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Om te beginnen: is dit leerarrangement van 
waarde? Ja, het is zeer waardevol. Dat bewijzen alle 
evaluaties die tot nu toe geschreven zijn, inclusief dit 
evaluatierapport. Ik ben zelf actief geweest binnen dit 
project en ik heb het als zeer waardevol ervaren. Het 
is onderwijskundig innovatief. Het verbindt werken 
en leren. Het stimuleert authentiek leren en het opent 
verrassende, nieuwe perspectieven op de rolverdeling 
tussen leerlingen en docenten. En het levert concrete 
producten op voor het bedrijfsleven.

Is dit waardevolle arrangement weerloos? Voordat 
ik deze vraag kan beantwoorden moet ik weten of 
dit project blootstaat aan bedreigingen. Dan immers 
manifesteert zich een mogelijke weerloosheid. Ja, er 
zijn in ons onderwijs, naast veel innovatieve tendensen, 
zeker ook bedreigingen. Het onderwijs is helaas nog op 
vele manieren behept met krachten die willen houden 
wat er is. Daaronder zit vaak angst voor verandering 
en onvermogen, maar daarmee is de bedreiging niet 
weggenomen.

Value in the Valley: a “Mythbuster”

En dan terug naar de mythe. Is Value in the Value een 
waardevol en derhalve weerloos leerarrangement? 
Om daarop een antwoord te vinden moeten we 
onderzoeken wat dit project met alle betrokkenen 
heeft gedaan. Dat hebben de medewerkers van 
Value in the Valley bekwaam op een rij gezet in deze 
publicatie. En wat blijkt? De junior medewerkers zijn 
enthousiast, voelen zich gerespecteerd en worden 
blijvend uitgerust met leercompetenties. De senior 
medewerkers hebben de vreugde van het werken in 
een collectief leerarrangement herontdekt en zullen 
nooit meer in algemene termen spreken over ’de 
leerlingen van tegenwoordig’. Het bedrijfsleven is 
blij verrast over de adviezen die ze kregen van junior 
medewerkers en heeft weer waardering gekregen 
voor het beroepsonderwijs. Angst voor verandering 
is in dit arrangement overwonnen en het gevreesde 
onvermogen bleek ongegrond. 

Conclusie: dit leerarrangement is van grote klasse 
en zeker van blijvende waarde. Het is alles behalve 
weerloos. Myth busted!

Wout van den Bor,
Lid College van Bestuur Onderwijsgroep Noord

Er is een bekende uitspraak die zegt: ”Alles van waarde is weerloos”. Is deze mythe waar of niet waar? 
Ik wil het mythisch gehalte van deze uitspraak toetsen aan de ontwikkeling van het leerarrangement 
Value in the Valley.
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Voor u ligt één van de publicaties van Value in the 
Valley. Value in the Valley is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende opleidingsinstituten en 
bedrijven in Noord Nederland. Het initiatief hiervoor 
is in 2005 genomen door het Alfa-college, onder 
leiding van het College van Bestuur, in de persoon 
van Engel Antonides. Een krantenartikel over een 
milieuvriendelijke sloopwerf in de Eemshaven vormde 
de directe aanleiding om binnen het Alfa-college de 
begrippen Techniek, Milieu en Regio meer met elkaar te 
gaan verbinden.
Geconstateerd was namelijk dat:
• er steeds meer mensen nodig zijn die een 
 rol kunnen spelen binnen multidisciplinaire en 
 multisectorale innovaties op het gebied van milieu, 
 energie, landbouw en techniek (MELT)
• er voor deze mensen nog geen adequaat 
 onderwijs is.
• om dit onderwijs te ontwerpen er nieuwe 
 invalshoeken, beschrijvingswijzen en didactische 
 modellen nodig zijn.

Het project Value in the Valley wil hierop een antwoord 
geven door het ontwikkelen van een leerarrangement 
waarin (v)mbo- en hbo-studenten gezamenlijk 
opdrachten uitvoeren voor organisaties en bedrijven op 
het gebied van (MELT). De studenten worden begeleid 
door docenten van de betrokken onderwijsinstellingen 
en door medewerkers uit het bedrijfsleven. 

Voorwoord
Binnen Value in the Valley heeft het Alfa-college 
een intensieve samenwerking gevonden met de 
onderwijsinstellingen AOC Terra, Hanzehogeschool 
Groningen, Van Hall Larenstein, rsg de Borgen en de 
bedrijven Stork, E-kwadraat, HoSt, Strukton Worksphere, 
Gasunie en Cofely/GDF Suez. Het project wordt 
ondersteund door Het Platform Beroepsonderwijs 
(HPBO). 

Gedurende zes opeenvolgende cycli van een half jaar 
hebben in totaal 155 studenten en 27 begeleiders 
geparticipeerd. Na elke cyclus werden het ontwerp en 
de uitvoering van het leerarrangement geëvalueerd en 
bijgesteld (‘iteratief design en testing’). Dit gebeurde 
op meerdere niveaus: het leren en werken door de 
studenten, het leren en werken door de begeleiders 
en de ontwikkeling van de organisatie van het 
arrangement. Op deze wijze is een omgeving ontstaan 
waarin werken en leren zijn geïntegreerd, gebaseerd op 
een combinatie van verschillende beproefde concepten 
en instrumenten en een samenhangend pedagogisch-
didactisch ontwerp. 

Het vormgeven van het gedachtegoed binnen Value 
in the Valley is vanzelfsprekend geen proces dat na de 
laatste cyclus stopt. Maar het is wel een moment om 
‘een foto te maken’ en het geheel te gaan beschrijven. 
De resultaten van het ontwikkelen en uitvoeren van zes 
cycli van het arrangement zijn vastgelegd in een aantal 
publicaties. 
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Deze publicatie geeft een beschrijving van het proces 
van totstandkoming van het leerarrangement en 
de gerealiseerde resultaten: de leerresultaten en de 
effectiviteit en efficiëntie van de inrichting van het 
arrangement vanuit het perspectief van de betrokken 
studenten en de andere medewerkers. 

Niet opgenomen is een analyse van de processen 
die geleid hebben tot de inrichting van het 
leerarrangement, een uitgebreide toelichting op 
de onderliggende gehanteerde concepten en een 
bespreking van de kritische succes- en faalfactoren. 
Een beschrijving van deze aspecten is voorzien in 
de publicatie ‘Value in the Valley, concept van het 
leerarrangement’.      

In de publicatie ‘Value in the Valley, het 
leerarrangement in de praktijk’ wordt de dagelijkse 
gang van zaken in de praktijk beschreven, gezien vanuit 
de beleving van de student. 

De laatste publicatie tenslotte is de verantwoording van 
de uitvoering van het project Value in the Valley naar de 
opdrachtgever, HPBO. 

Value in the Valley en het bijbehorende gedachtegoed 
is tot stand gekomen door de bijdragen en inzet van 
velen: de docenten, de experts uit het bedrijfsleven, 
de opdrachtgevers, de leden van de stuurgroep en last 
but not least alle studenten die deelgenomen hebben. 
Als auteurs van deze publicatie willen we hen hartelijk 
bedanken voor hun bijdragen.
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Value in the Valley is een ‘diepteproject’. Dat betekent 
dat er niet alleen een leerarrangement wordt opgezet 
en uitgevoerd, maar dat deze ontwikkeling en 
implementatie systematisch worden beschreven en 
geëvalueerd. Deze publicatie beschrijft dit proces van 
‘iteratief design en testing’ voor zes cycli van elk een 
semester. 

Binnen het project Value in the Valley stond de 
volgende onderzoeksvraag centraal:
Op welke wijze (conceptueel, inhoudelijk en 
organisatorisch) dient het leerarrangement Value in 
the Valley ingericht te worden om effectief en efficiënt 
bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardige en 
innovatieve beroepsbeoefenaren?

Deze vraag omvat twee deelvragen:
1. Leidt dit leerarrangement tot de gewenste 
 resultaten?
2. Draagt dit leerarrangement op een effectieve 
 en efficiënte manier bij aan de resultaten?

Samenvatting
Er wordt in deze publicatie antwoord gegeven op deze 
twee vragen door een combinatie van:
• een systematische beschrijving van de ontwikkeling  
 en inrichting van het leerarrangement tot en met  
 cyclus 6: de manier waarop concepten, procedures  
 en instrumenten zijn verbreed en verdiept   
 gedurende de cycli (de practice based processen) 
• onderzoek naar de antwoorden op de twee   
 deelvragen: de leerresultaten en de effectiviteit   
 en efficiëntie van deze inrichting (de practice based  
 effecten) op basis van vragenlijsten, observaties en  
 interviews met betrokkenen. 

Er zijn concepten, procedures en instrumenten 
ontwikkeld op het gebied van de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van de deelnemers en op 
het gebied van de inrichting van het leerarrangement.

Ten behoeve van de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling zijn twee functieprofielen met 
bijbehorende functie-eisen opgesteld: een voor de 
studenten (junior medewerkers) en een voor de 
docenten en experts uit het bedrijfsleven (senior 
medewerkers). Ook is er een procedure uitgewerkt voor 
voortgangsgesprekken met de deelnemers aan het 
arrangement. Het functieprofiel in combinatie met de 
voortgangsgesprekken blijkt goed richting te geven 
aan het formuleren van individuele leerdoelen door de 
medewerkers en het monitoren daarvan. 

De ontwikkeling met betrekking tot de inrichting 
van het leerarrangement heeft geresulteerd in een 
aantal documenten die het ontwerp en de inrichting 
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(omgeving, procedures, instrumenten) van het 
leerarrangement beschrijven. Daarnaast zijn er vier 
pijlers of ontwerpprincipes geformuleerd waarop 
de inrichting is gebaseerd. Er is gezocht naar deze 
meer algemene, achterliggende principes omdat een 
leerarrangement in de praktijk vele vormen kan hebben 
die kunnen leiden tot het gewenste resultaat; de manier 
waarop het leerarrangement Value in the Valley is 
ingericht, is maar één van de vele mogelijkheden. 
De pijlers zijn:
• Work-based learning: het integreren van leren 
 en werken in één omgeving
• Community of Learners: het vormen van een 
 gemeenschap waarin alle deelnemers gezamenlijk 
 en parallel leren
• Organisatieontwikkeling: een organisatievorm 
 vinden die het leren en het werken optimaal 
 ondersteunt
• Inbedding, consolidatie en disseminatie: een 
 optimale wisselwerking en kennisuitwisseling 
 tussen de organisatie (het leerarrangement) en haar 
 omgeving (alle stakeholders).

Uit het onderzoek blijkt dat de gewenste leerresultaten 
(deelvraag 1) grotendeels worden behaald: de 
junior medewerkers ontwikkelen zich, elk op hun 
eigen niveau en interesse, in de richting van een 
innovatieve, professionele adviseur op het gebied 
van duurzaamheid. Op nagenoeg alle functie-eisen 
wordt groei gerapporteerd, het meest op het gebied 
van de functie-eisen: ‘multidisciplinair samenwerken’, 
‘netwerken’ en allerlei aspecten die te maken hebben 
met zelfbewustzijn (beter weten wat je kunt en wilt) en 

openheid (bijvoorbeeld naar anderen, situaties, ideeën). 
De senior medewerkers leerden binnen hun 
functieprofiel het meest over onderwijskunde en 
coaching. Daarmee is Value in the Valley ook een 
platform voor deskundigheidsbevordering. 

Over de effectiviteit en efficiëntie van de inrichting 
van het leerarrangement (deelvraag 2) oordelen de 
medewerkers dat het werken in multidisciplinaire en 
‘multi-level’ (mbo en hbo) projectteams voor echte 
opdrachtgevers leerzaam en motiverend is. De manier 
waarop aandacht wordt gegeven aan de persoonlijke 
ontwikkeling wordt als zeer positief ervaren door met 
name de junior medewerkers. De medewerkers ervaren 
Value in the Valley als een prettige werkomgeving. 
Opvallend veel junior medewerkers zijn enthousiast 
over het werken en leren bij Value in the Valley. De 
senior medewerkers zien nog mogelijkheden om de 
voortgang van het leren door de junior medewerkers 
beter te monitoren en te begeleiden. Het ondersteunen 
van het leren door coaches en ‘interne opdrachtgevers’, 
het werken in communities of practice en het 
raadplegen van externe experts beoordelen de junior 
medewerkers als goed. De professionele cultuur wordt 
gewaardeerd; het elkaar aanspreken op zaken kan nog 
beter. Workshops kunnen effectiever worden als ze 
beter worden afgestemd op de verschillende behoeften 
van de medewerkers. De senior medewerkers geven 
aan dat het verder ontwikkelen van de organisatie 
en het doorontwikkelen en overdraagbaar maken en 
uitdragen van de concepten van Value in the Valley naar 
andere contexten belangrijke aandachtspunten zijn. 
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De geformuleerde adviezen van de projectgroepen 
voldoen in het algemeen aan de verwachtingen van 
de opdrachtgevers. Eenderde daarvan overtreft de 
verwachtingen ruimschoots.   
In de beleving van de studenten wordt het 
leerarrangement als efficiënt ervaren. Ditzelfde geldt 
in het algemeen voor de seniormedewerkers. Gemeten 
naar de bestede begeleidingsuren voor de uitvoering 
van het leerwerkarrangement kan gezegd worden dat 
dit aantal uren hoger is dan de standaard normen zoals 
gehanteerd door de partnerinstituten. Hierbij moet 
worden vermeld dat in cycli vijf en zes alle ontwikkelde 
instrumenten en concepten tegelijk toegepast zijn (zie 
bijlage 3, ontwerp cyclus 6). De leerresultaten en het 
werkplezier van zowel junior- als senior medewerkers 
zijn hoog en de ‘overhead’ (zoals roostering, 
management, secretariële ondersteuning) laag. 

De conclusie kan daarom zijn, dat het leerarrangement 
Value in the Valley zodanig is ingericht, dat het op een 
effectieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van 
innovatieve professionals. 

Wat betreft de geloofwaardigheid (trustworthiness) 
voldoet deze werkwijze van cyclisch ontwikkelen en 
onderzoeken aan niveau 3 tot 4 (veelbelovend tot 
doeltreffend) van de effectenladder van HPBO (van 
den Berg, 2007): het is aannemelijk gemaakt dat deze 

wijze van inrichten van het leerarrangement heeft 
geleid tot de gewenste resultaten. Om de resultaten 
van deze case study overdraagbaar te maken naar 
andere contexten is naast deze rapportage van de 
ontwikkeling en het onderzoek een uitgebreide 
beschrijving gemaakt van het leerarrangement in de 
praktijk. 

Door te kiezen voor ontwerponderzoek in 
zes aaneengesloten cycli zijn in korte tijd veel 
concepten, instrumenten en processen ontwikkeld, 
geïmplementeerd en weer verbeterd. Als 
‘actieonderzoekers’ hebben de senior medewerkers 
een collectief leerproces doorgemaakt door steeds 
met elkaar nieuwe concepten en onderzoeksresultaten 
te bespreken, te reflecteren op ervaringen met de 
implementatie en door training en intervisie.  
Uit de inhoudelijke reflectie komt de vraag naar voren 
welke delen uit het concept van Value in the Valley 
voorwaardelijk zijn bij toepassing in andere contexten 
en uit welke elementen een keuze kan worden 
gemaakt. Hiervoor wordt een ‘contingentiemodel’ 
ontwikkeld. Geconcludeerd wordt dat een duidelijke 
visie op identiteitsontwikkeling, beroepsvorming en 
passende organisatievormen nodig is in het licht van de 
eisen die aan toekomstige beroepsbeoefenaren gesteld 
zullen worden.
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De aanbevelingen1 naar aanleiding van de resultaten 
van ontwikkeling en onderzoek zijn de volgende: 
• Onderzoek en ontwikkel de werkwijze voor 
 monitoring en assessment van de persoonlijke en 
 professionele ontwikkeling van de medewerkers  
 verder.
• Verdere organisatieontwikkeling: werk concepten 
 uit voor de lerende organisatie, waarin zowel 
 werken als leren optimaal wordt ondersteund.
• Onderzoek de efficiëntie van het 
 leerarrangement verder en vergelijk deze met 
 die in reguliere opleidingstrajecten in bedrijven of 
 onderwijsinstellingen.
• Beschrijf hoe de conceptontwikkeling, ontwerp, 
 implementatie en onderzoek goed op elkaar 
 kunnen worden afgestemd en hoe onderzoekers 
 en professionals op een goede manier kunnen 
 samenwerken en ‘samenleren’ op basis van de 
 ervaringen bij Value in the Valley. 
• Evalueer de ontwikkelde principes zoals de vier 
 pijlers systematisch en creëer zo ‘grounded theory’.
• Pas de concepten van Value in the Valley toe in  
 andere contexten en onderzoek en documenteer 
 dit. Op die manier ontstaat een kennisbasis   
 waarmee onderwijs en bedrijfsleven hun studenten 
 en medewerkers kunnen opleiden tot innovatieve 
 professionals.

 1 Algemene aanbevelingen op basis van de ervaringen met het ontwikkelen,   

 uitvoeren en evalueren van het leerarrangement worden opgenomen in de 

 publicatie ‘Value in the Valley, concept van het leerarrangement’.
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Van september 2006 tot september 2010 heeft 
het project Value in the Valley plaatsgevonden. 
Deze publicatie is een verslag van de manier waarop 
het leerarrangement in zes cycli van een semester 
is ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. 
Deze evaluatie is gedaan vanuit het perspectief 
van de studenten en andere betrokkenen2. 

1.1  Aanleiding en doelen 

In het projectplan Value in the Valley zijn de aanleiding 
en doelen van het project Value in the Valley als volgt 
beschreven.

In Noord Nederland is veel kennis aanwezig op het 
snijvlak van milieu, energie, landbouw en techniek 
(MELT). Er zijn, mede door de aanwezigheid van 
bedrijven als de Gasunie, de NAM en Stork veel 
ontwikkelingsmogelijkheden in het Noorden. 
De activiteiten die hieruit voortvloeien worden 
gecoördineerd door de stichting ‘Energy Valley’, 
een initiatief van onder meer de Gasunie, de NAM 
en de drie Noordelijke provincies. 

De arbeidsmarkt heeft steeds meer behoefte 
aan professionals die op een innovatieve manier 
problemen kunnen oplossen. Het blijkt belangrijk 
dat medewerkers kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en zich steeds persoonlijk blijven 
ontwikkelen. Door onderwijsinstellingen in Nederland 
wordt veel aandacht besteed aan het ontwerpen van 
competentiegericht onderwijs. Maar het blijkt dat 

1  Inleiding
dit vaak onvoldoende onderbouwd of op een ad hoc 
manier plaatsvindt. Mogelijkheden die bijvoorbeeld 
de ontwerpmethodiek 4C/ID biedt, in combinatie met 
kennis over persoonlijkheden (denken en doen) en over 
de verbinding met de persoon als geheel (cognitie, 
emotie en behoefte) worden onvoldoende benut. 
(Antonides en Hoetink, 2005).

Een aantal partners vanuit het mbo, hbo en 
bedrijfsleven zijn daarom gestart met het project 
Value in the Valley met als doel het ontwerpen van een 
leerarrangement waarin studenten van verschillende 
opleidingen (vmbo, mbo en hbo) gezamenlijk leren en 
werken door het uitvoeren van innovatieprojecten op 
het gebied van milieu, energie, landbouw en techniek. 
Ze worden hierin gesteund door docenten en experts 
uit het bedrijfsleven. 
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Binnen het project Value in the Valley wordt een 
bestaande ontwerpmethode om multidisciplinair 
competentiegericht onderwijs te ontwerpen 
doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe concepten 
die aan de volgende eisen voldoen:
• Verhoogt het innovatievermogen van studenten 
 en personeel;
• Maakt gebruik van identiteit(sontwikkelingsmoge-
 lijkheden) van studenten en personeel;
• Versnelt het onderwijsontwerpproces van docenten 
 en experts uit het bedrijfsleven;
• Verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van 
 competentieontwikkeling.

Value in the Valley is een ‘diepteproject’, dat wil zeggen 
dat er binnen het project praktijkgericht onderzoek 
wordt gedaan en nieuwe vormen van onderwijs 
worden ontwikkeld die het innovatievermogen van 
de studenten en de efficiëntie en effectiviteit van het 
onderwijs vergroten. Dit wordt gedaan vanuit het 
‘iteratief design en testing’ principe: in cycli van één 
semester wordt het leerarrangement ontworpen, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Deze publicatie doet 
verslag van dit proces.

1.2  Onderzoeksvraag 

De gewenste resultaten en effecten uit het projectplan 
zijn in het evaluatieplan (Value in the Valley, 2008, 
bijlage 1), vertaald in de volgende onderzoeksvraag:

Op welke wijze (conceptueel, inhoudelijk en 
organisatorisch) dient het leerarrangement Value in 
the Valley ingericht te worden om effectief en efficiënt 
bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardige en 
innovatieve beroepsbeoefenaren?3  
Deze onderzoeksvraag heeft twee aspecten in zich. 
Het eerste is de ontwerpvraag: leidt deze manier 
van inrichten en implementeren tot de gewenste 
leerresultaten? 
Het tweede aspect is: draagt deze inrichting effectief en 
efficiënt bij aan de gewenste leerresultaten? 

Deze vraag is onderzocht in zes opeenvolgende 
cycli van ontwerp, uitvoering en evaluatie van het 
leerarrangement, zie figuur 1. Elke cyclus duurde één 
semester.

 3 zie bijlage 2 voor een beschrijving van de innovatieve beroepsbeoefenaar.
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Figuur 1. Cyclische ontwikkeling en evaluatie van Value in the Valley (evaluatieplan Value in the Valley)

Referentiekader: Value in the Valley- afgestudeerde als beroepsbeoefenaar
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1.3  Het leerarrangement Value in the Valley 

Doel van het project was volgens het projectplan: ‘het 
ontwerpen van een leerarrangement waarin studenten 
van verschillende opleidingen (vmbo, mbo en hbo) 
gezamenlijk leren en werken door het uitvoeren van 
innovatieprojecten op het gebied van milieu, energie, 
landbouw en techniek. Ze worden hierin gesteund door 
docenten en experts uit het bedrijfsleven’. Er zijn vele 
vormen en contexten mogelijk waarbinnen dit doel 
kan worden gerealiseerd. Voor Value in the Valley is 
gekozen voor een gesimuleerde bedrijfsomgeving, die 
functioneert als een innovatie-instituut. Bij het instituut 
zijn leren en werken zo veel mogelijk geïntegreerd. 
De medewerkers van het instituut zijn studenten en 
docenten van vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen uit 
de groene en technische sector en experts uit het 
bedrijfsleven. Een overzicht van de deelnemers per 
cyclus is te vinden in bijlage 4. 

In figuur 2 is de organisatievorm van Value in the 
Valley  weergegeven zoals die in de loop van de 
cycli is ontstaan. De studenten hebben de functie 
van junior medewerker en de docenten en experts 
uit het bedrijfsleven zijn senior medewerker. Senior 
medewerkers kunnen de rol van coach, interne 
opdrachtgever of expert vervullen.

De junior medewerkers werken in projectteams 
multidisciplinair en ‘multilevel’ ((v)mbo, hbo) gedurende 
één semester aan adviesopdrachten op het gebied van 
Milieu, Energie, Landbouw en Techniek (MELT) voor 
het midden- en kleinbedrijf en andere organisaties 
in de regio. De junior medewerkers hebben naast 
de externe opdrachtgever uit het bedrijfsleven 
nog een opdrachtgever: hun eigen opleiding, die 
de leerresultaten opgedaan bij Value in the Valley 
beoordeelt. 
Iedere medewerker kan deelnemen aan een 
Community of Practice (CoP) of kenniskring. 
Naast de ‘projectgroep senior medewerkers’ zijn er nog 
diverse werkgroepen voor de uitvoering, het onderzoek 
en de verdere ontwikkeling van het leerarrangement. 
Niet ingetekend in figuur 2 is de stuurgroep van 
Value in the Valley, waarin partners uit onderwijs en 
bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.
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Figuur 2. Organisatievorm Value in the Valley
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Binnen de adviesopdrachten staat duurzaamheid 
centraal. De aspecten ‘duurzaamheid’ en ‘regio’ zijn 
de pijlers voor de naam Value in the Valley. Het begrip 
‘Value’ (waarde, duurzaam) heeft een meervoudige 
betekenis, die kortweg kan worden aangeduid met 
de 3 P’s: Planet, People en Prosperity.
Valley verwijst naar het geografische concentratiepunt, 
de noordelijke regio van Nederland, en naar de 
stichting Energy Valley. Value in the Valley heeft als 
doel een maatschappelijke bijdrage te leveren, zowel 
door het uitvoeren van adviesopdrachten als door het 
ontwikkelen van een leerarrangement. Duurzaamheid 
heeft ook betrekking op de doelen van de mensen 
die bij Value in the Valley werken: alle medewerkers 
leren om duurzaam te blijven leren, zich te blijven 
ontwikkelen.

Daarnaast speelt innovatie een grote rol bij Value in 
the Valley. Het leerarrangement wil vernieuwend zijn 
op drie fronten: de adviezen aan de opdrachtgevers, 
het type professional dat wordt opgeleid en het 
onderwijsconcept. Value in the Valley draagt het 
ontwikkelde onderwijsconcept over aan betrokken 
opleidingen, bedrijven en andere geïnteresseerden, 
zodat het concept verduurzaamd wordt.

Het innovatie-instituut Value in the Valley werd 
gehuisvest in het bedrijvencomplex Meerwold, 
langs de snelweg A28. De Stichting Energy Valley is 
hier gevestigd evenals andere bedrijven die zich met 
duurzaamheid bezighouden. Deze locatie voor Value in 
the Valley is bewust gekozen omdat Value in the Valley 
geen school is, maar een bedrijfsmatige omgeving waar 
gewerkt en geleerd wordt. Value in the Valley heeft 
een groot netwerk van (potentiële) opdrachtgevers 
en participeert  in verschillende overkoepelende 
organisaties op het gebied van duurzaamheid, 
zoals het Energy Valley Platform en het EnergieKompas.
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1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de aanpak en de werkwijze 
bij het onderzoek en de ontwikkeling binnen de cycli 
beschreven. Onderzoek en ontwikkeling gaan hand in 
hand en geven in combinatie met elkaar antwoord op 
de onderzoeksvragen. Deze aanpak heeft kenmerken 
van case study-onderzoek, ontwerponderzoek en 
actieonderzoek. 

Het ontwikkelproces wordt beschreven in hoofdstuk 3: 
de conceptontwikkeling, het ontwerp en de inrichting 
van het leerarrangement. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het onderzoek: op welke manier 
is het leerresultaat en de effectiviteit en efficiëntie van 
de inrichting van het arrangement onderzocht. 

Conclusies, discussie en aanbevelingen worden 
gegeven in hoofdstuk 5: het antwoord op de 
onderzoeksvraag, kanttekeningen bij en aanbevelingen 
voor verder onderzoek en ontwikkeling.

Een uitgebreide beschrijving van het leerarrangement 
is te vinden in de publicatie ‘Value in the Valley, het 
leerarrangement in de praktijk’ (Value in the Valley, 
2010). 

In de publicatie ‘Value in the Valley, concept van 
het leerarrangement’ (verschijnt in 2011) wordt o.a. 
aandacht besteed aan de processen die een rol hebben 
gespeeld bij de uitvoering van het project ‘Value in the 
Valley’, de dilemma’s die zich voordeden, de kritische 
succesfactoren en de keuzes die zijn gemaakt. 

Op het moment van schrijven loopt er een 
promotieonderzoek bij de Wageningse Universiteit naar 
het ontwerpen van leerwerkarrangementen waarin 
Value in the Valley een van de onderzochte casussen is 
(Cremers, 2009). 
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Tijdens het project is er niet volgens één bepaalde 
ontwikkel- of onderzoeksmethodiek gewerkt, 
maar met een combinatie van verschillende 
methoden, die tijdens het werken zijn ontstaan. 
Er is systematisch ontwikkeld, gedocumenteerd en 
geëvalueerd. Terugkijkend constateren we dat dit 
proces kenmerken heeft van drie typen onderzoek, 
namelijk case study onderzoek, ontwerponderzoek 
en actieonderzoek. 

Aan de hand van deze typering wordt in dit hoofdstuk 
beschreven hoe het proces van cyclisch ontwikkelen 
en evalueren in zijn werk is gegaan. In paragraaf 2.1 
wordt Value in the Valley als case study gepresenteerd. 
Paragraaf 2.2 gaat over ontwerponderzoek: cycli 
van onderzoek en ontwikkeling. Tenslotte heeft 
deze cyclische werkwijze ook kenmerken van 
actieonderzoek: het onderzoek vindt plaats met en in 
de praktijk. Hoe dit vorm kreeg wordt beschreven in 
paragraaf 2.3. 

2.1  Case study onderzoek

Doel van het ‘diepteproject’ Value in the Valley is het 
ontwikkelen en toepasbaar maken van concepten. Het 
betreft hier een case study onderzoek; er is sprake van 
één casus in één context. Yin (1989, p. 82 geciteerd door 
Corcoran, Walker en Wals, 2004): “a case study allows 
the researcher to reveal the multiplicity of factors which 
have interacted to produce the unique character of the 
entity that is the subject of the study”. 

2  Cyclisch ontwikkelen en evalueren
De casus Value in the Valley moet ook leiden tot een 
verbetering van de educatieve praktijk van zowel de 
direct betrokkenen als van professionals in andere 
omgevingen (docenten, opleiders in het bedrijfsleven), 
die leren van deze innovatie. Merriam (1998, geciteerd 
door Corcoran et al, 2004) zegt hierover dat “case 
studies enhance the reader’s understanding of a 
phenomenon in such a way that the study extends the 
reader’s experience”.

Er is sprake van een descriptive case study (Yin, 1993): 
een theorie over hoe het arrangement het beste kan 
worden ingericht om de gewenste leerresultaten te 
bereiken vormt de basis voor het ontwerp. Er is in het 
geval van het project Value in the Valley niet zozeer 
sprake van een theorie over oorzaak-effectrelaties maar 
eerder een brede theoretische basis als visie op leren 
en organiseren waaruit de concepten en het ontwerp 
voor het leerarrangement zijn afgeleid. Het proces van 
de ontwikkeling van de concepten en het ontwerp en 
de inrichting van het leerarrangement is vervolgens 
systematisch beschreven voor de opeenvolgende cycli. 
Dit ontwikkelingsproces is uitgebreid beschreven in het 
Evaluatieplan Value in the Valley, bijlage 1.

Daarnaast wordt in elke cyclus onderzocht wat de 
effecten van het leerarrangement zijn. De leerresultaten 
worden vastgesteld: zijn er ‘vaardige en innovatieve 
beroepsbeoefenaren’ opgeleid? En de inrichting 
wordt geëvalueerd: heeft het leerarrangement op een 
effectieve en efficiënte manier hieraan bijgedragen? 
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Door de ontwikkeling en de ervaringen met de 
uitvoering van het leerarrangement systematisch te 
beschrijven (practice based processen) en daarnaast 
te onderzoeken tot welke resultaten dit heeft geleid 
(practice based effecten) wordt aannemelijk gemaakt 
dat dit innovatieconcept inderdaad heeft bijgedragen 
tot dit resultaat (niveau ‘veelbelovend’ en ‘doeltreffend’ 
in figuur 3). Niveau 5 is niet aan de orde omdat het 
in sociaal onderzoek van deze aard in deze context 
niet mogelijk is ‘hard’ bewijs te verzamelen dat in 
alle mogelijke vergelijkbare contexten geldig is en 
eenduidige causale verbanden te leggen. 

Soort effecten Omschrijving

5. Werkzaam Als 2, 3 en 4, maar er is duidelijk bewijs verzameld dat de beoogde resultaten door het innovatieconcept  
veroorzaakt worden en waarom dit concept werkt. 

4. Doeltreffend Als 2 en 3, maar nu is empirisch aangetoond dat de beoogde resultaten zijn bereikt en is plausibel gemaakt dat 
het innovatieconcept daartoe heeft bijgedragen.

3. Veelbelovend Als 2, maar er is een achterliggende werkhypothese ontwikkeld waarmee beargumenteerd kan worden dat het 
innovatieconcept ertoe heeft bijgedragen dat de beoogde resultaten bereikt zijn.

2. Potentieel De beoogde resultaten zijn geëxpliciteerd en in relatie gebracht met het innovatieconcept.  

1. Niet aantoonbaar De beoogde resultaten zijn geëxpliciteerd,  maar niet in relatie gebracht tot het innovatieconcept.  

Werkzaam

Doeltreffend Evidence- Based
Practice

Practice- Based
Evidence

Veelbelovend

Potentieel

Figuur 3. Relatie tussen practice based evidence en evidence based practice 
(uit Handreiking tussenpublicatie HPBO, van den Berg, 2007)
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Van den Akker, Gravemeijer, McKenny and 
Nieveen (2006) karakteriseren ontwerponderzoek 
als volgt:
• Interventionist: the research aims at designing 
 an intervention in the real world.
• Iterative: the research incorporates a cyclic 
 approach of design, evaluation and revision. 
• Process oriented: a black-box model of input- 
 output measurement is avoided, the focus is 
 on understanding and improving 
 interventions.
• Utility oriented: the merit of a design is   
 measured, in part, by its practicality of users in 
 real contexts.
• Theory oriented: the design is (at least partly) 
 based upon theoretical propositions, and 
 field testing of the design contributes to 
 theory building.

Binnen elke cyclus van een semester was er 
steeds een wisselwerking tussen theorie en 
praktijk: binnen de 6 cycli van elk een semester 
werden de conceptontwikkeling, de beschrijving 
van de beoogde leerresultaten en het ontwerp 
van het leerarrangement steeds verder 
doorontwikkeld naar aanleiding van evaluaties 
van de implementatie. Ook werden concepten en 
instrumenten steeds verder uitgebreid en verfijnd. 
Dit proces is weergegeven in figuur 4, een cyclus 
van ontwerponderzoek. 
 

2.2  Ontwerponderzoek: cycli van onderzoek en ontwikkeling

Conceptontwikkeling 
t.b.v. persoonlijke 

& professionele 
ontwikkeling

A
Conceptontwikkeling 

t.b.v. ontwerp 
& inrichting 

leerarrangement

B

Ontwerp
leerarrangement

C

Inrichting en implementatie 
leerarrangement

D

Evaluatie inrichting

E

Evaluatie leerresultaten

F

Figuur 4. Een cyclus van ontwerponderzoek  
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De vragen die centraal stonden bij de leerresultaten 
waren:
• Welke leerresultaten zijn gewenst voor junior 
 en senior medewerkers?
• Hoe moet de individuele ontwikkeling van de 
 medewerkers met betrekking tot deze 
 leerresultaten worden begeleid en gemonitord 
 (procedures, instrumenten)?
• Hoe zijn de individuele leerresultaten te koppelen 
 aan doelen die de opleiding (junior medewerkers) 
 of de werkgever (senior medewerkers) stelt?

Het blauwe deel in figuur 4 is het ontwikkelingsproces: 
de conceptontwikkeling (a en b), het ontwerp (c), de 
inrichting en implementatie van het leerarrangement 
(d). Dit proces wordt verder beschreven in hoofdstuk 3. 
Het onderzoek is in figuur 4 het rode deel (e en f ). 
Dit deel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

De conceptontwikkeling verliep niet altijd synchroon 
met de uitvoering van de cycli in de praktijk. Er is dus 
geen sprake van ontwerponderzoek in die zin dat 
na elke cyclus de evaluatie van de concepten en van 
de praktijk uitvoerig werd geanalyseerd  en dat er 
vervolgens op basis daarvan een nieuw ontwerp werd 
gemaakt. Er is gekozen voor aaneengesloten cycli van 
een semester, in overeenstemming met de planning 
van de betrokken onderwijsinstituten. Hierdoor 
waren de conceptontwikkeling en analyse van de 
evaluatieresultaten doorgaande processen, parallel aan 
en in wisselwerking met de uitvoering.

2.3  Actieonderzoek: onderzoek met en 
 in de praktijk

Eén van de definities van actieonderzoek die goed 
past bij de praktijk van Value in the Valley is die van 
McCutcheon and Jung (1990, in Herr & Anderson, 2005, 
p. 4): “Action research is a systematic enquiry that is 
collective, collaborative, self-reflective, critical, and 
undertaken by the participants of the inquiry. The goals 
of such research are the understanding of practice and 
the articulation of a rationale or philosophy of practice 
in order to improve practice (p. 148)”.

Dit proces zag er als volgt uit bij Value in the Valley. 
De ‘participants of the enquiry’ waren de senior 
medewerkers van Value in the Valley, bestaande uit 
docenten en onderwijskundig adviseurs/onderzoekers 
van de verschillende partnerinstellingen (mbo en hbo) 
en experts uit het werkveld. De verschillende rollen die 
ze vervulden waren:
• Projectmanager Value in the Valley 
• Facilitator/begeleider van het leerproces van de  
 studenten, de junior medewerkers (in de rollen van  
 coach of interne opdrachtgever, en als coach of lid  
 van een CoP)

Overige taken die de senior medewerkers uitvoerden 
waren:
• Taken in de uitvoering, vaak als lid van een 
 werkgroep (bijvoorbeeld acquisitie opdrachten, 
 PR en marketing).
• Taken in de ontwikkeling, kennisdisseminatie en 
 publicatie (onderwijskundig, als lid van de R&D-
 groep of als lid van een werkgroep). 
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In de eerste cycli was er een klein team van senior 
medewerkers die samen de uitvoering van de volgende 
cyclus bespraken en planden. Ze zaten in één ruimte 
met de studenten (junior medewerkers). De inbreng 
van de onderzoekers was een natuurlijk proces in 
het overleg. Gaandeweg ontwikkelde zich de ‘R&D-
groep’: twee senior medewerkers en een externe 
adviseur gingen zich meer en meer bezig houden 
met conceptontwikkeling, ontwerp, inrichting en 
evaluatie. Redenen hiervoor waren onder andere 
de urgentie en efficiëntie, het concentreren van 
uren voor ontwikkeling en onderzoek bij een paar 
medewerkers. Andere medewerkers sloten zich in 
wisselende samenstelling hierbij aan, op basis van hun 
affiniteit met onderwijskundige theorie en concepten 
en hun beschikbare tijd. Zo ontstonden twee groepen 
die functioneerden als respectievelijk ‘denktank’ en 
‘uitvoering’. Sommige instrumenten werden door de 
R&D-groep samen met andere senior medewerkers 
ontwikkeld (zoals bijvoorbeeld de digitale monitor 
voor het coachen), en soms kregen werkgroepen de 
opdracht om onderdelen te ontwikkelen (bijvoorbeeld 
een beoordelingssystematiek voor de geschiktheid 
van externe opdrachten). Alles wat de R&D-groep 
zelfstandig ontwikkelde werd voorgelegd aan de 
andere senior medewerkers en de feedback werd 
verwerkt. 

Deze ‘scheiding’ tussen onderzoekers en ‘practitioners’ 
of professionals lijkt een natuurlijk gevolg van de 
verschillende doelen die de beide groepen hebben: 
de onderzoekers willen de praktijk theoretisch en 
conceptueel kunnen onderbouwen en de professionals 
willen de praktijk zo goed mogelijk uitvoeren. 
De R&D-groep nam het voortouw in de 
conceptontwikkeling, het ontwerp en de evaluatie 
van de leerresultaten en van de inrichting van het 
leerarrangement. De andere senior medewerkers 
gebruikten hun praktijkervaringen om de instrumenten 
en processen binnen het leerarrangement verder te 
verbeteren. Deze ervaringen vormden weer input voor 
de R&D groep om de concepten en het ontwerp verder 
te ontwikkelen en te verfijnen. 

Het doel was niet het ontwikkelen van nieuwe 
theorieën, maar op basis van combinaties 
van bestaande theorieën en concepten het 
leerarrangement zo goed mogelijk in te richten. 
Zoals gezegd liep de ontwikkeling van concepten 
hier wel parallel aan, maar niet precies synchroon met 
evaluatie van de cycli in de praktijk. Het ontstaan van 
nieuwe concepten, werkwijzen en instrumenten was 
een proces van leren en gezamenlijk ontwikkelen door 
de leden van de R&D-groep, als een soort ‘community 
of practice’ in wisselwerking met de andere senior 
medewerkers in de praktijk.
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Zoals weergegeven in figuur 4, een cyclus van 
ontwerponderzoek, bestond de ontwikkeling 
van het leerarrangement (blauwe kaders) uit: 
conceptontwikkeling (ten behoeve van de 
leerresultaten en van de inrichting van het 
leerarrangement), het ontwerp en de inrichting 
en implementatie.

Paragraaf 3.1 beschrijft de werkwijze bij de 
ontwikkeling tijdens de cycli. In de paragrafen 3.2 en 
3.3 wordt de conceptontwikkeling ten behoeve van de 
leerresultaten en de inrichting beschreven. Paragraaf 
3.4 gaat over het ontwerpen van het leerarrangement 
en 3.5 besluit het hoofdstuk met de inrichting en 
implementatie van het leerarrangement.

3.1  Ontwikkelprocessen

De ontwikkeling en de implementatie van het 
leerarrangement verliep voor een groot deel al 
doende, al observerend, studerend en discussiërend. 
De evaluaties, werkbesprekingen en onderzoeksdata 
dienden als indicatie en globale bevestiging van wat 
er in een volgende cyclus anders zou moeten: elke 
volgende cyclus moest al bijna helemaal voorbereid 
zijn op het moment dat de meeste data over de vorige 
fase beschikbaar kwamen. De uitkomsten van het 
onderzoek waren, samen met observaties tijdens 
de uitvoering van de cycli, voor de R&D-groep de 
aanleiding om nieuwe theorie en concepten te zoeken 
of te ontwikkelen en aanpassingen voor te stellen voor 
het ontwerp en de inrichting van de volgende cyclus. 

3  Ontwikkeling 
Nieuwe concepten of aanpassingen werden voorgelegd 
aan de andere senior medewerkers, soms uitgebreid 
bediscussieerd, waarna er een nieuwe versie werd 
gemaakt door de R&D-groep. Dit proces herhaalde zich 
soms enkele keren.
Het ontwerp en de inrichting werden definitief gemaakt 
op één of meer teamdagen voorafgaand aan de 
volgende cyclus. 
De inrichting werd door de R&D-groep samen met 
senior medewerkers voorbereid, bijvoorbeeld het 
ontwikkelen of bijstellen van instrumenten zoals het 
draaiboek voor de introductieweek, het handboek, 
de ‘digi-coach’ (monitoringsinstrument coaching en 
voortgang teams) en het voorbereiden van workshops. 
De uitvoering werd door het seniorenteam gedaan. 
De R&D-groep leidde de trainingen en intervisie voor 
de coaches en bracht soms nieuwe concepten in bij 
teambijeenkomsten. In sommige cycli waren de leden 
van de R&D-groep ook coach van de studenten.

3.2  Conceptontwikkeling leerresultaten

De vragen die centraal stonden bij de leerresultaten waren:
• Welke leerresultaten zijn gewenst voor 
 junior en senior medewerkers?
• Hoe moet de individuele ontwikkeling van de 
 medewerkers met betrekking tot deze 
 leerresultaten worden begeleid en gemonitord 
 (procedures, instrumenten)?
• Hoe zijn de individuele leerresultaten te koppelen  
 aan doelen die de opleiding (junior medewerkers)  
 of de werkgever (senior medewerkers) stelt?
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De gewenste leerresultaten zijn in de loop van de cycli 
op meerdere manieren beschreven, uitgaand van de 
beschrijving van de in het projectplan genoemde 
‘innovatieve professional’ als referentiekader. 
Complicerende factor hierbij was het feit dat 
medewerkers van verschillende opleidingen en 
opleidingsniveaus allemaal aan hun eigen doelen 
werkten. Daarnaast stelde Value in the Valley zelf als 
innovatie-instituut ook eisen aan de processen en de 
producten van de medewerkers. 
Om de verschillende leerdoelen van alle medewerkers 
te kunnen ordenen in één systeem is tijdens de eerste 
cycli gebruik gemaakt van het ‘competentiekompas’ 
van de opleiding Human Technology van de 
Hanzehogeschool. Dit is vanaf de derde cyclus voor 
Value in the Valley vertaald in de ‘waarde-ring’ (figuur 5).

Dit instrument is bedoeld om als interface te dienen 
tussen de competentiesystemen of leerdoelen van de 
verschillende opleidingen of werkgevers door deze 
in te delen in generieke categorieën: jezelf, de ander, 
expertise, resultaat en evaluatie. Daarnaast is het een 
middel om met elkaar te kunnen communiceren over 
de gewenste ontwikkeling. 
In eerste instantie zijn door de R&D-groep op basis 
van de waarde-ring gedetailleerde tabellen met 
beoordelingscriteria gemaakt, gedifferentieerd op 
niveau (generiek voor de innovatieve professional). 
Een deel hiervan is weergegeven in Tabel 1. 
Het instrument was in eerste instantie bedoeld 
als hulpmiddel voor de coach/leidinggevende in 
het gesprek met de ‘lerende’ om de ontwikkeling 
bespreekbaar te maken en de ambitie voor verdere 
groei beter te kunnen bepalen en vast te leggen. 

Het beoogde gebruik van de tabellen en de 
bijbehorende rol van de coach is wellicht 

onvoldoende toegelicht door de R&D-
groep. Daardoor, en door tijdsdruk 

werd het instrument anders 
gebruikt: als een soort database 

waaruit medewerkers hun 
leerdoelen konden kiezen. 
Dit bleek onwerkbaar door 
de grote hoeveelheid criteria. 
Bovendien bleek de taal 
waarin de criteria waren 
geformuleerd niet herkenbaar 
genoeg voor met name de 
mbo’ers. 

Figuur 5. Waarde-ring
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Tabel 1. Deel van de gedifferentieerde criteria bij de waarde-ring

Value in the Valley (bijlage 2). De functie-eisen zijn 
geen generieke eindtermen, maar een profiel waaraan 
de medewerkers hun individuele leerdoelen kunnen 
relateren. De medewerkers geven op basis van hun 
eigen doelen aan hoe en in welke mate ze willen 
groeien op (een aantal van de) functie-eisen. Twee 
senior medewerkers hebben deze profielen opgesteld 
op basis van bestaande vacatureteksten die ze hebben 
vertaald naar de context van duurzame ontwikkeling. 
Ze hebben de tabellen met criteria en de waarde-ring 
daarbij als referentiekader of checklist gebruikt. 

Vervolgens (in cyclus 4) is de tabel met criteria 
losgelaten en werd de medewerkers gevraagd om 
hun eigen doelen te plaatsen in de waarde-ring. Dat 
bleek voor velen te abstract, waardoor het instrument 
moeilijk te gebruiken was. 
Voor cyclus 6 is gezocht naar een compromis: een 
beperkt aantal voor iedereen herkenbare hoofdcriteria 
waarbinnen alle medewerkers hun eigen doelen 
konden plaatsen. Dit heeft de vorm gekregen van 
twee functieprofielen met acht functie-eisen, die van 
de junior en senior medewerker van een instituut als 

Dimensie Jezelf 
Jezelf kennen, passend handelen en ontwikkelen

Beginnend Met enige ervaring Bekwaam en ervaren Expert

Gedrag Ik voer uit, ik stel bij en 
breid takenpakket uit aan 
de hand instructie, uitleg en 
feedback.  

Ik kan mijn gedrag 
doelgericht inzetten, 
begrijp het effect van mijn 
eigen gedrag en kan op 
basis van het beeld dat 
anderen van mij hebben en 
mijn zelfbeeld  en mijn gedrag 
bijstellen en uitbreiden.

Ik ben in staat nieuw gedrag 
te ontwikkelen op basis 
van een nieuw verworven 
inzicht. Ik  beïnvloed 
bewust het beeld dat 
anderen van mij hebben en 
mijn zelfbeeld. 

Ik ben in staat nieuw 
gedrag te ontwikkelen en 
richting te geven op basis 
van inzicht in het beeld dat 
anderen van mij hebben 
en mijn eigen waarden en 
motieven. 

Persoon-
lijkheid (en 
sterke en 
minder sterke 
kanten)

Ik kan eigen persoons-
kenmerken noemen die 
mijn gedrag beïnvloeden.
Ik kan omgevingsfactoren 
noemen die mijn gedrag 
bepalen. 

Ik ben me bewust van mijn 
eigen persoonskenmerken 
(en sterke en minder sterke 
kanten) en het beeld  dat 
daardoor bij anderen wordt 
opgeroepen.  
Ik kan op basis daarvan 
doelbewust gedragskeuzes 
maken.

Ik ben me bewust van mijn 
eigen  persoonskenmerken 
(en sterke en minder 
sterke kanten), het beeld 
dat daardoor bij anderen 
wordt opgeroepen. Ik ben 
gemotiveerd en in staat om 
me als persoon verder te 
ontwikkelen.  

Ik accepteer mijn 
persoonskenmerken 
en ik begrijp dat mijn  
persoonskenmerken geen 
rechtvaardiging vormen 
voor mijn gedrag.
Ik zoek voortdurend naar 
een goede balans tussen 
mijn verdere ontwikkeling 
als persoon en als 
professional.
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Het resultaat is in conceptteksten een aantal keren 
gedeeld met het hele senior medewerkersteam 
van Value in the Valley en weer bijgesteld. Om de 
leerresultaten vast te stellen bespreken de junior 
medewerkers hun groei op het functieprofiel 
met hun coach. Voor het voeren van deze 
‘loopbaanontwikkelingsgesprekken’ zijn instrumenten 
en draaiboeken ontwikkeld (zie ook bijlage 3.2). Hun 
eigen oordeel en dat van de coach kunnen de junior 
medewerkers gebruiken om aan hun opleiding aan te 
tonen in hoeverre ze hun leerdoelen hebben behaald 
(portfolio). Deze manier van werken aan de persoonlijke 
ontwikkeling bleek beter te werken dan die in de 
voorgaande cycli.

Omdat het vaststellen van de leerresultaten met 
gedifferentieerde criteria tijdrovend was en niet erg 
objectief te maken is (het gaat immers altijd om de 
beleving, van de medewerkers zelf en die van hun 
coach of andere betrokkenen zoals hun collega’s, 
of familie en vrienden), is gezocht naar een manier 
om op een meer abstract niveau vast te stellen of de 
medewerkers zijn gegroeid als professional. Hiervoor is 
gekeken naar ‘self-efficacy’ en ‘locus of control’.

Self-efficacy of ‘zelfeffectiviteit’ is een kernbegrip in 
de theorie van Bandura (1997, in Valcke, 2007, p 261). 
Het verwijst naar de mate waarin lerenden geloven in 
hun eigen vermogen om doelen te bereiken op basis 
van hun acties. Zimmerman (2000, in Valcke, 2007, 
p 261) stelt dat een hoog niveau van zelfeffectiviteit 
geassocieerd is met een betere beheersing van 
leerstrategieën, meer zelfmonitoring en uiteindelijk met 
een hoger leerresultaat. Bandura (1997 geciteerd door 
Zimmerman, 2000, p 86) stelt verder dat “self-efficacious 
students participate more readily, work harder, persist 

longer, and have fewer adverse emotional reactions 
when they encounter difficulties than do those who 
doubt their capabilities”. Bandura stelt ook dat uit 
onderzoek is gebleken dat deze verbeteringen niet 
worden voorspeld door een toegenomen locus of 
control (de mate waarin iemand gelooft zelf invloed te 
hebben op situaties of gebeurtenissen). 

Als junior medewerkers zichzelf, in de context van Value 
in the Valley, hoger scoren op een gestandaardiseerde 
vragenlijst over self-efficacy zou dat kunnen betekenen 
dat ze als persoon en beginnend professional zijn 
gegroeid op de door Bandura genoemde punten. 
Dit voegt een dimensie toe aan de metingen van de 
beleving van de groei op het functieprofiel door de 
medewerkers zelf en de diverse andere betrokkenen.

3.3  Conceptontwikkeling ontwerp en   
 inrichting leerarrangement

De centrale vraag bij de conceptontwikkeling ten 
behoeve van het ontwerp en de inrichting van het 
leerarrangement was: op basis van welke theorie of 
concepten moet het leerarrangement worden ingericht 
om de gewenste leerresultaten te bereiken? Gedurende 
de cycli groeide het besef dat de uiteindelijke 
inrichting vele verschillende vormen kan hebben 
maar dat er wel een aantal ontwerpprincipes zijn voor 
leerarrangementen die beogen om multidisciplinair en 
‘multilevel’ innovatieve professionals op te leiden. 
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In de eerste cycli zijn de concepten en theorieën die 
genoemd werden in het projectpan verder bestudeerd. 
Dit waren onder andere het 4C/ID-model van Van 
Merriënboer, de denkvoorkeuren van Herrmann, 
de ideeën over Communities of Practice en ‘Situated 
Learning’ van Wenger, de koppeling tussen emotie en 
cognitie van Damasio, niveaus van leren (Bateson) en 
de communicatietheorie van Watzlawick. In de loop 
van de cycli zijn daarnaast andere bruikbare modellen 
en concepten verzameld of zelf (door)ontwikkeld en 
beschreven (zie ‘Overige bronnen’).

1 Integratie van concepten volgens model van Illeris - cognitie, emotie en sociale omgeving

2 Community of Learners leren op alle niveaus van de organisatie inclusief organisatiemodel

3 Leren door verscheidenheid verschillende cognitieve en psychosociale aspecten in de groepen, 
in de organisatie en in de omgeving

4 Waardengestuurd leren pedagogische opdracht (verantwoordelijkheid en vertrouwen), 
ontwikkelen en gebruiken van eigen kracht

5 Co-makerschap met bedrijven zowel ontwikkelen, uitvoeren als uitdragen

6 Werkend leren/lerend werken a. authentieke omgeving en opdrachten 
b. expliciete koppeling met ontwikkeling mentale modellen en cognitieve strategieën
c. synergie door verwevenheid en reflectie a. en b.

7 Borging resultaatgerichte 
innovatie

a. Innovatiestrategie (thema- en relatiegestuurd)
b. satelliet ontwikkeling (verbreding en inbedding)
c. contingentiemodel (aansluiten bij doelen en ontwikkelingsfase)

8 Visie op beroepsvorming a. versterken integratie opleidingen en bedrijven in de regio vanuit gezamenlijke 
    verantwoordelijkheid
b. herontwerpen curricula volgens balancering driehoek Illeris
c. multidisciplinair en multilevel

Na drie cycli werd het concept van het leerarrangement 
samengevat in de vorm van acht werkzame elementen. 
Aanleiding hiervoor was de tussenrapportage 
aan de subsidiegever HPBO (Het Platform voor 
BeroepsOnderwijs, zie ook Van den Berg, 2007). 
Vier senior medewerkers en de programmamanager 
bepaalden ieder voor zich welke volgens hen de 
werkzame elementen van het leerarrangement 
waren. Daarna werd in discussie consensus verkregen 
en deze versie werd besproken met het hele senior 
medewerkersteam. Tabel 2 geeft het resultaat weer 
dat opgenomen is in de tussenrapportage aan HPBO.

 
Tabel 2. Toelichting werkzame elementen leerarrangement
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Voor de tussenrapportage werden de werkzame 
elementen gescoord: er werd aangegeven in 
welke mate het leerarrangement volgens de senior 
medewerkers voldeed aan de elementen bij de start, 
tussentijds en welk niveau werd verwacht aan het einde 
van het project, op een schaal van 0 tot 5, zie figuur 6. 

0

1

2

3

4

5
1. Integratie concepten

2. Community of learners
start

tussentijds

eind

3. Leren door verscheidenheid

4. Waardengestuurd leren

5. Co-makerschap

6. Werkend leren/ 
lerend weken

7. Borging resultaat-
gerichte innovatie

8. Visie op 
beroepsvorming

Figuur 6. De acht werkzame elementen in een spinnenweb
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Tijdens cycli 4 en 5 is er op een hoger abstractieniveau 
gekeken naar theorieën over leren en is de visie 
op leren verder uitgewerkt. Op basis daarvan 
en de ervaringen in de praktijk zijn vervolgens 
ontwerpprincipes geformuleerd, vanuit het idee dat 

Visie op leren

•   Leren is actief bezig zijn
•   Leren is het transformeren van ervaringen
•   Leren is contextgebonden
•   Leren is kennis construeren en betekenis geven
•   Leren is een sociaal proces
•   Nieuwe informatie wordt geïnterpreteerd op basis van eerdere ervaringen en kennis

Ontwerpprincipes
1.  Work Based Learning: Leren door het uitvoeren van authentieke taken in een realistische werkomgeving. Value in the Valley   
 functioneert als een adviesbureau, waarin de medewerkers leren door het uitvoeren van projecten voor opdrachtgevers.
2.  Zelfverantwoordelijkheid: de medewerkers leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werken, hun leren en de manier   
 waarop ze in hun werk staan.
3.  Feedback en beoordeling zijn gericht op ontwikkeling tijdens de leerwerkperiode, niet op het beoordelen van vaststaande   
 einddoelen na afloop ervan. 
4.  Leren van ervaringen: na elke taak worden ‘lessons learned’ geformuleerd en reflecteren de medewerkers op wat ze persoonlijk  
 hebben geleerd.
5.  Samenwerkend leren: leren in dialoog met anderen van andere opleidingen of disciplines, eigen opvattingen ter discussie   
 durven te stellen.
6.  Community of Learners: het leerwerkarrangement is een gemeenschap waarbinnen alle deelnemers leren en werken, zowel de  
 senior medewerkers als de junior medewerkers, elk op hun eigen niveau. ‘Halen en brengen’ is in balans voor alle deelnemers.  
 Kennis delen is ieders tweede natuur.
7.  Lerende organisatie: de organisatie stimuleert en ondersteunt zowel het werken als het leren.

Al deze ontwerpprincipes zijn op elkaar afgestemd en versterken elkaar.

de inrichting één van de vele mogelijkheden is en 
per context kan verschillen en dat het dus praktischer 
is om naar principes te kijken in plaats van naar de 
uiteindelijke uitvoeringsvorm. In tabel 3 zijn de visie 
op leren en de ontwerpprincipes weergegeven. 

Tabel 3. Visie op leren en ontwerpprincipes
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Aan het einde van cyclus 6 zijn deze 
ontwerpprincipes door de R&D-
groep vertaald naar ‘Vier pijlers 
van het leerarrangement Value in 
the Valley’ (tabel 4). Er is gezocht 
naar een makkelijk herkenbaar, 
klein aantal kernbegrippen om de 
essentie van het leerarrangement 
overdraagbaar te kunnen maken.  

 

De vier pijlers van het leerarrangement Value in the Valley

1. Rijk ontwerp in combinatie met Work-based Learning

drie-eenheid van 
• integratie werken en leren met gerichte ondersteuning en interventies 
 (breed scala aan concepten en instrumenten)
• energie/motivatie/identificatie vanuit leerwerkobject (inhoud)
• leren in sociale context met diversiteit in kenmerken deelnemers
drie-eenheid van 
• heldere verwachtingen op basis van referentiekaders gelegitimeerd vanuit 
 (toekomstig) beroep 
• exemplarische taken
• ontwikkelingsgerichtheid (reflectie op mentale modellen en cognitieve strategieën)  

2. Community of Learners

• authentieke en exemplarische opdrachten 
• talrijke en gevarieerde interacties, aandacht voor relatiedefiniëring en 
 zelfverantwoordelijkheid
• leren door alle deelnemers
• open en op ontwikkeling van groep en individu gerichte cultuur  

3. Rijk ontwerp voor organisatieontwikkeling

vier-eenheid van
• integratie van onderzoekend leren en werken met gerichte ondersteuning en  
 interventies
• energie/motivatie/identificatie vanuit organisatiedoelen
• gelijkwaardige inbreng bij ontwerp en uitvoering van bedrijven en opleidingen
• breed gedragen verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen
drie-eenheid van 
• heldere verwachtingen op basis van referentiekaders gelegitimeerd vanuit duurzame 
 samenwerking partners (bedrijven en opleidingen)
• vormgeving van de organisatie op basis van intern breed onderschreven groeipatroon  
• ontwikkelingsgerichtheid (reflectie op functioneren van persoon, team en/of 
 organisatie)

4. Inbedding, consolidatie en disseminatie

• beleidsontwikkeling en planvorming
• ‘doorgeven’ en doorontwikkelen, afhankelijk van context
• commitment van betrokken organisaties op ontwikkeling en veranderbereidheid

Tabel 4. De vier pijlers van het 
leerarrangement Value in the Valley

36



3.4  Ontwerp van het leerarrangement

Tijdens de eerste cycli is er geen ontwerp 
(een schema van activiteiten, ondersteunende theorie 
en interventies) van het leerarrangement gemaakt. 
Er werd gewerkt vanuit een aantal basisprincipes zoals 
bijvoorbeeld coaching op individueel en teamniveau, 
junior medewerkers zo zelfstandig mogelijk laten 
leren, stimuleren van het raadplegen van externe 
experts, stimuleren van professionele ontwikkeling, 
stimuleren van innovatievermogen. Tijdens deze 
cycli was het team vooral gericht op het ontwikkelen 
van instrumenten en het bijstellen daarvan (zoals 
bijvoorbeeld het handboek Value in the Valley). 
Later stond de begeleiding van de ontwikkeling van 
de student meer centraal. Weer later kwam het besef 
dat het ontwerp op meerdere niveaus in lijn moet zijn, 
op het niveau van het individu, maar ook het team en 
de organisatie als geheel. Het beeld van ‘Matroesjka’ 
is hierbij gebruikt: elk poppetje moet weer in een 
groter poppetje passen. Ook de omgeving van het 
leerarrangement is van belang, bijvoorbeeld de relatie 
met de partnerinstellingen en met de (potentiële) 
klanten. Tot en met cyclus 6 is vooral gewerkt aan 
individuele en teamontwikkeling; in mindere mate 
ook aan organisatieontwikkeling.

Op deze wijze kreeg het ontwerp van het 
leerarrangement gaandeweg meer vorm en diepgang. 
Leerprocessen werden meer met elkaar geïntegreerd 
en het leren op verschillende niveaus (individu, team, 
organisatie) werd verder uitgewerkt. Vanaf de derde 
cyclus werd het ontwerp systematisch beschreven in de 
vorm van een aantal instrumenten: een matrix voor het 
werken in adviesprojecten en één voor het participeren 
in communites of practice en het ontwikkelen van 
innovatiekracht, een procedure voor de persoonlijke 
en professionele ontwikkeling en een instrument voor 
het monitoren van de voortgang van de projecten 
en de teamontwikkeling. Het ontwerp van cyclus 6 is 
weergegeven in bijlage 3.
Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om 
de binnenkomende opdrachten te beoordelen 
op geschiktheid (bijvoorbeeld: In hoeverre 
multidisciplinariteit nodig? Is er ruimte voor innovatie?). 
Tijdens elke cyclus werd opnieuw de vorm van 
intervisie en deskundigheidsbevordering vastgesteld: 
deze was erop gericht dat de senior medewerkers 
steeds zelfstandiger hun functioneren konden 
evalueren en verbeteren. 
In het Evaluatieplan Value in the Valley (bijlage 1) is 
globaal aangegeven welke procedures en instrumenten 
er in welke cyclus zijn toegevoegd (practice based 
processen).
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3.5  Inrichting en implementatie

De inrichting en implementatie zijn per cyclus 
vastgelegd in de vorm van instrumenten die zijn 
ontwikkeld ter ondersteuning van het leerproces 
(bijvoorbeeld het handboek, draaiboeken voor de 
introductieperiode en de projecten, het peer-to-peer-
feedbackinstrument, de Big Five persoonlijkheidstest). 
De inrichting en implementatie van cyclus 6 is 
uitgebreid beschreven in de publicatie Value in the 
Valley, het leerarrangement in de praktijk (Value in the 
Valley, 2010).

Naast instrumenten voor de studenten was er vanaf 
het begin al veel aandacht voor instrumenten voor de 
begeleiders, zoals bijvoorbeeld de ‘digi-coach’ 
(bijlage 3.4), een instrument waarmee de coaches 
de voortgang in hun groep konden bijhouden, 
en richtlijnen voor voortgangsgesprekken. 
Ook waren er tijdens de uitvoering regelmatig 
intervisiebijeenkomsten en trainingen voor de 
coaches en andere begeleiders waarbij onder andere 
de resultaten van het monitoringsinstrument de 
‘digi-coach’ als input konden worden gebruikt. 
Wat betreft de organisatie was er veel aandacht voor 
de cultuur (bijvoorbeeld waarden, omgangsvormen 
in- en extern) en voor de fysieke organisatie (inrichting 
werkruimtes, verdeling medewerkers over de ruimtes). 

De structurele organisatie bleef hierbij achter. 
Er zijn aanzetten gemaakt om organisatiemodellen 
te introduceren als de ‘hypertext organisatie’ 
(Nonaka,1997), om de creatieve, lerende kant van 
het arrangement beter te kunnen combineren met 
de gestructureerde, organiserende kant. In de loop 
van de cycli bleek dat een visie op organiseren 
net zo belangrijk is als een visie op leren. Er is een 
wisselwerking tussen beiden waarbij het ondersteunen 
van het leren aanvankelijk sneller werd ontwikkeld dan 
het organiseren. Bij Value in the Valley was de balans 
in cyclus 6 aan het bewegen in de richting van het 
organiseren, inclusief de relaties met alle stakeholders 
zoals de partner-onderwijsinstituten en -bedrijven en 
de klanten. 

Van de eerste drie cycli is een beschrijving gemaakt 
van de processen en instrumenten op het gebied van 
de didactiek, de aansluiting op het individu en de 
inrichting van de omgeving (zie ook figuur 1). Deze 
beschrijving is door het senior medewerkersteam 
in cyclus 6 aangevuld voor alle cycli in het 
meetinstrument ‘Evaluatie leerarrangement senior 
medewerkers’.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe 
het leerarrangement is geëvalueerd.
De onderzoeksvraag waarop antwoord 
wordt gegeven is:  

Op welke wijze (conceptueel, inhoudelijk en 
organisatorisch) dient het leerarrangement Value in 
the Valley ingericht te worden om effectief en efficiënt 
bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardige en 
innovatieve beroepsbeoefenaren?

Deze onderzoeksvraag heeft 2 aspecten in zich: 
het eerste is de ontwerpvraag: leidt deze manier 
van inrichten en implementeren tot de gewenste 
leerresultaten? En: draagt deze inrichting effectief en 
efficiënt bij aan de gewenste leerresultaten? (Zie het 
rode deel van figuur 4, evaluatie inrichting en evaluatie 
leerresultaten)

De methode van onderzoek wordt beschreven 
in paragraaf 4.1. Paragraaf 4.2 gaat over de 
geloofwaardigheid of de ‘trustworthiness’ van dit 
onderzoek. In 4.3 wordt beschreven met welke 
instrumenten de data zijn verzameld. In paragraaf 4.4 
staan de onderzoeksresultaten en op welke manier ze 
tot stand zijn gekomen: de leerresultaten van de junior 
medewerkers (4.4.1), de senior medewerkers (4.4.2) en 
de resultaten van de evaluatie van de inrichting van het 
leerarrangement (4.4.3). 

4.1  Methode

In elke cyclus zijn de leerresultaten vastgesteld en 
is de inrichting van het arrangement geëvalueerd. 
De onderliggende concepten zijn weer doorontwikkeld. 
Op basis daarvan is, in combinatie met observaties 
en mondelinge evaluaties tijdens intervisies of 
studiedagen, elke volgende cyclus weer opnieuw 
ingericht. 

Door de steeds verdergaande ontwikkeling van 
het leerarrangement zijn meetinstrumenten 
doorontwikkeld en zijn nieuwe instrumenten ontstaan. 
Alleen de instrumenten die in eerdere cycli op een 
vergelijkbare manier zijn gebruikt als in cyclus 6, 
zijn meegenomen in dit onderzoek, bijvoorbeeld 
de evaluatievragenlijst junior medewerkers en de 
vragenlijst relaties junior medewerkers. In paragraaf 4.3 
wordt de dataverzameling verder toegelicht.

De beschrijving van de conceptontwikkeling, 
het ontwerp en de inrichting en uitvoering van cyclus 
6 (hoofdstuk 3, Ontwikkeling) samen met de evaluatie 
van het leerarrangement (de implementatie van het 
ontwerp) en de leerresultaten geven aan in hoeverre 
het leerarrangement in cyclus 6 zodanig is ingericht dat 
het effectief en efficiënt bijdraagt aan de ontwikkeling 
van vaardige en innovatieve beroepsbeoefenaren. 

Het lag in de bedoeling om bij één van de opleidingen 
een controlegroep te volgen om deze te vergelijken 
met junior medewerkers van diezelfde opleiding bij 
Value in the Valley. Daar moest om organisatorische 
redenen vanaf worden gezien.

4  Onderzoek
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4.2  Trustworthiness

Bij actieonderzoek speelt de term ‘geloofwaardigheid’ 
(trustworthiness, Lincoln and Guba, 1985 in Herr and 
Anderson, 2005) een belangrijke rol: de lezer moet alle 
acties en interpretaties van de onderzoeker kunnen 
volgen en moet kunnen beoordelen of die voor hem 
of haar geloofwaardig of acceptabel zijn. 
Er is getracht de geloofwaardigheid te vergroten door:
• over meerdere cycli data te verzamelen. Op die 
 manier kunnen data van verschillende groepen met 
 elkaar worden vergeleken. Een kanttekening 
 hierbij is, dat het leerarrangement en de senior 
 medewerkers in de loop van de cycli zijn veranderd 
 en dat de resultaten van de verschillende cycli 
 daardoor niet volledig vergelijkbaar zijn. De 
 resultaten van verschillende cycli worden hier toch 
 met elkaar vergeleken omdat het referentiekader, 
 het profiel van de professional die moet worden 
 opgeleid, door de cycli heen gelijk is gebleven 
 (het is wel verder verfijnd en beter beschreven) 
 en de inrichting zich steeds in dezelfde richting 
 heeft doorontwikkeld.
• met meerdere onderzoekers te werken. Hierdoor 
 worden de data vanuit meerdere invalshoeken 
 bekeken en besproken.
• op verschillende manieren data te verzamelen 
 en van verschillende betrokkenen (triangulatie). 
 De enquête onder de alumni, junior medewerkers 
 die een periode bij Value in the Valley 
 hebben afgerond, is bijvoorbeeld een extra 
 informatiebron naast de evaluaties per cyclus.   
 Ook de gestandaardiseerde testen bij aanvang en 
 aan het eind van de zesde cyclus voor het 
 vaststellen van de leerresultaten van de junior 
 medewerker vormden een aanvulling op de andere 

 instrumenten die vooral gericht waren op de 
 beleving van de deelnemers en andere 
 betrokkenen. 
• de theoretische achtergronden (de ‘bril’ van de 
 onderzoekers), de ontwikkeling van de concepten, 
 het ontwerp en de implementatie (hoofdstuk 3) 
 en de dagelijkse praktijk van het leerarrangement 
 te beschrijven (een ‘thick description’, zie de 
 publicatie ‘Value in the Valley, het leerarrangement 
 in de praktijk’), waardoor anderen die het 
 onderzoek lezen het beter kunnen plaatsen in de 
 context.

4.3  Dataverzameling

De data zijn door verschillende instrumenten bij 
verschillende doelgroepen verzameld, op verschillende 
manieren. De vragen variëren van helemaal open, 
bijvoorbeeld “Wat heb je geleerd?” tot gesloten 
stellingen over bepaalde resultaten, bijvoorbeeld “Het 
werken voor een echte opdrachtgever motiveerde mij”, 
waarbij de respondent aangeeft in welke mate dit het 
geval is geweest. 
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Tabel 5. Meetinstrumenten 

Instrument Evalueert: In cyclus

Zelfassessment junior 
medewerkers 

Self efficacy en Locus of Control 6, begin en eind

Evaluatie leerresultaten door 
relaties junior medewerkers 

Beleving leerresultaat/effect op junior medewerkers door mensen in hun directe 
omgeving

4, 5, 6

Studierendement junior 
medewerkers

Certificaat Value in the Valley behaald (ja/nee), beoordeling door de opleiding 
voldoende (studiepunten behaald) (ja/nee), vroegtijdig gestopt met Value in the 
Valley.

0 t/m 6

Zelfassessment senior 
medewerkers 

Leerresultaat senior medewerkers begin en eind werktijd bij Value in the Valley aan 
de hand van functie-eisen functieprofiel

Variabel tot en 
met cyclus 6

Evaluatie leerarrangement junior 
medewerkers

Beleving van leerresultaat, ervaring en oordeel (conceptueel, inhoudelijk, 
organisatorisch) over leerarrangement door junior medewerkers

5, 6

Evaluatie leerarrangement 
senior medewerkers

Ervaring en oordeel (conceptueel, inhoudelijk, organisatorisch) leerarrangement 
door senior medewerkers

0 tot en met 6

Evaluatie alumni Leerresultaat en effect, ervaring en oordeel – conceptueel, inhoudelijk, 
organisatorisch – leerarrangement door junior medewerkers minstens een half jaar 
na het deelnemen aan Value in the Valley 

0 tot en met 6

Tijd begeleiding junior 
medewerkers door senior 
medewerkers

Uren nodig voor onderwijs/begeleidingsactiviteiten (efficiëntie in vergelijking met 
normen bij onderwijsinstellingen)

5 en 6

Tevredenheid externe 
opdrachtgevers 

Tevredenheid opdrachtgevers over adviezen van de junior medewerkers in de 
beleving van senior medewerkers

0 t/m 6

‘Digi-coach’ en ‘digi-iog’ Monitoring voortgang projecten en teamontwikkeling 5 en 6

Tabel 5 geeft een overzicht van alle gebruikte meetinstrumenten. 
Daarna wordt het gebruik van elk instrument kort toegelicht. 
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Zelfassessment junior medewerkers 
Aan het begin en aan het eind van de zesde cyclus 
hebben 10 van de in totaal 12 junior medewerkers een 
zelf-assessment gedaan. Dit assessment bestond uit vijf 
gestandaardiseerde vragenlijsten en een door Value in 
the Valley zelf opgestelde vragenlijst op het gebied van 
‘self-efficacy’ en ‘locus of control’ en uit het maken van 
mindmaps over een drietal begrippen. Niet alle junior 
medewerkers hebben alle lijsten aan het begin (T0) en 
aan het eind (T1) ingevuld; daardoor varieert het aantal 
respondenten (‘N’) in het onderstaande overzicht.
• Beeld van eigen handelen (Dutch Adaptation of 
 the General Self-Efficacy Scale (Teeuw, Schwarzer en 
 Jerusalem, 1994) N=8
• Een oorzaak geven aan dingen die gebeuren in je 
 leven (Locus of Control, Project Napoleon revised, 
 2007) N=10
• Geloof in eigen kunnen: a. In welke mate denk je te 
 kunnen wat er in onderstaande uitspraken 
 beschreven staat? N=9 b. Ga na of je jezelf werkelijk 
 kan inschatten. (Project Napoleon revised, 2007)  
 N=8
• Beeld over presteren bij Value in the Valley (Self 
 Efficacy, lijst Teeuw, Schwarzer & Jerusalem 
 aangepast voor de context van werken bij Value in 
 the Valley). N=7

Een ander onderdeel van het zelfassessment 
was het maken van een begripsbeschrijving en 
een mindmap van drie begrippen die belangrijk 
zijn voor het werken bij Value in the Valley: 
‘duurzaamheid’, ‘innovatievermogen’ en ‘professionele 
beroepsbeoefenaar’. De begripsomschrijvingen en 
bijbehorende mindmaps zijn met elkaar vergeleken 
voorzover de medewerkers die hadden ingevuld aan 
het begin en aan het eind van cyclus 6. Gekeken is 
naar de hoeveelheid met de drie hoofdbegrippen 
geassocieerde begrippen en het karakter ervan. 

Evaluatie leerresultaten door relaties junior medewerkers
Tijdens de certificaatuitreiking in cycli 4, 5 en 6 is aan 
familieleden en vrienden van de junior medewerkers 
gevraagd om op een lijst van items aan te geven of 
de betreffende junior medewerker volgens hen het 
laatste halfjaar op dit item veranderd was en daar een 
toelichting bij te geven. Items waren bijvoorbeeld: 
‘houding en gedrag’, ‘zelfkennis’, ‘innovatief’. In cyclus 4 
zijn 11 lijsten ingevuld; in cyclus 5 zijn er 9 ingevuld; in 
cyclus 6 zijn er 7 lijsten ingevuld over 6 studenten. 

Studierendement  junior medewerkers
Daarnaast is een indicatie of er geleerd is wat er volgens 
de functieomschrijving moest worden geleerd het 
wel of niet krijgen van een certificaat van Value in the 
Valley. Dit certificaat werd toegekend als de coach 
en interne opdrachtgever beiden van mening waren 
dat een junior medewerker aantoonbaar gegroeid 
was als innovatieve professional op het gebied van 
duurzaamheid. Twijfelgevallen zijn door het gehele 
team van senioren besproken. Studiepunten werden 
toegekend door een docent van de opleiding van de 
betreffende student als de student door het werken 
bij Value in the Valley aan de eisen van de opleiding 
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had voldaan. Dit gebeurde op basis van door de 
student verzameld bewijsmateriaal (portfolio). Tevens 
is bijgehouden hoeveel mensen zijn gestopt met Value 
in the Valley, omdat ze niet voldeden aan de eisen 
die aan het werken en leren bij Value in the Valley 
werden gesteld, of om andere redenen, bijvoorbeeld 
problemen met hun opleiding. Bijlage 4 geeft een 
overzicht van deze gegevens per cyclus. 

Zelfassessment senior medewerkers
Ook de senior medewerkers hebben tijdens cyclus 6 
een zelfassessment gedaan over hun leerresultaten in 
de tijd dat ze bij Value in the Valley hebben gewerkt. 
Ze hebben zichzelf twee rapportcijfers gegeven op elk 
van de functie-eisen: een cijfer voor het moment dat ze 
begonnen te werken bij Value in the Valley en een cijfer 
voor het einde van cyclus 6 (deze periode is verschillend 
per medewerker, minimaal 3 cycli, maximaal 7). Er is 
gevraagd een toelichting te geven als de beoordeling 
aan het begin verschilde van die aan het einde van de 
werkperiode. Acht senior medewerkers (6 docenten 
en 2 mensen uit het bedrijfsleven) hebben zichzelf 
beoordeeld.

Evaluatie leerarrangement junior medewerkers
Deze evaluatie bestond uit een lijst van positief 
geformuleerde stellingen over het leerarrangement. 
Bijvoorbeeld: “Het werken met een externe opdrachtgever 
maakt dat ik gemotiveerder heb gewerkt dan in een 
vergelijkbare periode op school”. De respondenten 
moesten op een Likertschaal aangeven in hoeverre 
ze het met deze stelling eens waren (zeer mee 
oneens, mee oneens, mee eens, zeer mee eens, 
niet van toepassing). De categorieën ‘Mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ zijn bij het analyseren van de data 
samengenomen; ook van ‘zeer mee oneens’ en ‘mee 
oneens’ is één categorie gemaakt. 

Twee onderdelen van deze vragenlijst hadden te maken 
met de leerresultaten: 
• Algemene kenmerken en effecten Value in the 
 Valley (vergeleken met school)
• Effecten van Value in the Valley (vergeleken met 
 toen je begon met Value in the Valley). 
 Met  betrekking tot de inrichting van het 
 leerarrangement zijn in cycli 5 en 6 de volgende 
 onderwerpen geëvalueerd:
• Authentieke opdrachten (echte opdrachtgever)
• (Gesimuleerde) bedrijfsomgeving 
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
• Didactiek – workshops, rollen coach en interne 
 opdrachtgever, 4C/ID, rollen project en rollen 
 volger, projectmatig creëren 
• Communities of Practice (Cops) 
• Innoveren 
• Lerende organisatie. 
In cyclus 5 hebben 14 van de 17 junior medewerkers 
de vragenlijst ingevuld, in cyclus 6 waren dat er 9 van 
de12.

Evaluatie leerarrangement senior medewerkers
Tijdens cyclus 6 hebben 6 van de 12 senior 
medewerkers in een tabel alle cycli (voor zover ze 
daarbij betrokken waren) met elkaar vergeleken. De 
tabel was bij het invullen al zo goed mogelijk gevuld 
met concepten en instrumenten. De medewerkers 
werd gevraagd om deze aan te vullen en in kleuren aan 
te geven welke onderdelen van het leerarrangement 
volgens hen aangemerkt kunnen worden als 
respectievelijk ‘winst’, ‘onterecht verloren gegaan’, 
‘onvoldoende uit de verf gekomen’ en ‘was een stap 
terug’.  Aan het eind werd gevraagd om de belangrijkste 
veranderingen te noemen. 
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De cycli werden op basis van de volgende items met 
elkaar vergeleken.
• Doelstelling
• Concepten
• Ontwerp 
• Rollen/taken senior medewerkers
• Omgeving
• Aansluiting individu
• Beoordeling leerresultaten junioren
• CoPs
• Onderzoek effectmeting
• Organisatie 
• Extra
• Junior medewerkers
• Opdrachtgevers
• Senior medewerkers
• Aanwezigheid junior medewerkers
• Aanwezigheid senior medewerkers
• Belangrijkste veranderingen.

Evaluatie alumni
Tijdens de laatste cyclus is aan alle ex-junior 
medewerkers een vragenlijst gestuurd om te 
inventariseren hoe de studenten na verloop van tijd 
hun deelname aan Value in de Valley hebben beleefd. 
De enquête is ingevuld door 33 studenten (17 mbo’ers, 
14 hbo’ers en 1 vmbo’er) uit cycli 0 tot en met 5. In 
totaal zijn 115 vragenlijsten verstuurd. 
De resultaten geven informatie over het eigen oordeel 
over de leereffecten op de langere termijn. Deze 
enquête bestond zowel uit open vragen als uit een 
aantal stellingen over het geleerde bij Value in the 
Valley waarop de respondenten op een vijf-puntsschaal 
konden aangeven in welke mate ze het betreffende 
aspect bij Value in the Valley hadden geleerd of 
ontwikkeld. 

Voor de analyse van de data zijn de antwoorden van de 
respondenten samengevat in een drie-puntsschaal: 
1 = niet/nauwelijks, 2 = matig, 3 = zeer sterk. Een 
voorbeeld van een stelling: “Ik kan gebruik maken 
van netwerken voor de uitwisseling van kennis en 
ervaringen”. 
Aan de vragen over wat de alumni geleerd hebben 
bij Value in the Valley is steeds de vraag toegevoegd: 
“waardoor heb je dit geleerd?”. Dit geeft informatie 
over welke elementen van het leerarrangement in de 
beleving van de deelnemers effectief waren voor het 
bereiken van de leerresultaten. 
Tenslotte zijn enkele algemene vragen gesteld, die 
informatie kunnen geven over zowel de leerresultaten 
als de inrichting van het leerarrangement, bijvoorbeeld: 
“zou je anderen aanraden om deel te nemen aan Value in 
the Valley en zo ja, waarom wel/niet?”, “Heb je nog tips die 
je de medewerkers van Value in the Valley wilt meegeven?”, 
“Waar kijk je met het meeste plezier op terug?” en “Als je 
terugkijkt, is er dan iets wat je gemist hebt?”.

Tijd begeleiding junior medewerkers door senior 
medewerkers
Eén aspect van de efficiëntie van het leerarrangement 
wordt uitgedrukt in een vergelijking van het totaal aan 
begeleidingsuren per student, besteed door de senior 
medewerkers, met het aantal uren dat binnen een 
reguliere opleiding beschikbaar is voor de begeleiding. 
Andere aspecten zoals een vergelijking tussen 
overheadkosten van bijvoorbeeld het management, 
ondersteunende diensten, en aspecten als de toename 
van deskundigheid van docenten, leerrendement, 
werkplezier, zijn niet meegenomen.
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Tevredenheid van de externe opdrachtgevers 
Twee senior medewerkers hebben een overzicht 
gemaakt van 18 opdrachten die zijn uitgevoerd 
voor externe opdrachtgevers in de loop van cycli 
0 tot en met 5. Per opdracht is naar aanleiding 
van evaluatiegesprekken met de betreffende 
opdrachtgevers een inschatting gemaakt in hoeverre 
de opdrachtgever tevreden was met het resultaat. De 
tevredenheid van de opdrachtgevers is een indicatie 
voor de effectiviteit van het leerarrangement in termen 
van werkresultaten.

Digi-coach en digi-iog
Gedurende het verloop van cyclus 5 en 6 zijn door 
de coach en door de interne opdrachtgever (iog) 
onafhankelijk van elkaar, tweewekelijks, scores gegeven 
over het verloop van het project (voortgang, kwaliteit, 
knelpunten etc.) en de teamontwikkeling (onder 
andere zelfstandigheid, rol- en taakverdeling, zie bijlage 
3.4). Het doel hiervan is drieledig: in de eerste plaats 
om inzicht te krijgen in de kwaliteit en aard van het 
proces van uitvoering, in de tweede plaats om als coach 
of interne opdrachtgever een signaleringssystematiek 
te hebben om tijdig te kunnen bijsturen, en in de 
derde plaats om ervaringen van coaches en interne 
opdrachtgevers systematisch te kunnen bespreken 
tijdens de intervisies. 

4.4 Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van het 
onderzoek besproken. In 4.4.1 staan de leerresultaten 
van de junior medewerkers. 4.4.2. gaat over de 
leerresultaten van de senior medewerkers. 
De resultaten van de evaluatie van de inrichting 

van het leerarrangement staan onder 4.4.3. 
De werkwijze (op welke manier zijn de data uit de 
verschillende bronnen gebruikt) en een gedetailleerde 
bespreking van de resultaten is te vinden in bijlage 5.
De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, 
kanttekeningen hierbij en de aanbevelingen die hieruit 
kunnen worden afgeleid, staan in hoofdstuk 5.

4.4.1  Leerresultaten junior medewerkers
Voor de analyse van de leerresultaten van de 
junior medewerkers zijn de functie-eisen van het 
functieprofiel ‘Projectmedewerker Innovatie’ gebruikt 
(bijlage 2.1). In het kort zijn deze eisen:
1. Expertise eigen discipline 
2. Expertise MELT (Milieu, Energie, Landbouw, 
 Techniek)/duurzaamheid 
3. Interdisciplinair expertise verdiepen en verbinden 
4. Innovatief vermogen
5. Gebruik maken van netwerken
6. Werken in teams/teamspeler
7. Communicator
8. Persoonlijke en professionele ontwikkeling
9. Verantwoordelijkheid voor eigen handelen. 
Op basis van de data is er een categorie10 aan 
toegevoegd: overig. Voor een indruk van het leren 
als projectteam is gekeken naar de resultaten van de 
‘digi-coach’ en ‘digi-iog’.

In onderstaande tabel worden de leerresultaten 
van de junior medewerkers per eis kort samengevat. 
De ‘resultaten eind cycli’ komen uit de diverse metingen 
aan het eind van de cycli; de ‘resultaten alumni’ uit de 
evaluatie door de alumni. Bij ‘overig’ staan de resultaten 
die niet voorkwamen in het functieprofiel, maar wel 
werden genoemd als leerresultaat.
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Tabel 6. Leerresultaten junior medewerkers samengevat

Functie-eis Resultaten eind cycli Resultaten alumni

Expertise eigen 
discipline

Is weinig informatie over. Wordt niet expliciet genoemd; wel wordt gerefereerd 
aan het leren van andermans disciplines.

Expertise MELT/
Duurzaamheid

‘Ik kan vanuit het begrip duurzaamheid oplossingen 
vinden voor problemen’ scoort hoog.
Soms meer duurzaam gedrag.

Expertise vooral op gebied van kennis, bewustwording. 
Minder m.b.t. ethiek of holistisch denken. Wel meer 
duurzaam gedrag.

Interdisciplinair 
expertise verdiepen en 
verbinden

Hoge scores op stellingen over interdisciplinair 
samenwerken. Iets minder overtuigend: veel geleerd 
van multi-niveau samenwerken. 

Vaakst genoemd als belangrijkste leerresultaat. En 
openheid, meningen van anderen respecteren/
gebruiken.

Innovatief vermogen Vooral ervaren wat innoveren is. Meer open voor 
nieuwe ideeën, waarderen van multidisciplinariteit en 
multi-niveau als bron voor innovatievermogen.

Met name kennis en technieken voor creativiteit. Vaker 
iets nieuws uitproberen. Meer open voor ideeën van 
anderen.

Gebruikmaken van 
netwerken

‘Makkelijker communiceren met bedrijfsleven’ en ‘meer 
gaan netwerken’ scoren hoog.

Vaak genoemd als belangrijkste leerresultaat. 

Werken in teams/
teamspeler

De stellingen over bijdragen aan het proces van 
teamvorming en omgaan met meningsverschillen in 
een team scoren erg hoog.

Zeer vaak genoemd als belangrijkste leerresultaat. 

Communicator Niet direct uit de data te halen. Wel indirect, zie ook 
bij netwerken, innovatievermogen, teamspeler en 
persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Variaties op het thema ‘inlevingsvermogen’ (zoals bijv. 
‘beter luisteren’ of ‘omgaan met anders denkenden’) 
worden een aantal keren genoemd.

Persoonlijke en 
professionele 
ontwikkeling

Niet duidelijk één aspect het meest genoemd, de 
indruk bestaat dat vooral zelfkennis en zelfvertrouwen 
zijn toegenomen. 

Bewuster keuzes maken, meer durf, opener naar 
anderen, meer geduld naar anderen zijn opvallende 
uitspraken.

Verantwoordelijkheid 
eigen handelen

Niet uit de data te halen. Niet genoemd door alumni.

Overig Beleving van deze vorm van leren en werken is 
overwegend positief. De stelling ‘Ik ging met plezier 
naar mijn werk bij Value in the Valley’ scoort hoog.

Zeer positieve beleving door alumni.
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Uitspraken van junior medewerkers over duurzaamheid 
zijn:
“Ik heb een betere kijk gekregen op bedrijven en 
instellingen die zich bezighouden met duurzame energie”. 
“Ik heb gezien dat je in de wereld van MELT veel kunt 
betekenen als jonge starter”.
“Ik maak bewustere keuzes in het dagelijks leven. Ik wijs 
familie en vrienden op kleine dingen” en: “Biovergisting is 
niet duurzaam”.

De studenten geven niet aan of ze veel geleerd hebben 
op hun eigen vakgebied. Er wordt wel meerdere keren 
opgemerkt dat ze veel leren van elkaar, bijvoorbeeld: 
“Het onderwerp interesseerde iedereen. We konden onze 
kennis combineren. Je hebt van elkaar geleerd”. Een 
andere student zegt: “Het is verbredend en goed voor je 
ontwikkeling. Als je je liever wil verdiepen moet je dit niet 
doen”.

In het kader van het interdisciplinair samenwerken, 
communiceren en innovatief vermogen geven 
studenten bijvoorbeeld aan dat ze geleerd hebben:
“Beter naar anderen luisteren en minder mijn idee als het 
enige echte geniale idee te zien”.
“Je idee durven vertellen, dat je het met elkaar moet doen, 
met verschillende mensen qua achtergrond, durven 
brainstormen. Samen ben je geniaal”. 
“Het doen van projecten met studenten van andere 
opleidingen is erg inzichtelijk. Je hebt geen idee hoe zij te 
werk gaan en wat zij kunnen en weten. Het is leuk om daar 
achter te komen”. 

Over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling 
merken ze onder andere op:
“Ik heb geleerd dat mijn professionele handelen 
ontwikkeld is. Mijn zelfbeeld is dus verbeterd”. 
“Ik heb geleerd dat je jezelf kan blijven en professioneel 
kunt zijn”.
“Ik weet nu waar ik heen wil en wat mijn doel is. Dat heb 
ik zeker ook bij Value in the Valley geleerd, doordat het 
een echt bedrijf is dat opdrachten behandelt vanuit het 
bedrijfsleven”.

‘Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen’ 
noemen de studenten niet expliciet, maar veel 
uitspraken verwijzen hier wel naar, bijvoorbeeld: 
“Ik heb veel contacten gelegd, mensen leren kennen. 
Doordat je info moet hebben voor je project, ga je achter 
dingen aan, conferenties, het gebouw uit, naar mensen 
toe”.
“Door Value in the Valley ben ik gaan doorstuderen”. 
“Hierdoor heb ik een andere opleiding gekozen”.
Twee ouders van studenten geven aan: “onze zoon is 
gegroeid in zijn zelfstandigheid” en “knoopt eerder een 
gesprek aan”.

Uit de monitoring van de voortgang van de projecten 
en teamontwikkeling (digi-coach en digi-iog) blijkt dat 
de meeste teams na een goede start een moeizamere 
periode doorlopen. In deze periode moeten verschillen 
in verwachtingen van elkaar op allerlei gebied worden 
overbrugd. Is de groep door deze fase heen, dan 
is er meer initiatief en actieve communicatie met 
coach en opdrachtgever en kan de coach een meer 
volgende rol gaan spelen. In een aantal gevallen moet 
de interne opdrachtgever intensieve interventies 
plegen om voldoende kwaliteit te realiseren voor de 
opdrachtgever.
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4.4.2  Leerresultaten senior medewerkers
Voor de analyse van de leerresultaten van 
de senior medewerkers zijn de functie-eisen 
van het functieprofiel ‘Ontwikkelaar/adviseur 
werkleeromgevingen’ gebruikt (bijlage 2.2). In het kort 
zijn deze eisen:
1. Expertise eigen discipline 
2. Expertise onderwijsontwikkeling 
3. Interdisciplinair expertise verdiepen en verbinden 
4. Innovatief vermogen
5. Gebruik maken van netwerken
6. Werken in teams/teamspeler
7. Communicator
8. Persoonlijke en professionele ontwikkeling
9. Verantwoordelijkheid eigen handelen. 

De senior medewerkers hebben het meest geleerd 
op het gebied van didactiek, onderwijsconcepten 
en coaching. Daarnaast heeft een aantal van hen 
ook geleerd over hun persoonlijke ontwikkeling. 
Het valt op dat dat laatste vooral gaat over reflectie 
op of versnelling van de persoonlijke ontwikkeling; 
inhoudelijk werd er over de persoonlijke ontwikkeling 
niet gerapporteerd.

Een senior medewerker merkte op: “Je kunt jezelf bij 
Value in the Valley beter ontwikkelen, aansluiten bij 
ontwikkelde onderwijskundige concepten. Ik kijk dan 
naar de achtergronden, waarom is het zo toegepast? Hoe 
zijn verbeterslagen uit te voeren. Als ik een gevoel heb – 
intuïtie – die kant moet het uit, kan ik nu meer concreet 
maken, benoemen waarom. Ik kijk niet meer zozeer naar 
onderdeeltjes, maar meer naar het geheel”. 
Een andere docent gaf aan: “Ik ben me meer bewust 
geworden van wat ik goed kan. Door de opgedane kennis 
en ervaring sta ik steviger in mijn schoenen”. 

4.4.3  Resultaten evaluatie inrichting leerarrangement 
De data met betrekking tot de inrichting van het 
leerarrangement uit de verschillende bronnen zijn 
geclusterd volgens het evaluatieplan (figuur 1):
• de didactiek (rollen, processen en interventies om 
 het leren te ondersteunen) 
• de individuele ontwikkeling (rollen, processen en 
 interventies om optimaal aan te sluiten bij de 
 lerende als individu) 
• de omgeving (de inrichting van Value in the Valley 
 als werkleeromgeving). 

Didactiek
Opvallend veel junior medewerkers zijn enthousiast 
over het werken en leren bij Value in the Valley: 
het werken in multidisciplinaire en ‘multi-level’ 
projectteams voor echte opdrachtgevers is leerzaam 
en motiverend. De studenten geven aan aan dat het 
werken in een bedrijfsomgeving met docenten en 
experts uit het bedrijfsleven maakte dat ze zich sneller 
ontwikkelden dan bij de opleiding. Ook door te werken 
met mensen met verschillende soorten vakkennis 
ontwikkelden medewerkers zich naar eigen zeggen 
sneller.

Workshops kunnen effectiever worden als ze beter 
worden afgestemd op de verschillende behoeften van 
de medewerkers. Het ondersteunen van het leren door 
coaches en ‘interne opdrachtgevers’, het werken in 
communities of practice en het raadplegen van externe 
experts beoordelen de junior medewerkers als goed.
De senior medewerkers leren met name veel met en 
van elkaar.
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Individuele ontwikkeling
De manier waarop aandacht wordt gegeven aan de 
persoonlijke ontwikkeling wordt als zeer positief 
ervaren door met name de junior medewerkers. De 
senior medewerkers zien nog mogelijkheden om de 
voortgang van het leren door de junior medewerkers 
beter te monitoren en te begeleiden. 

Omgeving
De professionele cultuur wordt gewaardeerd; het elkaar 
aanspreken op zaken kan beter. 
De senior medewerkers geven aan dat het 
verder ontwikkelen van de organisatie en het 
doorontwikkelen, overdraagbaar maken en uitdragen 
van de concepten van Value in the Valley naar andere 
contexten belangrijke aandachtspunten zijn.
De meeste medewerkers (junior en senior) zijn 
van mening dat Value in the Valley een prettige 
werkomgeving is. De studenten benadrukken 
in wisselende bewoordingen de combinatie van 
professionaliteit (‘serieus werken’) en plezier. Sommigen 
geven aan dat de communicatie met de opleiding over 
de doelstellingen en werkwijze bij Value in the Valley 
beter zou kunnen.

Enkele opmerkingen van junior medewerkers die het 
bovenstaande illustreren: 
“Op school is het afhankelijk van de docent of je leert en of 
het leuk is. Hier leer je meer door vallen en opstaan”.
“Ik spreek anders nooit mensen van een hoger niveau”. 
“Tijdens de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan 
persoonlijke ontwikkeling, maar nog nooit zo concreet en 
direct als bij Value in the Valley: wat wil je bereiken, hoe wil 
je het bereiken; het wordt heel tastbaar”. 

Gevraagd naar waar de junior medewerkers met het 
meeste plezier op terugkijken wordt genoemd: “dat 
niets te gek was en alles kon”,  “het vertrouwen dat we 
altijd kregen om onze talenten te tonen” en “de band die 
je hebt opgebouwd met mensen, en niet alleen studenten 
maar juist ook professionals. Het was gewoon op een leuke 
manier hard werken”.  

Een docent zegt: “ik denk dat door de invloed van 
mensen uit het bedrijfsleven in het team mijn gedrag 
verandert: meer dienstverlenend, effciënt, snel reageren, 
klantgericht”. Een andere docent benoemt hoe ze zelf 
geleerd heeft bij Value in the Valley : “Sparren met 
collega’s is heel belangrijk om te leren dingen van een 
andere kant te bekijken. Het uitwisselen van ideeën, daar 
leer ik heel veel van. In het gesprek, in een overleg en door 
samen dingen te ontwikkelen”.
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Bij het project Value in the Valley waren onderzoek 
en ontwikkeling nauw met elkaar verbonden. 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag 
beantwoord op basis van de ontwikkeling van 
het leerarrangement (hoofdstuk 3) in combinatie 
met het onderzoek naar de leerresultaten, de 
effectiviteit en de efficiëntie (hoofdstuk 4). 

In paragraaf 5.1 wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag. Dan volgt de discussie (5.2), die 
wordt gevormd door reflecties vanuit verschillende 
invalshoeken: case study onderzoek, actieonderzoek, 
ontwerponderzoek en een inhoudelijke reflectie. 
Het hoofdstuk wordt besloten met een aantal 
aanbevelingen voor verder onderzoek en ontwikkeling.

5.1  Conclusies

De onderzoeksvraag waarop vanuit de ontwikkeling 
(hoofdstuk 3) en het onderzoek (hoofdstuk 4) antwoord 
wordt gegeven is:

Op welke wijze (conceptueel, inhoudelijk en 
organisatorisch) dient het leerarrangement Value in 
the Valley ingericht te worden om effectief en efficiënt 
bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardige en 
innovatieve beroepsbeoefenaren?

Zoals besproken in hoofdstuk 4, bevat deze 
onderzoeksvraag twee deelvragen:
1. Leidt dit leerarrangement tot de gewenste 
 resultaten? 

2. Draagt dit leerarrangement op een effectieve en 
 efficiënte manier bij aan de resultaten? 

Deelvraag 1
Om de gewenste leerresultaten van zowel junior- 
als senior medewerkers te kunnen beschrijven 
en monitoren zijn twee functieprofielen (bijlage 
2) ontwikkeld: die van de junior medewerker 
als ‘projectmedewerker innovatie’ en van de 
senior medewerker als ‘ontwikkelaar/adviseur 
werkleeromgevingen’. Dit functieprofiel representeert 
niet de ‘eindtermen’ voor een hele groep, maar het geeft 
richting aan de groei van elke individuele medewerker, 
vanuit zijn of haar beginsituatie, opleidingsniveau en 
eigen interesses en voorkeuren. Het is een waardevol 
instrument gebleken in een mulidisciplinaire en multi-
level leer- en werkomgeving. 

Kijkend naar de leerresultaten van de junior 
medewerkers (paragraaf 4.4.1) kunnen we concluderen 
dat de meeste junior medewerkers groei hebben 
vertoond op de functie-eisen. Hoeveel precies is niet 
vastgesteld. Het algemene beeld is wel, dat in de 
beleving van de deelnemers en andere betrokkenen 
binnen de functie-eisen ‘multidisciplinair expertise 
verdiepen en verbinden’, ‘gebruikmaken van netwerken’ 
en ‘werken in teams/teamspeler’ het meest is geleerd. 
Het minst vaak werd groei gerapporteerd op de eisen 
‘expertise eigen discipline’ en ‘verantwoordelijkheid 
eigen handelen’. Enkele opvallende leerresultaten 
waren: ‘Openheid naar anderen’ en ‘beter luisteren’. 
Dit zijn vaardigheden die bij meerdere eisen van 
toepassing kunnen zijn. 

5  Conclusies, discussie en aanbevelingen
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Op een hoger abstractiniveau laat het zelf-assessment 
van de junior medewerkers op het gebied van self-
efficacy en ‘locus of control’ een groei zien op het 
gebied van self-efficacy en een achteruitgang op het 
gebied van locus of control. Gezien de kleine groep 
studenten die de vragenlijsten heeft ingevuld is de 
conclusie hier een voorzichtige: de junior medewerkers 
in cyclus 6 hebben meer geloof gekregen in hun eigen 
kunnen en minder geloof gekregen in hun eigen 
invloed op gebeurtenissen of situaties. 
Alleen de mate van self-efficacy is gerelateerd aan het 
leervermogen (Bandura, 1997 in Zimmerman, 2000), 
dus dit resultaat zou erop kunnen wijzen dat het 
leervermogen van de junior medewerkers in cyclus 6 is 
vergroot. 

We kunnen concluderen dat de gevonden 
leerresultaten passen bij een ‘innovatieve professional 
op het gebied van duurzaamheid’; dus bij de 
professional, die het inhoudelijk uitgangspunt was 
voor het ontwikkelen van het leerarrangement.

Opvallende resultaten, die niet zo direct in de functie-
eisen waren verwoord, waren: 
• meer milieubewust gedrag
• meer zelfvertrouwen 
• bewuster keuzes maken 
Ook viel op dat erg veel junior medewerkers 
enthousiast waren over het leren en werken 
binnen Value in the Valley.

Voor de senior medewerkers geldt dat pas in de loop 
van de tijd een duidelijk functieprofiel ontstond. 
De meeste senior medewerkers zijn niet op basis 

van dit functieprofiel bij Value in the Valley gaan 
werken. De senior medewerkers blijken het meest 
geleerd te hebben op het onderwijskundige vlak 
en een aantal van hen is bij Value in the Valley 
intensiever bezig geweest met zijn of haar persoonlijke 
ontwikkeling, wat in overeenstemming is met het 
doel van het project Value in the Valley om docenten 
te professionaliseren op het gebied van (innovatieve) 
onderwijsontwikkeling.

Deelvraag 2: ‘draagt het leerarrangement op 
een effectieve en efficiënte manier bij aan de 
resultaten?’, is te beantwoorden door ontwikkeling en 
onderzoeksresultaten te combineren. De ontwikkeling 
van de concepten waarop ontwerp en inrichting van 
het leerarrangement zijn gebaseerd is beschreven in 
hoofdstuk 3.3 met als resultaat de vier pijlers van het 
leerarrangement:
• Rijk ontwerp: work-based learning
• Community of learners
• Rijk ontwerp voor organisatieontwikkeling
• Inbedding, consolidatie en disseminatie.

In hoofdstuk 3.4 is het ontwerp van het 
leerarrangement beschreven. In hoofdstuk 3.5 
de inrichting en implementatie. De implementatie is 
uitgebreid beschreven in de publicatie ‘Value in the 
Valley, het leerarrangement in de praktijk’ (Value in the 
Valley, 2010).
Of deze implementatie van het leerarrangement 
effectief en efficiënt was, kan worden ingeschat aan 
de hand van de resultaten van het onderzoek. De 
effectiviteit heeft twee kanten: de effecten voor de 
opdrachtgevers en de effecten voor de deelnemers. 

54



De gegeven adviezen voldeden voor het overgrote deel 
aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. In een 
aantal gevallen werden de verwachtingen overtroffen. 

De evaluatie onder de deelnemers (junior en senior 
medewerkers, alumni) laat zien dat de beoordelingen 
van het leerarrangement grotendeels positief zijn. Er 
zijn geen duidelijke aanwijzingen voor onderdelen die 
overbodig zijn of niet functioneren. Wel zijn er enkele 
onderdelen van de inrichting die nog kunnen worden 
doorontwikkeld:
• Werken in communities of practice
• Workshops: afstemmen op behoeften medewerkers
• Instrumenten en procedure persoonlijke en 
 professionele ontwikkeling
• Professionele cultuur
• Ontwikkeling van de (lerende) organisatie
• Overdraagbaar maken en uitdragen van concepten 
 van Value in the Valley naar andere contexten.

De efficiëntie tenslotte kan niet goed worden 
beoordeeld. Het aantal uren voor begeleiding van 
studenten is ruim hoger dan de normen die er 
gemiddeld bij de partnerinstellingen zijn. Echter een 
vergelijking met andere kosten en opbrengsten van 
regulier onderwijs is niet gemaakt. Zo zijn bij Value in 
the Valley bijvoorbeeld de kosten voor ondersteunende 
diensten en het ruimtebeslag zeer laag en is het 
leerrendement bij zowel studenten als docenten hoog.

Samengevat: in deze case study, met zijn specifieke 
context en omstandigheden, is het aannemelijk dat 
de inrichting van het leerarrangement Value in the 
Valley effectief heeft bijgedragen aan het opleiden 
van innovatieve professionals op het gebied van 
duurzaamheid. 

5.2  Discussie

De discussie wordt gestructureerd naar de drie typen 
van onderzoek en ontwikkeling waarvan Value in 
the Valley kenmerken heeft. In paragraaf 5.2.1 ligt de 
nadruk op de geloofwaardigheid van de resultaten 
van Value in the Valley als case study: in hoeverre 
zijn de conclusies die worden getrokken geldig 
voor Value in the Valley zelf en in hoeverre zijn de 
resultaten overdraagbaar naar andere contexten? 
Paragraaf 5.2.2 geeft een reflectie vanuit de methode 
van ontwerponderzoek: het cyclisch onderzoeken 
en ontwikkelen. In paragraaf 5.2.3 wordt ingegaan 
op aspecten van actieonderzoek, met name de 
wisselwerking tussen onderzoekers en professionals in 
de praktijk. Een inhoudelijke reflectie wordt gegeven in 
paragraaf 5.2.4. 

5.2.1  Reflectie vanuit case study onderzoek
In hoofdstuk 2.1 werd het project Value in the Valley 
als ‘case study’ getypeerd. Bij een case study is het 
hoofddoel het zo goed mogelijk begrijpen van één 
fenomeen in zijn eigen specifieke context. Yin (1989, 
p. 82 geciteerd door Corcoran, Walker en Wals, 2004): 
“a case study allows the researcher to reveal the 
multiplicity of factors which have interacted to produce 
the unique character of the entity that is the subject of 
the study”. 

Bij een case study is het hoofddoel het zo goed 
mogelijk begrijpen van één fenomeen in zijn eigen 
specifieke context. 

Voor de kwaliteit van het onderzoek is allereerst de 
geloofwaardigheid of trustworthyness van belang. 
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In hoofdstuk 4.2 is ingegaan op bedreigingen voor de 
geloofwaardigheid en hoe is getracht die bedreigingen 
te verminderen:
• De evaluaties en zelf-assessments zijn door (bijna) 
 alle deelnemers van een cyclus ingevuld, 
 individueel, met het verzoek om zo eerlijk mogelijk 
 te zijn. 
• Er is gewerkt met meerdere onderzoekers.
• Er zijn meerdere typen meetinstrumenten en 
 verschillende groepen respondenten bij het 
 onderzoek betrokken (triangulatie). 
• Er zijn data vergeleken van meerdere cycli. 
• Er is een ‘thick description’ gemaakt van het proces 
 van ontwikkelen en van de implementatie van het 
 leerarrangement.
Er zijn hierbij een paar kanttekeningen te maken. 

In hoofdstuk 4.2 werd gesteld dat de cycli misschien 
niet volledig vergelijkbaar zijn, maar dat de data 
wel met elkaar kunnen worden vergeleken. De 
groepen in de verschillende cycli  leken op elkaar qua 
samenstelling: in elke groep zaten mbo- en hbo-
studenten van verschillende technische en ‘groene’ 
opleidingen. De groepsdynamiek verschilde wel 
van cyclus tot cyclus. Kijkend naar de data springt 
geen van de groepen er opvallend uit in positieve 
of negatieve zin, dus er lijken geen grote verschillen 
per groep te zijn. Het leerarrangement veranderde 
doordat het steeds verder werd ontwikkeld, maar de 
richting waarin de ontwikkeling ging en het gewenste 
leerresultaat bleef constant. Ook de groep senioren is 
redelijk constant gebleven, er was weinig verloop. De 
senior medewerkers hebben zich wel steeds verder 
ontwikkeld op het gebied van didactiek en coaching. 
De fysieke omgeving bleef nagenoeg gelijk (zelfde 
gebouw, andere kamer). 

Daarom lijkt het inderdaad te verantwoorden om data 
uit verschillende cycli met elkaar te vergelijken.

De data-analyse is voor het grootste deel uitgevoerd 
door één onderzoeker. Wel zijn de resultaten besproken 
met één van de andere onderzoekers en zeggen een 
aantal andere senior medewerkers zich te kunnen 
herkennen in de beschrijving van de resultaten. 

Over de triangulatie kan de vraag worden gesteld of de 
juiste instrumenten en de juiste groepen respondenten 
zijn geraadpleegd. Een groep respondenten die niet 
is geraadpleegd, maar de data van nog een ander 
perspectief  zou kunnen belichten zijn de docenten 
van de betrokken opleidingen die hebben beslist 
of de studiepunten aan de studenten konden 
worden toegekend. Verder zijn de oordelen van de 
coaches op detailniveau over de junior medewerkers 
niet meegenomen omdat de verslaglegging van 
de coachgesprekken onvolledig was. Ook de 
opdrachtgevers had meer systematisch gevraagd 
kunnen worden in hoeverre ze tevreden waren over het 
ontvangen advies van de junior medewerkers. 

Een andere overweging met betrekking tot 
geloofwaardigheid zou kunnen zijn: heeft Value in 
the Valley deze leerresultaten opgeleverd omdat 
de junior medewerkers allemaal bij voorbaat al de 
goede, gemotiveerde, ondernemende studenten 
waren? Dit zou zo kunnen zijn, maar in elke cyclus 
namen studenten deel die zelf gekozen hadden om 
deel te nemen én studenten die door hun opleiding 
waren ‘gestuurd’. Ook is (achteraf ) gebleken dat een 
vijftal mbo- en hbo- studenten in verschillende cycli 
‘probleemstudenten’ waren die door hun opleiding 
waren geadviseerd om aan Value in the Valley deel te 
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nemen. Deze studenten hebben, met één uitzondering, 
bij Value in the Valley erg goed gefunctioneerd, hun 
certificaat en hun studiepunten behaald. 

Dezelfde vraag kan worden gesteld voor de senior 
medewerkers: zou het resultaat niet voor het overgrote 
deel af kunnen hangen van het enthousiasme en de 
didactische competenties van het seniorenteam? Het is 
heel waarschijnlijk, dat bij Value in the Valley docenten 
en mensen uit het bedrijfsleven betrokken zijn geraakt, 
die meer dan gemiddeld ondernemend zijn, in voor iets 
nieuws en leergierig. De meesten kwamen echter niet 
bij het project werken omdat ze zich onderwijskundig 
verder wilden ontwikkelen; het inhoudelijke vakgebied 
van de docenten en het feit dat er iets zou gebeuren op 
het gebied van duurzaamheid was meer bepalend voor 
de keuze om bij Value in the Valley te komen werken. 
De senior medewerkers hebben zich tijdens het werken 
bij Value in the Valley pedagogisch en didactisch 
sterk ontwikkeld. Dus het team was bovengemiddeld 
enthousiast en vernieuwend, maar de competenties 
op pedagogisch en didactisch gebied waren geen 
selectiecriterium. 

Naast het ontwikkelen en toepasbaar maken van 
concepten binnen de context van Value in the Valley, is 
het ook de bedoeling dat de resultaten overdraagbaar 
zijn naar andere contexten. In hoofdstuk 2.1 is dit als 
volgt verwoord: 
De casus Value in the Valley moet ook leiden tot een 
verbetering van de educatieve praktijk van zowel de 
direct betrokkenen als van professionals in andere 
omgevingen (docenten, opleiders in het bedrijfsleven), 
die leren van deze innovatie. Merriam (1998, geciteerd 
door Corcoran et al, 2004) zegt hierover dat “case 
studies enhance the reader’s understanding of a 

phenomenon in such a way that the study extends the 
reader’s experience”.
Hierbij is de overdraagbaarheid van de resultaten 
naar andere contexten van belang. Wat dit bevordert 
is het expliciet maken van het ontwikkelproces 
van het leerarrangement en de onderliggende 
theorie en concepten (hoofdstuk 3), en het zo goed 
mogelijk beschrijven hoe het arrangement eruit 
zag in de praktijk (publicatie ‘Value in the Valley, het 
leerarrangement in de praktijk’ (Value in the Valley, 
2010). De publicaties over het leerarrangement 
in combinatie met elkaar hebben het doel om 
professionals in andere contexten in staat te stellen om 
zo goed mogelijk in te schatten welke aspecten van het 
leerarrangement Value in the Valley toegepast zouden 
kunnen worden in hun eigen situatie.
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Tijdens het laatste jaar van het project zijn er geen 
projecten met studenten uitgevoerd maar activiteiten 
ontwikkeld om ook in andere contexten (delen van) het 
concept te ontwikkelen (verbreding). Een beschrijving 
van de omvang en aard hiervan wordt opgenomen in 
de eindrapportage van het project Value in the Valley. 

5.2.2  Reflectie vanuit ontwerponderzoek
In hoofdstuk 2.2 werden de volgende kenmerken 
van ontwerponderzoek genoemd (Van den Akker, 
Gravemeijer, McKenny and Nieveen, 2006):
• Interventionist: the research aims at designing an 
 intervention in the real world.
• Iterative: the research incorporates a cyclic 
 approach of design, evaluation and revision. 
• Process oriented: a black-box model of input-output 
 measurement is avoided, the focus is on 
 understanding and improving interventions.
• Utility oriented: the merit of a design is measured, 
 in part, by its practicality of users in real contexts.
• Theory oriented: the design is (at least partly) based 
 upon theoretical propositions, and field testing of 
 the design contributes to theory building.

Betrekken we deze kenmerken op Value in the Valley 
dan komen we tot de volgende reflecties:

Interventionist: het hele arrangement kan worden 
geïnterpreteerd als ‘intervention in the real world’ om 
de gewenste leerresultaten te krijgen. Daarbij bestaat 
deze interventie uit een geheel van omgevingsfactoren 
en activiteiten, die ook als interventies kunnen worden 
gezien, op het uitvoeringsniveau. Al deze interventies 
zijn bewust ontworpen en geïmplementeerd. 
Iterative: het was een iteratief proces waarbij de 6 
cycli nagenoeg aangesloten waren: zes semesters 

gedurende de drie projectjaren. Er waren, zoals gezegd 
in hoofdstuk 2, geen periodes tussen de cycli om de 
evaluaties uit te werken, de concepten, het ontwerp 
en de inrichting op basis daarvan bij te stellen en de 
nieuwe cyclus voor te bereiden. Tijdens een cyclus werd 
de volgende alweer voorbereid. De afwegingen bij deze 
keuze waren onder andere: 
• De mbo-studenten waren maar 2 dagen per week 
 beschikbaar; daardoor zou een kwartaal te kort 
 zijn om zinvolle projecten uit te voeren. Bovendien 
 zou het dan niet mogelijk zijn om meerdere 
 projecten in oplopende complexiteit door de junior 
 medewerkers uit te laten voeren, vandaar de keuze 
 voor een semester als periode voor één cyclus. 
• Het was mogelijk geweest om één semester te 
 gebruiken voor de implementatie en het daarop 
 volgende voor evaluatie en verdere ontwikkeling. 
 De afweging om dit niet te doen was het mogelijke 
 verlies van momentum, een heel semester niet in 
 de uitvoering werken zou erg lang zijn, met name 
 voor de senior medewerkers die vooral in de 
 uitvoering de meeste taken en interesse hadden. 
 Bovendien waren er dan maar drie cycli geweest 
 om mee te experimenteren en met elkaar te 
 vergelijken in plaats van zes. 
• Tenslotte was het in drie cycli van één semester 
 niet mogelijk geweest de gevraagde resultaten in 
 het projectplan (aantal uitgevoerde 
 adviesprojecten, aantal uitgevoerde communities 
 of practice, totaal aantal studenten) te realiseren. 
Door zes cycli achter elkaar uit te voeren zijn er 
veel nieuwe werkwijzen en concepten ontwikkeld 
die meteen weer in de volgende cyclus konden 
worden geïmplementeerd. Ook hebben de zes cycli 
veel waardevolle data opgeleverd en zat er door de 
opvolging van de cycli veel vaart in het project. 
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Deze voordelen wogen op tegen de nadelen van 
pieken in werkdruk aan het begin en einde van een 
cyclus en het soms vooruitlopen van de ontwikkeling 
op de uitvoering en de evaluatieresultaten.

Process oriented: De evaluatie richtte zich op zowel het 
leerarrangement als geheel, als op de interventies en de 
omgeving binnen het arrangement. Het doel was het 
begrijpen en verbeteren van interventies. De link tussen 
de evaluaties en conclusies hieruit voor de inrichting in 
een nieuwe cyclus was meestal impliciet. 

Theory oriented: Er was voor het ontwerpen van het 
leerarrangement een theoretische basis, die gedurende 
de cycli werd uitgebreid en verfijnd. Er ontstonden 
tempoverschillen in conceptontwikkeling en uitvoering, 
soms werden concepten of procedures vertraagd 
toegepast omdat nog niet alle medewerkers ze zich 
eigen hadden gemaakt (bijvoorbeeld door ziekte, 
verloop of tijdgebrek). Soms werden instrumenten op 
een andere manier gebruikt dan bedoeld omdat het 
gebruik van een instrument nog niet duidelijk was 
(bijvoorbeeld digi-coach voor de monitoring van het 
projectproces van de  junior medewerkers) of omdat 
bleek dat het niet haalbaar was om een procedure in 
zijn geheel binnen een cyclus uit te voeren (er vonden 
bijvoorbeeld in de praktijk maar twee in plaats van 
drie voortgangsgesprekken met individuele junior 
medewerkers plaats). 
De implementatie verliep dus in werkelijkheid soms 
anders dan beschreven volgens het ontwerp en de 
onderliggende concepten. 

Utility oriented: Het onderzoek was expliciet gericht 
op de bruikbaarheid van het leerarrangement in 
de praktijk, de effectiviteit en efficiëntie zijn steeds 
geëvalueerd en gerelateerd aan de leerresultaten .

5.2.3  Reflectie vanuit actieonderzoek
In hoofdstuk 2.3 is een definitie van actieonderzoek 
genoemd die goed past bij de praktijk van Value in the 
Valley (McCutcheon and Jung, 1990, in Herr & Anderson, 
2005, p. 4): “Action research is a systematic enquiry that 
is collective, collaborative, self-reflective, critical, and 
undertaken by the participants of the inquiry. The goals 
of such research are the understanding of practice and 
the articulation of a rationale or philosophy of practice 
in order to improve practice” (p. 148).

Wat betreft de kenmerken ‘collective’ en ‘collaborative’ 
en ‘undertaken by the participants of the inquiry’ kan 
het volgende worden opgemerkt:
De senior medewerkers hebben als groep een grote 
ontwikkeling doorgemaakt door de intervisies, 
deskundigheidsbevordering (‘oefenintervisie’), 
studiedagen en veel overleg in de wandelgangen. Wat 
erg goed werkte waren gemengde werkgroepen van 
‘R&D’ers’ en andere senior medewerkers. Dit was echter 
niet in elke cyclus te realiseren door het beperkte aantal 
uren dat de medewerkers ter beschikking hadden en de 
verschillen in aanwezigheid. 
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Het onderzoeksdoel kwam in het geval van Value in 
the Valley uit het projectplan, niet uit de gehele groep 
van senior medewerkers. In de loop van de cycli werd 
het onderzoek en de conceptontwikkeling steeds 
meer het ‘domein’ van de R&D-groep, in wisselende 
samenwerking met andere senior medewerkers. 
Er ontstond soms afstand tussen de ‘R&D’ers’ en de 
meer uitvoerende senior medewerkers, bijvoorbeeld 
doordat de R&D-groep concepten, procedures en 
instrumenten soms sneller ontwikkelde dan de andere 
senior medewerkers konden implementeren of zich 
eigen maken. Er waren verschillen in leersnelheid, 
ambitie, prioriteiten, interesses binnen de groep 
senior medewerkers. Ook waren er verschillen in het 
omgaan met concepten en instrumenten door de 
senior medewerkers: soms werden instrumenten 
of procedures aangepast naar eigen inzicht. Het 
onderzoek en de ontwikkeling waren feitelijk 
een combinatie van ‘collective’, ‘collaborative’ en 
‘cooperative’ processen: de verschillende participanten 
(de senior medewerkers) hadden verschillende rollen 
(onderzoeker, ontwikkelaar, begeleider) en daarmee 
ook verschillende doelstellingen, en ze hebben deze in 
samenwerking met elkaar weten te bereiken. 

Self-reflective, critical: dit was zeker het geval, al waren 
er verschillen tussen de medewerkers op dit vlak. 
Het seniorenteam was altijd gericht op ‘hoe doen 
we de dingen’ en ‘hoe kan het beter’. Dit gebeurde in 
formele (intervisie, werkoverleg) en informele situaties 
(wandelgangen). Hierbij was het opvallend dat een 
aantal reflectie-instrumenten die wel bij de junior 
medewerkers werden gebruikt niet door de senior 
medewerkers werden toegepast binnen hun eigen 
team, zoals het peer-feedback instrument, de ‘lessons 
learned’ en de ‘big five’ als instrument om op het 
teamfunctioneren te reflecteren. 

5.2.4  Inhoudelijke reflectie
De resultaten en conclusies overziend valt een aantal 
punten op.

Ontwikkeling en dilemma’s
De aard van de processen die een rol hebben gespeeld 
tijdens de uitvoering van het project Value in the Valley 
zelf, de dilemma’s die zich voordeden, de kritische 
succesfactoren en de keuzes die gemaakt werden, zijn 
in dit rapport niet aan de orde geweest. Verschillende 
daarvan schemeren in bovenstaande evaluatie 
weliswaar door maar zijn hier niet expliciet besproken. 
Hetzelfde geldt voor de gebruikte concepten en de 
toelichtingen daarop. Bespreking hiervan is voorzien 
in de publicatie ’Value in the valley, concept van het 
leerarrangement’. 
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Contingentie
Het leerarrangement dat nu is ontstaan en is 
geëvalueerd, heeft een uitgebreide set van concepten 
en instrumenten opgeleverd die afgeleid zijn van 
de vier pijlers (tabel 4). Deze kunnen ook worden 
toegepast in andere omgevingen: afhankelijk van 
beoogde competentieontwikkeling, context en 
randvoorwaarden kan hieruit een samenhangende en 
passende keuze worden gemaakt. Momenteel wordt, 
mede op basis van inmiddels opgedane ervaring 
met toepassingen in andere contexten, gewerkt aan 
een contingentiemodel. Kernvraag hierbij is: wat 
moet minstens overgenomen of gebruikt worden om 
soortgelijke resultaten te kunnen boeken en waar zijn 
keuzes mogelijk. 
Ondanks de verschillen in de wijze van uitvoering van 
de verschillende cycli, is de feedback van de junior 
medewerkers op hoofdpunten gelijk. Het kan zijn 
dat de deelnemers van latere cycli dieper en rijker 
geleerd hebben en dat dit niet tot uitdrukking komt 
in de gehanteerde meetinstrumenten. Het kan ook 
zijn dat een aantal basisprincipes voorwaardelijk 
zijn en dat binnen deze randvoorwaarden variaties 
in instrumenten mogelijk zijn, mits ze voldoende 
samenhang vertonen en synergie genereren. De basis 
wordt dan gevormd door de vier pijlers en de concrete 
aanvulling hierop kan variëren. 

Verdieping vakinhoudelijke kennis
Uit de evaluatie blijkt dat het arrangement minder hoog 
scoort op de verdieping van specifiek vakinhoudelijke 
kennis. De focus bij Value in the Valley lag echter bij 
anderssoortige competenties die minder aan bod 
komen bij meer traditionele opleidingen (zie bijlage 2, 
functieprofielen junior en senior medewerkers Value in 

the Valley). In contexten waar een sterke verdieping van 
inhoudelijke vakkennis wordt beoogd, is dit een punt 
van aandacht. Binnen het concept zijn verschillende 
varianten denkbaar om deze verdieping van vakkennis 
vorm te geven, zoals het verstrekken van aanvullende 
individuele opdrachten en kenniselementen die bij het 
project passen en verdere taakdifferentiatie binnen de 
projecten. Bij een aantal cycli is hiermee in beperkte 
mate ervaring opgedaan. 

Type student
De vraag in hoeverre het ontwikkelde concept geschikt 
is voor alle typen studenten is geen onderwerp 
van onderzoek geweest (zie ook paragraaf 5.2.1). 
Bij de start van het project waren wel metingen 
bij controlegroepen voorzien, maar hier moest om 
organisatorische redenen van worden afgezien. Uit 
de observaties door de coaches is wel af te leiden dat 
juist omdat het concept heel flexibel aansluit bij de 
verschillende kenmerken van de studenten en dankzij 
de gecreëerde dynamiek, vrijwel iedere student zijn 
plek heeft kunnen vinden en zich op basis daarvan kon 
doorontwikkelen. Ook is diverse keren waargenomen 
dat, eenmaal weer in de oude schoolcontext, 
sommige studenten terugvielen in hun oude gedrag 
(consumptief en passief ). Dit maakt de vraag naar de 
verbinding tussen de opleidingscontext en de context 
van Value in the Valley relevant. 

Visie
Bovenstaande discussiepunten raken alle 
aan visievorming op beroepsvorming, 
identiteitsontwikkeling en organisatievormen die dit 
integraal kunnen ondersteunen. Het evalueren van een 
project als Value in the Valley kan daar een bijdrage aan 
leveren. 
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Evenzeer is het belangrijk dat meer traditionele 
vormen van onderwijs langs dezelfde lijnen 
worden geëvalueerd. De vraag is of bestaande 
onderwijsvormen, in het licht van de eisen die aan 
toekomstige beroepsbeoefenaren gesteld gaan 
worden, in de toekomst zullen blijven voldoen.  

5.3  Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van ontwikkeling en 
onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan. 

In het algemeen kan worden gezegd dat het concept 
van Value in the Valley een veelbelovend, waardevol 
concept blijkt te zijn, dat kan worden toegepast in veel 
andere contexten binnen onderwijs en bedrijfsleven. 
De leerresultaten passen bij de ontwikkeling van een 
innovatieve professional. De betrokkenen bij Value in 
the Valley hebben met veel enthousiasme en plezier 
eraan gewerkt. Dit zou aanleiding moeten zijn om het 
concept, of delen daarvan, ook in andere contexten toe 
te passen. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de manier waarop 
de individuele voortgang van medewerkers kan 
worden gemonitord en geëvalueerd nog verder kan 
worden verbeterd. Het functieprofiel als richtinggever 
voor de eigen leerdoelen lijkt goed te werken. Het 
zelfassessment op het gebied van self-efficacy en het 
werken met mindmaps kan een waardevolle aanvulling 
zijn op de beoordelingen van het leren door de 
student en de coach. Dit wordt verder ontwikkeld en 
onderzocht in promotieonderzoek.

Ook kan de organisatie verder worden ontwikkeld, 
voor het leerarrangement intern en ook extern: de 
inbedding van het arrangement in zijn omgeving, 
de relatie en wisselwerking met alle stakeholders. 
Intern is de uitdaging om de creativiteit en het leren te 
combineren met structureel en efficiënt organiseren, 
twee verschillende functies die allebei nodig zijn in een 
lerende organisatie. Het is van belang om een werk- en 
een leercultuur op een goede manier te integreren. 
Een goede balans in het aantal seniormedewerkers 
uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven zal hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren.

De indruk bestaat dat door de manier van organiseren 
zoals daarvoor een aanzet is gegeven binnen Value in 
the Valley, leren en werken veel efficiënter kan worden 
dan nu in reguliere opleidingen of bedrijfsomgevingen 
het geval is. Bijvoorbeeld het werken en leren in elkaars 
nabijheid door junioren en senioren maakt de drempel 
om contact te hebben laag; de cultuur van kennis met 
elkaar delen zorgt voor deskundigheidsbevordering; 
het enthousiasme van de medewerkers voor een hoog 
studierendement en een lage uitval. Dit zou in andere 
contexten verder uitgewerkt en onderzocht kunnen 
worden. 

Wat betreft het proces van ontwikkelen en 
onderzoeken, zou op basis van de ervaringen die zijn 
opgedaan bij Value in the Valley verder onderzocht 
en beschreven kunnen worden op welke manieren 
onderzoekers en professionals op een goede manier 
met en van elkaar kunnen leren, ondanks de obstakels 
die in de praktijk vaak niet te vermijden zijn (paragraaf 
5.2.3). 
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Naast het beschrijven van de ontwikkeling, de 
implementatie, het evalueren van de inrichting en de 
leerresultaten zouden ook de ontwikkelde concepten 
of principes, zoals de ‘vier pijlers’ systematisch kunnen 
worden geëvalueerd, waardoor nieuwe, ‘grounded 
theory’ ontstaat. Hier wordt aandacht aan besteed in 
promotieonderzoek waarin Value in the Valley een 
casus vormt. 

Door het concept van ‘Value in the Valley’ in andere 
contexten te gebruiken, verder te ontwikkelen en weer 
te onderzoeken ontstaat er een kennisbasis waarmee 
onderwijs en bedrijfsleven steeds beter kunnen gaan 
voldoen aan de vraag naar innovatieve professionals. 
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