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Inleiding 
Middelbaar opgeleiden worden in hun werk geconfronteerd met voortdurende 

veranderingen op het gebied van technologie, de organisatie van de arbeid, de structuur van 

arbeids-organisaties en het personeelsmanagement. Werkgevers zijn lang niet altijd in staat, 

aan te geven over welke kwalificaties werknemers in de toekomst moeten beschikken. Het 

risico dat kwalitatieve aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeid groter worden 

neemt toe. Als gevolg hiervan is er  een toenemende consensus gegroeid over de noodzaak 

leerlingen sleutelkwalificaties te laten verwerven in brede initiële beroepsopleidingen 

(Nijhof & Streumer, 1994). Sleutelkwalificaties stellen nieuwe werknemers in staat flexibel 

en adequaat te reageren op veranderingen in het werk, in de arbeidsorganisatie, in het 

beroep en in de beroepsloopbaan (Van Zolingen, 1995). In brede initiële 

beroepsopleidingen wordt minder eenzijdig de nadruk gelegd op het verwerven van kennis 

en krijgt het verwerven van vaardigheden relatief meer aandacht. Een probleem is dat in de 

eindtermen van het beroepsonderwijs die gebaseerd worden op methodes voor 

beroepsprofielontwikkeling nog te weinig aandacht wordt besteed aan een brede invulling 

van beroepen. De  volledige complexiteit van de beroepspraktijk, die tot uiting komt in de 

onderlinge samenhang van sleutelkwalificaties wordt bij toepassing van deze methodes 

gemist. Het concept kernproblemen (Onstenk e.a. 1990) vormt volgens ons een 

aanknopingspunt om de complexiteit van de beroepspraktijk meer tot zijn recht te laten 

komen. Kernproblemen zijn problemen en dilemma's die centraal staan in de 

beroepsuitoefening. Er zijn geen kant en klare oplossingen voor en er is sprake van 

keuzeprocessen waarin een beroepsbeoefenaar zowel moet beschikken over kennis als over 

vaardigheden. De oplossingen van deze kernproblemen worden mede bepaald door de 
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situatie. Om de volledige complexiteit van een beroep tot zijn recht te laten komen is het 

o.i. noodzakelijk de mogelijkheden te bekijken om kernproblemen te formuleren naast of 

als onderdeel van de eindtermen van initiële beroepsopleidingen. Onze vraagstelling luidt: 
Is het mogelijk en zinvol de kernproblemen te formuleren waarmee middelbaar opgeleiden 

te maken krijgen, die werkzaam zijn als autotechnicus, eerste autotechnicus of 

werkplaatschef in garages in de autobranche. En over welke (combinaties van) 

sleutelkwalificaties moeten deze beroepsbeoefenaren beschikken om  kernproblemen op te 

lossen. 

 
Methode 
In 20 garages zijn in totaal 30 interviews afgenomen bij o.a. werkplaatschefs, eerste 

autotechnici en  autotechnici. Bij de keuze van de garages is er rekening mee gehouden dat 

zowel grote als kleine garages en zowel dealers als universelen werden bezocht. Verder 

werden zowel beginnende als ervaren beroepsbeoefenaren geïnterviewd. In de interviews 

werd ingegaan op de grootte en organisatie van de garages, de opleiding en verdere scholing 

van de beroepsbeoefenaar en met name op de invulling van zijn beroep in deze 'setting'.  

Kernproblemen van beroepsboefenaren werden in kaart gebracht door systematisch navraag 

te doen naar hun hoofdtaken en daarbinnen naar  situaties en momenten waarop zich wel 

eens moeilijkheden voordeden. Volledige handelingen van beroepsbeoefenaren (plannen, 

handelen, reflecteren) vormden voor ons het uitgangspunt van de invulling van het beroep. 

Vervolgens werd gevraagd naar de expliciete combinaties van kennis en vaardigheden die 

nodig waren om deze kernproblemen op te lossen. Bij dit doorvragen werd de brede range 

van sleutelkwalificaties, die Van Zolingen (1995) heeft geformuleerd en ingedeeld in 6 

dimensies: de algemeen-instrumentele dimensie, de cognitieve dimensie, de 

persoonlijkheidsdimensie, de sociaal-communicatieve dimensie, de sociaal-normatieve 

dimensie en de strategische dimensie, als uitgangspunt genomen. 

 

Resultaten 
De kernproblemen van de verschillende beroepsbeoefenaren binnen de autobranche 

verschillen in moeilijkheidsgraad en in aard. Naarmate een beroepsbeoefenaar verder groeit 

in zijn loopbaan, worden de kernproblemen in de eerste plaats gecompliceerder en moet hij 

over een breder pakket van sleutelkwalificaties beschikken om goed te kunnen blijven 

functioneren. In de tweede plaats wordt een beroepsbeoefenaar die doorgroeit 

geconfronteerd met andere kernproblemen. Een autotechnicus moet bijvoorbeeld precies 

weten hoe hij het beste een grote onderhoudsbeurt kan aanpakken. Het oplossen van 

kernproblemen heeft voor hem te maken met het snel en efficiënt verrichten van 

routinehandelingen. Daar tegenover staat dat een eerste autotechnicus te maken krijgt met 

het stellen van diagnoses bij soms moeilijke storingen in auto's. Er wordt met name 

aanspraak gemaakt op zijn cognitieve vermogen voor het oplossen van kernproblemen. 

Tenslotte wordt een werkplaatschef belast met alle problemen die zich in of in relatie tot de 

werkplaats voordoen en hij lost deze zelf of in overleg met anderen op. Hét kernprobleem 

van de werkplaatschef is dat hij moet kunnen inschatten welk probleem hij het eerste moet 

oplossen. Prioriteiten kunnen stellen en goede time-management zijn naast uitstekende 

sociale vaardigheden en technisch inzicht de essentiële sleutelkwalificaties waarover een 

goede werkplaatschef moet beschikken. 
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Conclusie 
Uit het onderzoek in de autobranche komt naar voren dat het formuleren van 

kernproblemen mogelijk is en inzicht geeft in de complexiteit van de beroepspraktijk van 

en de verschillende combinaties van kennis en vaardigheden, waarover een 

beroepsbeoefenaar van middelbaar niveau in de autobranche moet beschikken om goed te 

kunnen functioneren in zijn beroep. 

 

Referenties 
Nijhof, W.J. & Streumer, J.N. (1994). Verbreed beroepsonderwijs. De Lier: ABC. 

Onstenk, J. e.a. (1990). Leerprocessen in stages. Amsterdam: SCO. 

Warmerdam, J. (1993). Werkgelegenheid, arbeid en scholing in de  autoreparatie- en 

distributiesector. Nijmegen: ITS. 

Zolingen, S.J. van (1995). Gevraagd: sleutelkwalificaties. Een studie van 

sleutelkwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs.(diss.), Nijmegen: UDN. 

 

 

 

De loopbaan na het MBO van voortijdige schoolverlaters 
 

T. van Batenburg, GION/RUG Groningen 

 

Voortijdig schoolverlaten (VSV) wordt gezien als een maatschappelijk probleem. Om er iets 

aan te doen, heeft de regering een grootscheepse campagne opgezet. Met spotjes op de 

televisie en boodschappen op de radio wordt deze moeilijk te bereiken "doelgroep" 

gestimuleerd om de hulptelefoon te bellen, zich te melden voor een "arbeidsmarkt gericht 

scholingstraject" of terug te keren naar school waar "altijd een leraar naar ze wil luisteren". 

Deze problematiek speelt vooral in de grote steden onder allochtone jongeren in het speciaal 

beroeps onderwijs, die het risico lopen zonder enige kwalificatie uit te vallen en in het 

hulpverleningscircuit terecht te komen of dreigen af te glijden naar de (kleine) criminaliteit. 

De vraag is wat er met jongeren gebeurt die op het MBO uitvallen. Zijn er voor deze groep 

ook redenen tot zorg?   

In de paper zal worden ingegaan op het verloop van de loopbaan van MBO-leerlingen die de 

school waarop ze zijn ingestroomd, voortijdig d.w.z. zonder diploma, hebben verlaten 

(VSV'ers). Bij deze (ex-)leerlingen zijn in het kader van het MBO-cohortonderzoek (MTO, 

MEAO, MDGO, N= 5938 waarvan 45% VSV'ers, start leerjaar 1 in 1987) op school enkele 

en na het verlaten van de school twee vragenlijsten afgenomen: één ruim een jaar na 

schoolverlaten (Vervolgmeting 1: VM1) en één ruim drie jaar na school verlaten 

(Vervolgmeting 2: VM2).  

De gehanteerde operationele definitie van voortijdig school verlaten, draagt het probleem in 

zich dat VSV'ers hun loopbaan vervolgen op een andere school van gelijk of lager niveau. 

T.a.v. het interne rendement impliceert dit -wanneer er rekening wordt gehouden met de 

vervolgloopbaan- dat het interne rendement van het schoolsysteem hoger wordt dan wanneer 

hier geen rekening mee wordt gehouden (zie: van Batenburg, 1996). Ingegaan wordt op de 

redenen die de leerlingen geven voor hun voortijdig verlaten van de school. Deze redenen 


