouwen. Eén ervaring helpt een leerling soms

voldoende om daarna een boel kennis veel sneller te begrijpen

en te kunnen ‘plaatsen’. Anderzijds is het weinig efficiënt om

een leerling met een duidelijke leervraag een ervaringsproces in

te sturen, terwijl die leerling vraagt om eenvoudige kennis-

overdracht. Om dergelijke maatwerkprocessen te administreren

en beheren is werken met een Persoonlijk OntwikkelingsPlan

(POP) en portfolio hoogstwaarschijnlijk het meest effectief.

Deltapunt zou in de bestaande herontwerpprojecten 

ontwikkelingen in deze richting dienen te stimuleren.

4.3 Reflectie op het onderzoek en aanbevelingen voor
vervolgonderzoek

Het was de bedoeling van dit onderzoek verschillen in de

kwaliteit van de keuzeprocessen te onderzoeken tussen 

leerlingen in herontwerp en in traditioneel onderwijs. Dat is

maar ten dele gelukt. We werken hier uit waarom.

Vergelijkbaarheid van de opleidingen
We constateerden boven al dat er sprake is van olievlek-

werking. Daarmee bedoelen we dat de ideeën van herontwerp

ook ingang vinden in de opleidingen die niet in herontwerp zijn.

Bij de scholen waar dat het geval is (ROC Utrecht en het

Blariacum College), is het niet verwonderlijk dat er geen (grote)

verschillen gevonden worden in de kwantitatieve vergelijking. 

Bij de beide andere opleidingen spelen school- en opleidings-

specifieke factoren een rol. Bij het KDC speelt door alle 

keuzeprocessen heen dat het hier om een ‘lootschool’ gaat, een

school waar leerlingen (semi-professionele) sportbeoefening

kunnen combineren met een opleiding. Bij de opleidingen op

het Friesland College vallen de waarden voor de meeste 

indicatoren zelfs hoger uit voor de traditionele opleiding

(werktuigbouwkunde) dan voor de herontwerp-opleiding (Pop en

Media). In dit onderzoek was het praktisch niet mogelijk om de

instroomsituaties van de leerlingen ten aanzien van keuze-

processen te meten. Noodgedwongen moest daarom voor de

vergelijking gebruik gemaakt worden van een post-test-only-

controlegroep design. Dat wil zeggen dat we de leerlingen in de

experimentele groep (de herontwerp-opleidingen) hebben 

vergeleken met een controlegroep (de ‘traditionele’ opleidingen),

maar dat we op slechts één meetmoment hebben gekeken naar

de keuzeprocessen. De impliciete veronderstelling daarbij is dat

de beginposities (ten aanzien van keuzeprocessen) van de
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leerlingen toen ze in de opleidingen instroomden gelijk waren.

In de genoemde gevallen hebben we achteraf aanwijzingen dat

de groepen sterk van elkaar verschillen bij instroom. Onze

veronderstelling was dat de verschillen bij instroom niet zo groot

zouden zijn. Dat bleek een onjuiste inschatting.

“Weinig weten is veel weten”
Een andere kanttekening is ook op zijn plaats. In de samen-

vatting van de kwantitatieve resultaten hebben we al aange-

geven dat hier ook sprake is van een paradoxale situatie. In die

situatie waarin mensen heel weinig te kiezen hebben zullen zij

standvastig volhouden dat deze situatie hun eigen keuzes. In

die situatie waarin mensen echt iets te keizen hebben zullen ze

veel vaker laten zien dat ze twijfelen en niet weten wat ze

moeten kiezen (De Caluwé, 2001). Dat maakt commitment aan

beroepskeuzes tot een twijfelachtige maat voor beroepsidentiteit

(zie 2.2, blz. 13).

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin en de wijze

waarop in onderwijs aandacht aan keuzeprocessen wordt

besteed. Daaraan valt nog het nodige te verbeteren.

Praktijkonderzoek in de vorm van actieonderzoek (het

begeleiden en tegelijkertijd observeren en rapporteren van

veranderingsprocessen in de praktijk) zou daaraan een reële 

bijdrage kunnen leveren. Daarvoor lijkt het bovendien goed om

ervaringen uit het buitenland te benutten. Ons zijn op dit

moment initiatieven uit Ierland en Denemarken bekend, 

maar ook in Engeland, Duitsland en Finland staat Life Long

Guidance hoog op de politieke en praktijkagenda. Internationale

werkbezoeken of vergelijkend onderzoek zou de kennisbasis op

dit terrein kunnen versterken.

Het onderzoek heeft ons tevens geleerd dat de begrippen waar

we het hier over hebben lastig te operationaliseren zijn. 

Dat geldt vooral voor de begrippen beroepsidentiteit en

zelfsturing. Het heeft ons tevens geleerd dat zonder deze

begrippen de discussie over keuzeprocessen en de vormgeving

daarvan niet goed mogelijk is. Keuzeprocessen zijn ingewikkeld.

Om het debat daarover en de ontwikkeling ervan voldoende in

kaart te brengen is het nodig dat er meer tijd en geld wordt

besteed aan instrumentontwikkeling op dit terrein.
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