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 Onderzoek

Nieuwe rol voor opleiders in leerwerk -
plaatsen - verslag van een casestudie
Dr. Ada ter Maten-Speksnijder, ROC Albeda, Hogeschool Rotterdam, Wilbert van der Heul, Albeda Zorgcollege

De Praktijkroute Dienstverlening is een mbo-opleiding voor niveau 2 die volledig in de beroepspraktijk plaats-
vindt in zogenoemde leerwerkplaatsen. Werk en school vinden op dezelfde locatie plaats, studenten werken 
aan echte taken voor echte klanten en worden hierbij door zowel docenten als praktijkopleiders begeleid. De 
studenten kunnen aan het einde van de opleiding een keuze maken tussen de werkvelden zorg en welzijn, 
sport en recreatie, en facilitaire dienstverlening. Het doel van deze casestudie was om inzicht te krijgen in hoe 
studenten en docenten in het mbo de confrontatie ervaren met een nieuwe wijze van leren en opleiden in voor 
hen nog onbekende werkvelden. 
We hebben een enkelvoudige casestudie uitgevoerd, waarbij we interviews hebben gehouden met studenten 
en docenten. Daarnaast hebben we opleidingsdocumenten geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat de eer-
ste confrontatie met een werkveld al veel invloed had op de keuzes van studenten. De studenten reageerden 
verschillend op de aanpak van het onderwijs in de praktijkroute, die uitgaat van ervaringsleren. Een deel van 
hen vond vooral het formuleren van leervragen moeilijk.
De docenten vonden dat er veel aandacht nodig was voor het breed opleiden, de integratie van leren en wer-
ken en de nieuwe rol van opleiders. De samenwerking met het werkveld ervoeren docenten nog als moeizaam. 
Ook werden de docenten vaak geconfronteerd met persoonlijke problematiek van studenten. Aanbevolen 
wordt een dergelijke praktijkroute in nauwe samenwerking tussen de praktijk en de school vorm te geven. 
Wanneer men erin slaagt om samen het onderwijs vorm te geven kunnen leerwerkplaatsen uitgroeien tot een 
krachtige leeromgeving.

Inleiding 
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een casestudie naar de ervaringen van studenten en 
docenten met een volledig in de praktijk vormgegeven opleiding voor het mbo niveau 2. De opleiding kenmerkt 
zich door het breed opleiden voor verschillende werkvelden en de integratie van leren en werken. Dit vraagt 
van docenten dat zij hun rol opnieuw moeten vormgeven. Ook voor veel studenten is deze wijze van leren in de 
praktijk nieuw. Het doel van de casestudie was om inzicht te krijgen in hoe studenten en docenten in het mbo 
de confrontatie ervaren met een nieuwe wijze van leren en opleiden in voor hen nog onbekende werkvelden. 

Aanleiding
In Nederland ontwikkelt het mbo innovatieve vormen van werkplekleren in publiek-private samenwerkingen 
(www.mboraad.nl), ook wel leerwerkplaatsen (LWP’s) genoemd. Het unieke van een LWP is dat werk en school 
fysiek op dezelfde locatie plaatsvinden, dat studenten aan echte taken voor echte klanten werken en dat zij 
hierbij door zowel docenten als praktijkopleiders worden begeleid. Er wordt veel verwacht van deze nieuwe 
vorm van leren. De overgang van de school naar de arbeidsmarkt zou ermee worden versterkt (OECD, 2010) en 
de nieuwe vorm zou beter aansluiten bij mbo-studenten die liever in de praktijk leren dan op school (Groene-
veld & Van Steensel, 2009).
Sinds september 2018 is bij ROC Albeda een nieuwe variant van de tweejarige mbo-opleiding niveau 2  
gestart in verschillende LWP’s, de Praktijkroute Dienstverlening (PD) genaamd. De PD is een brede oplei-
ding om studenten meer kans op werk te bieden in de werkvelden zorg en welzijn, sport en recreatie, en  
facilitaire dienstverlening. Het kwalificatiedossier voor deze opleiding bestaat uit een basisdeel over de 
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dienstverlenende taak, drie profieldelen gericht op bovengenoemde werkvelden en één of meer keuzedelen 
(www.s-bb.nl). In het generieke deel zijn de eisen beschreven voor de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan 
en burgerschap.
Bij het onderwijs voor studenten van niveau 1 en 2 is aandacht nodig voor de specifieke behoeften van deze stu-
denten. Groeneveld en Van Steensel (2009) voerden een vragenlijstonderzoek uit bij mbo-studenten (n=1684) 
geworven bij alle ROC’s in Nederland. Hieruit bleek dat studenten van niveau 1 en 2 ten opzichte van studenten 
van niveau 3 en 4 van docenten en werkbegeleiders meer hulp verwachten bij het aanbrengen van structuur 
in het leerproces, duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht en ondersteuning bij het begrijpen van 
informatie. Mbo-studenten niveau 2 zijn weinig kritisch ten aanzien van informatiebronnen en hebben een on-
realistisch vertrouwen in het eigen vermogen om informatie te verwerken (Groeneveld & Van Steensel, 2009). 
Dit is vooral het geval wanneer zij nog niet zoveel weten over het onderwerp en het minder raakvlak heeft met 
hun leefwereld (Beekman & Baay, 2016).
Bij veel nieuwe brede opleidingen wordt de vakspecifieke inhoud uit de profieldelen verplaatst naar het einde 
van de opleiding. Men beoogt hiermee dat studenten keuzemomenten in de opleiding kunnen uitstellen en 
er meer ruimte is voor beroepsoriëntatie (Kans et al., 2016). Bij de PD is gekozen voor een andere ordening; 
de studenten maken gedurende één semester kennis met elk werkveld en kiezen na anderhalf jaar het profiel 
waarin zij willen afstuderen. Opleiders verwachten dat studenten door de voortdurende aanwezigheid in ver-
schillende beroepspraktijken ontdekken wat dienstverlening inhoudt en waar zij zich het meest thuis voelen. 
Deze vorm van socialisering vraagt van studenten niet alleen om exploratie op het beroep (Van Beelen-Slijper 
et al., 2019), maar ook om introspectie (Pols & Klatter, 2016): waarom vind ik dit leuk? Waarom is deze plek 
voor mij van waarde en wat maakt dat ik er energie aan wil besteden? 
Bij de PD is de werksituatie het inhoudelijke vertrekpunt van het leren en te kenschetsen als een hybride leer-
omgeving. Hierin komen de eigenschappen van verschillende leeromgevingen samen: informeel leren (leren 
op basis van ervaring), formeel leren (leren van theorie tijdens de lessen) en collectief leren (leren door het 
delen van ervaringen en gezamenlijke betekenisgeving) (Streumer, 2010). 
Hoewel het onderzoek naar werkplekleren nog onderontwikkeld is (Nieuwenhuis et al., 2017), is het nodige 
bekend over 1) het effectief inrichten van werkplekleren; 2) de rendementen ervan; en 3) de begeleiding van 
mbo-studenten met het werkplekleren. 
Nieuwenhuis et al. (2017) voerden een review uit naar drie doelstellingen van het werkplekleren: 1) oriënta-
tie op de beroepspraktijk; 2) acquisitie van beroepsvaardigheden; en 3) participatie aan de beroepsgemeen-
schap. In de 18 reviewstudies en 44 onderzoeksartikelen die zijn opgenomen in de review, zagen zij dat oriën-
tatie op de beroepspraktijk nauwelijks als doelstelling van het werkplekleren werd genoemd. Participatie in de 
beroepspraktijk voor het ontwikkelen van een beroepsidentiteit werd nergens zelfstandig behandeld. Over de 
acquisitie van beroepsrelevante vaardigheden concludeerden de onderzoekers dat er geen eenduidig recept is 
voor werkplekleren, omdat maatwerk nodig is. Wel formuleerden zij op basis van de review een aantal globale 
empirisch onderbouwde ontwerpregels die in co-makership met het werkveld moeten worden ingekleurd (zie 
Tekstkader 1). 

Opleiders in leerwerkplaatsen

http://www.s-bb.nl


347

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

• Realiseer co-makership: 
 - doelverheldering, afstemming en taakverdeling; 
 - erken elkaars doelen (productie versus leren);
 - zorg voor veelvuldig contact en personele uitwisseling. 
•  Verken de theoretische basis van de opleiding en de praktijk en hoe deze door de student kan worden 

gebruikt als uitgangspunt voor reflectie en verwerking. 
•  Ontwikkel een voorbereidingsprogramma voor het versterken van motivatie, geloof in eigen kunnen 

en het handelen van studenten.
•  Gebruik simulatie om te experimenteren bij het begin van de opleiding, wanneer de echte praktijk 

geen leermogelijkheden biedt en wanneer specifieke vaardigheden moeten worden aangeleerd.
•  Zorg dat studenten verschillende relevante leerervaringen opdoen; de praktijkbegeleider speelt een 

belangrijke rol.
•  Zoek een balans in sociale veiligheid: ruimte om fouten te maken, (on)zekerheid, autonomie, taakva-

riatie en reflectie bij de student. 
•  Laat studenten verschillende praktijksituaties ervaren, ondersteun studenten bij het herkennen van 

de praktijkkennis die gebruikt wordt bij verschillende bedrijven.
•  Stimuleer kritische reflectie op het eigen handelen door studenten; maak hierbij gebruik van critical 

friends.
• Laat studenten actief en volwaardig deelnemen aan de leerwerkplaats.
• Ondersteun de praktijkbegeleiders bij hun rol als medeopleider.
• Ontwerp een passende beoordelingssystematiek, met formatieve en summatieve aspecten.
• Investeer in de professionalisering van de beoordelaars.

Tekstkader 1. Aanbevelingen voor het ontwerpen van werkplekleren. Bron: Nieuwenhuis et al. (2017).

Nelen et al. (2010) voerden een review uit naar de rendementen van het werkplekleren met betrekking tot de 
leermotivatie van studenten en de ontwikkeling van leer- en loopbaancompetenties. Zij stelden zich de vraag 
in hoeverre de effecten van leren en werken verschillen in landen met een verschillend arbeidsmarktstelsel. De 
stelsels variëren van landen waarin beroepskwalificaties geen rol spelen en studenten in de bedrijven worden 
geschoold tot landen waar de onderwijsaanbieders juist ver afstaan van de arbeidsmarkt. Nederland, Dene-
marken en Noorwegen hebben een vergelijkbaar gemixt publiek stelsel van onderwijsaanbieders met grote 
inbreng van sociale partners. Uit de studies in deze drie landen bleek dat studenten bij het werkplekleren 
weliswaar beroepsspecifieke competenties en werkproceskennis ontwikkelen, maar dat het leren leren een 
probleem is en de verbinding van praktijk en theorie beperkt is. 
Mikkonen et al. (2017) voerden een review uit naar de wijzen van begeleiding van studenten bij het werkplekle-
ren; wie deze begeleiding bood en welke factoren het leren in de leerwerkplaats bevorderden of juist belem-
merden. Indirecte vormen van begeleiding, zoals het observeren van ervaren professionals en zelf activiteiten 
uitproberen, kwam het meest voor. Directe begeleiding werd vooral geboden wanneer experts en studenten 
nauw met elkaar samenwerkten. In die situaties werd er gediscussieerd over het werk, gereflecteerd op het 
handelen en werd het handelen getoetst. Tijdgebrek bij de docenten was een belemmerende factor om tot 
de gewenste integratie tussen theorie en praktijk te komen. Bevorderende factoren voor het leren waren de 
aanwezigheid van een helder leerplan en een duidelijke verdeling van rollen van de begeleiders/opleiders. 
Samengevat kan worden gesteld dat er nog weinig bekend is over het werkplekleren van mbo-studenten ni-
veau 2 in brede opleidingen die volledig in de beroepspraktijk plaatsvinden. De studie die in dit artikel wordt 
beschreven richt zich op hoe studenten en docenten de nieuwe onderwijscontext ervaren. Hiervoor is de vol-
gende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke ervaringen hebben studenten en docenten in de Praktijkroute 
Dienstverlening ten aanzien van breed opleiden, integratie van leren en werken, en de nieuwe rol van oplei-
ders?

Opleiders in leerwerkplaatsen



348

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

Onderzoeksopzet
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een enkelvoudige casestudie uitgevoerd (Braster, 2000). Alle 
LWP-docenten (n=5) en een lid van het innovatieteam deden mee aan het onderzoek. Uit de drie onderwijs-
groepen van totaal 45 studenten konden, evenredig verdeeld over deze groepen, negen studenten worden 
geworven. Voor deelname is toestemming gevraagd aan de respondenten; zij tekenden het informed con-
sent-formulier. De achtergrondkenmerken van de respondenten varieerden ten aanzien van geslacht (twee 
mannen en zeven vrouwen), leeftijd (18-25 jaar), persoonlijke problematiek, culturele achtergrond en school-
carrière. Er zijn gegevens verzameld door middel van semigestructureerde interviews tijdens het tweede se-
mester van jaar 1. De topics voor deze interviews waren: keuzes voor een werkveld, voorbereiding op het leren, 
leren in het werk, toetsing en de rol van de docent. Afhankelijk van de antwoorden werden door- en vervolgvra-
gen gesteld tot een volledig beeld ontstond van de ervaringen. Deze ervaringen wisselden soms sterk, vooral 
bij de topic leren in het werk. 
De interviews zijn met een voicerecorder opgenomen, geanonimiseerd en getranscribeerd. Met het programma 
Atlas.ti, 8.4 zijn door beide onderzoekers afzonderlijk fragmenten onderscheiden in de teksten en werden co-
des gekoppeld aan de tekstfragmenten (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De codes werden naast elkaar gelegd en 
besproken tot overeenkomst werd bereikt over een eerste interpretatie van de gegevens. Vervolgens werden 
de codes geordend in subthema’s bij de drie thema’s uit de onderzoeksvraag. Nadat de thema’s en subthema’s 
waren beschreven, is opnieuw nagegaan of deze de interviews voldoende representeerden en werden deze 
waar nodig genuanceerd en aangevuld vanuit de transcripties. Om inzicht te krijgen in de uitgangspunten van 
de opleiding voor het leren, de organisatie van de opleiding en de toetsing zijn opleidingsdocumenten geana-
lyseerd. Documenten over toetsing zijn in een latere fase toegevoegd aan het materiaal toen uit de analyse van 
de interviews bleek dat de ervaringen met de toetsing van zowel studenten als docenten nog minimaal waren.

Resultaten
De analyse leverde de volgende subthema’s op: 1) Keuzes maken en Wisselen van LWP bij Breed opleiden; 2) 
Formuleren van leervragen, Leren in de praktijk en Toetsing bij Integratie van leren en werken; 3) Rol van de 
LWP-docent en Samenwerking met werkbegeleiders bij Nieuwe rol van opleiders. Bij elk thema zijn letterlijke 
citaten toegevoegd, met S voor student (z-zorg, f-facilitair, s-sport) of D voor docent. De documenten [Doc] 
worden per onderwerp aangeduid.

Breed opleiden
Dit thema gaat over de keuzes die studenten maken tijdens de opleiding en hoe zij het wisselen van LWP’s 
ervaren. 

Keuzes maken
Studenten kunnen een diploma behalen voor één of meerdere profieldelen: medewerker facilitaire dienst-
verlening, helpende zorg en welzijn, en medewerker sport en recreatie (www.s-bb.nl). Studenten lijken al 
vroeg in de opleiding te beslissen welk werk zij beslist niet willen gaan doen na afstuderen. “Nee die wondjes 
doe ik niet hoor” [Sz2]. Anderen zijn door de confrontatie met de praktijk enthousiast geworden voor iets waar 
zij in eerste instantie zelf niet voor gekozen zouden hebben of zij zien welke vervolgstudie zij na het mbo graag 
zouden willen doen. “Ik vind het fijn om gezellig met die mensen hier te zijn, ik ga met ze wandelen en ze 
vertellen mij verhalen over vroeger, ik wil hier wel blijven” [Sz3]. Studenten die hun keuze al in het begin van 
de opleiding hebben gemaakt, moeten toch alle werkvelden door. Pas het laatste semester mogen studenten  
naar het werkveld van hun keuze. Voor hen is de brede opleiding eerder een belemmering in hun studieloop-
baan dan dat het hun blikveld verruimt. Als studenten hun keuze hebben gemaakt voor het uitstroomprofiel, 
vinden zij het niet zinvol om iets te leren uit de andere profielen. “Ik kan best wc’s schoonmaken, ik ben al 25, 
en nu moet ik een half jaar die wc’s schoonmaken… maar ik zet door en straks zit ik lekker op een camping” 
[Ss1].
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Wisselen van leerwerkplaats
In elke LWP start om de twintig weken een nieuwe onderwijsgroep van minimaal vijftien studenten [Doc logis-
tiek]. Zij maken hier kennis met een nieuwe LWP-docent. Docenten vertelden dat studenten moeten wennen 
aan een nieuwe plek met nieuwe collega’s en een nieuwe docent, en dat dit een eigenschap is van mbo-studen-
ten niveau 2. “Deze doelgroep heeft sowieso al moeite met nieuwe mensen, nieuwe werkplek, nieuwe docent” 
[D1]. De studenten zelf geven een andere reden dan de docenten waarom zij het lastig vinden om te wisselen 
van LWP. Het gaat verder dan te moeten wennen aan een nieuwe situatie. Studenten zeggen dat zij bij een wis-
seling opnieuw een vertrouwensband moeten opbouwen en weer hun persoonlijke verhaal moeten vertellen, 
waar zij soms moeite mee hebben. “Nee, ik vertel dat ook niet weer aan haar” [Sf1].

Integratie van leren en werken
Dit thema gaat over het leerproces van studenten met betrekking tot het formuleren van leervragen, het leren 
in de praktijk en de toetsing.

Formuleren van leervragen
Studenten zijn per week 24 uur, verdeeld over vier dagen, afwisselend in de praktijk (4 uur per dag) en in het 
klaslokaal (2 uur per dag) [Doc organisatie]. Er wordt van hen verwacht dat zij leervragen formuleren over 
de dienstverlenende taken die zij uitvoeren op de werkplek [Doc uitgangspunten]. De docenten zijn getraind 
om studenten te begeleiden in de leerfasen van Kolb: concrete ervaring, reflectief observeren, abstracte be-
gripsvorming en actief experimenteren [Doc Workshop Begeleiden van de student]. De leervraag wordt als 
didactisch instrument ingezet zodat studenten de theoretische achtergronden van de werkzaamheden leren 
begrijpen (Waarom is dit schoonmaakmiddel meer geschikt voor dit materiaal?) of om te weten waar ze tijdens 
de uitvoering op moeten letten (Mag elke bewoner deze pannenkoeken eten?). Nadat de studenten een leer-
vraag hebben geformuleerd wordt van hen verwacht dat zij dit op een kaartje schrijven en op zoek gaan naar 
antwoorden op het internet, in boeken, alleen of samen met klasgenoten. De uitkomsten van de leervragen 
bespreken studenten in de klas met medestudenten en de LWP-docent. De studenten nemen het kaartje met 
hun leervraag vervolgens mee naar het werk om daar te leren de taak uit te voeren of om er meer achtergrond-
informatie over te verkrijgen. 
Docenten stimuleren het formuleren van leervragen door aan studenten te vragen: “Wat viel je op? Waar ben 
je nog nieuwsgierig naar? Waar wil je jezelf in verdiepen?” [D3]. Docenten zijn van mening dat studenten eraan 
moeten wennen om een actieve leerhouding aan te nemen. Zij ervaren dat studenten verwachten dat de do-
cent bepaalt wat er geleerd moet worden. “Ja, zeker voor zo’n beginnersgroep is dat lastig, ze hebben zoiets 
van: u bent toch de deskundige” [D4]. 
De ervaringen van studenten met het formuleren van leervragen variëren sterk. Voor een deel van de studenten 
blijft het omzetten van werksituaties naar leersituaties via leervragen een struikelblok. “En dan zeg ik tegen 
haar, ik heb geen leerdoel. En dan vraagt ze wat heb je vandaag gedaan? En dan vertel ik wat ik allemaal heb 
gedaan en dan zegt zij dat kan je nog leren of dat kan je aan iemand vragen” [Sz2]. Een ander deel van de 
studenten ziet wel wat zij in het werk kunnen leren en slaagt erin om op leervragen te komen. “Ik voel me 
gewoon volwassen, dat ik iets zelf kan doen, gewoon zonder iemand te vragen kan ik dat weer” [Sf2]. Anderen 
maken niet alleen leervragen over hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd, maar willen ook weten 
hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen doen. “Waarom vind je het zo belangrijk om te praten? Ik denk ja, als je 
niet met hun wil praten voelen ze zich eenzaam. Je maakt hun blij met het spel, met aandacht. Dan voelen ze 
zich op een gegeven moment niet meer eenzaam” [Ss2]. Enkele studenten willen liever op een andere manier 
met de leervragen werken. Bijvoorbeeld om een hele week aan een leervraag te werken in plaats van iedere 
dag een nieuwe leervraag te moeten formuleren. Sommige studenten ervaren het werken aan leervragen als 
eentonig en geven aan dat zij afwisseling willen in de didactische aanpak van de docenten. Zo zouden zij graag 
instructies of informatie krijgen over een bepaald onderwerp waarna zij zelf weer verder kunnen gaan met een 
opdracht. “Als je een moeilijker leerdoel hebt dan ben je daar de hele week mee bezig… Dat is beter dan elke 
dag dezelfde routine, elke dag hetzelfde doen. Mijn ideale lesmiddag zou zijn dat zij een gedeelte lesgeeft 
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over de zorg of politiek, ik weet niet wat. En een stukje opdracht dat wij maken, maar niet alleen dat wij steeds 
uitzoeken en alles uitwerken” [Sf2]. 

Leren in de praktijk
Studenten kiezen voor de PD omdat ze liever in de praktijk leren dan te leren uit boeken. “Omdat ik dingen mag 
doen. Niet dat ik in een lokaal zit, maar ik ben echt bezig” [Sz1]. Leren deelnemen aan werkprocessen en het 
leren uitvoeren van specifieke taken wordt door studenten ervaren als echt leren. Soms is de leervraag de aan-
leiding om iets onder de knie te krijgen, maar vaak ook niet. Studenten leren taken uit te voeren vooral door bij 
anderen te kijken hoe iets wordt gedaan. De werkbegeleiders wijzen hen op de aandachtspunten, waarna de 
studenten proberen de taak zelf uit te voeren. Ook vragen sommige studenten om feedback. “Wanneer hij tijd 
heeft voor mij dan komt hij eventjes met mij praten. Krijg ik altijd complimenten van hem. Of vraag ik aan mijn 
begeleider wat vind je van mij? Wat heb ik goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan, wat kan ik verbeteren?” 
[Sf3]. Enkele studenten geven aan dat de feedback hen ook helpt om op leervragen te komen.
Veel studenten ervaren dat er in de praktijk niet altijd ruimte is om aan de leervragen te werken die zij in de les-
sen hebben geformuleerd, bijvoorbeeld door vaardigheden te oefenen onder begeleiding. Hierdoor raken deze 
studenten hun motivatie voor de opleiding kwijt. “Het is zeker leuk, daarom zei ik, ik wil meer met activiteiten 
bezig blijven, want dat is iets wat ik echt leuk vind, hier lukt dat niet, daarom ben ik zo boos” [Sz1].
Het werk in de praktijk en de taken die daarbij horen, zijn bepalend voor het leerproces. In de praktijk leren 
studenten steeds zelfstandiger de kerntaken uit het kwalificatiedossier uit te voeren. “Koffiezetten, bood-
schappen doen met bewoners, kamer van de bewoners schoonmaken” [Sz3]. Toch ervaren de docenten dat 
veel studenten slechts een globale indruk hebben over de relatie tussen de taken die zij leren uitvoeren in de 
praktijk en de profielen van het kwalificatiedossier. “Sommigen denken dat de opleiding alleen maar schoon-
maken is. En ze vragen in de LWP zorg en welzijn: waarom moeten we schoonmaken?” [D2] 

Toetsing 
Het is de bedoeling dat werkbegeleiders elk semester tijdens voortgangsmetingen studenten toetsen of zij 
zich ontwikkelen van basisniveau naar gevorderd niveau, en in het tweede leerjaar naar expertniveau [Doc 
Toetsing]. Wat opvalt, is dat het expertniveau (= eindniveau van het basisdeel uit het kwalificatiedossier) ge-
detailleerd in criteria is uitgewerkt en het basisniveau globaal; het gevorderd niveau zit daar tussenin. Studen-
ten hebben in het begin dus niet veel houvast waar de dienstverlenende werkzaamheden uit het basisdeel aan 
moeten voldoen. Daarnaast ontbreekt in de formulering bij het basisniveau een minimale norm. Dit kan het 
voor beoordelaars moeilijk maken om de prestatie te kunnen scoren. Ook omdat de deeltaken complexer lijken 
te zijn dan de titel doet vermoeden. De deeltaak ‘rapporteren’ bestaat bijvoorbeeld uit het zowel mondeling 
als schriftelijk vastleggen van de uitgevoerde activiteiten, maar de student moet ook suggesties doen hoe de 
taak verder kan worden aangepakt. Wat daarnaast opvalt, is dat in de criteria geen contextgegevens worden 
meegenomen. Er wordt niet getoetst of studenten kunnen omgaan met de situaties waarin zij hun taken moe-
ten uitvoeren.
Studenten kunnen deelnemen aan het examen als zij bij de voortgangsmeting voor het basisdeel van het 
kwalificatiedossier op gevorderd niveau functioneren, en voor het profieldeel op het expertniveau. Uit de inter-
views met de studenten bleek dat zij nog geen concreet beeld hebben van de toetsing. De studenten konden 
niet vertellen wanneer de toetsen plaatsvinden en waarover deze gaan. Enkele studenten voelen zich hier 
ongemakkelijk over. “Ik voel mij gewoon raar zonder toets ik ben gewend een toets te maken, misschien komt 
het omdat het niveau 2 is, ik weet niet” [Ss3]. Ook weten zij niet hoe wordt bepaald of zij voldoen aan de exa-
meneisen. Een ander deel van de studenten lijkt er niet tegenop te zien omdat ze vinden dat zij hun werk goed 
doen, zij vertellen dat zij van zichzelf weten wanneer ze iets kunnen. “Als ik het gewoon automatisch doe” [Sf1]. 
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Nieuwe rol van opleiders
Dit thema gaat over de rol van de LWP-docent en de samenwerking van de docenten met de werkbegeleiders.

Rol van de LWP-docent
De docenten zijn enthousiast over hun gevarieerde rol in de PD; zij onderhouden contacten in de praktijk, 
bezoeken de studenten op de afdelingen en hebben overleg met de werkbegeleiders over hoe zij vinden dat 
het met de studenten gaat. “Je bent niet alleen docent, maar ook coach, verzuimcoördinator, tijdig weten 
wanneer je schoolmaatschappelijk werk in moet schakelen, bemiddelaar” [D1]. De docenten verdiepen zich 
in de kennisbasis die bij de werkzaamheden horen en hebben intervisie met de andere docenten uit de PD. 
Wel vinden zij hun takenpakket pittig en vooral de begeleiding van studenten wanneer er extra zorg nodig is. 
“De gemiddelde niveau 2-student heeft natuurlijk een rugzakje, en dat gaat een rol spelen wanneer er allerlei 
knopjes worden ingedrukt. De student gaat daarop reageren, dus ja, voor ons de schone taak om die er goed 
in te begeleiden” [D3]. Ook vragen zij zich af wie hen gaat vervangen bij ziekte omdat zij de enige docent zijn 
die verbonden is aan de LWP. 

Samenwerking met werkbegeleiders
De docenten ervaren de samenwerking met de werkbegeleiders als moeizaam. Docenten zijn zich ervan be-
wust dat er in de LWP veel studenten zijn met verschillende studieroutes. “Dan hebben ze studenten die nog 
aan het leren zijn in fase 1, 2 of in 3, en studenten die al aan het examineren zijn. Hoe kunnen we dat voor de 
praktijk makkelijker, inzichtelijk maken, dat is ingewikkeld” [D3]. Ook realiseren docenten zich dat de PD voor 
werkbegeleiders een nieuwe manier van opleiden is. Zij zien dat werkbegeleiders taken verdelen onder stu-
denten in plaats van met hen op zoek te gaan naar taken waarvan geleerd kan worden en deze met studenten 
te bespreken om diepgang te creëren. Hoewel werkbegeleiders zijn geïnstrueerd voor het begeleiden naar de 
dienstverlenende taak, ervaren de docenten dat dit niet overal wordt toegepast. Soms wordt er op afdelingen 
geklaagd over de studenten. “Die komen altijd te laat, en dat wordt toch niks met die student” [D2]. De docen-
ten hebben het gevoel dat de medewerkers hen zien als buitenstaanders, en dat zij daardoor minder zeggings-
kracht hebben over het werkplekleren. Ook worden studenten niet altijd gezien als onderdeel van de afdeling. 
“Ze hadden onze studenten bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor die receptie” [D2]. 

Conclusies
Uit de resultaten blijkt dat studenten een beperkte indruk hebben van dienstverlening in de verschillende 
sectoren, terwijl een eerste confrontatie met het werkveld al veel invloed heeft op de keuzes van studenten. 
Om studenten te ondersteunen na te denken over het belang van brede inzetbaarheid en een gemotiveerde 
studie- en beroepskeuze te maken is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan gesprekken over de 
loopbaan. Communicatie met studenten over concrete ervaringen gericht op de toekomst heeft het meeste 
effect op het ontwikkelen van zogenoemde loopbaancompetenties, dat wil zeggen dat studenten zien waar 
ze goed in zijn en welk werk bij hen past. (Kuijpers et al., 2011). De studenten ervaarden het wisselen van LWP 
echter als een hindernis in het opbouwen van een duurzame relatie met docenten. Hierdoor komen de loop-
baangesprekken met studenten over hun motieven en interesses mogelijk in de knel. 
De PD hanteert geen leerplan met vooraf vastgestelde doelen en inhouden die in een vaste volgorde en via 
een vooraf bepaalde werkwijze aan de orde komen. Veel studenten worstelen met de onderwijsaanpak van de 
PD en met name met het formuleren van leervragen. LWP-docenten ondersteunen studenten bij het stellen 
van leervragen; leervragen geven richting aan kennisverwerving en het oefenen van vaardigheden (Schippers 
et al., 2015). In de onderwijskundige literatuur wordt geadviseerd om ook aandacht te besteden aan wat een 
goede leervraag is. Leervragen zijn in feite kortetermijndoelen waar men aan wil werken. Wanneer deze spe-
cifiek en meetbaar geformuleerd worden, leiden ze tot waarneembaar gedrag en blijven niet beperkt tot een 
inspanning. Zelf de doelen opstellen bevordert prestaties van studenten en geeft studenten voldoening omdat 
zij richting kunnen geven aan leren en werken. Docenten kunnen studenten leren goede vragen te formuleren, 
door bijvoorbeeld goede en slechte leervragen met elkaar te vergelijken en peer-assessments te organiseren 
over de leervragen (Kicken, 2008). 
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Een deel van de studenten slaagt er wel in om het leerproces op gang te brengen en goed af te ronden. Vooral 
dat zij afwisseling willen in leeractiviteiten sluit aan bij onderwijskundige inzichten over het brein; afwisseling 
leidt tot nieuwe verbindingen, waardoor meer geleerd kan worden (Jolles, 2011). 
Uit deze casestudie blijkt dat studenten niet als een homogene groep kunnen worden opgevat; zij reageerden 
verschillend op de aanpak van het onderwijs in de PD, die uitgaat van ervaringsleren. 
Studenten van niveau 2 krijgen wellicht meer kansen op een hoger leerrendement wanneer er voldoende aan-
dacht is voor hun behoefte aan structuur in het leerproces, duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht 
en ondersteuning bij het begrijpen van informatie (Groeneveld & Van Steensel, 2009). 
Het werk in de praktijk en de taken die daarbij horen, zijn bepalend voor het leerproces. Docenten ervoeren 
dat studenten slechts een globale indruk hebben over de relatie tussen de taken en de profielen van het kwa-
lificatiedossier. De complexe werkelijkheid van bijvoorbeeld een verpleeghuis, maakt dat dienstverlenende 
taken niet als afzonderlijke eenheden kunnen worden beschouwd. Om ervoor te zorgen dat studenten zich 
niet beperken tot het leren uitvoeren van taken is het belangrijk dat het onderwijs verbonden is met de context 
waarvoor wordt opgeleid en rekening houdt met de invloed van de context op de vakinhoud (Klatter, 2015). 
Kalsbeek en De Wolff (2019) laten zien hoe dit werd gedaan in andere LWP’s van ROC Albeda. Samen met de 
praktijk stelden zij instellingsportretten op over de doelgroep (patiënten, bewoners, cliënten), welke zorg er 
wordt verleend en wat studenten kunnen leren. Vervolgens zijn er thema’s vastgesteld in relatie met de instel-
lingsportretten. Deze thema’s komen zowel tijdens de bijeenkomsten met de docent in de LWP als tijdens het 
werk aan de orde. Door deze werkwijze ontstaan kaders waarbinnen studenten hun leervragen kunnen stellen. 
Uit de resultaten van de casestudie bleek dat docenten het werk bij de PD als gevarieerd ervaren en dat er 
veel aandacht nodig is voor de verschillende aspecten die het werken in deze opleiding kenmerken, zoals het 
breed opleiden, de integratie van leren en werken en de nieuwe rol van opleiders. De samenwerking met het 
werkveld ervaren docenten nog als moeizaam.
De LWP-docenten werden in de PD vaak geconfronteerd met persoonlijke problematiek van de studenten. Dit 
komt in de beroepspraktijk sneller aan het licht dan in de school door de vele contacten met verschillende 
klanten, de eisen die aan de studenten worden gesteld door de medewerkers en de context waarin studenten 
hun opleiding volgen (Meijers & Wardekker, 2001). Dit maakt dat docenten hun pedagogische kwaliteiten vol-
op moeten inzetten. 
Een beperking van dit onderzoek was dat het kleinschalig was en daardoor slechts een eerste beeld schetst 
van de ervaringen van een beperkt aantal respondenten. Vervolgonderzoek bij volgende groepen studenten 
en docenten is gewenst om een breder beeld te krijgen van de verschillen tussen studenten en hoe hieraan te-
gemoetgekomen kan worden. Ook moet hier het perspectief van de praktijkopleiders in worden meegenomen 
om een werkelijk inzicht te krijgen in de verschillende contexten waarin wordt geleerd. 
De PD lijkt niet te zijn ontwikkeld op basis van de empirisch onderbouwde ontwerprichtlijnen van Nieuwenhuis 
et al. (2017). Wellicht zouden de ervaringen anders zijn, als de PD wel volgens de effectieve principes zou zijn 
ingericht. Wanneer de praktijk en de school erin slagen om samen het onderwijs vorm te geven, kunnen LWP’s 
uitgroeien tot een krachtige leeromgeving.
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