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I	 Competentiegericht	onderwijs

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:
- competenties in plaats van leerdoelen
- het onderwijsleerproces
- toetsen
- portfolio of Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
- samenvatting

I.1	 Competenties	in	de	plaats	van	leerdoelen
In de huidige samenleving wordt van afgestudeerde bachelors verwacht dat zij zelfstandig kunnen 
werken, dat ze samen kunnen werken en dat ze zich snel aan kunnen passen aan nieuwe 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in hun beroep en bij alle arbeidsorganisaties. Als afgestudeerde 
professional moet je jezelf dus steeds zelfstandig kunnen blijven ontwikkelen. ‘Competentiegericht 
onderwijs’ is het antwoord op deze moderne eisen aan afgestudeerde hbo’ers. In bijlage I.1 vind je 
meer over competentiegericht onderwijs. Competenties leer je als kennis, vaardigheden en houding 
steeds met elkaar verbonden worden, en wel in zinvolle praktijksituaties. Alleen dan, zo is de 
veronderstelling, zul je in je latere beroepspraktijk, in allerlei functies, terug kunnen vallen op de 
ervaringen die je tijdens je opleiding hebt opgedaan. Je vermogen om je steeds aan te kunnen 
passen aan veranderende eisen (technieken, taken, verantwoordelijkheden) in je beroep, draagt bij 
tot je ‘employability’, oftewel je aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt.
Een competentie is de integrale combinatie van kennis, vaardigheden, ervaring, en attitude die je in 
bepaalde beroepssituaties in moet kunnen zetten. De competentie ‘samen werken’ is uitgewerkt in 
bijlage I.2.

Gezocht: manager m/v

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Pas op, want de competenties waar u vijf jaar geleden nog 
mee scoorde, daar hoeft u nu niet meer mee aan te komen. Wat zoeken werkgevers vandaag de dag 
in een manager?

(Bron: Carrièrespecial)

Opleidingen beslissen zelf of ze hun opleidingsprofiel in termen van competenties vastleggen of op 
een andere manier. Een aantal opleidingen hebben inmiddels landelijk voor allerlei 
beroepsprofielen een competentiematrix vastgelegd, met daarin de onderwijseenheden of modules 
van elke bacheloropleiding. Zie ook bijlage I.3.
Andere opleidingen werken nog met leerdoelen en eindtermen. Wat is het verschil tussen deze 
onderwijsconcepten?
Bij opleidingen die met leerdoelen werken, ligt de nadruk op het onderwijs in de vakkundigheid 
die bij de opleiding zelf aanwezig is en in lessen wordt geleerd; bij competentiegericht onderwijs 
ligt de nadruk meer op het beroep en het beroepsveld. De leerdoelen worden wel steeds bijgesteld, 
maar de eindtermen blijven gericht op het beroep waar de student als eerste in terecht kan komen. 
Competentiegericht onderwijs bereidt studenten er beter op voor dat ze na een jaar of drie, vier al 
weer in een andere functie zullen werken.
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Competentiegericht onderwijs heeft tot doel de bekwaamheid van de student te vergroten, en hem 
te stimuleren om taken en problemen adequaat uit te voeren en op te lossen in elke specifieke 
beroepspraktijk.
Afstuderen in een afstudeerproject betekent dat je al werkt in een specifieke beroepssituatie, waarin 
je competenties die je al hebt moet benutten en waarin je nieuwe competenties verwerft. 
Beroepscompetenties zijn een stuk breder dan leerdoelen per vakgebied. Neem bijvoorbeeld de 
competenties van een bedrijfsinnovator (een bedrijfsinformatiekundig vernieuwer):

Vakinhoudelijke competenties, zoals Technologie en systemen, Informatiekunde, Bedrijfskunde en 
-economie, Organisatiekunde en Management.

Professionele competenties:
- Samenwerken
- Projectmatig werken
- Communiceren
- Analyse en oordeelsvorming
- Leervermogen en zelfontwikkeling
- Omgevingsbewustzijn

(Bron: Avans, Academie voor ICT en Multimedia, 2004, Breda)

Deze competenties zijn minder tijdgebonden en gaan langer mee. Het zijn ook persoonlijke 
competenties: jij ontwikkelt ze, het worden jouw persoonlijke eigenschappen. 
In het volgende gaan we uit van het competentiegerichte onderwijs.

I.2	 Het	onderwijsleerproces
In het onderwijsleerproces moet de opleiding een leeromgeving creëren waarin de studenten hun 
competenties kunnen vormen en ontwikkelen. Naast de didactiek van de docenten, is ook de 
organisatie van het leerproces belangrijk: de nadruk ligt op de praktijkgerichtheid, onderwijs vindt 
plaats in verschillende leeromgevingen en in sterke wisselwerking met de (beroeps)praktijk. Jouw 
leerproces staat centraal en je leert gedurende de opleiding verantwoordelijkheid te nemen voor je 
eigen beroeps- en persoonlijke ontwikkeling, en daarmee ook voor je eigen leerproces. Binnen de 
opleiding moet je een balans zien te vinden tussen jouw individueel leren, het leren in groepen en 
het leren in verschillende contexten.
Het leerproces bij competentiegericht onderwijs kan er schematisch uitzien als in figuur I.1. Vooral 
in het samenspel van de verschillende werkvormen komen veel variaties voor.

Rollen
docent

Vereiste
competenties

Onderwijsleerproces:
• probleemgestuurd
• cases, projecten
• virtueel werken
• toetsen, assessments
• krachtige leeromgeving

Faciliteiten/
instrumenten
werkplek, website,
portfolio, gebouw,
mediatheek

Figuur I.1  De factoren bij het leerproces
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Over de onderdelen van het onderwijsleerproces valt het volgende te zeggen. 

Rollen docent
De docenten moeten naast de rol van docent-expert ook de rollen van instructeur en consulent 
kunnen vervullen (De Bie, 2000). In de praktijk zijn er nog veel meer rollen aan de orde, zoals 
trainers, leerprocesbegeleiders, assessors, trainers en experts. Docenten kunnen bij het afstuderen 
tegelijk trainer, begeleider en docent zijn. Zie voor meer hierover de handleiding voor docenten op 
de bijbehorende website.

Faciliteiten
De faciliteiten betreffen:
- practica- en projectruimten;
- mogelijkheden om in de gezamenlijke ruimten informatie over de programma’s, het nieuws e.d. 

van de website te halen.

Op de werkplek moeten studenten zonder problemen en met de juiste interfaces virtueel kunnen 
werken via de website van hun opleiding.
Communiceren via de website kan van vitaal belang zijn voor deeltijdstudenten die alleen ’s avonds 
op de school aanwezig zijn. Maar ook voor de voltijdstudenten is de website steeds meer de 
informatiebron bij uitstek over de gang van zaken tijdens een onderwijsperiode, om overleg te 
hebben met de docent over programma’s, opdrachten of andere zaken, en om een portfolio bij te 
houden.

Het onderwijsleerproces
Het leerproces gaat uit van jou als student en van de problemen die jij tegenkomt. Het is dus 
praktijkgericht, met stages, integrale cases en projecten, in een krachtige leeromgeving waarin je 
leert leren en samenwerken, in de vorm van actief, gevarieerd en flexibel studeren. 
Je bent wel zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je docenten of studiebegeleiders 
vervullen daarin verschillende rollen, op de momenten dat die nodig zijn. Maak bij je 
afstudeerproject aan de begeleiders van de opleiding duidelijk wat je precies van hun begeleiding 
verwacht. Zie ook de handleiding voor de docenten op de website.

I.3	 Toetsen
Bij competentiegericht onderwijs moet je aantonen dat je de vereiste vakinhoudelijke en 
ontwikkelcompetenties beheerst. Tijdens de opleiding doe je tussentijdse toetsen om te zien of je je 
competenties op een voldoende niveau hanteert. Zulke toetsingen zijn als het ware ‘een proeve van 
bekwaamheden’. Aan het eind van je opleiding vormt je afstudeerproject een integrale toetsing van 
alle competenties die je moet beheersen.

In zijn driehoek (figuur I.2) maakt Miller een onderscheid in verschillende lagen van bekwaam-
heden bij beroepsbeoefenaren (zie Tartwijk e.a., 2003).
In de onderste laag bevindt zich de kennis op basis waarvan je je toekomstige taken uit kunt 
voeren. De volgende laag betekent dat je ook de bron van die kennis kent en dat je weet wanneer 
en hoe je die kennis precies kunt gebruiken. Voor de derde laag moet je laten zien hoe vaardig je 
bent in het praktisch toepassen van die kennis. De bovenste laag heb je bereikt als je de kennis en 
vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt verworven, ook inderdaad gebruikt in de beroeps-
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praktijk, zelfstandig en vanzelfsprekend, zonder dat je in de war raakt door de hectische en 
complexe situaties van alledag. Dus als je van je competenties je beroepshouding hebt weten te 
maken. 

Does

Shows how

Know how

Knows

Handelen

Kennen

Figuur I.2  Millers driehoek

Om te toetsen hoe ver je je hebt ontwikkeld, zul je met verschillende toetsingsvormen te maken 
krijgen, zoals tentamens, groepswerk en assessments. Het afstuderen heeft alle karaktertrekken van 
een assessment.

Assessment
Bij een assessment simuleert men de beroepssituatie in de vorm van cases, projecten of complete 
beroepssituaties. Het assessment bij afstuderen bestaat uit een scriptie, een reflectieverslag, de 
presentatie en het eindgesprek. Het studieverslag en het reflectieverslag beschrijven de ontwikke-
ling van de vereiste competenties en het niveau, het in kaart gebrachte krachtenveld bij het 
afstudeerproject en de wijze waarop je het afstudeerproject hebt beheerst.
Bij het afstudeerassessment zijn een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijke assessor en de 
begeleider aanwezig. Soms is er ook een vertegenwoordiger van het beroepenveld bij. Zij zullen 
vooral kijken wat je in feite hebt gedáán met de kennis die je tijdens je studie hebt vergaard. 
Waarschijnlijk is dit het meest volledige assessment van je hele studieperiode. 
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1.4	 Portfolio	of	POP
Een portfolio en een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) zijn instrumenten om gedurende je hele 
studie je persoonlijke gegevens en je eigen leerproces bij te houden. Het hangt van de opleiding af 
met welk van de twee je moet werken.
In een Portfolio – waarover meer in bijlage I.4 – kun je je activiteiten en behaalde resultaten 
verzamelen, bewijzen, presenteren en evalueren.

In een Persoonlijk OntwikkelingsPlan behandel je apart de leerresultaten en bewijzen van 
bekwaamheid – die je studiebegeleider zal beoordelen – en de voortgang van het leerproces waarin 
je wordt begeleid.
In evaluatiegesprekken kijk je samen met je begeleider terug op de afgelopen onderwijsperiode en 
vooruit naar de volgende. Een voorbeeld van een Portfolio of Persoonlijk OntwikkelingsPlan vindt 
je in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.

Beide instrumenten kun je natuurlijk het beste digitaal maken en al dan niet via internet of intranet 
bijhouden en voor je begeleider toegankelijk maken. Digitaal werken heeft als grote voordelen dat 
je dezelfde documenten in je archief (logboek, andere aantekeningen tijdens je studie en je 
afstudeeronderzoek) voor verschillende doeleinden kunt gebruiken (portfolio of POP, scriptie, 
studieverslag, reflectieverslag), en dat je ze gemakkelijker kunt verwerken en structureren. 

Student toont zijn kunnen met Digitaal Portfolio

‘Laat maar zien wat je kunt!’ Dat is voor wie over een digitaal portfolio beschikt niet moeilijk.  
Via het internet kan een student laten zien wat hij of zij waard is. En dan niet via een zelf in 
elkaar geknutselde website, maar via een serieuze portfolio: een map op de website die met enige 
inspanning zo ontworpen kan worden dat hij werkelijke competenties toont.

(Bron: Digitale Universiteit)

Je neemt in je Portfolio of POP in ieder geval al je eigen werkstukken op als bewijs van je 
studieverrichtingen: projectverslagen, uitwerkingen van opdrachten, video’s of ontwerpen, 
procesverslagen en het integrale afstudeerwerkstuk (of als daar een object bij hoort, een afbeelding 
daarvan). 
Deeltijdstudenten vermelden in het Portfolio of POP ook hun loopbaan, de inhoud van hun huidige 
functie en de organisatorische positionering daarvan.

I.5	 Samenvatting
- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de beroepsuitoefening vragen om afgestudeerde 

bachelors die zelfstandig kunnen werken en die zich blijven ontwikkelen.
- Onderwijs gericht op competenties is een completer en eigentijdser antwoord op die eisen dan 

onderwijs dat zich richt op vastgestelde en dus snel verouderende leerdoelen.
- In competentiegericht onderwijs ontwikkel je je tot een professional die zijn of haar kennis, 

vaardigheden en houding steeds combineert om daarmee de problemen op te lossen die je in je 
beroepspraktijk tegenkomt.

- Bij het afstuderen neem je als student zelf je verantwoordelijkheid voor je leerresultaten en je 
eigen ontwikkeling. Je docent vervult namens de opleiding een aantal verschillende rollen, zoals 
leerprocesbegeleider, docent/instructeur, assessor.
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- Een assessor stelt vast of je bepaalde competenties hebt verworven en dan wel op het vereiste 
niveau. Dit geldt ook bij een afstudeerscriptie.

- De verworven competenties en de bewijsstukken van je studieverrichtingen houd je bij in een 
Portfolio of Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

I.6	 Literatuur
Bie, D. de (2003) Morgen doen we het beter: Handboek voor de Competente Onderwijsvernieuwer: 
Groningen: Wolters Noordhoff.
Tartwijk, J. van et al. (2003) Werken met elektronische portfolio’s, Groningen: Wolters Noordhoff.

I.7	 Bijlagen

I.1  Competentiegericht leren
Als we vroeger nadachten over het hoe en waarom van ons onderwijs, hadden we het over ‘kennis 
en vaardigheden’. En als we moesten bepalen wat er in een cursus of een curriculum moest worden 
geleerd, hadden we het over ‘eindtermen’ of ‘leerdoelen’. Tegenwoordig spreken we over 
‘competenties’.
Soms krijg je de indruk alsof deze terminologische wisseling van de wacht slechts het resultaat is 
van een zoek-en-vervangprocedure met een tekstverwerker. Collega’s verbeteren elkaar: ‘Nee, dat 
noemen we geen leerdoelen meer, maar competenties’ en gaan dan over tot de orde van de dag. En 
daarom is het de moeite waard om na te gaan of het begrip competentie ons ook werkelijk iets te 
vertellen heeft over hoe leren en onderwijzen in elkaar zit, en over hoe het onderwijs kan worden 
ingericht.
De basisgedachte van competentiegericht leren is dat kennis of vaardigheden niet in isolatie 
moeten worden aangeboden aan leerders. Om te werken aan competenties moeten deze kennis en 
vaardigheden niet alleen met elkaar worden verbonden, maar ook met een praktijk waarin die 
kennis en vaardigheden betekenisvol kunnen worden. In het begrip competentie zit besloten dat er 
een relatie tot stand wordt gebracht tussen deze drie elementen van leren: kennis, vaardigheden en 
praktijk.
En deze gedachte kun je zelfs nog een graad principiëler formuleren: kennis en vaardigheden 
bestaan niet zonder zo’n praktijk. Een leerder brengt kennis en vaardigheden altijd in verband met 
een praktijk waarin die kennis en vaardigheden een rol spelen. Een leerder creëert altijd een 
context waarin kennis en vaardigheden betekenis krijgen (vgl. Nedermeijer & Pilot, 2000, p. 72 e.v.).
(Bron: Ronald Janse en Tom Koole, Competent leren, Faculteit Rechtsgeleerdheid/Faculteit der Letteren, 
Universiteit Utrecht, Utrecht)

In de tabel 1 zijn de door de Hbo-raad geadviseerde competenties weergegeven. 
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Tabel 1  Door de Hbo-raad geadviseerde competenties.

1 Brede professionalisering: dat wil zeggen dat de student aantoonbaar wordt toegerust met 
actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten 
en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) 
ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor:
- het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
- het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;
- de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

2 Multidisciplinaire integratie: de integratie van kennis, inzichten, houdingen en 
vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het perspectief van 
het beroepsmatig handelen.

3 (Wetenschappelijke) toepassing: de toepassing van beschikbare relevante 
wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij 
vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee geconfronteerd 
worden.

4 Transfer en brede inzetbaarheid: de toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in 
uiteenlopende beroepssituaties.

5 Creativiteit en complexiteit in handelen: vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het 
probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures 
niet van toepassing zijn.

6 Probleemgericht werken: het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe 
probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) 
inzichten; het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en 
het beoordelen van de effectiviteit hiervan.

7 Methodisch en reflectief denken en handelen: het stellen van realistische doelen, het 
plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het 
(beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren van relevante 
informatie.

8 Sociale bekwaamheid: het communiceren en samenwerken met anderen in een 
multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan alle 
eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt.

9 Basiskwalificering voor managementfuncties: het uitvoeren van eenvoudige 
leidinggevende en managementtaken.

10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: begrip en betrokkenheid zijn 
ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen 
samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) beroepspraktijk.

(Bron: Hbo-raad, 2000, Den Haag)
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I.2  Voorbeeld van niveaus van een ontwikkelcompetentie ‘samenwerken’

  Onvoldoende  Voldoende  Goed

1 O Hee� een passieve of reactieve  O Werkt actief aan samen- O Stree� actief naar e�ectieve samenwerking 
  houding ten aanzien van   werking in (stage)werksituaties.  met mensen met verschillende achtergronden, 
  samenwerking in (stage)werksituaties.    uiteenlopend karakter en diverse doelstellingen.
2 O Vraagt onvoldoende feedback en/of  O Vraagt om feedback, opvattingen,  O Neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
  gaat inadequaat om met gegeven   wensen en standpunten in (stage)  werksituatie en gedrag en gaat tactisch om 
  feedback.  werksituaties.  met weerstanden en con�icten.
3 O Zet eigen kennis en vaardigheden  O Zoekt naar een productieve  O Zet de eigen kennis en vaardigheden op een 
  onvoldoende in tijdens (stage)  manier om eigen kennis en   productieve manier in tijdens (stage)-
  werksituaties.  vaardigheden in te zetten in   werksituaties.
    (stage)werksituaties.
4 O Toont onvoldoende aandacht  O Hee� aandacht voor prestaties  O Motiveert en stimuleert anderen in school- en 
  voor prestaties van anderen in   van anderen in (stage)werk-  afstudeer¬situaties, zodanig dat bepaalde 
  (stage)werksituaties.  situaties en toont dit.  doelen bereikt worden.
5 O Hee� onvoldoende zicht op eigen  O Zoekt inzicht in de eigen rollen  O Speelt in op het groepsproces tijdens (stage)
  rollen en die van anderen in   en die van anderen in processen   werksituaties en sluit daarbij aan op de 
  processen in (stage)werksituaties.  in (stage)werksituaties.  behoe�en van teamleden.
6 O Investeert onvoldoende in het leren O Investeert in het leren van/met  O Investeert in het leren van/met anderen/
   van/met anderen/medestudenten.  anderen/medestudenten.  medestudenten tijdens (stage)werksituaties.
7 O Neemt te weinig initiatief tot  O Organiseert overleg als dat  O Vergadert/overlegt/hee� inbreng in (stage)
  overleg als dat nodig is in (stage)  nodig is in (stage)werksituaties.  werksituaties vanuit alle rollen.
  werksituaties. 
8 O Bereikt zijn/haar doel ten koste van  O Bereikt zijn/haar doel op een  O Is in staat relaties met anderen tot stand te 
  anderen of op een manier die niet   manier die voor de andere   brengen en in stand te houden om op 
  acceptabel is.  partij acceptabel is.  e�ectieve wijze gestelde doelen te realiseren.
9 O Neemt geen beslissingen of komt  O Kan bij routinematige, niet al te  O Kan in (stage)werksituaties op basis van 
  steeds terug op reeds genomen   complexe problemen, op basis   beperkte informatie en/of onduidelijke 
  besluiten.  van beperkte informatie en/of   randvoorwaarden beslissingen nemen.
    onduidelijke randvoorwaarden, 
    beslissingen nemen.
10 O Hee� moeite met hiërarchische  O Gaat goed om met hiërarchische  O Anticipeert op hiërarchische verhoudingen 
  verhoudingen in (stage)werksituaties.  verhoudingen in (stage)  in (stage)werksituaties en handelt daarnaar.
    werksituaties. 

(Bron: Avans, 2000, Academie voor ICT en Multimedia, Breda)
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I.3  Van beroepsprofiel naar competenties 

Beroepspro�el Kerntaak Kernopgave Competentie(s)

Kerntaak Kernopgave Competentie(s)

Kerntaak Kernopgave Competentie(s)

Toelichting

Een profiel van een beroep of functie bestaat uit kerntaken. Taken die kenmerkend zijn voor het 
beroep. Deze kerntaken ontstaan uit kernopgaven die voortvloeien uit het doel van het beroep. Dit 
hangt samen met het doel van de organisatie, waarin dat beroep wordt uit geoefend. Om de 
kernopgave uit te kunnen voeren moet je over competenties beschikken.
Competenties zijn combinaties van kennis, vaardigheden, ervaring en attitude die je gebruikt om te 
functioneren naar de eisen die in beroepssituaties worden gesteld.

(Bron: Avans, 2004, Academie voor ICT en Multimedia, Breda)

I.4  Het portfolio
Het portfolio is een instrument waarmee de student bewijzen voor verworven competenties kan 
ordenen en opslaan om zo zijn competentieontwikkeling inzichtelijk te maken voor zichzelf en de 
opleiders.
In een portfolio zijn over het algemeen drie typische elementen te vinden:
1 Overzichten waarmee de student duidelijk maakt in welke context hij waaraan heeft gewerkt; 

welke kennis hij waar en wanneer heeft verzameld en over welke vaardigheden hij beschikt en 
in welke mate hij competent geacht mag worden.

2 Materiaal waarmee de student zicht geeft op de kwaliteit van zijn handelen.
3 Beschouwingen waarin de student reflecteert op eigen competenties of vaardigheden van het 

eigen beroep en het bachelorprofiel.

De resultaten uit het portfolio worden bij sommige opleidingen in een Persoonlijk 
OntwikkelingsPlan (POP) opgenomen. Dat plan geeft de totale stand van het studeren aan.


