VMBO TL:
droom en daad

TL-THEMA’S

VMBO-TL:
droom en daad

TL-THEMA’S
DEEL 4

Drie visies op de toekomst van de gemengde en
de theoretische leerweg.

© Platform-TL januari 2014
Voor het bestellen van exemplaren kunt u zich richten tot het secretariaat van het
Platform-TL (zie www.platform-tl.nl)

Redactie: Ron Frinks.
Foto’s: Ron Frinks, Rob Feenstra, Anca Kruik, Koning Willem I College / School voor
de Toekomst.
Vormgeving en drukwerk: Pieters Media bv, Groede

INHOUD

Inleiding

5

1. Duizend bloemen bloeien

5

2. Ontwikkelingen

6

3. Het kader

8

De auteurs

10

VISIE 1: Roeland Baaten en Harry Grimmius:
De TL in een toekomstbestendig vmbo

12

VISIE 2: Jan Duursma:
Mavo/GTL: Een goed zittende jas aan een nieuwe haak

19

VISIE 3: Bart Engbers:
De TL op weg naar 2020

20

Uitleiding 1: Het zevende profiel

27

Uitleiding 2: De Hugo van Berkumprijs 2013

28

3

4

Inleiding

Niet in de laatste plaats in de scholen met
een gemengde en/of theoretische leerweg
(beide hierna aangeduid als TL). Als ergens
duizend bloemen mochten bloeien was het
wel in de TL. De eerste voorzitter van het
Platform-TL, Hugo van Berkum, bezocht
een groot aantal TL-scholen en sprak vele
TL-schoolleiders. Hij noteerde de diverse
benamingen die hij tegenkwam en kwam in
2011 tot een lijst van ruim veertig verschillende toekomstscenario’s die hij voor de TL
was tegengekomen: talentmavo, cultuurmavo, TL-plus, zesjarige HAVO (verboden door
de Inspectie), topmavo, diverse benamingen
met techniek (techniekmavo, technomavo,
laptopmavo) en een fors aantal afkoringen
(VMBH, MHBO, MTL, GTL, HTL, TM4).
Scholen zochten niches, schurkten tegen
Havo, MBO en HBO aan en vonden hun
plek in de intersectorale beroepskolom. De
buitenwereld zag door de bomen het bos
niet meer, maar dat gaf weinig, want de
benaming “gemengde/theoretische leerweg
van het vmbo” had toch al nooit prijzen
gewonnen voor duidelijkheid.
Met al die ontwikkelingen op schoolniveau
is het inmiddels wel duidelijk geworden dat
enige regie op landelijk niveau wenselijk is.
Bovendien geeft al die beweging in het veld
aan dat er wel behoefte is aan een grondige
vernieuwing van de TL.
Het leek ons dan ook een goed moment om
een drietal personen waarvan wij weten dat
zij een visie hebben op het onderwijs en op
de plaats van de TL in het onderwijslandschap, te vragen die visie voor ons op schrift
te stellen.

In dit deeltje van TL-thema’s willen
wij een drietal deskundigen aan het
woord laten over hun toekomstvisie
voor de TL. In deze inleiding geven
wij eerst aan hoe we daar zo toe komen en wat we van de uitgenodigde
deskundigen verwachten.
1. Duizend bloemen bloeien
Na de periode van structurele vernieuwingen aan het eind van de vorige eeuw (basisvorming, tweede fase en vmbo) en vooral
na het oordeel over de wijze van invoering
van die vernieuwingen zoals geformuleerd
door de commissie Dijsselbloem in 2008
(Tijd voor onderwijs, februari 2008), leven
wij nu in een tijdperk van rust als het gaat
om de structuur van ons onderwijs.
Overigens: rust was niet het voorschrift van
de commissie Dijsselbloem. De commissie adviseerde om onderwijsvernieuwing
zorgvuldig te doen en te baseren op wat in
het onderwijsveld was uitgeprobeerd en bewezen. Dat de terugblik op de wijze waarop
vanuit de overheid de genoemde onderwijsvernieuwingen waren doorgevoerd,
diezelfde overheid wat huiverig maakte
om weer met grote plannen te komen is
begrijpelijk.
Ondertussen werd de deur wijd opengezet
voor allerlei projecten en pilots, waarin
het onderwijsveld, bevrijd van knellende
regels, zelf aan de slag mocht met onderwijsvernieuwingen. Die rust was dus
betrekkelijk. Op een groot aantal scholen
bleef het inderdaad rustig; op vele andere
scholen wordt druk geëxperimenteerd.
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hoogstens van nut is als je aan een tv-quiz
meedoet en om daar nu een hele leerweg
op in te richten…

Om te voorkomen dat die visies alle kanten
uitgaan en daardoor moeilijk naast elkaar
kunnen worden gezet, kaderen wij daarbij
de opdracht enigszins in, door aan te geven
op welke vragen die visie een antwoord
moet bieden. Die vragen worden ingegeven
door de ontwikkelingen die wij nu in en
rond de TL waarnemen. Allereerst lopen we
die ontwikkelingen even langs.

Kortom: de theoretische leerweg is te theoretisch. Het MBO is om naar competenties
en het lijkt alsof de enige bestaansgrond
voor de avo-vakken is dat zij misschien
een bijdrage aan competenties kunnen
leveren.

2. Ontwikkelingen
Dit alles geldt natuurlijk niet voor de
“kernvakken”: Nederlands, Engels en wiskunde. Die worden zelfs voor heel relevant
gehouden. De andere vakken echter lijken
door velen heel wel gemist te kunnen
worden.

Aansluiting met het vervolgonderwijs.
Een van de opdrachten waarvoor TLscholen zich gesteld zien is de verbetering
van de aansluiting naar het MBO. De
mening dat de vervolgopleiding maar
moet aansluiten bij wat het VO levert,
leeft nog bij velen, maar er is een trend
waarneembaar waarbij het onderwijsprogramma meer van achter naar voren
wordt ingevuld, dus vanuit de vraag “wat
heeft de leerling nodig voor de vervolgopleiding?”. Dan blijkt dat een deel van de
avo-vakken in de TL gemakkelijk gemist
kunnen worden, wat tijd oplevert voor een
stevige beroepscomponent. Wie spreekt
met mensen uit het MBO merkt weinig
waardering voor algemene vorming. Een
procesoperator hoeft blijkbaar niet te weten hoe de processen in zijn eigen lichaam
verlopen of waar het lage-lonen-land ligt
waar zijn bedrijf misschien straks naartoe
verhuist. Waarom er ooit twee Duitslanden waren lijkt in onze tijd een vraag die

In veel TL-scholen ligt de focus eerder op
de aansluiting naar de havo en dan kom
je bij een heel ander verhaal. Scholen
waarderen hun avo-vakken op ter wille
van de aansluiting naar 4 havo. Dat ligt
goed bij de ouders en ook de leerlingen.
Het lijkt wel duidelijk dat er uit de TL-leerling meer te halen valt dan nu gebeurt,
dus een “plus” of “top” is snel gezet. Als
de school groot genoeg is, is het instellen
van een aparte stroom geen probleem
en leerlingen en ouders blijken dan soms
zelfs voorkeur te hebben voor de havogericht mavo dan voor de officiële havoonderbouw. Ach ja, die mavoleerling staat
toch in alles dichter bij de havoleerling
dan bij de kaderleerling, vinden velen in
het veld.
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niet zoveel toe: de druk is er en scholen
gaan er massaal in mee. Het experiment
dat speciaal voor de TL is neergezet heet
niet voor niets de technologieroute, want
het betreft inderdaad voornamelijk routes
naar technische opleidingen. Dat past
goed bij waar veel TL-scholen al mee
bezig waren, zoals moge blijken uit de
hiervoor al aangehaalde benamingen als
techno-mavo en techniekmavo.

Loopbaanbegeleiding.
En dan is er natuurlijk LOB. Dat loopbaanbegeleiding een centrale plek in het
onderwijs moet hebben wordt nergens
tegengesproken, zeker ook niet in de TL.
Die TL wordt gekenmerkt door uitstel van
keuzes. Waar de BK-leerling op 13- of
14-jarige leeftijd een sector of zelfs een
afdeling moet kiezen, heeft de TL-leerling
de mogelijkheid met een slimme keuze
van de sectorvakken alle opties open te
houden tot en met het moment dat de
stap naar een beroepsopleiding moet
worden gezet. Iedereen ziet wel in dat die
extra tijd ook moet worden benut om die
uiteindelijke keuze de juiste te laten zijn.
Dus werken aan het zelfbeeld en vervolgens aan het beroepsbeeld. De vraag is
dan nog wel waar dat moet gebeuren: in
al die avo-vakken of in aparte lesuren. In
alle programma’s staat sinds jaar en dag
in de preambule het onderdeel oriëntatie
op studie en beroep, maar of daar in de
praktijk ook veel aandacht aan wordt besteed is de vraag. Een deel van de scholen
kiest toch maar voor aparte uren.

De gemengde leerweg.
Het Platform-TL verenigt ook veel scholen
die de gemengde leerweg hoog in het
vaandel hebben staan. Het Platform ziet
de GL als een volwaardige TL-opleiding
en ziet het opnemen van een praktijkvak
in het pakket niet als een reden om over
een andere leerweg te spreken. Waarom
zou een leerling die lo2 doet een ander
diploma moeten krijgen dan een leerling
met technologie in het pakket?
Maar dat terzijde. De GL is een stabiele
component van ons onderwijs, vooral
dankzij de groei van scholen die een intersectoraal vak aanbieden in die GL: technologie, ICT of sport en dienstverlening.
Die vakken zijn voor die scholen vaak de
kern van hun vernieuwing. Op dit moment
verkeren die scholen in onzekerheid wat
er precies van die programma’s overblijft
na de vernieuwing van de beroepsgerichte
programma’s, die nu in volle gang is en
voor de leerlingen die nu in de brugklas
zitten een feit zal zijn. Bekend is dat er
een nieuw intersectoraal programma zal

En waar leidt die loopbaanbegeleiding
naartoe? Onze overheid heeft een convenant afgesloten met het bedrijfsleven dat
de techniek moet bevorderen en dat betekent dat de druk om de leerlingen naar
een technische opleiding te stuwen voorlopig niet zal afnemen. Of dat nu werkelijk
Nederland welvarender zal maken en of
de kansen op werk nu echt zoveel groter
zijn in de technische sector, het doet er
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Moet dat leiden tot vroege keuzes? Voorkeur voor techniek? Versmelting met het
MBO?

komen, dat de plaats van de drie hierboven genoemde vakken zal innemen. In
december verscheen na enkele maanden
radiostilte een beschrijving van het nieuwe
intersectorale programma.

Gemengde Leerweg
In het Platform-TL bedoelen we als we het
over de TL hebben ook de GL of gemengde leerweg. Welke plaats heeft die GL in
de toekomst? Biedt de vernieuwing van de
beroepsgerichte programma’s ook nieuwe
mogelijkheden voor de GL?

3. Het kader
In dit speelveld moeten de scholen hun
weg vinden en in ditzelfde speelveld zal
het ministerie van OC&W de regie moeten
voeren en misschien ook de regie een
beetje terugnemen, uiteraard in samenspraak met de scholen.

Vooral de intersectorale programma’s
waren de laatste jaren succesvol in de GL.
Dan hebben we het over technologie, de
IT-route en SDV (sport, dienstverlening en
veiligheid). Voor die programma’s komt
het zevende profiel, waarvan we zoals
hierboven aangegeven nu net een ruwe
schets kennen. Weten we daar al genoeg
van om hiervan de mogelijkheden in te
schatten?

Op basis van dat speelveld komen wij tot
de volgende uitwerking van onze vraag
naar visie.
LOB
Welke plek heeft LOB in de TL? Kern in het
hele programma? Dan graag wat ideeën
over hoe dat er uitziet en hoe we daar
komen. Apart vak? Zelfde vervolgvraag
eigenlijk.

Is het trouwens nog zinvol om twee aparte
leerwegen te houden, of moet een praktijkvak ook kunnen in een theoretische
leerweg? Of willen we toch al een nieuwe
benaming?

Is LOB in de TL anders dan in BK of havo?
Start het in de brugklas of later? Waar
draait het om? Alleen beroepsbeeld of
ook zelfbeeld van de leerling? Of nog
meer?

Havo
De uitstroom voor 20% van onze TLleerlingen. Moet dat omlaag? Omhoog?
Terzijde geschoven of naar voren gehaald? Versmelting met de havo, of twee
werelden houden en de sprongkracht van
de leerlingen testen?

Beroepscomponent
Is LOB genoeg of moeten de TL-leerlingen
ook praktisch aan de slag? Her en der
wordt gesproken over een beroepscomponent in de TL. Hoe ziet dat er dan uit?
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NEW
Hoe zien onze ingewijden de plaats van
de kernvakken? Nederlands is belangrijk, daar zal niemand over discussiëren.
Engels, vooruit. Maar wiskunde? Moeten
alle TL-leerlingen wiskunde volgen? Moet
het niveau van de kernvakken worden
opgestuwd? Niemand zal tegen een hoger
niveau zijn, maar is het nodig en ten koste
van welke andere zaken moet dat gaan?

formuleerd, of wat dan ook, maar er moet
wat over worden gezegd.

Haalbaarheid
De TL is op dit moment een beetje het
melkkoetje van veel scholengemeenschappen. Het organiseren van theoretische
vakken is geen dure zaak. Vernieuwing is
mooi, zeker als het ook nog een verbetering is, maar zit daar geen kostenplaatje
aan?

Voor de goede orde: bij het opstellen van
deze vragen ben ik mij zeer bewust dat
sommige van onze gastschrijvers enkele
of meerdere van deze vragen niet zullen
beantwoorden. Zij zullen zich niet laten
belemmeren door de kaders die ik hier
stel.

De leerling
Op de valreep toch maar even erbij.
Eigenlijk de hamvraag. Voor wie is die TL
feitelijk ingericht? Voor welke leerlingen?
Wie hebben onze visionairs voor ogen
als de bevolking voor hun droomschool?
Welke kenmerken?

Dat hoort ook zo. Mensen met visie mogen niet eigenwijs zijn, ze moeten het zijn.
Buiten de kaders denken, daar gaat het in
het volgende juist om!

De avo-vakken.
Een visie op de TL zal ook een visie
moeten leveren op de plaats van de
avo-vakken. Het is gemakkelijk om de TL
aan te vullen met LOB, beroepsgerichte
componenten enz., waarbij de avo-vakken
maar wat moeten inschikken om ruimte
te leveren, maar de TL is een theoretische
leerweg die nu gekenmerkt wordt door
een groot aantal avo-vakken, dus een visie op die component mag niet ontbreken.
Die visie mag zijn dat die vakken maar
moeten plaatsmaken (maar welke dan?),
of dat ze een nieuw bestaansrecht krijgen
(bijvoorbeeld competenties bijbrengen) of
dat het oude bestaansrecht wordt geher-

Ron Frinks
samensteller
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Harry Grimmius en Roeland Baaten:
de TL in een toekomstbestendig VMBO

Medio november 2011 publiceerde de
toenmalige minister van onderwijs, Marja
van Bijsterveldt, de notitie “Op weg naar
een toekomstbestendig VMBO”. Daarmee
gaf zij het startsein voor een vernieuwing
van de beroepsgerichte en beroepsoriënterende examenprogramma’s in het
vmbo. Daarbij bleef een belangrijk deel
van het vmbo buiten schot: de theoretische
leerweg.
Hoe mooi kan het gaan. Vernieuwingen
die zich om je heen voordoen, beïnvloeden op termijn ook jouw doen en denken.
Zo ook bij de TL. Vanaf de start van het
vmbo belandde de TL in een zoektocht
naar de balans tussen algemene vorming
en oriëntering op de beroepskolom. Door
de vernieuwing van de vmbo examenprogramma’s lijkt deze zoektocht in een versneld tempo te geraken. Gelukkig maar.
Laten we eerlijk zijn, het wordt tijd dat de
TL, om maar in termen van Van Bijsterveldt te blijven, een toekomstbestendige
positie inneemt in het voortgezet onderwijs. Als dat een eenvoudige opgave was
geweest, dan waren de dilemma’s die
de revue passeren in de inleiding van
dit boekje al lang van tafel en de discussie rond wel of geen gemengde leerweg
reeds achter de rug. Om zover te komen,
is een verdergaande inhoudelijke betrokkenheid van de TL bij de vernieuwing van
de vmbo examens noodzakelijk. Wie deze

ontwikkelingen ziet, merkt namelijk, dat
door verbrede sectorale programma’s en
het nieuwe intersectorale profiel de mogelijkheden voor het integreren van een
beroepsoriënterende component in de TL
aanzienlijk worden vergroot.
Vanuit de TL stroomt veruit het grootste
deel van de leerlingen, zo’n tachtig procent, door naar het mbo. De andere twintig procent stroomt door naar het havo,
met redelijke slaagperspectieven. In beide
gevallen staat de weg naar het hbo open,
maar het is te verwachten dat veel leerlingen na het mbo de arbeidsmarkt betreden. De genoemde percentages hangen
anderzijds wel af van de context waarin de
TL wordt aangeboden. Is de TL gekoppeld
aan een havo/vwo locatie of maakt het
onderdeel uit van een vmbo locatie? Het
is immers niet onlogisch dat in het eerste
geval de aandacht op de havo/hbo route
sterker wordt aangezet. Hoe dan ook zullen in beide gevallen leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding die in de
aard van de kwalificatiestructuur als ook
qua fysieke leeromgeving niet per definitie
hun wereld is. Laat staan dat zij voldoende
zicht hebben op de opleidingsmogelijkheden en de verwante eisen waaraan je
moet voldoen, op het gebied van kennis,
houding en vaardigheden.
Het platform vmbo intersectoraal constateert dat in toenemende mate de scholen
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met een TL een intersectorale beroepsoriënterende component als verplicht extra
domein opnemen in het curriculum.
Leerlingen die zowel de potentie als de
wens hebben om door te stromen naar het
havo, bereiden zich in deze beschikbare
tijd voor op de extra eisen die daarvoor
gelden. In alle gevallen gaat het om meer
manifeste aandacht voor de loopbaan van
de leerlingen in de beroepskolom. Maar
dat niet alleen. Scholen richten zich steeds
sterker op het aantrekkelijker inkleuren
van de TL. Wettelijke toelaatbaarheid op
het vervolgonderwijs is niet meer voldoende. De zoektocht gaat in de richting van
een sterk inhoudelijk concept, gericht op
de doelgroep, bijvoorbeeld sport, kunst en
cultuur, lifestyle1, kortom een aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving. Deze
concepten zijn bedoeld als vindplaatsen
voor de leerlingen om zich te oriënteren
op beroepenvelden in de techniek, economie, zorg en welzijn of op de groene
sector. Een afgeleide van deze visie is de
opkomst van het tweetalig vmbo. Keuzes
hierin zijn over het algemeen regionaal
bepaald.

loopbaanbegeleiding maakt de TL voor
deze scholen meer betekenisvol. Dat wil
zeggen dat de opleiding enerzijds voldoet
aan de theoretische leerstijl van de leerling, en aan de andere kant de leerling in
staat stelt te reflecteren op talenten en op
vragen als: wie ben ik, wat kan ik en kan
ik wat ik wil. Dat is niet alleen het domein
van de bovenbouw, maar is een integrale
aanpak, zoals onderstaand model laat
zien:

De ervaringen van scholen die het
voortouw nemen bij beroepsoriënterende
concepten zijn veelzijdig, maar in alle gevallen positief. De constatering meer voor
de leerlingen te kunnen betekenen in hun
1
Kijk eens bij het project Lifestyle van het Over- en
Midden Betuwe College in Bemmel.
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Visie
Het doel van het doorlopend intersectoraal programma gebaseerd op (LOB) is dat leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren doorgronden, om zo voorbereid te zijn op
een leven waarin steeds weer keuzes voor opleiding en arbeid gemaakt moeten worden.
Centraal in het LOB-proces staat het ontwikkelen van loopbaancompetenties in een
praktijkgerichte context: capaciteitenreflectie (Wat kan ik?), motievenreflectie (Wat wil ik?),
werkexploratie (Hoe kan mijn werk eruit zien? Waar voel ik me op mijn plaats?),

Onderbouw/Bovenbouw
Leerjaar

Onderbouw
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Belangrijk Keuzemoment
Accent op

Zelfexploratie

Zelfexploratie
Oriëntatie op verschillende arbeidsgebieden

Activiteiten gericht op:
▪▪ HANDEN:
ervaren en voelen
▪▪ HART:
invoelen en voorstellen
▪▪ HOOFD:
reflecteren, analyseren en
concluderen

De leerling:
▪▪ voelt wie hij is en wat
hij kan;
▪▪ droomt over zijn toekomst;
▪▪ praat met anderen
over zijn toekomstdromen;
▪▪ onderzoekt de mogelijkheden voor zichzelf;
▪▪ spreekt met anderen
over zijn wensen en
ambities;
▪▪ houdt zijn ontwikkeling
in een portfolio bij.

De leerling:
▪▪ ervaart de arbeidsgebieden en werkvelden
‘aan den lijve’;
▪▪ bedenkt hoe het is om
in de verschillende
arbeidsgebieden en
werkvelden te werken;
▪▪ praat met anderen
(volwassenen en medeleerlingen) over zijn
opgedane ervaringen
in de verschillende
arbeidsgebieden en
werkvelden;
▪▪ houdt zijn ontwikkeling
in een portfolio bij.

Loopbaancompetenties

Wat kan ik ?

Wat kan ik?
Wat wil ik ?

(bron:SLO)
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loopbaansturing (Hoe maak ik de juiste keuzes?) en netwerken (Wie heb ik daarbij nodig?). De ontwikkeling van loopbaancompetenties wordt gestimuleerd in een
leeromgeving die leerlingen in contact brengt met de praktijk, waarin leerlingen
keuzes kunnen maken en waarin reflectie plaatsvindt op de keuzes en de ervaringen
door met leerlingen daarover in gesprek te gaan. Met hoofd, hart en handen ervaren
en doorlopen leerlingen het keuzeproces.

Bovenbouw
Leerjaar 3

Leerjaar 4
Aan het einde van leerjaar 4 - Opleidingskeuze

Zelfexploratie
Beroepenoriëntatie
Oriëntatie in de verschillende werkvelden
(Opleidingenoriëntatie)

Zelfexploratie
Beroepenoriëntatie
Opleidingsoriëntatie

De leerling:
▪▪ ervaart en onderzoekt de verschillende
werkvelden binnen de arbeidsgebieden ‘aan den lijve’ en verkent daarin
de voor- en nadelen;
▪▪ stelt zich voor hoe het is om in de
betreffende werkvelden te werken;
▪▪ geeft met anderen betekenis aan zijn
ervaringen;
▪▪ legt verbanden tussen zijn ervaringen
en zijn mogelijkheden en wensen;
▪▪ trekt een conclusie;
▪▪ houdt zijn ontwikkeling in een portfolio
bij.

De leerling:
▪▪ kijkt rond in verschillende mbo-opleidingen en ervaart enkele opleidingen
door middel van een proefstudietraject;
▪▪ schat in of de opleiding bij hem past;
▪▪ spreekt met anderen over zijn ervaringen;
▪▪ trekt een conclusie door verbanden te
leggen tussen zijn mogelijkheden en
zijn wensen;
▪▪ houdt zijn ontwikkeling in een portfolio
bij.

Wat kan ik?
Wat wil ik?
Hoe kan mijn werk eruit zien?
Waar voel ik me op mijn plaats?

Wat kan ik?
Wat wil ik?
Hoe kan mijn werk eruit zien?
Waar voel ik me op mijn plaats?
Hoe maak ik de juiste keuzes?
Wie heb ik daarbij nodig?
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De geschetste opbouw doet ook een beroep op de invulling van het pedagogisch/
didactische proces. Niet alleen de loopbaanbegeleiding staat centraal. Ook het
streven naar zelfsturing door de leerling in
zijn of haar leerproces in de gehele route
door de beroepskolom is van belang. De
dialoog tussen het volledige team en de
leerling leidt tot een vorm van gestructureerd vraaggestuurd onderwijs. Niet vanuit
de gedachte dat de leerling dat zelf wel
kan, zoals ooit met de beste bedoelingen
geadopteerd door het concept ‘natuurlijk
leren’. Het proces wordt geleid en, in de
richting van de bovenbouw, begeleid door
het team van vakdocenten, mentoren, de
decaan en eventueel andere interne en
externe begeleiders. Bovendien helpt het
de school om leerlingen actief bij het onderwijs te betrekken, iets wat de Inspectie
in haar Onderwijsverslag onvoldoende
constateert in de TL.
Dat vraagt om een structuur van leergebieden in de onderbouw, waar subteams
van docenten verantwoordelijk zijn voor
lob-projecten. In de bovenbouw zijn interessante combinaties te maken, waardoor
de beroepsoriënterende component in de
TL zich integreert in het totaal van de opleiding. Ook al vormt deze component in
de GL in zichzelf een volwaardig vak, toch
is het aantal lesuren enigszins beperkt,
door de markt genomen vier lesuren per
week. Interessant voor de GL en de TL
is de uitdaging om onderdelen van het
avo-curriculum eraan te koppelen. Heel
voorzichtig stellen we hierbij de gedachte
voor om het aantal lesuren dat traditioneel
wordt ingeroosterd voor de avo-vakken,
nog eens tegen het licht te houden. Op
zijn minst is het aan te bevelen om met het
gehele team te verkennen waar afstem-

ming tussen avo en de beroepsoriënterende component mogelijk is. Daarnaast
is een, in tijd, substantiëler beroepsoriënterend leergebied te organiseren met als
kern het nieuwe intersectorale profiel2, dat
voor de GL beschikbaar is3, aangevuld
met maatschappijleer, ckv en een uur Nederlands. Dit leergebied kan, afhankelijk
van beschikbare licenties, als volwaardig
vak worden afgesloten in het eindexamen
of als certificaat worden meegegeven bij
het diploma. Ook in de wijze van toetsen
kun je variëren, bijvoorbeeld door het
bij wijze van schoolexamen af te ronden
in de vorm van een meesterproef, mede
beoordeeld door vertegenwoordigers van
het mbo.
Hebben we de dilemma’s hiermee nu
opgelost? Een paar wel, wellicht niet allemaal. Wel hopen we vanuit de praktijk
bouwstenen aan te dragen die de TL de
toekomstbestendige positie geeft die het
verdient. Voorwaardelijk in dergelijke
omvangrijke processen is een fijnmazige
structuur van collegiale consultatie en
afstemming op het niveau van docenten
en schoolleiders èn een heldere intern
georganiseerde coördinatie op landelijk
en regionaal niveau. De discussie over de
naamgeving TL of GL is minder interessant. Scholen die licenties voor zowel TL
als GL hebben, kunnen keuzes maken
tussen beide, óf integreren onder één
noemer. Scholen die de licentie voor de
GL missen, hebben volop ruimte om hun
theoretische leerweg breder in te vullen en

2
Op het moment van verschijnen van deze bijdrage
is nog niet vastgesteld welke twee profieldelen worden
aangewezen voor de GL. Houd u daarvoor de website
www.plvi.nl in de gaten.
3
In 2013 namen 15303 leerlingen deel aan het intersectorale GL-programma.
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de leerlingen zicht te geven op de verdere
beroepskolom. We sluiten graag af met
een kijkvenster voor het ontwikkelen van
uw visie. Wilt u sparren, altijd welkom!

Veel succes en vooral veel voldoening bij
dit interessante traject.
Roeland Baaten en Harry Grimmius

kijkpunt de goede vragen
Beweging

Wat brengt het team in beweging
Wat zorgt voor uithoudingsvermogen?

Hoe denken wij daarover?

Loopbaanbegeleiding

Hoe kunnen leerlingen hun talenten en voorkeuren ontdekken?
Hoe krijgt de persoonlijke begeleiding van leerlingen vorm?
Hoe organiseer je de dialoog met de leerling?

Hoe denken wij daarover?

Kern- en keuzeprogramma

Welk deel van het programma is verplicht voor alle leerlingen?
Waar zitten de mogelijkheden voor leerlingen om een deel van het
programma zelf te kiezen?

Hoe denken wij daarover?

Leertijd en
leeromgeving

Hoe gevarieerd is het aanbod aan leeractiviteiten?
Waar zitten de schaalvoordelen van een intersectorale aanpak?

Hoe denken wij daarover?

Relatie
arbeidsmarkt

Hoe wordt werkervaring ingezet in het programma?
Hoe wordt werkervaring georganiseerd?

Hoe denken wij daarover?

Schoolexamen

Hoe flexibel is het PTA?
In hoeverre sluit het SE aan op het CSPE?

Hoe denken wij daarover?

Doorstroming
naar mbo

Welke afspraken heeft de school met het mbo in de regio?
Hoe krijgt de ‘warme overdracht‘ vorm?

Hoe denken wij daarover?
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Jan Duursma: een goed zittende jas
aan een nieuwe haak

TOP mavo; een nieuwe haak voor
de mavo’s van deze tijd.
In vogelvlucht:
Na de invoering in 1968 is de mavo jarenlang de grote emancipatie machine in
het onderwijs geweest. Als de koninklijke
weg naar MTS, MEAO en MDGO heeft de
mavo de basis gelegd voor het Nederlandse middenkader, dat ons mede in de
top 5 van de beste economieën in de wereld heeft gebracht. Menige mavo leerling
heeft zich via mbo en hbo óf via de havo
een weg gestapeld naar een universitaire
studie en/of toppositie.
Sinds 1968 zijn er de nodige veranderingen geweest. De invoering van vmbo met
nieuwe vakken en nieuwe examenprogramma’s, de mogelijkheid voor sommige
scholen ook de GL aan te bieden, gebruik
van ICT en met name de opwaartse
stroom in het hele vo. Daardoor zagen
de mavo scholen de samenstelling van
hun populatie leerlingen veranderen. Toch
slaagden ze erin om hun doorstroom- en
examenrendementen op orde te houden.
De mavo is al die tijd een door ouders
en leerlingen gewaardeerde schoolsoort
gebleven. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het
feit dat het aantal leerlingen in GL en TL
samen al jaren rond de 100.000 schommelt. De laatste jaren in de verhouding
leerlingen 80.000 TL en 20.000 GL. Met

een jaarlijkse omzet van 1 miljard euro
is de mavo een belangrijke factor in ons
onderwijssysteem en de basis voor menige
carrière.
Wolken voor de zon?
De mavo werkt dus en is goed in staat zich
aan te passen. Geen vuiltje aan de lucht!
Maar wie ex-mavo leerlingen spreekt
hoort dat de leerlingen zich te weinig
uitgedaagd voelden, te weinig een basis
hebben voor succes in mbo en havo en
dat ze het onderwijs als weinig aantrekkelijk hebben ervaren. De mavo is aardig
voor zijn leerlingen, sleept ze er door,
maar geeft ze lang niet altijd genoeg mee
om succesvol de stap naar vervolgopleiding, werk en een carrière te maken.
Waar eerder een diploma, zeker dat van
de mavo, een duidelijke pre was, kan nu
worden vastgesteld dat tegenwoordig een
diploma eigenlijk geen diploma meer is.
Het eind van de mavo als probaat emancipatiemiddel?
Hier en daar een donderbui
De mavo is goed, maar voor veel leerlingen niet goed genoeg. Het onderwijs biedt
te weinig uitdaging, het curriculum is niet
actueel en de competenties die nodig zijn
voor succes in vervolgonderwijs en carrière
voor hoogopgeleide werknemers, krijgen
te weinig aandacht. Scholen erkennen dit
ook. Met name deze scholen zijn op zoek
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naar nieuwe profielen om leerlingen meer
te bieden en zich (weer) beter te onderscheiden. Soms om hun bijdrage en opbrengsten
te herijken, soms uit puur lijfsbehoud in slag
om de leerling met andere scholen.
Zo zijn de Techniek-mavo ontstaan, de
ITTL-mavo, de TTO-mavo, de Tech-mavo,
de MedTech-mavo, de Proces Express-mavo,
de Handelsmavo en de sportmavo en
daarnaast ook nog de grijze programma’s
in het AO, de blauwe en witte profielen enz.
enz. Deze ontwikkeling is positief waar het
mobiliseren van de innovatieve kracht van
scholen betreft. Het risico is wel dat al deze
prachtige initiatieven een diffuus beeld gaan
opleveren van wat nu precies de gemengd/
theoretische leerweg is. Dat is niet goed voor
de positie van de mavo. Ongebreidelde
variatie geeft geen focus en kracht. Verder
is het onduidelijk of al deze initiatieven ook
een werkelijke bijdrage leveren aan de behoeften van de jongeren en hun kansen in
vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt van
2017 en later. Dat is een bedreiging voor de
goede naam en positie van de mavo..
Een nieuwe haak
Samengevat vragen drie zaken om de
aandacht van allen die - direct of indirect
- bij de mavo betrokken zijn:
1) Het herijken van de positie van de
mavo en het actualiseren van het curriculum, met als eisen dat het aantrekkelijk is en actueel en bijdraagt aan een
succesvolle doorstroom en carrière.
2) Het organiseren van draagvlak voor
een gemeenschappelijke koers die een
basis legt onder de regionale variëteit.
3) het vaststellen van een raamwerk van
ontwerpprincipes dat professionals
inspireert en kwaliteit stimuleert.

In deze tijd past het niet voor alle scholen
een zelfde jas te maken. Maatwerk is vereist
om de verschillen in leerlingen en in regio’s
goed te kunnen bedienen. Maar wel een
goede haak, waaraan de nieuwe jassen
op een gevalideerde en maatschappelijk
herkenbare wijze kunnen hangen. Het uiteindelijke doel is dat de mavo hierdoor weer
de weg terug inslaat naar de succesvolle,
emanciperende functie die het zoveel jaren
heeft gehad.
Zo’n nieuwe haak moet een herkenbaar
raamwerk zijn voor alle initiatieven in de
mavo c.q. vmbo-gtl. Het moet dan wel om
een herkenbaar en erkend programma
van eisen van gaan. Een haak waaraan alle
scholen hun nieuwe jassen kunnen hangen.
Het raamwerk biedt in ieder geval herkenbaarheid, geeft legitimiteit en ruimte voor
regionaal maatwerk én staat voor een sterk
doorstroomgerichte succes naar mbo, havotop en hbo. Hieronder volgt een summiere
beschrijving van een aantal eisen waaraan
het raamwerk zeker moet gaan voldoen.
De nieuwe haak
Het gaat om het uitwerken van een nieuwe opzet, waarop alle varianten van de
mavo’s van nu en de nabije toekomst zich
kunnen baseren. Deze opzet heeft een
major en minorstructuur en kent geaccrediteerde afsluitingen voor alle onderdelen.
Het raamwerk moet onder meer voldoen
aan de volgende eisen:
1e
Het is gebaseerd op een grondige analyse
van de toekomstige werkgelegenheid (nationale en internationale ontwikkelingen
op gebied van arbeidsmarkt en technologie met daarbij behorende vaardigheden
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2e
Het omvat een herkenbare uitwerking
voor alle betrokkenen (een eenduidige
naamgeving en kwalificatie die leerlingen,
ouders, docenten en vervolgonderwijs
houvast bieden)
3e
Acceptatie door het veld en met overheidslegitimering (herkenbare plaats en
functie in het onderwijsveld gericht op
doorstroom naar hoger beroepsonderwijs
en kaderfuncties)
4e
Eenheid van curriculaire richting en inrichting (beperken van het aantal mogelijkheden om af te sluiten in functionele
onderwijsprogramma’s met koppeling
naar de praktijk. Bijvoorbeeld toegepaste
talen, gecijferdheid, science, technologie,
design, ondernemen, industriële processen, internationale betrekkingen, social
media, netwerken, etc.)
5e
Een uitdagend basisprogramma met
maatwerkmogelijkheden en vereiste
kernvaardigheden (onder meer met het
beheersen van zelfstandig kunnen werken
en onderzoeken, informatie verwerven en
verwerken, werk plannen en evalueren op
kwaliteit).
6e
Het is toekomstbestendig, mede door de
ingevlochten 21st century skills (samenwerken, kennisconstructie, ict geletterdheid, planmatig werken, probleemoplossend denken en creativiteit.

7e
Efficiënte toepassing van nieuwe media.
8e
Focus op doorstroom en succes bij werk
vinden en houden. Leer-, loopbaan-en
werkoriëntatie in de praktijk en met veel
meer tijd en gesprekken.
9e
Evaluatie en verdichting van het programma in de onder- en bovenbouw voor
effectieve ruimte voor de minoren.
10e
Het biedt mogelijkheden voor een internationale component.
Het is wenselijk dat op korte termijn al deze
elementen verder worden uitgewerkt in een
position paper die een indicatie geeft van de
gewenste ontwikkelingsrichting. In aansluiting daarop worden regionale werkconferenties gehouden met het position paper
als vertrekpunt. Er is veel aandacht voor
inventarisatie en draagvlak. Deze elementen
leiden tot een publicatie, waarin de ontwikkelrichting van de mavo staat omschreven.
Het is evident dat alle betrokken partijen
(zoals de leerlingen en hun ouders, scholen,
vervolgscholen, de regionale arbeidsmarkt
en de overheid) van tevoren hun akkoord
geven voor het traject. Deze haak biedt
voor alle scholen de haak om in hun eigen
regio maatwerk te leveren. Een mavo die
top is.
Jan Duursma
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Bart Engbers: De TL op weg naar 2020

Geschiedenis levert geen blauwdruk voor
de toekomst, zij plaatst wel de toekomst
in een perspectief. Mij is gevraagd een
toekomstvisie te schetsen van de TL in
2020. Deze visie plaats ik in een context
van de lange ontwikkeling van het Nederlands onderwijs. Aan bod komen verder
een analyse van de stand van zaken anno
2014 met als boodschap de noodzaak
tot actie, een kijkje in de toekomst van de
samenleving met de gevolgen voor het
onderwijs en ten slotte een houtskoolschets
van een TL anno 2020.
Het Nederlands onderwijs is bijzonder, en
dat is het. Hoewel onderwijspolitiek ook
anno 2014 een strikt nationale aangelegenheid is, zijn veel zaken in Europa
globaal identiek ingericht. Een bekend
voorbeeld daarvan is een vorm van “middenschool” die overal is terug te vinden.
Nederland gaat zijn eigen weg en is die
altijd gegaan. De angst voor elke vorm
van staatsideologie, gepropageerd via de
school, heeft daarbij een heel belangrijke
rol gespeeld. Toch zijn in de geschiedenis
van ons onderwijsbestel momenten aan te
wijzen die een stevige duw in de rug zijn
geweest tot vernieuwing van het onderwijs: begin van de 19e eeuw de invoering
van het klassikale systeem, midden 19e
eeuw de herinrichting van het middelbaar
onderwijs door Thorbecke (HBS o.a.) en
midden 20e eeuw de invoering van de
mammoetwet. Op de vraag of vernieuwing ook verbetering heeft betekend,
kan op afstand gezegd worden dat de

eerste twee een doorslaande verbetering
brachten. De invoering van het klassikale
stelsel betekende afscheid van de chaos in
het klaslokaal, met daarvoor in de plaats
structuur en verbetering van de kwaliteit
van de onderwijzer. De invoering van
o.a. de HBS 5 met veel aandacht voor de
exacte vakken door Thorbecke bestemd
voor de aanstormende burgerij en gevoed
door een depreciatie van het vermolmde
gymnasium waar de oude aristocratie zich
vergenoegd met latijn en grieks bezighield, heeft zonder meer een basis gelegd
voor een wetenschappelijk klimaat in ons
land, dat resulteerde tot de nodige Nobelprijzen aan het eind van de 19e en begin
20e eeuw.
De waardering voor de mammoetwet
is bepaald niet eenduidig. Vanaf het
moment van invoering is er een continue
stroom van ontevredenheid te bespeuren
die ook in allerlei politieke discussies en
beslissingen zijn weerklank vindt. Kort
samengevat is het een strijd tussen lieden
die meer aandacht vragen voor de pedagogische kanten van het onderwijsvak
tegenover de mensen die overbrengen
van kennis sec prioriteit geven.
De huidige stand van zaken in het vo en
m.n. in het vmbo is een uitvloeisel van
dit jarenlange getouwtrek. Polderend om
tot een besluit te komen, ontstond er een
vmbo met daarin de GL en als zoenoffer
de TL. Deze kreeg ook het predicaat vmbo
met als pikant detail dat er geen beroeps-
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component in het rooster werd vastgelegd
i.t.t. de andere leerwegen in het vmbo.
Het was en is een pure avo-opleiding.
Daarmee wil ik geen tekort doen aan alle
fantastische pogingen van TL-scholen om
een zinvolle invulling aan LOB te geven.
Kans van slagen van een vernieuwing is
afhankelijk van de noodzaak tot actie. Die
urgentie tot bewegen vindt zijn oorsprong
in wezenlijke veranderingen in de samenleving. In het begin van de 19e eeuw was
dat de nieuw gecreëerde centrale staat,
die om ordening vroeg; midden 19e eeuw
was dat de ras oprukkende industrialisatie
en de daaraan verbonden emanciperende
burgerij en midden 20e eeuw de doorbraak van het massaonderwijs door de
ongekende toename van de welvaart met
onderwijs als toegang tot de vleespotten
van Egypte.
In de eerste decennia van de 21e eeuw
staan we weer voor een fundamentele
wijziging in onze samenleving. Nu ligt
het accent op het ontstaan van een totaal
nieuwe kennisregulatie met daaraan
verbonden geheel nieuwe communicatiemogelijkheden. De eeuwenoude uitvinding
van de boekdrukkunst wordt bedankt voor
zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de
samenleving. Het was en is een kwestie
van tijd om de eerste seinen op te vangen
dat ook het onderwijs zich zal moeten
beraden op de nieuwe setting van de
samenleving.
De sterkte van een systeem wordt bepaald
door het zwakste onderdeel. Ons onderwijssysteem laat zien dat vooral de TL een
merkwaardige positie heeft: hom noch
kuit. Formeel ondergebracht bij het vmbo,
in de praktijk heel vaak gesitueerd in een

havo/vwo-locatie. Ook qua doorstroom
heeft de TL twee gezichten: 75% gaat door
naar het mbo en 15% naar een havo.
Merkwaardig wordt deze constatering
als je de inhoud van het curriculum van
een TL in ogenschouw neemt. Deze is in
principe samengesteld met avo-vakken
en sluit derhalve beter aan op een vervolg
op de havo dan op het mbo. De discussie over de positie van de TL is via een
zijdeur binnengekomen. Aan de orde was
en is de inhoud van de examens van de
beroepsgerichte vakken in de GL. Kritiek
op de voorliggende voorstellen is o.a.
gericht op de twee verplichte kerndelen
van een sector als centraal examen en het
kaderniveau van de examens. Hoe een
intersectoraal programma vorm krijgt in
de nieuwe structuur is voor een buitenstaander vaag. In het kielzog van deze
verschillen van inzicht kwam de vraag
naar voren: is de discussie over de GL
niet een achterhaalde en zou er niet een
beroepscomponent aan de TL toegevoegd
moeten worden en is daarmee een GL
niet overbodig? Dit is een logische vraag
gezien de doorstroming naar het mbo en
de vele teleurstellingen van TL-leerlingen
over hun gemaakte keuze in het mbo.
Vragen roepen nieuwe vragen op. Een
rapport van de inspectie over de stand van
het onderwijs in Nederland waarin vooral
de TL zeer kritisch beoordeeld werd, was
al in een la verdwenen. Aan de orde was
de inhoud in het algemeen van het onderwijs en de kwaliteit van de leraren van
de TL. In een poging om een toekomst te
schetsen van de TL is het hier niet op zijn
plaats met een vingertje te wijzen. Ik constateer dat leraren en leerlingen in de TL
met een overheidsopdracht te maken hebben die anno 2014 de maatschappelijke
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keuze voor de huidige TL in het verleden
op zijn minst in een nieuw daglicht stelt.
Leerlingen van TL vormen de ruggengraat van de Nederlandse samenleving.
Samen met de havo zijn de TL-leerlingen
een grote meerderheid in het onderwijs.
Ze houden de machine van de economie
draaiende. Zij zijn niet de theoretici, zij zijn
wel de burgers die weten waar het om
gaat. In een kenniseconomie zijn zij de
doeners, zij zijn de fixers.
Iedere docent werkzaam in de TL zal toegeven dat de leerlingen over een gezond
stel hersenen beschikken, maar ook dat zij
een grote behoefte hebben om praktisch
bezig te zijn. Bij de uitvoering van allerlei
projecten wordt dat praktische talent zichtbaar, terwijl projecten in de marge van het
onderwijs plaats vinden en de harde kern
de avo-vakken zijn met een dominante
hang naar cognitie.
Ook vanuit het bedrijfsleven wordt druk
uitgeoefend op de inhoud van het curriculum van de TL. Sinds een dreigend
tekort aan gekwalificeerde technici is men
op zoek naar mogelijke kandidaten voor
de openstaande functies. Een nog niet
aangeboorde grote groep is de TL (en
havo). In de moderne techno-wereld zijn
mensen met een redelijk hoge opleiding
onmisbaar, terwijl de banen op lager
niveau aan het teruglopen zijn. Aandacht
voor een beroepscomponent in de TL
klinkt daarom luid, niet alleen vanuit de
techno-wereld maar ook vanuit de zorg.
Een veel gehoorde retorische vraag in het
onderwijs bij een verandering luidt : hebben we dit al niet eens gedaan? Kortom
vernieuwing is oude wijn, in nieuwe zak-

ken. Deze houding genereert een mentaliteit van: hardlopers zijn doodlopers
en beleidsarm opereren in het onderwijs
voorkomt veel gedoe vergeleken met
scholen waar een verandering serieus
wordt opgepakt. Er lijkt een ongeschreven
onderwijswet te vigeren die luidt: doe wat
je moet doen en laat je niet gek maken
door een nieuwe wind uit Den Haag of
van een directie.
Deze cynische benaderingswijze van ontwikkelingen in het onderwijs veronderstelt
een school die maatschappelijk gezien
geïsoleerd van de samenleving opereert
en met een aardige pr naar ouders en
basisscholen zich staande houdt. Het gaat
om duidelijkheid, structuur, orde om een
paar items te noemen die dominant zijn
om de klassen vol te krijgen.
Er is echter in die samenleving iets aan
de hand dat verder gaat dan oude wijn
in nieuwe zakken. Binnen niet al te lange
tijd worden studenten in staat gesteld via
sociale media hun colleges wereldwijd te
volgen bij de professor naar hun keuze
met de daarbij behorende studiepunten.
Het onderwijs op een universiteit zal zich
vooral focussen op het structureren van al
die wereldwijd verworven kennis. Dit is de
voorhoede in de nieuwe ontwikkelingen,
die zich ook op de TL zullen aandienen.
In de achterhoede speelt zich een nog veel
heftiger en massalere beweging af. Kids
van onder de 4 jaar spelen met groot gemak mee op de sociale media. Een selfie
van een 5-jarige met een tekst als: ik ben
boos, heb ik al ontvangen. En wie heeft
niet een dreumes zien scrollen op zoek
naar een spelletje of een foto van opa.
Het zijn kinderen die pas over een jaar of

25

acht in groep 8 zitten en dan nog aan het
VO moeten beginnen. Anno 2020 is de
kern van de botsing tussen de oude en de
nieuwe school de toegang tot kennis en
de wijze van omgang met die kennis, de
communicatie via de sociale media. Tot nu
toe had de school het alleenrecht over verspreiding van kennis. Dit recht is de school
ontnomen en wordt op heel verschillende
manieren aangeboden.
We staan voor de uitdaging hoe opnieuw
inhoud te geven aan een onderwijs,
waarin kennisdeling maar een aspect van
het onderwijs is. Leraren staan voor die
uitdaging. De school heeft naast een taak
in kennisverspreiding ook een taak om
de leerling in te wijden in de wereld van
omgang met elkaar en arbeid. Wat zijn
de morele uitgangspunten van die nieuwe
informatiemaatschappij waarin de schooljeugd van 2020 zich als vanzelf beweegt,
maar die zo chaotisch is dat daarbij hulp
tot ordening door de jeugd als waardevol
zal worden ervaren? Dit betekent: open
de vensters van de school, gooi de deuren
open, weg met dat typisch schoolgeurtje.
Alleen leraren kunnen dit bewerkstelligen
want de leerlingen wachten allang op het
moment dat dit zal gebeuren. Zij zullen
hun cirkel-denken moeten doorbreken. Ze
zullen moeten erkennen dat de samenleving er een heel nieuwe dimensie bij
heeft gekregen, die niet meer wacht op
toestemming van de oude school.
Scholen staan hierin niet alleen. In de
nieuwe school staan leerlingen, ouders,
leraren, schoolbestuurders en al die stakeholders die straks een beroep doen op de
inzet van deze leerlingen, samen voor een
uitdaging de nieuwe school vorm te geven. De centrale overheid zal terugtredend

zijn en steeds meer in regionaal verband
worden afspraken gemaakt om de school
bij de les te houden.
Afsluitend een houtskoolschets van een
nieuwe TL.
De TL vormt samen met de havo een
nieuwe onderwijssoort, de HT.
De HT is een voorbereiding op hoger
beroepsonderwijs, een vhbo.
Het hoger beroepsonderwijs bestaat uit
het huidige hbo en mbo niveau4.
Examen vinden plaats op basis van “testing by outcome” d.w.z. een leerling laat
in zijn werk zien welk niveau hij heeft. Om
tegemoet te komen aan alle talent is het
mogelijk per vak op een a- of b-level te
werken.
Afhankelijk van de verworven levels wordt
de uitstroom naar mbo of hbo bepaald.
Het HT heeft een beroepscomponent op
niveau.
Het leren is gepersonaliseerd door programma’s, die door de volledige digitalisering maatwerk kunnen leveren.
De leraar is ordebrenger voor de leerling
in de ogenschijnlijke chaotische wereld
van kennis.
De school is een samenwerkingsverband
van docenten, leerlingen, ouders en andere stakeholders zowel in economisch als
maatschappelijk opzicht.
Bert Engbers
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Uitleiding 1: Het zevende profiel

Het programma dat in de plaats komt van
de intersectorale succesnummers technologie, ICT en SDV gaat voorlopig onder de
naam “het zevende profiel”. Er zal nog wel
een betere naam worden bedacht.
Ik hoop dat wel, want kwaadsprekers zullen
er anders misschien “het zwevende profiel”
van maken. Het heeft in ieder geval een tijd
boven de markt gezweefd. Lang nadat er
duidelijkheid was over de andere profielen
bleef er een radiostilte over hoe het 7e
profiel er uit zou komen te zien. Blijkbaar
was het een lastige klus. Eind 2013 kwam
onderstaand schema naar buiten.

Ongeveer rond het verschijnen van dit deel
van TL-thema’s zal er een conceptexamenprogramma verschijnen waarin onderstaand
schema verder is uitgewerkt.
Dat het geen eenvoudige klus was een programma te ontwikkelen dat de veelsoortigheid van de bovengenoemde programma’s
vervangt is helder. Vooral de scholen die nu
SDV aanbieden zullen kritisch kijken wat er
daarvan nog overeind blijft. Het is echter
zaak om het nieuwe programma op zijn
eigen merites te beoordelen en de kansen
die het biedt voor de GTL te onderkennen.

Bovendien bevat het profiel vernieuwende elementen, onder andere multi-mediale en ICTvaardigheden. Op hoofdlijnen is de invulling als volgt:Ron Frinks
Diensten
1. Organiseren van een activiteit

2. Presenteren, promoten, verkopen

Aannemen, organiseren, plannen,
voorbereiden, uitvoeren en opruimen van
een activiteit

Afhankelijk van doel en doelgroep, mondeling
en schriftelijk (digitaal) communiceren en
daarbij een passende mediumkeuze maken

Denk aan: draaiboek opstellen, (milieu)vergunningen, veiligheid, logistiek en
routing, inschakelen deskundigen
Duurzaamheid

Denk aan: nieuwsbrief, telefoongesprek,
verkoopgesprek voeren, social media en
activiteiten op gebied van promotie,
reclame, voorlichten, informeren, etc.

Maatschappelijk
verantwoord

3. Materieel product maken
Producten ontwerpen,
vervaardigen, doorontwikkelen,
repareren

4. Multimediaal product maken
Publiek en
commercieel

Denk aan: werktekeningen lezen, (een deel
van een) product ontwerpen, een
tekenprogramma gebruiken, design,
decoratie belettering, maquette en
prototype maken

Een media-uiting met behulp van
ICT realiseren

Denk aan: een instructie- of voorlichtingsfilm
maken, een website ontwerpen en
samenstellen, een applicatie maken

Producten
Afbeelding 2: invulling op hoofdlijnen
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Samenhang
Zoals uit het denkkader blijkt, staan thema's als duurzaamheid, publiek en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en commercieel handelen centraal. Deze onderwerpen worden vertaald in
de (professionele) kern en op concrete en onderscheidende wijze in de eindtermen per profieldeel
uitgewerkt. Hiermee komen deze thema's tot uiting in het examenprogramma (het ‘wat’) en komen zij

Uitleiding 2: De Hugo van Berkumprijs

De TL-school die in ieder geval in de
ogen van de jury van de Hugo van
Berkumprijs toekomstbestendig wordt geacht, is ’t Ravelijn in Steenbergen, die in
september 2013 de prijs kreeg uitgereikt
uit de handen van onze oud-voorzitter
Hugo van Berkum zelf.
Naast een doeltreffend gebruik van ict
(laptops en inmiddels natuurlijk tablets)
en een onderwijsorganisatie die een stuk
af staat van de traditionele TL met 32
ingeroosterde lessen, heeft de school

enkele jaren geleden het vak technologie
ingevoerd.
Het Platform-TL is uiteraard altijd geïnteresseerd in TL-scholen die vernieuwend
bezig zijn.
Bent of kent u zo’n school, dan willen wij
daar graag van horen. Een mail naar ons
secretariaat of naar Platform-TL@outlook.
com wordt dan zeer gewaardeerd.
Ron Frinks
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