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1. Inleiding 
Voor u ligt de handreiking bij het examenprogramma ‘technologie & toepassing’, hierna afgekort als T&T. Het 

examenprogramma T&T is in nauwe samenwerking met de SLO en onder auspiciën van het ministerie van 

onderwijs, cultuur en wetenschap oorspronkelijk ontwikkeld als een nieuw examenprogramma voor de 

theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze handreiking is een 

voorbeeldmatige uitwerking van het T&T programma. Ze is niet voorschrijvend. Het geeft scholen die met het 

T&T programma willen gaan werken een samenhangend voorbeeld hoe een dergelijk programma omgezet kan 

worden van een examenprogramma in een onderwijsprogramma.  

Het T&T programma is in eerste instantie ontwikkeld met de intentie een hoogwaardige leerroute te 

ontwikkelen voor mavo- en (specifieke) havoleerlingen die baat hebben bij een meer praktisch ingericht 

curriculum waarin de technologische kenmerken van alle sectoren centraal staan' (uit: persbericht "Bèta 

Challenge partners ondertekenen samenwerking voor versterking bètaroute mavo-havo-hbo", dd. 5 juni 2013). 

Er bestaan voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo enerzijds en voor havo/vwo 

anderzijds al (min of meer) vergelijkbare initiatieven, respectievelijk de vakcolleges en het technasium. Voor de 

vmbo-tl en de vmbo-gl bestond geen route die hierin voorzag. 

De initiatiefnemers hebben met dit T&T programma een onderwijsprogramma ontwikkeld in de overtuiging dat 

daarmee het bovenstaande hiaat is opgevuld en in de overtuiging dat veel leerlingen uit deze doelgroep gebaat 

zijn bij een dergelijk programma. 

Het examenprogramma T&T kent uitsluitend een schoolexamen. In tegenstelling tot de overige algemeen 

vormende vakken in de theoretische leerweg zijn de eindtermen van het examenprogramma verwoord in 

graden van ontwikkeling en beheersing van (bètatechnische) vaardigheden en competenties die van belang zijn 

voor een kansrijke doorstroom naar de (technische) opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het 

Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek/NT profiel in het havo. Voornamelijk voor de leerlingen die willen 

doorstromen naar een havo- technasium opleiding ontstaat er door T&T een inhoudelijk passende 

voorbereiding. Daarmee neemt het examenprogramma T&T een unieke plaats in in het onderwijsaanbod van 

de theoretische leerweg en gemengde leerweg. 

In deze handreiking wordt een antwoord gegeven op de onderstaande vragen: 

 Waarom is dit T&T programma ontwikkeld? 

 Hoe kan dit T&T programma inhoudelijk worden gerealiseerd? 

 Wat doen we dan precies in de klas? Welke activiteiten ondernemen we daarvoor?1 

Waar het nodig is wordt ingegaan op de pedagogisch-didactische visie die daaraan ten grondslag ligt.  

Het antwoord op de ‘waarom’ vraag biedt een legitimatie van het T&T programma; het gaat in op de 

geconstateerde mismatch tussen het algemeen voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en 

de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

In de ‘hoe’ vraag wordt ingegaan op de inhoud en opbouw van het examenprogramma en het specifieke 

karakter ervan. Daarin wordt tevens ingegaan op de organisatorische eisen (lessentabel en keuzemomenten) 

die zijn gekoppeld aan het vak T&T.  

Een belangrijk deel van de handreiking gaat over de operationalisering van het examenprogramma naar een 

onderwijsprogramma voor de leerjaren 2, 3 en 4 van de TL(GL) van het vmbo. De docent krijgt in dit deel van 

de handreiking voorbeelden en instrumenten over de wijze waarop het examenprogramma vorm kan worden 

                                                             
1 Overeenkomstig de theorie van Sinek  
http://www.marketingfacts.nl/topic/simon-sinek 

http://www.marketingfacts.nl/topic/simon-sinek
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gegeven. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de leerlingen in hun competentieontwikkeling 

kunnen worden beoordeeld en gevolgd 

Het examenprogramma biedt aan individuele scholen, schoolleiders en docenten ruimte om, binnen de 

gestelde kaders, het onderwijs zelf te ontwikkelen.  

 

 

Uiteraard houden we ons aanbevolen voor suggesties en aanvullingen. 

 

September 2015  

Namens de programmacommissie T&T. 
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2. Doel van de handreiking 

 

2.1 De totstandkoming van de handreiking 
De handreiking is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de SLO. Zij geeft een antwoord op de 

vraag op welke manier het T&T programma van een examenprogramma omgezet kan worden naar een 

onderwijsprogramma. Het examenprogramma is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de SLO, 

het vo, het mbo, hbo en het bedrijfsleven ontwikkeld. Daarbij is zowel gezocht naar een verticale als een 

horizontale verbinding van het onderwijs. Verticaal door een intensieve samenwerking met het Radius College, 

Breda (ROC West-Brabant). Om een doorlopende leer- en ontwikkellijn te realiseren is het examenprogramma 

zoveel mogelijk ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke terminologie. Horizontaal wordt de 

verbinding gelegd met diverse AVO-vakken.  

 

De handreiking en het examenprogramma T&T zijn ontwikkeld in de periode januari 2014 en september 2015. 

Deze eerste versie geldt als basisdocument. In het schooljaar 2015-2016 wordt de handreiking aangevuld met 

een aantal in de praktijk ontwikkelde instrumenten en voorbeelden. In bijgaand overzicht treft u de namen van 

degenen die een bijdrage hebben geleverd aan deze handreiking en examenprogramma T&T . 

 

Naam Instantie 

dhr. dr.ir. M. Meijer Directeur stichting C3 

dhr. drs. R. van Uffelen Leerplanontwikkelaar SLO 

mevr. drs. M. Dijke Stafmedewerker Onderwijs en Innovatie Radius College, ROC 
West-Brabant 

dhr. M. Schoonen Docent Scholengemeenschap ’t Rijks’ Bergen op Zoom 

mevr. drs. E. Ketelaar 
mevr. Ch. Kock 

Pesant Consultancy 

dhr. H.W. Biemans MPM Plaatsvervangend rector Newmancollege Breda, 
programmadirecteur Bèta Challenge Consortium 

 

Op basis van de ervaringen van de participerende scholen en de in de praktijk ontwikkelde onderwijsmaterialen 

is een aantal voorbeelden en instrumenten opgenomen die de scholen kunnen ondersteunen met de 

vaststelling van inhoud, vormgeving en pedagogisch-didactische aanpak van het onderwijsprogramma.  

 

Tot en met het schooljaar 2016-2017 zal de handreiking verder worden uitgewerkt en in definitieve vorm als 

bijlage worden toegevoegd aan het examenprogramma ‘technologie & toepassing.’ 

 

2.2 Voor wie is de handreiking bestemd?  
Deze handreiking is ontwikkeld voor docenten en schoolleiders van de scholen c.q. schoolgemeenschappen die 

het examenprogramma 'technologie & toepassing' aanbieden in het reguliere onderwijsprogramma van de 

gemengde en de theoretische leerweg van het vmbo.  

Voor de schoolleiders biedt de handreiking organisatorische adviezen en voorbeelden met betrekking tot het 

aanbod van vakken in de leerjaren 2, 3 en 4 van de vmbo-tl/gl, de lessentabel en het programma van toetsing 

en afsluiting. Er wordt aandacht besteed aan het invoeringstraject van het nieuwe vak op de school. 

Voor de docenten biedt de handreiking een toelichting op het examenprogramma en de daarin opgenomen 

doelstellingen en werkprocessen. Essentieel daarin is de pedagogisch-didactische visie van waaruit het 

examenprogramma tot stand is gekomen.  

Tevens biedt de handreiking een aantal voorbeelden en instrumenten om tot een adequate vertaling van het 

examenprogramma naar een onderwijsprogramma te komen.  
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2.3 Het examenprogramma technologie & toepassing: de legitimatie  

 

Waarom een nieuw examenprogramma? 
Het examenprogramma T&T is gericht op de verbinding van de TL opleiding met de maatschappelijke en 

economische context. In de afgelopen jaren is er op enkele gebieden kortsluiting ontstaan. Het programma 

herstelt (samengevat): 

 de verbinding tussen vmbo en mbo; 

 de verbinding van het vmbo met de maatschappelijke context van de school; 

 de verbinding van het vmbo met de arbeidsmarkt; 

 de verbinding tussen theorie en praktijk 

Het nieuwe examenprogramma is om drie redenen ontwikkeld. 

 

2.3.1. Aanspreken van talenten  

Ten eerste sluit het volledig danwel hoofdzakelijk theoretische onderwijs in de theoretische respectievelijk 

gemengde leerweg onvoldoende aan bij de veelzijdige talenten van de doelgroep, noch bij de eisen van de 

moderne netwerk- en kennissamenleving waarin de werknemer van de toekomst moet functioneren. Om de 

kandidaten T&T adequaat voor te bereiden op hun toekomstige positie in de arbeidsmarkt worden de volgende 

‘houdingen’ ontwikkeld.  

 een ondernemende houding 

 een onderzoekende houding 

 een ontwerpende houding 

Het profiel van de T&T kandidaat sluit daarop aan: hij2 wordt in de gelegenheid gesteld deze houding te 

ontwikkelen in de periode van het vo en het mbo. 

 

Het profiel van de T&T kandidaat 

Het profiel van de T&T kandidaat (zie bijlage 1) wordt toegelicht en waar mogelijk worden van deze 

houdingsaspecten voorbeelden gegeven en/of nader uitgewerkt.  

 

Een ondernemende houding3.  

De T&T leerling gaat proactief op zoek naar een oplossing (product, ontwerp, advies) die voldoet aan alle 

vooraf gestelde eisen. Hij verandert en verbetert de toepassing van technologie door het introduceren van 

nieuwe ideeën en zoekt naar mogelijkheden tot verbetering. In deze houding manifesteert de leerling zich als 

een zich ontwikkelende, breed opgeleide werknemer van de toekomst. Een werknemer die voldoet aan de 

eisen van deze tijd. Dat wil zeggen: een samenwerkende, creatieve, constructief-kritische, adequaat 

communicerende en klantbewuste beroepsbeoefenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Daar waar 'hij' gebruikt wordt, wordt ook de vrouwelijke vorm (zij/haar) bedoeld. 
3 zie onder andere website SLO over ondernemendheid;  
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/ondernemend-onderwijs/ 

 

‘Ondernemendheid is een overkoepelende term voor een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een 

ondernemende houding houdt voor een leerling in dat de leerling actief op zoek gaat naar kansen om nieuwe 

initiatieven te ontplooien. Maar ook dat de leerling kansen ziet en onderkent en deze aangrijpt. Vervolgens vertaalt 

de leerling deze kansen in concrete acties en bouwt zo aan een ondernemende houding binnen school, werk of privé. 

Ondernemendheid wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor ondernemerschap.‘ 

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en kansen 

benutten. De boeken wat vaker dicht en partners uit de (directe) schoolomgeving betrekken bij het onderwijs’.  

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/ondernemend-onderwijs/
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De ondernemende leerling4 onderscheidt zich door zijn houding en vaardigheden.  

 

 
Blauwe lijn      : gemiddelde score T&T leerling (beoogd) 

Oranje oppervlak : gemiddelde vmbo TL leerling 

 

En wat betekent dat voor de docent en de schoolleiders? Wat we vragen van de leerling mag ook gevraagd 

worden van de docent en de schoolleider. Wordt deze houding ontwikkeld bij de jongere generatie dan zijn de 

docent en de schoolleider per definitie het voorbeeld: zij leven voor wat van de leerling wordt verlangd. 

 

 

                                                             
4 Laat de leerlingen een eerste 'test' doen op benjijondernemend.nl 

http://benjijondernemend.nl/
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Een onderzoekende houding.5  

De T&T kandidaat is nieuwsgierig naar de toepassingsmogelijkheden van technologie in de context van 

verschillende bètawerelden en – beroepen (zie bijlage 2). Hij stelt kritische vragen bij problemen, 

verschijnselen en opdrachten. Hij analyseert problemen, wil de wereld begrijpen. 

Om de leerling in staat te stellen een onderzoeks- c.q. een ontwerpopdracht adequaat uit te voeren is de 

ontwikkeling van strategieën om tot probleemoplossing te komen essentieel. Een veel ingezette strategie 

(fasen van onderzoek en fasen van ontwerpproces) wordt hier kort beschreven. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar voetnoot 5.  

 

          

O n d e rz o e k e n

E v a lu e re n

E x p e rim e n te re n

E x p e rim e n tv o o rs te l

O p lo s s in g e n  b e d e n k e n

P ro b le e m -d e f in it ie

A n a lys e  va n  e e n  v e rs c h ijn s e l

 
 

Een onderzoeksprobleem start veelal met een oriëntatie op een verschijnsel: een mismatch tussen de theorie 
en de waargenomen feiten. De probleemanalyse concentreert zich op de bestudering van het verschijnsel en 
het activeren van beschikbare theorie ter verklaring van de waarnemingen. 
 

 

                                                             
5 zie voor een theoretische beschrijving:  http://145.103.105.199/Techniek12/Tech12plus.html 

 

Natuurwetenschap en techniek hebben een 
verschillende oriëntatie. Simpel geformuleerd 
hebben de natuurwetenschappen tot doel de 
fysische wereld om ons heen te begrijpen en heeft 
de techniek tot doel deze wereld te veranderen. De 
opbrengst van natuurwetenschappelijk onderzoek is 
kennis.  
Een goede theorie moet verschijnselen immers 

betrouwbaar beschrijven, verklaren en voorspellen. 

http://145.103.105.199/Techniek12/Tech12plus.html
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Voorbeeld onderzoeksopdracht luchtzuivering  

Probleem 

In een vliegtuig verblijven driehonderd mensen uit alle 

windstreken urenlang samen in die nauwe buis. Rode, 

prikkende ogen, een droge keel, verkoudheid, griep, 

SARS: een vliegtuig kan ook een bron van besmetting 

zijn! Reden te meer om de luchtzuivering in vliegtuigen 

eens onder de loep te nemen! 

 

Opdracht 
Welke eisen moeten gesteld worden aan de luchtzuivering in vliegtuig? Stoffen moeten 

gefilterd worden, het binnenmilieu moet aangenaam zijn en bacteriële besmetting worden 

vermeden. Analyseer het probleem.  

Welke eisen stel je aan het binnenmilieu van een vliegtuig? Verzin zoveel mogelijk zaken die 

van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de cabinelucht. Vul je antwoord in op het werkblad. 

Eén voorbeeld is reeds gegeven. 

 

 

Een ontwerpende houding.  
De T&T kandidaat laat zien dat hij een voorgelegd probleem uit een technologische context voor zichzelf kan 

verwoorden in begrijpelijke taal. Hij werkt op een structurele manier aan het ontwerp van een oplossing.  

 

O n tw e rp e n

E v a lu e re n

P ro to typ e  b o u w e n

O n tw e rp v o o rs te l

O p lo s s in g e n  b e d e n k e n

P ro b le e m -d e f in it ie

P ro b le e m -a n a lyse

  

 

De ontwerpopdracht 

 

Probleem analyseren en beschrijven 
Vertrekpunt voor een ontwerpopdracht is steeds een herkenbare klant of opdrachtgever met 

een probleem. Leerlingen moeten zich met de inhoud van de opdracht kunnen identificeren en 

gesignaleerde behoeften en wensen kunnen vertalen in ontwerpeisen. Dit vormt een startpunt 

Een ontwerpprobleem start met een oriëntatie 
op mensen: een mismatch tussen de bestaande 
wereld en de behoeften van een doelgroep of 
opdrachtgever. Bij de probleemanalyse gaat het 
erom een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
de behoeften en de tekortkomingen van 
beschikbare oplossingen. 
De opbrengst van technische ontwerpactiviteiten 
bestaat uit producten. De kwaliteit van een 
technisch ontwerp wordt vooral bepaald door de 
bruikbaarheid voor de doelgroep. 
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voor elke ontwerpopdracht. Dit is niet alleen belangrijk voor de algemene beeldvorming over 

techniek, maar ook voor de motivatie. 

  

Programma van eisen opstellen 
Leerlingen moeten ontwerpeisen tenminste voor een deel uit een gegeven context kunnen 

afleiden en globaal geformuleerde behoeften zo nodig kunnen (her)formuleren in toetsbare 

eisen. Om de identificatie te versterken kan ook gewerkt worden met een bevraagbare 

probleemhebber of opdrachtgever.  

 

(Deel)uitwerkingen bedenken 
Ontwerpproblemen kennen geen unieke oplossingen. Het gaat veelal om het zoeken van het 

beste alternatief uit meerdere mogelijke uitwerkingen. Leerlingen moeten daarom in staat zijn 

meerdere alternatieve uitwerkingen voor het gegeven ontwerpprobleem te verzinnen.  

 

Ontwerpvoorstel formuleren 
Leerlingen moeten, uitgaande van alternatieve uitwerkingen, beargumenteerd een 

ontwerpvoorstel kunnen genereren, waarbij zowel rekening wordt gehouden met het 

programma van eisen als met voor hen beschikbare materialen en voorzieningen.  

 

Ontwerp realiseren 
Leerlingen moeten het ontwerpvoorstel kunnen omzetten in een werkend prototype, gebruik 

makend van voor hen beschikbare materialen en voorzieningen.  

 

Ontwerp testen en evalueren 
Leerlingen moeten kunnen nagaan in hoeverre het geconstrueerde prototype voldoet aan het 

geformuleerde programma van eisen en voorstellen kunnen doen voor verbetering. 

 

 

Voorbeeld ontwerpopdracht (als vervolg op de onderzoeksopdracht) 

 

 

 

 

 

 

Hulpvragen / ondersteunende opdrachten bij deze opdracht: 
1. Wat moet er allemaal uit de lucht gezuiverd worden in een vliegtuig? Welke stoffen 

bevinden zich in de cabine-atmosfeer van een vol passagiersvliegtuig? Vul op het 

werkblad alle stoffen in die uit de lucht gezuiverd moeten worden. 

 

2. Het feit dat het systeem in een vliegtuig moet gaan functioneren is een extra moeilijkheid. 

Welke problemen kom je bij het ontwerp van een luchtzuiveringssysteem voor vliegtuigen 

tegen die je bij eenzelfde ontwerp voor een kantoorgebouw niet of in mindere mate 

tegenkomt? Vul je antwoord in op het werkblad. 

 

3. Welke filters en methoden zijn geschikt om aan de bij vraag 2 en 3 opgestelde eisen te 

voldoen? Zoek met je groep informatie op over de meest geschikte methode om aan elke 

gestelde eis te voldoen. Houd hierbij rekening met het feit dat het systeem toegepast moet 

Per groepje van drie leerlingen gaan jullie een luchtzuiveringssysteem voor 
vliegtuigen ontwerpen. Je stelt allereerst een programma van eisen op voor 
het te ontwerpen systeem. Jullie vertalen de door jullie bedachte eisen naar 
concrete voorzieningen aan het zuiveringssysteem. Tenslotte maak je een 
ontwerptekening van het systeem en stellen jullie richtlijnen op voor de 
handhaving van zuivere lucht in vliegtuigen. 
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kunnen worden in een vliegtuig met de bijbehorende beperkingen (vraag 4). Gebruik het 

werkblad. 

 

4. Maak een schematisch ontwerp van jullie luchtzuiveringssysteem. Geef hierbij duidelijk 

aan welke zuiveringselementen jullie toepassen in het ontwerp om aan de gestelde eisen 

te voldoen. Licht toe in welke volgorde de zuivering van de lucht plaatsvindt en waarom. 

Gebruik hierbij het werkblad. 

 

Samenvattend voldoet de T&T kandidaat in de eindexamensituatie aan het volgende profiel: 

           

2.3.2. De verbinding in de onderwijsketen 

Ten tweede biedt het examenprogramma de mogelijkheid om, zowel inhoudelijk als in pedagogisch-didactische 

zin, de brug te slaan tussen het vmbo TL (GL) en het mbo niveau 4 in de vorm van doorlopende leerlijnen. De 

samenwerking tussen vmbo en mbo spitst zich toe op twee gebieden: 

 waar mogelijk een inhoudelijke afstemming door middel van parallelprogramma’s (verdieping, 

versnellings- en verbredingsprogramma’s); 

 de afstemming op de pedagogisch-didactische aanpak binnen de twee onderscheiden instellingen.  

 

 

Het examenprogramma T&T heeft als 

eerste doel: de diplomering van de 

kandidaten. In het examenprogramma 

zijn geen specifieke eisen gesteld met 

betrekking tot de doorgaande leerlijn 

naar de technische opleidingen in het 

mbo. 
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In samenwerking met het Newmancollege Breda heeft het Radius College (ROC West-Brabant) een template 

ontwikkeld voor de doorlopende leerlijn. 

  

Afhankelijk van de mogelijkheden in de 

regio kunnen er wel leerlijnen worden 

ontwikkeld gericht op de versnelling, 

verbreding en verdieping van de 

opleiding. Een voorbeeld hiervan door 

middel van een template.  
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Template doorlopende leerlijn TL-mbo niveau 4 

 

 
Doorlopende Leerlijn 

 

VMBO Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 

Doel Voorlichting Radius College 
en oriëntatie op de 
leerlijnen: 
- Mediavormgeving (MVG) 
- ICT Beheer (ICB) 
- ICT Ontwikkelaars (ICO) 

Inhoudelijke kennismaking met 
het vakgebied 

Verdiepend onderwijs 
vakgebied plus 
kennismaking Radius 
didactiek 

Opzet Voorlichting + kleine 
opdracht. Radius docenten 
beoordelen de opdracht 
einde werkdag mee. 

Een student werkt gedurende 
een week (in groepjes) aan een 
opdracht. Student rouleert niet 
tenzij initiële keuze fout blijkt; 
hier gaan we flexibel mee om. 

Een dag in de week 
meelopen 

Voor wie? Alle leerlingen Leerlingen die die richting 
gekozen hebben. Er heeft dus 
voorsortering plaats gevonden 
n.a.v. de voorlichting 

Leerlingen die de 
betreffende richting hebben 
gekozen in leerjaar 3 

Van wie? 1. Team Mediavormgeving 
2. Team ICT (gecombineerd) 

1. Team MVG 
2. Team ICB 
3. Team ICO 

1. Team MVG 
2. Team ICB 
3. Team ICO 

Duur 1 dag 1 week 1 dag in de week gedurende 
een semester 

Locatie VMBO Uitgangspunt: Radius College Radius College 

Wanneer? 2016, kalenderweek 3 
18.01 t/m 22.01 
 

2016, kalenderweek 13 
29.03 t/m 01.04 (4 dagen) 

Maatwerk: 
- HC: 1/2 dag semester 1 
- NC: 1 dag semester 2 

Lesweek Radius 
College 

Periode 2 week 8 Periode 3 week 8  

Aantal studenten 
(schatting) 

School X: 35 
School Y: 42 
School Z: 63 

  

 

2.3.3. Ontsluiting van de wereld van techniek 
Ten derde ontsluit het examenprogramma T&T de wereld van wetenschap en technologie voor de leerlingen 

die, in praktische zin, tot op heden volstrekt buiten beeld is gebleven. Alle sectoren kunnen hierbij in beeld 

komen: techniek, zorg & welzijn, administratie en ‘groen’.  Opdrachten en/of projecten die in het kader van 

T&T worden uitgevoerd hebben per definitie een technisch probleem als basis. In alle sectoren is sprake van 

hoogwaardige technische toepassingen en daarmee wordt de weg geopend naar een rijke variatie aan 

opdrachten die per definitie actueel zijn. 
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2.4 Doelen T&T 
De legitimatie van het examenprogramma en het gewenste leerlingenprofiel geven impliciet de doelstellingen 

aan van het examenprogramma T&T: 

 de juiste leerling op de juiste plek. Dat wil zeggen dat de jongere een bewuste keuze voor de 

vervolgopleiding maakt op basis van zijn eigen interesses, ontwikkeling, talenten en vaardigheden;  

 de talentontwikkeling bevorderen. Dat wil zeggen dat jongeren en hun begeleiders talenten herkennen en 

erkennen, waarna die verder ontwikkeld worden; 

 de leerlingen voelen zich aangesproken op en erkend in hun talenten en zien op basis van opgedane 

ervaringen de mogelijkheden voor een bètaloopbaan c.q. bèta-opleiding ((h)erkenning van competenties 

(zie bijlage 3).  

 de leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om, onder begeleiding van zijn docenten en vaak met in 

samenwerking met medeleerlingen en externe partijen, hun competenties verder te ontwikkelen in een 

onderwijsvorm waarin theorie en praktijk aan elkaar zijn gekoppeld.  

 

 

 

Leerlingen krijgen zicht op en werken in een 

complexe maatschappelijke en economische 

omgeving. Van de leerling wordt een 

kritische en actieve houding verwacht in een 

onderwijssysteem waarin kennisconsumptie 

is vervangen door kenniscreatie. Een 

intensieve vorm van leren die het niet 

makkelijker maar wel uitdagender maakt. 
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De aansluiting op de actualiteit 

Met het examenprogramma T&T wordt een impuls gegeven aan toekomstbestendig vmbo-onderwijs. Gezien 

de adviezen van onder andere de Onderwijsraad6 en de beleidsvoornemens van het ministerie van OCW op de 

aangegeven terreinen is het een uitdagende stap in de verbinding van theorie en praktijk in het theoretische 

onderwijs. 

We kunnen de actuele vraagstukken in het onderwijs samenvatten in vier categorieën: 

1. de aandacht voor loopbaanoriëntatie; de verbinding met de arbeidsmarkt; 

2. de samenwerking tussen de elkaar opvolgende onderwijsniveaus, in dit kader vmbo en mbo 

(ontschotting, ketensamenwerking); 

3. het belang van en de samenwerking met de partijen uit maatschappelijke context van de school met 

name bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen (netwerken); 

4. de talentontwikkeling van leerlingen; er is een toenemende aandacht voor uitdagend onderwijs dat is 

afgestemd op de affiniteit en capaciteit van de leerling (gepersonaliseerd leren en subjectificatie7 zijn 

hierin sleutelbegrippen). 

 

  

                                                             
6 Zie hiervoor de publicaties op de website van de Onderwijsraad: www.onderwijsraad.nl 

 Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap, 19 juni 2015;  

 Advies Een onderwijsstelsel met veerkracht, 8 december 2014;  

 Advies Een eigentijds curriculum, 19 mei 2014; 

 Advies Overgangen in het onderwijs, 3 maart 2014. 
7 Deze term komt van Gert Biesta, onderwijspedagoog die drie functies van het onderwijs onderscheidt: kwalificatie, socialisatie en 
subjectificatie. Zie onder andere http://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/  

http://www.onderwijsraad.nl/
http://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
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3. De plaats van het nieuwe examenprogramma 
 

3.1. Regelgeving  
Dit examenprogramma is met toestemming van het ministerie van OCW tot stand gekomen. Tot en met het 

schooljaar 2016-2017 wordt het examenprogramma, gebruik makend van de experimenteerruimte die is 

geboden door het ministerie van OCW, aangeboden op twaalf scholen c.q. schoolgemeenschappen in 

Nederland. In deze periode wordt het examenprogramma getoetst en waar noodzakelijk bijgesteld en/of 

aangevuld. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal het examenprogramma worden bijgesteld en, afhankelijk van 

het wetgevingstraject, formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde - en/of theoretische 

leerweg. 
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4. Het examenprogramma 8 
Bij de modernisering van de examenprogramma’s van de bètavakken is in het afgelopen decennium uitgegaan 

van het context- conceptprincipe. Het examenprogramma T&T sluit daarbij aan.  

 

4.1 T&T concepten 
De T&T concepten zijn geen vakinhoudelijke concepten in traditionele zin. Vakinhoudelijke concepten hebben 

betrekking op kennis, vaardigheden en/of houdingen die door leerlingen moeten worden aangeleerd om ze te 

kunnen reproduceren, dan wel toe te passen in andere situaties. Deze ontbreken in het examenprogramma 

T&T. Het programma is gebaseerd op opdrachten die ruimte laten voor diverse probleemoplossingen. 

Omdat er vooraf niet gezegd kan worden welke opdrachten worden voorgelegd, kan er ook niet vooraf bepaald 

worden welke vakinhoudelijke concepten de leerling zich eigen moet maken. De gewenste kennis, 

vaardigheden en houdingen zijn door de aard van het T&T-onderwijs afhankelijk van de aard van de (lokale en 

regionale) realistische opdracht en de context waarbinnen de opdracht of het probleem is gegeven. Dat 

betekent dat het verwerven van kennis, vaardigheden of houdingen geen doel op zich is maar een middel om 

tot probleemoplossing te komen.  

Uiteraard zal de leerling wel moeten beschikken over de noodzakelijke algemene kennis om te komen tot het 

gewenste eindresultaat van de ontwikkellijnen.  

 

4.2 Context(en)  
In het voorgaande is aangegeven dat de opdrachten die aan de leerlingen worden voorgelegd gebaseerd zijn op 

realistische problemen van bedrijven en / of maatschappelijke instellingen. De bedrijven en instellingen 

vertegenwoordigen een of meerdere van de zeven bèta-werelden die de context vormen waarbinnen de 

opdrachten worden uitgewerkt. 

 

                                                             
8 Voor het examenprogramma Technologie & Toepassing verwijzen we naar de bijlagen. 
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De zeven bètawerelden worden in het bètamentality-model beschreven. Recent is daar een nieuwe invulling 

aan gegeven door techniektalent.nu waarin de beschrijving en voorbeelden zijn aangepast aan de vmbo 

leerlingen. Daarin worden ook verschillende beroepen vermeld die nu en mogelijk in de toekomst in de 

betreffende bèta wereld voorkomen. Voor docenten en leerlingen biedt de omschrijving van deze werelden 

een algemeen kader van waaruit wordt gewerkt. Het is zeker niet de bedoeling om de kennis van de bèta-

werelden tot doel te verheffen.  

De zeven bèta-werelden volgens het bètamentality model: 

    

Voorbeeld verwerkingsopdracht met betrekking tot de bèta wereld 

Loopbaanoriëntatie 
Dit hoofdstuk wordt in de mentorles behandeld. Je levert de opdrachten in op je Drive, map 

“loopbaanoriëntatie” met als titel “voeding en gezondheid”. 

 

Onderzoek naar de Bètawereld  
Perfetti-van Melle past binnen de bètawereld “Food and Vitality” of, anders gezegd, “voeding 

en gezondheid”. Je gaat in gesprek met een aantal medewerkers van het bedrijf. Daarnaast 

gaan we, om een breder beeld te krijgen, de bètawereld achter het bedrijf bekijken. Dit 

gebeurt voor een gedeelte in de studieles. 

 

Voeding & Vitaliteit 
Deze wereld heeft van alles te maken met de vraag hoe we gezond kunnen blijven! Denk aan 

bewegen en goed eten. Dankzij de wereld van voeding & gezondheid krijgen te dikke kinderen 

of kinderen met ADHD de kans om hulp te krijgen.  

Eten en drinken doe je elke dag. Maar vraag je je wel eens af waarom die nieuwe vla zo 

bijzonder smaakt? Er komt veel bij kijken om al die toetjes en andere nieuwe producten te 

maken. Voordat de nieuwste sauzen en vla in het schap van de supermarkt liggen, moet er 

veel onderzoek gedaan worden. 
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Gezond leven, dat wil je ook. In eten zitten verschillende stoffen. Van alles heb je een 

bepaalde hoeveelheid nodig. Verkeerd eten kan leiden tot gezondheidsproblemen en 

overgewicht. Wie verstand heeft van gezond voedsel, kan andere mensen helpen en 

adviseren om gezonder te leven. 

In de wereld van Voeding & Gezondheid is techniek super belangrijk. Van fitnessapparaten tot 

je elektrische tandenborstel, techniek helpt ons gezond te worden en te blijven. 

 

Werken in de bètawereld voeding en vitaliteit 

LOB-opdracht  
Lees de bijgevoegde tekst over werken in de bètawereld voeding en vitaliteit. Beantwoord 

daarna de volgende vragen:  

 Noem 5 beroepen die bij deze wereld passen. 

Kies 1 beroep dat je het meest aanspreekt en beantwoord de volgende vragen: 

 Noem 3 activiteiten die bij dit beroep passen. 

 Welke opleiding heb je nodig om dit beroep te kunnen/mogen uitoefenen? 

 Waar kan je deze opleiding in de buurt van Breda volgen? 

 Noem 3 kwaliteiten die je moet bezitten om een succesvolle beroepsbeoefenaar te zijn. 

 Noem 2 eigenschappen die minder belangrijk zijn. 

  

Werken in de wereld van voeding en vitaliteit 
De hele dag met eten en drinken bezig zijn, omdat het je werk is. Hoe lijkt je dat? Je helpt en 

begeleidt mensen. Het is werk waarvoor creativiteit nodig is. Wie bijvoorbeeld werkt als kok, 

voedingsassistent of begeleider in een fitnesscentrum, houdt zich bezig met voedsel. In deze 

wereld kun je mensen helpen om ongezonde eet- en leefgewoonten af te leren. Dat is 

afwisselend werk. 

Ook in de zorg moet je verstand van voeding hebben. Je moet wel weten wat voor stoffen in al 

dat voedsel zit, zoals melk, vlees en granen of snoep en chocolade. Je weet alles over 

vitamines, mineralen, vet en koolhydraten, maar ook van smaken en vormen. Met die kennis 

kun je ook nieuwe voedingsmiddelen helpen ontwikkelen: bijvoorbeeld een nieuwe smaak 

soep of een nieuw, gezond toetje. Je kunt als laborant meewerken aan het ontwikkelen van 

een nieuwe smaak of kleur kauwgom, maar ook aan hoe we de producten die we eten nog 

gezonder kunnen maken. Dat is niet alleen handig voor ons, maar ook voor mensen in droge, 

Afrikaanse landen waar het vinden van genoeg en gezond voedsel lastig kan zijn.  

Het is belangrijk werk dat elke dag nodig is. Misschien is dat ook jouw toekomst?  

 

Voorbeeld beroepen: 

 Orthopedisch technisch medewerker  

 “ Ik zorg dat mensen met een lichamelijke beperking met hulpmiddelen weer kunnen lopen. 

Bijvoorbeeld met krukken of speciale schoenen. Mooi en heel precies werk, voor dankbare 

patiënten.” 

 Voedingsoperator  

 “Veel voedsel in de winkel is in de fabriek gemaakt en ik zorg ervoor dat alles daar goed 

verloopt. Ik heb afwisselende werktijden maar daardoor ook veel vrije tijd.” 

 Productontwikkelaar 

 “Ik weet alles van voeding, ingrediënten en smaakstoffen én ik heb gevoel voor marketing. 

Voeding wordt door mij niet alleen gezonder, maar ook verkoopbaar.” 
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5. Samenhangend implementeren: het curriculaire spinnenweb 
 

 5.1 Het spinnenweb9 
De implementatie van een nieuw examenprogramma is een complex proces. Voor zover het de 

verantwoordelijkheid van de schoolleiding betreft, wordt daarop later ingegaan.  

Voor het ontwikkelteam van docenten is het van belang de diverse aspecten in onderling samenhangend 

verband te ontwikkelen. Een verhelderende manier om een en ander in samenhang te visualiseren is het 

zogenaamde curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). De kern van een leerplan betreft doorgaans de 

doelen en inhouden van het leren. Veranderingen in die kern veronderstellen meestal ook wijzigingen in 

andere leerplanonderdelen. Bij de implementatie van het examenprogramma T&T kunnen we dan ook 

gemakshalve starten bij de gestelde doelen. 

 

De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar de tien onderdelen van het curriculum die elk 

een vraag over het (plannen van) leren door leerlingen betreffen. In het spinnenweb fungeert het onderdeel 

‘visie’ als centrale, verbindende schakel, de overige onderdelen (leerplanaspecten) worden doorgaans 

ontwikkeld vanuit die visie.10 Idealiter zijn ze ook met elkaar verbonden zodat er sprake is van consistentie en 

samenhang. De metafoor van het spinnenweb onderstreept het kwetsbare karakter van een curriculum. 

Wijzigen de leerdoelen, dan heeft dat consequenties naar alle andere facetten. In het geval van het 

examenprogramma T&T veranderen niet alleen de doelen, maar zullen ook de docentenrollen, de 

leeromgeving, het toetsen enzovoort aangepast moeten worden. Spinnenwebben zijn weliswaar enigszins 

flexibel maar dreigen toch te scheuren als er te hard en eenzijdig aan een willekeurige draad getrokken wordt 

zonder dat de andere draden meebewegen. 

In de volgende paragrafen worden de diverse lijnen van het spinnenweb nader uitgewerkt. Omdat de visie (zie 

bijlage 4) de verbindende schakel is tussen alle overige onderdelen gaan we eerst in op de pedagogisch-

didactische uitgangspunten die het fundament vormen van het T&T programma. 

                                                             
9 Zie hiervoor: http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Personaliseren/SpinnenwebSLO.pdf  
10 Zie hiervoor paragraaf 5.2  

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Personaliseren/SpinnenwebSLO.pdf
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5.2 De (pedagogisch-didactische) visie (waartoe leren zij?) 
Het examenprogramma T&T richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die een premisse 

vormen voor een succesvolle loopbaan in het mbo-hbo traject of het havo. De nadere uitwerking van het 

programma biedt mogelijkheden om te komen tot leerarrangementen op regionaal niveau. Hierdoor kan er, 

naar inhoud en didactiek, een brug worden geslagen van vmbo naar mbo, (ontschotting en 

ketensamenwerking), het bedrijfsleven en naar het NG/NT profiel van het havo.  

Kern van de visie op T&T onderwijs is dat de (identiteits) ontwikkeling van de leerlingen mogelijk wordt 

gemaakt door middel van een realistische leeromgeving en een realistische leerinhoud. Door uit te gaan van 

ervaringen en geleverde prestaties in realistische praktijksituaties worden zij in de gelegenheid gesteld zichzelf 

te leren kennen en krijgen daarmee antwoord op de volgende vragen:  

a. Waar liggen mijn talenten en wat wil ik daarnaast verder ontwikkelen? 

b. Welk beroepenveld past bij mijn capaciteiten, affiniteiten en mijn waardeoriëntatie? 

c. Langs welke weg kan ik mijn doel bereiken? 

Het examenprogramma gaat op basis van deze kernvragen uit van twee leer- en ontwikkellijnen. Ze worden 

hier kort aangehaald en verder uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

5.2.1. De ontwikkeling van arbeidsidentiteit  

Om een goede keuze te kunnen maken ten aanzien van de vervolgopleiding of het beroep is het in eerste 

instantie noodzakelijk dat de jongere een realistisch beeld heeft van de verschillende soorten bedrijven in de 

bètatechnische sector, de bedrijfsactiviteiten en de beroepsactiviteiten die daarin worden uitgevoerd. In 

tweede instantie moet de jongere de mogelijkheid krijgen een goed zelfbeeld te ontwikkelen op basis van 

reflectievragen als: 

 'Wat kan ik?’  

 ‘Waarvoor ben ik geschikt?’ 

 ‘Wie ben ik?’   

 ‘Wat vind ik leuk?’  

 ‘Wat spreekt mij aan?’ 

 

         

 

Om de keuze voor de vervolgopleiding en de eigen beroepsontwikkeling bewust te kunnen maken zijn 

ervaringen, gevolgd door een reflectie daarop, noodzakelijk. Ervaringen opdoen en het delen ervan zijn 
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onderdeel van de activiteiten in het T&T programma. Uitgaande van activiteiten die in toenemende mate aan 

respectievelijk in de (beroeps)praktijk ontleend en uitgevoerd worden, maken leerlingen een koppeling met 

daarvoor noodzakelijk opleidingen. De leerling kijkt als het ware door de wolk van opleidingen naar de 

beroepspraktijk en gaat van daaruit terug naar het aanbod van opleidingen. 

 

Bij activiteiten kan gedacht worden aan bedrijfsexcursies, gesprekken met beroepsbeoefenaren, stages, het 

uitvoeren van een deelopdracht in het bedrijf of de maatschappelijke instelling en het bezoeken en 

ondernemen van activiteiten op een MBO opleiding. Iedere ervaring voegt waarde toe aan het tot dan toe 

ontwikkelde zelfbeeld en de identiteit van de leerling.  

Van belang zijn daarbij de succeservaringen die de leerling heeft gehad en de betekenis daarvan voor zijn 

vervolgstappen (kan ik dit en wil ik dit?). Belangrijk daarbij zijn ook in het verleden gemaakte fouten; ook zij 

hebben hun toegevoegde waarde. Om dat zelfbeeld gestalte te geven is het belangrijk dat de jongere:  

 zich competent voelt (gevoel dat je het aan kan, ik kan dit) (competentie); 

 ervaart dat er een bepaalde mate van zelfregulering is (ik kan het zelf, ik krijg de ruimte om het zelf 

aan te pakken, gevoel van autonomie); 

 voelt dat datgene dat hij inbrengt er toe doet (waarde toekenning); 

 te horen krijgt wat anderen zeggen over zijn kunnen (reflectie, belang van relaties=verbondenheid). 

De drie-eenheid van relatie-autonomie-competentie wordt gezien als de sleutel tot de verhoging van de 

motivatie van de jongeren in het onderwijs. 
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5.2.2.  Realistische opdrachten: een korte introductie11 

Om jongeren gemotiveerd te krijgen voor de bètatechnische richting is uitdagend, aansprekend onderwijs 

vereist. De jongere voelt dan dat de activiteit in het lesprogramma ook realistisch is en zich afspeelt in de 

actuele beroepswereld. Pas dan is er een mogelijkheid zich te identificeren met een beroep, opleiding of een 

maatschappelijke context. 

Om die motivatie vast te houden moet de jongere ervaren waarom hij zich iets eigen moet maken of een 

handeling moet verrichten. Met andere woorden: de leerling ervaart alles wat in het lesprogramma wordt 

uitgevoerd als functioneel (‘Het is essentieel, het doet er toe, het is noodzakelijk) om de opdracht succesvol te 

kunnen volbrengen. Dit vereist dat het doel waar naar toe gewerkt wordt helder is voor de jongere en direct 

een gevoel oproept van ‘zich competent voelen’,  ‘dat is haalbaar’ en ‘dit kan ik (met enige hulp)’.  

Tijdens de opdracht ervaart de leerling een ‘need to know’ en een ‘need to act’. In de lessituatie zie je dan 

leerlingen die aan de slag zijn, weten wat ze doen en waarom ze dat doen. Een externe opdrachtgever maakt 

het mogelijk om de 'buitenwereld' zichtbaar te maken voor de leerling. Daarnaast heeft de betrokkenheid van 

een externe opdrachtgever, waarvoor een prestatie geleverd wordt, een sterk motiverende werking.  

De instructie van de docent of begeleider gaat alleen over concepten, regels en procedures die noodzakelijk 

zijn om de opdracht te volbrengen. De rol van docent is hierin primair begeleidend, coachend. We komen 

hierop terug in de paragraaf over ‘de rollen van de docent’ (par.5.5.). 

 

5.3 De leerdoelen (waarheen leren zij?) 
De leerdoelen van het T&T programma zijn als gedragsindicatoren vastgelegd. De leerling laat in de 

werkprocessen zien of hij voldoet aan het gewenste gedrag. Het gaat hier om adequaat handelen van de 

leerling.  

Hoe leert een leerling adequaat te handelen in verschillende denkbare situaties?  

Adequaat handelen, betekent het ontwikkelen van een houding: ‘ik wil weten hoe dit zit!’ (onderzoekende 

houding), ‘ik wil dit beter maken!’ (ontwerpende houding) en ‘ik zie een mogelijkheid om …!’ (ondernemende 

houding). Dat is alleen mogelijk als de leerling beschikt over een bepaalde mate van autonomie waarin hij zelf 

beslissingen kan nemen, initiatieven kan ontplooien en vooral fouten mag maken om daarvan te leren. Het is 

de docent die in zijn diverse rollen (instructeur, coach, mentor, inhoudsdeskundige, pedagoog, didacticus) deze 

ruimte biedt. Het is de leerling die leert om op verantwoorde wijze gebruik te maken van zijn relatieve 

autonomie. 

Om de gestelde doelen te halen wordt er een actieve houding van de leerlingen verwacht. Hij zal zelf moeten 

handelen, nadenken en reflecteren om zelf te ontdekken wat hij kan, waar zijn interesses liggen en welke 

talenten hij heeft. De leerling neemt op basis van de opdrachten initiatieven en onderneemt activiteiten om de 

gestelde doelen te bereiken, samen met medeleerlingen of individueel. Door samen te werken wordt er 

gesproken over datgene dat men doet/moet doen of gaat gebruiken. Tijdens dat proces worden perspectieven 

geschetst, meningen gevormd en bijgesteld. Deze fase is essentieel in het leerproces. De kennis en ervaringen 

worden als vanzelf geïnternaliseerd. De rol van de begeleider is gericht op het stellen van goede vragen, 

grenzen stellen, andere invalshoeken schetsen, getoond gedrag spiegelen aan verwacht gedrag en vooral ook 

stimuleren en motiveren. 

                                                             
11 Zie ook paragraaf 5.4.2.2. 
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Een voorbeeld van geformuleerde leerdoelen uit het examenprogramma, geoperationaliseerd in een 

werkproces, vindt u op de volgende pagina. Hierin is het verband aangegeven tussen de gewenste 

gedragsindicatoren, het werkproces en de te ontwikkelen competenties. 
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12 De hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007). 

LEER- EN ONTWIKKELTAAK 1: De kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten 

WERKPROCES 1.1.  

Oriënteert zich op de opdracht 
COMPETENTIES12 

GEDRAGSINDICATOREN  

De kandidaat….. 

RESULTAAT 

Gewenst resultaat van dit werkproces: 

De kandidaat heeft zich, in samenwerking 

met anderen, georiënteerd op de opdracht en 

komt op systematische wijze tot een helder 

beeld van het probleem of de vraagstelling. 

 

 

 

 

 

1.1 E. Samenwerken en 

overleggen 

vraagt de mening en ideeën van anderen (leerlingen, experts) om tot een 

plan van aanpak te komen; 

stimuleert anderen aantoonbaar om hun opvattingen en ideeën in te 

brengen; 

1.1 J. Formuleren en 

rapporteren 

formuleert een probleem of vraagstelling zelf in begrijpelijke taal; 

1.1 N. Onderzoeken scheidt hoofd- en bijzaken; 

haalt uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie om tot de 

kern van het probleem te komen; 

stelt de juiste vragen aan de opdrachtgever om informatie te verkrijgen; 

onderzoekt de vraag of opdracht vanuit meerdere invalshoeken; 

maakt gebruik van bestaande technologische kennis in de oriëntatie op de 

vraag of opdracht; 
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5.4 De leerinhoud (wat leren de leerlingen?) en de leeractiviteiten (hoe leren de 

leerlingen?)  
 

5.4.1. Wat leren de leerlingen? 

De kern van het examenprogramma T&T bestaat uit twee ontwikkellijnen die zijn gericht op de ontwikkeling van 

vaardigheden en kennis van de kandidaat.  

 

5.4.1.a. Leer- en ontwikkellijn ‘opdrachten’ 

De eerste ontwikkellijn is de presentatie en oplevering van opdrachtresultaten die tot stand komen in nauwe 

samenwerking met een opdrachtgever uit het bedrijfsleven of een maatschappelijke instelling. Deze ontwikkellijn 

kent vier werkprocessen. Het gewenste eindresultaat van deze ontwikkellijn is in het examenprogramma als volgt 

omschreven: 

Werkproces 1: de kandidaat oriënteert zich op de opdracht 
‘De kandidaat heeft zich georiënteerd in samenwerking met anderen op de opdracht en komt op 
systematische wijze tot een helder beeld van het probleem of de vraagstelling’. 
 
Werkproces 2: de kandidaat maakt een passend ontwerp (planning) 
‘Het ontwerp en plan van aanpak zijn goedgekeurd door de opdrachtgever en minimaal voorzien 
van: doelen, taakverdeling, materialen, middelen, kosten, tijdspad, tussenevaluaties. Het 
ontwerp heeft een duidelijke relatie met het programma van eisen’. 

 
Werkproces 3: de kandidaat voert de opdracht uit 
‘De opdracht is, in samenwerking met anderen, systematisch volgens specificaties uitgevoerd’. 

 
Werkproces 4: de kandidaat rondt de opdracht af 
‘Het eindproduct wordt opgeleverd volgens specificaties en overgedragen aan de opdrachtgever 
zodat deze in staat is het eindproduct te beheren c.q. te gebruiken’. 
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5.4.1.b. De tweede leerlijn: LOB  
Er zijn diverse redenen aan te geven, waarom er is gekozen voor een specifieke leerlijn LOB.  

 Om de relatie van school en maatschappelijke-economische context te verankeren. Om de leerlingen weer in 

verbinding te brengen met hun dagelijkse leefwereld in algemeen maatschappelijke en economische zin.  

 Recente inzichten in het verloop van keuzeprocessen tonen aan dat keuzeprocessen sterk verbeteren als de 

leerlingen de gelegenheid krijgen om ervaringen op te doen in de beroepspraktijk van alledag. Tijdens de 

activiteiten kunnen beroepsbeoefenaren adviezen geven in het kader van de opdracht en/of vanuit het 

beroep.  

 

Het eindresultaat van deze ontwikkellijn, die bestaat uit twee werkprocessen, is als volgt in het 

examenprogramma omschreven: 

 

Werkproces 1: Oriënteert zich op bètatechnische functies en beroepen 

‘De kandidaat heeft zich een beeld gevormd van kennis, vaardigheden en houdingen van beroepen 

binnen de zeven bèta werelden. De kandidaat kan verschillen en overeenkomsten benoemen. Hij 

heeft een beginnend idee over verschillende functies en een realistisch beeld van een werkdag in de 

zeven bèta werelden’. 

 

Werkproces 2: Reflecteert op en ontwikkelt het eigen handelen 

‘De kandidaat heeft voortdurend gereflecteerd op zijn eigen handelen, heeft medeleerlingen, 

opdrachtgevers en docenten gevraagd om feedback op zijn werk en heeft deze informatie gebruikt 

om zijn eigen handelen te ontwikkelen. Op basis van de reflectie komt de kandidaat tot een meer 

beargumenteerde keuze (inzicht in eigen motieven en eigen kwaliteiten) voor een vervolgopleiding’. 

 

Begeleide reflectie 13 

Reflectie is opgenomen bij de gewenste einddoelen in de ontwikkellijnen van het examenprogramma T&T. 

Reflectie speelt zowel een rol bij de LOB ontwikkellijn als bij de ontwikkellijn ‘opleveren van opdrachten.'  

Wat is reflectie? Een eenvoudige werkdefinitie: 

‘Reflectie is het mentale vermogen om bewust na te denken over je ervaring, je verworven kennis, inzicht en je 

ontwikkelde houding met als doel jezelf te verbeteren’. 

De eenvoud van de werkdefinitie staat in schril contrast met de discussie over de mogelijkheden van een 12-16 

jarige om te kunnen reflecteren. We pleiten dan ook voor een intensieve vorm van ‘begeleide reflectie.' 

Richtinggevende vragen hierbij zijn (de vragen refereren aan het ui-model van Korthagen): 

 Omschrijf je de situatie en omgeving? 

 Onderzoek je kritisch je gedrag? 

 Stel je vragen over je eigen vaardigheden? 

 Achterhaal je je motivatie of overtuigingen? 

 Sta je stil bij je identiteit? 

 Is er oog voor je dieperliggende drijfveren? 

De leerling leert zichzelf kennen en weet waar zijn sterke en ontwikkelpunten liggen. Het reflectiegesprek heeft 

altijd een positief-kritische insteek.  

 

                                                             
13 In de bijlagen treft u een uitgebreide handreiking  
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De vragen die gesteld worden, hebben de volgende kenmerken: 

 de vragen staan zo dicht mogelijk in het hier en nu;  

 ze staan zo dicht mogelijk bij de leerling kind zelf; 

 het zijn enkelvoudige vragen;  

 ze zijn zo concreet mogelijk.  
 

Een beproefde methode is de STARR methode. Hierin worden de leerlingen bevraagd op hun specifieke rol in het 

werkproces. Het brengt de leerlingen tot inzicht en zelfkennis.  

Situatie  Wat was de situatie?  

 Wat was de aanleiding?  

 Wie waren er bij betrokken?  

 Waar?  

 Wanneer?  

Taak  Wat was in deze situatie jouw taak/doel?  

 Wat werd er van je verwacht?  

 Wat verwachtte je zelf van deze situatie?  

 Wat wilde je bereiken?  

 Wat vond je dat moest gebeuren?  

Actie  Wat heb je concreet gezegd of gedaan?  

 Wat heb je gedaan? Wat dacht je?  

 Wat voelde je?  

 Wat deden de anderen?  

 Wat denk je dat ze wilden, dachten of voelden?  

 En toen?  

Resultaat  Wat was het resultaat?  

 Hoe is het afgelopen?  

 Hoe reageerden de andere betrokkenen?  

Reflectie  Wat leer je uit deze situatie?  

 Wat is het belangrijkste?  

 Hoe staat dat wat je zelf deed, dacht en voelde in verhouding tot wat de ander 
deed, dacht en voelde?  
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Onderstaande schema’s geven het soort vragen aan die je kunt stellen in verschillende fases om leerlingen meer 
verantwoordelijk te laten zijn voor het leren.  
 

Vragen stellen 
tijdens de 
voorbereiding  
Stappen  

Onderzoeksvragen van de 
coachende leraar  

Vragen aan de leerling 

Stellen van een 
doel  

 Wat is de motivatie van de 
leerling?  

 Welke leervraag stelt de leerling?  

 Welk doel wil of moet hij 
bereiken?  

 Is deze doelstelling ook voor mij 
acceptabel?  

 Moet ik onderhandelen?  

 Hoe groot is de realiteitswaarde 
van zijn plan?  

 Vertel eens wat je precies 
wilt doen?  

 Vertel eens waarom dit voor 
jou belangrijk is?  

 Wat wil je leren?  

 Op welke vragen wil je een 
antwoord krijgen?  

 Welk eindresultaat wil je 
bereiken?  

 Wanneer ben je tevreden 
over je werk?  

 Hoe ziet dat er dan uit?  

Verkennen van de 
werkelijkheid  

 Kan de leerling tot een keuze 
komen?  

 Kan de leerling de informatie 
herkennen die er echt toe doet?  

 Is er sprake van een goede 
samenwerking?  

 Brainstorm in kleine groep  

 Wat weet je er al van?  

 Wat vind jij er van?  

 Wat denken anderen ervan, 
volgens jou?  

 Wat is jouw inschatting: kun 
je dit maken/oplossen?  

 Waarom denk je van wel of 
van niet?  

Bedenken van 
opties  

 Heeft de leerling een plan om de 
leervraag te onderzoeken?  

 Heeft de leerling een reëel beeld 
van wat een goede oplossing 
zou zijn voor het gestelde 
probleem?  

 Heeft de leerling voldoende 
alternatieven tot zijn 
beschikking? 

 Hoeveel hulp heeft de leerling 
nodig?  

 Hoe kan ik?  

 Wanneer denk je dat dit 
probleem is opgelost?  

 Wat heb je nodig om tot een 
antwoord/oplossing te 
komen?  

 Welke ideeën heb je tot nu 
toe verzameld?  

 Zijn al deze ideeën 
uitvoerbaar?  

 Wat denk je dat het beste 
zou zijn?  

Maken van 
afspraken  

Heeft de leerling een goed zicht op de aanpak?  
Hoe reëel is dit beeld?  
Is het plan van aanpak concreet genoeg?  
Kun je hier echt zelfstandig mee aan het werk?  

 

Vragen stellen 
tijdens de 
uitvoering  
Stappen  

Onderzoeksvragen van de 
coachende leraar  

Vragen aan de leerling  

Stellen van een 
doel  

 Houdt de leerling het doel voor 
ogen?  

 Hoe gaat het tot nu toe?  

 Wat ben je aan het leren?  

 Waar ben je naar op zoek?  

 Wat heb je al bereikt?  
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 Moet je je leerdoel 
bijstellen?  

Verkennen van 
een situatie  

 Is de leerling voldoende 
vasthoudend in het uitvoeren van 
het plan van aanpak?  

 Komen de leerlingen in het 
groepje wel allemaal aan bod?  

 Welke belemmeringen komt de 
leerling tegen?  

 Zijn dit interne belemmeringen 
(spanning) of externe 
(materialen?)  

 Wat heeft de leerling 
ondernomen en welk effect had 
dat?  

 Wat heeft de leerling ervan 
geleerd? 

 Wat ben je aan het doen?  

 Vind je dat het goed gaat?  

 Komen je verwachtingen 
uit?  

 Waarom denk je dat?  

 Welke stappen heb je gezet 
en welke moet je nog 
zetten?  

 Waar ben jij heel tevreden 
over?  

 Kom je verder op deze 
manier?  

 Welk probleem kom je 
tegen?  

 Vind je dat je plan/aanpak 
veranderd moet worden of 
juist niet?  

 Wat zou je nooit meer zo 
aanpakken? Waarom niet? 

Bedenken van 
opties  

 Leer ik ze wel om te leren?  

 Welke hulpbronnen zijn 
beschikbaar  

 Eventueel brainstorm met 
kinderen. In tweetallen of 
kleine groep.  

 Wat wil je concreet 
veranderen in je plan?  

 Wat heb je nodig om goed 
door te kunnen gaan?  

 Bij wie kun je hulp vragen en 
wanneer?  

Maken van 
afspraken  

 Zijn de afspraken concreet?  

 Zijn de afspraken reëel?  

 Is het haalbaar in tijd?  

 Hoe ga je het aanpakken?  

 Wat zijn jouw stappen?  

 Wat doe je eerst en wat 
dan?  

 Wanneer ben je klaar?  

 Hoeveel tijd heb je nodig om 
dit te doen?  

 Klopt het met de tijd die je 
nog tot je beschikking hebt?  

 

Vragen stellen 
tijdens de 
evaluatie  
Stappen  

Onderzoeksvragen van de 
coachende leraar  

Vragen aan de leerling 

Stellen van een 
doel  

 Is het gestelde doel gehaald?   Welk eindresultaat wilde je 
bereiken?  

 Ben je klaar met je taak? 
Waaruit blijkt dat?  

Verkennen van 
een situatie  

 Zijn er nog zaken die opgelost 
moeten worden?  

 Welk blijvend leereffect is er?  

 Heb je het goed gedaan, net 
zo goed als je had gedacht?  

 Heb je je planning gehaald?  

 Zijn je verwachtingen 
uitgekomen?  
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 Wat vind je van het 
resultaat?  

 Wat heb je geleerd?  

 Wat heb je ontdekt?  

Bedenken van 
opties  

 Welke mogelijkheden zijn er om 
binnen de gestelde tijd nog 
verbeteringen aan te brengen?  

 Zou je het anders hebben 
kunnen doen?  

 Zou je het een tweede keer 
net zo doen, of anders?  

 Wat hoop je daarmee te 
bereiken?  

 Wat hoop je daarmee te 
voorkomen?  

Maken van 
afspraken  

 Wat hebben de leerlingen ervan 
geleerd?  

 En wat heb ik ervan geleerd?  

 Wat heb je aan dit werkstuk, 
aan deze  

 

5.4.2. Leeractiviteiten 

Het examenvak T&T programma is gebaseerd op de gewenste competentie-ontwikkeling van leerlingen uit de 

vmbo-tl en de vmbo-gl. Het is een opdracht-gestuurd onderwijscurriculum waarbij de opdrachten ontleend 

worden aan actuele vraagstukken, geformuleerd in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen 

of middelbare beroepsopleidingen.  

De leerling voert binnen het examenprogramma, in samenwerking met andere leerlingen, opdrachten uit. Bij de 

uitvoering van de opdrachten maakt de leerling gebruik van zijn kennis en vaardigheden en de kennis en 

vaardigheden van anderen. T&T zelf heeft geen kennisdoelen in het examenprogramma. Voor de uitvoering van 

de leeractiviteiten is de leerling afhankelijk van kennis en vaardigheden die hij bij andere vakken heeft geleerd 

c.q. ontwikkeld. Per definitie vereist T&T een multidisciplinaire aanpak. De relatie met andere vakken in de TL is 

daarmee bepaald. 

5.4.2.1. Relatie T&T met overige (bèta) vakken  

Uiteraard zijn de concepten die zijn geformuleerd in de examenprogramma’s van de overige vakken (bijvoorbeeld 

aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, economie)- en zeker van de bètavakken (wiskunde, 

natuurkunde, scheikunde, biologie) van belang voor zover ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

opdrachtresultaat. Ze worden echter niet afzonderlijk geëxamineerd in het kader van het T&T examen. Tal van 

verbindingen zijn er te leggen wanneer we de stap willen zetten van ons gefragmenteerd onderwijs naar een 

curriculum in samenhang. De ontwikkeling in het hoger onderwijs (snijvlakstudies) en het mbo (cross-sectorale 

programma’s) bieden daarbij een uitdagend referentiekader. 

Het onderwijs in de talen  

T&T kan door zijn specifieke opzet als vliegwiel dienen voor de bevordering van vakoverstijgend, interdisciplinair 

onderwijs. De verbinding van T&T met het onderwijs in de talen is eenvoudig te leggen. Een adequate 

verslaglegging, de opbouw van het portfolio, evaluatie en reflectieverslagen, de presentatie van de opdrachten 

(in het Nederlands of in een moderne vreemde taal) en het houden van interviews zijn elementen die onder 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de secties kunnen worden opgepakt (zie bijlage 5).  

 

Ict en audiovisuele vormgeving 

Toepassingen van ict en van audiovisuele vormgeving (beeldende kunst) kunnen hun diensten bewijzen met 

betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van presentatietechnieken, verzamelen en 

interpreteren van data en het opzoeken, interpreteren en analyseren van digitale informatiebronnen. 
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Levensbeschouwing, zaakvakken 

Het ethisch vraagstuk met betrekking tot de ontwikkeling van technologische toepassingen kan zijn plaats krijgen 

bij levensbeschouwing, geschiedenis en maatschappijleer.  

 

De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie14 

Bijzondere aandacht vraagt de verbinding van het T&T programma met de ‘kennisbasis natuurwetenschappen en 

technologie voor de onderbouw VO.' Bij de bestudering van de integrale doelen van technologie, natuurkunde, 

scheikunde, fysische geografie en biologie voor het vmbo is de mogelijkheid en noodzaak tot integratie van de 

kennisbasis in de leerjaren 2 en 3 van de vmbo-tl (gl) evident. Met name de verbinding met de kennisbasis voor 

technologie is voor de hand liggend zoals uit de inleiding van de kennisbasis voor technologie blijkt: 

‘Technologie speelt een grote rol in de moderne samenleving. In het dagelijkse leven gebruiken we bijvoorbeeld 

technologie om voedsel te bereiden en te conserveren, het huis te verwarmen, te communiceren met anderen, ons 

te verplaatsen en gezond te blijven. Ook op de werkvloer wordt veel technologie gebruikt. Zonder 

energievoorziening, communicatietechnologie en medische technologie zou de samenleving er heel anders uit 

zien. 

Kennis over techniek is in de moderne samenleving van belang voor elke burger: bij het aanschaffen en gebruik 

van producten maar ook om mee te kunnen praten en beslissen over technische ontwikkelingen die grote 

gevolgen kunnen hebben voor de toekomst, zoals voor het klimaat, het milieu, de gezondheid en de 

beschikbaarheid van grondstoffen en energie. Ons land heeft ook veel deskundige mensen nodig om technologie 

te ontwikkelen, toe te passen en te onderhouden'. 

In de kennisbasis wordt uitgebreid ingegaan op de ontwerpvaardigheden en de onderzoekvaardigheden, naast 

een ondernemende houding de kern van het examenprogramma T&T. De integrale doelen van technologie zijn in 

de kennisbasis als volgt verwoord:  

‘De leerling kan: 

1. een product maken en daarbij de keuze van gereedschappen en materialen uitleggen met behulp van 

vakinhouden (bijvoorbeeld het begrip ‘systeem’);  

2. een ontwerpprobleem oplossen met gebruikmaking van begrippen en denkwijzen (bijvoorbeeld 

modelleren en optimaliseren);  

3. op grond van overwegingen van functie en duurzaamheid en met gebruikmaking van kennis van 

veiligheids- en gezondheidsnormen en risico’s een product kunnen waarderen naar deze eigenschappen’.  

 

5.4.2.2. Realistische opdrachten 

Het T&T programma werkt, zoals eerder is aangegeven, met realistische opdrachten om de verbinding van het 

onderwijs met de maatschappelijke en economische realiteit tot stand te brengen.  

Wat betekent dit voor het lesprogramma? 

Voor het lesprogramma betekent dit dat de kandidaten opdrachten uitvoeren die gegeven worden door het 

bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen of een mbo-sector. Op die manier is datgene wat gedaan moet 

worden dicht bij de realiteit en kan de leerling er betekenis aan geven. De combinatie met het bedrijfsleven zorgt 

tevens voor een gedegen oriëntatie op studie en beroep. Het bevordert de motivatie en ondersteunt het te 

ontwikkelen zelfbeeld. 

                                                             
LOB. 14 Zie hiervoor: http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/ 

 

http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/
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Een opdracht kan worden gezien als een cascade van leerlingactiviteiten. De eisen die aan die volgorde worden 

gesteld zijn: 

 leerlingen moeten ervaren dat hun intuïtieve idee over hoe de opdracht volbracht kan worden (je bouwt 

op datgene dat hij zelf al inbrengt) in lijn is met datgene dat ze moeten doen;  

 zowel de onderscheiden activiteiten als de volgorde waarin de activiteiten uitgevoerd worden als logisch 

en functioneel ervaren en zijn relevant om de opdracht succesvol te volbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend: wat is kenmerkend voor het T&T programma, welke trefwoorden kunnen we aan de hand van de 

visie accentueren? 

 

 

Wat betekent het voor de opdracht? 

 is afkomstig van het bedrijfsleven; 

 moet zodanig zijn dat leerlingen denken dat ze die kunnen volbrengen in de beschikbare tijd; 

 moet aansprekend zijn voor de doelgroep; 

 moet een beroepscontext bevatten: de beoefenaar, de beroepsactiviteiten (de werkwijze, de 

benodigde kennis, instrumenten) en een gelegenheid bieden om een ervaring in het 

betreffende bedrijf op te doen. 

Wat betekent het voor de programma onderdelen in de loopbaanoriëntatie? Om een realistisch beeld te 

krijgen van de beroeps- en bedrijfsactiviteiten moet er binnen de opdracht gelegenheid zijn voor: 

 interactie met de beroepsbeoefenaar (Wat doe je? Wat verdien je? Wat heb je ervoor nodig? 

Werk je samen met anderen?). 

 een oriëntatie op de bedrijfspraktijk (Wat gebeurt er? Waarom doet men dit? Hoe verloopt een 

werkdag? ). 
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Uit de praktijk: een opdracht 

Een voorbeeld van een opdracht voor mavo 3 (Newmancollege, Breda) die is ontwikkeld en uitgevoerd in 

samenwerking met het Markiezaat College in Bergen op Zoom. In deze opdracht komen de leerinhouden en de 

leeractiviteiten in beeld. De context waarin de opdracht is geformuleerd is het beroep van procesoperator. Er is 

sprake van een externe opdrachtgever die betrokken is geweest bij: 

a. de formulering van de opdracht 

b. het bieden van materiele faciliteiten 

c. de beoordeling van de leerlingen 

Aan de opdracht is ook een competitie-element toegevoegd. De winnende groep (= de groep die als beste 

voldeed aan alle vooraf gestelde producteisen) gaat 1 dag naar het Markiezaat om 100 liter van het product te 

maken.  

 

 

1 Situatie 

Het Markiezaat College in Bergen op Zoom biedt een mbo-opleiding tot procesoperator. Daar leren 

studenten hoe het productieproces van allerlei producten verloopt en aangestuurd wordt. De opleiding 

beschikt over een echte brouwerij waarin de studenten praktijklessen volgen. In deze brouwerij sturen 

studenten het hele productieproces van bier: van grondstoffen tot eindproduct. 

Om ook vmbo-leerlingen kennis te laten maken met het vak van procesoperator stelt het Markiezaat 

College de brouwerij ter beschikking aan middelbare scholen. Maar omdat bier een alcoholhoudend 

product is, kunnen middelbare scholieren niet met dit product werken. Er is dus een ander product 

nodig, dat wel gebruik moet maken van dezelfde ingrediënten. 

 

 2 Opdracht 

Maak een bereidingsplan waarmee middelbare scholieren uit een halffabricaat van bier een frisdrank 

kunnen maken die geen alcohol bevat maar in smaak en beleving toch een bier-gevoel geeft. 

Programma van eisen 

● De basis van de frisdrank is bier dat nog niet vergist is, dit bevat geen alcohol. 

● De frisdrank is voorzien van een duidelijk recept en bereidingsplan. 

● De frisdrank is gericht op leerlingen uit het vmbo 

● Tijdens het bereiden van jullie frisdrank krijgt de leerling een goed beeld van  

het beroep van procesoperator. 

Planning 

In week 20 van 11-05-2015 is de introductie door het Markiezaat college 

In week 26 van 22-06-2015 is de afsluiting 

BCP-opdracht Frisdrank uit bier 

klas: mavo 3 

periode: 4 

opdrachtgever: Markiezaat College  

Bergen op Zoom  

Procestechniek, procesoperator 
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3 Specificaties  

 Wat verwacht de opdrachtgever van de kandidaat? 

 Welk gedrag verwachten we van de kandidaat in elke fase van de uitvoering? 

 Reflecteert de kandidaat naar verwachting en legt hij zijn ervaringen, bevindingen en conclusies 

vast? (van belang voor de beoordeling) 

 Welk verband kunnen we zien tussen het verwacht gedrag en de benoemde competenties in het 

examenprogramma? 

 

De specificaties worden hieronder per fase gegeven. Aan de gedragsindicatoren zijn de competenties 

uit het examenprogramma gekoppeld. 

 

Fase 1: Oriënteren 

● Het logboek is aangemaakt, en gedeeld met alle groepsgenoten.  

- Welke bijdrage heb jij geleverd aan het logboek? 

- Waren er onderdelen in het logboek die je (nog)niet kon invullen? 

 

1.3 S. Kwaliteit leveren 
 

 werkt zorgvuldig en zoveel mogelijk volgens beproefde 
methoden; 

 

● De opdrachtgever verwacht een gedetailleerde planning waarin per les staat aangegeven met 

welk onderdeel van de opdracht je bezig bent. 

- Welke bijdrage heb jij geleverd aan de planning? 

- Wat heb je afgesproken om te zorgen dat jullie de planning gaan gebruiken? 

 

1.2 Q. Plannen en organiseren 
 

 formuleert duidelijke en concrete doelen; 

 brengt (deel) activiteiten van te voren in kaart; 

 plant de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in; 

 stelt vast welke mensen en middelen nodig zijn om het werk 
uit te voeren; 

 formuleert het plan van aanpak op logische en kritische wijze. 

 

● De opdrachtgever verwacht een overzicht waarin voor vijf verschillende frisdranken verschillen 

in kaart zijn gebracht zoals zoet, zuur, bitter, helderheid, koolzuur en geur. Gebruik hiervoor het 

formulier dat op de laatste bladzijde in de bijlage staat. 

- Beschrijf hoe jullie als groep het formulier hebben ingevuld. 

- Over welke smaken waren jullie het niet allemaal eens, hoe hebben jullie dit opgelost? 

 

1.1 E. Samenwerken en 
overleggen 
 

 vraagt de mening en ideeën van anderen (leerlingen, 
experts) om tot een plan van aanpak te komen; 

 stimuleert anderen aantoonbaar om hun opvattingen en 
ideeën in te brengen. 

 

 

Fase 2: Voorbereiden 

● De opdrachtgever verwacht een blokschema van het brouwproces van bier. Maak het schema 

volgens de methode in de bijlage 

- Waar hebben jullie de informatie vandaan die nodig was om dit blokschema te maken? 
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- Hoe hebben jullie gecontroleerd of het schema klopt? 

 

1.2 M. Analyseren bedenkt 
verschillende alternatieve 
oplossingen; 
 
 

 selecteert op basis van de verzamelde informatie de beste 
oplossing; 

 toetst of het gekozen ontwerp (de ontwerpplanning) 
uitvoerbaar is; 

 toetst kritisch of het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen 
van de opdrachtgever of de gevraagde oplossing. 

 

● De opdrachtgever verwacht een lijst met mogelijke ingrediënten voor jullie frisdrank. Bij elk 

ingrediënt is aangegeven wat het toevoegt aan de frisdrank wat betreft smaak, geur, kleur, enz. 

De ingrediënten moeten te koop zijn in de supermarkt. 

- Beschrijf hoe de keuze voor deze ingrediënten is gemaakt. 

- Wat vond je moeilijk aan deze opdracht? 

 

1.1 J. Formuleren en 
rapporteren 
 

 formuleert een probleem of vraagstelling zelf in begrijpelijke 
taal. 

1.1 N. Onderzoeken  scheidt hoofd- en bijzaken; 

 haalt uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste 
informatie om tot de  

 kern van het probleem te komen. 

 

● Een compleet en goed ingevuld logboek. 

- Wat was jouw bijdrage aan het logboek? 

- Vertel waar jullie zijn afgeweken van de planning en hoe dit zo is gekomen. 

 

1.3 S. Kwaliteit leveren 
 
 

 werkt zorgvuldig en zoveel mogelijk volgens beproefde 
methoden. 

 

 

Fase 3: Uitvoeren 

● De opdrachtgever verwacht voor ieder experiment een practicumaanvraag die je laat 

goedkeuren door de docent. 

- Beschrijf kort welke experimenten jullie hebben uitgevoerd en wat het resultaat was. 

- Wat was jouw bijdrage bij het invullen van de practicum aanvraag? 

- plaats hier een aanvraag formulier dat jij zelf hebt ingevuld. 

 

1.3 A. Beslissen en activiteiten  
Initiëren 

 neemt zelf het initiatief om plannen in acties om te zetten; 
 

1.3 E. Samenwerken en  
overleggen 
 

 overlegt bij uitvoering van (deel)taken tijdig en regelmatig met 
projectleden; 

 benoemt problemen duidelijk en maakt zaken binnen de 
projectgroep bespreekbaar; 

 vraagt anderen tijdig (experts, groepsleden, etc.) om hun 
bijdrage. hulp of ideeën; 

 geeft opbouwende feedback aan anderen in het team. 
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1.3 L. Materialen en middelen  
inzetten  
 

 benut voor de ontwikkeling van het product de juiste 
gereedschappen, materialen en (hulp)middelen; 

 maakt bij problemen vindingrijk gebruik van beschikbare 
materialen en (hulp)middelen; 

 gebruikt materialen en apparatuur op een veilige manier 
(onder andere wettelijke normen, gebruiksaanwijzingen). 

1.3 Q. Plannen en organiseren 
 
 

 plant de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in; 

 bewaakt de voortgang ten aanzien van te halen deadlines en 
gestelde doelen. 

 

● Tijdens ieder experiment vul je het laboratoriumstappenplan(zie bijlage) in. 

- Plaats hier een stappenplan dat jij zelf hebt ingevuld. 

 

1.4 J.  
Formuleren en  
rapporteren 
 
 

 formuleert de rapportage / de overdracht / de handleiding op 
logisch  

 gestructureerde wijze; 

 verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of 
verantwoording. 

 

● Na ieder experiment proef je het resultaat en vul je het formulier in. 

- plaats hier een formulier dat jij zelf hebt ingevuld. 

 

1.4 J.  
Formuleren en  
rapporteren 
 
 

 formuleert de rapportage / de overdracht / de handleiding op 
logisch gestructureerde wijze; 

 verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of 
verantwoording. 

 

● De opdrachtgever verwacht een frisdrank die je kunt proeven. 

- Welke frisdrank hebben jullie uiteindelijk gekozen en waarom? 

- Was dit de eerste keuze van heel de groep, hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen? 

 

1.4 S. Kwaliteit leveren  streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het 
eindproduct; 

 bewaakt de kwaliteit aan de hand van het programma van 
eisen; 

 komt, indien nodig, tot verbetervoorstellen. 

 

● Bij de frisdrank zit een duidelijke lijst met ingrediënten en een recept om hem te bereiden, 

hiervoor gebruik je het laboratoriumstappenplan(zie bijlage) 

- Plaats hier het recept dat jullie hebben gemaakt. 

 

1.4 J. Formuleren en  
rapporteren 
 
 

 formuleert de rapportage / de overdracht / de handleiding op 
logisch gestructureerde wijze; 

 verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of 
verantwoording. 
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1.4 P. Leren   evalueert aantoonbaar de kwaliteit van het eindproduct; 

 formuleert op basis van evaluatie van het eindproduct 
verbeterpunten en/of aanbevelingen. 

 

● Een compleet en goed ingevuld logboek. 

- Wat was jouw bijdrage aan het logboek? 

- Vertel waar jullie zijn afgeweken van de planning en hoe dit zo is gekomen. 

 

1.4 J. Formuleren en  
rapporteren 
 
 

 formuleert de rapportage / de overdracht / de handleiding op 
logisch gestructureerde wijze; 

 verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of 
verantwoording. 

 

 

Fase 4: Opleveren 

● De opdrachtgever verwacht een presentatie van de frisdrank een uitgeprinte lijst met 

ingrediënten en een recept. Dit wordt beoordeeld tijdens een proeverij. 

- Nu is de frisdrank klaar( als je terug kijkt naar de eerste planning van de opdracht)  

welke zaken gingen zoals gepland was en waarom? 

- Welke zaken zou je de volgende keer zeker willen verbeteren? 

- Hoeveel uren heb jij aan dit project gewerkt? Heb jij meer of minder gedaan dan de  

andere leerlingen uit jouw groep en waarom vind jij dat? 

 

1.4 I. Presenteren  komt in een presentatie of toelichting snel tot de kern; 

 legt duidelijk uit dat de oplossing van betekenis is voor de 
opdrachtgever; 

 verzorgt een logische en goed te begrijpen verantwoording 
van het product/resultaat. 

1.4 V. Met druk en tegenslag  
omgaan 
 

 laat zich niet uit het veld slaan door tegenvallers. 
 

 

● Een compleet en goed ingevuld logboek uitgeprint en in een mapje 

- Wat was jouw bijdrage aan het logboek? 

- Vertel waar jullie zijn afgeweken van de planning en hoe dit zo is gekomen. 

 

1.4 S. Kwaliteit leveren  streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het 
eindproduct; 

 bewaakt de kwaliteit aan de hand van het programma van 
eisen. 

 komt, indien nodig, tot verbetervoorstellen. 
 
 

1.4 J. Formuleren en  
rapporteren 
 
 

 formuleert de rapportage / de overdracht / de handleiding op 
logisch gestructureerde wijze; 

 verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of 
verantwoording. 
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1.4 P. Leren   evalueert aantoonbaar de kwaliteit van het eindproduct; 

 formuleert op basis van evaluatie van het eindproduct 
verbeterpunten en/of aanbevelingen. 

 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de rol van de docent belangrijk is in het ontwikkelproces van de leerling. In 5.5. gaan 

we in op de verschillende rollen van de docent in het examenprogramma T&T. 
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5.5. De rollen van de docent15 (wat is de rol van de docent bij hun leren?) 
 

5.5.1. De houding  

Onderwijs in het T&T is een interactief proces tussen bedrijf, docent en leerling. De voorgaande paragrafen gaven 

inzicht in wat er van de T&T leerling wordt verwacht, welke activiteiten hij uitvoert, wat voor gedrag van hem 

verwacht wordt. Geleidelijk zal hij zich in de leerjaren 2 tot en met 4 ontwikkelen tot het examenniveau. 

Daarvoor heeft de leerling intensieve begeleiding nodig. De rol van de docent is gevarieerd en kent andere 

invalshoeken dan de rol van de docent in de reguliere setting van het voortgezet onderwijs. De rol van de docent 

als coach is hierin de sleutel tot succes.  

Van de docent wordt verwacht dat deze de leerling begeleidt in het proces naar toenemende zelfstandigheid en 

competentiebeheersing (zie bijlage 6). Dit vergt van de docent het vermogen om te kunnen schakelen tussen 

verschillende rollen. De coachende rol van de docent is essentieel in het ontwikkelproces van de leerling. Een 

coachende rol veronderstelt gefaseerd en tijdig afstand nemen van de leerling. Het betekent ruimte laten voor de 

eigen ontwikkeling inclusief het maken van fouten. We verwachten van de leerling een onderzoekende, 

ontwerpende en ondernemende houding, dat verwachten we ook van de docent. De leerling kan zich pas echt 

ontwikkelen als de houding van de docent daarop is afgestemd. In onderstaand overzicht staan enkele 

voorbeelden waarbij de houdingen van docent en leerling in balans zijn.  

Verwacht gedrag van leerling en docent 

gevoel van de leerling rol van de docent welke vragen stel je als docent? 

Ik wil dit (doen/leren)  Geef ruimte, maar beperk die 
ook, vraag door over wat hij/zij 
wil doen 

 Wat wil je doen?  

 Waarom wil je dat?  

 Hoe ga je starten? 

Ik kan dit (met hulp)  Geef het gevoel dat hij/zij het 
zelf kan volbrengen, stuur aan 
op autonomie en zorg dat je er 
op de achtergrond er bent. 

 Wat ga je doen? 

 Wat heb je ervoor nodig om 
dit te kunnen? 

 Wat verwacht je van mij? 

Ik krijg ruimte om het aan te 
pakken 

 Laat de leerling bedenken hoe 
hij/zij het gaat aanpakken, laat 
het gebeuren. 

 Ga je gang’, wat denk je als 
eerste te gaan doen? 

Dat is haalbaar  Steun, geef vertrouwen, help 
met (sub)doelen stellen, help 
met prioriteiten stellen 

 Wat moet je doen? 

 Hoe ga je dat doel halen? 

 Wat ga je als eerste doen? en 
daarna? 

Need to know en need to act  Zet het doel steeds voorop en 
geef de leerling ruimte om zelf 
te bedenk hoe hij/zij dat doel 
zal kunnen bereiken 

 Wat moet je doen? Waarom is 
dat belangrijk?  

 Wat moet je weten? Waarom 
is dat belangrijk? 

                                                             
15 Hierbij verwijzen we naar de bijlagen ‘Handreiking loopbaanoriëntatie’ en het  ‘Handboek project voor leerlingen’ 
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Ik wil weten hoe dit zit  Geef ruimte en vrijheid, help 
met aandragen van mogelijke 
informatiebronnen 

 Wat wil je weten?  

 Wat zijn mogelijk trefwoorden, 
associaties die je kan maken 
zodat je die informatie 
gemakkelijker kan vinden? 

 Waar denk je dat je die 
informatie kan vinden? 

Ik wil dit beter maken  geef ruimte en vrijheid, help 
met het onderzoeken van de 
mogelijkheden en vrijheden in 
het ontwerp 

 Wat is het probleem? Waarom 
is dat een probleem? 

 Wat wil je (beter) maken? 

 Wat is de functie ervan? 

 Aan wat voor oplossing denk 
je? 

Ik zie een mogelijkheid om …  stimuleer, vraag door naar wat 
die mogelijkheid concreet kan 
zijn 

 Waar ligt een kans denk je? 

 Waarom is dat een kans? 

 Hoe ga je die benutten? 

 

5.5.2. Docentenrollen in het T&T programma  

We onderscheiden de volgende rollen van de docent: 

1. De docent als ontwerper van het onderwijs 

2. De docent als instructeur in het leerproces en biedt de leerling de nodige structuur 

3. De docent als begeleider van het leerproces 

4. De docent beheerst ‘goed leermeesterschap.’ 

5. De docent als beoordelaar van de opbrengst van het leerproces 

1. De docent als ontwerper van het onderwijs  

Het ontwerpen van onderwijs in samenwerking met externe partijen vereist specifieke competenties van de 

docent. Het ontwerpen van onderwijs kunnen we vertalen naar de volgende fases: 

 de netwerkfunctie: contact leggen en onderhouden met de opdrachtgever; 

 kritische gespreksvoering: het definiëren van het probleem dat een bedrijf of maatschappelijke instelling 

voor wenst te leggen aan de leerlingen; 

 opdracht schrijven: de vertaling van het probleem naar een helder gestructureerde opdracht voor de 

leerlingen. 

Voorbeeld:  opdracht mavo 2 (Ulenhof,  Doetinchem) 
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In onderstaande opdracht is de gemeente Doetinchem opdrachtgever. Eerst wordt de context geschetst 

voor de leerlingen.  

 

 

 

 

 

Samen met de gemeente Doetinchem wordt de volgende opdracht geformuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de opdrachtgever kunnen bedrijven en instellingen van belang zijn voor de uitwerking van de 

opdracht. Mogelijke partners zijn: 

 een bouwbedrijf 

 een bedrijf gespecialiseerd in installatietechniek 

 binnenhuisarchitect 

 zorginstelling (Op welke problemen stuiten senioren als ze zelfstandig willen blijven en 

hulpbehoevend zijn). 

 de mbo opleiding ‘zorg & welzijn’ met name de opleiding gericht op de zorgtechnologie, 

domotica 

In deze rol van de docent wordt ook zijn netwerkfunctie benadrukt. Het opzetten en onderhouden van het 

netwerk is voor de continuïteit en voortdurende actualisatie van T&T programma een premisse. 

 

Tips bij het vormen en onderhouden van netwerken16. 

Als samenwerking (nog) niet oplevert wat ervan wordt verwacht, staan er vaak cultuurverschillen in de weg. Hoe 

overbrug je de kloof? 

                                                             
16 Zie http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/extra/cultuur en http://technet.nu/ 

 
 

SITUATIE  
De meeste ouderen blijven graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. Dat kan, maar dan 
moeten ze wel eerder gaan nadenken over de aanpassingen in de woning, aldus Ton Vermeulen 
medewerker van de stichting “De nationale Woonduurverlenger”  
Het ministerie van VROM heeft berekend dat er in de toekomst een tekort zal zijn aan 400.000 
seniorenwoningen. Het verhuizen naar een aangepaste woning wordt dan steeds moeilijker. 
Verbouwen of herinrichten van je woning behoort dan tot de mogelijkheden.  
Ouderen die nu nog gezond en goed ter been zijn willen daar nu nog niet aan denken. Maar wie 

niet vooruit kijkt, zit straks met de problemen! 

 

Opdracht:  
Jou wordt gevraagd een bestaand huis voor ouderen opnieuw te ontwerpen zodat het voor 
bejaarde mensen of mensen met een handicap aangenaam is om daar te blijven wonen. Je hoeft 
dit niet alleen te doen. Je werkt in een groepje met 4 leerlingen.  
 
Rol van de leerling:  
Je werkt als ontwerper bij de gemeente Doetinchem en maakt deel uit van een team van een 
aantal personen. Dit team houdt zich bezig met projecten en planologie en zijn op de hoogte van 
zorgaanpassingen binnen bestaande woningen.  
Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem. 

 

http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/extra/cultuur
http://technet.nu/
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Publiek en privaat zijn twee werelden die soms moeilijk te verenigen lijken. Iedere organisatie uit deze twee 

werelden staat voor de opdracht een brug te slaan en oude denkpatronen te doorbreken. Het doel bereiken - 

uitstroom van de juiste kwantiteit en kwaliteit studenten - is alleen mogelijk door co-creatie. Het vergt inzet om 

mensen oude gewoontes te laten afschudden en te laten kiezen voor een frisse horizon. Onderzoek dat in 

opdracht van het Platform Bèta Techniek is gedaan, laat zien wat voor verschillen de partners in de praktijk 

ervaren. 

 

Onderwijs versus bedrijfsleven: twee modellen (Bron: André Brode Consulting) 

Publiek Privaat 

HOE staat centraal WAAROM staat centraal 

Procesgericht Resultaatgericht 

De mogelijkheden en beperkingen in het HOE 

bepalen het resultaat 

Het resultaat bepaalt de manier waarop het 

HOE georganiseerd wordt 

Aanbodgestuurd Behoefte-/vraaggestuurd 

Inside out Outside in 

Wat zijn de beperkingen en hoe gaan we daarmee 

om? 

Wat zijn de kansen en hoe gaan we die 

benutten? 

Behoedzaam, zorgvuldig Grofmazig (80/20), tempo 

Beter toestemming vooraf dan vergiffenis achteraf Beter vergiffenis achteraf dan toestemming 

vooraf 

  

Wederzijdse toenadering 

Bij het overbruggen van de kloof moet zowel onderwijs als bedrijfsleven bereid zijn tot begrip en verandering. 

Van scholen wordt een paradigmashift17 gevraagd: van aanbodgericht naar vraaggericht denken en opereren. 

Onderwijs en bedrijven moeten openstaan voor andere ideeën over ontwikkeling van onderwijs. Van het 

bedrijfsleven wordt bovendien geduld gevraagd: vanwege regelgeving en institutionele belangen kosten 

veranderingen in de onderwijswereld meer tijd. 

 De juiste mensen 

Bij een startende samenwerking is het van groot belang om geen momentum te verliezen. Het aanstellen van 

bedrijfsmatig denkende, resultaatgerichte mensen is essentieel. Uit het advies van de Commissie-Van der Touw:18 

“Er bestaan nog steeds grote cultuurverschillen tussen bedrijfsleven en de onderwijswereld. … Een directeur die 

                                                             
17 Zie hiervoor: http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms 

 
18 Op 17 juni 2013 presenteerde de commissie ‘Publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs', voorgezeten door A. F. van der Touw 
(CEO Siemens Nederland N.V.) haar rapport. 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
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naast kennis van de onderwijssector ook commerciële ervaring in het bedrijfsleven meebrengt, kan deze twee 

werelden dichter bij elkaar brengen. … Bovendien draagt dit bij aan het ondernemende en innovatieve karakter 

van het Centrum.” 

 

 Tips om de kloof te overbruggen 

 erken cultuurverschillen; 

 zorg voor een bedrijfsmatige en resultaatgerichte instelling; 

 besteed tijd aan het leren van elkaars taal en mechanismen; 

 benoem een ondernemende directeur. 

In het kader van de vorming en het onderhouden van een netwerk van bedrijven en maatschappelijke 

organisaties kan Techniek Talent.nu een waardevolle rol spelen. De opzet van TechNetkringen behoort tot haar 

specialisme.  

 

 

 

 

 

 

2.  De docent als instructeur in het leerproces en biedt de leerling de nodige structuur.  

De instructiefunctie van de docent is in dit kader minder gericht op traditioneel instrueren in de zin van 

kennisoverdracht. Het betreft hier vooral het effectief en efficiënt sturen van de groepen die werken aan de 

opdrachten, het bieden van handreikingen en vooral het stellen van de juiste vragen aan de leerlingen om het 

leerproces richting te geven in zijn coachende rol.  

Voorbeeld van een instructie van de docent. Hij spreekt duidelijk zijn verwachting uit bij de aanvang van de 

opdracht / het project. Hiermee creëert de docent ook een kader op basis waarvan het gesprek kan worden 

aangegaan met de kandidaten die zich niet houden aan de afspraken.  

  

‘TechNet is een ontmoetingsplatform. Een TechNetkring is een samenwerkingsverband 

van één of meer (v)mbo-scholen en minimaal acht technische bedrijven in de regio. Het 

doel is om technisch onderwijs te ontwikkelen dat leerlingen aanspreekt. Leerlingen en 

docenten krijgen bovendien de mogelijkheid om zich dichtbij op een loopbaan in de 

techniek te oriënteren. Daarvoor scheppen bedrijven en (beroeps)onderwijs in de regio 

uiteenlopende mogelijkheden. Er zijn ruim 150 TechNetkringen. De coördinator van een 

TechNetkring is de spil in het faciliteren, verbinden en inspireren. Scholen en bedrijven 

houden samen de TechNetkring actief.1 
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3. De docent als begeleider van het leerproces19  

Loopbaanoriëntatie 

Een onderdeel van het examenprogramma T&T is de integratie van loopbaanoriëntatie in het 

onderwijsprogramma. De opdracht impliceert immers een intensief contact met de opdrachtgever uit het bedrijf 

of de instelling. De presentatie van het bedrijf, bedrijfsbezoek en gesprekken met beroepsbeoefenaren komen in 

nagenoeg elke opdracht voor.  

De volgende redeneerketen kan worden opgebouwd voor een uitgevoerde opdracht in bijvoorbeeld vmbo-tl 2: 

 Leerlingen hebben een (beter) beeld van de technologische ontwikkelingen binnen de sector techniek, zorg en 

welzijn, groen of economie, wat het is, welke werkzaamheden daarbij horen. 

 Leerlingen hebben een (beter) beeld van zichzelf ten aanzien van techniek: is dit iets voor mij of niet? 

 Leerlingen hebben een (beter) beeld van de opleidingen die bij bepaalde beroepsdomeinen horen, in elk geval 

in de richting die ze interessant vinden. 

Begeleiding bij de uitvoering en oplevering van opdrachten 

De docent treedt op als coach / begeleider, niet in eerste instantie als instructeur of als informatiebron. In plaats 

van antwoorden te geven, stelt hij de juiste vragen bij elk werkproces. De gewenste gedragskenmerken die in het 

examenprogramma zijn opgenomen, bieden daarin een sturend kader (zie paragraaf 5.2.3.) 

                                                             
19 Zie noot 14 

Afspraken  
 

 

 er voor dat alle opdrachten op tijd af zijn  

 

 
 
Regels  

 

 afwezig is  

 

 
 
Bestands documentatie  

Format verslag (sectie Ne)  

 

 

 

d cursief, lettergrootte 14  
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Een belangrijk thema bij de begeleiding van de leerlingen is de rol van de docent in het proces van sturing naar 

zelfsturing.20 In dit kader biedt de ‘scaffolding-theorie’ een handvat voor de docent.  

Onder scaffolding verstaan we:  

‘Het repertoire aan didactisch handelen dat een docent kan inzetten om een leerling in staat te stellen uiteindelijk 

autonoom/zelfstandig een taak uit te voeren’.  

 

 

 

 

 

 

 

Door het didactisch handelen, stelt de docent de kandidaat in de gelegenheid om de sturing van zijn leer- en 

ontwikkeltaken geleidelijk over te nemen. De docent wordt steeds minder sturend, treedt op als kritische 

begeleider en stelt op het juiste moment de juiste vragen.  

De begeleiding naar een geleidelijk steeds zelfstandiger niveau van werken door de leerling kan op verschillende 

manieren: door de taak geleidelijk moeilijker te maken tot op het punt dat ze het niet meer alleen aankunnen 

(zone van naaste ontwikkeling/Vygotsky) of door het herformuleren van de taak zodat steeds meer verwacht 

wordt van de lerende. 

Het is een geleidelijk proces dat de kandidaat voorbereidt op zijn overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs 

of naar het havo. 

 

                                                             
20 In bijlage 6 treft u een voorbeeld van een begeleide, gesloten opdracht versus een minder begeleide, open opdracht.  

 

Scaffolding 1 = steigeren om te doen stijgen. Het Engelse woord ''to scaffold'' betekent 

"een steiger bouwen''. In de didactiek wordt het begrip gebruikt om aan te geven dat 

kandidaten tussenstapjes nodig kunnen hebben om bepaalde taken uit te voeren. De 

leraar (de expert) bouwt daartoe een ''steigertje'' waarop de leerling even kan gaan 

staan om zijn hoger gelegen doel te bereiken. Van docenten wordt steeds meer 

verwacht dat zij de actieve kennisconstructie van leerlingen stimuleren. Het is de hulp 

die aangepast wordt aan het begrip en de voorkennis van een leerling. Bovendien geeft 

het docenten handvatten om een invulling te geven aan hun rol als docent. Deze 

metafoor is ontleend aan het werk van Lev Vygotsky (zone van naaste ontwikkeling). 
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In beide gevallen betekent het proces van scaffolding dat de ondersteuning door de docent geleidelijk afneemt 

(fading) en de verantwoordelijkheid van de leerling toeneemt (responsibility). 

 

Er zijn vijf stappen (Love, Pigdon, Baker, Hamston, 2005) binnen deze vorm van begeleiding te onderscheiden: 

1. engagement,  

2. building knowledge, 

3. transformation,  

4. presentation en  

5. reflection.  

 

Stap 1: Doel van de engagement fase is een fundering te leggen, namelijk door 

 informatie te verwerven over wat al bekend is bij de leerling; 

 belangstelling te genereren voor wat komen gaat. 
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Scaffolding kan alleen plaatsvinden als de engagement fase goed wordt doorlopen. Immers, je kunt geen steiger 

bouwen zonder een fundering. In de praktijk blijkt dat deze fase vaak niet of niet voldoende wordt benut. 

Stap 2: In de building knowledge fase kan de docent als expert ''bouwer'' de inzichten die hij heeft opgedaan in 

de engagement fase omzetten in effectieve ''steigers''. Het repertoire dat hem ter beschikking staat, is heel 

breed. Sterk afhankelijk van het type leerling dat hij begeleidt, moet hij een keuze maken uit de verschillende 

''gereedschappen''. Ook de leerstijl van de leerling kan hem ertoe brengen een andere ''bouwtechniek'' in te 

zetten. Het is in deze fase van building knowledge dat de docent de meeste scaffolding technieken inzet. 

Stap 3: In de transformation fase gaat de leerling met de motivatie, opgedaan in de engagement fase, en de 

kennis, opgedaan in de building knowledge fase, zelf aan de slag met de taak. Tijdens deze fase zal hij zijn docent 

misschien nog een enkele keer om hulp moeten vragen - dit is sterk afhankelijk van het succes van wat er 

opgebouwd is in de building knowledge fase. 

Stap 4: In de presentation fase laat de leerling aan de docent - die in zien hoe hij het er nu vanaf brengt. Staat zijn 

product als een huis, of is het nog een wankele constructie? 

Stap 5: In de reflection fase inventariseert de kandidaat hoe hij zijn ''huis'' een volgende keer zou bouwen: wat 

ging goed, wat zou hij een volgende keer anders doen? Vaak zal "reflection" een logisch vervolg zijn op de 

"presentation", en daar zelfs mee verweven zijn. Door voldoende aandacht te geven aan het scaffolden van de 

reflectie, kan het leerrendement sterk vergroot worden.  

 

4. De docent als leermeester 

Een leermeester is een persoon die zijn vakkennis of expertise overdraagt aan zijn leerlingen. De leermeester als 

leraar beschikt doorgaans over goede vakkennis en kunde over didactische vaardigheden waardoor het 

leerproces effectief kan verlopen. Met name aan het didactisch repertoire van de docent en zijn kunde op het 

gebied van de begeleiding van individuele leerlingen, het begeleiden in en van groepsprocessen en het plegen 

van effectieve interventies worden hoge eisen gesteld. Ontwikkelingsgericht begeleiden vraagt een specifieke 

houding die verwoord is in het type vragen dat de docent stelt (zie 5.4). 

 

5. De docent als beoordelaar van de opbrengst van het leerproces 

Onder opbrengst verstaan we hier de kwaliteit van de opgeleverde producten, de kwaliteit van de loopbaan 

oriëntatie en de mate van competentiebeheersing door de individuele leerlingen aan het eind van zijn opleiding 

in de vmbo-tl /gl.  

Het programma is opgesplitst in twee leer-en ontwikkellijnen met in totaal zes werkprocessen. Zoals bij ieder vak 

is het ook bij techniek en toepassing van belang regelmatig te meten hoe de leerling er voor staat op weg naar 

het examenniveau.  

De beoordeling van de leerling in het examenprogramma T&T wijkt in twee opzichten af van de gangbare 

beoordeling in het voortgezet onderwijs. Ten eerste werken de leerlingen samen in groepen aan 

(bedrijfs)opdrachten. Deze groepen variëren van twee tot vier personen. Producten die het resultaat zijn van een 

gezamenlijke inspanning zullen ook als groepsresultaat worden beoordeeld (bijvoorbeeld een 

productbeoordeling met een wegingsfactor van 40 in de summatieve examenbeoordeling). Ten tweede wordt de 

leerling niet beoordeeld op grond van zijn cognitieve kennis maar op basis van zijn persoonlijke ontwikkeling. Zijn 
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persoonlijke ontwikkeling wordt in beeld gebracht door de werkprocessen die de leerling uitvoert en het gedrag 

dat daarbij wordt vertoond. De wegingsfactor voor het proces is 60%. We verwijzen hierbij naar par.5.10 Toetsing 

 

5.6 Bronnen en materialen (waarmee leren zij?) 
In een opdrachtgestuurd en sterk op LOB gericht examenprogramma zijn de bronnen en materialen, die gebruikt 

worden, afhankelijk van de volgende factoren: 

 de opdrachtomschrijving 

 de opdrachtgever 

 de mogelijkheden die het middelbaar beroepsonderwijs biedt 

 de mogelijkheden voor een excursie en / of bedrijfsbezoek 

Afhankelijk van de opdracht, de bètawereld waarbinnen de opdracht is geformuleerd en de opdrachtgever 

kunnen we de volgende bronnen en materialen aangeven: 

 de omschrijving van de bètawereld volgens de meest recente publicaties21; 

 de informatie van het bedrijf dat c.q. de maatschappelijke instelling die de opdracht heeft 

geformuleerd22; 

 de beroepsbeoefenaren die in het bedrijf werkzaam zijn (interviews bieden hiervoor een uitstekend 

middel); 

 de docenten en onderwijsondersteuners, overige vakdocenten; 

 de mbo opleidingen die vallen binnen het domein van de bèta- wereld en de opdracht; 

 goed voorbereide excursies en bedrijfsbezoeken; het is van belang dat de kandidaten zich goed 

voorbereiden op de excursies. Van tevoren dient vast te staan wat het doel is van de excursie, wat de 

kandidaten moeten doen, c.q. te weten moeten komen, wie ze kunnen spreken en met welke vragen zij 

aan hun informatie kunnen komen; 

 internet als bron; 

 YouTube filmpjes. 

 

5.7 Groeperingsvormen (met wie leren zijn?) 

Samenwerken als vliegwiel voor competentie-ontwikkeling. 
De opdrachten / projecten worden voor een groot deel (mogelijk allemaal naar de keuze van de school) 

uitgevoerd in groepjes. Deze groepjes kunnen variëren van 2 tot 4 leerlingen. Vaak is de aard van de opdracht 

richtinggevend voor het aantal groepsleden.  

In de examensituatie is het aan te raden de kandidaten een individuele opdracht uit te laten voeren. De 

persoonlijke ontwikkeling van de afgelopen jaren kan hij in een eindopdracht en assessment laten zien.  

De capaciteit tot samenwerken wordt zowel in het vervolgonderwijs als in het bedrijfsleven hoog gewaardeerd. In 

advertenties en beroepsprofielen wordt deze competentie nagenoeg altijd genoemd en benadrukt. De kennis en 

vaardigheden van de toekomstige werknemer zijn gericht op andere en voor al meer vaardigheden / 

competenties dan voorheen. Van de 21-ste eeuwse werknemer wordt verwacht dat hij23: 

 samen kan werken 

                                                             
21 http://www.betawerelden.nl/; http://www.bogerman.nl/wp-content/uploads/2014/09/7-betawerelden1.pdf; 

http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN  
22 V.w.b. de voorbeeldopdracht op blz. 22 https://www.essent.nl/content/particulier/index.html#  
23 Met dank aan Peter Smulders, coördinator onderwijs OTIB, zie www.otib.nl 

 

http://www.betawerelden.nl/
http://www.bogerman.nl/wp-content/uploads/2014/09/7-betawerelden1.pdf
http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN
https://www.essent.nl/content/particulier/index.html
http://www.otib.nl/
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 beschikt over sociale en culturele vaardigheden 

 interdisciplinair kan werken 

 klantvriendelijk is 

 flexibiliteit toont 

 blijvend wil leren 

 

 

Bedrijven en brancheorganisaties tonen een toenemende belangstelling voor het voortgezet onderwijs. De 

voorbereiding op de arbeidsmarkt vanuit deze skills geeft een unieke kans op co-creatie van onderwijs. Een 

voorbeeld daarvan is OTIB (opleidingscentrum Technische installatiebedrijven) die naast het aanbod van 

projecten ook betrokken is bij opdrachtontwikkeling voor het programma T&T. 
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Bij groepsactiviteiten heeft iedere leerling zijn eigen rol. De rollen kunnen worden verdeeld op basis van 

capaciteiten en affiniteiten van de betrokken leerlingen. Een handig middel om tot de verdeling van taken te 

komen, is het gebruik van de ‘teamrollen van Belbin.’  

De 9 Teamrollen van Belbin24 

Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke 

teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s. Anders gezegd: een favoriete 

samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét 

instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.  

Teamrollen zijn complementair 

Een team moet bestaan uit verschillende rollen om tot prestaties te komen. De negen rollen zijn in principe 

complementair. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. De 

teamrol zegt veel over de stijl van samenwerken van een teamlid en komt voort uit de persoonlijkheid van het 

individu. De teamrollen die onderscheiden kunnen worden, zijn: 

1. De bedrijfsman 

2. De brononderzoeker 

3. De plant 

4. De monitor 

5. De vormer 

6. De voorzitter 

7. De zorgdrager 

8. De groepswerker 

9. De specialist 

                                                             
24 http://www.werkenmetteamrollen.nl/Werken-met-Teamrollen/De-9-teamrollen.asp 

 

http://www.werkenmetteamrollen.nl/Werken-met-Teamrollen/De-9-teamrollen.asp
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In de praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen die ons goed passen, een paar die we, als is het maar 

voor een tijdje en met wat goede wil, wel kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet liggen of die zelfs 

ronduit tegen onze natuur ingaan. 

 

Talenten van de teamrollen 

Een handige manier om de teamrollen snel in de vingers te krijgen, is door te kijken naar de wijze waarop wij de 

werkelijkheid om ons heen zien. Daarin is een vierdeling mogelijk waaraan de teamrollen makkelijk zijn te 

koppelen. 

 Doen Bedrijfsman en Brononderzoeker 

 Denken Plant en Monitor 

 Willen Vormer en Voorzitter 

 Voelen Zorgdrager en Groepswerker 

Teams werken niet altijd effectief samen. Vaak komt dat doordat bepaalde talenten in het team niet aanwezig 

zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 

 een team is heel goed in het bedenken van innovatieve ideeën maar komt maar niet tot concrete 

uitwerkingen. 

 projecten worden met enthousiasme opgestart maar steeds niet afgemaakt. 

 overleg is frustrerend doordat er geen structuur in zit. 

Door de groep kritisch en bewust samen te stellen wordt voorkomen dat de groep op enig moment volledig 

vastloopt.  

 

5.8 De leeromgeving (waar leren zij?) 
De visie op T&T onderwijs geeft aan dat de leeromgeving van de kandidaten afwijkt van het traditionele schoolse 

leren. Voor de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houdingen is expliciet gekozen voor de 

zeven bètawerelden als context. Door de samenwerking met het ROC en het regionale bedrijfsleven c.q. de 

maatschappelijke instellingen vinden leeractiviteiten naast de eigen school ook plaats in het mbo en bij bedrijven 

of maatschappelijke instellingen die als opdrachtgever optreden.  

De leerlingen doen op exemplarische wijze ervaringen op in deze werelden. Dit bevordert op een heel natuurlijke 

wijze hun inzicht in de mogelijkheden van de techniek op de arbeidsmarkt. De loopbaanoriëntatie is daarmee een 

geïntegreerd onderdeel van het curriculum. De kennis van deze bèta werelden is op zich geen doel, het werken in 
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een bètawereld is voorwaarde om te komen tot een brede oriëntatie op de mogelijkheden in de werelden van de 

technologie. 

De leeromgeving wordt daardoor dynamisch en realistisch en biedt mogelijkheden aan de kandidaat kennis te 

maken met tal van beroepen, beroepsbeoefenaren en opleidingsmogelijkheden binnen de wereld van de 

technologie / techniek. Voor het MBO biedt het ook de mogelijkheid kennis te laten maken met het toekomstige 

lesgebouw, de opleidingsmogelijkheden en de pedagogisch-didactische werkwijze van het middelbaar 

beroepsonderwijs. 
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Voorbeeld van een opdracht, gedeeltelijk op school, gedeeltelijk bij het bedrijf.  

 

Bètawereld ‘ 

Water, Energie & Natuur’    opdrachtgever:    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laad je telefoon op 

met alternatieve energie 

 
Oriëntatie op de opdracht 

De elektriciteit die je thuis gebruikt wordt voor 
het grootste deel traditioneel opgewekt. Vanuit 
kolencentrales komt de elektriciteit naar jouw 
huis. In die kolencentrales wordt steenkool 
verbrand. Dat is slecht voor het milieu. De 
steenkolen raken op den duur ook op. 
 

Elektriciteitsleveranciers zijn op zoek naar 
andere manieren om elektriciteit op te 
wekken, manieren die schoon en duurzaam 
zijn. Je kent misschien al windmolens en 
zonnecellen. 
 

Enexis op zoek naar een alternatieve en 
rendabele manier om elektriciteit op te 
wekken. Op internet zijn al veel video’s te 
vinden waarin alternatieve methodes worden 
gedemonstreerd waarmee elektriciteit is op te 
wekken. Sommige werken goed, andere zijn 
onzin. Enexis wil weten of daar methodes bij 
zitten die werken en waarmee je bijvoorbeeld 
je eigen telefoon kunt opladen. 
 

Opdracht 

Onderzoek een alternatieve manier van 
elektriciteitsopwekking. Maak een 
testopstelling waarmee je met behulp van 
deze alternatieve manier je telefoon kunt 
opladen. Van deze testopstelling maak je een 
video die je aan Enexis presenteert. 

Leerlingen krijgen bij Enexis een 

presentatie over het bedrijf en 

krijgen de opdracht. 

De leerlingen voeren de 

opdracht op school uit; Enexis 

brengt tussentijds een bezoek 

om de leerlingen te 

ondersteunen. 

De leerlingen presenteren hun 

product aan Enexis op locatie. De 

opdrachtgever beoordeelt samen 

met de docenten het 

eindproduct. 
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De leeromgeving op school vraagt ook aandacht. Leerlingen zijn voor de uitwerking van de opdrachten afhankelijk 

van een goed geoutilleerd en ruim lokaal. Tot de basisvoorzieningen behoren: 

 goed gesorteerde inventaris (gereedschappen) 

 machines ((figuur)zaag- en boormachines) 

 werkbanken, werktafels 

 computerwerkplekken in een goed functionerend (wifi) netwerksysteem 

 overlegopstellingen (groepswerk) 

 presentatiemogelijkheden 

 opslagruimte voor materialen 

 

 

 

5.9 Tijd en pakketkeuze (wanneer leren zij?) 
 

5.9.1. Studielast en contacturen: in en buiten de school 

Het examenprogramma kent een vergelijkbare studielast als de overige traditionele examenvakken in vmbo-tl. 

Het aantal studielasturen is niet bepalend voor het aantal contactmomenten. De onderwijsinstelling bepaalt 

hoeveel contacturen er in het lesrooster worden geplaatst. Het examenprogramma wordt overigens niet alleen 

op school uitgevoerd in de reguliere lessen. Gezien de doelstellingen van T&T wordt door de leerlingen ook tijd 

besteed aan de uitvoering van de opdrachten buiten de school (zie ook 5.8). Denk hierbij aan: 

 bedrijfsbezoeken 

 excursies 

 gastlessen buiten het rooster 

 workshops 



 

56 
 

Het navolgende geeft suggesties voor de organisatie van het examenprogramma T&T. Daarbij gaan we er van uit 

dat de eerste 2 leerjaren een sterk oriënterend karakter hebben waarbij de leerlingen zich door middel van de 

opdrachten en de bedrijfsbezoeken / excursies een beeld hebben kunnen vormen van de zeven bètawerelden.  

De keuze voor de lessenverdeling over de jaren heen wordt onder ander bepaald door  

 het belang dat aan T&T wordt gehecht (bijvoorbeeld vanuit de profilering van de school); 

 het totale vakkenaanbod in een bepaald leerjaar; 

 de momenten waarop de leerlingen keuzepakketten gaan samenstellen dan wel de mate van 

verplichting die voor het volgen van het vak geldt.  

 de didactische keuze die wordt gemaakt. Zo is het mogelijk om de studielast te vertalen naar 

bijvoorbeeld 1 contactmoment per week en daarnaast begeleidingsmomenten of spreekuren in te 

roosteren.  

 het aantal uren dat de leerlingen zelfstandig werken.  

 

 Mogelijke lessentabellen gebaseerd op lesuren van 50 minuten25  

 model 1 model 2 model 3 model 4 

Brugklas26  1 2 projectweek projectweek 

Leerjaar 2 2 3 2 dagdeel 

Leerjaar 3 3 2 3 dagdeel 

Leerjaar 4 4 4 3 1 contactuur 
en overig: op 
afspraak met 
docent 

 

De ervaring leert dat, naarmate de leerlingen vorderen in hun loopbaan, ze meer behoefte krijgen aan 

begeleiding van de groep of individuele begeleiding en minder aan klassikale momenten. De opzet van het 

examenprogramma vraagt een meer flexibele organisatie.  

5.9.2. Keuzemogelijkheden 

Het aanbod van T&T als examenprogramma brengt nog een andere beleidskeuze met zich mee: ‘Op welk 

moment mag een leerling het vak T&T laten vallen?’ 

In de TL en GL route kennen we doorgaans verschillende keuzemomenten: 

 aan het eind van leerjaar 2: vaak wordt hier een beperkt aantal vakken aangegeven waarvan er twee of 

drie afvallen. Bijvoorbeeld: de leerling maakt een keuze van 3 vakken uit Frans, Duits, geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuurkunde.  

 aan het eind van leerjaar 3: hier wordt het examenpakket samengesteld. Afhankelijk van de sector 

(profiel) worden sectorspecifieke vakken gekozen en 1 of 2 vakken uit het vrije deel. 

o Een school kan er voor kiezen om T&T verplicht te stellen voor alle leerlingen die in het 

examenjaar de sector techniek kiezen. Ook dat is schoolbeleid. 

 Het is ook mogelijk om leerlingen al aan het eind van leerjaar 1 een keuze te laten maken voor een 

bepaalde stroom binnen de school met een daaraan gekoppeld vakkenpakket. 

                                                             
25 We gaan hier uit van de projecttijd die de leerlingen ter beschikking staat. In leerjaar 3 gaan we uit van maximaal 30 weken (4 projecten met 
een gemiddelde doorlooptijd van 7-8 weken), in leerjaar 4 van 25 weken (afsluiting schoolexamen in april). 
26 In de brugklas kan het vak T&T ook in een projectweek vorm worden gegeven. Dat is ruim voldoende om aan een vergelijkbare studielast te 
komen in vergelijking tot 1 lesuur van 50 minuten in de week. 
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 Een school kan er ook voor kiezen om het vak T&T verplicht te stellen voor alle leerlingen tot en met 

leerjaar 3.  

De school bepaalt of en zo ja op welk moment het examenprogramma T&T als keuzevak wordt aangeboden dan 

wel verplicht wordt gesteld.  

                     

 

 

Naast de keuzemomenten is de keuzevrijheid met betrekking tot de samenstelling van het vakkenpakket een 

aandachtspunt. Ter overweging: 

 T&T is verplicht voor alle leerlingen die de sector techniek kiezen; 

 T&T mag alleen gekozen worden door de kandidaten die de sector techniek hebben gekozen; 

 T&T mag in één of meer sectoren gekozen worden in het vrije deel; 

 T&T mag uitsluitend als extra vak worden gekozen.  

Het is aan de school hierin haar keuzes te maken. In onderstaand voorbeeld is T&T opgenomen in het vrije deel van 

alle profielen.   
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Voorbeeld: keuzeformulier bij de overstap van mavo 3 naar mavo 4 

Profielkeuze van            Klas:   
 

0 Economie 0 Zorg en Welzijn 0 Landbouw 0 Techniek 

 
A: Gemeenschappelijk 

deel 

 
A: Gemeenschappelijk 

deel 

 
A: Gemeenschappelijk 

deel 

 
A: Gemeenschappelijk 

deel 

 Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer 

Lichamelijke 

Opvoeding 

 Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer 

Lichamelijke 

Opvoeding 

 Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer 

Lichamelijke 

Opvoeding 

 Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer 

Lichamelijke 

Opvoeding 

 
B: Sectordeel (2 vakken) 

 
B: Sectordeel (2 vakken) 

 
B: Sectordeel (2 vakken) 

 
B: Sectordeel (2 vakken) 

X 
 
 

 
0 

0 

0 

Economie 
 
 
kies één vak: 

Wiskunde 

Frans  

Duits 

X 
 
 

 
0 

0 

0 

Biologie 
 
 
kies één vak: 

Wiskunde 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

X 
 
 

 
0 

0 

Wiskunde 
 
 
kies één vak: 

Biologie 

Nask 1 

X 

X 

Wiskunde 

Nask 1 

 
C: Vrije deel 
Kies minimaal 2 vakken 

 
C: Vrije deel 
Kies minimaal 2 vakken 

 
C: Vrije deel 
Kies minimaal 2 vakken 

 
C: Vrije deel 
Kies minimaal 2 vakken 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Wiskunde 

Frans 

Duits 

Nask 1 

Nask 2 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Biologie 

BAV  

Technologie & 

Toepassing (1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Frans 

Duits 

Nask 1 

Aardrijkskunde 

Wiskunde 

Economie 

BAV 

Geschiedenis 

Nask 2 

Technologie & 

Toepassing (2) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Frans 

Duits 

Nask 1 

Aardrijkskunde 

Biologie  

BAV 

Economie 

Geschiedenis 

Nask 2 

Technologie & 

Toepassing  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Frans 

Duits 

Biologie 

BAV 

Economie 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Nask2. 

Technologie & 

Toepassing  

Nask1= Natuurkunde                            BAV=Beeldende Audiovisuele Vormgeving 

Nask2= Scheikunde                               

(1): Sector Economie: Bij de keuze van T&T is wiskunde verplicht 

(2): Sector Zorg en Welzijn: Bij de keuze van T&T is het zeer wenselijk om wiskunde te kiezen 
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5.10 Toetsing (hoe wordt hun leren getoetst?) 

 

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
Het is aan de school om te bepalen op welke wijze het programma van toetsing en afsluiting vorm wordt 

gegeven. In de handreiking is benadrukt dat het examenprogramma T&T sterk afwijkt van de reguliere 

examenprogramma’s in de GL/TL. Kern van het programma is dat het gericht is op de ontwikkeling van de 

leerlingen (op basis van de twee leer- en ontwikkellijnen uit het examenprogramma). Dat betekent ook dat de 

uiteindelijke beoordeling van de leerling zo laat mogelijk plaatsvindt. Met andere woorden: de summatieve 

toetsing is de afsluitende beoordeling van de leerling nadat hij de gehele programmalijn heeft afgerond. 

De achterliggende visie pleit ervoor dat alle opdrachten / ervaringen die daarvoor door de leerlingen zijn 

uitgevoerd en opgedaan formatief  (= ontwikkelingsgericht) worden getoetst. Het betekent ook dat een leerling 

die eenmaal heeft aangetoond aan een set van criteria uit het examenprogramma te voldoen, daar niet in een 

later stadium alsnog negatief op beoordeeld kan worden. Hij kan zijn resultaten eigenlijk alleen nog maar 

verbeteren. 

Onafhankelijk van de vorm moet het PTA voldoen aan de volgende eisen: 

 Er is sprake van de beoordeling van de kandidaat op alle gedragsindicatoren die in het 

examenprogramma zijn vermeld. Hierbij dienen de zes werkprocessen als logische eenheden voor de 

summatieve beoordeling. 

 De kandidaat wordt beoordeeld op de kwaliteit van het geleverde product (productbeoordeling met 

wegingsfactor 40%) en op zijn persoonlijke ontwikkeling (procesbeoordeling met wegingsfactor 60%). 

 

Het programma van toetsing en afsluiting kan als volgt vorm worden gegeven: 

Onderdeel omschrijving opmerkingen 

groepsopdracht Opdrachtgever: 
Bètawereld: 
 
Verbonden mbo domein: 
 
Opdrachtbeschrijving: 
 
Te beoordelen werkprocessen: 
 
Beoordeling: 

- 60 % proces 
- 40 % product 

 

Individuele opdracht Opdrachtgever: 
Bètawereld: 
 
Verbonden mbo domein 
 
Opdrachtbeschrijving: 
 
Te beoordelen werkprocessen 
 
Beoordeling:  

- 60% proces 
- 40% product 

 

  



 

60 
 

Het portfolio als instrument 27 

Binnen het competentiegericht leren wordt het portfolio vaak als instrument ingezet om op een georganiseerde, 

doelgerichte manier de ontwikkeling / groei van de kandidaat inzichtelijk te maken. Het eigenaarschap van het 

portfolio berust bij de leerling. Het bevat een collectie van werkmateriaal bewijsmateriaal waarmee de leerling  

zijn ontwikkeling in kennis, vaardigheden en competenties zichtbaar maakt.  

In de literatuur worden drie hoofddoelen en daaraan gekoppelde vormen van een portfolio genoemd. Ieder van 

deze portfolio’s kent zijn eigen functies die we per doel kort samenvatten. 

 het ontwikkelingsgerichte portfolio, gericht op het leren en de ontwikkeling van de leerling; hiervoor wordt 

ook vaak de term ‘werkportfolio’ gebruikt. 

De functies zijn als volgt te omschrijven: 

o monitoring van het leerproces en zichtbaar maken van groei en ontwikkeling t.a.v. de competenties; 

o communicatie over gemaakte keuzes en doelen; 

o ondersteunend bij de reflectie door de kandidaat; 

o registratie van het eigen leerproces 

 het assessmentportfolio: gericht op evaluatie, reflectie en beoordeling; hiervoor wordt ook wel de term 

‘beoordelingsportfolio’ gebruikt. 

De functie: 

o verzamelen en inzichtelijk maken van bewijsmateriaal voor de beheersingsgraad van en 

competentie. De bewijzen worden uit het ontwikkelingsgerichte portfolio gehaald. De beoordeling is 

gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling ten opzichte van zijn eigen leerproces. De mate van 

competentiebeheersing wordt gemeten aan de stand van zaken in een eerder stadium van 

ontwikkeling. Dat betekent ook dat de inhoud van het portfolio per leerling sterk kan verschillen. 

Gezien de kenmerken van het competentiegericht leren zal de reflectie van de leerling bepalend zijn 

voor de kwaliteit van het assessment.  

 het presentatie- of showcaseportfolio: gericht op de presentatie van de leerling naar buiten toe, bijvoorbeeld 

bij de overstap naar het vervolgonderwijs of bij sollicitaties. De creativiteit van de leerling zal in hoge mate de 

vorm bepalen.28 

 

Formatieve en summatieve toetsing 
In het vmbo zijn we sterk geneigd om de leerling te beoordelen op zijn prestaties door het toekennen van een 

cijfer. Dat is hier niet de bedoeling. Het gaat er in de ontwikkellijn om dat de kandidaat kan bewijzen dat hij zich 

georiënteerd heeft en dat hij in staat is zijn uiteindelijke keuze te onderbouwen. We spreken in dit geval over 

formatieve (=ontwikkelingsgerichte) toetsing. Dit in tegenstelling tot de summatieve toetsing waarbij een 

kandidaat uiteindelijk wordt beoordeeld op zijn eindprestaties. 

Formatieve toetsen  
Formatieve toetsen zijn bedoeld om vast te stellen op welk niveau de leerling zich bevindt in de loop van een 

ontwikkelproces. De formatieve toets is per definitie ontwikkelingsgericht en brengt in beeld op welke terreinen 

de leerling op niveau is en welke terreinen aandacht behoeven. De aard van deze toets veronderstelt specifieke 

begeleiding / aandacht in het vervolg van het leerproces zodat de leerling zich verder kan ontplooien.  

                                                             
27 Zie voor een uitgebreide beschrijving van het portfolio voor het technasium: Evelien Ketelaar, netwerkcoach Zuid-West Nederland en West-
Brabant  
‘[T] Portfolio: Onderwijskundige uitwerking van het gebruik van portfolio in het technasium’  
28 Zie Ritzen, Magda; Kosters, Jacqueline ‘mogelijke functies van een portfolio binnen een competentiegericht curriculum’ Amsterdam, 
Utrecht z.j. 
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Het logboek als instrument 

Van belang is dat de leerling voortdurend verslag doet van zijn werkzaamheden. De begeleidende docent zal 

immers op enig moment de leerling gaan beoordelen. Het logboek een goed hulpmiddel voor de leerling om 

verantwoording af te leggen. De leerling zal namelijk zelf moeten aantonen: 

 Wat hij heeft gedaan? 

 Welke keuzes hij heeft gemaakt en waarom? 

 Welke bronnen hij heeft gebruikt om de opdracht uit te voeren. 

 Wie hem daarbij heeft geholpen / ondersteund. 

 Wat zijn specifieke rol is geweest in het groepsproces. Hieronder staan de richtlijnen voor het 

gebruik van het logboek.  

Het navolgende voorbeeld is ontleend aan een bestaand logboek. Vandaar dat de leerling direct wordt 

aangesproken.  

‘Het logboek heeft een hele duidelijke en centrale rol in de opdracht. Je noteert alles wat je 

plant, doet, verzint, overlegt en soms wat je fout doet. Uit het logboek haal je alle informatie die 

je nodig hebt voor de evaluatie, dus als bewijs dat je een bepaalde competentie beheerst. Heb 

je onderdelen niet goed genoteerd, dan kan je dat dus niet gebruiken in je evaluatie.  

In de lessen is het belangrijk dat je goed bijhoudt wat je doet: de basis van een logboek. Het 

logboek kent een duidelijke opbouw. Elke les voeg je er een deel aan toe, waardoor het bestand 

steeds verder wordt uitgebreid. De gegevens, informatie, afspraken en plannen worden 

chronologisch (op volgorde van tijd) verzameld, waardoor je snel terug kunt vinden waar, 

wanneer en op basis van welke informatie er keuzes gemaakt zijn. Alle stappen die je zet om tot 

het eindresultaat te komen, komen in je logboek te staan. Bij ieder project krijg je een format 

(een formulier). Deze moet je wel elke les uitgebreid invullen. Het format staat in hieronder. 

Als je later wilt laten zien dat je ergens beter in geworden bent, kun je via de logboeken een 

mooi overzicht terugvinden. Het is dan wel belangrijk dat je deze goed bijgehouden hebt.  

De belangrijkste onderdelen van het logboek zijn:  

 Titelpagina met namen van de groepsgenoten. 

 De planning voor het hele project zoals je die tijdens het oriënteren hebt gemaakt. 

 Verslag van elke les. Deze bestaat elke les minstens uit de volgende elementen: 

o Plan van aanpak voor die les (kopiëren en invullen van de format) 

o Puntsgewijs verslag van alles wat is gedaan. 

o Keuzemomenten en uitleg waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 

o Foto’s van tekeningen, schetsen, brainstormen, enz. 

o Bronvermelding. 

o Afspraken als voorbereiding voor de volgende les. 

o Zeer korte reflectie of voorgestelde doelen (plan van aanpak) zijn behaald en 

waarom niet. Wat ging er goed en wat nog niet goed. Wat gaan jullie de 

volgende keer anders doen zodat het beter zal gaan (wel concreet). 

Het logboek is bedoeld voor jezelf, om makkelijk zaken (en later bewijzen) terug te vinden. Maar 

ook voor je docent, deze krijgt door het logboek een goed beeld van jullie onderzoeks- of 

ontwerpproces.’ 

 



 

62 
 

 

Voorbeeld logboek  

Dit is het logboek van (groepsleden): 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

Plan van Aanpak Oriënteren (voor elke fase kan eenzelfde indeling worden gehanteerd met 

mogelijk aanpassing van de vragen)  

  

Datum: 

  

Taak  

Aan welke taken gaan jullie werken? 

  

  

Acties 

Wat gaan jullie doen en hoe verdelen jullie het werk? 

  

  

  

Wat? Welke taak? Resultaat? Wanneer 

klaar? 

Wie? 

        

        

        

        

        

        

  

Schrijf op wat je tijdens deze fase hebt gedaan. 

Maak er geen verhaal van, gebruik korte zinnen. Maak gebruik van tekeningen (foto’s daarvan) 

en foto’s van die dingen waar je mee bezig bent. Wees concreet! De docent kan hier teruglezen 

wat ieder van jullie gedaan heeft en wat het resultaat is. 

   

 

 

Reflectie 
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Pas invullen na go/nogo feedback van de docent.  

Hoe hebben jullie bij het maken van de tijdlijn de benodigde tijd voor de activiteiten ingeschat? 

 Beschrijf hoe jullie de lijst van materialen hebben gemaakt. 

 Beschrijf hoe jullie de afmetingen hebben berekend. 

 Welke bijdrage heb jij geleverd aan het invullen van het logboek? 

  

Summatieve toetsen 

Summatieve toetsing heeft een beoordelende functie. De leerling wordt getoetst en krijgt hiervoor een 

waardering. De summatieve toets heeft een afsluitend, beoordelend karakter met betrekking tot een gepande 

taak, opdracht, methode hoofdstuk of iets dergelijks De summatieve toets ‘rekent de leerling af’ op zijn geleverde 

prestaties. 

Per definitie is het T&T onderwijs ontwikkelingsgericht waarbij pas in een laat stadium (bij afsluiting van de 

opleiding of van een bepaald leerjaar) een vorm van summatieve toetsing kan plaatsvinden.  

 

Kwaliteit van summatieve toetsing 

Twee aspecten spelen bij iedere vorm van beoordeling een belangrijke rol: 

1. Validiteit: meten we wat we willen meten? In het T&T onderwijs wordt het gewenste gedrag (de 

gedragsindicatoren in het examenprogramma T&T) van de kandidaat in beeld gebracht. De persoonlijke 

ontwikkeling wordt immers zichtbaar door zijn gedrag tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de 

werkprocessen. De gedragsindicatoren vormen de kleinste eenheid waarop de kandidaat beoordeeld 

wordt. Hier is sprake van een tweeledig proces: 

a. de docent-coach observeert en analyseert het gedrag van de kandidaat, geeft feedback, 

evalueert het doorlopen proces en daagt de kandidaat uit tot een kritische reflectie op zijn 

eigen gedrag, rol en functie in dat proces om te kunnen komen tot een hoger 

beheersingsniveau van competenties (formatieve =ontwikkelingsgerichte toetsing). In 

summatieve toetsing wordt de kandidaat definitief beoordeeld op zijn competentiebeheersing 

op grond van wat hij heeft laten zien (en bewezen) op het niveau van de gedragsindicatoren.  

b. de kandidaat heeft de taak om te bewijzen dat hij aan het gewenste gedrag voldoet. Dat kan 

met behulp van een logboek (procesverslag), evaluatieverslagen, verslagen van 

reflectiegesprekken die opgenomen worden in zijn portfolio.29  

2. Betrouwbaarheid: levert de wijze van beoordelen onder dezelfde omstandigheden bij herhaling 

hetzelfde resultaat op? Dit aspect van het beoordelingsproces is zo mogelijk nog lastiger dan het bepalen 

van de validiteit.  

In het streven naar objectiviteit ontstaan de meest gedetailleerde en daarmee vaak onhandzame 

afvinklijsten om elke gedragsindicator in beeld te brengen. Het is niet alleen onhandzaam, hier schuilt ook 

het gevaar van de-professionalisering: we reduceren de complexiteit van het onderwijs tot 

registratieformulieren en schakelen de professionaliteit van de docent terug in de laagste versnelling.30  

                                                             
29 In het derde deel van de handreiking worden voorbeelden gegeven van deze instrumenteren. 
30 Korthagen, F, in:  Velon, jaargang 25 (1), 2004 
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Holistische benadering van beoordelen 

Waar het traditionele onderwijs uitgaat van de cognitieve toetsing, kiest het T&T onderwijs meer voor een 

holistische benadering van de leerling (zie het ui-model van Korthagen)31. Dat betekent dat de complexe 

beoordelingssituatie moet worden teruggebracht tot logische, overzichtelijke eenheden. Daarbij kan gedacht 

worden om de verschillende, elkaar opvolgende werkprocessen als eenheid van beoordeling te nemen.  

Als wordt uitgegaan van de gedragsindicator als kleinste eenheid van beoordeling, dan wordt van een leerling 

verwacht dat hij van alle gedragsindicatoren aantoont of hij deze wel of niet toepast in de praktijk. 

Gezien het grote aantal gedragsindicatoren in het examenprogramma zal dit een behoorlijke inspanning van de 

leerling vragen en is het bovendien onzeker of de leerling in staat is om het onderlinge verband te begrijpen. 

Bovendien voorkomen we het dreigende ‘afvinkgedrag’ door de docent waarbij hij de context van de opdracht uit 

het oog verliest. 

Er is daarbij behoefte aan een instrument dat op duidelijke en overzichtelijke wijze inzicht geeft in het 

beheersingsniveau van de leerling. Gezien de aard en de inhoud van het vak T&T lijkt het ontwikkelingsportfolio 

het meest geschikte instrument om dit tussentijds toetsen vorm te geven Dit instrument kan op verschillende 

manieren worden vormgegeven, afhankelijk van welke factoren sturend zijn: 

 sturing aan de hand van de gedragsindicatoren (57); 

 sturing aan de hand van de competenties (19); 

 sturing aan de hand van de zes werkprocessen. 

Een beoordelingskader  
In het competentiegericht leren gaat het om de beoordeling van de mate waarin de leerling de competenties 

heeft verworven. De gedragsindicatoren zijn de kleinste eenheden waarop de kandidaat wordt beoordeeld. Het 

gedrag van de leerling is zichtbaar in de werkprocessen. Voor de leerling is het van belang dat duidelijk wordt 

gemaakt welk gedrag van hem verwacht wordt tijdens het uitvoeren van de opdracht. Voor de docent is het van 

belang de koppeling te maken tussen het getoonde gedrag en het niveau waarop de leerling functioneert. Het 

denken en spreken in de taal van competenties heeft geen meerwaarde voor de leerling, dat is te abstract. 

Dat is als volgt weer te geven: 

Met de leerlingen reflecteert de docent over:  

 

                                                             
31 Zie paragraaf 5.2.2. 
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Het werkproces als eenheid van beoordeling 

Wat neem je nu als kader voor de beoordeling? Er zijn 59 gedragsindicatoren, in totaal zes werkprocessen en 19 

competenties in het examenprogramma benoemd. Het is voor de docent ondoenlijk om voortdurend de 59 

gedragsindicatoren of de 19 competenties van de kandidaat in het vizier te krijgen.  

De werkprocessen bieden wel een overzichtelijk kader. Ten eerste zijn het er maar zes en dat maakt het 

beheersbaar. Ten tweede wordt aan elk werkproces een beperkt aantal gedragsindicatoren toegewezen dat voor 

beoordeling in aanmerking komt. In het werkproces handelt de leerling. Hier vertoont hij het gedrag dat door de 

docent beoordeeld wordt.  

Een voorbeeld 

Een voorbeeld vanuit leer- en ontwikkeltaak 1: ‘de kandidaat volbrengt een bèta technische opdracht’.  

Deze taak bestaat uit vier werkprocessen (zie onderstaande tabel).  
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G
o

 /
 n

o
 g

o
 m

o
m

e
n

t 

2.  

ontwerp 

G
o

 /
 n

o
 g

o
 m

o
m

e
n

t 
3.  

Uitvoeren 

G
o

 /
 n

o
 g

o
 m

o
m

e
n

t 

4.  

Afronden 

G
o

 /
 n

o
 g

o
 m

o
m

e
n

t 

 

b
e

o
o

rd
e

lin
g,

 e
va

lu
at

ie
, r

e
fl

e
ct

ie
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Voor deze werkprocessen kunnen de volgende aandachtspunten worden geformuleerd (A=activiteit, 
R=gewenste resultaat) 

 
1. Oriënteren  
 

A: kandidaten verzamelen van informatie over de achtergrond en het gewenste 
resultaat van de opdracht 
A: kandidaten verkennen de achtergrond van de opdrachtgever, bijvoorbeeld via een 
interview 
A: kandidaten verkennen de sector waarin de opdracht zich afspeelt, via interview of 
verkenning via internet 
A: kandidaten onderzoeken welke kennis en expertise zij nodig hebben voor de 
opdracht en waar zij die zouden kunnen halen 
R: Een overzicht met belangrijke gegevens over het project: achtergrond en gewenste 
resultaat 
R: Verslag van een interview met opdrachtgever 
R: Verslag van belangrijke kenmerken van de sector 
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2. Plannen 
 

A: kandidaten maken afspraken over samenwerking  
A: kandidaten verdelen taken en rollen in de projectgroep 
A: kandidaten maken een planning van activiteiten 
A: kandidaten richten een (digitale) project map in   
R: Een lijst / overzicht met afspraken over samenwerking 
R: Een overzicht van de verdeling van taken 
R: Een (digitale) project map 
R: Een plan van aanpak 
 

3. Voorbereiden 
 

A: kandidaten verdiepen zich in de vraag van de opdrachtgever, bijvoorbeeld via een 
onderzoek of brainstorm 
A: kandidaten verdiepen zich in kennisbronnen en ervaringsbronnen uit de praktijk 
(bedrijfsbezoek) 
A: kandidaten stellen een programma van eisen op en/of verkennen het programma 
van eisen (wat vindt de opdrachtgever belangrijk) 
R: Een weergave van een brainstormsessie 
R: Een beknopt verslag van een bedrijfsbezoek 
R: Een programma van eisen (dat door de opdrachtgever is geaccordeerd) 
 

4. Uitvoeren 
 

A: kandidaten werken aan deelresultaten (bijvoorbeeld prototypes) 
A: kandidaten werken aan het eindresultaat 
A: kandidaten bewaken de planning  
A: kandidaten bewaken de kwaliteit van het resultaat (is het een antwoord op de vraag 
van de opdrachtgever?) 
R: Een uiteindelijk projectresultaat 
R: Deelresultaten  
R: Een onderbouwing van het projectresultaat 
 

5. Afronden 
 

A: kandidaten doen verslag van hun project (in presentatie en/of rapport) 
A: kandidaten evalueren samen het product resultaat (voldoet het aan de vraag van de 
opdrachtgever?) 
A: kandidaten evalueren samen het proces (hoe hebben we gewerkt en wat was ieders 
inbreng?  
A: kandidaten evalueren individueel hun bijdrage aan proces en product 
R: projectbeoordeling op product, proces en inhoud, op niveau van individu en groep 
R: evaluatie van de ontwikkeling van de leerling 
R: reflectie door de leerling op het eigen leren / eigen proces van ontwikkelen 
 

 

Het werkproces nader beschouwd 

Werkproces 1.1. ‘de kandidaat oriënteert zich op de opdracht'  

Het gewenste resultaat van dit werkproces is: de kandidaat heeft zich, in samenwerking met anderen, 

georiënteerd op de opdracht en komt op systematische wijze tot een helder beeld van het probleem of de 

vraagstelling. 

Het werkproces kent 8 gedragsindicatoren die verbonden zijn met 3 competenties  

competentie gedragsindicatoren 

1.1 E. Samenwerken en overleggen   vraagt de mening en ideeën van anderen (leerlingen, 

experts) om tot een plan van aanpak te komen; 
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  stimuleert anderen aantoonbaar om hun opvattingen en 

ideeën in te brengen. 

1.1 J. Formuleren en rapporteren 

 

 formuleert een probleem of vraagstelling zelf in 

begrijpelijke taal. 

1.1 N. Onderzoeken 

 

 scheidt hoofd- en bijzaken; 

 haalt uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste 

informatie om tot de kern van het probleem te komen; 

 stelt de juiste vragen aan de opdrachtgever om 

informatie te verkrijgen; 

 onderzoekt de vraag of opdracht vanuit meerdere 

invalshoeken; 

 maakt gebruik van bestaande technologische kennis in de 

oriëntatie op de vraag of opdracht. 

 

Daarmee wordt het werkproces een overzichtelijk geheel om te beoordelen. De genoemde gedragsindicatoren 

kunnen overigens in een of meer werkprocessen terugkomen. De herhaling van het gedrag in verschillende 

situaties of fasen van de leer- en ontwikkellijn leveren voldoende basis om te beoordelen of een leerling het 

gewenste niveau heeft bereikt en daarmee de werkprocessen in voldoende mate beheersen. 

De beoordeling van de kandidaten verdient nog aandacht vanuit een ander perspectief. Door de aard van het 

examenprogramma is het voor de hand liggend dat de leerlingen zowel individueel (persoonlijke ontwikkeling) als 

per groep (productbeoordeling) beoordeeld worden.  

1. de groepsevaluatie: de groep gaat kritisch terugkijken op het groepsproces en de genomen stappen 

daarin. Waar hebben we als groep de goede dingen gegaan en waar ging het mis? Wat is de reden 

waarom het mis is gegaan? Welke keuzes hebben we gemaakt en waarom die keuzes? 

2. de individuele reflectie: wat heb ik bijgedragen, wat heb ik niet goed gedaan en waar ben ik wel goed in 

geweest? Wat betekent dat voor mijn gedrag in de volgende stap? 

 

Van belang hierbij is de observatie van de docent en zijn ervaringen als begeleider van de groep. De docent 

faciliteert en begeleidt de groepsevaluatie en de individuele reflectie. 

Het verdient aanbeveling om de beoordeling van het beheersingsniveau van de werkprocessen (op basis van het 

gedrag in de werkprocessen) te laten plaatsvinden door de docent, de leerling zelf en 1 of 2 medeleerlingen. 

Eventueel kan hierin de opdrachtgever nog een rol spelen. In de eindexamen situatie is de beoordeling door 2 

docenten aan te bevelen (intersubjectiviteit).  

Uitgaande van de doelstellingen houden we bij de beoordeling een verhouding aan tussen product (40%) en 

proces (60%.) 

 

Beoordelingsmodellen 

In het volgende schema wordt duidelijk hoe de beoordeling kan worden weergegeven op basis van 

gedragsindicatoren. Dit overzicht kan ook worden omgezet naar een stermodel waarin het beheersingsniveau 

direct zichtbaar is gemaakt.  
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Een beoordelingsmodel, zeer globaal ingericht: 

 

 Beoordelingsmodel  Naam: _________________________________________ 
Naam: _________________________________________ 
Naam: _________________________________________ 
Naam: _________________________________________ 

1. Proces: te behalen scores 

Onderdeel score Opmerking 

Oriënteren 

 alle producten 
klaar 

 logboek 
aangemaakt 

20 
15 
10 
8 
5 

go na eerste keer 
go na een herstelopdracht 
go vanwege tijd, maar inhoud onvoldoende herstelopdracht niet 
laten zien 
onderdeel niet laten zien 
 

Definitief na reflectie:  Datum:  

Voorbereiden 

 alle producten 
klaar 

 logboek bijgewerkt 

40 
30 
15 
12 
10 

go na eerste keer 
go na een herstelopdracht 
go vanwege tijd, maar inhoud onvoldoende 
herstelopdracht niet laten zien 
onderdeel niet laten zien 
 

Definitief na reflectie:  Datum: 

Uitvoeren 

 alle producten 
klaar 

 logboek bijgewerkt 

40 
30 
15 
13 
10 

go na eerste keer 
go na een herstelopdracht 
go vanwege tijd, maar inhoud onvoldoende 
herstelopdracht niet laten zien 
onderdeel niet laten zien 
 

Definitief na reflectie  Datum:  

 

2. Product (beoordelen tijdens presentatie):  

Onderdeel score Opmerking 
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Tenslotte is er een mogelijkheid om de voortgang van de leerling vast te (laten) leggen op een 

verslagformulier als onderdeel van het portfolio(gesprek). In bijlage 5 is een voorbeeld opgenomen van 

een dergelijke formulier; er staan per werkproces een of meerdere gedragsindicatoren vermeld. Op deze 

manier wordt een totaal overzicht gegeven van de gewenste competenties en de mate waarin deze op 

een gegeven moment zijn ontwikkeld. 
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Bijlage 1  T&T Leerlingenprofiel 
 
 
 Profiel van de kandidaat Technologie & Toepassing  

Het examenprogramma Technologie & Toepassing wijkt af van de traditionele examenprogramma’s 

binnen de theoretische leerweg (TL). Het appelleert, naast het ontwikkelen van technische 

vaardigheden, ook aan de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor het succesvol 

functioneren van de kandidaat in de vervolgopleiding en in de beroepscontext.  

Het examenprogramma T&T slaat daarmee een brug tussen het algemeen vormend karakter van de 

Theoretisch Leerweg en het daarop volgende beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs mag een student 

tegemoet zien die zich onderscheidt, een student die voldoet aan het hierna beschreven profiel van de 

T&T leerling. Daar waar in dit profiel gesproken wordt over hij kan ook zij gelezen worden.  

 

1. de T&T kandidaat wil meer weten: de onderzoeker  

De T&T kandidaat is nieuwsgierig naar de toepassingsmogelijkheden van technologie in de context van 

verschillende bètawerelden en - beroepen. Hij wil daarover meer weten. Hij stelt kritische vragen bij 

problemen, verschijnselen en opdrachten. De kandidaat verzamelt en selecteert noodzakelijke 

informatie uit formele en informele bronnen (uit de bètatechnologische context). Hij combineert feiten en 

kennis. Hij kan de verwerkte informatie inzetten om tot passende resultaten te komen (die voldoen aan 

de eisen die de opdrachtgever heeft gesteld).  

De kandidaat verwerft in het onderzoeksproces inzicht in de waarden en normen bij het toepassen van 

technologie in bestaande en nieuwe contexten. Hij ontwikkelt een eigen standpunt over de 

toepassingsmogelijkheden van technologie op basis van de vraag: ‘Mag alles wat kan?’  

 

2. de T&T kandidaat heeft de wil om iets (beter) te maken: de ontwerper  

De T&T kandidaat laat zien dat hij een voorgelegd probleem uit een technologische context voor 

zichzelf, en anderen, kan verwoorden in begrijpelijke taal. Hij werkt op een systematische wijze aan het 

ontwerp van een oplossing of van meerdere oplossingen. Aanvankelijk doet hij dat schetsmatig. Hij 

toetst het idee op uitvoerbaarheid en werkt het vervolgens uit naar een definitief ontwerp. Hij is niet bang 

fouten te maken en te experimenteren. Hij is in staat om de fasen van het ontwerpproces te beschrijven 

en aan te geven hoeveel tijd elke fase vraagt en welke materialen, gereedschappen en andere 

hulpmiddelen daarbij nodig zijn.  

Hij maakt actief gebruik van de kennis en kunde van medeleerlingen en van experts uit de 

beroepscontext. Hij verwerft inzicht in het belang van samenwerking binnen bestaande en nieuw te 

vormen netwerken.  

 

3. de T&T kandidaat ziet en benut kansen; de ondernemer  

De T&T kandidaat gaat proactief op zoek naar oplossings- en toepassingsmogelijkheden in de context 

van een realistisch probleem in de vorm van een product, ontwerp of advies. Hij benut de kracht van co-

creatie en weet dat je met verschillen types denkers & doeners tot creatieve resultaten kan komen.  

In dit proces weet hij zowel zijn medeleerlingen, docenten, opdrachtgever(s) als experts weet hij aan 

zich te binden.  

Hij ziet en benut daarbij kansen en mogelijkheden om oplossingen en toepassingen te realiseren. De 

kandidaat kan out-of-the-box denken en durft daarbij verantwoorde risico's te nemen. 
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Bijlage 2 Examenprogramma T&T beschrijving Bètawerelden 

 
Bètawerelden  
Voeding en Gezondheid  
Door het slim kweken van groenten en fruit kunnen op de meest droge en onherbergzame plaatsen mensen toch 
hun eigen voedsel verbouwen. Helaas gaat dat niet vanzelf en zijn er slimme techneuten voor nodig om de 
boeren hierbij te helpen. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe  smaken kauwgom of onderzoek doen naar 
voedingsstoffen in supplementen. De wereld van voeding en vitaliteit biedt deze en veel meer mogelijkheden.  
In droge Afrikaanse landen is en tekort aan (gezond) voedsel. Boeren en lokale ondernemers bedenken 
oplossingen om voedzame producten te kweken. Op plaatsen waar genoeg voedsel is, worden mensen juist 
steeds dikker. Welvaartsziektes zijn een belangrijk probleem aan het worden.  
Je kunt bijdragen aan deze en andere vragen over voedsel en gezondheid. Want er zijn genoeg grote en kleine 
bedrijven die zich bezighouden met voedsel en de gezondheid van de mens.  

 
Creativiteit en Ontwerpen  
De wereld van Creativiteit en Ontwerpen is een serieuze speler in onze economie geworden. Door de groeiende 
kennis over nanotechnologieën kunnen we kenmerken van stoffen aanpassen naar onze eigen wensen. Er 
ontstaan zo materialen met ongekende eigenschappen: een onbreekbaar snowboard, kleding die zich aanpast 
aan het weer en balken die zichzelf na een aardbeving weer repareren.  
Andere voorbeelden van zaken waar creatieve technische ontwerpers hun stempel op gedrukt hebben zijn 
computergames die per miljoenen worden verkocht, het ontwerpen voor de moderne auto met deuren op het 
dak en/of inklapbare wielen, moderne nieuwe gebouwen of zelfs een hele nieuwbouwwijk, fietsen met superlicht 
onverwoestbaar frame of fietszitjes van innovatief materiaal.  
De ontwikkeling van de techniek zal het ontwerp van ieder product beïnvloeden. Voor de komende generaties 
gebruiksproducten wordt nu al de basis gelegd. Ga jij onze toekomst helpen vormgeven?  
 

Geld en Handel  
Snelle jongens en meisjes en spannende deals, de wereld van Geld en Handel draait om grote bedrijven, handel 
en wereldwijde transacties. Internet heeft de wereld zodanig veranderd dat grenzen vervagen. Deze ontwikkeling 
heeft nog geen tien jaar geduurd! En wat moet een wereld die dag en nacht doorgaat zonder computers en 
internet? Grote bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft houden zich bezig met de (digitale) veiligheid, de 
snelheid en het gemak van internet en sociale media. Maar er zijn ook veel kleine ondernemers in de ICT die hier 
aan werken. Als jij er aan wil bijdragen dat de wereld blijft draaien dan kun je zeker je handen uit de mouwen 
steken in het MKB.  
 

Mens en Medisch  
Deze wereld zorgt ervoor dat artsen steeds beter hun werk kunnen doen en dat ziektes als kanker en aids ooit 
kunnen worden overwonnen. Medicijnen ontwikkelen, protheses ontwerpen, ontwikkeling van cosmetica en 
dagcrèmes, onderzoek naar gentherapie en ons DNA, het zijn allemaal zaken die altijd in ontwikkeling blijven.  
Dagelijks zijn mensen in de wereld van Mens en Medisch nog bezig om het menselijk lichaam te  
bestuderen en manieren te vinden om het jong, vitaal en ziektevrij te houden. De mens leeft daardoor steeds 
langer en gezonder! Ook deze wereld heeft een futuristisch aspect, want met de technieken die er inmiddels zijn, 
kunnen robots straks kleine operaties uitvoeren. En denk eens aan de minuscule cameraatjes waardoor het  
lichaam niet meer open hoeft om onregelmatigheden te kunnen opsporen.  
De technische toepassingen bieden de medische wereld ongekende mogelijkheden. Wil jij later met techniek de 
medische zorg verbeteren? Kijk dan eens rond in deze wereld.  
 

Mobiliteit en Ruimte  
Of je nou vliegt of fietst, de meeste mensen in Nederland hebben meer gezien dan alleen hun eigen voortuintje. 
We zijn nou eenmaal een stuk mobieler dan vijftig jaar geleden en daar maken we graag gebruik van. Online 
kleding bestellen in Engeland, over twee dagen op je deurmat. Ontzettend handig, maar daar zit een heel 
netwerk van kennis en techniek achter. Denk maar eens aan het transport van gas en elektra, reisjes naar de 
ruimte, wereldwijd eten invliegen zodat jij noodles kunt maken.  
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Onze samenleving is afhankelijk van vele netwerken. Naast wegen en spoorlijnen ligt er onder de grond ook een 
heel netwerk van riolering, glasvezel, metro’s en water-, elektriciteit- en gasleidingen. Allemaal bedoeld om de 
mens een fijne en schone leefomgeving te bieden. Allemaal zaken waar een hele dosis techniek bij komt kijken. 
Deze wereld is gebaat bij technische hoogvliegers.  
Het ontwerpen en bouwen van deze netwerken is een grote uitdaging. Zeker op plaatsen waar het nog niet zo 
goed geregeld is, zoals in Mexico-city of Mumbai. Bedenk jij manieren om mensen een aangenaam leven in een 
bereikbare stad te geven?  
 

Wetenschap en Ontdekken  
Deze wereld leert ons elke keer weer hoe weinig we nog van onszelf, de aarde en het heelal weten. Het is lastig 
om niet nieuwsgierig te worden naar wat er zich op de bodem van oceanen afspeelt of aan de rand van ons 
zonnestelsel. Of daarbuiten. Onderzoek is verkenning van het onbekende. Niet helemaal weten wat je zoekt, 
maar wel weten dat het antwoord niet lang op zich laat wachten. Hoe meer we over onszelf en onze omgeving  
ontdekken, hoe beter we begrijpen dat er nog heel veel onbekend is. Zo kunnen we ook leren om bestaande 
technologie te verbeteren of op andere manieren te gebruiken.  
In deze wereld moet je vooruit denken. De wereld van Wetenschap en Ontdekken is voor de echte 
ontdekkingsreiziger, die altijd nieuwsgierig is naar wat je op het eerste oog niet ziet. Ga jij ons daarin voor?  
 

Water, Energie en Milieu  
Deze wereld vormt de schakel tussen de mens en de omgeving waarin hij leeft, onze aarde. De aarde  
is daarbij zo bijzonder omdat we hier een overvloed aan water hebben. Water betekent niet alleen 'leven', het is 
door overstromingen ook één van onze grootste bedreigingen. Alleen door het water onder controle te krijgen, 
kunnen we Nederland blijven beschermen tegen de krachten ervan. Maar we kunnen het water ook gebruiken 
om energie op te wekken; samen met de zon en de wind kan water onze samenleving voorzien van duurzame 
energie, zodat we allemaal bijdragen aan een betere toekomst.  
Kortom, onze waterhuishouding op peil houden, natuurlijke energiebronnen ontwikkelen of afvalwater reinigen. 
In de wereld van Water, Energie en Milieu zijn mensen hard bezig onze planeet leefbaar te houden.  
Denk aan de Waterwerken of de enorme sluizen bij de havens. Nederlandse bedrijven staan zelfs zo hoog 
aangeschreven dat ze wereldwijd helpen bij het bestrijden van waterrampen.  
Op het gebied van energie en natuur(behoud) moeten we op zoek naar nieuwe, schone energiebronnen. En als 

we de wereld leefbaar willen houden, zijn er mensen nodig die met hun kennis, kunde en vooral hun overtuiging 

n inzet hieraan willen bijdragen.   
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Bijlage 3 T&T is competentiegericht onderwijs 32 
 

De werkdefinitie 

Praktijksituatie bepalen of een leerling competent (= bekwaam) is. De competentie–ontwikkeling vindt plaats op 

het snijvlak van deze vier aspecten.  

kennen:   de beheersing van kennis  

kunnen:   de beheersing van vaardigheden  

willen:   de motivatie om iets te volbrengen  

zijn:   persoonskenmerken  

De combinatie van al deze facetten (holistische benadering) wordt zichtbaar gemaakt in een actieve uitoefening 

van een taak in een bepaalde praktijksituatie. In het T&T examenprogramma bestaat deze praktijksituatie uit het 

volbrengen van een realistische opdracht van een bedrijf of maatschappelijke instelling.  

De complexiteit van het begrip ‘competentie’ heeft ook gevolgen voor de wijze waarop we leerlingen in T&T 

beoordelen op het leerproces. Niet alles wat telt, is meetbaar en dat brengt een nieuwe dimensie in de wijze 

waarop we gewend zijn de leerlingen te beoordelen. In de paragraaf over ‘beoordeling’ is gewezen op de 

werkprocessen als logische eenheid voor beoordeling. In het werkproces komt het handelen van de kandidaat tot 

uiting. Competentie-ontwikkeling is in het programma T&T per definitie gekoppeld aan de werkprocessen.  

 

 

Afbeelding: competentie 

                                                             
32 Het gaat bij competenties altijd om ontwikkelbare vermogens, de kandidaat laat gedurende zijn opleiding zien dat hij groeit i n dat 
vermogen.  
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Bijlage 4 Integrale benadering bij invoering T&T: ter overweging 
 

Voor schoolleiders is het invoeren van een innovatief programma als T&T een complexe taak. Het 

examenprogramma gaat uit van een visie op onderwijs die ingrijpende gevolgen heeft voor het dagelijks 

onderwijs en dus voor de docenten en onderwijsondersteuners die daar vorm aan geven. Daarbij is het onderwijs 

ook niet plaats- en tijdgebonden. De leerlingen werken ook buiten de muren van de onderwijsinstelling en buiten 

de geprogrammeerde lestijd.  

Van belang is dat er een integraal proces op gang wordt gebracht waarin een aantal, gedeeltelijk parallel 

verlopende, deelprocessen essentieel zijn. Ontbreekt de aandacht voor een deelproces dan is het risico op 

vertraging of mislukking groot.  

In het invoeringsproces van T&T spelen de volgende deelprocessen een rol: 

 Visievorming: de basis van het gehele proces. Wat is de visie (het droombeeld) van de onderwijsinstelling? 

Wat is uiteindelijk de richtinggevende doelstelling? 

 Vaardigheden: beschikken de docenten en onderwijsondersteuners over de vaardigheden die noodzakelijk 

zijn om op een verantwoorde wijze vorm te geven aan het onderwijs zodat de beoogde doelstellingen 

gehaald kunnen worden? 

 Stimulering: biedt de schoolleiding voldoende faciliteiten om het onderwijs te ontwikkelen in de richting die 

men beoogt. Is er voldoende ontwikkeltijd, continue aandacht, aandacht voor professionalisering (intern en 

extern) en waardering voor het team in het proces? 

 Hulpmiddelen: zijn er voldoende hulpmiddelen beschikbaar zoals ict voorzieningen en in het algemeen een 

passende leeromgeving? 

 Actieplan: is duidelijk welke acties moeten worden ondernomen op het gebied van curriculumontwikkeling, 

netwerkvorming, een leerlingvolgsysteem, het ontwikkelen van een beoordelingsmodel en een 

portfoliostructuur? Zijn ouders en leerlingen voldoende geïnformeerd over de invoering en betrokken bij de 

ontwikkeling? Worden bedrijven en maatschappelijke instellingen op de hoogte gebracht van het belang van 

de invoering van het programma? Zijn de mbo instellingen betrokken bij de uitwerking van het programma? 

Tal van belangrijke overwegingen en vraagstukken die er toe doen in een invoeringsproces dat alleszins de 

moeite waard is. Ontbreekt de integraliteit van de aanpak dan staat de kans op succes onder druk. Zie 

volgend schema ‘veranderingen managen.’ 
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Bijlage 5 Voorbeeld van een verslagformulier voor het portfolio 

(voortgangs)gesprek 
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Bijlage 6 Van sturing naar zelfsturing, de rol van de docent 

De begeleidende taak van de docent is o.a. aan de orde gekomen in het kader van sturing en zelfsturing 

(scaffolding). De mate waarin de docent sturend optreedt, is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de 

leerling. In mavo 2 zal meer sturing optreden dan in mavo 4.  

In een gestuurde opdracht worden deelopdrachten en deelvragen gegeven die telkens leiden tot een 

deelproduct. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen in een vroeg stadium de fout ingaan. Het aantal 

handelingen dat door de leerlingen wordt verricht is in aantal en inhoud nauw omschreven. Per reeks van 

handelingen wordt een deelproduct gevraagd.  

Bij een open opdracht wordt het aantal deelhandelingen en deelproducten tot een minimum beperkt. Hier 

worden de leerlingen juist in de gelegenheid gesteld fouten te maken en daarvan te leren. De docent observeert, 

coacht en stuurt mogelijk bij maar niet op detail. Het aantal voorgeschreven handelingen en tussentijdse 

(deel)producten wordt beperkt. Daarmee komt de regie meer bij de leerlingen de liggen.  

Schematisch ziet het verschil tussen een gestuurde en minder gestuurde opdracht er als volgt uit: 
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1. Gestuurd 

 

 

In elke fase zijn de handelingen die de leerlingen verrichten duidelijk omschreven. Er is weinig tot geen 
sturingsmogelijkheid voor de leerling. Projecten kenmerken zich vaak door deze structuur. De leerling werkt de 
voorgeschreven handelingen door tot een eindresultaat is bereikt.  

In een begeleid project wordt de invloed van de leerlingen op de uit te voeren activiteiten groter. Hier is 
duidelijk sprake van ‘fading’ m.b.t. de sturing van de docent. In onderstaand overzicht wordt dat duidelijk aan 
de hand van de ‘vraag naar een product’ i.p.v. een voorgeschreven handeling.  
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Begeleid 
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Bij een T&T-project werken leerlingen aan een uitdagende opdracht die concreet en kort is geformuleerd. Ze 
werken de opdracht in een aantal vaste, logische fasen uit tot een gevraagd eindproduct. Daardoor 
ontwikkelen de leerlingen zich op bepaalde competenties. De opdracht is in een context uit de zeven 
bètawerelden geplaatst, waarbinnen de oriëntatie op beroep en opleiding een logische plaats heeft. Op 
gezette tijden bekijkt de docent samen met de leerling het werk en geeft aan of hij door kan gaan of niet 
(go/no go). 
 

Verschillen tussen begeleide en gestuurde projecten 

 
1. Probleemgericht versus taakgericht 
Bij een begeleid project zijn de verschillende fasen voor de leerlingen opgedeeld in deelopdrachten, 
waarbij steeds om een concreet deelproduct wordt gevraagd. De activiteiten die de leerlingen uitvoeren 
om tot deze producten te komen staan niet omschreven. Ze moeten die, onder begeleiding van de 
docent, zelf bedenken. Een begeleid project is dus probleemgericht. 
Bij een gestuurd project zijn de verschillende fasen voor de leerlingen uitgewerkt in activiteiten en 
handelingen die ze gaan verrichten. Soms leiden die activiteiten tot een product, soms ook niet. Een 
gestuurd project is dus taakgericht. 

 

2. Kwalitatieve versus kwantitatieve reflectie 
Wanneer de docent bij een begeleid project met de leerling kijkt naar zijn geleverde werk ligt het accent 
op een kwalitatieve reflectie: welke stappen heeft de leerling gezet om tot het deelproduct te komen? 
Bij een gestuurd project ligt hier het accent op een kwantitatieve reflectie: wat heeft de leerling wel en 

niet van de voorgegeven opdrachten gedaan? 
 

3. Algemene en interpersoonlijke competenties versus vakspecifieke competenties  
Bij een begeleid project ligt de nadruk op de ontwikkeling van algemene en interpersoonlijke 
competenties. Dat zijn competenties die vakoverstijgend zijn (samenwerken, plannen en 
organiseren, beoordelen, reflecteren, evalueren) en die de leerling als persoon betreffen 
(interesses, ethisch en integer handelen, persoonlijkheidskenmerken). 
Door de taakgerichtheid en de kwantitatieve reflectie komt de nadruk bij een gestuurd project juist te 
liggen op de ontwikkeling van vakspecifieke competenties, die aangeven of iemand goed is in een specifiek 
vakgebied. 

 

4. Variabele versus vaste leerweg 
Bij een begeleid project is de afgelegde weg voor iedere leerling anders gezien zijn eigen inbreng en de 
eerder verworven algemene en interpersoonlijke competenties. Er is dus sprake van een meer variabele 
leerweg, waarbij het tempo en de inhoud van de leerling afhankelijk zijn en de mate van zelfregulering 
hoog is. 

 
Bij een gestuurd project liggen de activiteiten die de leerling verricht vast in een methode met vooraf 
geformuleerde opdrachten. Daardoor is er sprake van een meer vaste leerweg, waarbij het tempo en de 
inhoud door de methode worden gedicteerd en de mate van zelfregulatie van de leerling laag is. 

 
De fasen binnen een project 
Het project wordt opgedeeld in vier logische fasen: oriënteren – voorbereiden – uitvoeren 
– opleveren die de leerling bij elk project één voor één langsloopt. Iedere keer als de leerling vindt dat hij 
een fase voldoende heeft afgerond bespreekt hij zijn werk met de docent. 
 

1. Oriënteren 
Tijdens de oriëntatie gaat de leerling actief op zoek naar de inhoud en de context van de opdracht. Een 
hulpmiddel zijn de Wvragen: wie is de opdrachtgever, wat is de opdracht, waar wordt de opdracht 
uitgevoerd, wanneer moet het klaar zijn, welke kennis heb ik nodig, waar haal ik die kennis, enz. 
Deelproducten die bij deze fase horen zijn bijvoorbeeld een profiel van de opdrachtgever of een 
programma van eisen. In deze fase maakt de leerling ook een globale planning maken voor de drie 
volgende fasen. 
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2. Voorbereiden 
In deze fase gaat de leerling op zoek naar de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn om de 
opdracht uit te kunnen voeren. 
Deelproducten die bij deze fase horen zijn bijvoorbeeld een moodboard, woordweb, brainstorm of een 
collage. 
 

3. Uitvoeren 
In deze fase gebruikt de leerling de opgedane kennis en vaardigheden om het eindproduct te maken en te 
testen. 
Deelproducten die bij deze fase horen zijn bijvoorbeeld een schets, technische tekening, prototype of 
maquette. 
 

4. Oplevering 
Het eindproduct wordt opgeleverd aan de opdrachtgever, waarbij productbeoordeling plaatsvindt. De 
leerling kijkt ook terug op het verloop van het project, maakt een analyse van de sterke en zwakke punten 
en formuleert een leerdoel voor het volgende project. 
Deelproducten die bij deze fase horen zijn bijvoorbeeld een presentatie of reflectieverslag. 
 
Na iedere fase kijkt de docent samen met de leerlingen of het gewenste resultaat is behaald (go/no 
go). Dit is het moment waarop de docent een actieve coachende rol aanneemt. De momenten van 
coaching liggen hierdoor verankerd in het proces. 
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Bijlage 7 Het SHL competentiemodel 
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Bijlage 8 Handreiking LOB T&T 
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Bijlage 9 Handreiking examinering T&T 
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Bijlage 10 Handboek project leerling 
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Bijlage 11 
flecteren 

op maat 

Aansluiten bij de individuele leerling 
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