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Implementatie van het concept Vakcollege 

Het Vakcollege is een onderwijsconcept dat in eerste instantie geïnitieerd 
is om de technische opleidingen een impuls te geven met als doel prak-
tisch talent bij jongeren te stimuleren en de aansluiting tussen het vmbo, 
het mbo en de arbeidsmarkt te verbeteren. De implementatie van het 
onderwijsconcept Vakcollege Techniek is in 2008 van start gegaan bij 
dertien vmbo-scholen, maar heeft zich in de daaropvolgende jaren uit-
gebreid over een groot aantal scholen verspreid over heel Nederland. 
Mede door het succes van het onderwijsconcept bij de technische oplei-
dingen is het concept uitgebreid naar opleidingen waar het werken met 
mensen centraal staat. Dit heeft geleid tot de Vakcolleges Mens & Dienst-
verlenen. 

Het onderwijsconcept Vakcollege heeft zich in een relatief snel tempo 
verspreid en verbreed over een groot aantal scholen en opleidingen. 
Scholen die het concept willen implementeren in hun school, kunnen 
zich aansluiten bij de Vakcollege Groep. De Vakcollege Groep onder-
steunt scholen bij de implementatie van het onderwijsconcept en 
bewaakt de kwaliteit van het concept. Vanwege deze rol en de aan-
wijzingen dat het implementatieproces op de ene school succesvoller 
verloopt dan op de andere, vond de Vakcollege Groep het belangrijk 
meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept 
Vakcollege implementeren en in factoren die de implementatie beïn-
vloeden. 

Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept 
Vakcollege implementeren op hun school is het implementatieproces 
met behulp van interviews onderzocht op vijf vmbo-scholen. De inter-
views zijn afgenomen bij regio-adviseurs van de Vakcollege Groep en bij 
projectleiders en docenten van de vijf deelnemende vmbo-scholen. De 
resultaten van de interviews worden beschreven in dit rapport. 
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Woord vooraf 

Jongeren die na de basisschool graag met hun handen wilden gaan werken, konden tot 

enkele jaren geleden eigenlijk nergens echt goed terecht. De Vakcolleges bieden jon-

geren wel een opleiding aan waarbij zij vanaf leerjaar één al veel beroepsgerichte 

praktijklessen krijgen. Daarnaast bieden de Vakcolleges jongeren een doorlopende 

leerroute van vmbo naar mbo die ook nog eens aansluit op de arbeidsmarkt. Een mooi 

onderwijsconcept dat niet alleen tegemoet komt aan de behoefte van jongeren zelf, 

maar ook aan die van het onderwijs en de werkgevers.  

 

Als onderzoekers voelden wij ons dan ook vereerd om naar de implementatie van het 

concept Vakcollege onderzoek te mogen doen. Hoewel de implementatie nog niet af-

gerond is en ook nog niet altijd van een leien dakje gaat, blijft het enthousiasme onder 

alle betrokken even groot. Niet alleen het onderwijsconcept zelf, maar ook de bevlo-

genheid van een ieder die betrokken was bij het onderzoek heeft ons geïnspireerd.  

 

Wij willen op de eerste plaats de opdrachtgever, de Vakcollege Groep, bedanken en in 

het bijzonder Sandra van Dam en alle regio-adviseurs. Wij vonden het prettig dat jullie 

ons steeds weer van advies wilden voorzien en altijd bereid waren om ’s avonds nog 

even telefonisch te overleggen. Het is dan ook jammer dat wij niet alle veranderingen 

die jullie inmiddels al hebben doorgevoerd, konden laten terugkomen in dit rapport. 

Op de tweede plaats willen wij graag de vijf scholen bedanken die hebben meegewerkt 

aan het onderzoek. Op elke school werden wij heel hartelijk ontvangen, kregen we een 

uitgebreide rondleiding en mochten wij niet alleen kennis maken met enthousiaste pro-

jectleiders en docenten, maar ook met hele enthousiaste jongeren. Bedankt voor jullie 

openheid en medewerking aan het onderzoek. Wij hopen dat de resultaten van het on-

derzoek jullie school weer een stukje verder helpen en dat de resultaten toekomstige 

scholen een handvat mag bieden bij de implementatie van het concept Vakcollege. 

 

Wij wensen u veel leesplezier.  

 

Jannet Doppenberg 

Douwe Beijaard 

Rob Vink 
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Samenvatting 

Het Vakcollege is een onderwijsconcept dat in eerste instantie geïnitieerd is om de 

technische opleidingen een impuls te geven met als doel praktisch talent bij jongeren 

te stimuleren en de aansluiting tussen het vmbo, het mbo en de arbeidsmarkt te verbe-

teren. De implementatie van het onderwijsconcept Vakcollege Techniek is in 2008 van 

start gegaan bij dertien vmbo-scholen, maar heeft zich in de daaropvolgende jaren uit-

gebreid over een groot aantal scholen verspreid over heel Nederland. Mede door het 

succes van het onderwijsconcept bij de technische opleidingen is het concept uitge-

breid naar opleidingen waar het werken met mensen centraal staat. Dit heeft geleid tot 

de Vakcolleges Mens & Dienstverlenen.  

 

Het onderwijsconcept Vakcollege heeft zich in een relatief snel tempo verspreid en 

verbreed over een groot aantal scholen en opleidingen. Scholen die het concept willen 

implementeren in hun school, kunnen zich aansluiten bij de Vakcollege Groep. De 

Vakcollege Groep ondersteunt scholen bij de implementatie van het onderwijsconcept 

en bewaakt de kwaliteit van het concept. Vanwege deze rol en de aanwijzingen dat het 

implementatieproces op de ene school succesvoller verloopt dan op de andere, vond de 

Vakcollege Groep het belangrijk meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-

scholen het concept Vakcollege implementeren en in factoren die de implementatie 

beïnvloeden.  

 

Voor het verkrijgen van meer inzicht is een meervoudige casestudie uitgevoerd. Op 

vijf scholen zijn gegevens verzameld door middel van interviews met de regio-

adviseur, projectleiders en praktijk- en avo-docenten. Op basis van de resultaten van 

de casestudies kunnen enkele conclusies worden getrokken over de wijze waarop 

scholen het concept Vakcollege implementeren en factoren die daarop van invloed 

zijn. De belangrijkste conclusies zijn: 

 Scholen implementeren het concept Vakcollege omdat het onderwijsconcept aan-

sluit bij de visie van de school en om meer leerlingen te trekken. 

 Scholen implementeren de kenmerken van het concept Vakcollege op verschillen-

de wijze in de onderwijspraktijk.  

 Van alle kenmerken van het concept krijgt de implementatie van het leergebied 

T&V en M&D de hoogste prioriteit op scholen en het arbeidsmarktrelevant oplei-

den de laagste prioriteit. De prioritering wordt voor een groot deel bepaald door 
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het leerjaar waarbinnen het kenmerk een belangrijk rol speelt en door de visie van 

de school op onderwijs. 

 Alle scholen passen een deel van de lesbrieven (leermiddelen) behorend bij de 

leergebieden T&V of M&D aan, en bepaalde aanpassingen ondermijnen het di-

dactisch concept dat onder de lesbrieven ligt. De aanpassingen worden gedaan, 

omdat de lesbrieven niet goed zijn ingezet en/of doordat men van mening was dat 

de lesbrieven niet aansloten bij het niveau van de jongeren en de vraag van de ar-

beidsmarkt.  

 Voor de doorlopende leerlijn van de beroepsgerichte vakken en voor de aanslui-

tingen van de avo-vakken bij die beroepsgerichte vakken is het belangrijk dat alle 

docenten van de school worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie 

van het concept Vakcollege, dat er een verticale en een horizontale overlegstruc-

tuur in de school aanwezig is, en dat tijdens de overlegmomenten inhoudelijk 

wordt ingegaan op de beroepsgerichte leerlijn (vmbo) of op integratie van de avo-

vakken. 

 De doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo is op alle scholen nog in ontwikke-

ling. Dit komt o.a. doordat er een relatief lange periode aan vooraf gaat waarin 

vmbo, mbo en werkgevers verkennende gesprekken voeren voordat men geza-

menlijk de leerlijn die ingezet is door het vmbo verder kan ontwikkelen.  

 Het al dan niet succesvol implementeren van een kenmerk van het concept Vak-

college is gerelateerd aan de mate waarin de projectleider en de schoolleiding stu-

ring geven aan de implementatie van het kenmerk, uitdragen het kenmerk belang-

rijk te vinden, en sturing geven aan de borging van het kenmerk. De resultaten la-

ten echter zien dat niet op alle scholen de projectleider of de schoolleiding sturing 

geeft aan de implementatie en borging van de kenmerken van het concept Vakcol-

lege. 

 Op de scholen is over het algemeen nog weinig aandacht voor borging van de 

kenmerken en voor evaluatie van de doelen en/of geïmplementeerde kenmerken. 

Voor borging is het van belang dat een kenmerk voortdurend onder de aandacht 

wordt gebracht van docenten en voor de evaluatie is het van belang dat docenten 

hulp krijgen bij het systematisch analyseren en evalueren van gestelde doelen 

en/of geïmplementeerde kenmerken. 

 Een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van het concept Vakcollege is 

het faciliteren van docenten in tijd, zodat zij enerzijds tijd hebben om leermidde-

len te ontwikkelen en anderzijds met collega’s kunnen samenwerken.  

 De belangrijkste opbrengsten van de implementatie van het concept Vakcollege is 

dat de jongeren op school enthousiast en gemotiveerd zijn, dat de docenten minder 
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ordeproblemen hebben in de klas, en dat de samenwerking tussen docenten onder-

ling en tussen het vmbo, mbo en werkgevers is verbeterd.  
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1 Inleiding  

In het schooljaar 2008/2009 is een eerste groep van dertien vmbo-scholen van start ge-

gaan met het concept Vakcollege Techniek. Met dit onderwijsconcept wil men een 

nieuwe generatie vakmensen opleiden die met plezier naar school gaat en trots is op 

het vak dat ze op die school en in de praktijk leert. Het concept Vakcollege blijkt suc-

cesvol en het aantal scholen dat zich aansluit bij de Vakcollege Groep neemt dan ook 

in snel tempo toe. In het schooljaar 2012/2013 zijn er al 53 Vakcolleges Techniek. 

Mede door het succes van de Vakcolleges Techniek is het concept uitgebreid naar on-

derwijsrichtingen waarin het werken met mensen centraal staat. Deze onderwijsrich-

tingen zijn ondergebracht onder het Vakcollege Mens & Dienstverlenen. De eerste 

Vakcolleges Mens & Dienstverlenen, voorheen nog Vakcollege Zorg geheten, zijn in 

het schooljaar 2011/2012 gestart. In het schooljaar 2012/2013 zijn er 36 Vakcolleges 

Mens & Dienstverlenen. Het Vakcollege Mens & Dienstverlenen richt zich op de sec-

toren Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen.  

 

Scholen die Vakcollege willen worden, sluiten zich aan bij de Vakcollege Groep. De 

Vakcollege Groep is een overkoepelende organisatie die scholen ondersteunt en bege-

leidt bij de implementatie van het concept Vakcollege. Daarnaast wordt vanuit de 

Vakcollege Groep het onderwijsconcept in samenwerking met de aangesloten scholen 

verder ontwikkeld
1
. De verbreding en verspreiding van het concept Vakcollege over 

scholen door heel Nederland vraagt om heldere kaders en borging van het onderwijs-

concept. Het concept zal bijvoorbeeld een uniforme uitstraling moeten hebben om 

eventuele wildgroei te voorkomen (Glaudé, Voncken, & van Eck, 2011). Om de kwa-

liteit van het onderwijsconcept te bewaken en te meten ontwikkelt de Vakcollege 

Groep een Vakcollegemonitor. Deze monitor heeft als doel scholen inzicht te geven in 

de ontwikkelpunten van hun Vakcollege door eigenschappen van de school te verge-

lijken met de kerneigenschappen van het concept Vakcollege. Kerneigenschappen zijn 

eigenschappen die een Vakcollege onderscheiden van een reguliere beroepsopleiding. 

 

                                                      

1 Het concept Vakcollege is voortdurend in ontwikkeling en daardoor kan het rapport verou-

derde informatie bevatten. Bij het lezen van het rapport zal er rekening mee moeten worden 

gehouden dat het rapport is gebasseerd op informatie die in het schooljaar 2012/2013 door de 

Vakcollege Groep ter beschikking is gesteld aan de onderzoekers. 
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De eerste resultaten van de Vakcollegemonitor laten grote verschillen zien zowel tus-

sen de eigenschappen van de scholen en de kerneigenschappen van het concept Vak-

college als tussen de scholen onderling. De Vakcollege Groep heeft belangrijke aan-

wijzingen dat deze verschillen worden veroorzaakt doordat scholen verschillend om-

gaan met het concept (zie ook Glaudé, et al., 2011) en doordat het implementatiepro-

ces op de ene school succesvoller verloopt dan op de andere school. Daarnaast zijn er 

aanwijzingen dat scholen verschillen in bijvoorbeeld context, startmotivatie, imple-

mentatiestrategie, samenstelling van het docententeam en betrokkenheid bij het werk-

veld. Waardoor de verschillen tussen scholen in de mate waarin zij overeenkomen met 

de kerneigenschappen van het Vakcollege precies veroorzaakt worden, is echter on-

duidelijk. Om scholen in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn bij de (verdere) 

implementatie van het concept Vakcollege vindt de Vakcollege Groep het belangrijk 

meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop scholen vorm geven aan het implementa-

tieproces en in de factoren die de implementatie van het concept Vakcollege op scho-

len beïnvloeden. De ervaren problemen door de Vakcollege Groep hebben geleid tot 

de volgende onderzoeksvraag: 

 

Op welke wijze implementeren vmbo-scholen het concept Vakcolle-

ge en welke factoren beïnvloeden de implementatie? 

  

Het onderzoek dat is uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden bestond uit 

twee fasen. De eerste fase kan getypeerd worden als een voorstudie die bestond uit een 

verkenning van de literatuur en een verkennende bijeenkomst met de regio-adviseurs 

van de Vakcollege Groep. De tweede fase bestond uit een meervoudige casestudie, 

waarbij de implementatie van het concept Vakcollege bij vijf verschillende vmbo-

scholen is geëxploreerd.  

 

In hoofdstuk 2 worden allereerst de resultaten van de verkenning van de literatuur be-

schreven. De verkenning van de literatuur en de resultaten van de bijeenkomst met de 

regio-adviseurs heeft geleid tot een specificering van de onderzoeksvraag. De specifi-

cering wordt in de vorm van deelvragen gepresenteerd in hoofdstuk 3, gevolgd door 

een toelichting op de onderzoeksopzet. De resultaten van de meervoudige casestudie 

worden beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte, worden in hoofdstuk 5 conclusies ge-

formuleerd, resultaten bediscussieerd en worden implicaties voor de praktijk beschre-

ven. 
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2 Verkenning van de literatuur 

De verkenning van de literatuur had als doel inzicht te verkrijgen in het concept Vak-

college en in implementatieprocessen en de factoren die daarop van invloed kunnen 

zijn. In paragraaf 2.1 worden de resultaten gepresenteerd van de verkenning van de 

literatuur over het Vakcollege. De resultaten van deze verkenning zijn voor een groot 

deel gebaseerd op interne documenten van de Vakcollege Groep. Voor informatie over 

implementatieprocessen en factoren van invloed is literatuur bestudeerd over innove-

ren. Paragraaf 2.2 beschrijft de resultaten van de verkenning van de literatuur over in-

noveren.  

2.1 Het Vakcollege 

2.1.1 De aanleiding 

Het Vakcollege is een onderwijsconcept dat in eerste instantie geïnitieerd is om de 

technische opleidingen een impuls te geven. Aanleiding hiervoor waren tekorten op de 

arbeidsmarkt aan technisch geschoold personeel, lage instroom van jongeren in de 

technische opleidingen, negatieve beeldvorming van het werken in techniek, proble-

men met scholing (weinig praktisch onderwijs in onderbouw vmbo, scheiding tussen 

de onderbouw en bovenbouw van het vmbo, slechte inhoudelijke aansluiting vmbo - 

mbo, en klachten over de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt), en hoge uitval van 

leerlingen in het mbo (Jaarverslag, 2008). Omdat zich vergelijkbare problemen voor-

deden in de sector Zorg & Welzijn is op verzoek van de scholen in 2010 ook gestart 

met het Vakcollege Zorg (in 2012 uitgebreid naar Vakcollege Mens & Dienstverle-

nen). De ervaren problemen in het werkveld en het onderwijs hebben ertoe geleid dat 

het concept Vakcollege als doel heeft: 

- de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken; 

- het imago van beroepen in de techniek en dat van beroepen waarin het werken met 

mensen centraal staat (zorg, welzijn en sociale dienstverlening) te verbeteren;  

- de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren;  

- de aansluiting tussen het vmbo en het mbo te verbeteren; 

- het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen; 

- praktisch talent te stimuleren.  
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Deze doelen zijn samengevat in de missie van het Vakcollege: 

 

Talent al jong stimuleren en via een excellente leergang opleiden 

voor een baan als gekwalificeerd werknemer op de arbeidsmarkt. 

 

 

2.1.2 Het concept Vakcollege 

 

Vanaf de start is het Vakcollege beschreven als een landelijk concept met regionale 

invulling, het resultaat van een intensieve samenwerking (alliantie) tussen het vmbo, 

het mbo en het regionale bedrijfsleven, en een geïntegreerde opleiding waarbij het gaat 

om vakmanschap (Jaarverslag, 2008). Deze beschrijving van het concept is nog steeds 

kloppend, al wordt er in latere documenten veelal gesproken over het ontwikkelen van 

talenten in combinatie met vakmanschap, krijgt het vakmanschap vorm door praktisch 

en contextrijk onderwijs, en wordt naar bedrijven en instellingen verwezen door te 

spreken over werkgevers. Hoewel de beschrijving de belangrijkste kenmerken weer-

geeft van het Vakcollege valt op dat deze kenmerken verschillend van aard zijn. Het 

valt bijvoorbeeld op dat organisatorische en conditionele voorwaarden voor de imple-

mentatie van het onderwijsconcept en kenmerken van het onderwijsconcept zelf vaak 

door elkaar lopen. Om de implementatie van het concept Vakcollege binnen een 

vmbo-school te kunnen begrijpen is het in onze ogen belangrijk onderscheid te maken 

tussen het Vakcollege als onderwijsconcept en de organisatiestructuren die onder het 

onderwijsconcept liggen. Daarom zal in de volgende paragrafen worden ingegaan op 

het onderwijsconcept en de organisatie daarvan op landelijk, regionaal en schoolni-

veau. 

 

 

2.1.3 Het Vakcollege als landelijk concept 

 

Binnen deze rapportage spreken we van het concept Vakcollege als zijnde een onder-

wijsconcept. In de documenten van de Vakcollege Groep wordt echter ook vaak ge-

sproken over de formule van het Vakcollege. Men gebruikt de term ‘formule’ omdat er 

onder de organisatiestructuur van het Vakcollege een franchisemodel ligt en het con-

cept Vakcollege als ‘franchiseformule’ wordt gezien. Eigenaar van de franchiseformu-

le is de holdingmaatschappij, de Vakcollege Groep. Scholen die gebruik willen maken 

van de formule ‘Vakcollege’ sluiten zich aan bij de Vakcollege Groep en worden zo 

franchisenemers. Binnen het franchisemodel is de Vakcollege Groep verantwoordelijk 

voor de landelijke positionering en de kwaliteit van de formule. De scholen zijn ver-
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antwoordelijk voor de kwaliteit van de formule binnen de eigen school en voor het op-

zetten van een regionale alliantie.  

 

Vanuit het franchisemodel biedt de Vakcollege Groep scholen enerzijds services en 

middelen met als doel scholen te helpen bij de implementatie van het concept Vakcol-

lege, maar willen zij anderzijds ook de kwaliteit van het onderwijsconcept bewaken en 

borgen. De Vakcollege Groep ondersteunt (toekomstige) Vakcolleges door: 

1) Leermiddelen aan te bieden voor Techniek & Vakmanschap en Mens & Dienst-

verlenen zoals lesbrieven, docentenhandleidingen, projectideeën, maar ook kaders 

en handvatten voor de ontwikkeling van een geïntegreerde beroepsopleiding.  

2) Service te verlenen door o.a. het organiseren van trainingen en klankbordbijeen-

komsten voor docenten, projectleiders en directeuren, op maat ondersteuning en 

advies te bieden, te voorzien in een servicedocument met aandachtspunten voor de 

implementatie van het concept en ondersteuning te bieden bij het vinden van aan-

sluiting bij de regionale arbeidsmarkt. 

3) Communicatiemiddelen aan te bieden, landelijke PR en te ondersteunen bij de 

communicatie met bedrijven in de regio. 

 

Om de kwaliteit van het concept Vakcollege te bewaken en te borgen ontwikkelt de 

Vakcollege Groep een Vakcollegemonitor (zie inleiding). Als basis voor de Vakcolle-

gemonitor zijn kerneigenschappen geformuleerd aan de hand waarvan de Vakcolleges 

zich kunnen onderscheiden van een reguliere beroepsopleiding. Kort samengevat, laat 

een vergelijking van de kerneigenschappen van het Vakcollege zien dat Vakcolleges 

participeren in een regionaal partnerschap, de leermiddelen van de Vakcollege Groep 

voor 60% van de onderwijstijd voor Techniek & Vakmanschap c.q. Mens & Dienst-

verlenen gebruiken, een leerplan opstellen op basis van het leerplankader van de Vak-

college Groep, gebruik maken van de trainingen en kennisdeelsessies, en zich profile-

ren als Vakcollege in huisstijl en naam.  

 

 

2.1.4 Alliantie vmbo, mbo en werkveld 

 

Scholen die het concept Vakcollege willen implementeren in de school, kunnen zich 

aansluiten bij de Vakcollege Groep en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De 

Vakcollege Groep vraagt deze scholen om een intentie voor een partnerschap te reali-

seren met een mbo-instelling en een vertegenwoordiging van het werkveld. Het Vak-

college is een alliantie van vmbo, mbo en werkveld. De alliantie betekent dat de be-

trokken partijen in de vorm van een educatief partnerschap gezamenlijk de verant-
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woordelijkheid nemen voor de uitvoering van het Vakcollege. Deze gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid kan grofweg verdeeld worden in een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid van de onderwijspartners (vmbo en mbo) voor het realiseren van één integrale 

opleiding en in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle drie de partners voor 

de ervaringen met de beroepspraktijk, het werkplekleren en het laten aansluiten van de 

opleiding bij de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Deze laatste samenwerking 

bepaalt dus de regionale invulling van het landelijk concept. 

 

De samenwerking van de onderwijspartners wordt gekenmerkt doordat zij gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid nemen voor één doorgaande leer- en begeleidingslijn van 

vmbo leerjaar één naar mbo niveau 2, 3 of 4. Eerdere onderzoeken naar die samen-

werking laten zien dat de samenwerking tussen het vmbo en het mbo bij de start van 

het Vakcollege nog niet altijd vanzelfsprekend is en dat de samenwerking in de prak-

tijk verschillend georganiseerd wordt (Glaudé et al., 2011).  

 

Uniek aan het Vakcollege is dat werkgevers vanaf leerjaar één worden betrokken bij 

de opleiding en inspraak kunnen hebben in de opleiding. Werkgevers worden vanaf 

leerjaar één betrokken bij de opleiding doordat Vakcolleges hen vragen gastlessen te 

verzorgen en/of het bedrijf of de instelling open te stellen voor werkbezoeken. Werk-

gevers hebben inspraak in de opleiding doordat zij bij de Vakcolleges kunnen aange-

ven aan wat voor arbeidskrachten zij nu en in de toekomst behoefte hebben. In een ge-

zamenlijk overleg kan op die manier het onderwijsaanbod en de uitstroommogelijkhe-

den (specialisaties) van de opleiding worden vastgesteld. Op deze wijze krijgt de op-

leiding een regio-specifieke invulling en kan er arbeidsmarktrelevant worden opgeleid. 

  

De Vakcollege Groep ondersteunt de samenwerking tussen vmbo, mbo en werkgevers. 

Belangrijke ondersteuning die hierbij wordt geboden betreft een leerplankader dat de 

opleidingen helpt bij het ontwikkelen van een geïntegreerde opleiding, handvatten 

voor de samenwerking tussen vmbo en mbo met als doel gezamenlijk invulling te ge-

ven aan leerjaar 4 en trainingen en handvatten voor het tot stand brengen van een sa-

menwerking met werkgevers. 

 

 

2.1.5 Het Vakcollege als onderwijsconcept 

 

Vrij algemeen kan het onderwijsconcept van het Vakcollege beschreven worden als 

een doorlopende leerroute binnen het vmbo-mbo voor de praktisch ingestelde jongere 

vanaf 12 jaar naar de regionale arbeidsmarkt. Binnen deze praktijkgerichte leerroute 
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halen jongeren in zes of zeven jaar tijd een vmbo- en mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4, 

waarna zij aan de slag kunnen bij een werkgever. De leerroute start met een brede ba-

sis van techniek of zorg & welzijn en economie gevolgd door een geleidelijke speciali-

satie naar een uitstroomrichting. Doordat de specialisaties aansluiten op de werkgele-

genheid in de regio zou de jongere na het behalen van zijn diploma uitzicht moeten 

hebben op een baan. 

 

De opleiding van het Vakcollege onderscheidt zich van het reguliere vmbo-mbo door-

dat zij een geïntegreerde opleiding aanbieden en vanaf leerjaar één het leren vanuit de 

praktijk centraal stellen. Dit laatste doen zij door veel (minimaal 10 uur per week) 

praktijklessen te geven, en de algemeen vormende vakken aan te laten sluiten bij de 

praktijklessen. Om vanaf leerjaar één praktijklessen aan te kunnen bieden is een leer-

gebied ontwikkeld dat bestaat uit beroepsgericht onderwijs. Voor het Vakcollege 

Techniek is dit het leergebied Techniek & Vakmanschap en voor het Vakcollege Mens 

& Dienstverlenen is dit het leergebied Mens & Dienstverlenen. Binnen deze leerge-

bieden wordt vanaf leerjaar één een brede basis van vaardigheden en beroepshouding 

gelegd en staan talentontwikkeling, concreet en praktisch onderwijs centraal. Jongeren 

van het Vakcollege krijgen dus in tegenstelling tot leerlingen van het reguliere vmbo 

in de onderbouw veel meer praktijklessen. Verder is er in de opleiding van het Vakcol-

lege meer aandacht en tijd voor werkend leren in reële functies bij werkgevers en, zo-

als eerder genoemd, betrekt het Vakcollege vanaf leerjaar één werkgevers bij de oplei-

ding en wordt ervoor gezorgd dat de opleiding aansluit op de regionale arbeidsmarkt. 

Gedurende de opleiding staan de jongeren de eerste vier leerjaren ingeschreven bij het 

vmbo en in de laatste leerjaren bij het mbo. Onderstaande illustratie visualiseert het 

verschil tussen het reguliere vmbo en mbo, en het Vakcollege.  

 

 
Figuur 1: Verschil regulier vmbo-mbo en het Vakcollege  
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Binnen de opleiding van het Vakcollege staat dus het beroepsgericht onderwijs cen-

traal. Dit beroepsgerichte onderwijs komt specifiek aan de orde in de leergebieden 

Techniek & Vakmanschap of Mens & Dienstverlenen, de specialisaties en het werk-

plekleren in de praktijk. Voor zowel de leergebieden als het werkplekleren wordt door 

de Vakcolleges gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde leermiddelen. Deze leer-

middelen richten zich op het ontwikkelen van zowel beroepsmatige competenties, als 

leer- en loopbaancompetenties en burgerschapscompetenties. Aan deze competenties 

en de daarbij horende leerdoelen wordt gewerkt aan de hand van drie ontwikkellijnen: 

beroepsontwikkeling, persoonlijke groei en burgerschapsvorming. De leermiddelen 

die ontwikkeld zijn voor de eerste drie leerjaren, zijn gebaseerd op het didactisch con-

cept ‘ontdekkend leren’. Hierbij leert de jongere door het opdoen van ervaringen, door 

modeling en in authentieke omgevingen. Het leren is betekenisvol en eigentijds en 

theorie wordt ‘just in time’ aangeboden (Leerplankader Vakcollege, 2012). Concreet 

bestaan de leermiddelen voor de leergebieden uit lesbrieven. De lesbrieven bestaan uit 

leersituaties waarbij de jongeren een vast aantal stappen doorlopen. Deze worden in 

Tabel 1 voor Techniek & Vakmanschap en Mens & Dienstverlenen afzonderlijk ge-

presenteerd.  

 

Leersituaties 

Techniek & Vakmanschap  Mens & Dienstverlenen 

Informatie verzamelen  Brainstormen 

 Keuzes maken 

 Werkplanning 

 Oriënteren  Brainstormen 

 Keuzes maken 

Ontwerpen  Grove schets 

 Werktekening 

 Materialen- en ge-
reedschapslijst 

 Voorbereiden  Wie is wat en wan-
neer en waarvoor no-

dig?  

Maken  Product vervaardi-

ging 

 Testen 

 Verbeteren 

 Uitvoeren  Activiteit uitvoeren 

 Testen en verbeteren 

Presenteren  Evaluatie leersitua-

ties 

 Reflectie 

 Reflecteren  Hoe is het gegaan? 

 Wat heb ik geleerd? 

Tabel 1: De stappen behorende bij de leersituaties 
 

In leerjaar één tot en met drie van het Vakcollege gaat het ontdekkend leren gepaard 

met het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en houdingen die nodig zijn bij de ori-

entatie en voorbereiding op een beroep. Dit resulteert na afronding van de beroepsori-

enterende stage en het behalen van de Junior Proeve van het Vakcollege aan het einde 
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van leerjaar drie in de certificering Junior Vakman of Junior Professional. Ook zal de 

jongere na het derde jaar een keuze kunnen maken voor een beroepsrichting en deze 

kunnen onderbouwen. Na het behalen van het certificaat Junior Vakman of Junior Pro-

fessional verschuift het (zelf)ontdekkend leren naar duaal leren, een werkvorm waarbij 

werken en leren wordt gecombineerd. De jongere behaalt in het vierde jaar het vmbo-

diploma, start al met leerstof van het mbo en rondt zijn of haar beroepsvoorbereidende 

stage af. De jongere is dan Aspirant Vakman of Aspirant Professional en klaar om al 

werkend verder te leren. Het al werkend verder leren gebeurt binnen het mbo, en 

meestal in de vorm van vier dagen per week werken en één dag school. Na het behalen 

van het mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 is de jongere Startbekwaam en klaar om verder 

te leren op de arbeidsmarkt. In het kader van levenslang leren staat gedurende de op-

leiding niet wat, maar hoe de jongere leert centraal. Figuur 2 (pag. 18) illustreert de 

opleiding van het Vakcollege zoals de jongere deze doorloopt. Opgemerkt dient te 

worden dat scholen zelf invulling geven aan de opleiding en dat de beschreven mijlpa-

len niet voorschrijvend zijn. 

 

Een Vakcollege kan een groot aantal uitstroomrichtingen aanbieden. Deze worden in 

Tabel 2 weergegeven. Omdat de uitstroomrichtingen per regio worden aangepast op de 

regionale arbeidsmarkt kunnen deze uitstroomrichtingen tussen de Vakcolleges ver-

schillen.  

 

Techniek & Vakmanschap Mens & Dienstverlenen 

 Mobiliteit 

 Maakindustrie 

 Bouw & infra 

 Procesindustrie 

 Energie 

 Scheeps- & jachtbouw 

 Transport & logistiek 

  Zorg & Welzijn  

  Uiterlijke Verzorging 

  Commerciële Dienstverlening 

  Facilitaire Dienstverlening 

  Veiligheid & Sport 

  Toerisme & Recreatie  

Tabel 2: Uitstroomrichtingen Vakcollege (schooljaar 2012/2013) 

 

Als hulpmiddel voor de ontwikkeling en inrichting van het concept Vakcollege binnen 

scholen heeft de Vakcollege Groep een leerplankader ontwikkeld. Zoals het woord het 

al zegt, beschrijft het leerplankader de kaders voor het ontwikkelen van een leerplan 

van een Vakcollege. Deze kaders worden gevormd door de onderwijskundige uit-

gangspunten van het Vakcollege en door de algemeen geldende wet- en regelgeving. 

Door onderscheid te maken tussen de Vakcollege kaders en de wettelijke kaders wordt 



 

20 

duidelijk wat de opleiding van het Vakcollege uniek maakt (Leerplankader Vakcolle-

ge, 2012).  

 

  Figuur 2: De opleiding van het Vakcollege 

 

Samengevat zijn belangrijke kenmerken van het concept Vakcollege: (1) de doorlo-

pende leerlijn van vmbo naar mbo, (2) de aansluiting bij de praktisch-concrete leerstijl 

van leerlingen, (3) het ontwikkelen van trots op vakmanschap en het stimuleren van 

talent bij jongeren, (4) de aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt en (5) de sterke be-

trokkenheid van het werkveld. 
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2.1.6 Integratie van vakken 

 

In de documenten van de Vakcollege Groep lijkt de term integratie twee betekenissen 

te hebben. Enerzijds verwijst integratie naar een doorlopende leerlijn, waarbij de leer-

lijn van het vmbo en mbo met elkaar geïntegreerd worden. Anderzijds verwijst inte-

gratie naar het laten aansluiten van de algemeen vormende vakken bij de beroepsge-

richte vakken met als doel het onderwijs betekenisvoller voor de jongeren te laten zijn. 

De wijze waarop vooral de laatste vorm van (vak)integratie vorm kan krijgen in de 

praktijk wordt in de documenten van de Vakcollege Groep niet volledig duidelijk ge-

maakt. Opgemerkt dient te worden dat hierachter de visie schuilt, dat scholen zelf 

ruimte moeten krijgen om te bepalen op welke wijze zij daar invulling aan geven in de 

praktijk.  

 

Een verkenning van de literatuur laat zien dat een eenduidige definitie voor vakinte-

gratie ontbreekt (Lam, Alviar-Martin, Adler & Sim, 2013). Rennie, Venville en Wal-

lace (2012) definiëren integratie bijvoorbeeld als ‘het bij elkaar brengen van delen van 

het curriculum die anders gescheiden van elkaar zouden zijn’. Het ontbreken van een 

eenduidige definitie komt o.a. doordat vakintegratie in de praktijk verschillend vorm 

kan krijgen. Diverse auteurs hebben getracht vormen van vakintegratie in de praktijk 

te onderscheiden door verschillende vormen naast elkaar te zetten in een model (bijv. 

Fogarty, 1991). Over het algemeen onderscheiden deze auteurs verschillende vormen 

van vakintegratie op basis van de mate waarin en de wijze waarop verschillende vak-

inhouden worden geïntegreerd. Tevens onderscheidden zij veelal een opbouw van on-

derwijs waarbinnen vakinhouden volledig los van elkaar worden onderwezen (traditi-

oneel onderwijs) tot onderwijs dat volledig is geïntegreerd. Hoewel de modellen zijn 

ontwikkeld met als doel de onderwijspraktijk te helpen bij het vormgeven van vakin-

tegratie in die praktijk, is er ook kritiek. Deze kritiek richt zich vooral op het feit dat de 

modellen gebaseerd zijn op een continuüm. De modellen zouden daardoor onvoldoen-

de rekening houden met de complexiteit van integratie in de praktijk, suggereren dat er 

verschillende stadia van ontwikkeling zijn en impliceren dat bepaalde vormen van in-

tegratie beter zijn dan andere (Lam et al., 2013;  Rennie et al., 2012). 

 

Gresnigt en collega’s (in press) hebben verschillende modellen van vakintegratie met 

elkaar vergeleken en op basis daarvan vormen van integratie vastgesteld. Deze worden 

beschreven in Tabel 3.  De verschillende vormen laten een toename aan complexiteit 

zien. Deze toename moet volgens de auteurs echter niet worden geïnterpreteerd als be-

ter. Meer specifiek betekent de toename van complexiteit, dat er meer elementen van 
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het onderwijsprogramma worden geïntegreerd zoals de doelen, lestabellen, instructies 

en toetsen.  

 

 

Vorm van integratie 

 

Beschrijving 

Gefragmenteerd Alle vakken worden los van elkaar onderwezen. 

Verbonden  De docent legt expliciet de verbinding tussen verschillende vakken.  

Genest  Binnen een vak worden vaardigheden of inhouden van een ander 

vak aangesproken.  

Multidisciplinair Twee of meer vakgebieden maken deel uit van een thema, een le-

vensecht probleem of een project.  

Interdisciplinair Het onderwijs wordt benaderd vanuit thema’s of projecten en er 

wordt niet meer gerefereerd naar afzonderlijke vakgebieden. 

Transdisciplinair  Het onderwijs wordt benaderd vanuit thema’s of projecten die 

voortkomen uit vragen van de jongeren. 

Tabel 3: Vormen van integratie (gebaseerd op Gresnigt et al., in press) 

 

Op basis van een vergelijking van verschillende vormen van integratie (Tabel 3) met 

de beschrijving van het Vakcollege lijkt het logisch dat Vakcolleges de avo-vakken 

kunnen laten aansluiten bij de praktijklessen doordat: 1) de avo-docent verbindingen 

legt naar de praktijklessen (verbonden), 2) binnen de avo-les, kennis, vaardigheden of 

houdingen te onderwijzen die lesstof zijn van de praktijklessen en vice versa (genest), 

en 3) het thema van de praktijklessen (lesbrief) vormt de context waarbinnen de lesstof 

van het avo-vak wordt aangeboden (multidisciplinair). Binnen de Vakcolleges blijven 

de verschillende vakgebieden dus herkenbaar.  

 

 

2.2 Innoveren 

2.2.1 Factoren van invloed op de implementatie van innovaties 

 

De implementatie van het concept Vakcollege kan getypeerd worden als een geplande 

en complexe onderwijsinnovatie (Klerks, 2000). De complexiteit komt onder andere 

tot uiting doordat de onderwijsinhoud en de organisatie als geheel veranderen, maar 

ook doordat het veranderingen behelst buiten de eigen schoolcontext. Dit laatste be-

treft de intensieve samenwerking tussen vmbo, mbo en het regionale werkveld. 
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Op een innovatieproces als de implementatie van het concept Vakcollege kunnen een 

groot aantal factoren van invloed zijn, zoals: doelen, innovatie-inhoud, strategie, struc-

tuur, sturing, draagvlak en betrokkenheid, ondersteuning en evaluatie (Walrecht, 

2006).  

 

De factoren van invloed op een innovatie worden veelal gevisualiseerd in modellen. 

Deze modellen geven de relaties weer tussen de verschillende factoren en helpen bij 

het beschrijven en analyseren van innovaties. Mulder en Klatter (2004) verwijzen naar 

een door Mulder ontwikkeld model dat factoren weergeeft die van belang zijn bij suc-

cesvolle onderwijsinnovaties. Deze factoren worden in haar model onderscheiden als 

zijnde drie typen innovatiekenmerken: 1) de kenmerken van de innovatie zelf, 2) de 

kenmerken van het proces van ontwikkelen en implementeren van de innovatie, en 3) 

de kenmerken van de omgeving waarin geopereerd wordt (Mulder & Klatter, 2004). 

Volgens Mulder en Klatter (2004) is de inhoud van de innovatie, waarbij het primaire 

proces centraal staat, het belangrijkste kenmerk van de innovatie. Het proces van inno-

veren bestaat uit drie fasen: a) initiatie, b) implementatie, en c) resultaten. Hierbij gaat 

het om de wijze waarop de innovatie ontwikkeld wordt, geïmplementeerd wordt en in 

de praktijk wordt vormgegeven. Binnen het model kunnen de fasen gelijktijdig plaats-

vinden. Tot slot worden de kenmerken van de omgeving gedefinieerd als externe fac-

toren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kenmerken van de school en ken-

merken van de maatschappij. Bij dit laatste kan gedacht worden aan de kaders van het 

beroepsonderwijs waarbinnen de innovatie moet passen. 

 

Een onderwijsinnovatie is volgens Mulder en Klatter (2004) pas succesvol als een in-

novatie ontwikkeld en geïmplementeerd is, en daarmee de vooraf gestelde doelen zijn 

behaald. De meeste onderwijsinnovaties blijven volgens hen steken bij het ontwikkel-

proces waardoor scholen er niet goed in slagen de innovatie te implementeren in de 

praktijk. 

 
Figuur 3:  Typen innovatiekenmerken (vereenvoudigde weergave van het model van 

Mulder en Klatter, 2004, p.18).  
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Een algemeen geaccepteerd model is het verandermodel van de Caluwé en Vermaak 

(2006). Deze bestaat uit de factoren: context, veranderidee, rollen en actoren, fasen en 

processen, communicatie en betekenisgeving, sturing en reflectie, opbrengsten, en be-

stemming (zie Figuur 4). 

 

 

Figuur 4: Het verandermodel van De Caluwé en Vermaak (Figuur overge- 

nomen uit Windmuller, 2012, p. 62). 

 

Onder de context worden factoren verstaan die invloed hebben op het veranderidee. 

Deze worden onderscheiden in omgeving, aanleiding en filosofie. Onder omgeving 

wordt bijvoorbeeld verstaan de geschiedenis van de organisatie en eerdere ervaringen 

met innovaties. De aanleiding refereert naar de reden om te veranderen. Deze kan bij-

voorbeeld van binnenuit komen of van bovenaf worden opgelegd. Onder filosofie 

wordt bijvoorbeeld de visie op mensen, op de organisatie en op veranderen verstaan. 

Het veranderidee verwijst veelal naar een verbetering uitgedrukt in opbrengsten of 

doelen die men wil behalen. Het veranderidee bepaalt vanaf het begin de richting van 

de verandering, maar zal in de loop van de tijd concreter worden en op basis van 

nieuwe inzichten aangepast worden. 

Het innovatieproces zelf wordt beïnvloed door: 1) de rollen die de betrokkenen op zich 

nemen, zoals initiatiefnemer, kartrekker en tegenstander, 2) het plan waarin verschil-

lende fasen van de innovatie worden onderscheiden, zoals de diagnose en te nemen 

interventies, 3) de communicatie of dialoog tussen de betrokkenen met als doel de be-

trokkenen eigenaar te laten worden van de innovatie en daar gezamenlijk betekenis 

aan te geven, en 4) de persoon die verantwoordelijk is voor het innovatieproces en te-

vens reflecteert op dit proces en indien nodig bijstuurt. 
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Onder de opbrengsten worden de effecten van het veranderingsproces verstaan. De 

bestemming verwijst naar de richting van het veranderidee dat een ideaal blijft (de Ca-

luwé en Vermaak, 2006; Windmuller, 2012). 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de inhoud van de innovatie of het 

veranderidee een belangrijke rol speelt in het innovatieproces. De inhoud van de inno-

vatie die centraal staat in het innovatieproces van Vakcolleges betreft dus het onder-

wijsconcept Vakcollege. Verder kan geconcludeerd worden dat er een aanleiding of 

reden voor de innovatie wordt onderscheiden, het proces van innoveren en de resulta-

ten van de innovatie. In deze studie wordt er onderscheid gemaakt tussen de aanlei-

ding, de innovatie inhoud (concept Vakcollege), het innovatieproces en de factoren die 

daarop van invloed zijn, en de ervaren resultaten. Onder het innovatieproces scharen 

wij de stappen of de interventies die zijn of worden genomen om de innovatie te im-

plementeren in de school (fasen of proces). Als factoren van invloed op het innovatie-

proces onderscheiden wij de elementen zoals sturing, communicatie, facilitering, rol-

len, reflectie, context van de school en ondersteuning door de Vakcollege Groep. Deze 

laatste is toegevoegd omdat deze organisatie een specifieke rol vervult bij de imple-

mentatie van het concept Vakcollege binnen scholen.  

 

 

2.2.2 Inzichten uit eerder onderzoek 

 

De afgelopen jaren zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de Vakcolle-

ge Groep waaronder drie kortlopende onderwijsonderzoeken. Deze onderzoeken heb-

ben enerzijds bijgedragen aan de onderwijskundige onderbouwing van het concept 

Vakcollege en anderzijds inzicht gegeven in de mate waarin scholen onderwijskundige 

kenmerken van het concept hebben gerealiseerd in de praktijk. Resultaten van deze 

studies laten onder andere zien dat scholen het concept heel gevarieerd vormgeven in 

de praktijk (zie Glaudé, van Eck, & Voncken, 2012). De eerste resultaten op basis van 

de Vakcollegemonitor (zie inleiding) kunnen dan ook mogelijk verklaard worden 

doordat scholen selectief kenmerken van het concept selecteren en daar de nadruk op 

leggen bij de implementatie van het concept in de praktijk. Zo laten resultaten bijvoor-

beeld zien dat de ene school het vanaf de start belangrijk vindt de avo-vakken aan te 

laten sluiten bij en/of te integreren met de praktijklessen, terwijl een andere school 

juist meer nadruk legt op de doorgaande ontwikkeling van de leerling en daardoor 

vanaf de start is gaan werken met portfolio’s. Verder laat een eerder onderzoek zien 

dat sommige docenten moeite hebben de leerlingen los te laten en mogelijk nog on-

voldoende bekwaam zijn het zelfsturend leren van hun leerlingen te stimuleren. Een 
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ander voorbeeld van genoemde verschillen is dat een school de leermaterialen niet of 

maar deels gebruikt, omdat het niveau daarvan in hun ogen te hoog is voor de leer-

lingen (Glaudé et al., 2011). 

 

 

2.2.3 Disseminatie van innovaties 

 

Vrij recent is er een review verschenen naar het bevorderen van disseminatie van in-

novaties in het beroepsonderwijs (Mulder, 2011). Aanleiding voor de review was dat 

er binnen het beroepsonderwijs diverse innovaties worden ontwikkeld, maar dat dis-

seminatie van succesvolle innovaties naar andere opleidingen en/of scholen in de prak-

tijk nauwelijks voorkomt (zie ook, Hermanussen, de Bruijn & van de Venne, 2010).     

 

Mulder (2011, p. 26 en 27) definieert disseminatie in de context van het beroepson-

derwijs als volgt: “disseminatie van innovaties betreft het proces van, al dan niet ge-

plande, transfer van (delen van) innovaties in een andere setting, die daar dan in een 

andere vorm (namelijk aangepast aan de nieuwe context, dan wel speciaal ontwikkeld 

in de nieuwe context) worden toegepast. Het proces van disseminatie is een dynamisch 

proces, waarbij de innovatie beïnvloed wordt door de kenmerken van de betrokken ac-

toren (hun kennis, houding enzovoort) en door de kenmerken van de context. Het 

transferproces verloopt via communicatie en gemeenschappelijke activiteiten.”  

 

In tegenstelling tot het geschetste beeld van Mulder, vindt er momenteel in het be-

roepsonderwijs verbreding en verspreiding van het concept Vakcollege plaats naar an-

dere opleidingen en scholen. Hoewel het Vakcollege als een succesvol concept wordt 

gezien en daardoor meerdere opleidingen en scholen het concept invoeren is het nog te 

vroeg om te spreken van een geslaagde disseminatie. Mulder (2011, p. 9) stelt immers: 

“een voorwaarde voor geslaagde disseminatie is een geslaagde innovatie en invoering 

van die innovatie”. Volgens Mulder is het voor disseminatie van belang dat niet alleen 

de ontwikkelde innovatie wordt gebruikt, maar ook de ervaringen van de betrokkenen 

in het ontwikkelen en toepassen van de innovatie. Deze conclusie van Mulder lijkt 

goed aan te sluiten bij de behoeften die er momenteel zijn betreffende de implementa-

tie van het concept Vakcollege. Enerzijds is niet helemaal duidelijk welke aanpassin-

gen scholen doen aan het concept bij de implementatie ervan en anderzijds is niet dui-

delijk welke stappen scholen nemen om het concept te implementeren. Vanwege de 

verspreiding van het concept Vakcollege over meerdere scholen, lijkt het meer en 

meer belangrijk te worden inzicht te krijgen in factoren die al dan niet bijdragen aan 

een succesvolle implementatie van het concept binnen de school. Voor de Vakcollege 



27 

Groep is dit inzicht van groot belang om de kwaliteit van het concept te kunnen bewa-

ken en ervoor te zorgen dat het concept ook in de toekomst succesvol blijft.  
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3 Methode 

3.1 Onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop 

vmbo-scholen het concept Vakcollege implementeren en in factoren die de implemen-

tatie beïnvloeden. Om dit doel te bereiken zijn op basis van de verkenning van de lite-

ratuur en de resultaten van de bijeenkomst met de regio-adviseurs de volgende deel-

vragen geformuleerd: 

1) Wat is de aanleiding voor vmbo-scholen om het concept Vakcollege te implemen-

teren in de school? 

2) Welke kenmerken van het concept Vakcollege implementeren vmbo-scholen en 

waarom?  

3) Welke stappen of interventies nemen vmbo-scholen om het concept Vakcollege te 

implementeren in de eigen onderwijspraktijk?  

4) Welke opbrengsten worden waargenomen op vmbo-scholen als resultaat van de 

implementatie van het concept Vakcollege?  

5) Welke factoren beïnvloeden de implementatie van het concept Vakcollege op 

vmbo-scholen? 

 

 

3.2 Onderzoeksdesign 

 

Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek is een meervoudige casestudie 

(gevalsstudie) uitgevoerd. Deze meervoudige casestudie is voorafgegaan door een 

voorstudie. Deze voorstudie bestond uit een verkenning van de literatuur (beschreven 

in hoofdstuk 2) en een bijeenkomst met de regio-adviseurs van de Vakcollege Groep. 

De algemene verkenning is uitgevoerd met als doel meer focus aan te kunnen brengen 

in de meervoudige casestudie. Specifiek betekent dit, dat op basis van de algemene 

verkenning de gegevens die worden verzameld en geanalyseerd in de casestudie zijn 

vastgesteld (Yin, 2003). Er is gekozen voor een meervoudige casestudie omdat het be-

studeren van meerdere cases leidt tot een dieper begrip van de processen en de resulta-

ten van de cases en tot het verkrijgen van een goed beeld van oorzakelijke verbanden 

(Miles & Huberman, 1994). Binnen de cases zijn de gegevens verzameld met behulp 

van semigestructureerde interviews. Om de informatie van de interviews goed te kun-

nen interpreteren zijn er tevens documenten over de cases verzameld.  
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In de volgende paragrafen zal verder ingegaan worden op de voorstudie en de meer-

voudige casestudie. 

3.3 De voorstudie 

De voorstudie van het onderzoek bestond uit een verkenning van de literatuur en een 

bijeenkomst met de regio-adviseurs van de Vakcollege Groep. De regio-adviseurs zijn 

in de verkennende fase bevraagd, omdat zij de scholen begeleiden bij de implementa-

tie van het concept Vakcollege. Door deze rol bestond de verwachting dat de regio-

adviseurs een goed overzicht zouden hebben van de wijze waarop scholen het concept 

implementeren in de praktijk. Voor het bevragen van de regio-adviseurs is een bijeen-

komst georganiseerd waarbij alle vijf de regio-adviseurs aanwezig waren. De bijeen-

komst duurde 90 minuten en bestond uit een toelichting op het onderzoek en een indi-

viduele en gezamenlijke brainstorm over de kenmerken van het concept Vakcollege, 

het verloop van het implementatieproces en factoren van invloed op dat proces. Voor 

de individuele brainstorm is een korte open vragenlijst gebruikt (zie bijlage 2), die als 

input is gebruikt voor de gezamenlijke brainstorm. Tijdens de gezamenlijke bijeen-

komst zijn de antwoorden op de vragenlijst met elkaar gedeeld, vergeleken en zo mo-

gelijk geordend. 

 

De bijeenkomst had als doel:  

1) een algemeen beeld te verkrijgen van de percepties van de regio-adviseurs ten 

aanzien van de kenmerken van de inhoud van de innovatie (concept Vakcollege), 

de kenmerken van het innovatieproces, en de factoren die het innovatieproces be-

invloeden; 

2) de belangrijkste verschillen tussen vmbo-scholen in kaart te brengen;  

3) beelden van de onderzoeker (eerste auteur) te verifiëren;   

4) zes vmbo-scholen te selecteren voor de meervoudige casestudie.  

Bijlage 1 bevat de gespreksleidraad die gehanteerd is tijdens de bijeenkomst. 

 

De bijeenkomst met de regio-adviseurs is opgenomen met een voice-recorder en op 

basis van het geluidsfragment is een samenvatting geschreven van de inhoud van de 

bijeenkomst. Deze samenvatting is vervolgens vergeleken met de antwoorden op de 

vragenlijsten. De resultaten van de bijeenkomst en de resultaten van de vragenlijst 

hebben niet geleid tot nieuwe inzichten ten opzichte van de literatuur verkenning en 

worden daarom achterwege gelaten in deze rapportage.  
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3.4 De meervoudige casestudie 

3.4.1 Selectie van de cases 

 

Twee Vakcolleges zijn betrokken geweest bij de aanvraag van het onderzoek en zou-

den dan ook als cases participeren in het onderzoek. Naast deze twee cases leek het 

waardevol zoals hierboven toegelicht, nog een aantal cases mee te nemen in het onder-

zoek. Deze cases zijn tijdens de bijeenkomst met de regio-adviseurs doelgericht gese-

lecteerd. Vanuit de Vakcollege Groep bestond de wens het onderzoek uit te voeren 

binnen vmbo-scholen en het onderzoek te richten op zowel het Vakcollege Techniek 

als het Vakcollege Mens & Dienstverlenen. In overleg met de regio-adviseurs zijn 

voor de selectie van de cases criteria toegevoegd. De volgende aanvullende criteria 

zijn gehanteerd: 1) diversiteit in aanpak van de implementatie, 2) de periode dat een 

school operationeel Vakcollege is, 3) enigszins succesvol in de aanpak (van onderde-

len) van de implementatie, 4) spreiding van scholen over de regio-adviseurs, en tot 

slot, uitsluiting van scholen van deelname die eerder hebben deelgenomen aan een 

kortlopend onderwijsonderzoek.  

 

Inclusief de twee aanvragende scholen zijn er in totaal zes vmbo-scholen geselecteerd 

voor deelname aan het onderzoek. Deze zes scholen zijn zowel per mail als telefonisch 

benaderd met de vraag om mee te werken aan het onderzoek. Alle zes de scholen heb-

ben in eerste instantie positief gereageerd. Echter, op het moment van gegevensverza-

meling heeft een van de scholen aangegeven bij nader inzien niet mee te kunnen wer-

ken aan het onderzoek. In totaal is er dus bij vijf scholen gegevens verzameld. Deze 

vijf scholen behoorden tot drie regio’s of waren gekoppeld aan drie regio-adviseurs.  

 

 

3.4.2 Instrumenten 

 

De gegevens zijn verzameld met behulp van een semigestructureerd interview. Semi-

gestructureerd betekent dat er met de vragen die de leidraad van het interview bevat, 

flexibel wordt omgegaan. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om afhankelijk van 

de case dieper in te gaan op bepaalde thema’s. De thema’s die aan de orde gesteld zijn 

in de interviews zijn: 1) kenmerken van het concept Vakcollege, 2) het veranderings- 

of implementatieproces (inclusief aanleiding en opbrengsten), en 3) factoren die het 

implementatieproces beïnvloeden. De leidraad die is gebruikt tijdens de interviews 

was voor elke respondent vergelijkbaar. Bijlage 3 bevat de leidraad van het interview.  



 

32 

De gegevens uit de interviews zijn aangevuld met informatie uit documenten met als 

doel informatie uit de interviews te verduidelijken en te verifiëren. Vier van de vijf 

scholen hebben documenten, zoals een projectplan, ter beschikking gesteld. 

 

 

3.4.3 Respondenten 

 

Voorafgaand aan de interviews op de scholen, is de regio-adviseur van de betreffende 

school geïnterviewd. Dit interview had als doel, een eerste beeld te verkrijgen van de 

context van de school zodat tijdens de interviews op de scholen goed kon worden 

doorgevraagd op de thema’s die aan de orde werden gesteld in het interview. Op de 

scholen zijn voor zowel het Vakcollege Techniek als het Vakcollege Mens & Dienst-

verlenen de projectleider, een vakdocent en een avo-docent geïnterviewd. De project-

leiders werden geïnterviewd, omdat zij de implementatie van het concept Vakcollege 

binnen de school leiden. Afhankelijk van de school kan een projectleider de imple-

mentatie van het concept Vakcollege binnen de afdelingen Techniek en Mens & 

Dienstverlenen leiden of binnen een van de afdelingen afzonderlijk. Dit betekent dat 

op de ene school één projectleider werkzaam kan zijn, terwijl er op een andere school 

twee projectleiders werkzaam zijn. De projectleiders zijn individueel geïnterviewd. Per 

afdeling zijn de docenten gezamenlijk geïnterviewd; een vakdocent Techniek & Vak-

manschap of Mens & Dienstverlenen en een docent die een of meer algemeen vor-

mende vakken onderwijst (avo-docent). De vakdocent T&V of M&D werd geïnter-

viewd omdat hij of zij het nieuwe leergebied onderwijst en de avo-docent omdat hij of 

zij met het avo-vak moet aansluiten bij het praktijkvak (integratie). Door zowel de re-

gio-adviseur, projectleider(s), vak- en avo-docenten te interviewen is getracht vanuit 

verschillende perspectieven (triangulatie van bronnen) een zo compleet mogelijk beeld 

te krijgen van de cases (Mertens, 1998). De duur van het interview varieerde van 60 

tot 90 minuten. 

 

Per case kon het aantal interviews variëren van 3 tot 6. Voor het verkrijgen van een 

beeld van de implementatie van het concept op de school die enkel een afdeling Tech-

niek heeft, zijn drie interviews afgenomen. Op de scholen die zowel een Techniek als 

een Mens & Dienstverlening afdeling hebben, zijn afhankelijk van het aantal project-

leiders 5 of 6 interviews afgenomen. In totaal zijn er 28 personen geïnterviewd ver-

spreid over 21 interviews. Eén van de in totaal zeven projectleiders was vrouw. Alle 

geïnterviewde docenten T&V waren man en alle docenten M&D vrouw. Van de 9 ge-

interviewde avo-docenten waren er 3 vrouw. Een overzicht van de geïnterviewden per 

school wordt gepresenteerd in Tabel 4.  
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School Regio-
adviseur 

Project-
leider T&V 

en M&D 

Project-
leider T&V 

Project-
leider M&D 

T&V M&D 

Docent 
T&V 

Avo-
docent 

Docent 
M&D 

Avo-
docent 

A v m   m m v m 

B v  m m m v v m 

C v  m m m v v m 

D v v   m m v v 

E v  m  m m   

Tabel 4: Overzicht geïnterviewden per school 

 

 

3.4.4 Analyse van de gegevens 
 

De interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en daarna getranscribeerd. Op 

basis van de transcripties is er per case een portret geschreven (case analyse). Een por-

tret kan gezien worden als een samenvattende beschrijving van de case dat over de ge-

interviewde(n) heen tot stand is gekomen. Meer specifiek betekent het dat een portret 

tot stand is gekomen door verschillende keren heen en weer te gaan van een portret in 

wording naar de transcripties van de interviews enerzijds en de literatuur anderzijds 

met als doel de hoeveelheid van de gegevens te reduceren, thema’s en patronen vast te 

stellen en conclusies over de case vast te stellen en te verifiëren. Het vaststellen van de 

thema’s en patronen kan dus getypeerd worden als een interactief analyseproces. Dit 

betekent dat de thema’s en patronen zowel uit de gegevens zelf naar voren konden 

komen als uit de literatuur.  

  

Het portret bestond uit een beschrijving van de volgende thema’s:  

1) algemene gegevens van: a) de geïnterviewde en b) de school; 

2) aanleiding bestaande uit: a) probleem, en b) besluitvorming implementatie;   

3) het concept Vakcollege opgesplitst naar: a) leergebied T&V en M&D, b) doorlo-

pende leerlijn (vmbo en vmbo-mbo), c) integratie van de avo-vakken en d) sa-

menwerking werkgevers (gastlessen en werkbezoeken, stages en arbeidsmarktre-

levant opleiden); 
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4) overige factoren van invloed op de implementatie: a) sturing en communicatie, b) 

draagvlak en betrokkenheid, c) evaluatie, d) de Vakcollege Groep en e) ontwikke-

lingen context. 

 

Het portret beschrijft per thema of kenmerk van het concept Vakcollege (punt 3) de 

inhoud, het innovatie- of implementatieproces en de factoren die dat proces beïnvloe-

den (punt 4). Tevens bevat de beschrijving de verschillen tussen Techniek en Mens & 

Dienstverlenen. Ter controle zijn drie van de vijf portretten voorgelegd aan de geïnter-

viewden met de vraag of zij deze wilden controleren op juistheid van informatie en 

interpretaties. Deze verificatie heeft niet tot wijzigingen in een van de portretten ge-

leid.  

 

De portretten zijn vervolgens met elkaar vergeleken (cross-case analyse), zoekende 

naar overeenkomsten en verschillen tussen de cases. De resultaten van de cross-case 

analyse zijn geverifieerd met behulp van notities of memo’s die zijn bijgehouden tij-

dens het analyseren van de gegevens. De memo’s bevatten eerste ideeën over de resul-

taten zoals relaties of verbanden die opvielen of andere bijzonderheden (Boeije, 2005). 

De resultaten van de cross-case analyse worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vergelijking van de portretten van de 

scholen gepresenteerd (cross-case analyse). De portretten zijn, zoals gezegd, tot stand 

gekomen op basis van interviews met de regio-adviseurs, projectleiders en docenten 

van de scholen. Vanwege de leesbaarheid van de resultaten wordt soms over scholen 

gesproken i.p.v. over de geïnterviewde regio-adviseurs, projectleiders en docenten. Bij 

het lezen van de resultaten zal er dan ook rekening mee moeten worden gehouden, dat 

de resultaten een weergave zijn van de percepties van de geïnterviewde regio-

adviseurs, projectleiders en docenten van de scholen.  

 

 

4.1 Algemene gegevens van de school 

Tabel 5, geeft per school en voor de Vakcolleges afzonderlijk weer of de school de 

implementatie heeft voorbereid en wanneer de school is gestart met een Vakcollege. 

Daarnaast worden het aantal uren weergegeven dat er praktijklessen worden onderwe-

zen in de eerste twee leerjaren, en tot slot het aantal docenten dat deze praktijkuren 

onderwijst.  

Tabel 5: Algemene gegevens over de Vakcolleges van de scholen 

 

School Vakcollege Techniek Vakcollege Mens & 
Dienstverlenen 

Praktijkuren 
per week 

Aantal  
docenten 

 Voor-
bereiding 

Start Voor-
bereiding 

Start Jaar 
1 

Jaar 
2 

T&V M&D 

A 2008/2009 2009/2010 n.v.t. 2011/2012 9 10 1 1 

B 2008/2009 2009/2010 2011/2012 2012/2013 12 12 3 4 

C 2010 2010/2011 2012 2012/2013 10 12 1 1 

D 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 9 9 2 3 

E n.v.t. 2011/2012   8 8 4 n.v.t. 
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De scholen A t/m C zijn relatief kleine scholen met een leerlingenaantal tot 500. De 

scholen D en E hebben meer dan 500 leerlingen. School B bood tot het schooljaar 

2012/2013 tevens een regulier vmbo aan. School D biedt in tegenstelling tot de andere 

scholen nog steeds meerdere onderwijsconcepten aan waarvan het Vakcollege er een 

is. School E biedt enkel het Vakcollege Techniek aan. Bijzonder aan school E is dat 

deze school specialisaties aanbiedt die buiten de standaard uitstroomrichtingen vallen 

van het concept Vakcollege. Bovendien bestaat school E uit 2 locaties waar zowel 

vmbo als mbo-onderwijs wordt verzorgd. School C bestaat uit 1 hoofdlocatie waar de 

leerjaren 1 t/m 4 worden aangeboden en uit 5 nevenlocaties waar enkel de leerjaren 1 

en 2 worden aangeboden. Verder ligt school C naast een onder hetzelfde bestuur val-

lende mbo-school waar naartoe bijna alle jongeren M&D doorstromen. De scholen A 

en C liggen in een relatief dun bevolkt gebied en de andere scholen in een relatief dicht 

bevolkt gebied.  

 

 

4.2 Aanleiding 

4.2.1 Probleem 

 

Als aanleiding voor het veranderen van het onderwijsconcept van de school kwamen 

twee typen problemen naar voren. Het eerste probleem was dat de scholen een discre-

pantie tussen de visie van de school op onderwijs en het huidige onderwijsaanbod er-

voeren. Scholen rapporteerden dat zij het belangrijk vonden dat de jongeren of het type 

leerling dat zij opleiden vanaf leerjaar één beroepsgericht opgeleid zouden moeten 

worden, maar ook dat hun toenmalige onderwijs daar niet aan voldeed. Dit onderwijs 

bestond in de eerste twee leerjaren uit weinig tot geen praktijklessen die bovendien 

ook nog van weinig kwaliteit waren. Het concept Vakcollege kwam dus volledig aan 

de wensen van de scholen tegemoet door jongeren vanaf leerjaar één beroepsgericht 

op te leiden en van kwalitatief goed praktijkonderwijs te voorzien. 

Het tweede probleem dat scholen rapporteerden was een dalend aantal leerlingen (A 

t/m D) en een imagoprobleem (A, B), met als gevolg dat het voortbestaan van de scho-

len onzeker werd. In het verlengde daarvan kwam naar voren dat scholen zich wilden 

onderscheiden van de scholen in de omgeving met als doel meer leerlingen te trekken.  

 

 

4.2.2 Besluitvorming 

 

Het besluit om het concept Vakcollege te implementeren is op de meeste scholen door 

de directie genomen. Een uitzondering was het Vakcollege Techniek van school A. Op 
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deze school is het team Techniek geïnformeerd over het concept d.m.v. een presenta-

tie, hebben docenten een tijd mogen nadenken over het concept en is vervolgens een 

bijeenkomst georganiseerd waarin de docenten konden stemmen over de implementa-

tie van het concept. Enkel op school E kwam naar voren dat de wijze waarop het be-

sluit is genomen, een negatieve invloed heeft gehad op het implementatieproces. Op 

basis van een vergelijking van de scholen kan geconcludeerd worden dat een door de 

directie genomen besluit om het concept te implementeren in de school, geen negatie-

ve invloed hoeft te hebben op het implementatieproces. De vergelijking liet zien dat 

het besluit van bovenaf enkel een negatieve invloed heeft, als er over het besluit en het 

te implementeren concept weinig tot niet gecommuniceerd wordt met docenten.  

 

De voorbereiding van de implementatie en de implementatie zelf wordt op alle scholen 

aangestuurd door een of meer projectleiders. De projectleiders maken al dan niet in 

overleg met de directie van de school keuzes uit de kenmerken van het concept die 

worden geïmplementeerd en de daarbij horende implementatiestrategie.  

In het kader van de besluitvorming kwam naar voren dat de kenmerken ‘de doorlo-

pende leerlijn van vmbo naar mbo’ en ‘integratie van de avo-vakken’ tevens positief 

hebben bijgedragen aan het besluit van scholen om het concept Vakcollege te imple-

menteren. 

 

 

4.3 Het concept Vakcollege 

De wijze waarop scholen het concept Vakcollege hebben geïmplementeerd wordt be-

schreven aan de hand van kenmerken van het onderwijsconcept, namelijk: 1) leerge-

bied T&V en M&D, 2) doorlopende leerlijn, 3) integratie van de avo-vakken en 4) 

samenwerking werkgevers. Indien van toepassing wordt per kenmerk een beschrijving 

gegeven van de oude situatie, de interventies die zijn gedaan om het kenmerk te im-

plementeren, de invulling (inhoud) van het kenmerk en de ervaren opbrengsten. Te-

vens worden factoren beschreven die van invloed zijn op het implementatieproces en 

het geïmplementeerde kenmerk. Deze factoren worden zoveel mogelijk beschreven 

binnen de context van het implementatieproces. Verder wordt, indien van toepassing, 

specifiek aangegeven of een deel van de resultaten betrekking heeft op de Vakcolleges 

Techniek of op de Vakcolleges Mens & Dienstverlenen.  
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4.3.1 Leergebied T&V en M&D 

 

Oude situatie  

Op de scholen werden voor de invoering van het concept Vakcollege weinig tot geen 

praktijklessen aangeboden in de eerste twee leerjaren. Bij Techniek kregen de jongeren 

gemiddeld 3 uur per week algemene techniek en bestonden de leermiddelen uit kant en 

klare bouwpakketten. Bij M&D kregen de jongeren veelal geen praktijklessen. 

 

Voorbereiding 

Op een groot aantal scholen heeft een werkgroep de inhoud van het leergebied voorbe-

reid door de lesbrieven en de daarbij horende didactiek te verkennen, en een globale 

planning te maken voor het eerste jaar. De scholen die weinig tot geen tijd hebben ge-

had om zich voor te bereiden op de implementatie van het leergebied T&V of M&D 

gaven aan dit als een nadeel te hebben ervaren. In de interviews kwam naar voren dat 

docenten T&V en M&D denken dat als zij zich hadden kunnen voorbereiden, zij min-

der problemen en/of minder werkdruk zouden hebben ervaren tijdens de implementa-

tie. Verder brachten docenten die geen deel hadden uitgemaakt van de werkgroep naar 

voren, dat zij dit eveneens als een nadeel hebben ervaren. Op alle scholen kwam naar 

voren dat het deel uit maken van de voorbereidende werkgroep, docenten (en project-

leiders) heeft geholpen betekenis te geven aan het concept Vakcollege. Mede daardoor 

lijken docenten die hebben geparticipeerd in de voorbereidende werkgroep makkelij-

ker de vertaling van het concept te kunnen maken naar de onderwijspraktijk. Gecon-

cludeerd kan worden dat niet alleen voorbereidingstijd, maar ook de samenstelling van 

de voorbereidende werkgroep invloed heeft op het implementatieproces. 

 

Organisatie leergebied 

Het leergebied T&V en M&D dat als doel heeft de jongeren tot en met leerjaar drie 

breed op te leiden (brede basis) is, in tegenstelling tot het landelijk concept, op geen 

van de scholen in leerjaar drie geïmplementeerd. Alle scholen hebben ervoor gekozen 

om de jongeren aan het einde van leerjaar twee en in één geval (A) zelfs halverwege 

leerjaar twee een keuze te laten maken voor een specialisatie of richting. Redenen voor 

het aanbieden van een één of tweejarige brede basis zijn: 1) organisatiestructuur van 

de school behouden, 2) leerjaar drie en vier zijn nodig ter voorbereiding op het exa-

men, 3) visie op onderwijs (eerder aansluiten bij de interesses van jongeren die weten 

welke richting zij op willen) en 4) versnelling van de opleiding wordt eenvoudiger 

gemaakt.  

 

Het aantal lesuren praktijk werd op alle scholen verhoogd naar 8 tot 12 uur per week. 
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Om dit te realiseren hebben de scholen het aantal uren van de algemeen vormende 

vakken verminderd. De resultaten laten zien dat de scholen over het algemeen het 

leergebied T&V of het leergebied M&D aan de jongeren aanbieden, maar ook dat de 

invulling van de praktijklessen per school kan verschillen. Vanwege het kleine aantal 

jongeren wordt op de nevenlocaties van school C een combinatie van T&V en M&D 

aangeboden. Op de hoofdlocatie wordt wel T&V of M&D aangeboden, maar krijgen 

de jongeren die voor het Vakcollege Techniek hebben gekozen in leerjaar één nog 2 

uur Verzorging en jongeren die voor het Vakcollege M&D hebben gekozen nog 4 uur 

Techniek. Hierachter ligt o.a. de visie dat jongeren mogelijk nog niet in staat zijn om 

een juiste keuze te maken. Verder zijn er twee scholen die in elk geval bij de Vakcol-

leges Techniek in leerjaar twee, 3 lesuren praktijk (C) of alle lesuren praktijk (A) in 

een carouselvorm laten plaatsvinden op de beroepsgerichte afdelingen. Tijdens deze 

uren staat het leergebied T&V veelal niet centraal. De lesuren op de beroepsgerichte 

afdelingen hebben als doel leerlingen voor te bereiden op hun beroepskeuze. Door het 

ontbreken van voldoende praktijkruimten in de school (E) of het niet behalen van de 

doelen bij een van de avo-vakken (A; M&D) , hebben twee scholen ervoor gekozen 

om met ingang van volgend schooljaar het aantal lesuren praktijk te verlagen. Opge-

merkt dient te worden dat de realisatie van specifiek ingerichte praktijkruimtes voor de 

leergebieden T&V of M&D als een belangrijke voorwaarde naar voren werd gebracht 

door de geïnterviewden. 

 

Op scholen worden de leergebieden T&V of M&D onderwezen door één tot vier do-

centen. In de interviews kwam naar voren dat meerdere docenten T&V of M&D als 

nadeel heeft dat er veel overleg moet plaatsvinden tussen de docenten en dat dit over-

leg veelal niet gefaciliteerd wordt. Het leergebied M&D wordt op twee scholen on-

derwezen door docenten die zelf geen praktijkachtergrond hebben (A, B). Hoewel niet 

in alle gevallen, zeiden docenten M&D het ontbreken van die praktijkachtergrond als 

een nadeel te ervaren. Hiervoor werden diverse redenen genoemd: 1) het wordt lastig 

gevonden om concrete voorbeelden te geven en de relatie te leggen naar de context 

van de praktijk,  2) voordat de docenten de lesbrieven kunnen aanbieden, moeten zij 

de theorie en de stof zich eerst zelf eigen maken en 3) als docenten met een verschil-

lende achtergrond het leergebied gezamenlijk onderwijzen lopen zij in de onderlinge 

communicatie veelal tegen interpretatieverschillen aan (verschillend referentiekader). 

Een vergelijking tussen de docenten M&D  laat zien (A, B), dat de mate waarin de do-

cent het ontbreken van de eigen praktijkachtergrond als nadeel ervaart, samenhangt 

met de mate waarin de docent affiniteit heeft met de context van de praktijk. Desal-

niettemin kwam op de meeste scholen naar voren dat het belangrijk wordt gevonden 

vakdocenten uit de bovenbouw de leergebieden te laten onderwijzen. Verder werd op-
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gemerkt dat dit niet altijd mogelijk is doordat er geen nieuwe docenten kunnen worden 

aangetrokken en avo-docenten juist nog uren over hebben. 

 

Leermiddelen 

Alle scholen brachten naar voren de lesbrieven van de Vakcollege Groep te gebruiken. 

De geïnterviewden gaven aan enthousiast te zijn over de opbouw van de lesbrieven en 

het onderliggende didactische concept, maar ook dat zij problemen ervoeren bij de in-

voering van het leergebied T&V of M&D. Op alle scholen kwam naar voren dat men 

dacht, dat de lesbrieven vergelijkbaar zouden kunnen worden ingezet als een methode. 

Deze verwachting leidde ertoe dat bij de implementatie van de leergebieden enkel ge-

bruik werd gemaakt van de lesbrieven en dat men mede daardoor op enkele scholen 

problemen ervoer met de invoering. 

  

Op de meeste Vakcolleges Techniek kwam naar voren, dat men moest ervaren dat 

naast de lesbrieven aanvullende leermiddelen ontwikkeld of ingezet moesten worden. 

De Vakcolleges Techniek gaven aan dat de jongeren een bepaalde basiskennis nodig 

hebben om goed uit de voeten te kunnen met de lesbrieven en dat deze basiskennis 

ontbreekt in de lesbrieven. Een voorbeeld is dat de lesbrieven aangeven dat de jonge-

ren een werktekening moeten maken, maar dat de jongeren niet wordt aangeleerd hoe 

zij dit moeten doen. Alle Vakcolleges Techniek hebben leermiddelen toegevoegd 

waarin materiaal- en gereedschapskennis aan de orde komt. Tevens ervoeren de Vak-

colleges Techniek een aantal problemen met de lesbrieven zelf, zoals: 1) de taligheid 

van de lesbrieven, 2) de duur van de voorbereidende fase en 3) de openheid van de op-

drachten. Als reactie op de ervaren problemen hebben docenten T&V een deel van de 

lesbrieven aangepast. De aanpassingen die naar voren kwamen zijn: 1) het inkorten 

van de te lezen teksten, 2) het inkorten van de voorbereidende fase en 3) de open op-

drachten meer gestructureerd of helemaal gestructureerd aan te bieden. Wat betreft dit 

laatste kwam naar voren, dat de open opdrachten in de lesbrieven juist gewaardeerd 

worden, maar dat bepaalde jongeren (meer) gestructureerde opdrachten nodig hebben 

en dat het bedrijfsleven van jongeren verwacht dat zij ook met gestructureerde op-

drachten uit de voeten kunnen. De mate waarin jongeren met de lesbrieven uit de voe-

ten kunnen, hangt af van het niveau van de jongeren en/of de specifieke problemen die 

de jongeren hebben, zoals autisme. Hoewel een groot deel van de docenten aangaf het 

niet eenvoudig te vinden om te gaan met de verschillen tussen de jongeren (vooral he-

terogene groepen), is er een docent die aangaf van een lesbrief verschillende versies te 

ontwikkelen die hem binnen de lessen T&V de mogelijkheid bieden te differentiëren 

(C). Verder kwam op de Vakcolleges Techniek naar voren dat er grenzen gesteld moe-

ten worden aan het materiaalgebruik en dat daardoor opdrachten soms minder open of 
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zelfs helemaal gestructureerd worden aangeboden. Hierachter liggen financiële beper-

kingen en/of praktische redenen (zoals gebrek aan opslagruimte voor diverse materia-

len).  

 

Bij M&D ervoeren docenten eveneens problemen met de lesbrieven, maar deze zijn 

anders van aard. Op de eerste plaats ervoeren de scholen (A en D) die gelijk startten 

met de invoering van het concept Vakcollege Zorg op landelijk niveau problemen, 

doordat de lesbrieven laat door de Vakcollege Groep beschikbaar werden gesteld. 

Hierdoor verliep de implementatie in het eerste leerjaar enigszins ad-hoc. Op de twee-

de plaats brachten de geïnterviewden over M&D eveneens problemen met de lesbrie-

ven naar voren, namelijk: 1) de duur van de voorbereidende fase is te kort in vergelij-

king met de uitvoerende fase en 2) veel lesbrieven bestaan uit handvaardigheidsop-

drachten met als gevolg dat de jongeren de lesbrieven saai gaan vinden. Alle docenten 

gaven aan aanpassingen te hebben gedaan aan de lesbrieven, omdat de uitwerking niet 

voldeed aan de verwachtingen en/of is van plan andere leermiddelen zoals een metho-

de in te zetten naast de lesbrieven. Het is echter niet duidelijk welke aanpassingen de 

docenten precies doen aan de lesbrieven.  

 

Ondersteuning Vakcollege Groep  

Op alle scholen is naar voren gebracht dat men in gesprek is gegaan met zowel de re-

gio-adviseurs als de docentadviseurs over de lesbrieven en de daarbij horende didac-

tiek. Enkele docenten brachten naar voren dat zij zelf weinig tot geen contact hebben 

gehad met de docentadviseurs. Een vergelijking tussen docenten laat zien, dat de mate 

waarin docenten het ontbreken van het directe contact met de regio-adviseurs als na-

deel ervaren, samenhangt met de mate waarin docenten problemen ervaren met de im-

plementatie van het leergebied in hun onderwijspraktijk. Verder laat de vergelijking 

tussen docenten zien, dat de mate waarin docenten de ondersteuning van de docentad-

viseurs waarderen, samenhangt met de mate waarin docenten behoefte hebben aan 

hulp en/of hulp willen ontvangen.  

 

Opbrengsten 

Van alle scholen rapporteerden de docenten T&V en van enkele scholen de docenten 

M&D dat zij zelf enthousiast zijn over de inhoud van het leergebied. Verder rappor-

teerden de docenten T&V ook dat zij gemotiveerde jongeren in de  klas hebben zitten 

en daardoor weinig ordeproblemen hebben, de jongeren trots zijn op wat zij gemaakt 

hebben, de jongeren al veel meer kunnen dan jongeren die niet het Vakcollege volgen 

en dat ze bovendien veel zelfstandiger zijn.  
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4.3.2 Doorlopende leerlijn VMBO 

 

De resultaten van de doorlopende leerlijn vmbo zijn voor het grootste deel gebaseerd 

op de Vakcolleges Techniek en op de scholen die het concept Vakcollege al meer dan 

twee jaar aanbieden.  

 

Oude situatie 

Op alle scholen werd gewerkt met horizontale teams en was er een duidelijke splitsing 

tussen de onderbouw en de bovenbouw. 

 

Organisatie  

Op alle scholen kwam naar voren dat zij de organisatiestructuur hebben veranderd of 

aan het veranderen zijn van horizontale naar verticale teams. Het creëren van een bete-

re samenwerking tussen onderbouw- en bovenbouwdocenten wordt gezien als een be-

langrijke voorwaarde voor het realiseren van een doorlopende leerlijn. De samenstel-

ling van de verticale teams kan per school verschillen. Zo ontstaan er verticale teams 

bestaande uit vak- en avo-docenten, maar kunnen er ook verticale teams ontstaan die 

enkel uit vak- of avo-docenten bestaan. In het laatste geval heeft de school tevens een 

horizontale overlegstructuur waarbinnen zowel vak- als avo-docenten participeren. 

Verder trachten scholen de scheiding tussen onderbouw en bovenbouw te doorbreken 

door onderbouwdocenten te stimuleren of van hen te eisen dat zij ook in de boven-

bouw gaan lesgeven en vice versa. In de praktijk komt dit vaker voor bij de avo-

docenten dan bij de vakdocenten. 

 

Opbrengsten 

Alle scholen rapporteerden dat de veranderingen in de organisatiestructuur tot een be-

tere samenwerking en communicatie leidt tussen onderbouw- en bovenbouwdocenten, 

maar ook dat deze samenwerking nog verder verbeterd moet worden. Enerzijds kwam 

naar voren dat het een verandering van de cultuur is en dat deze verandering tijd kost. 

Anderzijds dat hoewel onderbouw- en bovenbouwdocenten gezamenlijk overleggen 

deze formele en informele overleggen vaak niet over de onderwijsinhoud gaan. Hoe-

wel de organisatie- en overlegstructuur op de scholen is veranderd, is er op de meeste 

scholen dus nog geen sprake van een doorlopende leerlijn. Hiervoor is een groot aantal 

redenen.  

 

Factoren van invloed 

Op de eerste plaats kwam bij de Vakcolleges Techniek naar voren dat er een verschil 

is tussen de avo-vakken en de beroepsgerichte vakken. Bij de avo-vakken worden er 
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minder problemen ervaren en dit verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 

doordat de implementatie van het nieuwe leergebied T&V directe gevolgen heeft voor 

de leerlijnen van de beroepsgerichte vakken en slechts indirect voor de leerlijnen van 

de avo-vakken. Op basis van de resultaten kon geconcludeerd worden, dat het ontwik-

kelen van een doorlopende leerlijn voor de beroepsgerichte vakken voor een belangrijk 

deel bemoeilijkt wordt doordat er vanaf de start een scheiding wordt gecreëerd tussen 

het leergebied T&V en de vakspecialisaties. Deze scheiding ontstaat voor een groot 

deel doordat de bovenbouwdocenten die de vakspecialisaties onderwijzen veelal niet 

bij de implementatie en ontwikkeling van de leergebieden T&V betrokken zijn en 

doordat de leermiddelen van de Vakcollege Groep in de bovenbouw vaak niet worden 

gebruikt. In de interviews kwam naar voren dat bovenbouwdocenten vaak niet goed 

weten wat de jongeren leren in de onderbouw en dat zij mede daardoor lesstof uit de 

onderbouw herhalen. Verder kwam op de scholen naar voren dat er bij de bovenbouw-

docenten wel een verandering tot stand begint te komen, als zij hebben mogen ervaren 

wat jongeren geleerd hebben die het leergebied hebben doorlopen. Van de leermidde-

len van de Vakcollege Groep wordt in de bovenbouw weinig tot geen gebruik gemaakt 

omdat volgens de geïnterviewden bovenbouwdocenten de noodzaak voor de verande-

ring niet zien, en de leermiddelen in de ogen van de bovenbouwdocenten te moeilijk 

zijn en/of de jongeren niet volledig voorbereiden op het examen. Voor school E geldt 

bovendien dat het leergebied T&V niet aansluit op een groot deel van de specialisaties. 

  

Een vergelijking van de scholen laat echter zien dat school C zich onderscheidt van de 

andere scholen. Een verschil met andere scholen is dat het concept Vakcollege als in-

houdelijk onderwerp centraal wordt gesteld tijdens bijeenkomsten waar zowel docen-

ten T&V als vakdocenten (bovenbouw) aan deelnemen en dat de bovenbouwdocenten 

wel een enkele keer een lesbrief aanbieden in het derde leerjaar. Verder onderscheidt 

school C zich doordat bij de ontwikkeling van het leergebied M&D vanaf het begin 

docenten uit de onderbouw, bovenbouw en het mbo betrokken zijn. In de interviews 

gaf een docent M&D aan dat zij en haar collega’s door deze samenstelling veel leren 

van elkaar over de inhouden die in de verschillende leerjaren aan de orde komen.  

 

 

4.3.3 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

 

Net als de hierboven beschreven resultaten zijn de resultaten over de doorlopende leer-

lijn van vmbo naar mbo voor het grootste deel gebaseerd op de Vakcolleges Techniek 

en op de scholen die het concept Vakcollege al meer dan twee jaar aanbieden. Verder 
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zijn deze resultaten grotendeels gebaseerd op informatie die de projectleiders naar vo-

ren hebben gebracht in de interviews. 

 

Oude situatie 

Op de meeste scholen was en is er geen doorlopende leerlijn naar het mbo. Van een 

doorlopende leerlijn lijkt enkel sprake op school E. Voor een van de specialisaties 

waarvoor de school opleidt, biedt zij jongeren de mogelijkheid een verkort traject te 

doorlopen. Volgens de projectleiders is binnen deze specialisatie de overlap tussen het 

vmbo en mbo eruit gehaald, is er een warme overdracht en terugkoppeling over de 

leerlingen, en geven docenten van het mbo les in het vmbo en vice versa. Verder 

bracht de projectleider naar voren dat de mate waarin er een doorlopende leerlijn is, 

wordt bepaald door de visie van het afdelingshoofd van de betreffende specialisatie. 

  

Huidige situatie 

Alle projectleiders rapporteerden dat aan de samenwerking en het opzetten van een 

doorlopende leerlijn met het mbo gewerkt wordt. Naar voren kwam, dat zij veelal in 

overleg met directie samenwerkingspartners hebben verkend en hebben geïnventari-

seerd welke mbo’s bereid zouden zijn een samenwerking aan te gaan. Een enkele pro-

jectleider benadrukte dat het belangrijk is dat het eerste contact met het mbo wordt ge-

legd door de directie. Bij andere projectleiders kwam echter naar voren dat zij gebruik 

hebben gemaakt van een bestaand netwerk en dat dit netwerk zich uitstrekt tot op di-

rectieniveau.  

De projectleiders gaven aan vervolgens sturing te geven aan de samenwerking en aan 

het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor het beroepsgerichte programma. De 

aanpakken verschillen per school en worden daarom kort toegelicht. 

 - Op school A heeft de projectleider zelf in samenwerking met het mbo een doorlo-

pende leerlijn uitgewerkt voor een van de specialisaties met het idee dat op gelijke 

wijze de overige specialisaties in de toekomst kunnen worden uitgewerkt.  

- De projectleiders van school B en D brachten naar voren al enige tijd (2 jaar) verken-

nende gesprekken te voeren met zowel het mbo als de opleidingsbedrijven. De project-

leider van school B bracht naar voren dat de verkennende gesprekken als doel hadden 

dat de partners elkaars visie op onderwijs leerden kennen en te laten wennen aan het 

idee van meer samenwerking. Het resultaat van de verkenning is volgens deze project-

leider dat er gewerkt wordt aan een versnelling in het vierde leerjaar. De versnelling 

wordt mogelijk gemaakt door een deel van de stage van het mbo te laten plaatsvinden 

in het vierde leerjaar van het vmbo. Ook bracht de projectleider (B) naar voren dat er 

volgend schooljaar een pilot wordt gedraaid met een kleine groep leerlingen. Verder 

bracht de projectleider van school B naar voren dat de school heeft besloten een elek-
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tronische leeromgeving en registratiesysteem in te voeren dat in het mbo wordt ge-

bruikt en heeft men besloten leermiddelen in de bovenbouw te gaan gebruiken die ook 

in het mbo worden gebruikt.  

- Bij de gesprekken die school D voert met het mbo en de opleidingsbedrijven zijn ook 

twee andere Vakcolleges betrokken. In gezamenlijk overleg zijn drie uitstroomrichtin-

gen voor Techniek vastgesteld. Voor de ontwikkeling van deze uitstroomrichtingen 

zijn werkgroepen gemaakt waarin vertegenwoordigers van het Vakcollege, mbo en 

leerbedrijven participeren. De Vakcolleges participeren elk in één van de drie werk-

groepen. 

- Zoals eerder beschreven is uniek aan het Vakcollege M&D van school C, dat zij het 

mbo vanaf de start hebben betrokken bij het ontwikkelen van het leergebied M&D. Bij 

de bijeenkomsten die gaan over de ontwikkeling van het leergebied M&D zijn naast 

onderbouw- en bovenbouwdocenten van het vmbo ook twee docenten van het mbo 

aanwezig. Naar voren in de interviews kwam dat door deze samenstelling de docenten 

individueel veel leren over de vakinhoud in andere leerjaren en dat de groep als geheel 

overzicht heeft over de leerlijn van de onderbouw naar de bovenbouw en van het 

vmbo naar het mbo. 

  

 

4.3.4 Integratie van de avo-vakken 

 

Oude situatie 

Op geen van de scholen werden de avo-vakken structureel geïntegreerd met of sloten 

de avo-vakken aan bij de beroepsgerichte vakken. Op een enkele school werden wel 

positieve ervaringen gerapporteerd met projectweken. 

 

Voorbereiding 

Alle scholen hebben een poging gedaan met het Vakcollege Techniek of het Vakcolle-

ge M&D om de avo-vakken te integreren met de beroepsgerichte vakken. Een verge-

lijking van de scholen liet echter zien dat het Vakcollege Techniek van school C en de 

Vakcolleges van school D succesvoller zijn op dit gebied dan de andere scholen. Een 

verdere vergelijking laat zien dat dit succes voor een belangrijk deel kon worden ver-

klaard doordat avo-docenten en docenten T&V of M&D vanaf het begin een gezamen-

lijk ontwikkelteam vormden en dat mede daardoor de avo-docenten intensief betrok-

ken waren bij de ontwikkeling van de leergebieden T&V of M&D. De projectleiders 

gaven aan bewust voor deze samenstelling van het ontwikkelteam te hebben gekozen. 

Op school C kwam tevens naar voren dat de lesbrieven zijn geselecteerd op basis van 

een mogelijke aansluiting met de avo-vakken. Verder vond er op school C een geza-
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menlijke brainstorm plaats over de wijze waarop je het avo-vak kon laten aansluiten 

op een lesbrief. De gezamenlijke brainstorm was tevens een bewuste strategie omdat 

docenten, hoewel zij een vak niet geven, toch goede ideeën kunnen hebben over de 

aansluiting. Op school D werd gerapporteerd dat de avo-docenten gefaciliteerd worden 

om per week een les of les-deel te ontwikkelen dat aansluit bij de lesbrief die op dat 

moment aan de orde is. Zowel bij school C als school D tracht men de integratie te 

borgen door deze vast te leggen. Verder viel op dat school C de lesbrieven vast heeft 

liggen in een jaarplanning en in de jaarplanning na elke lesbrief een of twee lege we-

ken heeft opgenomen. Hierdoor hoeft er geen rekening te worden gehouden met de 

variabele duur van de lesbrieven en kan altijd op een vast moment worden gestart met 

een lesbrief. Avo-docenten weten daardoor vanaf het begin van het schooljaar welke 

lesbrieven wanneer aan de orde worden gesteld. De andere scholen die een jaarplan-

ning hanteren, hebben de volgorde van de lesbrieven wel vastliggen, maar niet het 

moment waarop gestart wordt met een lesbrief. 

 

De scholen waarbij de integratie minder succesvol is verlopen, wilden vanaf de start 

volledig geïntegreerd onderwijs aanbieden door al het lesmateriaal zelf te ontwikkelen 

en/of hadden vanaf het begin te maken met weerstand. Op school A werd naar voren 

gebracht dat de stap van de methode naar volledig geïntegreerde leermiddelen voor 

een groot aantal docenten te groot was en dat daardoor na enige tijd weer is besloten 

methoden te gebruiken.  

 

Huidige situatie 

Op school C werd opgemerkt dat in de huidige situatie minder overleg plaatsvindt en  

dat hoewel de docent T&V zijn aanpassingen in lesbrieven aan het begin van het 

schooljaar vastlegt in de jaarplanning, hij niet zeker weet of de docenten nog steeds 

allemaal aansluiten bij zijn lessen. Op de meeste scholen werd naar voren gebracht, dat 

avo-docenten  individueel verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van hun vak bij de 

praktijklessen en dat van hen wordt verwacht dat zij de aansluiting maken, daar waar 

mogelijk. Verder kwam op twee scholen naar voren dat er weinig tot geen integratie 

van de avo-vakken plaatsvindt (B en E). Tot slot variëren de voorbeelden die werden 

gegeven door avo-docenten in de interviews van gefragmenteerde tot multidisciplinai-

re vormen van integratie.    

 

Factoren van invloed  

Belemmeringen die volgens de geïnterviewden op de scholen werden ervaren in relatie 

tot integratie zijn: 1) de avo-docenten vinden het lastig de methode los te laten, 2) de 

avo-docenten hebben minder tijd voor het programma door veranderingen in de les-
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sentabel (minder uren) en denken dat integratie daar ook nog bij komt, 3) de avo-

docenten zijn in het begin te weinig betrokken bij het concept, 4) facilitering voor het 

ontwikkelen en voor overleg tussen de docenten T&V of M&D en de avo-docenten 

ontbreekt, 5) kennis over ontwikkelen, doelen en integreren ontbreekt, 6) de planning 

van de lesbrieven ligt niet vast, 7) aansluiting maken is voor het ene vak eenvoudiger 

dan voor het andere vak, 8) de avo-docenten hebben op enkele scholen nu heterogene 

klassen i.p.v. homogene klassen en vinden de differentiatie die dit met zich meebrengt 

niet eenvoudig en 9) de avo-docenten moeten in enkele gevallen zowel aan Vakcollege 

leerlingen lesgeven als aan leerlingen die een ander onderwijsconcept volgen. Verder 

dient opgemerkt te worden dat gerapporteerd werd dat de integratie organisatorisch 

wordt belemmerd doordat op enkele scholen de jongeren aan meerdere lesbrieven te-

gelijk werken en dat in de bovenbouw jongeren die bij de avo-vakken bij elkaar in de 

kas zitten verschillende specialisaties kunnen volgen. Een vergelijking tussen de scho-

len laat verder zien dat het belangrijk is dat de projectleiders sturing geven aan de inte-

gratie en daarnaast borgen dat de integratie wordt gecontinueerd. Aansluitend viel op 

dat enkele projectleiders deze verantwoordelijkheid voor een groot deel neer hebben 

gelegd bij de docenten T&V of M&D. Zij gaven op hun beurt weer aan dat de imple-

mentatie van het leergebied T&V of M&D al hun aandacht nodig heeft gehad.   

 

Opbrengsten 

Hoewel niet alle scholen de integratie volledig hebben geïmplementeerd, hebben de 

meeste scholen wel enige ervaring opgedaan met integratie. Op basis van hun ervarin-

gen zijn alle scholen positief over integratie. De voordelen die zij rapporteerden zijn: 

1) enthousiaste en gemotiveerde leerlingen, 2) betekenisvol leren en 3) minder orde- 

problemen.   

 

 

4.3.5 Samenwerking werkgevers 

 

De resultaten over de samenwerking met werkgevers zijn voor een groot deel geba-

seerd op de Vakcolleges Techniek en op de scholen die het concept Vakcollege al 

meer dan twee jaar aanboden. 

 

Werkgeversbezoeken en gastlessen 

De resultaten laten zien dat de meeste scholen het niet eenvoudig vinden om werkge-

versbezoeken of gastlessen te organiseren voor de jongeren in de eerste twee leerjaren. 

Ten eerste kwam naar voren dat het op scholen niet duidelijk is wie verantwoordelijk 

is voor deze taak. Ten tweede kwam naar voren dat de mensen die deze taak op zich 
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nemen niet gefaciliteerd worden. De facilitering wordt belangrijk gevonden omdat de 

contacten met bedrijven niet alleen gelegd moeten worden, maar ook moeten worden 

onderhouden. Ten derde, tenslotte, kwamen voor de werkgeversbezoeken een aantal 

praktische en organisatorische belemmeringen naar voren dat: 1) werkgevers slechts 

kleine groepen jongeren tegelijk kunnen ontvangen, 2) de jongeren nog niet voldoen 

aan de veiligheidseisen die bepaalde werkgevers stellen (bezit VCA), 3) er financiële 

middelen ontbreken voor het vervoer van en naar de werkgever en 4) de bezoeken lei-

den tot lesuitval op de scholen. 

 

Van alle scholen heeft alleen het Vakcollege Techniek van school C de gastlessen en 

de werkgeversbezoeken structureel kunnen laten plaatsvinden. In vergelijking met de 

andere scholen vielen daarbij een aantal aspecten op. Het Vakcollege Techniek heeft 

vanaf de start een vriendengroep (bestaande uit bedrijven) van het Vakcollege gecre-

eerd en daarvoor een voorzitter aangetrokken die goede relaties heeft met het werkveld 

(gepensioneerd ondernemer). De school heeft vanaf de start ouders doorlopend ge-

vraagd mee te denken over mogelijke interessante bedrijven. Tot slot heeft de school 

een subsidie ontvangen met als doel een samenwerking te realiseren tussen het vmbo, 

mbo en het bedrijfsleven.  

 

Stages  

In het algemeen beschrijven de Vakcolleges Techniek de samenwerking met het be-

drijfsleven als goed als het gaat om het organiseren van stages in het derde en vierde 

leerjaar. Dit komt mede doordat de scholen weinig hebben veranderd aan de organisa-

tie en invulling van de stages. Bij de Vakcolleges M&D is dit minder eenvoudig en de 

redenen daarvoor zijn dat: 1) de instellingen waar de jongeren stage zouden kunnen 

lopen te maken hebben met grote bezuinigingen en 2) de invulling van de stage moet 

worden aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Binnen de stages staat het werken 

met mensen centraal en voor een deel van de stages binnen deze sector zijn de jonge-

ren qua leeftijd en ontwikkeling nog te jong. Daarnaast zal er ook binnen instellingen 

zelf een cultuuromslag moeten plaatsvinden zodat jongeren al tijdens het vmbo stage 

kunnen lopen.  

 

Arbeidsmarktrelevant opleiden 

Binnen de school ligt de verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarktrelevant opleiden 

bij de projectleider en/of het management van de school. Het viel dan ook op dat do-

centen zich vaak niet bewust waren van het arbeidsmarktrelevant opleiden als kenmerk 

van het concept Vakcollege en dat docenten misconcepties hadden over de betekenis 

van dit kenmerk.  
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De resultaten laten zien dat het arbeidsmarktrelevant opleiden niet heel hoog op de 

agenda staat van de (vmbo-) scholen. De belangrijkste aangevoerde reden door de ge-

interviewden is dat zij vinden dat deze verantwoordelijkheid grotendeels ligt bij het 

mbo. Andere redenen die door de geïnterviewden naar voren werden gebracht hebben 

betrekking op de visie op onderwijs en de crisis. Naar voren kwam dat scholen jonge-

ren niet de kans willen ontnemen een richting te kiezen waarnaar in de eigen omge-

ving minder vraag is en dat door de huidige crisis jongeren ondanks de aansluiting op 

de arbeidsmarkt niet automatisch een baan hebben na afronding van de opleiding. 

 

Over het algemeen geldt dat het arbeidsmarktrelevant opleiden aan de orde komt in 

gesprekken tussen de school en het mbo over de te ontwikkelen doorlopende leer-

lijnen. Twee scholen (B, D) rapporteerden bij deze gesprekken ook de opleidingsbe-

drijven te betrekken, omdat volgens de projectleider van school B  zij een goed zicht 

hebben op de arbeidsplaatsen waar de leerlingen terecht komen.  

 

Uniek aan school E is dat, zoals de projectleider aangaf, zij geen veranderingen heb-

ben hoeven doorvoeren om aan te kunnen sluiten op de arbeidsmarkt. Op de school 

was al een organisatiestructuur aanwezig waarbinnen aan deze doelen werd gewerkt. 

Op de eerste plaats zijn vertegenwoordigers van de verschillende sectoren waar de 

school voor opleidt, vertegenwoordigd in een commissie. Met deze commissie gaat de 

school 3 à 4 keer per jaar in gesprek over de wijze waarop bedrijven aankijken tegen 

de opleiding. Op de tweede plaats maken vertegenwoordigers van de verschillende 

sectoren deel uit van de raad van toezicht. De school bepaalt in overleg met de raad 

van toezicht de koers van de school. De vertegenwoordigers van de sectoren hebben 

een adviserende rol naar de opleidingen en zo kan de school een nieuwe specialisatie 

ontwikkelen als zij merkt dat daaraan in het werkveld behoefte is.  

 

 

4.4 Enkele factoren verder aangevuld 

In de bovenstaande paragrafen zijn al veel factoren naar voren gekomen die de imple-

mentatie van het concept Vakcollege binnen vmbo-scholen beïnvloeden. In deze para-

graaf worden enkele factoren verder aangevuld (eerdere resultaten worden niet her-

haald).  
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4.4.1 Sturing en communicatie  

 

Op alle scholen kwam naar voren dat de implementatie wordt aangestuurd door een of 

meer projectleiders. De wijze waarop en de mate waarin projectleiders sturing geven 

verschilt per projectleider. Een van de projectleiders gaf weinig sturing en rapporteer-

de de verantwoordelijkheid volledig bij de docenten te leggen. Op deze school (E) or-

ganiseren docenten zelf overlegmomenten, geven zij zelf betekenis aan het concept en 

ontwikkelen zij naar eigen inzicht de leermiddelen. Op de andere scholen rapporteerde 

in elk geval een van de projectleiders het juist belangrijk te vinden het concept uit te 

dragen en/of met docenten in gesprek te gaan over de invulling van het concept in de 

onderwijspraktijk. Daarnaast gaven de andere projectleiders aan betrokken te zijn bij 

de ontwikkeling van leermiddelen en/of zelf mede leermiddelen te ontwikkelen.  

 

Een vergelijking tussen de scholen laat zien dat de meeste projectleiders zowel formeel 

als informeel communiceren met docenten, maar dat voor de implementatie en borging 

van het concept regelmatig, formeel en inhoudelijk overleg van belang is en blijft. Te-

vens laat de vergelijking zien dat projectleiders die zelf het concept Vakcollege voort-

durend toelichten en uitdragen, daarmee misconcepties voorkomen bij docenten. 

 

Uit de resultaten komt naar voren dat de docenten worden aangestuurd door een team-

leider. De mate waarin de teamleider kennis heeft van het concept Vakcollege, het 

concept uitdraagt en verantwoordelijkheid neemt voor de implementatie is van grote 

invloed op de wijze waarop docenten de aansturing ervaren. Op scholen waar de team-

leiders weinig tot geen sturing geven aan het concept Vakcollege blijft het concept in 

de school ‘een ding’ van de projectleider en niet van de school. Daarnaast rapporteer-

den docenten van deze scholen zich niet gesteund te voelen door de teamleiders en dat 

zij het ontbreken van die steun als een tegenstrijdigheid in het beleid van de school er-

varen. 

 

Op school C zijn de projectleiders eveneens teamleiders. De projectleiders gaven aan 

dat zij door beide rollen te vervullen sturing konden geven aan de implementatie van-

uit verschillende richtingen en beslissingsbevoegdheden hebben. Op enkele scholen 

gaven zowel projectleiders als docenten aan dat zij vooral dit laatste punt als een be-

lemmering ervaren. Het werd belemmerend ervaren als projectleiders niet altijd steun 

krijgen vanuit de directie en moeten schipperen tussen de idealen van het Vakcollege 

en de wensen van de directie.  
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Verder kwam op school B naar voren dat de leidinggevenden die niet achter het con-

cept stonden na de besluitvorming overgeplaatst zijn naar een andere school. Zowel de 

projectleiders als de docenten gaven aan dat er op deze school veel overleg is tussen de 

directeur, de teamleider en de projectleiders en dat de verantwoordelijkheid voor de 

implementatie van het concept Vakcollege met elkaar wordt gedeeld.  

  

 

4.4.2 Draagvlak en betrokkenheid 

 

Uit de bovenstaande resultaten kan op de eerste plaats geconcludeerd worden dat het 

voor docenten van groot belang is, dat zij ervaren dat de schoolleiding het concept 

Vakcollege uitdraagt en ook een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 

de implementatie van het concept. Op basis van de interviews kon op de tweede plaats 

geconcludeerd worden dat de mate waarin docenten betrokken zijn bij het concept en 

er draagvlak is voor het concept in de school, voor een groot deel wordt bepaald door 

de mate waarin zij vanaf het begin betrokken worden bij de implementatie van het 

concept. De meeste scholen hebben zich voornamelijk gericht op de toekomstige do-

centen T&V of M&D (de onderbouwpraktijkdocenten). Deze scholen rapporteerden 

dat het draagvlak en de betrokkenheid bij docenten afneemt naarmate het leerjaar ho-

ger wordt waarin de docent lesgeeft. Verder laten de resultaten zien dat op de scholen 

waar de avo-docenten vanaf de start worden betrokken bij de ontwikkeling en imple-

mentatie van het concept, er onder docenten meer draagvlak voor de gevraagde veran-

deringen is (zoals integratie) dan op de scholen waar de avo-docenten slechts zijde-

lings worden betrokken. Ook kwam op twee scholen naar voren, dat men er bewust 

voor gekozen heeft met een kleine groep enthousiaste docenten te beginnen en vanuit 

deze groep het concept langzaam te verspreiden over meer docenten in de school (B, 

D). 

  

 

4.4.3 Evaluatie 

 

Op geen van de scholen werd gerapporteerd dat er structureel geëvalueerd wordt of dat 

er gekeken wordt in welke mate de gewenste doelen bereikt worden. De evaluatie die 

in de interviews naar voren werd gebracht, heeft betrekking op de ontwikkelde leer-

middelen. Door alle geïnterviewden werd naar voren gebracht dat leermiddelen wor-

den bijgesteld op basis van ervaringen. Op de meeste school kwam naar voren dat de 

docenten daarvoor weinig tot niet worden gefaciliteerd en dat als zij daarbij tevens 

moeten samenwerken met collega’s, de organisatie van overlegmomenten als een be-
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lemmering wordt ervaren. Verder rapporteerden enkele projectleiders het eerste jaar of 

de eerste twee jaren gezamenlijk met docenten te hebben gereflecteerd op het afgelo-

pen jaar, maar dat zij dit niet hebben geborgd. Hoewel niet op alle scholen, laten de 

resultaten zien dat scholen veelal pas reageerden of gingen interveniëren als zij tegen 

problemen aan dreigden te lopen of problemen gingen ervaren. Dit hangt mede af van 

de mate waarin de projectleider eerdere ervaringen heeft opgedaan als projectleider. 

Een van de projectleiders rapporteerde echter dat het bij aanvang van de implementatie 

van het concept niet mogelijk was een overzicht te hebben over de beroepsgerichte 

leerlijn en dat, nu hij leerjaar vier ontwikkelt, hij de hiaten ziet in voorgaande leerja-

ren.  

 

 

4.4.4 De Vakcollege Groep 
 

Met betrekking tot de ondersteuning door de Vakcollege Groep viel op dat projectlei-

ders die regelmatig contact hebben met de regio-adviseurs en zelf ook problemen aan-

kaarten, de hulp van de regio-adviseurs positief waarderen. Slechts op een school ver-

liep het contact tussen de projectleider en de regio-adviseur moeizaam. Dit contact 

verliep moeizaam door wisselingen tussen de regio-adviseurs en doordat de verwach-

tingen van de projectleider en de regio-adviseur niet met elkaar overeenkwamen. Ver-

der kwam op alle scholen naar voren dat de landelijke bijeenkomsten van de Vakcol-

lege Groep belangrijk en waardevol worden gevonden. Zowel projectleiders als docen-

ten gaven aan dat het fijn is ervaringen met andere scholen uit te wisselen zodat ideeën 

concreter worden en het concept helderder wordt, maar ook om herkenning te ervaren. 

Ook werd opgemerkt dat voor het verkrijgen van draagvlak onder docenten het be-

langrijk is dat alle docenten van de school de kans krijgen om een keer deze bijeen-

komsten bij te wonen.  

 

 

4.4.5 Ontwikkelingen context 

 

De resultaten laten zien dat er op alle scholen wel een aantal ontwikkelingen waren, 

zowel binnen als buiten de context van de school, die het implementatieproces beïn-

vloed hebben. De twee opvallendste worden hier toegelicht. Als eerste viel op dat een 

aantal scholen na de implementatie van het concept zijn gefuseerd met een andere 

school. Als positief aspect van de fusie kwam naar voren dat het aantal leerlingen op 

een school toeneemt en dat scholen mede door deze toename meer uitstroomrichtingen 

kunnen aanbieden dan voorheen. Als nadeel kwam naar voren dat het aantal docenten 

binnen de school dat onbekend is met het concept toeneemt en dat een grotere groep 
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docenten minder makkelijk mee te nemen is in het concept. Als tweede viel op dat 

door omstandigheden binnen een van de scholen een onbevoegde docent de verant-

woordelijkheid kreeg over het leergebied T&V. Deze docent rapporteerde voor een 

groot aantal uitdagingen te hebben gestaan, namelijk: 1) voor het eerst de verantwoor-

delijkheid te dragen voor een klas, 2) vakgroep-voorzitter worden, 3) een nieuw leer-

gebied implementeren en 4) het ontwikkelen en/of aanpassen van lesbrieven.   
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5 Conclusie en discussie 

 

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop 

vmbo-scholen het concept Vakcollege implementeren en in factoren die de implemen-

tatie beïnvloeden. Om dit doel te bereiken zijn interviews afgenomen bij regio-

adviseurs van de Vakcollege Groep en bij projectleiders, avo-docenten en docenten 

T&V en M&D van vijf vmbo-scholen. De resultaten van de interviews zijn weergege-

ven in portretten van de vijf deelnemende scholen en deze portretten zijn vervolgens 

met elkaar vergeleken. De resultaten van deze vergelijking staan beschreven in hoofd-

stuk 4. Op basis van de resultaten kunnen enkele overstijgende conclusies getrokken 

worden die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, gevolgd door een aantal beperking-

en van het onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.  

 

 

5.1 Aanleiding implementatie 

Met betrekking tot de aanleiding kan worden geconcludeerd dat scholen het concept 

Vakcollege implementeren in de school, omdat het onderwijsconcept aansluit bij de 

visie van de school op onderwijs en om meer leerlingen te trekken om een eventuele 

sluiting van de school te voorkomen. De aanleiding voor scholen om het concept Vak-

college te implementeren is veelal een besluit dat wordt genomen op basis van argu-

menten die zowel van binnenuit de school komen als van buitenaf worden opgelegd. 

Verder kan geconcludeerd worden dat als een besluit wordt genomen door de school-

leiding het belangrijk is dat zij de aanleiding of redenen voor het besluit communiceert 

met docenten. Dit heeft een positief effect heeft op de betrokkenheid en het draagvlak 

van docenten. De communicatie over het besluit biedt de schoolleiding eveneens de 

mogelijkheid om sturing te geven aan de betekenis die docenten geven of gaan geven 

aan de innovatie.  
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5.2 Implementatie van het concept Vakcollege  

Scholen implementeren op verschillende wijze de kenmerken van het concept Vakcol-

lege. Deze bevinding komt overeen met eerder gevonden resultaten. Verder laten de 

resultaten zien dat de mate waarin scholen prioriteit geven aan de implementatie van 

een bepaald kenmerk voor een groot deel samenhangt met het leerjaar waarbinnen het 

kenmerk een belangrijk rol speelt, de fase waarin de school zich bevindt binnen het 

innovatieproces en de visie van de school op onderwijs. De implementatie van het 

leergebied T&V en M&D krijgt de hoogste prioriteit op scholen en het arbeidsmarkt-

relevant opleiden daarentegen de laagste. Het arbeidsmarktrelevant opleiden krijgt 

minder prioriteit omdat de vmbo-scholen aangeven dat hiervoor een grote verantwoor-

delijkheid ligt bij de mbo-scholen. De prioritering van de kenmerken integratie van de 

avo-vakken, de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo, en de samenwerking met het 

werkveld kan per school verschillen. Deze prioritering wordt beïnvloed door de visie 

op onderwijs en door de mate waarin het de school lukt het kenmerk in de onderwijs-

praktijk vorm te geven of te implementeren. De mate waarin het de school lukt een 

kenmerk te implementeren kan bovendien leiden tot een verschuiving in prioritering 

na verloop van tijd. In het kader daarvan, kan geconcludeerd worden dat het al dan niet 

succesvol implementeren van een kenmerk van het concept Vakcollege gerelateerd is 

aan de mate waarin de projectleider en de schoolleiding sturing geven aan de imple-

mentatie van het kenmerk, uitdragen het kenmerk belangrijk te vinden en sturing ge-

ven aan de borging van het kenmerk. De resultaten laten echter zien dat niet op alle 

scholen de projectleider of de schoolleiding sturing geeft aan de implementatie. Het 

ontbreken van sturing heeft invloed op de betekenis die docenten geven aan de innova-

tie en geeft docenten het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie 

niet gedeeld wordt. Hoewel de resultaten niet direct laten zien dat het gebrek aan stu-

ring invloed heeft op het draagvlak onder docenten voor de innovatie, zou dit mogelijk 

op de langere termijn wel van invloed kunnen zijn. In het kader van de verantwoorde-

lijkheid voor de implementatie kan geconcludeerd worden dat de docenten T&V en 

M&D een centrale rol spelen in de implementatie, maar ook dat zij op sommige scho-

len veel verantwoordelijkheid krijgen. De verwachtingen zijn daardoor hoog van de 

docenten T&V en M&D, maar er zal rekening mee moeten worden gehouden dat zij 

zonder ondersteuning of facilitering niet die spil kunnen zijn tussen avo-docenten en 

vakdocenten uit de bovenbouw.  

 

Voor borging van de kenmerken in de school is het van belang dat een kenmerk voort-

durend onder de aandacht wordt gebracht van docenten en dat er tijd wordt gestoken in 

het onderhouden van externe contacten. Dit lijkt een belangrijk aandachtspunt omdat 
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in de literatuur naar voren komt dat veel scholen blijven steken bij het ontwikkelproces 

en er niet in slagen de innovatie goed te implementeren in de onderwijspraktijk. Aan-

sluitend kan geconcludeerd worden dat een systematische evaluatie van de doelen 

en/of geïmplementeerde kenmerken ontbreekt. Analyseren en evalueren behoren niet 

tot de natuurlijke praktijk van docenten en daarom lijkt het van groot belang dat de 

schoolleiding en/of projectleiding sturing geeft aan evaluaties.  

 

 
5.3 Het leergebied T&V of M&D 

 

Een belangrijke conclusie met betrekking tot het leergebied T&V of M&D is dat alle 

scholen een deel van de lesbrieven (leermiddelen) aangepast heeft en dat bepaalde 

aanpassingen het didactisch concept dat onder de lesbrieven ligt ondermijnt of te niet 

doet. De lesbrieven van de Vakcollege Groep zijn ontwikkeld op basis van het didac-

tisch concept ‘ontdekkend leren’ en worden gekenmerkt door open opdrachten waarbij 

de jongeren een aantal vaste stappen doorlopen. De resultaten laten zien dat de lesbrie-

ven van het leergebied T&V op een zodanige manier worden aangepast, dat de op-

drachten meer gestructureerd of voortschrijvend worden en dat het aantal stappen 

wordt ingekort. Voor het aanpassen van de lesbrieven zijn diverse redenen genoemd. 

Een belangrijke reden is dat de lesbrieven niet altijd op de juiste manier zijn ingezet. 

Zo kwam naar voren dat projectleiders en docenten dachten dat de lesbrieven ingezet 

konden worden als een methode waardoor docenten tegen een aantal problemen aan-

liepen. Als reactie op deze problemen is aanvullend materiaal ontwikkeld en zijn de 

lesbrieven aangepast. Het aanvullende materiaal betreft kennis die jongeren nodig 

hebben om goed met de lesbrieven uit de voeten te kunnen. Het gaat hierbij dus om 

theoretische kennis waarvan de Vakcollege Groep in het leerplankader juist aangeeft 

dat deze ‘just in time' wordt aangeboden. In de praktijk lijken docenten de theorie dus 

niet ‘just in time’ aan te bieden, maar daarvoor speciale lessen te organiseren. Uit de 

resultaten wordt echter niet duidelijk of dit ligt aan een gebrek aan kennis over het di-

dactisch concept of dat docenten onvoldoende bekwaam zijn. Eerder onderzoek liet al 

wel zien dat sommige docenten niet voldoende bekwaam zijn om het zelfsturend leren 

van de jongeren te stimuleren. Het ontbreken van deze bekwaamheid kan er mogelijk 

aan hebben bijgedragen dat docenten tegen problemen aanliepen bij het inzetten van 

de lesbrieven in hun onderwijspraktijk. De resultaten van dit onderzoek laten echter 

ook zien, dat er voor de aanpassingen van de lesbrieven een aantal goede argumenten 

naar voren zijn gebracht, zoals het laten aansluiten van de opdrachten op het niveau 

van de jongeren en op de behoefte van de arbeidsmarkt. 
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Een laatste conclusie met betrekking tot de implementatie van het leergebied is dat de 

meeste scholen het niet eenvoudig vinden gastlessen en/of werkgeversbezoeken te or-

ganiseren. De mate waarin de organisatie eenvoudiger wordt gevonden lijkt samen te 

hangen met de omgeving (context) van de school, de mate waarin duidelijkheid bestaat 

over wie verantwoordelijk is voor deze taak en de mate waarin de hiervoor verant-

woordelijke gefaciliteerd wordt. Deze zou doorlopend gefaciliteerd moeten worden, 

omdat het onderhouden van contacten minstents zo belangrijk blijkt te zijn als het leg-

gen van contacten. 

 

Met betrekking tot de interventies die scholen kunnen doen om het leergebied te im-

plementeren kan geconcludeerd worden, dat positieve interventies zijn:  

1) een werkgroep waar alle toekomstige docenten T&V of M&D in participeren 

wordt gefaciliteerd in tijd om de implementatie van het leergebied T&V of M&D 

voor te bereiden; 

2) docenten M&D of T&V inzetten die zelf ervaring hebben met de praktijk, (bo-

venbouw)vakdocent zijn of affiniteit hebben met de context van de praktijk; 

3) rand-voorwaardelijke aanpassingen doorvoeren zoals het aanpassen van de lessen-

tabel (meer praktijklessen) en het inrichten van een praktijklokaal T&V of M&D; 

4) docenten faciliteren in tijd gedurende de implementatie zodat er ruimte is voor ge-

zamenlijk overleg en/of tijd is om de lesbrieven te evalueren en aan te passen; 

5) de projectleider geeft sturing aan de analyse en evaluatie van de lesbrieven. 

 

 

5.4 Beroepsgericht opleiden in het vmbo  

 

Voor de doorlopende leerlijn van de beroepsgerichte vakken en voor de aansluitingen 

van de avo-vakken bij die beroepsgerichte vakken is het belangrijk dat: 1) alle docen-

ten van de school worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het 

concept Vakcollege, 2) daarvoor een verticale en een horizontale overlegstructuur in 

de school aanwezig is en 3) tijdens de overlegmomenten inhoudelijk wordt ingegaan 

op de beroepsgerichte leerlijn (vmbo) of op integratie van de avo-vakken met de leer-

gebieden of de beroepsgerichte specialisaties. Hoewel er scholen zijn die een verticale 

overlegstructuur hebben waarin zowel avo-docenten als vakdocenten (onderbouw en 

bovenbouw) participeren, kan toch worden gesteld dat het binnen deze overlegstruc-

tuur minder eenvoudig is inhoudelijke focus aan te brengen. 

 

Met de invoering van de leergebieden T&V en M&D ontstaat er op veel scholen een 

scheiding tussen de leergebieden (onderbouw) en de beroepsgerichte specialisaties 
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(bovenbouw). Dit komt doordat veel scholen de vakdocenten (bovenbouw) niet vanaf 

het begin betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van het concept Vakcollege 

en doordat veel scholen besluiten de leermiddelen van de Vakcollege Groep niet in te 

zetten in de bovenbouw. Daarentegen veranderen de meeste scholen de overlegstruc-

tuur van horizontale naar verticale teams of een combinatie van beide. Hoewel de re-

sultaten laten zien dat deze wijziging wel positief bijdraagt aan de samenwerking tus-

sen onderbouw- en bovenbouwdocenten resulteert dit op de meeste scholen nog niet in 

een doorlopende leerlijn van de beroepsgerichte vakken. Dit kan verklaard worden 

doordat de meeste scholen de wijzing in de overlegstructuur vrij recent hebben door-

gevoerd, tijdens de overleggen veelal organisatorische onderwerpen centraal worden 

gesteld en er dus ook weinig over het concept Vakcollege wordt gesproken, en het een 

verandering van de cultuur van de school betreft welke tijd kost.  

 

Over de integratie van de avo-vakken kan verder geconcludeerd worden dat dit de 

grootste kans van slagen heeft als de lesbrieven die aan de orde komen bij de leerge-

bieden T&V of M&D zijn vastgelegd in een jaarplanning, en de integratie zelf wordt 

aangestuurd door een projectleider (of de schoolleiding). Voor de borging is het van 

belang dat de overlegmomenten over integratie ook na de implementatie worden 

voortgezet en dat de projectleider (of de schoolleiding) integratie steeds weer onder de 

aandacht brengt. Een belangrijke conclusie over integratie is ook dat docenten weinig 

kennis hebben over integratie en over de wijze waarop zij daaraan vorm kunnen geven 

in de onderwijspraktijk. Bovendien laten de resultaten zien dat docenten vaak indivi-

dueel verantwoordelijk worden gesteld voor integratie en bevestigden enkele van de 

gegeven voorbeelden van integratie op de scholen het gebrek aan kennis over het con-

cept. Het is daarom belangrijk dat docenten meer kennis opdoen over integratie en de 

verschillende vormen die er mogelijk zijn, dat zij gezamenlijk betekenis geven aan het 

concept integratie en daarvoor ook met elkaar de verantwoordelijkheid delen.  

 

 

5.5 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

 

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat een doorlopende leerlijn van 

vmbo naar mbo op nog geen van de scholen geïmplementeerd is, maar dat deze op de 

meeste scholen wel ontwikkeld wordt. Rekening houdend met de start van de imple-

mentatie van het Vakcollege en het feit dat de doorlopende leerlijn vmbo-mbo niet 

hoog op het prioriteringslijstje staat, is het niet verwonderlijk dat dit kenmerk nog vol-

op in ontwikkeling is op scholen. Bovendien laten de resultaten zien dat voordat er 

ontwikkeld kan worden er een relatief lange periode aan vooraf gaat waarin vmbo, 
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mbo en eventuele andere partners verkennende gesprekken voeren. De resultaten laten 

verder zien dat de doorlopende leerlijn op de meeste scholen vorm krijgt in de vorm 

van een leerlijn waarbinnen de jongeren versneld de beroepsgerichte vakken kunnen 

doorlopen. Dit sluit aan bij de opleiding zoals deze geïnitieerd is door de Vakcollege 

Groep. De meeste (vmbo-)scholen ontwikkelen doorlopende leerlijnen voor het Vak-

college Techniek samen met het mbo en de opleidingsbedrijven. De opleidingsbedrij-

ven worden betrokken omdat zij goed zicht hebben op de vraag van de arbeidsmarkt. 

In het kader van het arbeidsmarktrelevant opleiden adviseert de Vakcollege Groep 

scholen met werkgevers in gesprek te gaan. De resultaten laten zien dat deze gesprek-

ken voor Techniek mogelijk op eenvoudige wijze met de opleidingsbedrijven gevoerd 

kunnen worden. Verder laten de resultaten zien dat het vmbo vindt dat de verantwoor-

delijkheid voor het arbeidsmarktrelevant opleiden grotendeels ligt bij het mbo. Dit re-

sultaat lijkt te kunnen worden verklaard doordat de jongeren gedurende hun opleiding 

(vmbo-mbo) steeds specialistischer worden opgeleid en dat deze specialisatie voor een 

groot deel plaatsvindt in het mbo.  

 

 

5.6 Opbrengsten   

 

Hoewel het concept Vakcollege nog niet volledig is geïmplementeerd op scholen, kan 

geconcludeerd worden dat scholen al een groot aantal opbrengsten ervaren. Op de eer-

ste plaats zijn dat opbrengsten voor de jongeren. Tijdens de praktijklessen zijn zij ge-

motiveerd, laten minder gedragsproblemen zien en zijn/worden veel zelfstandiger als 

resultaat van de didactiek die onder de lesbrieven ligt. Voor de avo-vakken geldt dat 

de jongeren, indien het vak geïntegreerd wordt, door docenten ook ervaren worden als 

meer gemotiveerd en dat zij daardoor minder ordeproblemen hebben. Een nadelige 

opbrengst is echter dat docenten vaak meer dan voorheen met niveauverschillen tussen 

leerlingen te maken hebben in de klas en dat zij daardoor meer moeten differentiëren 

en dat niet altijd eenvoudig vinden. Op de tweede plaats zijn docenten meer met elkaar 

gaan samenwerken dan voorheen en zijn de contacten met zowel het werkveld als het 

mbo versterkt.   

 

 

5.7 Beperkingen van het onderzoek 

 

Een van de eerste beperkingen van het onderzoek beschreven in dit rapport is dat de 

resultaten gebaseerd zijn op de percepties van regio-adviseurs, projectleiders en docen-

ten. Hoewel de gegevens zijn verzameld met behulp van verschillende bronnen zijn de 
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resultaten niet generaliseerbaar naar de betrokken scholen of andere Vakcolleges. De 

conclusies zullen daarom met enige voorzichtigheid en zorgvuldigheid geïnterpreteerd 

moeten worden. Een tweede beperking betreft de selectie van de docenten. De docen-

ten die participeerden in het onderzoek gaven veelal enkel les in de onderbouw en me-

de daardoor kon geen representatief beeld van de hele school worden verkregen. In 

een volgend onderzoek lijkt het dan ook van belang gegevens te verzamelen bij zowel 

onderbouw- als bovenbouwdocenten en bij zowel vakdocenten als avo-docenten. In 

het verlengde daarvan zouden zowel lessen als bijeenkomsten van de docenten geob-

serveerd kunnen worden, zodat een beter beeld van de werkelijkheid kan worden ver-

kregen. Verder zou een vragenlijst interessant kunnen zijn zodat meer generaliseerbare 

resultaten kunnen worden verkregen. Een derde beperking heeft betrekking op de wij-

ze waarop de gegevens zijn geanalyseerd. Tijdens de analyse zijn enkele stappen snel-

ler dan gebruikelijk doorlopen. Zo is bijvoorbeeld de tussenstap van de getranscribeer-

de interviews naar een portret per respondent overgeslagen en is direct over gegaan 

naar een portret van de school. Ook is slechts een deel van de portretten ter verificatie 

voorgelegd aan de respondenten. Tot slot is een beperking van het onderzoek dat de 

wijze waarop het concept Vakcollege zich heeft ontwikkeld voorafgaand en tijdens het 

onderzoek niet is meegenomen in deze rapportage. Enerzijds kunnen de resultaten 

hierdoor een negatiever beeld geven van de implementatie doordat enkele kenmerken 

belangrijker zijn geworden binnen het concept en doordat in het verlengde daarvan de 

ondersteuning vanuit de Vakcollege Groep zich ook verder heeft ontwikkeld. Ander-

zijds is de verkenning van de literatuur mogelijk op enkele punten achterhaald en zijn 

de daarin vermelde resultaten niet meer van toepassing op de huidige praktijk. 

 

 

5.8 Aanbevelingen  

5.8.1 Aanbevelingen aan de Vakcollege Groep 

 

Een eerste aanbeveling die gedaan wordt  op basis van de resultaten is om naar scholen 

helder te communiceren aan welke leerdoelen van de beroepsgerichte leerlijn de les-

brieven wel bijdragen en aan welke niet. Daarbij lijkt het belangrijk de doelen die 

voorwaardelijk zijn voor het werken met de lesbrieven bij de scholen onder de aan-

dacht te brengen. Op deze wijze kunnen de scholen vanaf de start inspelen op de leer-

doelen die niet met behulp van de lesbrieven gerealiseerd worden. In het kader van de 

lesbrieven lijkt het ook belangrijk het didactisch concept te verduidelijken naar docen-

ten en docenten meer bekend te maken met de wijze waarop zij theorie ‘just in time’ 

kunnen aanbieden.  
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De gevonden resultaten lieten verder zien dat scholen de lesbrieven die worden ge-

bruikt tijdens de lessen T&V of M&D aanpassen en dat bepaalde aanpassingen het di-

dactisch concept dat onder de lesbrieven ligt ondermijnt of te niet doet. In het kader 

van de kwaliteitsborging van het concept Vakcollege lijkt het dan ook niet zozeer be-

langrijk hoeveel lesuren van het totaal aantal beroepsgerichte lesuren besteed wordt 

aan de lesbrieven T&V of M&D, maar lijkt het belangrijker na te gaan welk deel van 

de beroepsgerichte lessen wordt onderwezen vanuit de onderwijskundige uitgangspun-

ten van het concept Vakcollege. Het lijkt daarom interessant dat een vervolgonderzoek 

zich richt op verkrijgen van een dieper inzicht in de aanpassingen die worden gedaan 

aan de lesbrieven en ook in de mate waarin deze aanpassingen afwijken van de onder-

wijskundige uitgangspunten van het concept Vakcollege.  

 

Een derde aanbeveling heeft betrekking op de integratie van de avo-vakken. De resul-

taten laten zien dat scholen behoefte hebben aan een conceptualisering van het concept 

integratie en ook handvatten nodig hebben voor de implementatie daarvan in de prak-

tijk. Hoewel literatuur laat zien dat er verschilleden vormen van integratie mogelijk 

zijn, lijkt het van belang dat de Vakcollege Groep ook naar scholen toe duidelijk 

maakt wat zij onder integratie verstaat en welke vormen al dan niet aansluiten bij het 

concept Vakcollege. Hierbij zou kunnen worden overwogen integratie niet eenzijdig 

vanuit de avo-vakken te promoten, maar ook naar scholen helder te maken dat binnen 

de praktijklessen eveneens aandacht kan zijn voor doelen die tot de avo-vakken beho-

ren.  

 

De landelijke bijeenkomsten zijn van groot belang voor de scholen in het kader van de 

disseminatie van de innovatie. Het lijkt daarom belangrijk deze voort te zetten en 

daarbij vooral te sturen op het delen van succesvolle ervaringen, waarbij ingegaan 

wordt op het delen van ervaringen van scholen bij zowel het ontwikkelen als het im-

plementeren van het concept Vakcollege.   

 

 

5.8.2 Aanbevelingen aan de scholen 

 

Een eerste aanbeveling aan de scholen is dat zij de implementatie van het concept aan-

schouwen als een verandering die van invloed is op de hele school. Daarom is het van 

belang dat vanaf de start alle docenten worden meegenomen in het concept Vakcollege 

en de implementatie daarvan. Hierdoor wordt weerstand voorkomen bij docenten op 

wie de implementatie van het concept niet vanaf het allereerste begin van invloed is en 

ook om duidelijk te maken dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie gedeeld 
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wordt met een ieder die in de school werkzaam is. In het kader daarvan wordt aanbe-

volen de docenten T&V of M&D enigszins te ontzien en niet een te grote verantwoor-

delijkheid te geven voor de implementatie. De implementatie van het concept Vakcol-

lege is op de eerste plaats de verantwoordelijk van de projectleider en de schoollei-

ding. De docenten T&V en M&D kunnen samen met de projectleider en schoolleiding 

de verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van de leergebieden T&V of 

M&D, maar niet voor de integratie van de avo-vakken of de doorlopende leerlijn naar 

de bovenbouw.  

 

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de aansturing en borging van de imple-

mentatie. De resultaten laten zien dat het van groot belang is dat er sturing plaatsvindt 

door zowel de projectleider als de schoolleiding op de implementatie van elk van de 

kenmerken van het concept Vakcollege en op de wijze waarop er betekenis wordt ge-

geven aan het kenmerk binnen de eigen onderwijspraktijk. Bovendien laten de resulta-

ten zien, dat het van belang is dat er gestuurd wordt op het systematisch evalueren van 

het kenmerk in de onderwijspraktijk en op basis van deze systematische evaluatie aan-

passingen ter verbetering te doen. De resultaten indiceren dat er aanpassingen worden 

gedaan aan het concept of een kenmerk daarvan doordat het concept of kenmerk mo-

gelijk zelf niet goed is geïmplementeerd. Een voorwaarde om goed te kunnen evalue-

ren is dat scholen vaststellen wat zij onder een bepaald kenmerk verstaan en welke 

doelen zij met de invoering van dit kenmerk willen bereiken. Verder moet niet worden 

verondersteld dat als een kenmerk geïmplementeerd is dit ook automatisch geborgd is. 

Ook na de implementatie is sturing nodig om het kenmerk te kunnen borgen. Op het 

moment dat de aandacht verslapt laten de resultaten immers zien dat de borging van 

bepaalde kenmerken van het concept in gevaar komt.  

 

De derde en laatste aanbeveling is frequent en formeel overleg te laten plaatvinden 

tussen docenten en tijdens dat overleg in te zoomen of te sturen op een inhoudelijk on-

derwerp. Horizontale en verticale overlegstructuren binnen de school lijken daarbij 

van groot belang om zowel een doorlopende leerlijn voor de beroepsgerichte vakken te 

realiseren als de avo-vakken te laten aansluiten bij die beroepsgerichte vakken. Opge-

merkt dient te worden dat in het kader van de voorbereiding en implementatie van het 

concept Vakcollege het van belang is dat docenten gefaciliteerd worden om met elkaar 

te kunnen overleggen.  

 

 

. 
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Bijlage 1 Bijeenkomst regio-adviseurs 

Algemeen: De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van een onderzoek dat 

wordt uitgevoerd naar de implementatie van het concept Vakcollege en de factoren die 

de implementatie beïnvloeden.  Met dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in: 

 De kenmerken van de innovatie (concept Vakcollege) 

 Het innovatie- of veranderingsproces (stappen die scholen nemen om het concept 

te implementeren) 

 De factoren die het innovatieproces beïnvloeden (externe en interne factoren) 

 

Samengevat bestaat het onderzoek uit: 1) een algemene verkenning van het concept 

Vakcollege en de implementatie van het concept binnen scholen, en 2) een meervou-

dige casestudie, waarbij de implementatie van het concept Vakcollege bij zes vmbo-

scholen in kaart wordt gebracht.   

 

Onderzoeksvraag bijeenkomst: Welke percepties hebben regio-adviseurs over het con-

cept Vakcollege en de implementatie van het concept binnen vmbo-scholen? 

 

Doel bijeenkomst regio-adviseurs:  

 Een algemeen beeld te verkrijgen over bovenstaande punten  

 Beelden van de onderzoeker te verifiëren 

 Een prioritering aan te brengen in kenmerken, implementatiestappen, en factoren  

 De belangrijkste punten waarop scholen verschillen in kaart te brengen 

 Zes succesvolle vmbo-scholen te selecteren 

 

 

 

Opzet bijeenkomst 

1) Voorstellen en toelichting onderzoek 

  

2) Individuele brainstorm (vragenlijst): 

De regio-adviseurs vullen individueel een vragenlijst in naar kenmerken van het 

concept Vakcollege (vraag 1 en 2), het innovatieproces (vraag 3 en 4), en facto-

ren van invloed (vraag 5). Zie bijlage 2. 

 

 

 



 

68 

3) Gezamenlijke brainstorm: 

Antwoorden op de vragenlijst worden met elkaar gedeeld, toegelicht, vergeleken 

en eventueel aangevuld. Indien mogelijk worden de antwoorden gezamenlijk ge-

ordend.  

De antwoorden worden besproken aan de hand van de thema’s; kenmerken van 

het concept, het innovatieproces en factoren van invloed. 

 

Kenmerken van het concept Vakcollege 

a. Delen, toelichten (waarom) en vergelijken van de genoteerde kenmerken  

b. Aanvullen: Welke kenmerken zijn volgens jullie nog meer belangrijk en waar-

om? 

c. Ordenen van kenmerken  

d. Op welke kenmerken verschillen scholen het meest? 

Hulpvraag: Hoe is dat zichtbaar en waarom maken scholen volgens jullie ver-

schillende keuzes?  

 

Het innovatieproces 

a. Delen, toelichten (waarom) en vergelijken van de genoteerde veranderingen 

binnen scholen  

b. Aanvullen: welke veranderingen zijn volgens jullie nog meer belangrijk? 

c. Ordenen van veranderingen 

 

Factoren van invloed 

a) Delen, toelichten (waarom) en vergelijken van de genoteerde factoren van in-

vloed op het implementatieproces  

b) Aanvullen: welke factoren zijn volgens jullie nog meer belangrijk? 

c) Ordenen van de factoren 

 

4) Selectie van scholen voor het onderzoek  

a. Selectiecriteria vaststellen 

b. Selecteren van scholen op basis van de selectiecriteria 

 

5) Toelichting op het vervolg van het onderzoek  

a. afspraken maken met de regio-adviseurs over de ’school specifieke’ inter-

views  
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Bijlage 2 Vragenlijst individuele brainstorm  

Naam: 

 

Neemt u voor het beantwoorden van de onderstaande vragen een Vakcollege (vmbo) 

in gedachten en vul het antwoord in, dat het eerst bij u op komt. 

 

1. Stelt u zich voor dat u een Vakcollege (vmbo) binnenloopt. Wat zijn dan de posi-

tieve beelden die u voor u ziet? 

Noteer drie positieve beelden. 

 

2. Waaraan herkent u dat de school zich nog moet ontwikkelen? 

 Noteer twee minder positieve beelden.  

 

3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor scholen als zij met het concept Vak-

college willen gaan werken? 

Noteer drie belangrijke veranderingen. 

  

4. Kunt u per genoteerde verandering (vraag 3) aangeven, welke stappen (interven-

ties) scholen meestal moeten nemen om de veranderingen door te voeren? 

 

5. Wat zijn volgens u belangrijke factoren die het implementatieproces op scholen 

positief of negatief beïnvloeden? 
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Bijlage 3 Interviewleidraad  

Achtergrond: 

Het interview wordt afgenomen in het kader van een onderzoek naar de implementatie 

van het concept Vakcollege en de factoren die deze implementatie beïnvloeden.   

 

Algemeen doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in:  

 De kenmerken van de innovatie (concept Vakcollege) 

 Het innovatie- of veranderingsproces (stappen die scholen nemen om het concept 

te implementeren) 

 De factoren die het innovatieproces beïnvloeden  

 

Onderzoeksvragen: 

a. Wat is de startpositie van de school voorafgaand aan de implementatie van het 

concept Vakcollege in de school? 

b. Welke keuzes maken scholen met betrekking tot het concept Vakcollege en waar-

om?  

c. Welke stappen (interventies) hebben scholen genomen om het concept te imple-

menteren in de praktijk?  

d. Welke factoren belemmeren en stimuleren de implementatie?  

 

 

Opzet Interview: 

1. Voorstellen en toelichting op het onderzoek en het interview. 

a. Interview bestaat uit een drietal onderwerpen: (1) het concept Vakcollege, (2) 

het innovatie- of veranderingsproces / de implementatie (3) factoren van in-

vloed 

b. Toestemming vragen voor het opnemen van het interview 

 

2. Persoonlijke gegevens 

a. Naam 

b. Functie 

c. Jaren werkzaam onderwijs /school 

d. Contactgegevens 
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3. Kenmerken van het concept Vakcollege 

a. Kunt u beschrijven wat het concept Vakcollege op uw school betekent?  

Hulpvraag: Kunt u beschrijven hoe uw school het concept Vakcollege heeft 

vormgegeven / ingevuld?  

 Leerlingen 

 Docenten 

 Organisatie  

 Beroepsgericht  en arbeidsmarktrelevant  

 Geïntegreerd  

 Samenstelling team  

 Samenwerking mbo en bedrijfsleven 

4. Het innovatieproces 

a. Hoe lang is uw school een Vakcollege? (wanneer gestart) 

b. Kunt u beschrijven waar uw school stond voordat deze een Vakcollege werd? 

 Hulpvraag: Kunt u beschrijven hoe de situatie op uw school was voordat deze 

een Vakcollege werd? 

 Hulpvraag: Wat was de aanleiding (redenen / ervaren problemen) van uw 

school om het concept Vakcollege te implementeren? 

c. Kunt u beschrijven waar de school nu staat? 

 Hulpvraag: Kunt u beschrijven wat er nu anders is / veranderd is op uw 

school? 

 Hulpvraag: Welke voordelen ervaart u nu? (resultaten) 

d. Wat heeft uw school allemaal moeten doen om deze veranderingen door te 

voeren? (organisatie, team , etc.) 

e. Waar wil uw school naartoe? 

Hulpvraag: Welke doelen had en heeft uw school met het concept? (missie) 

Hulpvraag: Wat moet er nog gebeuren (veranderen)? 

Hulpvraag: Hoe wil uw school dat gaan aanpakken? 

Hulpvraag: doelen; vooraf, huidige en laten varen (bijstelling) 

5. Factoren van invloed 

a. Welke adviezen zou u  geven aan scholen die willen gaan werken met het 

concept Vakcollege? 

Hulpvraag: Wat zou u nu anders doen?  

b. Wat zijn volgens u belangrijke factoren die het implementatieproces op uw 

school positief dan wel negatief hebben beïnvloed?  

Hulpvraag: hoe wordt dit aangepakt en wat gaat goed en wat minder goed? 

 Sturing projectleider / schoolleider 

 Communicatie / betekenisgeving 

 Draagvlak en betrokkenheid  
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 Facilitering; rollen, taken en verantwoordelijkheden / Rollen en actoren 

 Reflectie / evaluatie /cyclisch werken / planmatig   

 Ervaring met veranderingen / houding t.o.v. innovaties 

 Omgeving; overheid, bedrijven en mbo 

 Teamsamenstelling - samenwerking in het team - leren - organisatie 

 Ondersteuning Vakcollege Groep 

 

6. Afsluiting 

a. Vervolgafspraken 

b. Documenten zoals projectplan 

 



Implementatie van het concept Vakcollege 

Het Vakcollege is een onderwijsconcept dat in eerste instantie geïnitieerd 
is om de technische opleidingen een impuls te geven met als doel prak-
tisch talent bij jongeren te stimuleren en de aansluiting tussen het vmbo, 
het mbo en de arbeidsmarkt te verbeteren. De implementatie van het 
onderwijsconcept Vakcollege Techniek is in 2008 van start gegaan bij 
dertien vmbo-scholen, maar heeft zich in de daaropvolgende jaren uit-
gebreid over een groot aantal scholen verspreid over heel Nederland. 
Mede door het succes van het onderwijsconcept bij de technische oplei-
dingen is het concept uitgebreid naar opleidingen waar het werken met 
mensen centraal staat. Dit heeft geleid tot de Vakcolleges Mens & Dienst-
verlenen. 

Het onderwijsconcept Vakcollege heeft zich in een relatief snel tempo 
verspreid en verbreed over een groot aantal scholen en opleidingen. 
Scholen die het concept willen implementeren in hun school, kunnen 
zich aansluiten bij de Vakcollege Groep. De Vakcollege Groep onder-
steunt scholen bij de implementatie van het onderwijsconcept en 
bewaakt de kwaliteit van het concept. Vanwege deze rol en de aan-
wijzingen dat het implementatieproces op de ene school succesvoller 
verloopt dan op de andere, vond de Vakcollege Groep het belangrijk 
meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept 
Vakcollege implementeren en in factoren die de implementatie beïn-
vloeden. 

Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop vmbo-scholen het concept 
Vakcollege implementeren op hun school is het implementatieproces 
met behulp van interviews onderzocht op vijf vmbo-scholen. De inter-
views zijn afgenomen bij regio-adviseurs van de Vakcollege Groep en bij 
projectleiders en docenten van de vijf deelnemende vmbo-scholen. De 
resultaten van de interviews worden beschreven in dit rapport. 
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