
 

Docenttoerusting voor betekenisvol VMBO: 

“Leerlingen in de leerstand krijgen” 

Huidige en benodigde bereidheid, vaardigheden en infrastructuur voor het 

verzorgen van betekenisvol onderwijs in het VMBO  

 

Deze samenvatting is geschreven door TechYourFuture op basis van het onderzoeksrapport van Prof. 

Dr. Susan McKenney en Dr. Cindy Poortman van de Universiteit Twente. Het originele rapport is in 

verband met de privacy gevoelige inhoud niet openbaar beschikbaar. 

 

Aanleiding 
In Nederland dreigen in de komende jaren grote tekorten te ontstaan aan arbeidskrachten in de 

technische sector (Berkhout, Bisschop, & Volkerink, 2013; Van Aalderen-Smeets & Walma van der 

Molen, 2016). Vanuit TechYourFuture stimuleren we daarom onderzoek naar effectieve praktijken om 

meer leerlingen te interesseren voor een opleiding op dit vakgebied. 

Veel leerlingen sluiten een opleiding en carrière in de (bèta-)techniek namelijk uit omdat zij een 

onvolledig of zelfs onjuist beeld hebben of omdat ze hun eigen vaardigheden hierin te laag inschatten 

(Van Tuijl et al., 2016). Vroegtijdige positieve ervaringen met (bèta-)techniek zijn daarom cruciaal voor 

leerlingen om zowel hun intrinsieke motivatie als hun vaardigheden te ontwikkelen om later een 

opleiding of baan in de technische sector te kiezen (Sadler, Sonnert, Hazari, & Tai, 2012; Van Tuijl et al., 

2016).  

Met name in het VMBO en dan vooral in de gemengde en theoretische leerweg (GL en TL), lijkt de 

betrokkenheid van leerlingen een probleem. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat deze leerlingen 

minder worden uitgedaagd en minder kennis maken met de beroepspraktijk en bijbehorende keuzes 

voor vervolgopleidingen, dan hun leeftijdsgenoten op Havo en VWO (Van Eck, Glaudé, Heemskerk & Van 

den Brandt, 2011). 

 

Om beter aan te kunnen sluiten op de talenten en de belevingswereld van hun leerlingen willen VMBO 

scholen aspecten zoals motivatie, keuze, bewustzijn en zelfsturing van hun leerlingen bevorderen 

(Poortman & McKenney, 2017). Deze aspecten vallen samen in het concept ‘betekenisvol onderwijs’. 

Met betekenisvol onderwijs bedoelen we onderwijs waarin een duidelijke verbinding wordt gelegd 

tussen de leerlingen en de wereld om hen heen. Door de leerstof te verbinden aan authentieke 

ervaringen in de beroepspraktijk ontwikkelen de leerlingen betrokkenheid en passie en worden ze 

geïnspireerd. Niet alleen leren leerlingen wat de wereld hen te bieden heeft, ook worden ze zich bewust 

van wat zij de wereld zelf te bieden hebben(Poortman & McKenney, 2017). 



 

Voor deze manier van onderwijsgeven zijn docenten en de wijze waarop zij zijn toegerust cruciaal. 

Onder de toerusting van docenten verstaan we de infrastructuur, de houding en de vaardigheden die 

nodig zijn om effectief betekenisvol onderwijs te kunnen geven.  

 

Het doel van dit verkennende onderzoek is om inzicht te verkrijgen in  hoe docenten zijn toegerust om 

betekenisvol onderwijs te verzorgen en hoe dit kan worden verbeterd.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Prof. Dr. Susan McKenney en Dr. Cindy Poortman, beide werkzaam bij 

de Universiteit Twente, in samenwerking met vier VMBO scholen in Overijssel. 

 

De scholen 
Op drie van de vier scholen wordt het profiel Diensten en Producten (D&P) aangeboden. Dit profiel 

biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. D&P is 

niet aan een specifieke sector of werkveld gebonden maar de kern zijn de zogenaamde algemene 

loopbaancompetenties die in elk beroep nodig zijn, zoals onder andere organiseren en presenteren. Via 

het D&P profielwerk maken leerlingen kennis met diverse vormen van techniek in de beroepspraktijk. 

Leerlingen die voorheen negatieve associaties hadden bij techniek, kunnen hierdoor toch kennis maken 

met het brede scala aan mogelijkheden en hun keuze vervolgens baseren op daadwerkelijke ervaringen. 

Op twee van de scholen heeft D&P het oude profiel ‘technologie’ vervangen. 

Op elk van de scholen wordt loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) aangeboden. Het verschilt echter of 

dit de verantwoordelijkheid is van de decaan, van de docenten en mentoren of een samenwerking 

tussen deze personen. 

 

Het onderzoek 
Nadat in werksessies met vertegenwoordigers van de betrokken scholen het doel van het onderzoek 

werd vastgesteld is door de onderzoekers een literatuurstudie uitgevoerd die heeft geleid tot een 

theoretisch kader.  

 

Betekenisvol onderwijs 

Met behulp van betekenisvol onderwijs ontwikkelen leerlingen hun bewustzijn over het doel en de betekenis 

van het onderwijs voor henzelf (De Ruyter, 2002). Een betekenisvolle leeromgeving stelt leerlingen in staat om 

hun mogelijkheden, kansen en wensen te leren herkennen en benutten (Kuijpers & Meijers, 2009). Het gaat om 

onderwijs dat de verbinding tussen lerenden en de wereld om hen heen helpt ontwikkelen, in beide richtingen. 

Bij de verbinding van de wereld naar de leerling gaat het om connecties waardoor de leerling ziet wat de wereld 

te bieden heeft en hierdoor wordt geïnspireerd. Hierbij staan activiteiten waarin de leerstof wordt verbonden 

met authentieke ervaringen centraal (Van Tuijl et al., 2016).  

Bij de verbinding van de leerling naar de wereld gaat het om connecties waardoor de leerlingen hun rol voor de 

wereld om zich heen gaan doorzien. Door deze verbindingen ontwikkelen zij een visie op hun rol in de 

maatschappij, op basis van waarden en verwachtingen. Persoonlijke waarden spelen een belangrijke rol in het 



 

ontwikkelen van een beroepsidentiteit. Ook collectieve deelname in de routines en het communicatieproces 

van beroepsorganisaties draagt daaraan bij (Eteläpelto & Saarinen, 2007) 

 

De toerusting van docenten 

De toerusting van docenten betreft het ontwikkelen van een infrastructuur en de houding, en vaardigheden die 

nodig zijn voor effectief lesgeven. Inzichten hierover zijn cruciaal voor het opstellen van een 

professionaliseringsagenda - in dit geval, voor betekenisvol onderwijs. 

 

Infrastructuur betreft de menselijke en materiële bronnen en middelen die op school beschikbaar zijn als 

toerusting voor docenten.  Wat betreft de menselijke middelen, is een balans van druk en ondersteuning nodig 

als het gaat om docentbehoeften bij innovatie (Fullan, 2007). Normen voor collegialiteit en experimenteren 

zijn sleutelcriteria voor succes (Little, 1982). Ook zijn leiderschap en toegang tot (inhoudelijke) expertise cruciaal 

voor vernieuwings- en verbeteringstrajecten (Coburn, Russell, Kaufman & Stein, 2012).  

Wat materiële bronnen betreft, is curriculummateriaal dat educatief is voor docenten ondersteunend voor het 

leren van zowel docenten als leerlingen (Davis & Krajcik, 2005). Naast organisatorische en pedagogische 

factoren, beïnvloedt de functionaliteit van de technologische infrastructuur in scholen het gebruik van 

technologie door docenten sterk (Zhao, Pugh, Sheldon, & Byers, 2002). 

Docenten beïnvloeden leerlingen door de manier waarop zij hun passie voor een onderwerp of lesgeven 

overbrengen (Day, 2004). Hun cognitieve overtuigingen (zoals gepercipieerde relevantie), affectieve situatie 

(zoals plezier) en gepercipieerde controle (bijv. self-efficacy) maken deel uit van hun houding (van Aalderen-

Smeets, Walma van der Molen, & Asma, 2011). We maken wat dit betreft onderscheid tussen standpunten: het 

belang wat docenten toekennen aan betekenisvol onderwijs; en betrokkenheid: of docenten daadwerkelijk laten 

zien dat zij betekenisvol onderwijs van belang vinden.  

 

Vaardigheid betreft de algemene professionele capaciteit van docenten. We maken onderscheid tussen 

vaardigheden met directe invloed op de kwaliteit van leerervaringen, en vaardigheden met indirecte invloed 

hierop.  

De kwaliteit van instructie heeft een sterke invloed op de ervaringen van leerlingen met STEM (Osborne, Simon, 

& Collins, 2003). Hiervoor is een degelijke kennis van het vak nodig (Schoenfeld & Kilpatrick, 2008), evenals een 

rijk repertoire aan instructiestrategieën (Marzano, Norford, Paynter, Pickering, & Gaddy, 2001) en routines 

(Bulgren & Scanlon, 1987). Vooral (technische) vakdidactische kennis (en het vermogen om dit toe te passen) 

heeft een directe invloed op leerervaringen (Shulman, 1987; Shulman & Shulman, 2004).  

Een indirecte invloed hebben klassenmanagement en communicatie met collega’s. Meer dan discipline en 

regels, is klassenmanagement als geheel belangrijk omdat het de leeromgeving vormgeeft, burnout van 

docenten voorkomt en er voor zorgt dat leerlingen en docenten zich veilig en tevreden voelen (Brouwers & 

Tomic, 2000). Het arrangeren van leren is een cruciaal onderdeel van het repertoire. Hieraan gerelateerd is het 

vermogen van een docent om effectief te functioneren in een ‘community of practice’ (bijv. Horn, 2010) door 

collegiale discussie door middel waarvan interacties tijdens instructie gezamenlijk nader onderzocht worden 

(Shulman & Sherin, 2007). 

 

Op basis van het literatuuronderzoek en de werksessies zijn vervolgens de onderstaande 

onderzoeksvragen opgesteld die leidend waren in het verdere onderzoek: 

1. Hoe zijn docenten op dit moment toegerust (in termen van infrastructuur, houding en 

vaardigheid) om betekenisvol onderwijs (waardoor verbindingen tussen leerlingen en de 



 

wereld expliciet zijn gemaakt) voor hun VMBO-leerlingen te verzorgen? 

2. Wat is hiervoor de gewenste situatie? 

3. Welke verbetermogelijkheden zijn haalbaar en belangrijk en 

waarom? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de onderzoekers op elk van de scholen gedurende 

een dag data verzameld. Deze dataverzameling bestond uit een rondleiding, observaties van een 

projectles en focusgroep interviews met docenten, teamleiders en mentoren. 

De onderzoekers hebben vervolgens alle data verwerkt en gecategoriseerd op basis van drie 

onderwerpen die samen bepalen in welke mate docenten zijn toegerust, namelijk infrastructuur, 

houding en vaardigheden: 

 

Infrastructuur: de menselijke en materiële bronnen en middelen die binnen de school beschikbaar 

zijn als toerusting voor de docenten 

 

Houding t.a.v. betekenisvol onderwijs: 1) de standpunten, ofwel het belang dat docenten 

toekennen aan betekenisvol onderwijs, die docenten hebben en 2) betrokkenheid, ofwel de mate 

waarin docenten laten zien dat zij betekenisvol onderwijs belangrijk vinden. 

 

Vaardigheid: de algemene professionaliteit van docenten waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen directe invloed (zoals o.a. kennis van de inhoud en didactische vaardigheden) en indirecte 

invloed (zoals o.a. klassenmanagement en communicatie met collega’s) van deze vaardigheden op 

de kwaliteit van leerervaringen. 

 

Bevindingen 
Op basis van de analyse van de data hebben de onderzoekers antwoorden op de drie onderzoeksvragen 

geformuleerd. Hieronder volgt een overzicht van hun bevindingen: 

 

Hoe zijn de docenten op die moment toegerust om betekenisvol onderwijs te geven?  

Op elk van de deelnemende scholen wordt door de schoolleiding nog hard gewerkt aan visie-

ontwikkeling. Onderwerpen als het nieuwe D&P profiel, de relatie met de beroepspraktijk, 

innovatielokalen, betrokkenheid en passie van leerlingen en facilitering (zoals een flexrooster, 

onderwijs-op-maat) staan hoog op de agenda. Die visieontwikkeling is echter nog in volle gang en wordt 

door de docenten nog niet altijd als zodanig ervaren. Docenten ervaren juist een spanningsveld, en 

daarmee druk, tussen opleiden voor het examen en betekenisvol onderwijs dat aan de idealen voldoet. 

Docenten zien tijd/facilitering als beperkende factor om vanuit een visie (in kleinere teams) samen te 

werken aan de verbinding tussen vakken en voor projecten. Een van de schoolleiders geeft aan dat eerst 

veel duidelijker moet worden waarom wat wordt gedaan. Ook het gefaseerd invoeren van 

vernieuwingen (op basis van pilot/evaluatieresultaten) hoort hier volgens de docenten bij.  



 

Uit de literatuur is bekend dat leiderschap cruciaal is voor het slagen van onderwijsvernieuwingen. Uit 

de bevindingen blijkt echter dat de schoolleiding wel werkt aan visieontwikkeling, maar zelf ook nog 

zoekende lijkt te zijn. 

 

Docenten hebben doorgaans wel een positieve houding als het gaat om hun standpunten: alle 

respondenten vinden betekenisvol onderwijs belangrijk en verschillende docenten benoemen dat zij 

hierbij idealen voor zich zien. De betrokkenheid is echter minder groot doordat veel docenten een 

spanningsveld ervaren tussen de exameneisen /eindtermen en betekenisvol leren. Ook andere factoren 

zoals tijd en inflexibele roosters worden vaak genoemd als belemmeringen. Op een van de scholen 

wordt aangegeven dat het niet alleen tijd op zich is: veel docenten zitten ook ‘vast’ in het ‘oude VO-

denken’ wat betreft hun uren. 

 

Als het om vaardigheden gaat, dan zijn de bevindingen wisselend. Er zijn positieve voorbeelden als het 

gaat om een verbinding leggen met de beroepspraktijk en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen. 

Er zijn echter ook docenten die aangeven dat het moeilijk is een goed beeld te geven van de 

beroepspraktijk en ook schoolleiders van verschillende scholen geven aan dat de kundigheid van 

docenten divers is. De observaties gaven eveneens een wisselend beeld, zowel wat betreft directe als 

indirecte vaardigheden. Het feit dat twee van de vier scholen zich hebben aangemeld om bevoegd te 

worden in het ontwikkelen van D&P onderwijs, geeft aan dat ook scholen en docenten zelf zich hierin 

willen ontwikkelen. 

 

Verder is opvallend dat op alle scholen een spanningsveld wordt ervaren tussen voldoen aan 

de eindtermen en betekenisvol onderwijs verzorgen, alsof dit elkaar per definitie uitsluit. De 

eindtermen worden als belemmerende factor gezien. Men ziet nog geen mogelijkheden over hoe 

betekenisvol onderwijs binnen de eindtermen zou kunnen passen 

 

Hoe is de docenttoerusting in de gewenste situatie ? 

Vooral de infrastructuur in termen van tijd en facilitering, de daarmee samenhangende 

betrokkenheid van docenten en (directe) vaardigheid om leerlingen betekenisvol onderwijs 

te bieden, blijken te wensen over te laten. Niet bij voorbaat méér tijd, maar een andere tijdsinzet 

(efficiënter en flexibeler) en daarbij behorende betrokkenheid behoren tot de wensen van schoolleiders 

en verschillende docenten. 

In ieder geval een deel van de docenten heeft bovendien behoefte aan meer vaardigheden in het 

aansluiten op de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de leerlingen, het goed in beeld 

kunnen brengen van de beroepspraktijk en het bieden van de juiste begeleiding aan leerlingen om hen 

te ondersteunen bij het ontwikkelen van 21e
 eeuwse vaardigheden. 

 

Welke verbetermogelijkheden zijn haalbaar en belangrijk en waarom?  

De betrokken docenten hebben behoefte aan facilitering voor afstemming tussen leerdoelen, 

activiteiten en toetsing (binnen en tussen vakken en projecten), zodat hun onderwijs voldoet 



 

aan hun idealen én past binnen het examenprogramma. Zowel sommige schoolleiders als veel  

docenten geven aan dat er gebruik gemaakt kan worden van ‘wat er al ligt’  en dat er kritisch gekeken 

moet worden naar dat wat losgelaten kan worden. 

Bij dit laatste gaat het niet alleen om inhoud, maar ook om tijd/facilitering. Er werd door een school 

bijvoorbeeld aangegeven dat er soms veel tijd wordt besteed aan vergaderingen in een grote groep die 

minder productief zijn: die tijd zou ook aan onderwijsontwikkeling in klein comité besteed kunnen 

worden. Ook wordt op verschillende scholen aangegeven dat het rooster niet flexibel genoeg is en 

wordt hieraan gewerkt om meer samenwerking en clustering ten behoeve van betekenisvoller onderwijs 

te realiseren. Op alle scholen wil men de dan vrijgekomen tijd vooral besteden aan de verdere 

ontwikkeling van een betekenisvol D&P- curriculum en/of innovatielokalen. Tot slot heeft men behoefte 

aan continuïteit: het effectief duurzaam voorzetten van vernieuwing. Bij de member checks met alle 

scholen werd bevestigd dat deze verbetermogelijkheden passen binnen het idee van het 

ontwikkelen van capaciteit om duurzame professionele leergemeenschappen te ontwikkelen 

op het gebied van betekenisvol (D&P) onderwijs. 

 

Aanbevelingen voor beleid en praktijk buiten deze scholen, liggen in het verlengde van deze 

mogelijke verbeteringen. Het gaat om een samenhang van facilitering en tijd, het ervaren 

‘keurslijf’ van het examenprogramma en een behoefte aan continuïteit. Scholen zelf kunnen 

hierin een rol spelen, maar ook op stichtings- en landelijk niveau liggen er verantwoordelijkheden om 

docenten toe te rusten met tijd, ondersteuning en sturing om de uitdaging in deze samenhang aan te 

kunnen gaan. 
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