
Geachte lezer,

Voor u ligt het tweede nummer van de derde jaargang van het
ECS Bulletin. Het doel van dit Bulletin is het brede netwerk van
de leerstoelgroep te informeren over de activiteiten van de leer-
stoelgroep. In dit Woord vooraf geef ik een overzicht van de ont-
wikkelingen gedurende het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar was goed
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de leerstoelgroep.
De financiën zijn op orde, de sfeer is goed, de leerstoelgroep
zit met haar onderwijs in praktisch alle Bachelor- en veel
Masteropleidingen, er wordt hier en daar onderwijs verzorgd
voor PhD-ers, het aantal afstudeervakkers neemt toe, en het
onderzoek loopt voorspoedig. Binnen de leerstoelgroep wordt
door docenten en onderzoekers meer en meer samengewerkt.
Daarnaast zijn de medewerkers in vaste dienst bij de toepas-
sing van de Hay-systematiek, zoveel mogelijk benoemd als uni-
versitair docent. Daarmee hebben voorheen toegevoegd
docenten een duidelijker onderzoekstaak gekregen. Hetzelfde
geldt voor de onderzoekers in vaste dienst. Zij hebben een
onderwijstaak gekregen.

Trainees
Nieuw voor de leerstoelgroep is de introductie van trainees. Het
idee om trainees te binden aan de leerstoelgroep heb ik meege-
nomen uit mijn Cedefop-tijd. Trainees zijn afgestudeerde jonge
p rofessionals, die gedurende drie tot zes maanden ervaring kun-
nen opdoen bij de leerstoelgroep. Uiteraard kan bij gebleken
geschiktheid en wederzijdse interesse worden besloten om kan-
didaten een arbeidscontract aan te bieden, maar het principe is
dat het een plek is om werkervaring in onderwijskundig onder-
zoek op te doen. Er zijn genoeg activiteiten te benoemen die zon-
der de trainees niet zouden worden uitgevoerd. De eerste trainee
was Tanja Weigel, een Duitse, die tevens trainee is geweest bij
het Cedefop. Zij heeft zich georiënteerd op het competentiege-
richt beroepsonderwijs in een aantal Europese landen, is inmid-
dels benoemd als onderzoeksassistent en helpt bij de uitgave van
het Journal of Agricultural Education and Extension (JAEE). De
tweede trainee is Corine van der Heide; zij richt zich op onderwijs
in ontwikkelingslanden, evenals Ypie Meijer, de derde trainee. De

v i e rde en laatste trainee is Kate Collins, uit Ierland; zij is eveneens
trainee geweest bij het Cedefop. Zij zal ook ondersteunende
werkzaamheden gaan verrichten voor het JAEE. Ze heeft bij het
Cedefop bijgedragen aan het European Journal of Vo c a t i o n a l
Training, dus ze kent het klappen van de zweep. Het is voor de
l e e r s t o e l g roep interessant om doorstromers te ontvangen van
het Cedefop omdat die daar ervaring hebben opgedaan met
diverse aspecten van het Europese beroepsonderwijs die voor de
l e e r s t o e l g roep relevant zijn, zoals de sectorale benadering in het
b e roepsonderwijs en de vroege identificatie van opleidingsbe-
hoeften. Voor de trainees zelf is een volgende buitenlandse erva-
ring uiteraard waard e v o l .

Mobiliteit
Elke van den Elsen is vrij plotseling vertrokken. Zij kwam tot de
ontdekking dat het onderwijskundig onderzoek haar onvoldoen-
de aansprak en zocht een andere uitdaging. Ze richt zich inmid-
dels op de praktijk van coaching. We wensen haar veel succes
als gewaardeerde alumnus van de leerstoelgroep. Patricia
Gielen zal ook bij de leerstoelgroep vertrekken en ze is inmid-
dels aan het afbouwen. De complexe wetgeving op het terrein
van de arbeidsvoorwaarden maakte het niet mogelijk nog lan-
ger bij de leerstoelgroep te blijven. We zijn verheugd dat Stoas
Onderzoek Patricia onderdak kan bieden, en dat ze vanuit deze
positie kan doorgaan met haar waardevolle werk op het terrein
van het (groene) beroepsonderwijs. We wensen haar eveneens
veel succes.
De derde medewerker die vertrekt is Noor van der Hoeven. Zij
was afgestudeerd bij Arjen Wals en deed een aantal projecten
op het gebied van Leren met Toekomst en de Natuur- en Milieu-
Educatie. Zij heeft een baan gekregen bij een organisatie op het
terrein van haar specialisatie, waarmee we haar graag felicite-
ren en succes wensen.
We zijn verheugd dat we de ontstane vacatureruimte deels kun-
nen invullen met de komst van Jos Verstegen, gepro m o v e e rd
staflid en adjunct-sectiehoofd van het Landbouwkundig
Economisch Instituut. Jos is een goede bekende van de leerstoel-
g roep. Hij is al een aantal jaren actief in de begeleiding van het
p ro m o t i e o n d e rzoek van Thomas Lans. Jos zal zich richten op het
thema ondernemerschap en onderwijs, en ik hoop en verwacht
met hem een nog betere samenwerkingsrelatie met het LEI op te



bouwen dan we nu al hebben. Ook Jos wens ik veel succes.
De leerstoelgroep heeft voorts twee tijdelijke gasten gehad die
inmiddels weer vertrokken zijn: Rubia Nara Rinaldi uit Brazilië en
Candice Stefano uit de Verenigde Staten. Rubia heeft onder
mijn begeleiding een deel van haar promotieonderzoek over
hoger agrarisch onderwijs uitgevoerd in Nederland. Candice is
de echtgenote van een gast bij de leerstoelgroep Agrarische
Bedrijfseconomie en gespecialiseerd in leerpsychologisch
onderzoek. 

RDA Korea
Zoals wellicht bekend is Mi-Ok Shim, medewerker van de Rural
Development Administration in Korea, twee jaar te gast
geweest bij de leerstoelgroep. Zij heeft een competentiemodel
ontwikkeld voor consultants die werkzaam zijn binnen de voor-
lichtingsdienst in Korea. Zij heeft haar onderzoek gebruikt om
te promoveren aan Seoul National University, hetgeen haar is
gelukt. Ik was gevraagd deel uit te maken van de promotiecom-
missie, die in december 2005 heeft besloten de doctorstitel te
verlenen aan Mi-Ok. In verband met deze activiteiten ben ik in
januari dit jaar benoemd tot Honorary Scientist bij de Rural
Development Administration van Korea. De RDA is de nationale
overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor landbouwon-
derzoek en rurale ontwikkeling en bestaat uit acht onderzoeks-
organisaties en een onderwijsinstituut. Bij de hoofdvestiging en
de instituten van de RDA werken 1.140 wetenschappelijk onder-
zoekers. Het domein waarop ik een bijdrage zal leveren is de
identificatie van noodzakelijke competenties van werkenden in
het agri-food complex, het ontwerpen van leer- en ontwikke-
lingsstrategieën voor de verwerving van deze competenties en
de toetsing van de effectiviteit van deze strategieën. De benoe-
ming geldt voor de jaren 2006 tot en met 2008.

P ro m o t i e o n d e rzoek didactiek van het bèta-gamma
onderwijs
In januari is Elsbeth Spelt begonnen met haar promotieonder-
zoek. Dat onderzoek richt zich op de didactische vormgeving
van het bèta-gamma onderwijs; een onderwerp dat voor
Wageningen Universiteit van groot belang is. De helft van de
kosten van het project wordt gefinancierd uit het lectoraat van
Arnold Dijkstra, lector voedselveiligheid bij Van Hall/Larenstein.
Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich derhalve op het
onderwijs op het terrein van de voedselveiligheid en het
management van voedselkwaliteit. Ik wens Elsbeth veel succes
en ben verheugd dat we met dit project een steentje kunnen bij-
dragen aan de samenwerking tussen Wageningen Universiteit
en Hogeschool Van Hall/Larenstein.

Matrix voor competentiegericht beroepsonderwijs
Na al deze zaken in de personele sfeer volgen nu nog enkele
inhoudelijke ontwikkelingen, waarbij de Matrix voor competen-
tiegericht beroepsonderwijs eruit springt. In het najaar van
2005 heeft de leerstoelgroep deze matrix uitgegeven. Dit is
een instrument waarmee docententeams kunnen bepalen in
welke mate hun opleiding competentiegericht is en zou moeten

zijn. De matrix is enerzijds geënt op de principes voor compe-
tentiegericht onderwijs, die ik in mijn inaugurele rede in 2004
heb geschetst, en die daarna uitgebreid zijn gevalideerd en aan-
gescherpt in een Delphi-onderzoek onder Nederlandse experts.
Anderzijds is de matrix geïnspireerd door modellen voor kwali-
teitsverbetering. De principes zijn afgezet op de dimensie niet
tot volledig competentiegericht. Er zijn daarbij vier niveaus
onderscheiden. Gegeven de acht principes omvat de matrix 32
cellen. Per cel is precies benoemd wat competentiegericht
beroepsonderwijs voor het betreffende principe en op het
betreffende niveau inhoudt. De matrix is op ruime schaal ver-
spreid, ook in het niet-groene beroepsonderwijs. De eerste
ervaringen met de matrix zijn positief. Momenteel zijn de voor-
bereidingen in gang om de matrix op grote schaal in de praktijk
te valideren. Dat doen we in eerste instantie samen met het
KPC. We benoemen ook een AIO op dit valideringsonderzoek.
We houden u in de komende nummers van het ECS Bulletin op
de hoogte van de vorderingen.

Groene Kennis Coöperatie
In een vorig nummer van het ECS Bulletin is al iets gezegd over
de Groene Kennis Coöperatie. Dat samenwerkingsverband van
alle groene onderwijsinstellingen is bedoeld om in gezamenlijk-
heid vorm te geven aan onderwijsinnovatie. Inmiddels zitten
gezamenlijke projectaanvragen in de pijplijn. Als eerste zal wor-
den gewerkt aan competentie-assessment in het groen onder-
wijs, omdat dit de achilleshiel is van het competentiegericht
onderwijs.

JAEE
Verder kan ik verheugend nieuws melden over het Journal of
Agricultural Education and Extension (JAEE). Dit tijdschrift wordt
vanaf dit jaar uitgegeven door Taylor and Francis. Dat is geen
geringe verandering, en een opsteker voor het tijdschrift, dat
hiermee een veel grotere uitstraling kan krijgen. Een overgang
als deze gaat ook altijd gepaard met een aantal onzekerheden,
maar ik hoop u in het eerstvolgende nummer van het ECS
Bulletin verder te kunnen berichten over het eerste issue dat
dan bij hen verschenen moet zijn.

Tot slot
Tot slot nog een paar woorden over de verdere inhoud van dit
nummer. Ook in dit nummer zijn verschillende bijdragen in het
Engels geschreven. Zoals u weet, weerspiegelt dit het interna-
tionale karakter van het werk en ook de samenstelling van de
leerstoelgroep.
Ik wens u veel leesplezier met dit nummer.

Martin Mulder 
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ONDERZOEK

Competentiegericht beoordelen in het beroepsonderwijs

Elke van den Elsen & Harm Biemans

Vanaf het einde van de jaren negentig is de rol van het compe-
tentiebegrip binnen het Nederlandse beroepsonderwijs steeds
belangrijker geworden. Met de toenemende aandacht voor
competentiegericht onderwijs ontstaat steeds meer behoefte
aan daarbij aansluitende beoordelingsarrangementen. Nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs vragen om andere manieren van
beoordelen.

Vaak worden deze nieuwe manieren van beoordelen getypeerd
als een verschuiving van een testcultuur naar een assessment-
cultuur. Traditionele testen, waarin hoofdzakelijk feitenkennis
wordt getoetst, zijn niet geschikt als het gaat om vormen van
competentiegericht leren. Er treedt een verschuiving op van het
meten van kennis en inzicht naar het meten van competenties.
Authentieke opdrachten en simulaties van concrete probleem-
en werksituaties komen in het middelpunt van de belangstelling
te staan en ook motivatie en werkhouding maken steeds vaker
onderdeel uit van beoordelingen. 

Veel instellingen voor beroepsonderwijs zijn bezig met het ont-
wikkelen van beoordelingsinstrumenten die recht moeten doen
aan de nieuwe vormen van leren. Instrumenten als port f o l i o ,
assessment, proeve van bekwaamheid, simulatie, observatie en
EVC doen hun intrede. Uit verschillende onderzoeken is geble-
ken dat er een sterk sturende werking uitgaat van de wijze van
b e o o rdelen op het leergedrag. Het belang van kwalitatief goede
b e o o rdelingsarrangementen is daarom groot. Ve r s c h i l l e n d e
auteurs benadrukken tevens het belang van onderzoek naar de
bruikbaarheid van de instrumenten. De beoordelingscultuur zal
alleen veranderen als wordt aangetoond dat de nieuwe beoord e-
lingsvormen kwalitatief beter zijn dan de oude. 

Criteria voor competentiegerichte beoordeling
Op basis van een uitgebreide literatuurstudie zijn de volgende
zes criteria voor competentiegerichte beoordelingsarrange-
menten benoemd:

1 - De beoordelingsactiviteiten worden in één of meerd e re authen -
tieke settings geplaatst. Kenmerkende (beroeps)situaties zijn het
o rg a n i s e rende principe voor het (her)ontwerp van het onderwijs
Het belang van een beoordeling in de authentieke context wordt
door steeds meer auteurs onderschreven. Assessmenttaken
dienen zoveel mogelijk een beroep te doen op de competenties
die nodig zijn op de toekomstige werkplek. De beoordeling
moet zich gaan richten op de essentie van het beroep. In plaats
van vakinhoudelijke leerstof komen binnen het curriculum de
kerntaken van het beroep centraal te staan. De kritische
beroepssituaties zijn het uitgangspunt voor het herontwerp van
het onderwijs. 

2 - Zowel kennis, vaardigheden als houdingsaspecten komen in
het beoordelingsproces geïntegreerd aan bod
Van belang voor de nieuwe visie op beoordelen is de verschui-
ving die optreedt in wat geleerd moet worden. In plaats van het
reproduceren van kennis komt de nadruk te liggen op het ont-
wikkelen van competenties, hogere-orde-vaardigheden, meta-
cognitieve vaardigheden, affectieve en sociale dimensies en
soms zelfs psychomotorische vaardigheden. Omdat een com-
petentie een geïntegreerd geheel is van kennis, vaardigheden
en houdingen, moeten zowel theorie als praktijk bij voorkeur op
een geïntegreerde wijze beoordeeld worden. 

3 - De beoordeling vindt plaats voor, tijdens en na het leerpro c e s
Verschillende auteurs onderschrijven het belang van het integre-
ren van assessment in het leerproces. Naast de kwalificerende
functie (vaststellen voortgang/eindniveau) en de paspoortfunc-
tie (uitsluiten/toewijzen/selecteren) krijgt assessment een nieu-
we functie: het ondersteunen en aanwakkeren van het leren. In
lijn met deze nieuwe functie wordt veel waarde gehecht aan
coachen, feedback en reflectie als essentiële onderdelen van
het leerproces. 

4 - De verantwoordelijkheid in de beoordeling komt steeds meer
bij de deelnemer te liggen 
In competentiegericht onderwijs staat niet het onderwijsaanbod
centraal, maar de deelnemer in hoge mate zelf. Deze moet een
actieve rol gaan spelen en het leerproces bepalen. Er wordt
eveneens voor gepleit de deelnemer een belangrijk deel van het
beoordelingsproces te laten bepalen. Dit houdt onder andere in
dat de deelnemer zelf moet kunnen aangeven wanneer deze
beoordeeld wordt, op welke aspecten en hoe. Hiervoor zijn
transparantie in de criteria èn flexibele beoordelingsmomenten
nodig. Transparantie heeft vaak te maken met inzicht in de
beoordelingscriteria. Als deelnemers de criteria kennen en
weten wat belangrijk is en wat van hen wordt verwacht, kunnen
ze na beoordeling makkelijker begrijpen waar hiaten in hun com-
petenties zitten. Daar kunnen ze hun leerproces vervolgens
beter op aanpassen. 

5 - De traditionele kwaliteitscriteria van betrouwbaarheid en vali -
diteit worden uitgebreid. De multidimensionaliteit van beoorde -
lingen wordt belangrijk
Twee criteria op basis waarvan de kwaliteit van beoordelingsar-
rangementen gewoonlijk geëvalueerd wordt, zijn betrouwbaar-
heid en validiteit. Nu er een verschuiving plaatsvindt naar een
nieuwe beoordelingscultuur, staan deze criteria ter discussie.
Verschillende auteurs doen voorstellen om de criteria uit te brei-
den. Anderen beweren dat de ‘traditionele’ criteria op alle edu-
catieve beoordelingen van toepassing blijven. Traditionele crite-
ria zijn vooral ontwikkeld om indirecte metingen van performan-
ce te verrichten. In de literatuur wordt voorgesteld om onder
andere rekening te houden met de transparantie van de assess-
mentmethoden (zie criterium 4), de impact van assessment op
het leren (zie criterium 6) en de authenticiteit van de taken (zie
criterium 1). Verder worden verschillende suggesties gedaan 3



om met problemen van validiteit om te gaan. Expliciet worden
genoemd het construeren van richtlijnen voor de assessment-
procedure, het gebruik van meerdere beoordelaars en het
geven van aandacht aan het selecteren en het trainen van
assessoren. De ‘oplossing’ voor het vraagstuk van betrouw-
baarheid en validiteit ligt in de inzet van een mix van meetme-
thoden, meerdere assessoren en het zorgdragen voor meerde-
re meetmomenten (‘multidimensionale’ aanpak). 

6 - Beoordeling kent verschillende functies en staat zowel in
dienst van de formele beoordeling als de competentieontwikke -
ling van de lerende
Het zesde criterium re f e re e rt aan de verschuiving van assessment
van de leervorderingen naar assessment van het leerpro c e s .
O n d e rzoek heeft overtuigend laten zien dat het gebruik van beoor-
deling als een instrument voor de ondersteuning van het lere n ,
inclusief goede en goedgetimede feedback, tot betere re s u l t a t e n
leidt. Ook geven verschillende studies aan dat het gebruik van
assessment de lerende motiveert om betere resultaten te halen.
B e o o rdeling staat daarom steeds meer in dienst van de compe-
tentieontwikkeling en een leven lang leren van de deelnemer.

Toepassing van de criteria
De genoemde criteria zijn toegepast in twee praktische casus-
sen. De competentiegerichte beoordelingsarrangementen die
door twee scholen voor hoger (groen) beroepsonderwijs wor-
den ingezet (in de context van opleidingen op het gebied van
agrarisch ondernemerschap en ketens en netwerken) zijn op
basis van de criteria beschreven en geëvalueerd. Informatie
over deze beoordelingsarrangementen is verzameld door het
bestuderen van relevante documenten, interviews met school-
leiders, docenten/assessoren en studenten, en observaties.

De resultaten laten allereerst zien dat de beoordelingsarrange-
menten van de twee opleidingen op een aantal criteria van
elkaar verschillen. Verder wordt duidelijk dat men toch nog vaak
teruggrijpt op oude zekerheden, die horen bij de traditionele
beoordelingscultuur. Het blijkt vooral lastig te zijn om vorm te
geven aan de volgende aspecten:
• s t r u c t u reel afstemmen en samenwerken met het bero e p e n v e l d

waar het gaat om het opstellen van competentieprofielen en
bepalen van beoordelingscriteria en wijze van beoord e l e n ;

• integreren van kennis, vaardigheden en houdingen in de
beoordeling;

• betrekken van deelnemers bij hun eigen beoordeling;
• organiseren van situaties waarin een competentie met

behulp van meerdere metingen en een variatie aan meetme-
thoden wordt vastgesteld;

• inzetten op formatieve beoordeling naast summatieve
beoordeling.

Op dit moment doet de leerstoelgroep in het kader van het pro-
ject ‘Effect’ verder toetstechnisch onderzoek naar de eisen die
gesteld worden aan competentiegerichte beoordeling waarbij
verschillende categorieën gebruikers worden onderscheiden. 

We r k p l e k l e ren en ondernemerschap – een perf e c t e
match?

Thomas Lans

De explosieve toename van het gebruik van termen als ‘lere n
i n n o v e ren’, ‘lerende netwerken’ en ‘lerende organisaties’ zal u als
oplettende onderz o e k e r, ambtenaar, docent of bedrijfseigenaar
niet zijn ontgaan tijdens het bestuderen van uw vakliteratuur.
Klaarblijkelijk wordt de noodzaak om te blijven l e ren groter en
w o rden l e ren en werken steeds krachtiger aan elkaar verbon-
den. Een netwerk van promovendi heeft geconstateerd dat
‘ w e r k p l e k l e ren’ een vakgebied is dat zowel fundamenteel als toe-
gepast kansen biedt om zich tot een rijk themagebied te ontwik-
kelen. Onderzoek naar werkplekleren betekent aldus de AIOs dat
het onderzoek gedaan wordt vanuit een bepaald perspectief,
een bepaalde visie op leren. Leren is onderdeel van het dagelijk-
se werkproces, en wordt dus niet expliciet, bijvoorbeeld door
een trainingsbureau, georg a n i s e e rd. Eenvoudig gezegd, leren is
geen doel op zich maar een middel. De gedachte achter het
o n d e rzoeken van werkplekleren is dat door het beschouwen van
bestaande werk- en interactieprocessen tussen individuen,
mogelijke l e e r p ro c e s s e n en het l e e r p o t e n t i e e l beter erkend,
ondersteund en benut kunnen worden. Kortom, hoe kan van de
w e r k p l e k een betere l e e r p l e k gemaakt worden? 

Ondernemer
Een ondernemer is bij uitstek een ‘werkplekleerder’. Ondernemers
gedijen over het algemeen slecht tussen de vier muren van het
s c h o o l g e b o u w. Het werkplekleren van de ondernemer beperkt
zich echter niet tot het leren op de fysieke werkplek (kantoor, kas,
b o e rderij, fabriek), maar strekt zich uit tot de omgeving waarin het
bedrijf opere e rt (zoals ketens en netwerken). 
Het is de taak van de vakman een goed en veilig product te
leveren, de taak van de manager om te optimaliseren, en de
taak van de ondernemer om nieuwe kansen te signaleren en te
benutten (‘opportunities’ in het Engels). Het signaleren en benut-
ten van kansen is een vorm van werkplekleren, waarbij de ‘out-
put’ bijvoorbeeld een nieuw product, proces of service is. 

In de ondernemerschapsliteratuur worden verschillende fasen
in het zien en realiseren van kansen onderscheiden, namelijk
‘sensing’ (ideeën opdoen), ‘recognition’(herkennen van een ‘fit’
en verder ontwikkelen tot een businessplan) en ‘evaluation’ (bij-
stellen, tussentijds of na afloop). Bij het zien en realiseren van
kansen gaat het dus niet alleen om het doen van nieuwe dingen,
maar nadrukkelijk ook om het bijstellen van plannen in overleg
en het nagaan welke consequenties een bepaalde kans heeft of
zou kunnen hebben op de bedrijfsvoering. 

Competenties
Een belangrijke variabele die het leren op de werkplek zal beïn-
vloeden is het ‘competentieniveau’ van de lerende (zie Billett et
al., 2003). De vraag is echter: ‘Wat zijn nu ‘essentiële’ compe-
tenties voor het zien en realiseren van kansen, in hoeverre4



bevordert het werkplekleren de verdere ontwikkeling van deze
competenties en zijn ze voldoende te ontwikkelen?’
Competenties waarvan verwacht kan worden dat ze van belang
zijn bij het zien en realiseren van kansen zijn bijvoorbeeld markt-
gerichtheid en omgevingsoriëntatie (Lans et al., 2005). Bij com-
petentieontwikkeling zou je kunnen denken aan inhoudelijke ver-
breding (vergelijken met eerdere ervaringen), verrijking (sneller
betekenis kunnen verlenen) en verdieping (toename bewustheid
en beheersing) van competenties (Onstenk, 1997). 

Onderzoek
In het promotieonderzoek ‘Competentieontwikkeling van onder-
nemers in de agri-foodsector’ wordt op dit moment gekeken
naar de activiteiten en condities die bijdragen aan competenties
voor het zien en realiseren van kansen door ondernemers in de
glastuinbouw. Daarbij wordt samengewerkt met de leerstoel-
groep Bedrijfskunde en opleiding- en adviesorganisaties zoals
LTO-Groeiservice en Aequor. Ook participeren op dit moment
studenten van de HAS Den Bosch in de studie, waarbij studen-
ten ervaringen opdoen door het in kaart brengen van onderne-
merschapscompetenties, feedback geven en het kijken naar de
toekomstige werkplek als leerplek. 

In de hoofdstudie, die medio dit jaar van start zal gaan, zullen
tien bedrijven gedurende een à twee jaren worden gevolgd om
met name de ontwikkeling van deze competenties en de activi-
teiten en processen die daaraan bijdragen in kaart te brengen.
Specifiek wordt daarbij gekeken naar verschillende typen van
werkplekleren. Hoewel ‘leren’ als product moeilijk te verkopen is
aan bedrijven, blijkt in de praktijk dat ondernemers enthousiast
zijn om te participeren in het onderzoek. Een aantal glastuin-
bouwbedrijven heeft zich al aangemeld om mee te doen.
Ondanks dat niet kan worden gegarandeerd dat participatie in
het onderzoek voordeel oplevert, geeft het ondernemers wel de
kans om in deze drukke tijden momenten te nemen om terug te
kijken op ervaringen, eigen sterktes en zwaktes op waarde te
schatten en deze te matchen met innovatieopgaven voor de
toekomst. 

Tot slot
Ondernemerschap en werkplekleren lijken de perfecte match,
echter harde conclusies moeten blijken uit dit onderzoek. Meer
informatie over het project ‘competentieontwikkeling van onder-
nemers in de agri-foodsector’ is te krijgen bij: Thomas Lans,
thomas.lans@wur.nl, 0317-484833.
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Views on innovation and ICT in higher education

Hossein Mahdizadeh, Martin Mulder & Harm Biemans

Introduction
Whilst traditional methods, such as face-to-face lectures, tutori-
als, and mentoring, remain dominant in the educational sector,
universities are investing heavily in learning technologies, to
facilitate improvements with respect to the quality of learning.
As a result of this trend many universities around the world are
expanding their investment in ICT. Instructors are requested to
use the capability of the new high technology to facilitate lear-
ning processes. Utilising computer and networked-based activi-
ties, students are also encouraged to improve their learning. As
universities promote ICT use, they need to understand their
instructors and students’ attitudes towards its use. The use of
a university’s scarce resources for investments in IT can only be
justified when its use benefits the learning of those involved in
the learning process. The research introduced and partly pre-
sented in this paper is about the use of e-learning at
Wageningen University. In the research the current situation of
e-leaning at Wageningen University will be studied. The study
also reflects the teachers’ attitudes toward e-learning and its
added value for learning processes. 

Materials and Methods
A sample of teachers who were teaching in the masters pro-
gram at Wageningen University was selected for a survey. In
order to find a good sample of teachers the course descripti-
ons in the study guide of all master programs of Wageningen
University were reviewed. This comprised some 80 educational
sections and groups of the university, Internship and Capita
selecta courses. A questionnaire was sent to the contact per-
son or the main teacher of the course.  For the courses presen-
ted by more than one teacher, the questionnaire was sent to the
main teacher or contact person. Totally 517 courses were
recognized. Those teachers who were involved in more than
one course were asked to fill out the questionnaire about the
main course for which they were responsible. The questionnai-
re was piloted to measure its reliability and to see whether it
was sufficiently understandable for the target group. Also, its
validity was improved by discussions and consultations with
seven experts in the field and ten teachers in the university. The
final version of the questionnaire was sent to 404 teachers.
Usable responses were received from 178 teachers over all the
chair groups (44 percent).
After collecting the data, an exploratory factor analysis using
principal components factor extraction and VARIMAX rotation 5



was conducted to identify factors in our research model. The
four commonly used decision rules were applied to identify the
factors: (1) minimum eigenvalue of 1; (2) minimum factor loa-
ding of 0.4 for each indicator item; (3) simplicity of factor struc-
ture; and (4) exclusion of single item factors. Items that did not
fulfil above mentioned rules were trimmed. The reliability of
each construct was evaluated by assessing the internal consis-
tency of the indicator items of each construct by using
Cronbach’s alpha. A joint domain factor analysis was perfor-
med, including all of the items used to develop the research
constructs. The result provides significant support for factorial
and discriminant validity of the measurement scales. In other
words final items in a joint factor analysis were significantly loa-
ded in just one factor (their related construct). With a LISREL
analysis we tried to find the best combination of factors that
might predict the teachers’ use of the e-learning environment.  

Results
The results of this research will be presented in the following
sections: teachers’ use of e-learning environments, factors pre-
venting the use of e-learning, the structure of all constructs dis-
tinguished and their relationships, and finally the structural
model that results from the LISREL analysis. 

Teachers’ use of e-learning environments (TU-EE)
In total 25 different features of e-learning environments were
identified. Teachers were asked to specify  to what extent they
used these in their courses. A five point scale ranging from 1
(Not at all) to 5 (Frequently) was used. The means for use of the
features are shown in Table 1. The means range from 4.3 to
1.1. ‘Presenting course material and literature’, ‘PowerPoint
presentation’ and ‘E-mail’ were used mostly and ‘Chatting’,
‘Voice conferencing’ and ‘Shared whiteboard’ were used least.
As can be seen features about communicating course informa-
tion and content are at the top of the list and are related to
other online sources (hypertext feature of e-learning environ-

ments). Specialized field-related software, interactive and non-
interactive websites are in the middle of the table. Capabilities
like interactive and non-interactive website and CD, online sim-
ulation programs, online discussion and collaboration are at the
bottom of the list.

Factors preventing the use of e-learning
By running an exploratory factor analysis, three main factors that
p revent and hinder teachers from using e-learning enviro n m e n t s
w e re identified. The first one is ‘Teachers’ negative attitude about
e-learning environments’, which refers to teachers’ points of view
about the role of ICT in education. Cro n b a c h ’s alpha for this con-
struct was .794, which indicates sufficient re l i a b i l i t y. 

The second preventing factor is related to teachers’ opinion
about the time that is needed for using e-learning and designing
and maintaining a website for a course. This factor also inclu-
ded access to relevant and useful websites, material and elec-
tronic content for their course.  We labelled and called this fac-
tor ‘Teachers’ opinion about limitation of time and content’.
Cronbach’s alpha for this construct was .70 which also indica-
tes a good reliability.

The third identified factor hindering the use of e-learning is tea-
chers’ perceptions of the level of difficulty of using e-learning
environments. Like previous studies in the field we call this fac-
tor ‘Ease of Use’.  Cronbach’s alpha for this construct was .70
also indicating a good reliability index. 

Conclusion
The purpose of this study was to investigate teachers’ use of e-
learning environments as a tool of teaching and learning in post-
graduate higher education. Exploratory, and confirmatory fac-
tor analysis, and LISREL was used to validate different con-
structs that were used to assess factors influencing teachers’
use of e-learning environments. The results of this study have
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Table 1 Different features and capabilities of e-learning environments based on teachers use.
(Not use at all=1, Frequent use=5)

Feature Mean Mean

1 Presenting course material and literature 4.3 14 Non-interactive CD 1.8
2 PowerPoint presentation 4.1 15 Online simulation programs 1.8
3 E-mail and mailing list 4.1 16 Computer-based test 1.5
4 Course information 4.0 17 Online collaboration 1.5
5 Course calendar and schedule 3.7 18 Interactive CD 1.4
6 Course announcement and news 3.5 19 Online discussion 1.4
7 Course module 3.4 20 Application sharing 1.3
8 Non-interactive website 2.9 21 Online test 1.3
9 Specialized software 2.9 22 Videoconferencing and net-meeting 1.3

10 Off-line simulation programs 2.8 23 Shared whiteboard 1.2
11 Link to other resources 2.7 24 Voice conferencing 1.1
12 Multi-media 2.2 25 Chatting 1.1
13 Interactive website 2.0



shown that time and schedule management means like ‘Course
information’, ‘Course calendar and schedule’, ‘Course announ-
cement and news’ and content management means like ‘
Presenting course material and literature’, ‘PowerPoint presen-
tation’  ‘Mail and mailing list’ are used the most. Communicating
means like ‘Video conferencing’, ‘Chatting’, ‘Voice conferencing’
and collaboration means like ‘Online discussion’, ‘Online collabo-
ration’, ‘Shared Whiteboard’, ‘Application Sharing’ are least
used. It can be concluded that in general e-leaning is not well-
integrated in higher level learning processes and the majority of
teachers  use superficial features of the e-learning tools. A few
teachers use e-learning to facilitate collaborative teamwork and
to improve discussion between students. 
Teachers’ negative attitude about e-learning environments, their
opinion about limitation of time and online content and difficulty
of using current e-learning platforms of the university were iden-
tified as the three main factors that prevent teachers from using
e-learning environments. Teachers think that e-learning environ-
ments are not appropriate for on campus students at the uni-
versity and face to face discussion and collaboration are pre-
dominantly preferred for higher-order learning. 

ONDERWIJS

‘Education in Developing and Changing Societies’ (EDU-
51806); een keuzevak over onderwijs in ontwikkelings-
en transitielanden

Cees van Dam

In de tweede periode van dit academisch jaar is het vak
‘Education in Developing and Changing Societies’ inmiddels
voor de vijfde keer, sinds een ingrijpende revisie in 2001, door
de leerstoelgroep ECS aangeboden. 
Het vak gaat over de relatie tussen onderwijs – in brede zin –
en samenleving. Die relatie is complex: onderwijs wordt aan de
ene kant geacht een ‘motor’ te zijn in de ontwikkeling van een
samenleving, maar is, aan de andere kant, zelf ook onderdeel
van die samenleving, wordt erdoor gevormd, in stand gehouden
en beïnvloed. In de ontwikkelingslanden wordt die relatie
gekleurd door heel hoge eisen die men aan onderwijs stelt – in
een zo kort mogelijke tijd de levensomstandigheden van de
bevolking verbeteren en de samenleving op een ‘hoger plan’
brengen – wat men daar dan ook onder verstaat. Ondertussen
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Figuur 1 Framework for the analysis of educational phenomena



zijn de middelen vaak heel beperkt. In de transitielanden wordt
het onderwijs een sleutelrol toegedacht in de diep ingrijpende
overgang van een gesloten en sterk gecentraliseerde collectie-
ve samenleving naar een vrije en open maatschappij met een
moderne markteconomie.
Het uitgangspunt van het vak wordt gevormd door een ‘frame-
work for the analysis of educational phenomena’. Figuur 1 laat
het ‘framework’ zien. Daardoor kunnen allerlei aspecten van
onderwijs thematisch worden behandeld. De wederzijdse afhan-
kelijkheid en beïnvloeding van onderwijs en de diverse aspecten
van de samenleving wordt daardoor duidelijk, alsmede de
mogelijkheden en grenzen die onderwijs daarbinnen heeft. 

Het vak, met een omvang van 6 ECTS,  is verdeeld over een
zestal sessies die elk een middag in beslag nemen. In de eer-
ste sessie wordt het framework verkend. In de volgende vier
sessies worden achtereenvolgens de verhouding van het onder-
wijs tot de sociaal-culturele, de economische, de technologi-
sche en de politieke context uitgediept. In de laatste sessie
wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis, actuele the-
ma’s en aan de toekomst van onderwijs. In de verschillende ses-
sies wordt ook medewerking door gastdocenten verleend, van
binnen de leerstoelgroep en daarbuiten.
In elke sessie wordt bovendien door een groepje studenten een
onderwijssysteem van een land naar keuze gepresenteerd – bij
voorkeur van het eigen land van een van hen. Ook daarbij geldt
het analyseschema als leidraad, en dient ook op de problemen
binnen dit onderwijssysteem te worden ingegaan.
Het vak wordt afgesloten door een schriftelijk open boek tenta-
men dat vooral is gericht op het toetsen van inzicht. Elke stu-
dent schrijft bovendien een paper over een onderwerp naar
keuze.  Het vak heeft een eigen electronische leeromgeving in
EDUweb, waarin alle bijdragen van zowel docenten als studen-
ten beschikbaar zijn, en die ook toegang biedt tot een breed
assortiment aan actuele bronnen binnen dit vakgebied. 

Het aandachtsveld ‘onderwijs in ontwikkelingslanden’ wordt nog
maar op twee universiteiten in Nederland gedoceerd: in
Amsterdam (UvA) en in Wageningen. Naast het gebruik van
internet als wereldwijd medium, ligt de eigenheid en kracht van
het Engelstalige Wageningse vak vooral in de participatie van
studenten uit de ontwikkelings- en transitielanden. Hun ervarin-
gen worden zoveel mogelijk geïntegreerd en als bron voor ver-
gelijking gebruikt. Daardoor krijgt het vak een uitgesproken
internationaal karakter, en de culturele uitwisseling die op die
manier wordt bereikt, wordt door de deelnemers hogelijk
gewaardeerd. 

Belangstelling
In de afgelopen jaren is de belangstelling voor het vak steeds
verder toegenomen en heeft het  veel waardering van studen-
tenzijde geoogst. Dit jaar namen 28 studenten deel. De helft
van de deelnemers is doorgaans Nederlands. Veel van de
Nederlandse studenten blijken al enige tijd in een ontwikkelings-
land te zijn geweest (bijvoorbeeld voor een stage). De buiten-

landse studenten, zowel Ph.D-, MSc- als  uitwisselingsstuden-
ten, zijn afkomstig uit de ‘traditionele’ ontwikkelingslanden
(Afrika, Azië en Latijns-Amerika: 23%), uit het voormalig
Oostblok (14%), of uit het ‘Westen’ (Europa en USA: 14%).
Zowel de Nederlandse als buitenlandse studenten vertegen-
woordigen een breed scala aan studierichtingen, zowel van spe-
cifiek ontwikkelingsgerichte als ook vaak milieugerichte tot
allerlei technische richtingen. In toenemende mate nemen ook
studenten van de universiteiten van Utrecht – vooral cultureel-
antropologen – en Nijmegen deel.

De ervaring is dat door de nieuwe inschrijfprocedure niet alle
belangstellenden zich opgeven voor het vak. Vandaar dat voor
dit vak ook kan worden ingeschreven via een online inschrijffor-
mulier op de website van de leerstoelgroep.

Meer informatie over het vak is opgenomen op 
www.socialciences.nl/ecs of te verkrijgen bij Cees van Dam 
(cees.vandam@wur.nl). 

Thesis topics bij ECS

Dine Brinkman, Marloes van der Kamp, Minny Kop, Thomas
Lans, Arjen Wals & Renate Wesselink

Jaarlijks worden er diverse afstudeeropdrachten afgerond bij
onze leerstoelgroep. De laatste jaren zijn de thema’s te scharen
onder de volgende vier onderzoeksgebieden:

- Human Resources & Entrepreneurship;
- Education and Sustainable Development;
- Intercultural Learning;
- Teaching and Learning.

Genoemde onderzoeksgebieden lichten we graag kort toe.
Aansluitend zullen twee studenten iets vertellen over het afstu-
deervak dat zij bij de leerstoelgroep of in samenwerking met de
leerstoelgroep hebben gedaan.

Personeelsontwikkeling en ondernemerschap (Human
Resources & Entrepreneurship)
Snelle ontwikkelingen, toenemende complexiteit en aandacht
voor duurzaamheid voor het werken en ondernemen in voedsel
en groen vragen om lerende individuen, lerende organisaties en
lerende netwerken. Op individueel niveau is er duidelijk meer
behoefte aan ondernemerschap. Reeds in het onderwijs dienen
de eerste mogelijkheden te worden geboden om de benodigde
competenties hiervoor te verwerven. Gerelateerd onderzoek
betreft het optimaliseren van de afstemming tussen het leeraan-
bod van het onderwijs en de leervraag van de ondernemers, het
ontwikkelen van inspirerende leeromgevingen voor (toekomsti-
ge) ondernemers en het optimaliseren van leren op de werk-
plek. Ook op organisatorisch niveau dient aandacht te zijn voor
het (blijven) leren en ontwikkelen van medewerkers (HRD/HRM).
Te denken valt aan onderzoek naar de lerende organisatie en
personeelsontwikkeling in relatie tot maatschappelijk verant-8



woord ondernemen en innovatieve ketens en netwerken. Wil de
Nederlandse agro-food sector wereldwijd als cluster in de voor-
hoede blijven, dan is een voorwaarde dat kennis en competen-
ties op netwerkniveau blijvend worden ontwikkeld en benut.
Onderzoek, voorlichting, het bedrijfsleven, maar ook het onder-
wijs zoeken op dit moment naar nieuwe structuren en samen-
werkingsverbanden om zichzelf te (her)positioneren op de ken-
nismarkt van voedsel en groen om daarmee de kenniskloof tus-
sen de partijen te verkleinen. Binnen de leerstoelgroep wordt
onderzoek gedaan naar succesvolle vormen van kennisuitwis-
seling en samenwerkingsstructuren waarin verschillende partij-
en (bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs) zich geza-
menlijk verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen van com-
petenties bij (toekomstige) werknemers en ondernemers. 

Onderwijs en duurzame ontwikkeling (Education and
Sustainable Development)
In een steeds verder globaliserende wereld waarin consumeren,
groei-denken en het streven naar materiële welvaart (Profit) in
nagenoeg alle uithoeken van de aarde tot norm zijn verheven,
komen natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen (Planet) maar
ook de niet-materiële kant van het menselijke bestaan (People)
steeds meer onder druk te staan. Individuen, leefgemeenschap-
pen, organisaties, bedrijven en overheden worden steeds meer
geconfronteerd met de schaduwzijde van het marktdenken,
materiële welvaart en individualisme. De vraag naar meer duur-
zame ontwikkeling en een betere balans tussen de drie ‘Ps’
neemt wereldwijd toe. 
Onderwijs en, meer algemeen, leren in de context van duurza-
me ontwikkeling is een belangrijk thema binnen ECS. Welke
leerprocessen, leerarrangementen en competenties zijn van
belang bij het zoeken naar een meer duurzame samenleving?
Deze vraag stellen we zowel in Westerse als niet-Westerse con-
texten (onderwijs in ontwikkelings- en transitielanden), zowel
vanuit micro- (onder andere burg e r p a rticipatie, individueel
leren), meso-(onder andere curriculum ontwikkeling, sociaal
leren), als macroniveau (onder andere onderwijsbeleid, interna-
tionaal beleid van bijvoorbeeld UNESCO/UNEP/IUCN), en zowel
vanuit het perspectief van het formele onderwijs, als vanuit het
niet-schoolgebonden leren.

Intercultureel leren (Intercultural Learning)
Dit thema wordt binnen de leerstoelgroep vanuit verschillende
invalshoeken benaderd. Ten eerste onderwijs en internationale
ontwikkeling. Samenlevingen veranderen voort d u rend. Het onder-
wijs verandert daarin mee, soms volgend, soms innovere n d .
Onderwerpen als basisonderwijs voor iedereen, gender-gelijkheid
in het primair en voortgezet onderwijs, de relatie tussen HIV/AIDS
en onderwijs, het belang van beroepsonderwijs in ontwikkelings-
landen en curriculumontwikkeling in een internationaal kader
zijn hierbij van belang. De invloed van cultuur op onderwijs en
leren is een andere invalshoek. Hier spelen vragen als: ‘Wat is
de relatie tussen cultuur en leerstijlen, hoe beïnvloedt de cultu-
rele (onderwijs)achtergrond het leerproces, welke competenties
hebben studenten nodig om goed te functioneren aan interna-

tionale universiteiten, hoe cultuurspecifiek zijn opvattingen over
onderwijs en leren?’ Een derde invalshoek is de rol van onder-
wijs bij de integratie van minderheidsgroepen. Dit wordt ook wel
‘intercultural education’ genoemd. Het doel van dit onderwijs is
specifiek gericht op verbetering van de positie van minderheids-
groepen in de samenleving, en omvat onder andere het expli-
ciet maken van elkaars waarden en normen, het bespreken van
vooroordelen en het aanpassen van lesmateriaal aan de diver-
se doelgroepen.
Voorbeelden van afstudeeronderwerpen zijn: verschillen in leer-
stijlen van Chinese en Nederlandse studenten, het effect van
diversiteit in culturele achtergronden op werken in PGO-groepen
en de invloed van interculturele onderwijsprogramma’s op de
integratie van minderheidsgroepen.

Onderwijzen en leren (Teaching & Learning)
In de hedendaagse kenniseconomie veroudert kennis razend-
snel. Bovendien zijn jongeren tegenwoordig zelfbewust en kri-
tisch en stellen ze hoge eisen aan hun omgeving. Het onderwijs
zelf is ook voortdurend aan verandering onderhevig. Binnen het
voortgezet onderwijs werd de Basisvorming ingevoerd, en daar-
opvolgend de Tweede Fase. Het begrip ‘activerende didactiek’
deed zijn intrede, waarbij de leerlingen meer verantwoordelijk-
heid krijgen voor hun eigen leerproces. Binnen het beroepson-
derwijs is competentiegericht leren een belangrijke tre n d
geworden. Door het besef dat onderwijs gericht moet zijn op
méér dan het ontwikkelen van kennis alleen en dat het niet
alleen gaat om het behalen van een diploma, hoewel dat nog
steeds een belangrijk uitgangspunt is voor deelname aan het
onderwijs, komt in toenemende mate de algemene ontwikkeling
van leerlingen en studenten centraal te staan.
Binnen de leerstoelgroep geniet het thema ‘competentiegericht
leren’ veel belangstelling, met trefwoorden als ‘competentiege-
richte leerarrangementen’, ‘competentiegericht beoordelen’,
‘competentiegericht opleiden’ en ‘inspirerende leeromgevin-
gen’. Centraal staat het streven de leerprocessen van leerlingen
en studenten maar ook van werknemers en volwassenen te
optimaliseren om hen te ondersteunen in hun (competentie)ont-
wikkeling. De motivatie en beleving om te willen leren zijn in dit
verband belangrijke aandachtspunten. 
Voor docenten verandert er in alle vormen van het onderwijs
ook veel. Zij zijn niet enkel meer de vakdeskundigen; kwaliteiten
als coachen en begeleiden van leerlingen en studenten dienen
in toenemende mate te worden benut. Hoe ervaren zij die nieu-
we rollen? Zijn zij toegerust om deze rollen succesvol uit te voe-
ren? Docenten vormen dan ook een belangrijk onderwerp van
onderzoek. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder de noe-
mer Teaching and Learning (Onderwijzen en leren) is dus gekop-
peld aan onderwijsvernieuwingen die als doel hebben leerlin-
gen, studenten, docenten en alle andere betrokkenen voor te
bereiden op en te voorzien van voldoende bagage om succes-
vol te kunnen functioneren in de huidige kenniseconomie en in
de maatschappij van nu en de toekomst, die wordt gekenmerkt
door risico en onzekerheid. 
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THESIS REPORTS

Multiple learning levels in Andean Ecuador 

Marleen Willemsen

In his book Agri-culture, Pretty (2002) describes a process in
which people have become disconnected from land and nature.
‘Through both modern agricultural development and from the
establishment of protected areas, the poor and powerless have
been excluded from the nature that they need.’ In practice this
leads to genetic erosion, which is associated with loss of know-
ledge and culture. The disconnection thus results in an unsus-
tainable situation. 
I have been using this perception of the need for connected-
ness to nature as a starting point for an action research orient-
ed study in the Andes for the NGO ‘World Neighbors Ecuador’.
In this area, a process of losing biodiversity seems to have
started, since farmers are more and more focused on growing
cash crops, and not the traditional crops of the Andes (for
example many potato varieties, quínoa and beans). Some crops
have already been ‘lost’ in some areas. World Neighbors want-
ed to start a new project on Informal Seed Systems, to con-
serve the traditional crops, and the knowledge and culture
linked to the crops. This study would be designed with the
involvement of different stakeholders: farmers, Local Action
Agencies and NGO’s.

Research objective
The research objective of the initiation phase of the study was
to make an analysis of the actual seed situation in three
provinces of Ecuador and to assess local people’s interests in
developing a project on Informal Seed Systems. In this explo-
rative study, three NGO’s, four local organisations, and farmers
and children form nine different communities were involved. My
role was to facilitate this multi-stakeholder process in coordina-
tion with the local organisations.

Implementation of the study
The study was implemented through a series of workshops facil-
itated by myself and  local organisations. We reconstructed the
communities’ histories with the people, we made future visions
and analysed the communities’ strengths, weaknesses, opport u-
nities and threats. In every province we organised meetings to
exchange experiences among the involved communities. 

Results
An interesting result was that in the process of data collection
community members came to the insight that their history was
something important to share. Analysing their common history
they had increased their consciousness regarding genetic ero-
sion, they re-discovered the things that connected them and
became aware of the value of their traditional Andean seeds. 
The starting phase ended with a multi-stakeholder workshop in
which we made an in depth analysis of the problem of seed ero-

sion and made a first action plan to act upon the problem.
Farmers would start to exchange seeds, build ‘seed networks’
and make their own seeds banks. Children would jointly grow
Andean crops in their school gardens and learn about them and
communities would start experimentation groups to grow tradi-
tional and improved Andean crops.

The thesis
In my thesis report I describe the process I have gone through
with the teams, in a number of consecutive learning cycles,
based on the learning cycle of Kolb. Within these learning
cycles, learning took place at four different levels: learning on
community level (of community members, about their own situ-
ation), research team level (about the facilitation of the work-
shops), intervention level (about involving different stakeholders
in the initial phase of a project) and my personal learning level
(about the facilitation of multi-stakeholder processes). 

Designing activating digital learning material

Tamara Besselink

September 2005 I started my BSc thesis ‘Design of (activating)
digital learning material’. This thesis is partly supervised by
ECS, but for the largest part by PRE (Food and Bioprocess
Engineering). I worked on the design of a digital case study for
the MSc course Transfer Processes I (which I had already fol-
lowed). The course material concerns theories on mass trans-
fer on the basis of which students should be able to design a
transfer process. The case study is about so-called osmotic dis-
tillation of fruit juice. This is a membrane process in which fruit
juice can be concentrated without heating it. The students
receive some information about the process and have to design
the process for a fictional company using systematic problem
analysis. This means that the problem has to be thoroughly
analysed and a mathematical model has to be made to come
to a final answer. Finally, the students are asked to reflect upon
the process of solving the case study to get a clear overview
of what they have done. A report on the problem analysis and
a final report have to be handed in for grading.

Guidance problem
In previous years, these kind of case studies needed a lot of
guidance from the teaching staff. The idea was that part of this
guidance could be taken over by digital learning material. In
o rder to achieve this I designed questions, answers and feed-
back on paper. I used theories on feedback, systematic pro b l e m
analysis and I shortly evaluated existing digital case studies. 

Implementation
I was able to digitalize part of my questions using a framework
that was already made for another digital case study. This
meant that I could already use part of the digital case study in
a class environment. This was of course quite exciting, because10



I really wanted to know if my ideas would actually work. On
Monday 30th January, a class of about 20 students started
working in pairs on what I had designed. I took part in the super-
vision for three afternoons together with two teachers.

Results
The students were quite enthusiastic about the digital material.
In general I got the idea that they gained the overview I desire d .
The re p o rts were good to read, most of them achieved an 8 (out
of 10) or higher. Some of the pictures I used in the digital mate-
rial were also used in the re p o rts. I also asked the students to
fill in an evaluation form for me in which I asked them to rank sev-
eral statements about the digital learning material. The general
outcome was that the digital material helped in understanding
and analysing the problem and that there was a clear structure .
The questions were considered relevant and most people liked
to tackle the problem analysis using the digital learning materi-
al. One student commented that he was quite sceptic about dig-
ital learning material, but was getting more enthusiastic. Fro m
the forms and comments I received, I may conclude that the use
of the digital learning material was a success.

I would like to acknowledge the help from my supervisors and
other persons both from PRE and from ECS. 

CONFERENCE REPORTS

Experts in communicatievaardigheden aan het woord

Anouk Brack

Er is een nieuw initiatief in universitair Nederland: de expertmee-
ting communicatievaardigheden. Het is een halfjaarlijkse bijeen-
komst van docenten communicatievaardigheden aan
Nederlandse universiteiten met het doel expertise uit te wisse-
len. Op 31 oktober 2005 organiseerde ECS de tweede
Expertmeeting Communicatievaardigheden met als thema: ‘de
didactiek van vaardigheden’. 

Eerste expertmeeting
De eerste expertmeeting werd gehouden op 20 januari 2005
in het nieuwe schrijfcentrum van de Radboud Universiteit
Nijmegen en werd mede georganiseerd door drs. Jaqueline
van Kruiningen, werkzaam bij het Expertisecentrum taal,
onderwijs en communicatie (Etoc) in Grongingen. Hieruit is een
a rtikel voortgekomen met de stand van zaken op het gebied
van vaardighedenonderwijs in Nederland en met aanbevelingen
voor de toekomst
(http://www.rug.nl/let/voorzieningen/etoc/expertpdf.ps.pdf). 

Diversiteit in vaardigheden onderwijs
De voornaamste bevindingen in deze bijdrage zijn de vaststelling
dat het communicatievaardighedenonderwijs op iedere universi-
teit en zelfs bij iedere opleiding anders en vaak ondoorz i c h t i g

g e regeld is. Hierdoor is het moeilijker voor opleidingen en docen-
ten die communicatievaardigheden willen verbeteren dit adequaat
te doen. Dit terwijl het belang van communicatievaardigheden in
academische opleidingen duidelijk wordt aangegeven in de Dublin
d e s c r i p t o ren en andere leidende documenten op het gebied van
E u ropees en nationaal hoger onderwijs. Op beleidsniveau is de
noodzaak voor goed communicatievaardighedenonderwijs helder
g e w o rden. Nu is het tijd voor de volgende stap: het in kaart bre n-
gen van de omvang en de kwaliteit van dit onderwijs in elke oplei-
ding en dit waar nodig verbeteren. Hierover is het beleid van uni-
versiteiten vaak niet helder. Opleidingen en individuele docenten
vinden op veel plekken steeds opnieuw het wiel uit, vaak onder
druk van de naderende accre d i t a t i e .

Versnippering en ondoorzichtigheid
De versnippering en deels onzichtbaarheid van het communica-
tievaardighedenonderwijs draagt niet bij aan de implementatie
van vaardigheden in de curricula van academische opleidingen.
Individuele docenten en opleidingsteams weten vaak niet bij wie
ze waarvoor terecht kunnen. Daardoor kenmerkt het communi-
catievaardighedenonderwijs in Nederland zich vooralsnog door
voornamelijk geïsoleerde initiatieven van enthousiaste opleidin-
gen of docenten in samenwerking met verschillende dienstver-
lenende ‘loketten’. 

De expertmeetings en de opgerichte e-maillijst zouden uitkomst
kunnen bieden, doordat uitwisseling van ervaringen en experti-
se door deze initiatieven makkelijker kunnen gaan verlopen en
doordat individuele docenten en adviseurs er niet meer alleen
voor staan en een voorbeeld kunnen nemen aan dat wat al ont-
wikkeld is.

De tweede expertmeeting
De tweede expertmeeting was een groot succes. Er waren
meer mensen dan verwacht en ook was er belangstelling van
niet alleen vaardighedendocenten, maar ook van beleidsma-
kers, HBO-docenten en studenten. Er werden zes workshops
aangeboden met uiteenlopende onderwerpen. 

1. In de workshop ‘Communicatievaardigheden in het curricu-
lum’ werd de link gelegd tussen de competenties van oplei-
dingen enerzijds en de aandachtspunten voor het implemen-
t e ren van communicatievaardigheden in het onderwijs
anderzijds. Dit gebeurde aan de hand van de  ‘matrix voor
competentiegericht onderwijs’, mede ontwikkeld door
Renate Wesselink, en de door Anouk Brack en Lia
Spreeuwenberg geformuleerde ‘aandachtspunten communi-
c a t i e v a a rdigheden in het curriculum’ (te verkrijgen bij
anouk.brack@wur.nl). Deze workshop werd na een korte
introductie van Renate Wesselink met name ingekleurd door
Esther van der Voort en Marja Blees (beiden werkzaam bij
het Leids Universitair Medisch Centrum).

2. In de workshop ‘Vakdocenten inspire ren tot vaard i g h e d e n o n-
derwijs’ werd gediscussieerd en werden good practices
getoond van vakdocenten (waaronder economen en natuur- 11



kundigen) die vaardighedenonderwijs integre ren in hun vak. Zie
voor voorbeelden hiervan op www. A l a b a m a G o o d p r a c t i c e s . n l .
C o m m u n i c a t i e v a a rdighedendocenten kunnen samen met vak-
docenten veel bereiken en met wat ondersteuning kan ook een
vakdocent alleen voor prima communicatievaard i g h e d e n o n-
derwijs zorg e n.

3. Voorbeelden en richtlijnen voor ‘Peer assessment in het
Hoger Onderwijs’ werden gegeven door Ineke van den Berg
van het IVLOS, van de Universiteit van Utrecht. Hierbij bleek
dat als je rekening houdt met een aantal aandachtspunten,
peer assessment zowel de docent ontlast als de leerop-
brengst voor studenten verhoogt. 

4. Dine Brinkman en Marjan Wink van ECS focusten op
‘Inspiratie door Variatie: omgaan met diversiteit’. Ervaringen
werden uitgewisseld en tips gegeven, om de diversiteit in
onderwijsgroepen goed te benutten. Met name het explicite-
ren van verwachtingen van zowel docenten als studenten is
hierbij belangrijk. Dit betreft bijvoorbeeld het benoemen van
de samenwerkingsdoelen en daar ook terugkoppeling op
geven, waardoor de leeropbrengst en tevredenheid van stu-
denten over een vak verhoogd kunnen worden.

5. Mike Gould en David Alexander van de Michael Gould
Associates te Arnhem verzorgden de workshop ‘Clarity and
needless complexity in academic communication’. 

6. Chiel Zwarts van ECS tenslotte brainstormde met aanwezi-
gen over ‘Hoe verkoop je je vaardighedenonderwijs?’ We
kunnen namelijk wel ontevreden zijn over dat men ons niet
vraagt om mee te doen en mee te denken, maar wat kun-
nen we doen om dat te veranderen?

Vervolg
De dag werd afgesloten met een samenvatting van de belang-
rijkste inzichten uit de verschillende workshops en het vaststel-
len van de plannen voor het komende jaar. De volgende expert-
meeting, die kleinschaliger van opzet zal zijn, zal deze lente
plaatsvinden bij het IVLOS in Utrecht, waarna we in de herfst
afreizen naar Twente voor een grootser opgezette meeting.

Het was een inspire rende dag voor velen. We zien uit naar meer
ervaringsuitwisseling in de toekomst en hopen dat de expert m e e-
tings kunnen bijdragen aan meer aandacht voor het communica-
t i e v a a rdighedenonderwijs aan de Nederlandse universiteiten.

Heeft u interesse in de e-maillijst ‘expertlist communicatievaar-
digheden’ stuur dan een e-mail met ‘subscribe’ in het onderwerp
naar com-skills-l-re q u e s t @ l i s t s e r v.wau.nl en cc deze naar
anouk.brack@wur.nl. 

EVEN VOORSTELLEN

Elsbeth Spelt
In 2001 ben ik afgestudeerd als Levensmiddelentechnoloog
aan Wageningen Universiteit. Na mijn studie heb ik ongeveer
één jaar gewerkt bij een onderneming, waar ik samen met mar-

keteers en operators diverse producten heb ontwikkeld en ver-
beterd. Vervolgens ben ik als toegevoegd docent bij de leer-
stoelgroep Produktontwerpen & Kwaliteitskunde aan de slag
gegaan. Daar heb ik een bijdrage geleverd aan de onderwijsuit-
voering en onderwijsontwikkeling. Daarbij heb ik samengewerkt
met docenten van Wageningen Universiteit en de Hogeschool
Van Hall/Larenstein. Verder heb ik veel gedaan aan ICT-onder-
steuning voor de leerstoelgroep, zoals het inrichten en onder-
houden van diverse electronische leeromgevingen in
Blackboard. Door mijn belangstelling voor ICT-ondersteuning
heb ik vervolgens gewerkt bij de afdeling
Onderwijsondersteuning (OWU) aan Wageningen Universiteit.
Hier heb ik docenten van Wageningen Universiteit advies gege-
ven, vooral op het gebied van ICT-toepassingen in hun onder-
wijs. Ook heb ik nog twee modules Producttechnologie ver-
zorgd voor eerste- en tweedejaars HBO-studenten van Van
Hall/Larenstein. Mijn vele werkzaamheden in het onderwijs heb-
ben recentelijk geleid tot mijn aanstelling als promotie-onder-
zoeker op het gebied van het onderwijs in de voedselveiligheid
en -kwaliteit. De vraag van het onderzoek is hoe studenten inter-
disciplinair leren denken en werken in het genoemde gebied, en
hoe dat kan worden getoetst. Het onderzoek wordt gefinan-
cierd door de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies
en het Lectoraat Voedselveiligheid van Hogeschool Larenstein.

Jos Verstegen
In 1985 begon ik met de studie Zoötechniek maar er was
zoveel interessants in Wageningen dat ik moeilijk kon kiezen.
Uiteindelijk rondde ik mijn studie af met de afstudeervakken
Veehouderij, Veevoeding, Agrarische Bedrijfseconomie en
Voorlichtingskunde. Tijdens mijn veeteeltstage in Denemarken
kreeg ik het verzoek van Aalt Dijkhuizen en Ruud Huirne om bij
hen te komen promoveren op een onderzoek naar het rende-
ment van management-informatiesystemen in de varkenshoude-
rij. Daarmee ontvouwde zich voor mij een heel boeiende wereld
rondom keuzeprocessen: informatie, (ir)rationele besluitvor-
ming, management, strategie en ondernemerschap. Eigenlijk
heeft deze materie me tot op de dag van vandaag in haar greep
en wil ik alles weten wat hiermee te maken heeft, zoals veran-
deringsprocessen, interventies, transitiemanagement, beleids-
keuzen, risico en onzekerheid, investeringsgedrag, persoonlijk-
heidskenmerken en g roepsbesluitvorming. Binnen het LEI,
waar ik ook nu nog de helft van mijn tijd werk, kreeg en krijg ik
alle ruimte om me op die terreinen te ontwikkelen, de eerste
jaren in de veehouderij, de laatste jaren vooral in de glastuin-
bouw. Via contacten met Martin Mulder, Thomas Lans, Harm
Biemans en Renate Wesselink ben ik een paar jaar geleden in
aanraking gekomen met een nieuwe, dynamische dimensie van
keuzeprocessen: het leren. Inmiddels heb ik ook op dit terrein
een leerproces doorlopen en kan ik schakelen van leeromgevin-
gen, vaardigheden, en (de ontwikkelbaarheid van) competenties
naar ‘human resource development’ . Bij ECS zal ik me in het
onderzoek gaan richten op het Plan Dienstverlening en de bege-
leiding van promovendi en afstudeervakkers. Daarnaast hoop ik
via mijn dubbelfunctie bij het LEI en ECS de kennisuitwisseling12



en samenwerking binnen de Social Sciences Group te kunnen
bevorderen. Meer weten? Kom langs of bezoek mijn website:
www.josverstegen.nl.

Kate Collins
I am an Irish marketing graduate who has just completed a five
month traineeship at CEDEFOP (the European Centre for the
Development of Vocational Training), working on the European
Journal for Vocational Training. I completed my undergraduate
studies in 2002 in Politics and Greek and Roman Civilisation. I
then went on to do a Masters in Marketing which I finished in
2004. As part of my Masters, I completed a thesis on Public
Opinion of the Ethical Implications of Political Marketing.
Professionally I have worked in a number of different areas from
the service industry to administration. My most recent positions
have been administrative work, first at University College Dublin
as an administrator/PA and then business administration for an
Irish engineering firm. I have also had working experience in
Greece, Spain and the United States. I have continued my inter-
est in the Classics by maintaining close links with my university
and through this secured the position of Editor of the Classical
Association of Ireland Newsletter last year. This publication is
issued three times a year informing members of the latest news
and events of the Classical Association of Ireland, book
reviews, articles of interest and any other items that members
wish to submit. 
I started in Wageningen in March, and hope to be able to con-
tribute to the work of ECS. My tasks will be to support the pub-
lishing of the Journal of Agricultural Education and Extension,
language editing English manuscripts, and participating in the
research on competence development.

Ypie Meijer
In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in
een vrij programma, maar oorspronkelijk ben ik begonnen met de
opleiding Rurale Ontwikkelingssociologie. In de eindfase van mijn
studie heb ik me vooral gericht op kinderen, onderwijs en ontwik-
keling. In dat kader heb ik diverse vakken gevolgd aan de UvA. 
Voor mijn stage en onderzoek ben ik naar Vietnam gegaan. Daar
heb ik gewerkt met en onderzoek gedaan onder straatkindere n
in Ho Chi Minh City (Saigon). Ik heb daar gekeken naar hoe de
k i n d e ren zelf hun situatie zien en ervaren omdat dat cruciaal is
in de besluiten die vaak over hen in plaats van met hen word e n
genomen. Om deze kinderen werkelijk te kunnen helpen moeten
ze zelf in het proces worden betrokken. Ze zijn prima in staat om
de problemen die ze op straat tegenkomen te benoemen, daar
mee om te gaan, en om hun verwachtingen en wensen voor de
toekomst kenbaar te maken. 
Sinds afgelopen december ben ik trainee bij de leerstoelgro e p
ECS. Ik houd me onder andere bezig met het Journal of
Agricultural Education and Extension en assisteer Thomas Lans
en Sanne Schaafsma bij hun werkzaamheden als onderz o e k e r.
Ik vind het leuk om op deze manier iets te kunnen leren over
competenties en competentieontwikkeling bij ondernemers en
bij scholieren. Ve rder ga ik met Corine van der Heide een video-

p roductie maken over het belang van het ontwikkelen van
ondernemerschapscompetenties op basisscholen in Kenia. Ik
hoop door mijn werkzaamheden bij de leerstoelgroep mijn ken-
nis over onderwijs en competentieontwikkeling te verdiepen en
te verbreden en ben verder geïntere s s e e rd in zaken op het
raakvlak van kinderen, onderwijs en de HIV/AIDS pro b l e m a t i e k .

RECENTE PUBLICATIES

Mulder, M. (2006). EU-level competence development projects
in agri-food-environment: the involvement of sectoral social
partners. Journal of European Industrial Training, 30, 2, 80-99.

The European Commission and the social partner organisations
at EU level stimulate the life long development of qualifications
and competence. This is reflected in many policy reports and
reviews. This contribution intends to show the involvement of
social  partner organisations at the level of EU-funded compe-
tence development projects. 
A survey and four case studies were conducted. The population
of sixty Leonardo da Vinci projects for a specific sector (agri-
f o o d - e n v i ronment) which were implemented during the years
2000-2003 was selected for the study. For the survey pro j e c t
documentation was analyzed based on two variables: type of
p ro j e c t (to what extent did re q u i re involvement of sectoral social
p a rtner organisations), and (the percentage of) i n v o l v e m e n t ( o f
sectoral social partners which were involved in the part n e r s h i p ) .
A Spearman correlation test was used to evaluate the re l a t i o n-
ship between type of project and involvement. For the case stud-
ies project documentation was analyzed, and in-depth semi-
s t r u c t u red interviews were held with project managers.
The Spearman correlation between the type of project and
involvement of sectoral social partner organisations was -.031
(p=.812). So there was no relationship. The case studies
showed that involvement of sectoral organisations clearly con-
tributes to realising results in the projects.
In the composition of partnerships for competence develop-
ment projects at EU level, the Commission and project man-
agers should be aware of the importance of including specific
sectoral social parners organisations in the partnership.
No study has been conducted yet that empirically tested the
relationship between types of projects and the involvement of
sectoral social partners in project partnerships. Important dis-
crepancies are shown, which stakeholders in sector compe-
tence development projects should be aware of. 

Wesselink, R., E. van den Elsen, H.J.A. Biemans & M. Mulder
(2005). Matrix voor competentiegericht bero e p s o n d e r w i j s .
Wageningen: Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Educatie
en Competentie Studies. 

In het (beroeps)onderwijs wordt gedreven gewerkt aan het vorm-
geven van nieuwe leeractiviteiten, andere beoordelingsvormen en
krachtige leeromgevingen met het doel vorm te geven aan com- 13



petentiegericht onderwijs. Managers, docenten en onderwijsont-
wikkelaars re a l i s e ren zich het belang van deze operaties, echter
duidelijke richtlijnen voor het operationaliseren van competentie-
gericht leren ontbreken. In de Matrix voor Competentiegericht
B e roepsonderwijs worden acht principes gepre s e n t e e rd die
ondersteuning kunnen bieden bij het herontwerpen van het
bestaande onderwijs tot competentiegericht onderwijs c.q. het
ontwikkelen van nieuw competentiegericht onderwijs. Indien de
ontwikkelingen reeds langere tijd gaande zijn, kan de Matrix een
adequaat instrument zijn om de stand van zaken in kaart te bre n-
gen en indien nodig ontwikkelprioriteiten vast te leggen.
Uitgangspunt voor de acht principes zijn de principes voor com-
petentiegericht onderwijs zoals in 2004 geformuleerd in de
inaugurele rede van Martin Mulder (Educatie, competentie en
prestatie. Over opleiding en ontwikkeling in het agro-foodcom-
plex). Door middel van het raadplegen van experts en onder-
zoek in de onderwijspraktijk zijn de principes verder ontwikkeld.
Ieder principe is uitgewerkt in vier fasen. Deze vier fasen repre-
senteren de ontwikkelingsstadia (niet, startend, gedeeltelijk en
volledig competentiegericht) van competentiegericht onderwijs.
De matrix richt zich op het niveau van het curriculum. 
In de publicatie worden de principes en bijbehorende fasering
b e s c h reven. Bij ieder principe wordt een korte theoretische toe-
lichting gegeven. Tevens wordt bij ieder principe een drietal prak-
tijkomschrijvingen gegeven over hoe het betre ffende principe in
de praktijk kan worden ingevuld. De genoemde praktijkomschrij-
vingen zijn ontleend aan een vmbo-, mbo- en hbo-opleiding in de
g roene onderwijskolom. In een samenwerkingsverband met KPC
w o rdt momenteel een vervolgonderzoek opgezet om de functio-
naliteit en de inhoud van de Matrix voor Competentiegericht
B e roepsonderwijs te valideren in de onderwijspraktijk.
Indien u in het bezit wilt komen van de Matrix voor
Competentiegericht Beroepsonderwijs, kunt u een mail sturen
naar mireille.miltenburg@wur.nl. Er zijn geen kosten verbonden
aan het verkrijgen van deze publicatie.

Verstegen, J.A.A.M. en T. Lans (2006). De kunst van het zien en
het realiseren - Competenties voor succesvol ondernemer -
schap in de agrarische sector. LEI-rapport (8) 06.02, 18 pp.
ISBN 90-8615-0578.

Wat zijn de competenties voor succesvol ondernemerschap in
de agrarische sector, en wat kan het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit daarmee? Deze vraagstelling wordt
in dit essay ontrafeld aan de hand van de drie centrale begrip-
pen in deze zelfde vraagstelling: ondernemerschap, succesvol
(ondernemerschap) en competenties (voor succesvol onderne-
merschap). Het essay besluit met het benoemen van de moge-
lijke rol van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit bij het versterken van ondernemerschap in de
agrarische sector. Op veler verzoek, ook van buiten het minis-
terie, is besloten dit essay als publicatie uit te brengen. Deze
publicatie is te bestellen of te downloaden via
http://www.lei.wur.nl. 

MEDEWERKERS

Hoofd Leerstoelgroep

Prof. Dr. Martin Mulder
Competentieontwikkeling in het agri-foodcomplex
(martin.mulder@wur.nl)

Universitair Hoofddocent

Dr. Ir. Arjen Wals, Leren voor duurzaamheid (arjen.wals@wur.nl)

Universitair docenten

Dr. Harm Biemans, Senior projectmanager onderzoek; compe-
tentiegericht beroepsonderwijs (harm.biemans@wur.nl)

Ir. Anouk Brack, Docent communicatievaardigheden; mondeling
presenteren, groepscommunicatie, vergadertechniek, overtui-
gend presenteren (anouk.brack@wur.nl)

Ir. Dine Brinkman, Docent communicatievaardigheden; monde-
ling presenteren, groepscommunicatie, vergadertechniek, over-
tuigend presenteren, interculturele communicatie 
(dine.brinkman@wur.nl)

I r. Minny Kop, Docent en coördinator Oriëntatiepro g r a m m a
U n i v e r s i t a i re Lerarenopleiding; biologie, scheikunde, aard r i j k s k u n-
de, maatschappijleer, natuurkunde, wiskunde (minny. k o p @ w u r. n l )

Ir. Thomas Lans; kenniscirculatie, leren van ondernemers
(thomas.lans@wur.nl)

Drs. Renate Wesselink; competentiegericht beroepsonderwijs,
human resource management and development 
(renate.wesselink@wur.nl)
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Docenten

Drs. Bert Bourgonje, Docent vaardighedenonderwijs; schriftelijk
rapporteren (bert.bourgonje@wur.nl)

D r. Ir. Joke Marinissen, Docent Oriëntatieprogramma Universitaire
L e r a renopleiding; biologie, scheikunde, aardrijkskunde, maat-
s c h a p p i j l e e r, natuurkunde, wiskunde (joke.marinissen@wur. n l )

Ir. Jack Postema, Docent vaardighedenonderwijs; schriftelijk
rapporteren (jack.postema@wur.nl)

I r. Marjan Wink, Docent communicatievaardigheden; mondeling
p re s e n t e ren, groepscommunicatie, verg a d e rtechniek, overt u i-
gend pre s e n t e ren, informatievaardigheden (marjan.wink@wur. n l )
Ir. Chiel Zwarts, Docent communicatievaardigheden; mondeling
presenteren, groepscommunicatie, vergadertechniek, overtui-
gend presenteren (chiel.zwarts@wur.nl)

Onderzoekers

Patricia Gielen, Projectmedewerker Onderzoek; post-initiële
leertrajecten (patricia.gielen@wur.nl) 

Drs. Hendrik Kupper, Projectmedewerker Onderzoek; kenniscir-
culatie (hendrik.kupper@wur.nl)

I r. Sanne Schaafsma, Projectmedewerker Onderzoek; krachtige
l e e romgevingen in het beroepsonderwijs (sanne.schaafsma@wur. n l )

Dr. Ir. Jos Verstegen, Senior onderzoeker, projectleider; onder-
nemerschap en onderwijs, leren en competentieontwikkeling
(jos.verstegen@wur.nl)

Beheer en secretariaat

Marja Boerrigter, Adjunct-beheerd e r / M a n a g e m e n t - a s s i s t e n t e
(marja.boerrigter@wur.nl)

Mireille Miltenburg, Secretaresse (mireille.miltenburg@wur.nl) 

Onderwijs-/Onderzoekondersteuning

I r. Marco Berghege; Oriëntatieprogramma Universitaire
Lerarenopleiding, algemene ondersteuning 
(marco.berghege@wur.nl)

Ir. Marloes van der Kamp, Onderwijscoördinator en aanspreek-
punt afstudeervakken en stages (marloes.vanderkamp@wur.nl)

Tanja Weigel, MSc, Research assistant Journal of Agricultural
Education and Extension, higher agricultural education and

competence development (tanja.weigel@wur.nl)

Promovendi

Drs. Elise du Chatenier – AIO, Leernetwerken in innovatieve
internationale ketens (elise.duchatenier@wur.nl)

Drs. Cees van Dam – Educational needs assessment in rural
The Gambia (cees.vandam@wur.nl)

Doris Kakuru, MSc – Gender disparities in universal primary
education in Uganda (doris.kakuru@wur.nl)

Mostafa Karbasioun, MSc – Needs assessment and competen-
cy profiles for agricultural instructors in the context of agricul-
tural development in Iran (mostafa.karbasioun@wur.nl)

Drs. Hendrik Kupper – Kennisarrangementen: collaboratieve
kennisconstructie in de netwerkeconomieën en de consequen-
ties voor het beroepsonderwijs (hendrik.kupper@wur.nl)

Ir. Thomas Lans – Competentieontwikkeling van ondernemers in
de agri-food sector (thomas.lans@wur.nl)

Hossein Mahdizadeh, MSc – Kennisconstructie en participatie
van studenten bij computerondersteund samenwerkend leren in
het hoger onderwijs (hossein.mahdizadeh@wur.nl)

Ir. Elsbeth Spelt – AIO (samen met Van Hall/Larenstein),
Integrated Food Safety and Food Quality Education
(elsbeth.spelt@wur.nl)

Drs. Renate Wesselink – The learning organisation and realising
corporate social responsibility (renate.wesselink@wur.nl)

Gastmedewerkers

Kate Collins, MSc, Trainee; Journal of Agricultural Education
and Extension, editing and competence development

Drs. Cees van Dam, Gastdocent; Education in developing and
changing societies (cees.vandam@wur.nl)

Kees van Driel, Gastmedewerker Oriëntatiepro g r a m m a
Universitaire Lerarenopleiding (m.n. stagebezoeken)

Ir. Corine van der Heide, Trainee; Competence-based primary
education in Kenia (corine.vanderheide@wur.nl)

I r. Ypie Meijer, Trainee; Onderwijs in ontwikkelingslanden
(ypie.meijer@wur.nl) 
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In their article on competence-based vocational education,
Biemans et al (2004) reported the following pitfalls:

• there are many conceptual definitions of competence
and competency;

• there is an over-reliance on standardisation of competen-
cies, whereas the power of competence-based educa-
tion lies in its context-embeddedness;

• it is hard to integrate learning in schools with learning in
the workplace, the concept of competence does not
solve this automatically;

• specifying competencies to be acquired by students
does not automatically result in the design of effective
learning activities;

• assessment of competencies, especially in work situa-
tions, is a labour-intensive and time-consuming exerc i s e ;

• the extent to which the role of teachers (and students)
changes can easily be overlooked when competence-
based education is implemented; in developing compe-
tence-based education, it is essential that structural
attention is paid to competence development of teach-
ers and school managers.

These pitfalls were primarily based on literature analysis and
experiences with implementing competence-based vocational
education in the Netherlands. A follow-up study was conducted
by reviewing practices of and critiques on the use of the con-
cept of competence in vocational education in England, France,
Germany and the Netherlands (Weigel and Mulder, 2006;
Mulder & Weigel, 2006). The critiques are an extension of the
list of pitfall published in 2004.

Competence and performance
• the link between competence and performance is not

direct.
Competence and knowledge

• competencies are being emphasized so strongly that the
knowledge component in programs tends to get too lit-
tle attention;

• general subjects are difficult to integrate according to
the teachers of those subjects.

Competence and the curriculum
• competence fields can be too superficial and should be

related to the analysis of performance requirements;
• the logical order of knowledge domains may get lost;
• knowledge, skills and attitudes are divided again in the

competence-based qualification structure;
• the emphasis is more on the formal than on the informal

acquisition of competence.
Competence and instruction

• there is a decreasing lack of information and instruction
teachers provide;

• t h e re is a fear that the mastery of basic skills decre a s e s .
Competence and organization

• adjusting of the school organization is necessary but not
realized everywhere;

• competence development of teachers is needed as a
model for students;

• using the concept of competence in lower levels of VET
is more difficult;

• demand-led education and diversification of learning tra-
jectories at the individual level make programming of
competence development difficult.

Competence and assessment
• the time available for assessments is a problem;
• the costs of assessments are high;
• the emphasis on competence assessment is unbal-

anced;
• competence assessment frustrates learning and devel-

opment more than that it supports it;
• it is difficult to determine whether a competency is

achieved or not: the development of competence takes
a long time; some competencies are only applied after
graduation, which makes it difficult to assess them dur-
ing the training program;

• competence is formulated in terms that they are too gen-
eral, which means that they do not have any discrimina-
tive power in assessments;

the performance of persons is often assessed in simulated pro-
fessional contexts which gives no guarantee that the same per-
son will be competent in an actual professional context as well;
competence profile analysts do not always have sufficient abili-
ty and credibility in assessing which persons are competent.
This list of concerns is not published to discourage experts to
move on with the implementation with competence-based voca-
tional education, but to voice them so that they can be taken
into account in the deliberations as to how to proceed.
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