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Inleiding. 
 
Voor eindopdracht LA 1 zal ik aan de hand van drie begrippen mijn opleiding ( Branche 
Horeca & Toerisme, opleiding Kok, niveau 2, Rosestraat, te Rotterdam,) analyseren. Na de 
analyse zal ik een aantal aanbevelingen doen om het onderwijs van de opleiding kok te 
verbeteren. Voor mijn analyse zal ik een aantal begrippen gebruiken die verband hebben 
met leerarrangement 1 “Zin in leren” en een drietal doelgroepen die verplicht zijn vanuit de  
eindopdracht.  
 
Doel:   
 

 Het analyseren van de opleiding Kok aan de hand van begrippen met betrekking tot 
de onderstaande doelgroepen en daarbij aanbevelingen kunnen doen ten behoeve 
van het onderwijs voor de opleiding Kok. 

 
De doelgroepen zijn:  
 

 de professionals in de organisatie die onderwijs aansturen en ondersteunen1,  

 de professionals in de organisatie, die onderwijs geven en maken2,  

 de professionals buiten de organisatie, die onderwijs ondersteunen3,  

 deelnemers aan onderwijs4. 
 
Ik heb een extra doelgroep toegevoegd aan mijn analyse, deze is noodzakelijk in het 
leerproces van onze studenten. Veel van onze formele en informele leerprocessen vinden 
namelijk plaats op de stage/werkplek Albeda College (2011). 
 
Als start van mijn analyse zal ik in eerst een korte omschrijving geven van de school en de 
achterliggende onderwijsvisie. Vervolgens zal ik hieruit drie begrippen distilleren waarmee ik 
mijn opleiding ( Branche Horeca & Toerisme, opleiding Kok, niveau 2, Rosestraat, te 
Rotterdam,) onder de loep zal nemen. Ten tweede zal ik deze begrippen definiëren door 
middel van theorie uit de literatuur uit LA 1 om aan te geven hoe ik deze begrippen 
geïnterpreteerd heb. Ten derde kijk ik hoe deze begrippen terugkomen in het onderwijs en 
op welke punten er verbetering kan plaatsvinden door middel van een advies.  
 
 
  

                                                           
1
 Deze groep bestaat uit: Het CVB, Raad van bestuur, branche directeuren, onderwijsleider. 

2
 Deze groep bestaat uit: LC docenten, LB docenten, onderwijs assistenten en LIO‟s 

3
 Deze groep bestaat uit: praktijkbegeleider uit het bedrijfsleven (leermeesters) 

4
 Deze groep bestaat uit: studenten, van de opleiding Kok, niveau 2  uit de branche Horeca & Toerisme, locatie Rosestraat. 

Figuur 1 de website (born-to-learn) 
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Korte omschrijving van de school, onderwijsvisie en de achterliggende visie op leren. 
 
Een korte omschrijving van de school met de bijbehorende onderwijsvisie.  
 
Het volgende is geciteerd uit de onderwijsvisie en het jaarverslag Albeda in perspectief 
(2010): “Het Albeda College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor educatie en 
beroepsonderwijs. Ons roc is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-
opleiding of volwassenenonderwijs een nuttige stap kan zijn op weg naar werk of een hogere 
opleiding. Bij het Albeda College kunnen studenten kiezen uit meer dan 350 mbo-
opleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over ruim zestig locaties. 
Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten 
ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, 
een deel is privaat”. 
 
De missie van het Albeda College is verwoord in de onderwijsvisie  Albeda college (2010). 
 
“Doel van het Albeda College is iedere jongere en volwassene in Rotterdam en omgeving de 
kans te geven zich zo hoog mogelijk te kwalificeren en zich te ontwikkelen tot een 
vakbekwaam en creatieve werknemer én actief burger. Iemand die zich duurzaam een plek 
verwerft op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dat doen wij door steeds de balans te 
zoeken tussen wat studenten willen en kunnen, wat het bedrijfsleven nodig heeft, wat de 
maatschappij van ons vraagt en de (kwaliteits)eisen die we aan onze opleidingen stellen”.  
 
De ankerpunten van het Albeda College zijn: 
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Beroeps / Competentiegericht onderwijs  
 
MBO staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Er wordt dus opgeleid voor een beroep in dit 
geval KOK. De onderwijsvisie die daarvoor wordt gebruikt is competentiegericht onderwijs.  
Wat is dat nu precies? Het volgende stuk is de strekking van Streumer, Lappia, Kho, 
Keulers, Spierings , Veltman-van Vugt (2010), Coppoolse & Vroegindeweij (2010) en Valcke 
(2010) e.a. 
 
Competentiegericht onderwijs is een visie op beroepsontwikkeling, omdat het onderwijs het 
ontwikkelen van vermogens om te kunnen handelen in de beroepspraktijk centraal stelt en 
niet de geïsoleerde kennis en vaardigheden. Bedrijven hebben behoefte aan medewerkers 
die niet alleen theoretisch geschoold zijn, maar ook zelfstandig kunnen functioneren in de 
veranderende beroepspraktijk. Medewerkers beschikken over het vermogen om op een 
juiste manier te handelen in specifieke beroepssituaties. Dat vermogen, vaak 'competentie' 
genoemd, omvat kennis en vaardigheden maar ook de houding van de medewerker. 
In het competentiegerichte onderwijs staat het functioneren in de beroepspraktijk centraal. 
De opleiding is gericht op het verwerven van: 
 

- beroepscompetenties (voor de uitoefening van het beroep)  

- burgerschapscompetenties (om als burger te kunnen functioneren in de 
maatschappij) 

- leercompetenties (vermogen om in verschillende opleidingssituaties te leren). 
  
Drie uitgangspunten van competentiegericht leren: 
 

 er is een sterke relatie met de beroepspraktijk (het werkplekleren) 

 de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de student staat centraal 
(maatwerk, denk daarbij ook aan rekening houden met verschillende leerstijlen) 

 er is een krachtige leeromgeving. 
 
Achter het competentiegericht onderwijs (beroepsgericht onderwijs) zit een visie op leren die 
het sociaal constructivisme wordt genoemd. 
Simons, (1999): “Het sociaal constructivisme berust op het inzicht dat mensen zelf betekenis 
verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een belangrijke rol spelen. Ieder 
mens heeft zijn eigen manier om informatie te verwerken, construeert zijn eigen kennis, 
waarbij hij / zij sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in zijn sociale 
omgeving”.  
Volgens Boekaerts (2010): Het begrip krachtige leeromgeving is een uitwerking geworden 
van een constructivistisch ideaal voor leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen waarin 
lerende uitgedaagd worden om samen met elkaar actief te leren, met een duidelijk zicht op 
de functionaliteit van het leren en het geleerden (toepassingsperspectief), waarin het leren 
wordt gesitueerd in een concrete context, waarin de authenticiteit van die context zo hoog 
mogelijk is (werkplekleren), zodat lerenden vooral vanuit intrinsieke motivatie leren en 
geacht worden zoveel mogelijk zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. Intrinsieke 
motivatie verwijst naar de zelfstandige aanpak van de taak/ opdracht vanwege de opdracht 
zelf zoals omschreven wordt in (Valcke, 2010) De opleider is hierbij meer coach en 
begeleider dan overdrager van informatie.  
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Volgens Boekaerts (2010) zijn de uitgangspunten van het sociaal constructivisme: 
 

- De lerende leert het beste wanneer er een actieve rol is voor de lerende zelf. Het 
gaat om het aansluiten bij voorkennis en belangstelling, het bewaken en toetsen van 
de voortgang door de lerende zelf. En door het leren in een concrete werkelijkheid. 

- Persoonlijke (leer)ervaringen staan centraal. Mentale constructie van realiteit van 
door leerling zelf. 

- Er is geen objectieve waarheid met betrekking tot de leerstof, de visie op het vak, de 
opvatting over leren e.d. In plaats daarvan worden lerende in de gelegenheid gesteld 
hun eigen perspectieven geleidelijk aan te ontwikkelen. Centraal hierbij staat het 
principe van kenniscreatie (het opbouwen van kennis) in plaats van kennisreproductie 
(het reproduceren van kennis) 

- Het leren verloopt het beste wanneer lerende in dialoog met elkaar samen werken 
aan betekenisconstructie, die geleidelijk aan steeds meer in overeenstemming met 
de opvattingen in de dominante cultuur zal worden. 

- Leren is hierbij het verkrijgen van nieuwe perspectieven door te interacteren met 
anderen en in de werkelijkheid. 

- Authenticiteit van opdrachten en toetsen (Proeve van bekwaamheid) is nodig om 
krachtige leeromgevingen te creëren.  

 

In de visie van het Albeda College, voornamelijk in de vijfankerpunten wordt er een link 
gelegd naar deze basisprincipes van het sociaal constructivisme en de uitgaanspunten van 
competentie gericht onderwijs zoals, bijvoorbeeld: zelfstandigheid en betekenisvolle 
beroepscontext.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Behaviorisme vs Constructivisme 
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De Begrippen 
 
In de visie van het Albeda College en achterliggende kijk op leren zijn er een aantal 
begrippen (die gekoppeld zijn aan‟ Zin in leren‟) naar boven komen die voor mij de moeite 
waard zijn om te gebruiken voor de analyse.  
 
De begrippen die ik in mijn model wil opnemen zijn:   
 

1. Werkplekleren 
2. Samenwerkend leren 
3. Hoge orde denkvaardigheden 

 
De begrippen worden op de volgende pagina‟s gedefinieerd. Ik zal bij elk begrip verwijzen 
naar de visie van het Albeda College met de vijfankerpunten, een korte omschrijving geven 
van het begrip en hoe deze wordt toegepast in ons onderwijs. 
 
Waarom deze begrippen.  
 
Werkplekleren: Omdat de opleiding beroepsgericht is en veel van leren plaatsvindt in de 
binnen en buitenschoolse praktijk zal ik onderzoeken of er sprake is van formeel (bewust 
leren) of informeel leren (onbewust leren). Om zo een advies uit te brengen voor de opleiding 
kok om het leerrendement te verhogen door middel meer bewust leren, gepland leren door 
doelen vooraf te stellen om zo bijvoorbeeld de theorie aan de praktijk te koppelen door 
middel , maar ook terug te kijken op het geleerde van bijvoorbeeld door reflectie aldus 
Streumer et al (2010).  
 
Samenwerkend leren: Een belangrijk aspect van de constructivistische visie is de sociale 
context waarin geleerd wordt. Lerenden leren door interactie met elkaar en kunnen op die 
manier hun kennis combineren om een opdracht op te lossen. De sociale omgeving is 
cruciaal in de ontwikkeling van het individueel inzicht van de leerlingen. Door het 
samenwerken met anderen kunnen zij hun eigen denkproces en inzichten toetsen aan dat 
van anderen. Op deze wijze wordt het eigen inzicht uitgebreid, verdiept en verfijnd. 
Samenwerken bevordert zo hogere orde denkvaardigheden Ebbens & Ettekoven, (2009). 
 
Hoge orde denkvaardigheden: Dit begrip komt uit het competentiegericht leren waar niet 
alleen kennis maar ook vaardigheden worden aangeleerd. Bijvoorbeeld de competenties: 
reflecteren, samenwerken en zelfstandigheid. Dit zijn vaardigheden die aangeleerd worden 
bijvoorbeeld tijdens het werkplekleren en kan het leren bevorderen volgens Bloom (in VOC 
2011) ook in het samenwerkend leren komen deze leervaardigheden van pas. 
 
Het begrip: Werkplekleren. 
 
Het Albeda gebruikt de term werkplekleren om alle vormen van leren in authentieke 
contextrijke (arbeids) situaties aan te duiden. Dit kunnen zijn: stage, beroepspraktijkvorming 
(BPV) en leren in binnenschoolse praktijksituaties (BSP), simulatiebedrijf of een mini 
onderneming. Het gaat om gepland en bewust (formeel) leren van een deelnemer in een 
authentieke contextrijke arbeidssituatie. Het doel daarbij is het verwerven van 
beroepsrelevante competenties uit het kwalificatie dossier, bijvoorbeeld: Analyseren & 
Reflecteren, Vakdeskundigheid toepassen en Samenwerken.  
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Hoe is het begrip zichtbaar binnen ons onderwijs op de opleiding? 
 
Vanuit de onderwijsvisie en de ankerpunten binnen deze visie wordt er een duidelijke link 
gelegd naar het begrip werkplekleren. Er wordt gesproken over: Leren in betekenisvolle 
beroepscontext. Ik citeer: “Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. 
Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het 
beroep, simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen Albeda in 
perspectief, (2011)”. 
 
De professionals in de organisatie die onderwijs aansturen en ondersteunen.  
 
Vanuit de opleiding Horeca & Toerisme worden diverse beroepsopleidende en 
beroepsbegeleidende opleidingsvormen aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
door Kenwerk5 erkende leerbedrijven. Een belangrijk aandachtspunt in de opleiding is de 
beroepshouding van een kok met de daarbij behorende kerntaken, werkprocessen en 
competenties die worden omschreven in de studiehandleiding en het kwalificatie dossier 
KOK. 
 
De professionals in de organisatie, die onderwijs geven en maken.  
 
Een groot gedeelte van onze lessen bestaan uit binnenschoolse praktijk. Dit zijn onder 
andere praktijkstimulaties, waarin de context zo authentiek mogelijk wordt nagebootst. We 
onderscheiden hierin drie vormen: de praktijkinstructie, de praktijksimulatie en de workshop 
zoals omschreven in onze studiehandleiding (2011). Wat doen we nu tijdens de 
verschillende momenten. 
 
Praktijkinstructie:  

- “Onderwijs dat onderricht in verschillende (vaktechnische) vaardigheden.” De 
instructielessen bestaat uit praktijkopdrachten, die specifiek aangeven welke 
recepten, technieken of handelingen er verricht moeten worden tijdens de les. Het 
eindproduct en traject worden dan beoordeeld, samen met de klas en door de 
docent. Daarna wordt vooruitgeblikt op de volgende les. Hier is sprake van formeel 
leren aldus Streumer, et al. (2010). 

 
Praktijksimulatie:  

- “Een werkwijze waarbij ervaring wordt opgedaan en geleerd wordt door zo getrouw 
mogelijk nagebootste situaties”. Dit vindt plaats in onze verschillende restaurants en 
praktijkruimtes binnen de locatie Rosestraat. Hierin wordt samengewerkt tussen 
studenten en docent aan een gemeenschappelijk doel: de gast te eten geven. Aan 
het einde wordt „soms‟ informeel gereflecteerd op de ervaring, maar er wordt geen 
persoonlijk of algemeen doel vastgesteld voorafgaand aan de praktijksimulatie en 
erna. Het leren vindt dus voornamelijk plaats op informele wijze aldus Streumer, et al. 
(2010). 
 

Workshop:  

- Een actieve bijeenkomst waarin specialisten de gelegenheid krijgen ervaringen en 
informatie uit te wisselen, dit kunnen zijn: docenten, studenten en gasten vanuit het 
bedrijfsleven. In deze workshop wordt de theorie op zeer praktische wijze toegepast. 
De deelnemers werken hier in kleine groepen samen aan contextrijke opdrachten een 
combinatie tussen praktische handelingen en de theorie. Bijvoorbeeld de theorie over 
kaas wordt om gezet in een praktische handeling: kaas maken om zo door te theorie 
te gaan. 

                                                           
5
 Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire 

dienstverlening. 
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De professionals buiten de organisatie, die onderwijs ondersteunen, onze leerbedrijven.  
 
Leren vindt hier plaats in een contextrijke omgeving van het bedrijfsleven. Door middel van 
gecertificeerde beroepspraktijkbegeleiders (leermeester) in erkende leerplaatsen. 
 
BPV6 stage/werkplek: 

- Het leren op de BPV stage/werkplek vindt plaats door middel van het landelijk 
Handboek beroepspraktijkvorming en het Albeda werkboek Beroepspraktijkvorming. 
De BPV begeleider plant samen met de student de leertaken die uitgevoerd moeten 
worden. Door reflectie en assessment wordt er terug gekeken op het geleerde en 
nieuwe doelen geformuleerd dit gebeurt ongeveer vier maal per jaar. Helaas wordt 
het leerproces niet altijd goed begeleid / ingezet  omdat er meer aandacht wordt  
gelegd / besteed  aan het productie draaien dan het daadwerkelijke leren 
(bijvoorbeeld door interventie of reflectie) dit noemen wij leren op informele wijze 
aldus Streumer et al (2010). 

 
De deelnemers aan onderwijs.  
 
De deelnemers, studenten genoemd in onze organisatie, kunnen op twee verschillende 
wijzen onderwijs volgen, dit zijn BBL of BOL. BBL is de beroepsbegeleidende leerweg en de 
BOL, beroepsopleidende leerweg. Studenten die de BOL opleiding volgen krijgen buiten 
verschillende stageperiodes ook veel binnenschoolse praktijk zoals is omschreven bij de 
professionals in de organisatie, die onderwijs geven en maken. Tijdens de stage/werkuren 
moeten de studenten hun opdrachten en werkzaamheden plannen in overleg met de 
leermeester (formeel) en wordt tijdens de werkzaamheden de nodige feedback gegeven. 
Voor de binnenschoolse praktijk wordt het plannen niet verwacht, maar dit vindt plaats via 
een vast aangegeven route en tijdspad in de praktijkinstructie. In de praktijksimulatie is leren 
ongepland en gedeeltelijk formeel & informeel. 
 
Advies 1 
 
Uit de analyse blijkt dat in de verschillende leersituaties veelal informeel geleerd wordt. Dit 
kan verbeterd worden door dit meer formeelleren te maken, bijvoorbeeld door specifieker en 
bewust aandacht te geven voor, tijdens en na de werkzaamheden aan de verschillende 
leersituaties/ momenten. Dit kan doormiddel van: reflectie, interventie of om te werken met 
een vooraf vast gesteld doel. Het advies is gebaseerd op het boek „De kracht van 
werkplekleren‟ door Streumer et al. (2010) waarin wordt omschreven hoe door formeelleren 
met rendement wordt behaald. Bij dit advies met er ook rekening gehouden worden met de 
factoren die het leren op de werkplek beïnvloeden, zowel positief als negatief wijze, zoals 
omschreven door Ström in Streumer et al. (2010): 
 

- De mogelijkheden voor feedback, evaluatie en 
reflectie op het resultaat van het werk. 

- De mate waarin werkprocessen zijn 
geformaliseerd, b.v. in de opdrachten of de 
studiehandleiding. 

- De mate waarin medewerkers betrokken zijn 
en verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen 
van de werkprocessen. En het oplossen van 
problemen daarin. 

- De aanwezigheid van leerbronnen op de 
werkplek.  

                                                           
6
 Beroepspraktijkvorming  

Figuur 1 http://droestenburg.blogspot.com/ 
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Het begrip: Samenwerkend leren 

 
(Ebbens & Ettekoven, 2009) “Samenwerkend leren refereert aan het didactisch-
organisatorisch gebruik van kleine groepen, waarin leerlingen samenwerken om hun eigen 
en elkaars leerproces te bevorderen.”  
 
(Barbieur, 2010) Het begrip „samenwerkend leren‟ is een containerbegrip en is in de 
literatuur al verscheidene malen gedefinieerd. Het gaat hierbij meestal om variaties op 
eenzelfde onderwerp. Er kan opgemerkt worden dat uiteenlopende situaties onder deze 
werkvorm vallen maar dat ze verschillen in aantal het deelnemers, tijdsduur, in wat en hoe 
geleerd wordt en de inhoud die aan de samenwerking gegeven wordt. Er zijn enkele 
sleutelbegrippen (voorwaarden) die samenwerkend leren tot een succeservaring brengt 
Valcke(2010): 
 

 Positieve wederzijdse 
afhankelijkheid 

 Individuele aanspreekbaarheid 

 Directe interactie 

 Sociale vaardigheden 

 Aandacht voor groepsproces 

 
(Barbieur, 2010) Waarom samenwerkend leren? 
 

 Alle leerlingen binnen een groepje moeten gelijkwaardig optreden tijdens 
samenwerken. 

 Meer taalontwikkelingsmogelijkheden, omdat er meer ruimte is voor interactie. 

 Leerlingen leren zelfstandig te werken / zelfsturing. 

 Leerlingen leren sociale vaardigheden door het werken in groepsverband. 
 
 

Hoe is het begrip samenwerkend leren zichtbaar binnen ons onderwijs? 
 
In de ankerpunten uit de visie van het Albeda College komt het begrip samenwerken terug in 
de ankerpunten: „Leren in betekenisvolle beroepscontex‟, „binding, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid‟. Samenwerkend leren is een van de pijlers vanuit het sociaal 
constructivisme voor kenniscreatie. 
 
De professionals in de organisatie die onderwijs aansturen en ondersteunen.  
 
Het samenwerkend leren, zoals hierboven wordt omschreven, wordt niet zo toegepast bij 
deze doelgroep. Samenwerken wordt wel gestimuleerd maar het samen leren tussen de 
verschillende lagen wordt niet als zodanig op gebouwd. Bij verschillende innovatie projecten 
wordt er veel onbewust coöperatief of collaboratief geleerd. Er wordt gewerkt aan meer 
samenwerking tussen de verschillende de locaties om zo samen te leren om het onderwijs te 
verbeteren. 
 
De professionals in de organisatie, die onderwijs geven en maken.  
 
Samenwerkend leren wordt voornamelijk toegepast in de BSP7 en bij sommige 
theorielessen, maar nog niet volledig benut door het niet gestructureerd en bewust in te 
zetten. Hier valt nog veel winst te behalen. Sommige presentatie opdrachten leiden tot een 
gezamenlijk product. Er wordt via een coöperatieve manier samengewerkt en geleerd samen 
te werken (ik verwijs hiernaar de workshop, eerde genoemd bij „werkplekleren‟. Wat op valt is 
dat er geen interactie plaatsvindt tussen de verschillende opleidingen en niveaus.  
  

                                                           
7
 Binnenschoolse praktijk 
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De professionals buiten de organisatie, die onderwijs ondersteunen: de leerbedrijven. 
  
Door samen te werken in de contextrijke, betekenisvolle omgeving van de stage/werkplek 
wordt het informele samenwerkend leren bevorderd. Dit gebeurt in veel van de leerbedrijven, 
maar niet overal. De opdrachten die de deelnemers meekrijgen (zie BPV hand/werkboek, 
zoals omschreven bij „werkplekleren‟) lijden ook niet tot samenwerkend leren. 
 
De deelnemers aan onderwijs.  
 
De deelnemers werken samen in de BSP en BPV zoals eerder omschreven samen. Er is 
hier sprake van samenwerkend leren in coöperatieve vorm. Tijdens de theorievakken wordt 
samen gewerkt bij het oplossen en het maken van vragen, en in sommige opdrachten 
bijvoorbeeld een opdracht de workshop over presenteren. Het proces van samenwerkend 
leren wordt echter niet volledig gestructureerd en gemonitord waardoor het leerrendement 
niet volledig benut wordt. 
  
Advies 2 
 
Het gestructureerd aanbieden van contextrijke uitdagende activerende leer / werkopdrachten 
in samenwerkingsverband: coöperatie en / of collaboratief, voor zowel de theorielessen als 
de BSP/ BPV (zie: tabel 1). Dat zou moeten leiden naar een hoger leerrendement Ebbens & 
Ettekoven, (200), Valcke (2010) Ook vindt er weinig samenwerking plaats tussen de 
verschillende niveaus en opleidingen. Door gebruik van de moderne communicatie middelen 
kan dit bevorderd worden. Dit wordt niet benut door (alle) docenten. De innovatie van digitale 
middelen voor onderwijs en de moderne communicatiemiddelen (sociaal media en 
Smartphones) die de studenten nu tot hun beschikking hebben, kunnen gebruikt worden bij 
het samenwerken van studenten, zoals vele onderzoeken aantonen (Kennisnet, 2012). Tools 
die gebruikt kunnen worden zijn:  
 

 JIGSAW:  Jigsaw is een specifieke vorm van groepswerk waarbij studenten in   
wisselende deelgroepen zitten en de eigen expertise, verworven in de 
eerste deelgroep, inbrengen in de tweede deelgroep. 

 PAL:    Een verzamelterm voor allerlei strategieën die beogen het leerproces  
te faciliteren via de actieve en interactieve tussenkomst van andere 
lerende die geen professionele leerkrachten zijn bijvoorbeeld: 
peertutoren, peer coaching 

 CSCL:   Computer-supported collaborative learning (BLOG) 
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Het begrip: Hogere orde denkvaardigheden. 
 
VOC Vonk Onderwijs Consultancy bv (2011): “Hogere orde denkvaardigheden zijn 
vaardigheden die leerlingen gebruiken om hun leren en denken te sturen, d.w.z. het gaat om 
de beslissingen voorafgaand, tijdens en na afloop van het leren en denken”  
 
Een voorbeeld: 
 
Bij het zelfstandig(er) leren van leerlingen spelen in de opeenvolgende stadia van het 
leerproces de volgende regulatievaardigheden een cruciale rol (Boekaerts M., 2010): 
 

 Voorafgaand aan het leren zich oriënteren op de leertaak.  

 Een werkplan maken.  

 Zichzelf motiveren en de aandacht op de leertaak richten.  
 
Gedurende het leren 
  

 De voortgang in het eigen leerproces bewaken.  
 
Na afloop van het leren 
  
Zelfstandig leren is een complexe activiteit die geleerd moet worden en altijd voor 
verbetering vatbaar is. Daarom is het goed als studenten aan het einde van een opdracht 
twee activiteiten ondernemen om gestructureerd terug te kijken op hun leerproces:  
 

 Evalueren: controleren of de gestelde doelen zijn bereikt.  

 Reflecteren op het leerproces: nagaan of de gekozen aanpak effectief en efficiënt is 
geweest.  

 
Benjamin Bloom (in VOC 2011) onderscheidt in zijn 'Taxonomie van Bloom' 6 niveaus van 
denken. De eerste drie zijn 'onthouden', 'begrijpen' en 'toepassen' en deze drie noemde hij 
de  'Lagere Orde Denkvaardigheden‟. De laatste drie zijn 'analyseren', „evalueren‟ en 
'creëren', de 'Hogere Orde Denkvaardigheden' (metacognitieve vaardigheden) 
 

Tabel 1 Bloom‟s taxonomie 
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Hoe is het begrip hogere orde denkvaardigheden zichtbaar binnen ons onderwijs? 
 
Achter het competentiegericht onderwijs (beroepsgericht onderwijs) zit een visie op leren die 
het sociaal constructivisme wordt genoemd. Hier wordt er gesproken over leercompetenties. 
Deze leervaardigheden kun je ook terugvinden die in het beroepsgerichte kwalificatiedossier 
die wij gebruiken om ons curriculum / opleiding vorm te geven. Binnen dit dossier wordt er 
gesproken over kerntaken, werkprocessen en competenties. Hierin zijn de verschillende 
hogere orde denkvaardigheden verweven. Door dit te koppelen aan alle bovengenoemde 
leersituaties, kunnen wij het leerproces optimaal benutten. Ook verwijs ik o.a. naar 
“Ondernemerschap en ondernemend zijn en Binding, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid uit de ankerpunten Albeda in perspectief (2011). Er wordt hier 
gesprokken over creëren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces 
wat verwijst naar de hogere orde denkvaardigheden. 
 
De professionals in de organisatie die onderwijs aansturen en ondersteunen.  
 
Vanuit het curriculum / studie handleiding wordt er verwezen naar de verschillende 
vaardigheden, maar er wordt geen duidelijke lijn of structuur aangebracht zoals Blooms 
taxonomie voorstelt Coppoolse & Vroegindeweij, (2010). 
 
De professionals in de organisatie, die onderwijs geven en maken.  
 
In de BSP 8 wordt aandacht besteed aan een aantal vaardigheden van de hogere en lagere 
orde van denkvaardigheden. Ik noem het plannen, toepassen, creëren en evalueren. In de 
theorielessen wordt er meer naar kennis van het vak gekeken dan naar de leervaardigheden. 
Bij het vak burgerschap worden ze veel benoemd. 
 
De professionals buiten de organisatie, die onderwijs ondersteunen, onze leerbedrijven.  
 
In de BPV9 wordt aandacht besteed aan een aantal vaardigheden van de hogere orde van 
denkvaardigheden. Ik noem het plannen, toepassen, creëren en evalueren. De leermeesters 
zijn grotendeels niet op de hoogte van de leervaardigheden omdat zijn zo niet benoemd 
worden in bijvoorbeeld het hand / werkboek beroepspraktijkvorming. 
 
De deelnemers aan onderwijs.  
 
De studenten zijn in verschillende lessen, workshops, binnen en buitenschoolse 
praktijkmomenten veel bezig met deze hogere orde van denkvaardigheden. Ze moeten 
plannen, creëren, reflecteren, begrijpen en toepassen van opgedane kennis en 
vaardigheden. De hogere orde van denkvaardigheden worden niet benoemd onder deze 
benaming noch in een bepaalde volgorde aangeleerd. 
 

  

                                                           
8
 Binnenschoolse praktijk 

9
 Buitenschoolse praktijk 
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Advies 3 
 

Bewustwording van het begrip hogere orde denkvaardigheden is erg belangrijk. Het nut van 
deze vaardigheden moet ingezien worden door zowel docent als student. Veel van deze 
denkvaardigheden zitten namelijk in het kwalificatiedossier die de studenten moeten 
beheersen, maar worden mijn inziens nog te onbewust uitgevoerd in de leersituaties. 
 
Door de hogere orde denkvaardigheden te benoemen en meer te integreren in het 
lesprogramma zoals Benjamin Bloom om schrijft, kan meer leerrendement behaald worden.  
 

- Niveau 1, 2 en 3 zijn lagere orde denkvragen. Dit zijn vragen, waarop géén, juist 
antwoord te vinden is. Vragen die controleren of een theorie, lesinhoud of instructie is 
onthouden en begrepen is en of de leerling deze in een andere situaties kan 
toepassen.  

- Niveau 4, 5 en 6 zijn hogere orde denkvragen. Het zijn vragen waarop het antwoord 
gevonden kan worden door de theorie, lesinhoud of instructie te analyseren, te 
evalueren (kritisch te bekijken) en te gebruiken om iets geheel nieuws te creëren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan door middel van het inzetten van reflectietools bij de praktijksituaties zoals hierboven 
genoemd kunnen de studenten nog meer actief en bewust laten nadenken over hun leren, 
ervaringen, handelen, gedrag en keuzes. Reflecteren zal wel vanuit de studenten plaats 
moeten vinden op meer zakelijk niveau, bijvoorbeeld door zeer specifiek te vragen naar 
vakgerichte handelingen en leermomenten (Crone, 2008), Tools om te reflecteren vind je op 
http://reflectietools.nl en in het boek 75 modellen voor onderwijs (Coppoolse, 2010). 
 
  

http://reflectietools.nl/
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Het analysemodel. 

 
Het analysemodel laat de drie begrippen zien die vallen binnen de opleiding en die 
gebaseerd zijn op de visie van het Albeda College waaraan het competentie gericht 
onderwijs met de achterliggende kijk op leren het sociaal constructivisme, de drie 
doelgroepen sturen aan en/of  begeleiden de studenten en werken samen.  De professionals 
buiten de organisatie sturen de leerprocessen aan op de werkplek en stimuleren het 
samenwerken, het leren, het samenwerkend leren op de werkplek. De school wordt ook 
begeleid en/of aangestuurd door de professionals in de organisatie die onderwijs maken. 
Voor het werkplek leren als het samenwerkend leren zijn de hogere orde denkvaardigheden 
nodig om het leerproces te versterken.  
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De kracht en zwakte van het model. 
 
De kracht: Door begrippen te gebruiken uit de omschrijving van de school en de 
achterliggende visie krijg je een duidelijk beeld van de school / opleiding. Het model laat een 
duidelijk overzicht zien van de gebruikte begrippen en het kader / de context waarin ze plaats 
vinden. De drie begrippen en de doelgroepen zijn aan elkaar verbonden en zijn nodig om het 
leerproces te versterken en het leerrendement te verhogen. 
De zwakte: Door de bewuste keuzes te maken in de analyse en de begrippen zijn 
belangrijke begrippen die dit model kunnen versterken buiten beeld gebleven. Zoals 
intrinsieke motivatie, om zo de krachtige leeromgeving die dan ontstaat in het weer te geven. 
Het begrip samenwerkend leren zou eigenlijk ook de verschillende doelgroepen  moeten 
raken maar dit werdt nog niet in de analyse aangetoond. 
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