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worden opgeleid om uiteindelijk als professional het beroepsveld te betreden, voorzien van een
stevige theoretische bagage maar ook met vakmanschap, een onderzoekende houding en een
brede blik op de context waarin zij opereren. De opleiding biedt daartoe specifieke vakken maar
is ook gericht op een meer algemene vorming, de tegenwoordig veelbesproken bildung.
In een reeks van vier publicaties wil de onderzoekslijn ‘Responsive Finance’ van de Hogeschool
van Amsterdam, lectoraat Corporate Governance & Leadership, een aantal thema’s onder de
loep nemen die centraal staan in het debat over de beroepsmatige vorming van studenten die
bedrijfseconomische opleidingen volgen.
Deze publicatie behandelt het thema professioneel vakmanschap. Judith Zielstra betoogt dat dit
op zich een ongelukkige term is en dat we beter kunnen spreken van vakbekwaamheid. Om die
te bereiken is een juiste balans tussen vakspecifieke kennis en de meer algemene bildung
belangrijk. Gert de Jong benadrukt het belang van praktische kennis en van reflectie: nadenken
over eerdere ervaringen en wel zo, dat die eerdere ervaringen als leermomenten kunnen
dienen voor toekomstig handelen. Frank Jan de Graaf, ten slotte, richt zich op processen van
besluitvorming en laat zien hoe in de theoretische benadering van de economie onvoldoende
aandacht is geweest voor de context waarin beslissingen worden genomen en voor waarden
die hierbij een rol spelen.

VAKBEKWAAMHEID EN DE PROFESSIONAL IN FINANCE & ACCOUNTING

Kenmerkend voor een hbo-opleiding is de verwevenheid van theorie en praktijk. Studenten

VAKBEKWAAMHEID
EN DE PROFESSIONAL
IN FINANCE & ACCOUNTING
G.P. de Jong
F.J. de Graaf
J. Zielstra

Het eerste deel van deze reeks richtte zich op de algemene vorming van de studenten en
verscheen in 2014: Bildung en de professional in finance & accounting (Zielstra, de Jong,
Krabbe, & de Graaf, 2014). De twee laatste publicaties stellen de thema’s onderzoekend
vermogen, en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie aan de orde.

© 2016, Hogeschool van Amsterdam

Faculteit Business en Economie

ISBN 9789463010566

CAREM
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam
Tel: 020-595 2312
www.hva.nl/carem

OM_Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd All Pages

9 789463 010566

DE JONG, DE GRAAF & ZIELSTRA

Hogeschool van Amsterdam

CREATING TOMORROW

24-3-2016 13:45:01

VAKBEKWAAMHEID
EN DE PROFESSIONAL
IN FINANCE & ACCOUNTING

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 1

25-3-2016 15:46:45

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 2

25-3-2016 15:46:45

VAKBEKWAAMHEID
EN DE PROFESSIONAL IN
FINANCE & ACCOUNTING
G.P. de Jong
F.J. de Graaf
J. Zielstra

LECTORAAT CORPORATE GOVERNANCE & LEADERSHIP

Maart 2016

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 3

25-3-2016 15:46:46

COLOFON

Eindredactie: Ton Guiking
Hogeschool van Amsterdam
Faculteit Business en Economie
CAREM
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam
Tel: 020-595 2312
www.hva.nl/carem
Omslagfoto: Shutterstock
ISBN: 978-94-6301-056-6
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever, de auteurs en het lectoraat Corporate Governance & Leadership
(in finance and accounting) van de Hogeschool van Amsterdam.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, mircofilm or any other means
without written permission by the Publisher and Authors.

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 4

25-3-2016 15:46:46

INHOUDSOPGAVE
Inleiding7
Vakbekwaamheid als focus, vakmanschap als perspectief

13

Een kritische reflectie op professioneel vakmanschap
in het opleidingsprofiel bedrijfseconomie
Judith Zielstra
1

Inleiding

14

2

Er was eens…professioneel vakmanschap

16

3

Vakmanschap in de literatuur

19

4

Wanneer ben je vakbekwaam?

31

5

Mijn visie

36

6

Betekenis voor het vak Professionele Vaardigheden

46

7

Tot slot

58

Vakbekwaamheid en reflectie

63

Gert de Jong
1

Professional als rol

64

2

Vijf stappen naar vakbekwaamheid

65

3

Praktische wijsheid

68

4

Reflectie

70

5

Tussenbalans

75

6

Noodzaak van reflectie

75

7

Reflectie in de opleiding

77

8

Conclusie

86

Vakmanschap in economie en management

91

Hoe professionals hun dominante denkmodellen in de praktijk toetsen
Frank Jan de Graaf
1

Inleiding

92

2

Academische theorie en besluitvorming

93

3

Reflective practicioner: over verbinden en integreren

98

4

Naar een onderbouwde beslissing: hoe de professional in de praktijk toetst

103

5

Concluderende opmerkingen

107

Inhoudsopgave | 5

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 5

25-3-2016 15:46:46

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 6

25-3-2016 15:46:46

INLEIDING
Opleidingen op het gebied van finance & accounting moeten voldoen aan de standaard zoals
die door de toenmalige HBO-raad is opgesteld:
De standaard houdt in dat een opleiding tot hbo-bachelor er voor zorg dient te dragen
dat studenten een gedegen theoretische basis verkrijgen, dat zij het onderzoekend
vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van het beroep, dat zij over voldoende professioneel vakmanschap beschikken, en
tenslotte de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een
verantwoordelijke professional.
(LOOBE, 2012)
Kort gezegd: wie afstudeert als financieel professional moet theoretisch onderlegd zijn maar
ook een aantal andere kwaliteiten bezitten om zich als professional te kunnen presenteren.
Aan welke eisen een student op theoretisch gebied moet voldoen – daarover is relatief
eenvoudig overeenstemming te bereiken. Maar wat die andere kwaliteiten betreft, en hoe die
samenhangen met de theoretische kennis – dat blijkt lastiger te bepalen.
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Juist die vorming, vaak aangeduid met ‘bildung’ – of, als het meer specifiek over het beroep
gaat: ‘ausbildung’ – staat de laatste tijd in de belangstelling in het hoger onderwijs.1
Het resulteerde onder andere in de oprichting van de Bildung Academie in 2015. En bij de
opening van het academisch jaar 2015/2016 werd (volgens NRC Handelsblad) op minstens
vijf plaatsen bildung als thema van de openingsrede gebruikt (Huygen, 2015). Al eerder,
op 28 januari 2014, werd het boekje Bildung en de professional in finance & accounting
(Zielstra, de Jong, Krabbe, & de Graaf, 2014) gepresenteerd tijdens een studiedag op
de Hogeschool van Amsterdam, georganiseerd door de opleidingen op het gebied van
finance & accounting en het lectoraat Corporate Governance & Leadership. Hierin werken
de auteurs uit hoe bildung binnen de opleidingen van finance & control – in het bijzonder
Bedrijfseconomie – een plek kan krijgen.
Na de presentatie van deze publicatie over bildung kwam het idee op om dit het eerste deel
te laten zijn uit een serie publicaties die een aantal thema’s onderzoekt die verwoord staan in
de HBO-standaard. Het betreft:
–

professioneel vakmanschap

–

onderzoekend vermogen

–

beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

Het voorliggende, tweede deel van de reeks richt zich op professioneel vakmanschap.
De andere twee onderwerpen komen in de nog te verschijnen publicaties aan de orde.
De genoemde thema’s raken de beroepsvorming, ook wel aangeduid met ausbildung. Niet
iedereen maakt het onderscheid tussen bildung en ausbildung. Waarover men het wel eens
is, is dat er tegenwoordig van professionals een brede vorming wordt verwacht. Men moet
meer kunnen dan alleen specialistische vakkennis beheersen. Dat wordt wel aangeduid als het
ontwikkelen van een T-profiel. Toentertijd formuleerden we dat als volgt:
Het [T-]profiel houdt in dat de opleiding studenten opleidt tot een vakspecialist met
een gedegen theoretische bagage (diepgang, de verticale lijn) die tevens de breedte
van de organisatie kan overzien en de organisatie in zijn maatschappelijke context kan
zetten (breedte, horizontale lijn).2 Deze oriëntatie in de breedte betreft het ontwikkelen

1

In navolging van Van Stralen en Gude (2012) schrijven we hier het van oorsprong Duitse woord
Bildung met een kleine letter (bildung, dus), om aan te geven dat we dit als leenwoord in het
Nederlands opnemen.

2

Het gaat hier om de verticale en horizontale lijn van de letter T, de ‘naamgever’ van het model.
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van onderzoekend vermogen, het vergroten van het professioneel vakmanschap en
het kunnen handelen vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie en ethisch besef.
(Zielstra et al., 2014, p. 13).
Bij de uitwerking van professioneel vakmanschap, zo zal blijken, komen ook de thema’s
beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie, en onderzoekend vermogen aan de orde, beide
onderwerp van de nog te verschijnen publicaties. Bildung, ausbildung en de drie thema’s van
de hbo-standaard zijn namelijk wel te onderscheiden, maar niet te scheiden onderwerpen.
De auteurs van deze bundel bespreken het thema professioneel vakmanschap in het
kader van de opleidingen op het gebied van finance & accounting van de Hogeschool van
Amsterdam. Het gaat hierbij om de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Financial Services
Management (FSM), Accountancy, en Fiscaal Recht en Economie (FRE).
Alle drie de auteurs zijn betrokken op en actief binnen het onderwijs. Daar ligt dan ook
het eerste belang van deze bundel: wat moeten we studenten leren om hen voldoende
toegerust de arbeidsmarkt op te sturen? Bij de beantwoording van die vraag gaat het om
twee op elkaar inwerkende bewegingen, de ene van opleiding naar werkplek (wat geven we
de studenten mee?), de andere omgekeerd: de inbreng van het werkveld naar de opleiding
(wat vraagt de praktijk?).
Wat het eerste punt betreft: het is zinvol om stil te staan bij de vraag wat in het onderwijs
aan bod moet komen, omdat studenten die vorming en ontwikkeling meenemen in hun
banen en functies. Immers, op momenten dat afgestudeerde studenten zelf beslissingen
moeten nemen in hun werk, is het belangrijk dat ze voldoende zijn toegerust om na te
kunnen denken over wat belangrijk is in bepaalde situaties voor zichzelf en voor anderen
(medewerker/ondernemer) en wat voor beelden ze hebben van (hun bijdrage aan) de
organisatie en de maatschappij. Vervolgens is het belangrijk dat ze op basis van deze
inzichten kunnen handelen. Dat geeft gelijk de maatschappelijke relevantie van de bundel
weer. En zeker in deze tijd: we zien veel achterdocht tegen professionals, of het nu gaat om
bankiers (financials) of ambtenaren. We zijn ervan overtuigd dat als we studenten de juiste
bagage meegeven in de vorm van kennis en houding, ze voldoende toegerust zijn om het
noodzakelijke maatschappelijke vertrouwen weer terug te winnen.
De andere beweging, hoe de ontwikkeling uit het werkveld inwerkt op de opleiding,
is minstens zo belangrijk: wat vraagt het werkveld aan ‘skills, knowledge and abilities’ en hoe
vertalen we dat naar de opleiding? Ook dan gaat het over de maatschappelijke relevantie
want we spelen in op de vragen en wensen van het werkveld; natuurlijk met behoud van de
eigen verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft.
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De drie bijdragen in deze bundel verschillen in karakter. De auteurs zijn weliswaar alle drie
betrokken op het onderwijs, maar ieder in een andere rol en dat kleurt hun perspectief:
De Graaf als lector, De Jong als docent en onderzoeker en Zielsta als docent en zelfstandig
adviseur (buiten de setting van het onderwijs).
Zielstra laat zien dat professioneel vakmanschap eigenlijk een ongelukkige uitdrukking is
– vakmanschap is immers per definitie professioneel. Maar los daarvan, zo betoogt zij, is dit
een term die in het hoger onderwijs niet realistisch is. Op basis van de literatuur onderbouwt
ze haar stelling dat het zuiverder is om te spreken van vakbekwaamheid. Ze gaat in op
de vraag wanneer iemand nu als vakbekwaam te bestempelen is. Haar literatuurstudie
en afwegingen monden uit in een persoonlijke visie op het begrip dat vervolgens wordt
geconcretiseerd in adviezen naar de opleiding. Ze gaat daarbij in op de discussie rond de rol
van bildung, waarbij een juiste vorm van coaching in haar ogen cruciaal is. Ten slotte geeft zij
een voorschot op de verdere ontwikkeling van het vak Professionele Vaardigheden.
De Jong stelt in zijn bijdrage dat professionals niet alleen over kennis moeten beschikken,
maar eveneens over praktische wijsheid. Hij sluit aan bij terminologie die teruggaat tot
Aristoteles, die spreekt over kennis als epistèmè – ‘zuivere’ kennis – en kennis als phronèsis,
de praktische kennis. De Jong bespreekt werk van de gebroeders Dreyfus (1986) en
gaat daarnaast onder meer te rade bij Ruud Abma (Abma, 2011). Daarbij is reflectie een
kernbegrip: nadenken over eerdere ervaringen en wel zo, dat die eerdere ervaringen als
leermomenten kunnen dienen voor toekomstig handelen. Een reflecterende professional
ontwikkelt zo de genoemde praktische wijsheid. Binnen de opleiding tot docenten en
leerkrachten is daarover veel gepubliceerd door Korthagen. De Jong bepleit om de inzichten
die daar verworven zijn ook te benutten in de wereld van finance & accounting.
Daarnaast hecht De Jong aan de didactiek: veel is te leren als het maar op de juiste wijze en in
het juiste perspectief wordt aangeboden. Om dat perspectief aan te duiden, komt hij met een
model voor de opleiding BE waarin hij een aantal documenten die eerder zijn verschenen als
leidraad neemt om zijn punten uit te werken.
In zijn bijdrage aan deze bundel geeft De Graaf de stand van zaken weer binnen de
wetenschappelijke discussie over professionaliteit. Hij werkt dat met name uit naar
besluitvorming waarbij hij een belangrijke stroming uit de literatuur, die van de behavioral
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theory of the firm, als rode draad door zijn stuk laat lopen. Door een beperkte theoretische
benadering van de economie is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht geweest voor de
context waarin professionals beslissingen nemen en de waarden waarop zij hun beslissingen
baseren (De Graaf, 2014). Analyse van de wetenschappelijke inzichten maakt duidelijk hoe dit
in de toekomst wel kan gebeuren.
De Graaf presenteert een model waarin hij rollen van de professional, benaderingen van
evidence-based practice en de theorie rondom besluitvorming bij elkaar brengt.3 Een goede
professional weet zijn aannames over zijn vak steeds weer te toetsen aan de praktijk en
gebruikt daarvoor kennis uit verschillende bronnen. Wetenschappelijke kennis is hier heel
belangrijk, maar kennis van de werkvloer (wat vinden andere professionals en welke kennis
bevindt zich in de organisatie) en kennis van de belanghebbenden evenzeer. Literatuur rond
evidence-based management kan professionals helpen beter onderbouwde – en daardoor
vaak breed gedragen – besluiten te nemen.
Zoals gesteld is deze publicatie het tweede deel van een vierdelige reeks. Deze reeks is het
product van de onderzoekslijn ‘Responsive Finance’ van de Hogeschool van Amsterdam,
lectoraat Corporate Governance & Leadership. Dit programma van de bedrijfseconomische
opleidingen heeft tot doel inzicht te krijgen in het vraagstuk welke eigenschappen belangrijk
zijn voor professionals die werkzaam zijn in financiële functies in het bedrijfsleven en hoe
zij − door gebruik te maken van verschillende financiële en accountingmodellen – kunnen
bijdragen aan duurzame economische groei van ondernemingen in het bijzonder en van de
maatschappij in het algemeen. Voor de curriculumherziening van de opleidingen is dit een
centraal thema.
Bij deze curriculumontwikkeling wordt aangesloten bij een rapport van de NBA-VRC over
de toekomst van de finance professional (NBA-VRC, 2014). Ook hierin komen de thema’s
uit de HBO-standaard (en van deze voorgenomen serie) naar voren onder termen als goed
moreel kompas, integrerend vermogen, ontwikkelingsgerichtheid (innovatief), ‘bedrijfs- en
context bewustzijn’ en financieel leiderschap. Met deze bundel verbindt het lectoraat dus de
ontwikkelingen in het werkveld met het onderwijs en sluit daarmee precies aan bij een van de
taken van een lectoraat aan het hbo: (wetenschappelijke) doordenking van maatschappelijke
thema’s met het oog op het onderwijs.

3

Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op
zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en
doeltreffendheid.
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VAKBEKWAAMHEID
ALS FOCUS,
VAKMANSCHAP
ALS PERSPECTIEF
EEN KRITISCHE REFLECTIE OP PROFESSIONEEL
VAKMANSCHAP IN HET OPLEIDINGSPROFIEL
BEDRIJFSECONOMIE
Judith Zielstra
‘Craftsmanship names an enduring, basic human impulse,
the desire to do a job well for its own sake.’
— Richard Sennett, The Craftsman
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1

INLEIDING

1.1

CONTEXT

De afgelopen jaren hebben in het curriculum van de opleiding Bedrijfseconomie (BE) aan de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) grote veranderingen plaatsgevonden. Niet alleen de eisen
die vanuit de hbo-standaard voortvloeien hebben tot deze veranderingen geleid, maar ook
een interne fusie en de eigen ambitie tot vernieuwing.
De opleiding Bedrijfseconomie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van
het landelijk opleidingsprofiel door het Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie
(LOOBE). Dit opleidingsprofiel is bedoeld als richtlijn voor de vormgeving van de major
van de opleiding, waarbij hogeronderwijsinstellingen vrij zijn in het vormgeven van hun
eigen curriculum. Dit opleidingsprofiel sluit direct aan op de BBA-standaard zoals die in de
standaard van de HBO-raad wordt beschreven (sinds 2011 ook HEO-standaard genoemd).
Hierin wordt duidelijk benadrukt dat een bedrijfseconoom een T-profiel heeft dat borg staat
voor diepgaande vakkennis en een brede algemene en persoonlijke oriëntatie, ofwel een
stevige verbinding tussen hart, hoofd en handen:
De standaard houdt in dat een

Beroepsvorming

opleiding tot hbo-bachelor er voor

Beroepsethiek en
maatschappelijke oriëntatie

Professioneel vakmanschap

Accounting

Evividence-based practice

Werkgebieden

Strategie

Controlling
Operations Management

zorg dient te dragen dat studenten
een gedegen theoretische basis
verkrijgen, dat zij het onderzoekend
vermogen verwerven dat hen in
staat stelt om bij te kunnen dragen
aan de ontwikkeling van het beroep,
dat zij over voldoende professioneel
vakmanschap beschikken, en tenslotte
de beroepsethiek en maatschappelijke
oriëntatie ontwikkelen die past bij
een verantwoordelijke professional.
En vanzelfsprekend is de internationale
dimensie onderdeel van elk onderdeel
van deze standaard. (LOOBE, 2012)
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Bovenstaande betekent dus, dat de opleiding studenten niet alleen wil opleiden tot een
vakspecialist met een gedegen theoretische bagage, maar studenten ook in de breedte wil
ontwikkelen. Dit betreft het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen, het vergroten van
het professioneel vakmanschap en het kunnen handelen vanuit een brede maatschappelijke
oriëntatie en ethisch besef.
Deze ontwikkeling in de breedte wordt binnen de opleiding aangeduid met ‘Beroepsvorming’.
Het beschreven T-profiel is het ijkpunt voor de HvA aangezien dit in de hbo-standaard is
opgenomen. Via Beroepsvorming beoogt de opleiding bij te dragen aan zowel de algemene
theoretische en persoonlijke vorming (‘bildung’) als de professionele vorming (‘ausbildung’)
van de student.

1.2

SCHETS VAN HET VRAAGSTUK

Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan met het geïntegreerde eerstejaars
BE-curriculum. Daarnaast is in 2014 eveneens een driejarige vwo-route gestart die nieuwe
inzichten met zich mee brengt. Beide curricula zijn gestoeld op het hierboven geschetste
T-profiel en hebben daarmee elementen die te relateren zijn aan zowel ‘Werkgebieden’ als
‘Beroepsvorming’.
Nu blijkt de beroepsvormingslijn Professioneel Vakmanschap al geruime tijd een puzzel.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij een vak als Professionele Vaardigheden. Dit dreigt,
door het ontbreken van een duidelijke visie, definiëring en afbakening, een verzameling te
worden van elementen die niet direct met de vier werkgebieden of met de andere twee
beroepsvormingslijnen, Beroepsethiek en Maatschappelijke Orientatie of Evidence Based
Practice, te maken hebben (maar men wel degelijk nuttig vindt voor de student). ‘Anything
goes’ lijkt het gevolg. Woorden als professionele vaardigheden, professionele ontwikkeling,
sociale vaardigheden, beroepsvaardigheden, beroepsoriëntatie en studievaardigheden worden
in deze discussie bovendien allemaal naast en door elkaar gebruikt, zonder expliciet te zijn
over wat daar nu eigenlijk onder wordt verstaan. Om de verwarring compleet te maken, blijkt
Evidence Based Practice in de vwo-route zelfs in het vak Professionele Ontwikkeling te zijn
ondergebracht, wat gezien het T-profiel daar helemaal niet thuis hoort en een geheel eigen
beroepsvormingslijn kent.
Kortom: het is nodig om pas op de plaats te maken en orde te scheppen in Professioneel
Vakmanschap en hier als opleiding een eigen visie op te vormen en een standpunt over in te
nemen. Dit kan dan dienen als gemeenschappelijk referentiekader bij het maken van keuzes
in het curriculum. Daarnaast kunnen (reeds) gemaakte keuzes hieraan worden getoetst.
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1.3

OPBOUW VAN HET STUK

In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij Professioneel Vakmanschap zoals dat in de hbo-standaard
en het landelijk opleidingsprofiel wordt gedefinieerd en uitgewerkt. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 kort uiteengezet wat in de literatuur zoal wordt geschreven over vakmanschap,
waarna in hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op vakbekwaamheid. In hoofdstuk 5 wordt
de afslag gemaakt naar de eigen visie en wordt de balans opgemaakt: welke conclusies
kunnen worden getrokken uit de voorgaande hoofdstukken en wat betekent dit nu voor
de opleiding? Tenslotte staat in hoofdstuk 6 de doorvertaling naar het vak Professionele
Vaardigheden centraal en wordt in hoofdstuk 7 vooruit gekeken.

2

ER WAS EENS…PROFESSIONEEL
VAKMANSCHAP

2.1

HBO-RAAD LANCEERT TERM, MAAR IS WEINIG SPECIFIEK

In 2009 bracht de HBO-raad het document ‘Kwaliteit als opdracht’ uit, waarin de prioriteiten
van de hogescholen voor de komende jaren werden benoemd. Het is in dit stuk, dat de term
professioneel vakmanschap is gelanceerd, als een van de vier kernelementen van de standaard
van de professionele bachelor: gedegen theoretische basis (de horizontale poot in het
T-model hierboven), onderzoekend vermogen, beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie,
en professioneel vakmanschap (de verticale poot) (HBO-raad, 2009).
In deze vier kernelementen is de wens tot meer integratie van en evenwicht tussen ‘bildung’
en ‘ausbildung’ terug te vinden, tussen vorming of persoonlijkheidsontwikkeling aan de ene
kant (de bildung) en beroepskwalificerende trajecten aan de andere kant (de ausbildung).
In het betreffende stuk wordt hierover het volgende gezegd:
Vakmanschap is onlosmakelijk verbonden met de opleidingen die hogescholen verzorgen.
De professionele bacheloropleiding is voor velen de hoogste vorm van beroepsonderwijs
dat zij volgen. Dat betekent dat onze bacheloropleidingen moeten zorgen dat studenten
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de kennis en vaardigheden aanleren die specifiek zijn voor de rol van de professional
in een werkveld. Een goede verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk is
daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Docenten met actuele praktijkervaring en het
inzetten van gastdocenten geven hiervoor de juiste context. De stages bieden studenten
de confrontatie tussen de opgedane kennis en oefeningen met de realiteit van de
eigenlijke beroepspraktijk. Ook het hebben van een internationale oriëntatie maakt
onderdeel uit van het vakmanschap, evenals het beschikken over een ondernemende
houding. (HBO-raad, 2009, p. 18)
Helaas beschrijft deze tekst meer de wisselwerking tussen student, docent en werkpraktijk
dan dat het antwoord geeft op de vraag wat onder professioneel vakmanschap wordt
verstaan. De zin: ‘Dat betekent dat onze bacheloropleidingen moeten zorgen dat studenten
de kennis en vaardigheden aanleren die specifiek zijn voor de rol van de professional in een
werkveld’ biedt enige aanknopingspunten, maar de echte vraag is natuurlijk welke kennis en
vaardigheden dan specifiek zijn voor de rol van de professional in een werkveld. En omdat die
professional en dat werkveld kunnen variëren van logopedist tot bedrijfseconoom, is het niet
verwonderlijk dat de HBO-raad daar verder geen uitspraak over doet.

2.2

LOOBE GEEFT IETS MEER HANDEN EN VOETEN

Op basis van de hbo-standaard is in 2012 het Landelijk Opleidingsprofiel BE BBA opgesteld.
In dit document zijn de vier pijlers van de standaard, dus ook professioneel vakmanschap,
uitgewerkt naar definities en eindkwalificaties voor de BE-opleiding. In dit document
staat het volgende over professioneel vakmanschap vermeld: ‘Beschikt, als startbekwame
beroepsbeoefenaar, over de kennis en vaardigheden (‘Ausbildung’; Wächter, 2012) die
zich kenmerken door een internationale oriëntatie en een ondernemende houding (HBOraad, 2009)’ (LOOBE, 2012, p. 8). Opvallend aan deze beschrijving is, dat het wederom
geen definitie is, maar meer een (behoorlijk vage) ‘eindtoestand’ van een startbekwame
beroepsbeoefenaar (wat dat dan moge zijn).
Verderop wordt daaraan toegevoegd (ibid., p. 9): ‘Voor de BBA wordt onder professioneel
vakmanschap verstaan dat hij/zij op de juiste momenten vasthoudend is en op basis van
argumenten de wet- en regelgeving volgt (“het tonen van een rechte rug”).’ Ook hier wordt
weer een (gedrags)kenmerk van de afgestudeerde student gegeven, maar geen definitie.
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Vervolgens worden de eindkwalificaties op dit terrein weergegeven; zie onderstaande
tabel (ibid., p. 13).
Professioneel vakmanschap
Sociale en communicatieve vaardigheden:
– mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels
– resultaatgerichtheid
– samenwerken
– plannen en organiseren
– adviesvaardigheden (luisteren en overtuigen)
– professioneel kunnen ontvangen van feedback en het geven van feedback (sparringpartner)
–
–
–

samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie,
waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit
en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, multicultureel, collegialiteit, leidinggeven.
communiceren, mondeling en schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare
bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels.
in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities,
informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden
van besluiten.

Kijkend naar deze tabel kun je je afvragen wat nu precies de eindkwalificaties zijn
(de bovenste zes punten, of de onderste drie?), of plannen en organiseren nu sociale
en communicatieve vaardigheden zijn, of resultaatgerichtheid een vaardigheid is of een
persoonskenmerk, of adviesvaardigheden niet te hoog gegrepen zijn en wat de relatie is
tussen de eerste zes en de laatste drie punten. Bij de totstandkoming van deze tabel lijkt
van eenzelfde verwarring sprake te zijn als bij de docenten. De eindtermen lijken een mix te
zijn van vaardigheden, attitudes en persoonskenmerken. Opvallend is, dat hierbij geen link
wordt gemaakt met de (eisen vanuit de) professie. Met andere woorden: het is een generiek
overzicht dat voor ieder andere beroepsgroep zou kunnen gelden.
In de bijlage van het opleidingsprofiel worden tenslotte de ‘traits’ van een afgestudeerde
BBA’er / heo’er beschreven als het gaat om professioneel vakmanschap. Een professionele
vakman of -vrouw kenmerkt zich door de volgende zaken (ibid., p. 18):
–

is innovatief en ondernemend

–

bezit goede adviesvaardigheden

–

beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

–

houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen

–

is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking

–

fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie

–

ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (persoonlijk leiderschap) en draagt bij
aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte.
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Op het eerste gezicht klinkt dit mooi en kun je het er bijna niet mee oneens zijn.
Complicerend is, dat hier net weer wat andere elementen in zitten dan in eerder genoemde
beschrijvingen en dat de vraag rijst in hoeverre je dit in de volle breedte kunt verwachten
van een 22-jarige; deze schets lijkt meer toepasbaar op (zeer) ervaren beroepsbeoefenaren.
De toetsbaarheid van dit profiel lijkt ook niet zo eenvoudig. Verdere uitwerking van wat
we precies verwachten van de student op de eindstreep en welke ontwikkeling deze kan
doormaken in het professioneel vakmanschap lijkt mij wenselijk.

2.3

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Professioneel vakmanschap is een van de pijlers van de hbo-standaard en is daarmee een
belangrijk ijkpunt voor de BE-opleiding. Bij het lanceren van de term door de HBO-raad
is definiëring van professioneel vakmanschap achterwege gebleven, waardoor de hboopleidingen hier een eigen interpretatie van hebben kunnen geven. Voor de BE-opleiding
is in het landelijk opleidingsprofiel echter niet duidelijk aangegeven wat nu wordt bedoeld
met ‘professioneel vakmanschap’. Op verschillende plaatsen in het document worden
verschillende vaardigheden, attitudes en persoonskenmerken beschreven die ‘professioneel
vakmanschap’ zouden moeten afdekken. Van eenduidigheid is dus geen sprake (ook hier lijkt
het ‘anything-goesmonster’ toe te slaan), men lijkt zoekende en dit kan een verklaring zijn
voor de moeilijkheden bij de concrete invulling van het BE-curriculum. Zoveel mensen, zoveel
definities, zo lijkt het. Misschien biedt de literatuur uitkomst.

3

VAKMANSCHAP IN DE LITERATUUR

3.1

PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP ALS SLEETS BEGRIP

Professioneel vakmanschap is zo’n term waar iedereen wel een (goed) gevoel bij heeft,
maar bijna niemand een precieze definitie van kan geven. Googlen op deze term levert
weliswaar duizenden treffers op, maar definities worden niet gegeven en in de hbogerelateerde documenten wordt veelal alleen de omschrijving uit ‘Kwaliteit als opdracht’
letterlijk overgenomen. Dat biedt weinig perspectief. Op boerenverstand kun je je trouwens
ook afvragen wat het bijvoeglijk naamwoord professioneel nu eigenlijk ‘bijvoegt’. Het zou
alleen waarde hebben als er ook zoiets bestaat als onprofessioneel vakmanschap en dat voelt
behoorlijk vreemd. Professioneel vakmanschap is dan ook een pleonasme: ‘professioneel’ is
een overtollige bepaling die je dus ook weg kunt laten.
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Dit aanroeren lijkt wellicht spijkers op laag water zoeken, maar dat is het in mijn ogen
niet. Het raakt de bredere discussie over de populariteit van woorden als professional,
professioneel, professionalisering en professie. Deze termen worden in de dagelijkse praktijk
veelvuldig gebruikt en hebben een veelheid aan betekenissen. Om dit te illustreren een citaat
uit het proefschrift van Hans de Sonnaville waarin hij beschrijft hoe dit eraan toe gaat in de
organisatieadviesbranche:
Er wordt gesproken over een ‘professionaliseringsslag’, die de beroepsgroep doormaakt
en er verschijnt nog steeds een overweldigend aanbod van allerlei opleidingen om
van een organisatieadviseur die zich ‘professioneel’ bezig houdt met adviseren een
‘professional’ te maken door middel van een ‘professionele’ opleiding die natuurlijk door
‘professionals’ wordt gegeven en die een ‘professioneel’ ontwikkelingsprogramma in
gang gaat zetten, met als resultaat dat de organisatieadviseur ‘professioneel’ handelen als
intuïtie gaat ervaren. (De Sonnaville, 2005, p. 74)
Het feit dat een woord als professioneel (en alle afgeleiden) zo gemakkelijk wordt gebruikt,
maakt dat het meer en meer aan betekenis verliest en daarmee verwordt tot een sleets
begrip. Als de focus dan verschuift naar ‘vakmanschap’, is er dan een bruikbare definitie
te vinden?

3.2

VAKMANSCHAP GEDEFINIEERD

Onderstaande definitie van vakmanschap is afkomstig uit het Van Dale woordenboek:
vak·man·schap (het; o)
1 grote bekwaamheid in een vak
Een korte en krachtige definitie, maar ja, wat is nu bekwaamheid in een vak? Oxford
Dictionary geeft ook weinig houvast, de uitleg bij ‘craftsmanship’ levert eenzelfde resultaat:
‘skill in a particular craft’. Volgens Sennett (2008) is vakmanschap een kwaliteit die verankerd
zit in de persoon zelf: ‘an enduring, basic human impulse, the desire to do a job well for its
own sake.’ Sprenger (2011, p. 9) betoogt dat volgens Sennett vakmensen zich niet alleen
met de waarden van hun vak of beroepsgroep verbinden, maar ook hun eigen waarden
en overtuigingen ontwikkelen. Kunnen werken vanuit vakmanschap geeft mensen de
mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. In de ogen van
Sennett biedt vakmanschap een levensvervulling, het draagt bij aan zingeving van het eigen
bestaan. Hij ziet vakmanschap als een kwaliteit die sterk in de persoon zelf zit verankerd.
Vakmensen verbinden zich niet alleen met de waarden van hun vak- of beroepsgroep,
ze ontwikkelen ook eigen waarden en overtuigingen. Hiermee raak je het terrein van
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beroepsethiek, naast professioneel vakmanschap een pijler van ‘beroepsvorming’. Dit laat zien
dat de pijlers eigenlijk niet los van elkaar kunnen worden gezien.
Bent u er nog? Een reality-check is hier op zijn plaats. We hebben het over ‘professioneel
vakmanschap’ in het hbo en over studenten rond de twintig. Hoezo levensvervulling en
zingeving? De realiteit is dat de keuze voor een BE-studie lang niet altijd is ingegeven
door een lang gekoesterde wens om een vakman of -vrouw te worden, een vakbekwame
accountant of controller. Er spelen vaak heel andere motieven: ‘ik ben wel goed met cijfers’,
‘ik weet nog niet goed wat ik later wil’, ‘ik wil later veel geld verdienen’ en ‘mijn ouders
zeggen dat dit goed voor mij is’.
Wat de zaak nog wat ingewikkelder maakt, is dat van ‘de’ BE-professional of ‘de’ BE-professie
geen sprake is. Tijdens en na de studie BE kun je je ontwikkelen tot een ‘financieel
professional’, die werkzaam is als risk manager, controller, analist of administrateur.
‘Financieel professional’ beslaat aldus een breed scala aan beroepen en deze term is daarmee
een stuk minder eenduidig dan ‘verpleegkundige’, ‘fysiotherapeut’ of ‘politieagent’.
Kortom, de BE-opleiding is geen beroepsopleiding die opleidt tot een specifiek beroep.
We leiden generalisten op, geen specialisten, vanuit de overtuiging dat men in de
werkpraktijk steeds meer behoefte heeft aan generalisten met geïntegreerde kennis en
kunde op bedrijfseconomisch terrein.1 De verwachting is, dat in de komende tijd grenzen
tussen traditionele beroepen, vakdisciplines en kennisdomeinen zullen vervagen en de
beroepspraktijk in een steeds hoger tempo nieuwe vormen zal aannemen. Daardoor zal de
behoefte aan wendbare, flexibele generalisten toenemen. Doordat de BE-student in diverse
beroepen terecht kan komen, is er geen vastomlijnde bagage aan professionele vaardigheden
die een startende student in zijn of haar rugzak moet hebben. Wellicht moet de focus
liggen op het identificeren van een aantal kritische situaties die vrijwel iedere student in alle
beroepen in de eerste jaren tegen zal komen. Om er vervolgens naar toe te werken dat de
student hier comfortabel mee is en zich goed in deze situaties kan handhaven. Dit vraagt
uiteraard om een intensieve dialoog tussen opleiding en werkveld.

3.3

HOE VAKMANSCHAP ONTSTAAT

Het ontwikkelen van vakmanschap wordt vaak in verband gebracht met meester-gezelrelaties.
Het bekendste doel van deze relatie is om de gezel gericht een vak te leren (Brockmöller
1

Op een site als O-Net online is bijvoorbeeld een uitgebreide opsomming te vinden van functies met
een bedrijfseconomisch karakter. www.onetonline.org
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et al., 2011). De gezel gaat in de leer bij de meester om uiteindelijk zelf een meester in het
vak te worden. Deze vorm van leren kan enige jaren in beslag nemen. Hierbij kan het gaan
om kennisoverdracht in de vorm van informatie, vaardigheden of attitude, een zogenaamde
Confucius-, Cruijff-, of Churchill-relatie. Brockmöller, gepromoveerd op meester-gezelrelaties,
definieert kennis in dit verband als I x EVA, waarbij Informatie verwijst naar expliciete kennis
en Ervaring, Vaardigheden en Attitude naar impliciete kennis.
Onderzoek naar het ontstaan van vakmanschap heeft geleid tot meerdere modellen en
constructen. Brockmöller verwijst naar het model van Dreyfus en Dreyfus (1981, 2005), waarin
de ontwikkeling van expertise in vijf fasen verloopt (zie figuur).

Fase

Kenmerken

Werkstandaard

Autonomie

Beginner

Naleven van regels
en plannen. Weinig
situationele perceptie.

Geen eigen oordeel.
Waarschijnlijk
onbevredigend tenzij onder
nauw toezicht.

Nauwlettend toezicht of
instructie nodig.

Gevorderd

Actie gebaseerd op
Waarschijnlijk worden
kenmerken of aspecten. eenvoudige taken
Situationele perceptie
aanvaardbaar afgerond.
nog beperkt. Alle
aspecten krijgen evenveel
belang.

Competent

Weet om te gaan met
Geschikt voor het doel maar In staat om de meeste taken
verfijning kan ontbreken.
uit te voeren naar eigen
drukte. Ziet acties
oordeel.
gedeeltelijk in termen
van langetermijndoelen.
Heeft gestandaardiseerde
en routinematige
procedures.

Bedreven

Ziet wat in een situatie
het belangrijkste is.
Neemt afwijkingen waar
van normaal patroon.
Stelregels afhankelijk van
situatie.

Volledig aanvaardbaar
niveau wordt routinematig
bereikt.

In staat om volledige
verantwoordelijkheid te
nemen voor eigen werk, en
anderen te coachen.

Expert

Gaat niet meer af op
regels, richtlijnen,
stelregels. Begrip
van situaties en
besluitvorming intuïtief.
Visie op wat mogelijk is.

Uitstekende resultaten
worden met relatief gemak
bereikt.

In staat om verantwoord
voorbij bestaande
standaarden te gaan en eigen
interpretaties te maken.

In staat op eigen oordeel
sommige stappen uit te
voeren maar voor hele taak is
begeleiding nodig.

Vijf fasen van vaardigheid en hun kenmerken. Ontleend aan Dreyfus en Dreyfus, in: Brockmöller
et al., (2011).
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Uniek aan dit model is, dat hierin expertise wordt gezien als het ontwikkelen van abstracte
regels naar het kunnen werken met specifieke cases. De oplettende lezer zal het automatisch
of intuïtief worden van de kennis ook zien terugkomen in het veelgebruikte model van
(on)bewuste (on)bekwaamheid.
Beginner – In deze fase begint het instructieproces met het uitkleden van de taak totdat
alleen de contextvrije delen onderdelen overblijven die de leek kan herkennen zodat hij over
de noodzakelijke vaardigheden beschikt.
Gevorderd beginner – Vervolgens krijgt de beginner de regels die de acties behorende bij de
onderdelen bepalen, zoals een computer de regels van een programma volgt. Zonder context
zal het slechts volgen van de regels niet leiden tot een geweldige prestatie. Pas wanneer de
beginner ervaring opdoet met de situatie in de praktijk, zal gestart worden met het begrijpen
van de context. Hij zal ‘als dit, dan dat’- regels kunnen formuleren.
Competent – Om in deze fase te komen, is (persoonlijke) betrokkenheid nodig. Hier gaat het
om de bereidheid om verder te kijken dan generieke regels en procedures.
Bedreven – In deze fase kan de persoon diverse situaties en de daarbij behorende reacties
onderscheiden. De beredeneerde reacties zijn nu vervangen door intuïtieve reacties.
Expert – De expert ziet niet alleen wat er moet gebeuren, maar ziet ook direct hoe hij daar
moet komen. Het verschil tussen een bedreven persoon en een expert is dat de bedreven
persoon na intuïtief de situatie ingeschat te hebben nog altijd moet beslissen wat hij gaat
doen en derhalve terug moet vallen op algemene regels.
Dit sluit aan bij wat Schön (1983 p. 49) betoogt over een vakman:
(…) the workaday life of the professional depends on tacit knowledge-in-action. Every
competent practitioner can recognize phenomena – families of symptoms associated with a
particular disease, peculiarities of a certain kind of building site, irregularities of materials or
structures – for which he cannot give a reasonably accurate or complete description. In his
day-to-day practice he makes innumerable judgements of quality for which he cannot state
the rules and procedures. Even when he makes conscious use of research-based theories
and techniques, he is dependent on tacit recognitions, judgments and skillful performances.
Hoewel de exacte grenzen van bovengenoemd fasemodel niet duidelijk zijn, kan het wel enige
houvast geven voor de BE-opleiding. De vraag die zij zich dient te stellen, is op welk niveau
de student op het moment van afstuderen zou moeten zijn aanbeland. Ik heb het gevoel, dat
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studenten op zijn best gevorderde beginners zijn, waarbij de ene student al wat meer richting
‘competent’ beweegt dan de andere. Individuele betrokkenheid, leergierigheid, een reflex om
verder te kijken dan de neus lang is en reeds opgedane praktijkervaring maken hier het verschil.
3.3.1

VOORWAARDEN VOOR HET INZETTEN VAN MEESTER-GEZELRELATIES

Brockmöller (2011) betoogt dat meester-gezelrelaties zeer breed toepasbaar zijn en effectief
kunnen zijn in velerlei contexten en situaties. Zij geeft een (niet limitatieve) opsomming van
voorwaarden voor goede toepassing van een meester-gezel relatie:
–

Er is sprake van cruciale, impliciete kennis die niet relatief eenvoudig kan worden
overgedragen door deze van buiten te halen of door expliciet te leren (bijvoorbeeld
formeel leren of door een boek te lezen).

–

Er is een expert aanwezig of er kan een geschikte expert geselecteerd worden.
Deze expert is niet ‘over de datum’, het betreft een expert van wie men de kennis wil
behouden.

–

Er is genoeg tijd en er zijn voldoende middelen aanwezig om de meester-gezelrelatie
toe te passen.

–

De organisatie ondersteunt en faciliteert de relatie.

–

Er is een infrastructuur aanwezig die de meester en gezel kunnen gebruiken.

Wanneer je deze voorwaarden afzet tegen de dagelijkse praktijk, is mijn conclusie dat het
gat tussen ideaal en realiteit behoorlijk groot is. De realiteit bij de BE-opleiding is, dat er
600 eerstejaarsstudenten zijn, waardoor van intensieve, individuele relaties tussen docent
en student geen sprake is. In deze fase vindt het opbouwen van een meer individuele relatie
vooral plaats tijdens projecten. Pas in het derde en vierde jaar intensiveert de relatie wanneer
studenten individueel worden begeleid bij (afstudeer)opdrachten in de praktijk. Bovenstaande
voorwaarden roepen ook veel vragen op. In hoeverre is er sprake van cruciale, impliciete
kennis die moet worden overgedragen en waar gaat het dan precies om? Wat verstaan we
precies onder experts en hebben we die in huis of zijn ze ‘over de datum’?

3.4

VAKBEKWAAMHEID ALS FOCUS, VAKMANSCHAP ALS PERSPECTIEF

Kijkend naar wat de HBO-raad zegt over professioneel vakmanschap en hoe dit is doorvertaald in het BE-opleidingsprofiel, krijg ik het gevoel dat de term ‘vakmanschap’ wellicht te
pretentieus en te ambitieus is – zeker in het licht van definities zoals die van Sennett en het
jarenlange proces dat Brockmöller benadrukt. De indruk wordt gewekt, dat tijdens een vierjarige hbo-opleiding vakmanschap kan worden verworven. Als je daarbij optelt dat er op dit
moment binnen de BE-opleiding (nog) niet volledig kan worden voldaan aan de voorwaarden
van een effectieve meester-gezelrelatie, is ‘vakmanschap’ wellicht niet de meest zuivere term.

24 | Vakbekwaamheid en de professional in finance & accounting

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 24

25-3-2016 15:46:48

Is dit reden om dit gedachtegoed dan helemaal los te laten? Nee. Meer realistisch is het om te
streven naar een startbekwame student, wat betekent dat hij of zij de houding en basiskennis
en -vaardigheden bezit die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen. Tijdens de opleiding
verwerft de student geen vakmanschap, maar hij ontwikkelt dit in het werk na de opleiding.
Ik sluit mij aan bij wat Sprenger (2011, p. 17) hierover stelt:
Vakmensen bouwen tijdens het werken routine en handelingssnelheid op en krijgen
steeds meer ‘ervaring’ doordat ze dagelijks in vele verschillende werksituaties terecht
komen. Bovendien breidt hun handelingsrepertoire uit omdat ze ook steeds verschillende problemen moeten oplossen. In deze ontwikkelingsfase van het vakmanschap leert
de vakman meestal ook de dieperliggende waarden en opvattingen kennen die bij de
beroepsgroep horen. Vandaar het belang voor vakmensen om met collega’s op te trekken, tijdens het werk en gedurende de deelname aan bijscholing en verdiepingscursussen.
Hierbij wordt door Aalsma (2011) opgemerkt, dat vakmanschap niet uitsluitend te maken
heeft met werk dat je met je handen uitvoert. Vakmanschap komt in alle beroepssoorten
voor en heeft meer te maken met de mate waarin iemand in staat is om binnen zijn of
haar vakgebied om te gaan met meer en minder complexe arbeidsproblemen. Of iemand
uiteindelijk een vakman of -vrouw genoemd wordt, wordt uitsluitend bepaald door de
beroepsgroep zelf. Er is onderling een bepaalde overeenstemming bij de betrokken partijen
over wat vakmanschap in de beroepsgroep inhoudt.
Aalsma (2011) concludeert, dat voor het beroepsonderwijs de term ‘vakbekwaamheid’ meer
gerechtvaardigd is dan de term ‘vakmanschap’. Tijd en ervaring maken het verschil tussen
beide begrippen. Vakmanschap laat zich pas zien als vakbekwaamheid zich verder heeft
ontwikkeld: jarenlange ervaring doet er toe om vakman te worden genoemd. Zij betoogt
dat het beroepsonderwijs beginnend beroepsbeoefenaren oplevert die zich meestal nog
middenin het proces van ‘vakbekwaam worden’ bevinden als zij de opleiding voltooien.
De focus van de BE-opleiding zou dus moeten liggen op het ontwikkelen van vakbekwaam
heid, omdat vakmanschap zich pas na een aantal ervaringsjaren in het vakgebied ontwikkelt.2
‘Vakmanschap is geen doel op zich, behalve dan als lonkend perspectief voor de toekomst,’
aldus Aalsma (2011, p. 48).

2

NB: hier wordt dus niet gepleit voor een eenzijdige focus op ‘ausbildung’ binnen de opleiding,
waarbij geen aandacht uitgaat naar bildung. Evenwicht hierin is essentieel. Hier wordt bedoeld dat
in het licht van ‘ausbildung’ een focus op vakbekwaamheid in plaats van vakmanschap wellicht meer
perspectief biedt.
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3.5

WAT IS VAKBEKWAAM GEDRAG

Omdat de definitie van vakbekwaam volgens Van Dale ook niet veel verder reikt dan
‘zijn vak volledig verstaande’, geeft het omschrijven van vakbekwaam gedrag wellicht meer
handvatten. In dit kader haalt Aalsma (2011) voormalig hoogleraar Onderwijskunde Van der
Sanden aan. Volgens Van der Sanden betekent vakbekwaam gedrag dat je in beroepssituaties
in staat bent om te kunnen oordelen, anticiperen, handelen en leren. Hij benadrukt dat het
altijd gaat om een persoonlijke bekwaamheid:
Om vakbekwaam gedrag te kunnen vertonen, heeft iemand een persoonlijk
referentiekader nodig van waaruit leer- en werkgerelateerde situaties worden
geïnterpreteerd en dat richting geeft aan het gedrag daarin. Dat referentiekader bestaat
uit een min of meer samenhangend geheel van kennis (vaak impliciet), inzichten,
opvattingen, acties die verricht kunnen worden, te verwachten effecten en belangrijke
uitgangspunten. Daarnaast spelen natuurlijk persoonskenmerken, arbeidsattitude en
ambitie een rol bij het al dan niet vakbekwaam worden of zijn. (Aalsma, 2011, p. 49)
Aalsma merkt hierover op, dat vakbekwaamheid uitdrukkelijk niet alleen gaat over
competenties, waarbij vooral het handelen centraal staat. Oordelen, anticiperen en leren
worden naast handelen als belangrijke aspecten van vakbekwaamheid neergezet. Er is een
onderlinge samenhang van vermogens nodig om bekwaam te worden, om ergens goed in te
worden. Het competentieonderwijs heeft er echter toe geleid, dat er werd (wordt?) gewerkt
met een uitvoerige lijst van ‘af te werken’ competenties die je los van elkaar lijkt te kunnen
aanleren. Van der Sanden formuleert het nadeel van een focus op competenties treffend:
Het moge duidelijk zijn dat een accent op het leren integreren zich niet verdraagt met
het idee dat competenties afvinkbare vaardigheden zijn die je in een specifieke periode
naast elkaar kunt programmeren. In het competentie vocabulaire passen geen uitspraken
als: ‘Die competentie heb ik al gehad’, ‘Voor de kerst doen we de sociale competente,
daarna de didactische’, ‘Hoeveel competenties moet jij nog? Ik hoef er nog maar een’.
(Aalsma, 2011, p. 52)
Aalsma betoogt dat het ontwikkelen van vakbekwaamheid de vorm heeft aangenomen van
competentiegericht onderwijs, juist omdat het kernbegrip ‘competenties’ de mogelijkheid
blijft bieden om het onderwijs organiseerbaar, deelbaar en controleerbaar te maken:
‘De essentie van de doelstelling, opleiden tot vakbekwame beginnende beroepsbeoefenaren
met samenhang als sleutelwoord, vertroebelt daarmee echter totaal’ (Aalsma, 2011, p. 53).
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Als we de uitwerking van ‘professioneel vakmanschap’ volgens het landelijke
BE-opleidingsprofiel erbij halen, zie je dat deze uitwerking inderdaad erg lijkt op een
‘competentie-uitwerking’: samenwerken, plannen en organiseren, feedback kunnen
ontvangen, overtuigen, etc. Het gevaar is ook, om in op zichzelf staande vakken
(bijvoorbeeld in een vak als Professionele Vaardigheden) deze competenties af te
strepen. Vakbekwaamheid gaat veel verder dan het lijstje met sociale en communicatieve
vaardigheden waar het nu sterk op lijkt. Wanneer het opleidingsprofiel als transitiedocument
wordt gezien, zal verdere herijking en verfijning van ‘professioneel vakmanschap’ een
logische vervolgstap zijn.

3.6

HOE ONTWIKKEL JE VAKBEKWAAM GEDRAG

Uit de literatuur komt naar voren dat het proces van ‘vakbekwaam worden’ in nauwe relatie
moet plaatsvinden met de werkelijke praktijk van het beroep. Aalsma (2011) geeft aan dat
een krachtige, uitdagende en realistische leeromgeving dient te worden ontworpen, waarin
het geheel van de beroepscontext zich manifesteert. Dan zal de neiging verdwijnen om in
(afvinkbare) competenties te spreken.
Wat betekent dit concreet? Aalsma betoogt dat het belangrijk is om expliciet te kijken naar
de fysieke omgeving waarin vakbekwaamheid aangeleerd kan worden. Zij betoogt dat de
uitdaging voor het onderwijs eruit bestaat om leeromgevingen naar leerwerkomgevingen
te transformeren. Een leerwerkomgeving biedt volgens haar de mogelijkheid om het
leren van binnenuit als vanzelfsprekend te laten plaatsvinden en de confrontatie met
meerdere aspecten van het beroep in de context realiseren. Een dergelijke uitdagende
leerwerkomgeving kan helpen voorkomen dat het ontwikkelen van vakbekwaamheid bestaat
uit het leren van een serie afzonderlijke elementen en kan ervoor zorgen dat de logica van
het werken gekoppeld wordt aan de logica van het leren. Een leerwerkomgeving verbindt
sterke kanten van schools leren en de sterke kanten van leren in een echte beroepspraktijk
met elkaar.
Vanuit deze gedachte volstaat een traditioneel klaslokaal niet meer, als samenhang, leren
van binnenuit en de uitoefening van het beroep centraal staan. Bekend voorbeeld van
een dergelijke omgeving is De Waterfabriek, een levensechte leeromgeving die in nauwe
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is ontworpen ten behoeve van de studenten
van het Koning Willem I College in Den Bosch.
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Nu lijkt het misschien of dergelijke onderwijsleeromgevingen alleen zijn voorbehouden aan
(v)mbo-opleidingen, maar dat is niet het geval. In de Waterfabriek werken zowel leerlingen en
studenten van vmbo, mbo en hbo samen in de fabriek op ongeveer zestien leerwerkplekken:
Zij produceren het flesje water, bedenken marketingconcepten, maken verkoopplannen en
zorgen voor de distributie naar de gebruiker. Alle functies en werkprocessen zijn ontwikkeld
in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, waardoor het werk in de Waterfabriek
levensecht is. De leerroutes van de leerlingen worden ontworpen op basis van dit werk en
zijn daarmee niet lineair geordend, zoals in een regulier curriculum. (Aalsma, 2011, p. 59)
Kijkend naar de omvang van de BE-opleiding aan de HvA, waar sprake is van een paar duizend
studenten, rijst de vraag in hoeverre het haalbaar is om leerwerkomgevingen te creëren à la
de Waterfabriek. In dit kader kan de theorie van Zitter en Hoeve (2012) mogelijk handvatten
bieden.
Zitter heeft promotieonderzoek uitgevoerd naar leeromgevingen in het hoger (beroeps)
onderwijs. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het Leeromgeving Ontwerpmodel, dat
behulpzaam kan zijn voor het analyseren en ontwikkelen van een leeromgeving op het
snijvlak van theorie en praktijk, de zgn. ‘hybride leeromgeving’: ‘Een hybride leeromgeving
is gesitueerd in een onderwijsinstelling en heeft tegelijkertijd kenmerken van leren op een
werkplek. Het gaat om project- of opdrachtgeoriënteerde, ICT-ondersteunde leeromgevingen
die kunnen worden gekarakteriseerd als “authentiek”’ (Zitter, 2010, p. 143).
In de figuur (zie hieronder) wordt het model van Zitter en Hoeve (2012) weergegeven.
Enerzijds staat de verticale dimensie voor ‘acquisitie’, waarbij kennis wordt beschouwd als een
product dat kan worden verworven, overgedragen en gedeeld met anderen. Anderzijds staat
‘participatie’, waarbij leren wordt getypeerd als lid worden van een ‘community of practice’
(Sfard, 1998). De acquisitiezijde van deze dimensie sluit aan bij de theorieën uit cognitieve
tradities en de participatiezijde sluit aan bij sociale-culturele tradities
De tweede dimensie verloopt van geconstrueerd naar realistisch. Deze dimensie geeft aan
hoe authentiek leertaken zijn. Geconstrueerde omgevingen worden getypeerd als weinig
authentiek: het gaat om een reconstructie van de rijke werkelijkheid van de maatschappij en
met name van de beroepspraktijk. Richting de realistische zijde van deze dimensie kunnen
geconstrueerde omgevingen authentieker worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
simulatietechnologie of acteurs om de rol van cliënt of patiënt te spelen. Aan de rechterkant
van de dimensie bevinden zich realistische omgevingen die een accurate afspiegeling zijn van
de beroepscontext. In dergelijke omgevingen worden de lerenden ondergedompeld in echte
problemen uit de werkelijke beroepspraktijk. Aan de rechterkant kunnen de lerenden actief zijn
in bestaande, operationele beroepsomgevingen.
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Zitter en Hoeve (2012) betogen dat deze twee dimensies vier kwadranten vormen, elk
met specifieke soorten situaties. Zo passen klassikale, frontale lessen waarbij expliciete,
theoretische kennis wordt overgedragen in het kwadrant geconstrueerde-acquisitie.
Het bespreken of presenteren van werkervaringen om impliciete ervaringskennis te kunnen
expliciteren past in het kwadrant realistische-acquisitie. Groepsopdrachten of simulaties
horen in het kwadrant geconstrueerde-participatie. In het kwadrant realistische-participatie
bevinden zich de meest realistische situaties, zoals werken voor echte, externe klanten
vanuit een schoolse context, maar ook samenwerken met ervaren beroepsbeoefenaars op
bestaande werkplekken.
Op basis van dit model beschrijven Zitter en Hoeve hoe een hybride leeromgeving kan
worden ontwikkeld aan de hand van een aantal stappen, wat echter een complex proces is.
Grofweg bevat dit uit het analyseren van de beroepstaken en het uiteenrafelen van het actor-,
ruimtelijke, instrumentele en tijdsperspectief. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het in de
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praktijk niet eenvoudig blijkt om een brug te slaan tussen opleidingsinstituten en organisaties.
Nieuwenhuis (2013, p. 30) geeft zelfs aan dat onderzoek uitwijst dat het vertrouwen in het
leerpotentieel van de werkplek te optimistisch is:
Conflicterende doelrationaliteiten zijn er debet aan dat leren lastig is in te passen in de
productiecontext van de werkplek. Scholen en arbeidsorganisaties zijn continu op zoek
naar pragmatische oplossingen om de gewenste leerroutes voor studenten richting
vakmanschap te organiseren. (…) De resultaten van onderzoek naar het leerpotentieel
van de werkplek laten onder andere zien dat de samenwerking tussen school en bedrijf
vaak gebrekkig is uitgewerkt, waardoor aansturing, leeropdrachten, verwerking en
beoordeling niet goed zijn gecoördineerd.

3.7

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre op basis van de literatuur meer helderheid kan worden
geschapen over ‘professioneel vakmanschap’, dat een van de pijlers van de hbo-standaard
is. Allereerst werd geconcludeerd, dat het voorvoegsel ‘professioneel’ niet veel toevoegt,
waarna de focus verschoof naar ‘vakmanschap’. Op basis van wat hierover wordt gezegd
en geschreven, werd geconcludeerd dat ‘vakmanschap’ weliswaar geschikt is als lonkend
perspectief voor de BE-opleiding, maar niet als focus. Een focus op ‘vakbekwaamheid’, het
opleiden tot vakbekwame beginnende beroepsbeoefenaren, is realistischer, aangezien het
bereiken van vakmanschap een jarenlang proces is dat niet tijdens de opleiding gerealiseerd
kan worden. Vakbekwaam betekent dat de student in staat is om in beroepssituaties te
kunnen oordelen, anticiperen, handelen en leren.
Er is een onderlinge samenhang van vermogens nodig om vakbekwaam te worden,
om ergens goed in te worden. Dit vraagt om een krachtige, uitdagende en realistische
leeromgeving, waarin het geheel van de beroepscontext zich manifesteert. Een omgeving die
sterke kanten van schools leren en de sterke kanten van leren in een echte beroepspraktijk
met elkaar verbindt. Inmiddels zijn er ervaringen met dergelijke leerwerkomgevingen
(‘hybride leeromgevingen’) waarin vakbekwaamheid zich kan ontwikkelen.
Dit gedachtegoed kan voor de BE-opleiding aangrijpingspunten bieden voor hoe het
onderwijs zodanig kan worden ingericht, dat dit bijdraagt aan de vakbekwaamheid van
de studenten. Op dit moment is al sprake van meer inbedding van de (beroeps)praktijk in
het curriculum en integratie van kennis en vaardigheden (o.a. via beroepsproducten), maar
verdere integratie kan nog verder worden ontwikkeld. Tegelijkertijd zorgen de schaalgrootte
en de huidige huisvesting ervoor, dat er nog veel ‘klassiek’ onderwijs wordt gegeven waarvan
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het leerrendement wellicht niet optimaal is. Daarnaast hebben veel docenten hun ‘eigen’
vak en is een focus op samenwerking en samenhang nog niet vanzelfsprekend in het postfusieproces waarin de opleiding op dit moment verkeert.

4

WANNEER BEN JE VAKBEKWAAM?

4.1

VAKBEKWAAMHEID ALS ‘HELE TAAK’

In het vorige hoofdstuk is gepleit voor een focus op vakbekwaamheid. Dit houdt in dat
een hbo-opleiding zou moeten streven naar het opleiden van studenten tot vakbekwame
beginnende beroepsbeoefenaren. We hebben ook gezien hoe vakbekwaamheid kan worden
ontwikkeld. Het vraagt een krachtige, uitdagende en realistische leeromgeving, waarin
het geheel van de beroepscontext zich manifesteert. Na deze ‘hoe’-vraag, dringt zich de
‘wanneer’-vraag op: wanneer ben je vakbekwaam?
In paragraaf 3.5 is al iets gezegd over vakbekwaam gedrag. Volgens Van der Sanden
betekent vakbekwaam gedrag dat je in beroepssituaties in staat bent om te kunnen oordelen,
anticiperen, handelen en leren. Hiervoor is het nodig een persoonlijk referentiekader te
hebben dat bestaat uit een min of meer samenhangend geheel van kennis (vaak impliciet),
inzichten, opvattingen, acties die verricht kunnen worden, te verwachten effecten en
belangrijke uitgangspunten. Daarnaast spelen natuurlijk persoonskenmerken, arbeidsattitude
en ambitie een rol bij het al dan niet vakbekwaam worden of zijn.
Dat klinkt mooi, maar wat is dan dat samenhangend geheel van kennis, inzichten, etc.?
En hoe zit het dan met de benodigde persoonskenmerken, attitude en ambitie? Ook de
hbo-standaard geeft weinig houvast in deze kwestie en stelt alleen dat het gaat om ‘kennis
en vaardigheden die specifiek zijn voor de rol van de professional in een werkveld’.
Sluijsmans et al. (2014) verschaffen hierin wat duidelijkheid. Zij hanteren de term
‘beroepsbekwaamheid’, die vrijwel exact overeenkomt met mijn ‘vakbekwaamheid’.
De auteurs geven aan dat hiervan sprake is wanneer domeinspecifieke kennis en
vaardigheden worden beheerst, meestal beschreven in taken, rollen, gedragingen,
handelingen, dimensies, resultaten en kennisbases. Deze domeinspecifieke kennis en
vaardigheden voor de startende beroepsbeoefenaar zijn verwoord in termen van te
realiseren eindkwalificaties. Deze eindkwalificaties zijn afgeleid uit het opleidingsprofiel
dat door hogescholen gezamenlijk is vastgesteld. De basis voor dit opleidingsprofiel
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zijn beroepsprofielen, gevalideerd door relevante betrokkenen zoals het werkveld en
vakverenigingen.
De auteurs merken hierbij op, dat vakbekwaamheid moet worden beschouwd als een ‘hele
taak’, die niet kan worden ontrafeld in fragmentarische onderdelen. Onderdelen van een
afstudeerprogramma dienen dus steeds het aantonen van deze bekwaamheid te stimuleren.
Een student zal dus een groot arrangement aan beroepsopdrachten moeten uitvoeren en
een variatie aan prestaties moeten tonen om tot een valide en betrouwbare uitspraak over
vakbekwaamheid te kunnen komen.
De auteurs stellen verder:
Het doel van het afstuderen is om vast te stellen of een student voldoende bekwaam is
om adequaat te handelen in taaksituaties die representatief zijn voor de kerntaken van het
beroep waarvoor wordt opgeleid. Een zorgvuldige analyse van deze kerntaken is nodig
om tot een holistische visie op beroepsbekwaamheid te komen. Het is aan te bevelen
deze beroepsbekwaamheid te vertalen in inspirerende beelden, vignetten of scenario’s.
(Sluijsmans et al., 2014, p. 18)
In onderstaande figuur wordt de gedachtegang van Sluijsmans et al. weergegeven.
AFSTUDEERPROGRAMMA

Beroepsbekwaamheid

moet blijken uit

leidt tot conclusie over

verwoord in
Eindkwalificaties

Prestatie(s)

geoperationaliseerd
in
Prestatiecriteria en
beoordelingsschalen
Beslissingsprocedure(s)

helpen de

leiden tot

Beroepsopdracht(en)

beoordeeld
door
Examinatoren

bepalen scores

Beoordelingsmodel(len)

32 | Vakbekwaamheid en de professional in finance & accounting

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 32

25-3-2016 15:46:49

4.2

HET BELANG VAN BEROEPSOPDRACHTEN EN BEROEPSPRODUCTEN

Om studenten te stimuleren de gewenste vakbekwaamheid en onderliggende
eindkwalificaties te tonen en te beoordelen met de juiste beoordelingscriteria en procedure,
dient volgens Sluijsmans et al. (2014) een set aan beroepsopdrachten te worden ontworpen.
Dat zijn professionele taken waar studenten individueel en/of met anderen actief aan werken.
Deze taken leveren de beoordelaar en de student zinvolle informatie op over de mate van
bekwaamheid en wat er nodig is om deze bekwaamheid verder te ontwikkelen.
Beroepsopdrachten met duidelijke beoordelingscriteria als basis kunnen volgens de auteurs
verschillende vormen aannemen en worden uitgevoerd in veel gevarieerde situaties.
De beroepsopdrachten worden afgeleid van beroeps- en opleidingsprofielen en kunnen
betrekking hebben op een actueel probleem dat zich in een professie voordoet. Men
pleit voor een zorgvuldig ontwerp- en validatieproces in overleg met experts uit het
werkveld omdat deze opdrachten de ruggengraat zijn van een afstudeerprogramma en een
afspiegeling zijn van verwachte eindkwalificaties.
De auteurs betogen dat het zinvol is om beroepsopdrachten te formuleren op basis van
kritische beroepssituaties, omdat het in beschrijvingen van competenties en indicatoren
nog vaak aan context ontbreekt. Voorbeelden van ‘controleerbare’ beroepsopdrachten
zijn casussen, werk- veldopdrachten, simulaties of projecten. Van belang voor een
afstudeerprogramma is dat dit opdrachten omvat die de complexiteit van de beroepspraktijk
representeren. Voorbeelden van ‘oncontroleerbare’ beroepsopdrachten zijn opdrachten die
niet ‘a priori’ kunnen worden ontworpen. Ze zijn onvoorspelbaar en kunnen van de student
meer of minder zelfstandigheid, expertise en inzet vereisen. Meestal zijn dit de opdrachten
die worden uitgevoerd in de stage en zich richten op het doen.
Beroepsopdrachten resulteren in prestaties oftewel beroepsproducten. Deze beroeps
producten zijn een afspiegeling van producten die ook in de beroepspraktijk zullen worden
verwacht.
Opvallend is, dat volgens de auteurs een hbo-opleiding opleidt tot een beroep dat wordt
gekenmerkt door één, maximaal twee soorten beroepsproducten. Dit betreft de kernactiviteit
van dat beroep. Het soort beroepsproduct bepaalt mede welke toetsvorm in het afstuderen
het meest valide is voor het vaststellen van de vakbekwaamheid. Voor de BE-opleiding lijkt
me de definiëring van beroepsopdrachten en -producten nog een flinke uitdaging, vooral
vanwege het generieke karakter van de opleiding.
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In onderstaande figuur worden voorbeelden weergegeven van beroepsproducten in het hbo
(in: Sluijsmans et al., 2014, p. 21).
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Op de vraag: ‘wanneer ben je nu vakbekwaam’, geven Sluijsmans et al. (2014) antwoord door
te stellen dat een student vakbekwaam is als de domeinspecifieke kennis en vaardigheden
worden beheerst. Deze beheersing wordt getoetst middels beroepsopdrachten die nauw
aansluiten bij kritische beroepssituaties.
Opvallend is, dat de auteurs hierbij beroeps- of vakbekwaamheid gelijk stellen aan
‘professioneel vakmanschap’ zoals de HBO-raad dit definieert. Men betoogt: ‘Wanneer deze
[domeinspecifieke, JZ] kennis en vaardigheden worden beheerst, is sprake van professioneel
vakmanschap (HBO-raad, 2009)’ (Sluijsmans et al., 2014, p. 19). Uit mijn betoog in hoofdstuk
3 kan worden opgemaakt, dat dit niet helemaal zuiver is, omdat op basis van de bestudeerde
literatuur over dit onderwerp, vakmanschap bereiken in het hbo niet mogelijk is.
Om het nog ingewikkelder te maken vervolgen de auteurs hun verhaal met: ‘Professioneel
vakmanschap uit zich in professioneel gedrag en professioneel handelen’ (ibid.), zonder
hier verder tekst en uitleg over te geven. Hier bekruipt mij het gevoel zoals omschreven in
paragraaf 3.1: het klinkt mooi, je hebt er een goed gevoel bij, maar wat dat dan precies is,
blijft vaag. Het lijkt erop, dat de auteurs willen aansluiten bij de term die door de HBO-raad
wordt gebezigd, terwijl deze term eigenlijk niet zuiver is – en dus geheel terecht verdergaan
met de term beroepsbekwaamheid!
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Ook is nu duidelijk geworden dat ‘professioneel vakmanschap’, of beter: ‘vakbekwaamheid’,
dus betrekking heeft op het gehele palet aan kennis en vaardigheiden dat een student op
een bepaald beroepsdomein moet bezitten. En hier zit precies de ruis op de lijn die de directe
aanleiding is geweest voor dit betoog. In het opleidingsprofiel is ‘professioneel vakmanschap’
namelijk als onderdeel van de beroepsvormingslijn opgenomen in het T-profiel, terwijl dit
een generiek label is dat op het totale T-profiel van toepassing zou moeten zijn. Immers,
het T-profiel weerspiegelt de totale set aan domeinspecifieke kennis en vaardigheden. Deze
ietwat ongelukkige uitwerking leidt tot begripsverwarring en in de praktijk tot een wat dunne
uitwerking van professioneel vakmanschap die sterk lijkt op een vergaarbak van sociale en
communicatieve vaardigheden. Dit pleit ervoor, om de terminologie in het opleidingsprofiel
en het T-profiel nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen en een aantal zaken duidelijker
te formuleren.
Ondanks deze begripsverwarring, blijft in mijn ogen de focus op vakbekwaamheid als hele
taak die niet kan worden ontrafeld in fragmentarische onderdelen, zoals Sluijsmans et al.
(2014) dit uitwerken, bruikbaar. Het conceptueel model en begrippenkader zoals afgebeeld
in de figuur in de voorgaande paragraaf bieden voor de opleiding goede aanknopingspunten
voor het aantonen van vakbekwaamheid bij studenten. Op dit moment wordt tijdens
de opleiding al toegewerkt naar het opleveren van een aantal beroepsproducten en is
de doorontwikkeling van een beperkte set gevalideerde beroepsopdrachten gaande.
Waar naar mijn mening wel voor moet worden gewaakt, is dat we hierin niet ‘doorslaan’.
Het doorvertalen van beroepsbekwaamheid naar eindkwalificaties en vervolgens naar
prestatiecriteria, beoordelingsschalen en beslissingsprocedures, zoals Sluijsmans et al.
adviseren, kan leiden tot een onhandelbare administratieve moloch waar niemand blij
van wordt.
Essentieel voor het kunnen werken met beroepsopdrachten en -producten, is dat we binnen
de BE-opleiding glashelder hebben wat we hier precies onder verstaan en welke set aan
kennis, kunde, vaardigheden, attitude, etc. nu vereist is om inderdaad een startbekwame
beroepsbeoefenaar te zijn. Zijn onze eisen een goede voorspeller van vakbekwaamheid nu en
in de toekomst? Een voortdurende kritische beschouwing van het huidige curriculum is op zijn
plaats, evenals het kunnen beschikken over de juiste gesprekspartners die weten wat er in het
werkveld speelt en nodig is.
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5

MIJN VISIE

5.1

WAAR STAAN WE?

In de vorige hoofdstukken heb ik ‘professioneel vakmanschap’ aan de hand van literatuur
uitgediept. Directe aanleiding hiervoor zijn de ervaringen met het vak Professionele
Vaardigheden in het huidige eerste jaar en de onduidelijkheid over hoe dit zich nu verhoudt
met de verschillende pijlers in de beroepsvormingslijn. De belangrijkste conclusies waren:
–

Professioneel vakmanschap is een van de pijlers van de hbo-standaard en is daarmee
een belangrijk ijkpunt voor de BE-opleiding. Bij het lanceren van de term door de
HBO‑raad is definiëring van professioneel vakmanschap achterwege gebleven,
waardoor de hbo‑opleidingen hier een eigen interpretatie van hebben kunnen geven.
Van eenduidigheid is dus geen sprake, men lijkt zoekende en dit kan een verklaring zijn
voor de moeilijkheden bij de concrete invulling van het BE-curriculum.

–

Het voorvoegsel ‘professioneel’ voegt niet veel toe. Het feit dat een woord als
professioneel (en alle afgeleiden) zo gemakkelijk wordt gebruikt, maakt dat het meer en
meer aan betekenis verliest en daarmee verwordt tot een sleets begrip.

–

Van ‘de’ BE-professional of ‘de’ BE-professie is geen sprake. Tijdens en na de studie BE
kun je je ontwikkelen tot een ‘financieel professional’, die werkzaam is als risk manager,
controller, analist of administrateur. Kortom, de BE-opleiding is geen beroepsopleiding die
opleidt tot een specifiek beroep. We leiden generalisten op, geen specialisten, vanuit de
overtuiging dat men in de werkpraktijk steeds meer behoefte heeft aan generalisten met
geïntegreerde kennis en kunde op bedrijfseconomisch terrein.

–

Het is passender om over vakbekwaamheid te spreken dan vakmanschap. Vakmanschap
laat zich pas zien als vakbekwaamheid zich verder heeft ontwikkeld: jarenlange ervaring
doet er toe om vakman te worden genoemd. Meer realistisch is het om te streven
naar een startbekwame beroepsbeoefenaar wat betekent dat hij of zij de houding en
basiskennis en -vaardigheden bezit die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen. Het
beroepsonderwijs levert beginnende beroepsbeoefenaren op die zich meestal nog
middenin het proces van ‘vakbekwaam worden’ bevinden als zij de opleiding voltooien.
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–

‘Professioneel vakmanschap’, of beter: ‘vakbekwaamheid’ heeft betrekking op het gehele
palet aan kennis en vaardigheiden dat een student op een bepaald beroepsdomein moet
bezitten. Hier zit de ruis op de lijn die de directe aanleiding is geweest voor dit betoog.
In het opleidingsprofiel is ‘professioneel vakmanschap’ namelijk als onderdeel van de
beroepsvormingslijn opgenomen in het T-profiel, terwijl dit een generiek label is dat op
het totale T-profiel van toepassing zou moeten zijn. Immers, het T-profiel weerspiegelt de
totale set aan domeinspecifieke kennis en vaardigheden.

–

Er is een onderlinge samenhang van vermogens nodig om vakbekwaam te worden. Dit
vraagt om een krachtige, uitdagende en realistische leeromgeving, waarin het geheel van
de beroepscontext zich manifesteert. Een meester-gezelrelatie, waarbij sprake is van een
sterke individuele relatie tussen studenten en docent, kan hierin worden toegepast.

–

Vakbekwaamheid moet worden beschouwd als een ‘hele taak’, die niet kan worden
ontrafeld in fragmentarische onderdelen. Onderdelen van een afstudeerprogramma
dienen dus steeds het aantonen van beroepsbekwaamheid te stimuleren. Een student zal
dus een groot arrangement aan beroepsopdrachten en -producten moeten uitvoeren en
een variatie aan prestaties moeten tonen om tot een valide en betrouwbare uitspraak over
beroepsbekwaamheid te kunnen komen.

In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe ik tegen een aantal zaken aan kijk.

5.2

WAT VERSTA IK ONDER EEN VAKBEKWAME BEGINNENDE
BEROEPSBEOEFENAAR

In mijn ogen is het onze taak om studenten op te leiden tot een vakbekwame beginnende
beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat de student in staat is om in beroepssituaties te kunnen
oordelen, anticiperen, handelen en leren.3 Deze beroepssituaties kunnen uiteenlopend van
aard zijn, omdat wij studenten als generalist opleiden op het terrein van de bedrijfseconomie.
Om dit vakbekwame gedrag te laten zien, is het nodig dat de student een referentiekader
ontwikkelt van waaruit hij of zij leer- en werksituaties interpreteert en dat richting geeft aan
zijn of haar gedrag.

3

Hierbij sluit ik aan bij het gedachtegoed van Van der Sanden, zoals in hoofdstuk 3 beschreven.
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Concreet betekent dit, dat onze studenten na afronding van de studie de specifieke
kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn om in een breed scala aan
bedrijfseconomische beroepen aan de slag te gaan.
Daarnaast zijn onze studenten in attitude en handelingsrepertoire zodanig innerlijk
gevormd, dat zij zich kunnen (door)ontwikkelen tot een kundige, onderzoekende én
verantwoordelijke beroepsbeoefenaar. Kort gezegd proberen we bij de studenten
de ‘juiste reflexen’ te ontwikkelen die een basis vormen voor verdere groei in de
beroepspraktijk.

Beroepsbekwaamheid wordt aldus bereikt door in de BE-opleiding zowel aandacht
aan ausbildung als aan bildung te geven, waarbij deze sterk met elkaar zijn verweven
(zie par. 5.3.1).

5.3

WAT VRAAGT DIT VAN DE BE-OPLEIDING?

Als wij willen dat de student bereikt wat er in bovenstaand kader vermeld staat en willen
aansluiten bij wat er in de literatuur bekend is over ‘wat werkt’ om vakbekwaamheid te
realiseren, ben ik van mening dat we als opleiding een aantal uitgangspunten moeten
formuleren dat we belangrijk vinden en waarvan we geloven dat dit bijdraagt aan het
opleiden van vakbekwame beginnende beroepsbeoefenaren.
5.3.1

FILOSOFIE: BALANS TUSSEN BILDUNG EN AUSBILDING

Zoals gezegd leiden wij studenten op die in een breed scala aan bedrijfseconomische
beroepen aan de slag gaan, bijvoorbeeld als (assistent) accountant, controller, administratief
medewerker, bankmedewerker, etc. Specifieke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig en
het is belangrijk om deze tijdens de opleiding op te doen. Maar er is meer.
Zielstra et al. (2014) betogen dat vanuit de maatschappij de afgelopen jaren vragen zijn
gesteld over het handelen van financiële professionals en de rol van de opleidingen bij
(vermeend) wangedrag van professionals in het vakgebied. Uit actuele casuïstiek blijkt
duidelijk dat de persoonlijke en professionele houding van individuele bestuurders,
managers en medewerkers een grote impact heeft op het functioneren van organisaties.
In het verlengde van deze maatschappelijke ontwikkelingen heeft zich binnen het hoger
onderwijs een discussie ontwikkeld over de maatschappelijke, sociale en ethische oriëntatie
die studenten wordt bijgebracht.
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De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om studenten die zich kunnen ontplooien tot
beroepsbeoefenaren die verschillende rollen kunnen innemen in de functie die zij uitoefenen.
Soms wordt een adviesrol gevraagd, soms een voorschrijvende rol en dan weer een toetsende
of toezichthoudende rol. Dit stelt eisen aan inschattingsvermogen, innerlijke ontwikkeling en
flexibiliteit. Dit is de reden dat de opleiding niet uitsluitend de focus legt op het aanleren van
de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een beroep op bedrijfseconomisch
terrein te kunnen uitoefenen (ausbildung), maar ook op algemene vorming (bildung).
Bildung wordt verschillend gedefinieerd en ausbildung wordt vaak naast bildung gehanteerd.
Ausbildung staat dan vaak voor professionele vorming en bildung voor algemene vorming.
Dit onderscheid wordt soms ook (bewust) niet aangebracht. Ausbildung en bildung worden
dan als niet te scheiden werelden opgevat (Van Rosmalen, 2011). Daarnaast wordt vaak
naast bildung de term ‘vorming’ gehanteerd. Van Stralen en Gude (2012) kiezen voor het
gebruik van de term bildung, wat in hun ogen meer het accent legt op een ontwikkeling van
binnenuit, terwijl bij vorming het accent op een ontwikkeling van buitenaf ligt.
Wij hanteren binnen de opleiding de volgende omschrijvingen: onder bildung verstaan we
het ontwikkelen van waarden, vaardigheden en kennis in de breedste zin van het woord,
dat kan leiden tot oordelen over het schone, ware en goede. Onder ausbildung verstaan
wij professionele vorming: het ontwikkelen van beroepsgerichte waarden, vaardigheden en
kennis dat ook kan leiden tot oordelen over welk professioneel denken en handelen in een
bepaalde situatie wel of niet gewenst is.
Hierbij is het van belang om in onze opleiding de balans te bewaken en niet in een
later stadium door te schieten in bildung. Het is en/en: een sterk fundament van
(beroepsgerelateerde) kennis en vaardigheden is nodig voor succesvolle bildung. Zoals Aleid
Truijens het in Zielstra et al. (2014, p. 37) krachtig verwoordt:
Creativiteit en kritisch denken – precies wat onderwijs moet stimuleren. Maar je kunt pas
iets nieuws verzinnen en zinnige kritiek leveren als je ergens iets van afweet. Niets zo
ergerlijk als überkritische holle vaten. Lessen burgerschap en empathie zijn zinloos als je
niks hebt geleerd over ontsporingen in het verleden en over andere culturen en religies.
Zonder kennis resteert alleen het in het gewenste model kneden van kinderen. Ik weet
niet wat ik erger vind: een robotisering van arbeid of de robotisering van menselijk gevoel
en gedrag.
5.3.2

DE STUDENT ZIEN ALS COLLEGA-IN-DE-DOP

Eerder heb ik al aangegeven, dat er soms een sterke neiging is om studenten wegwijs te
maken, te coachen en te begeleiden. Deze zorg en aandacht kan echter doorschieten in
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maternalisme: vanuit de beste intenties de studenten bemoederend onder de vleugels nemen
en hun toedienen wat goed voor hen is, terwijl die daar zelf niet op zitten te wachten.
Dit raakt het ‘student-beeld’ dat gehanteerd wordt; de ‘bril’ waardoor je kijkt naar een
student. Als je de student ziet als een scholier die geholpen moet worden om te landen in de
‘grote boze hbo-wereld’, ga je andere dingen doen dan wanneer je de student beschouwt
als een aanstaande professional die weliswaar nog veel moet leren, maar er nu al bij hoort en
onderdeel is van een professional community (Van Rosmalen, 2011, p. 51):
In mijn ervaring zijn de beste beroepsopleidingen (‘beste’ niet alleen in mijn oordeel,
maar gestaafd door onafhankelijke oordelen van Inspectie of NVAO) díe opleidingen die
uitgaan van het concept van de ‘professional community’. Een leerling wordt vanaf dag
1 beschouwd als een ‘medewerker’, een collega-in-de-dop, die weliswaar nog veel moet
leren, maar er nu al ‘bij hoort’. De leerling wordt aangesproken als bakker of kok, als
verzorgende of graficus en krijgt allereerst de normen en waarden van het metier mee.
Op tijd komen, collegialiteit, niet van slag raken bij een tegenvaller, zijn als basis evenzo
belangrijk als de hamer hanteren of kennis van de kneedmachine. (…)
Voor de hogere niveaus werkt de professional community ook op intellectueel niveau;
de professionals laten de leerlingen zien hoe het beroep zich ontwikkelt. Hoe leuk het is
om nieuwsgierig te zijn en om te leren leren. In het hoger beroepsonderwijs komt daar
dan nog de kritische reflectie bij op het beroep en de uitoefening daarvan. Dat in het
beroepsonderwijs de analogie met de gilden met hun meester-gezelverhouding nogal
eens wordt gebruikt, is geen hang naar het oude, maar een belangrijke overlevering in
onze onderwijs- en vormingscultuur.
VAN

NAAR

Studentbeeld

Scholier die geholpen moet worden in de Professional-in-de-dop binnen een
grote boze hbo-wereld
professional community

Zorgreflex

Bij de hand nemen (prevent error)

Zelf laten uitvinden (trial and error)

Relatie

Wij weten wat goed is voor je
(maternalisme)

Je kunt bepalen wat goed voor je is
(autonomie)

Doel

Iedereen moet de eindstreep halen

Sommigen halen het, anderen niet

Docent als

Bemoederende coach

Leermeester

Een aankomende beroepsbeoefenaar dus, die zelf in hoge mate verantwoordelijk is voor
zijn eigen ontwikkeling en studiesucces. Er wordt nog wel eens uit het oog verloren dat
vrijwel alle studenten de leeftijd hebben waarop je in Nederland mag stemmen, huizen
mag kopen, trouwen en andere ‘grote-mensen-beslissingen’ mag nemen. Als je dat zo
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beschouwt, kan en mag je van studenten verwachten dat ze oud en wijs genoeg zijn om zelf
te beslissen hoe ze willen omgaan met wat wij vanuit de opleiding aanbieden. Sommigen
zullen deze verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van het aanbod, anderen niet.
De consequentie is, dat goed voorbereide studenten betere resultaten zullen laten zien.
Sommigen halen de eindstreep en anderen niet. De keuze is aan hen.
Ik besef dat ik hiermee een fundamentele discussie raak, want er zullen mensen zijn die
zeggen dat je de studenten juist verantwoordelijkheidsgevoel moet leren ontwikkelen tijdens
de studie. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een vak als studievaardigheden. Nu heb
ik deze term bewust buiten beschouwing gelaten, omdat het preventief onderwijzen in
studievaardigheden bij ons niet erg effectief bleek. Het blijkt dat studenten eerst de effecten
van hun handelen moeten ervaren, om in te zien dat het roer om moet – hoe zeer je hen ook
op het hart drukt dat plannen en organiseren van belang is. Laatst zei een student hierover
tegen mij: ‘Het ligt gewoon aan onszelf als we het eerste jaar niet doorkomen. We lopen
maar wat te kloten en moeten er zelf achter komen dat het anders moet. Waarschuwen
helpt niet.’
Vanuit de maakbaarheidsgedachte willen we echter graag ‘control’ hebben op het (studie)
gedrag van studenten, maar misschien is ‘trial and error’ wel de enige manier waarop een
student in deze fase vanuit de eigen wil tot ander gedrag komt. Het lijkt erop, dat het
beïnvloeden van de student is gebaseerd op veranderprincipes die inmiddels behoorlijk
achterhaald zijn. In organisaties waar het ‘spray and pray’ principe4 wordt toegepast om
mensen tot ander gedrag aan te zetten, gaat het immers gillend mis (Homan, 2013).
Miroshnichenko en Gaivoronskaya (2014) betogen dat succesvolle beroepsbeoefenaren
gedragskenmerken hebben die meer ontwikkeld zijn dan anderen – los van het specifieke
vakgebied. Dit betekent dat wanneer iemand deze vermogens heeft, hij in elke professionele
omgeving succesvol zal zijn:
–

The power of an individual (developed will and ability to take responsibility).

–

Developed anticipation (ability to precisely and reliably predict and forecast the situation
that can arise in professional activity).

–

A high level of self-regulation (ability to manage one’s own state, great working capacity,
resistance to stress, constant readiness for emergency and ability to immobilize one’s
resources when necessary).

–

Ability to make decisions (determination in making decisions, reliability of these decisions,
their opportuneness and preciseness, originality and efficacy).

4

Spray en pray: als management op de zeepkist gaan staan, de verandernoodzaak verspreiden en vervolgens maar
hopen dat iedereen de boodschap snapt en zijn gedrag verandert.
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–

Creativity (demonstrated not only by high creative potential, but also by special skills to
solve professional challenges originally and effectively).

–

High and adequate motivation for achievements.

In deze opsomming komt de succesvolle beroepsbeoefenaar naar voren als iemand die
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen en in staat is tot ‘zelfmanagement’.
Het zou dan ook logisch zijn, dat we voor de ‘professionals-in-de-dop’ dit bij binnenkomst
ook als uitgangspunt nemen en dit aanmoedigen. Let wel: een student beschouwen als
collega-in-de-dop betekent in mijn ogen niet dat je de student in de volle breedte mag
‘afrekenen’ op traits die in paragraaf 2.1 worden genoemd. Er staat niet voor niets: in de dop.
Maar zaken als afspraken nakomen, enige zelfreflectie, initiatief, nieuwsgierigheid en goede
uitdrukkingsvaardigheid zou je in mijn ogen best mogen verwachten van een hbo-student.
De student door deze andere bril zien, zal echter niet zo eenvoudig zijn, omdat het ‘naar
de eindstreep coachen’ van studenten behoorlijk geïnstitutionaliseerd lijkt. Studieadviseurs,
coaches, mentoren en studieloopbaanbegeleiding zijn bijna niet meer weg te denken in
het hbo-onderwijs. Ik vraag mij af welk effect dit heeft op de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van de studenten. Creëren we op deze wijze misschien studenten die
zich bij het minste of geringste tot hulplijnen wenden en dit heel gewoon vinden, zonder zich
af te vragen hoe ze hierin verzeild zijn geraakt? Zelfreflectie is niet altijd vanzelfsprekend.
Illustratief vind ik een student van mij die, nadat hij voor de tweede keer ruim te laat was
en de les niet meer in mocht, direct zijn beklag ging doen bij de decaan. Iemand waar je je
vijftien jaar geleden alleen liet zien als er echt iets ernstigs was, lijkt nu een laagdrempelige
klaagmuur voor studenten die met enig tegengas te maken krijgen of tegen regels en
afspraken aanlopen die hun niet zo goed uitkomen. Dit soort gedrag weerspiegelt naar mijn
mening wat cultuurcriticus Theodore Dalrymple de onstuitbare opmars van de eigendunk
onder jongeren noemt. Hij betoogt dat mensen die zichzelf te belangrijk vinden, de neiging
hebben zich egoïstisch te gedragen, zich weinig van anderen aan te trekken en zich zó
in zichzelf te verliezen dat het kritisch vermogen tot oprechte zelfbeschouwing wordt
uitgeschakeld (in: Spangenberg en Lampert, 2009).
Wellicht werpt bovengenoemde ondersteuning zijn vruchten af en halen velen de eindstreep.
De vraag is echter, of deze studenten na vier jaar wel datgene in huis hebben, wat hen
inderdaad vakbekwaam maakt. Het niveau van de hbo-studenten die nu afstuderen in
vergelijking met het niveau van de studenten van vijftien jaar geleden is een punt van zorg.
Hoewel sinds de jaren ’80 zowel het aantal hbo-studenten is verdubbeld, alsook het aantal
afgestudeerden, hoeft dit niet te betekenen dat Nederland opeens slimmer is geworden.
Het kan ook zijn dat de normen zodanig zijn geërodeerd, dat velen hieraan kunnen voldoen.
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Kortom: de lat ligt lager, dus meer studenten halen die. (Misschien nog versterkt door
intensieve ondersteuning tijdens de studie).
WORDT NEDERLAND STEEDS SLIMMER?
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Het lijkt er sterk op, dat dit inderdaad het geval is. Engelen (2014) is er duidelijk over:
In het managersuniversum dat we in Europa hebben opgetuigd staan certificaten namelijk
voor innovatie en veel studenten in het hoger onderwijs voor kenniseconomie. En dus
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stroomt op dit moment ongeveer vijftig procent van ieder cohort door naar hbo en
wo. Met voor de hand liggende gevolgen: wildgroei aan modestudies, diploma-inflatie,
onderwijsverschraling en tsunami-achtige uitval.
In relatie tot dat laatste spreekt Bommeljé (2013) van een rijtje noodmaatregelen om het
studierendement in het hoger onderwijs bij toverslag te verdubbelen, zoals het compenseren
van onvoldoendes door voldoendes van andere vakken, ingeperkte studieprogramma’s,
versoepelde puntentellingen bij tentamens en ‘motivatietesten’ voor iedereen die zich
inschrijft.
5.3.3

DOCENTEN: KNOWLEDGE AND FEEL FOR THE BUSINESS

Om studenten te ontwikkelen tot vakbekwame starters, is het belangrijk dat onze
docenten ‘perceived authority’ hebben. Dit betekent dat zij daadwerkelijk gezien worden
als leermeesters in het beroep, in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij dus om
overdracht in de vorm van zowel kennis, vaardigheden als attitude. De focus van de docent
moet steeds zijn, om de student zich te laten ontwikkelen tot een kundige, onderzoekende
én verantwoordelijke starter die goed in de toekomstige (bedrijfs)organisatie landt.
Dit vraagt om wat Wood en Petocz (2003, p. 75) ‘the modelling of professional work’
noemen:
(…) Lecturers will need to expand their repertoire of teaching and learning situations.
One of the ways that this can be achieved within the classroom is through the modelling
of professional work. It is important for the lecturer to explain the reasons for the learning
situations and make the connections between work and the learning explicit.
Voorbeelden van dit modelleren van professioneel werk zijn het werken met echte data,
gastcolleges, excursies, computersimulaties en het organiseren van mini-congressen in de
klas om communicatievaardigheden te ontwikkelen. De auteurs geven aan dat de docenten
in staat moeten zijn om aan te geven welke eisen het beroepenveld stelt en dat het daarom
logisch is dat de studenten hierop getoetst worden.
Dit betekent dat docenten niet alleen goed moeten weten wat de beroepspraktijk nu en in
de toekomst vraagt in termen van kennis, kunde en attitude en wat het betekent om in een
(bedrijfs)organisatie te werken.5 De docent is hier in het eigen gedrag ook een afspiegeling

5

Vooral in de hoofdfase van de opleiding is het belangrijk om over deze docenten te beschikken.

44 | Vakbekwaamheid en de professional in finance & accounting

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 44

25-3-2016 15:46:51

van. Voorbeeldgedrag dus.6 Dit betekent dat het aantoonbaar bezitten en uitdragen van deze
‘knowledge and feel for the business’ in mijn ogen een belangrijk gespreksonderwerp voor
aankomende en reeds werkzame docenten zou moeten zijn. De gedragskenmerken zoals
beschreven door Miroshnichenko en Gaivoronskaya in de vorige paragraaf kunnen eveneens
handvatten bieden voor deze discussie: in hoeverre typeren deze onze docentenpopulatie?
Hierbij wil ik opmerken, dat voorbeeldgedrag door docenten niet altijd bestand blijkt tegen de
krachten in de dagelijkse praktijk. Wanneer een docent bijvoorbeeld streng is op een deadline
voor het inleveren van stukken, omdat tijdmanagement iets is dat de studenten moeten leren,
gebeurt het dat deze toch wordt verzocht om te laat ingeleverd werk te beoordelen omdat de
studievoortgang anders in het geding komt. In het collectief kan het dus voorkomen dat het
voorbeeldgedrag niet uit de verf komt en dat de student niet geconfronteerd wordt met de
consequentie van zijn onprofessionele handelen. In dit specifieke voorbeeld is het overigens
opvallend dat studenten na hun afstuderen zelf tot de conclusie komen dat het kunnen
omgaan met strikte deadlines essentieel is:
Although university requires submission of assessment by due dates, late submissions
and extensions are sometimes permitted while work does not allow for such flexibility.
Not delivering assignments on time at university often has few implications. However,
at work it can affect a graduate’s performance and possibly their entire career.
(Nagarajan en Edwards, 2014, p. 52)
5.3.4

(FYSIEKE) LEEROMGEVING: UITDAGEND EN REALISTISCH

De leeromgeving dient uitdagend en realistisch te zijn, wat betekent dat de studenten
geconfronteerd worden met meerdere aspecten van de toekomstige beroepscontext. Dit kan
op verschillende manieren worden gerealiseerd. Denk aan het in een vroeg stadium van de
studie gebruik maken van bedrijfsspellen of -simulaties, docenten die uit de beroepspraktijk
afkomstig zijn, bedrijfsbezoeken, gastcolleges, praktijkopdrachten, bijdragen van alumni, etc.
Ik vermoed wel dat gezien de schaalgrootte van de HvA een klassikale leersetting voorlopig
een realiteit zal zijn waarmee we moeten dealen.
6

Hier zie je de verwevenheid tussen ausbildung en bildung sterk terug. Ook in het kader van bildung
wordt gesteld dat voorbeeldgedrag van docenten essentieel is. Docenten moeten zich sterk bewust
zijn van hun vormende rol, of dat nu gaat om professionele vorming of algemene vorming. In de
praktijk is die scheidslijn waarschijnlijk nauwelijks te trekken; zo kan een docent in één les aandacht
geven aan ‘email-etiquette’ omdat er gecommuniceerd wordt op een manier die studenten in de
werkpraktijk niet gaat helpen (professionele vorming), een nieuwsfeit kritisch onder de loep nemen
om een discussie op gang te brengen (algemene vorming) en uitleg geven over het opstellen van een
jaarrekening (professionele vorming).
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De opgave van onze opleiding zal liggen in het verder integreren van de (beroeps)praktijk.
Niet alleen met betrekking tot curriculum en mensen (zie paragraaf 5.3.3), maar ook voor wat
betreft onze aankleding en inrichting van de fysieke ruimte. Het is belangrijk dat je weet waar
je je bevindt als je bij ons binnenkomt.
5.3.5

WERKVELD

Weten wat er in het werkveld speelt is essentieel. Immers, de ‘rugzak’ die de studenten
meekrijgen aan het einde van de opleiding moet hen in staat te stellen ‘te overleven’ in
de praktijk. Onze docenten zijn een belangrijke lijn naar het beroepenveld, maar meer
‘lijntjes’ zijn nodig. Denk hierbij aan gesprekspartners als het lectoraat dat nauwe contacten
onderhoudt met sectoren waarin mensen met een bedrijfseconomische achtergrond
werkzaam zijn (‘finance and accounting’), maar ook aan alumni. Om deze laatste groep te
kunnen bevragen op de aansluiting tussen opleiding en werkpraktijk en hen te betrekken
bij het onderwijsprogramma moeten we eenvoudig gezegd weten wie ze zijn en waar ze
zitten en hier gestructureerd actie op ondernemen. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot
dat het contact met alumni verwatert en daarmee een link naar het werkveld. Ontbrekende
informatie over alumni is een probleem waar veel onderwijsinstellingen mee te maken hebben
(Wood & Petocz, 2003).
5.3.6

BEROEPSOPDRACHTEN EN -PRODUCTEN

Eerder is gesteld, dat vakbekwaamheid moet worden beschouwd als een ‘hele taak’,
die niet kan worden ontrafeld in fragmentarische onderdelen. Onderdelen van een
afstudeerprogramma dienen dus steeds het aantonen van beroepsbekwaamheid te
stimuleren. Dit houdt in dat er over alle jaren heen een set aan beroepsopdrachten en
-producten wordt gedefinieerd die de student tot zodanige prestaties aanzet, dat je vrij zeker
kunt zeggen dat deze een vakbekwame starter is. Dit vraagt een focus op samenwerking
en creativiteit om representatieve beroepsopdrachten en -producten te ontwikkelen waarin
kennis, vaardigheden en houding samen komen.

6

BETEKENIS VOOR HET VAK
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN

Wat betekent mijn analyse in de voorgaande hoofdstukken nu voor het vak Professionele
Vaardigheden? Hoe kan dit concreet handen en voeten krijgen? In dit hoofdstuk wordt stil
gestaan bij definiëring, afbakening, toetsing, vorm en inhoud.
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6.1.1

WERKDEFINITIE VASTSTELLEN

Professionele vaardigheden, sociale vaardigheden, persoonlijke vaardigheden,
communicatieve vaardigheden, beroepsvaardigheden… Met dit soort termen lijkt ongeveer
hetzelfde te worden bedoeld, maar soms ook weer niet. Er zingen verschillende woorden en
definities rond waarbij de definities vaak niet meer inhouden dan een (steeds wisselend) rijtje
vaardigheden. Dit betekent dat wij zelf een bruikbare werkdefinitie moeten hanteren. Ik heb
in dit verband gekozen voor de volgende (vertaalde) definitie:7

Professionele vaardigheden:
De intellectuele, interpersoonlijke, communicatieve, persoonlijke en organisatorische
vaardigheden die een beroepsbeoefenaar integreert met technische competentie en
professionele waarden, ethiek en attitudes om de vakbekwaamheid te tonen.

Hierbij verwijst intellectueel naar de vaardigheid om via het denken problemen op te
lossen, besluiten te nemen en te komen tot een weloverwogen oordeel. Interpersoonlijk en
communicatief verwijst naar de vaardigheid om effectief met anderen te werken en om te
gaan. Persoonlijk refereert aan de persoonlijke attituden en gedragingen. Organisatorisch
verwijst naar de vaardigheid om effectief met of binnen een organisatie te werken zodat met
de beschikbare mensen en middelen het beste resultaat kan worden behaald.
In deze definitie komt in mijn ogen de relatie met de vier werkgebieden (‘technische kennis’)
en Beroepsethiek en Maatschappelijke oriëntatie en Evidence Based Practice (‘professionele
waarden, ethiek en attitudes’) goed tot uitdrukking.
6.1.2

DIEP GENOEG MAAR NIET DIEPER DAN NODIG

We zijn geen psychologen en moeten ervoor waken dat we het ontwikkelen van
professionele vaardigheden niet verwarren met het ‘actief sleutelen’ aan persoonlijkheden
via intensieve coaching. ‘Diep genoeg maar niet dieper dan nodig’ wil zeggen dat wij in
de opleiding aandacht geven aan het observeerbare gedrag van studenten en hen daarin
trachten te ontwikkelen zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen in een (bedrijfs)
organisatie. Denk aan een bepaalde manier van schrijven, spreken, (zichzelf) presenteren
of samenwerken die effectiever kan. Inzoomen op persoonlijke eigenschappen of (privé)
omstandigheden die een student kunnen belemmeren (bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen,
faalangst, moeite met autoriteit, gezinsstructuur etc.) is in mijn ogen dan ook niet passend
7

Gebaseerd op twee publicaties van de International Accounting Education Standards Board (IAESB) (2014, p. 4).
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binnen een vak als ‘professionele vaardigheden’. Dit is het werkterrein van decanen en
studentenpsychologen.
6.1.3

HOUD EINDDOEL VOOR OGEN

Het is belangrijk dat we steeds het einddoel voor ogen houden: studenten oplijnen en
opleiden tot vakbekwame starters. Dit betekent dat we onszelf steeds een paar vragen
moeten stellen als we nadenken over de inhoud van dit vak:
–

In welke kritische (beroeps)situaties (‘critical incidents’) komen de studenten terecht tijdens
het afstuderen en in de eerste vijf jaar?

–

Op welke professionele vaardigheden wordt in deze situaties vooral een beroep gedaan?
Met andere woorden: welke vaardigheden heb echt je nodig om als BE’er een (bedrijfs)
organisatie binnen te komen en er direct goed uit de voeten te kunnen?

Omdat er allerlei ideeën kunnen zijn over wat onder ‘professionele vaardigheden’ zou kunnen
worden aangeboden, en er heel veel lijstjes zijn met zogenoemde ‘non-technical’ of ‘generic
skills’, is het raadzaam om deze ideeën steeds te toetsen aan deze punten. Hier streng op zijn
voorkomt ‘hobby horses’ en het ‘anything-goes-effect’. Het dwingt je ook om een bepaalde
keuze te legitimeren, kunnen uitleggen waarom aandacht hiervoor relevant is of juist niet.
Het vraagt wel een goed zicht op de toekomstige werkomgeving van de BE’er en wat
daarin van een starter wordt verwacht. Daarover wordt veel gezegd en geschreven, door
bijvoorbeeld beroepsorganisaties van controllers en accountants, maar ook door werving- en
selectiebureaus. Zo geeft recruitment agency Robert Half op basis van onderzoek aan, dat het
naast vakinhoud steeds meer aankomt op soft skills, spreken in het openbaar, communiceren
en luisteren, goed gevoel voor de organisatie en business waar je werkt, handig en effectief
met social media zijn en message management: gevoel hebben voor in- en externe
communicatie (Sibley, 2014).
Nagarajan en Edwards (2014) hebben een en ander in detail uitgewerkt voor IT-studenten,
waarbij de auteurs de link leggen tussen de eisen die in de werkcontext worden gesteld op
het vlak van professionele vaardigheden en de mate waarin de opleiding hierop aansluit.
Bij de eerste vraag over de inhoud van het vak (aan het begin van deze paragraaf), noemde
ik expliciet ‘tijdens het afstuderen’, waarmee ik bedoel dat ook aandacht uit dient te gaan
naar professionele vaardigheden die de student nodig heeft om een afstudeeropdracht
te verwerven. Denk aan jezelf presenteren (zowel schriftelijk, mondeling, uiterlijk,
omgangsvormen) en je strategisch oriënteren op de arbeidsmarkt. Om wat meer gevoel te
krijgen voor waar de studenten zoal mee te maken krijgen, heb ik aan een aantal studenten
gevraagd in welke situaties er een beroep wordt gedaan op professionele vaardigheden.
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Financial Controller: Tijdens het opstellen van financiële rapportages heb je naast de cijfers ook
kwalitatieve informatie nodig van de business om je cijfers te onderbouwen. En bijvoorbeeld
om een goede forecast te maken. Hiervoor ga je in gesprek met afdelingsmanagers. In deze
gesprekken is het belangrijk dat je niet als ‘controleur’ overkomt. Of als betweter. De valkuil is
om zeurderig over te komen. Door middel van interviewtechnieken en persoonlijkheid kan je
op een fijne manier in gesprek zijn met de business.
Wat mij persoonlijk opvalt is dat het geven en nemen is. Afdelingsmanagers vragen periodiek
financiële informatie op. Wanneer professioneel en tijdig informatie geleverd wordt, zijn de
managers ook bereid sneller te reageren op jouw verzoeken. Goed persoonlijk contact en
sociale vaardigheden helpen hierbij.
Business Controller: Bij het toetsen van kwaliteitsafspraken ben ik veel in contact met de
business. Met afdelingsmanagers en daarnaast ook de afdeling kwaliteit. Uitdaging is om zo
kritisch mogelijk te zijn, goede vragen te stellen en tegelijkertijd niet opdringerig of betweterig
over te komen. Wanneer de benadering verkeerd is, zal weerstand ontstaan. Eerlijkheid en
duidelijkheid is erg belangrijk. Bij een Interne Audit Dienst (IAD) is dit nog belangrijker (hebben
wij niet). Iedereen werkt bij hetzelfde bedrijf, en heeft hetzelfde doel. Weerstand is een diepe
valkuil voor de accountant/interne controleur. Men zal een stapje extra doen voor een collega
met een prettige persoonlijkheid/uitstraling.
Presenteren is m.i. ook belangrijk. Bij het verbeteren/aanpassen van processen is het
noodzakelijk je verhaal goed te verkopen aan de betrokken actoren. Inhoudelijk kan het
voorstel waterdicht zijn, als het niet goed wordt verkocht kan het alsnog floppen.
Tactische benadering: Iets wat mij is tegengevallen in de overgang van studie naar werk is de
tactische benadering. Na een studie BE zal waarschijnlijk op een afdeling worden gewerkt
waar veel interne en personele informatie bekend is. Deze informatie is vertrouwelijk en mag
de afdeling niet verlaten. Vooral in het begin kwam het wel eens voor dat ik ‘per ongeluk’
vertrouwelijke informatie deelde met andere collega’s of afdelingen. Dit is een stukje
volwassenheid, integriteit en professionaliteit wat je in de praktijk leert. Andere afdelingen
binnen ons bedrijf zijn onze interne klanten. Professionaliteit en een tactische benadering is
noodzakelijk om de geloofwaardigheid van onze afdeling hoog te houden.
S. van der Eijk - Blue Sky Group (afgestudeerd in 2013)

De meest belangrijke soft skill in de werkomgeving is toch wel de juiste ‘attitude’. Met de juiste
instelling kom je wel ver in elk bedrijf naar mijn ervaring. De key driver van de juiste attitude is
de motivatie. Op de tweede plaats zou ik communiceren willen zetten en dan heb ik het niet
over spelling, zinsopbouw etc. maar meer over hoe je met jouw collega’s en klanten omgaat.
R. Kakar – Strategy& (afgestudeerd in 2013)
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Waar ik zelf heel veel aan heb gehad is mijn exchange naar Engeland. Hier heb ik mij
namelijk ontwikkeld op verschillende vlakken zoals: aanpassingsvermogen, language skills en
zelfvertrouwen. Ik heb geleerd uit mijn comfort zone te stappen en veel opener te zijn. Nou is
zo’n exchange niet weggelegd voor iedereen maar ik denk dat deze soft skills van groot belang
zijn als je de arbeidsmarkt opgaat. Hier wordt helaas niet zoveel aandacht aan besteed binnen
BE. Het werd ook niet aangemoedigd om naar het buitenland te gaan voor studie of stage.
Een gemiste kans voor velen helaas!
Presenteren
Verder vond ik dat er weinig aandacht werd besteed aan leren presenteren. Ik hield zelf niet
van presenteren omdat ik me te onzeker voelde maar dit is iets wat weggenomen had kunnen
worden als men meer zou doen met presenteren vanaf jaar 1. Bij Strategy& hoef ik niet voor
een groot publiek te staan maar wel bij ESN, waar ik mijn bestuurswerk doe. Wat ik afgelopen
tijd heb geleerd komt dan goed van pas.
Communiceren
Aansluitend op bovenstaande heb ik afgelopen anderhalf jaar veel in het Engels moeten
communiceren op m’n werk, bestuursvereniging en nu op de UvA. BE zou denk ik meer
moeten doen wat dit betreft, omdat dit nou eenmaal de business language is. Als je Engels
nauwelijks spreekt dan wordt het allemaal erg lastig. Een concrete situatie is toen ik een
bezoek bracht aan twee kantoren in het buitenland waarbij de besprekingen in het Engels zijn.
Analytisch vermogen
Het kunnen analyseren van gegevens is absoluut een must binnen het bedrijfsleven. Gelukkig is
dit iets wat ik bij BE heb ontwikkeld maar dat wordt natuurlijk belangrijker naarmate je groeit
in functie of als je door wilt studeren. Recentelijk heb ik een analyse gemaakt ten behoeve
van de nieuwe wetgeving rondom de werkkostenregeling. Mijn taak was om de gegevens van
afgelopen jaar te inventariseren, analyseren en te presenteren aan de finance manager. En op
basis van de analyse de werkkostenregeling implementeren.
Samenwerken
Tijdens de opleiding moest ik al vanaf jaar 1 in groepsverband samenwerken. Hier heb
ik ontzettend veel aan gehad omdat dit ook terug kwam in de praktijk. Voorbeeld: de
implementatie van de werkkostenregeling heb ik samen met 4 collega’s uitgevoerd. Dit was
denk ik niet gelukt als ik niet in staat was om met verschillende mensen te werken.
Sociale en culturele vaardigheden
Het is natuurlijk afhankelijk van waar iemand straks gaat werken maar naar mijn mening zijn
deze vaardigheden onmisbaar. Het project ‘international consultancy business’ besteedt deels
aandacht hieraan en is daarom ook een goed begin.
I. Maghiouzi – Strategy& (afgestudeerd in 2013)
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Uit bovenstaande uitspraken kun je al een en ander opmaken over welke basale dingen
beheerst moeten worden zodra afgestudeerden aan het werk gaan: een bescheiden
en constructieve attitude, samenwerken, plannen, (jezelf) presenteren, elementaire
gespreksvaardigheden (vragen stellen, luisteren) en basis adviesvaardigheden. Het toont
aan dat het bezitten van vakkennis alleen niet meer voldoende is, zoals Miroshnichenko en
Gaivoronskaya betogen (2014, p. 50):
Nowadays, it is not enough for a student to just have specific knowledge or a set of skills
in some sphere, like law, medicine, management, IT, etc. A graduate from a modern
higher school will have to survive in the midst of severe competition in the job market;
therefore, he must be able ‘to sell himself’, to be liked by the employer or business
entrepreneur, to suit professional community and to prove himself as a promising
employee and an expert.
Dezelfde auteurs geven kernachtig aan waar naartoe zou moeten gewerkt:
A graduate must be in a position to exercise self-presentation, and to create his own
image of a professional, in tune with the expectations of his professional society.
He should possess developed communicative skills and be capable of finding a common
ground with different people so as to succeed in convincing people and expressing his
thoughts properly. He must be ready to deal with stress and conflict situations and be
capable of maintaining a high working capacity. (Miroshnichenko en Gaivoronskaya,
2014, p. 55)
6.1.4

INTEGREREN ÉN ISOLEREN

Een belangrijke vraag is, in hoeverre je ‘professionele vaardigheden’ in een apart vak
moet onderbrengen (‘isoleren’) of dat je dit inbedt in vakken die er al zijn, de uit te voeren
beroepsproducten en het (voorbeeld)gedrag van de docenten. Ik heb het idee dat het en/en
moet zijn.
Dit betekent dat je enerzijds een aantal onderwerpen of thema’s kunt kiezen waarop je wilt
inzoomen gedurende de studie. Bijvoorbeeld door een of meerdere colleges of workshops te
wijden aan zaken als ‘jezelf presenteren’, ‘planningen maken’, ‘vragen stellen en luisteren’ of
‘oriëntatie op arbeidsmarkt’. Naast wat onderliggende theorie zal het accent vooral liggen op
‘doen’, waardoor het als een training of workshop kan worden gezien.
Anderzijds zou er naar mijn mening in en rond alle andere vakken ook aandacht moeten
worden gegeven aan professionele vaardigheden; gewoon ‘on the job’. Dit houdt in dat je
van de docenten mag verwachten dat zij deze vaardigheden tijdens de lessen en opdrachten
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in het hier en nu direct meenemen. Als er gevraagd wordt iets te presenteren, kan ik mij
voorstellen dat de docent hier iets over uitlegt en hier feedback op geeft. Hetzelfde geldt
voor iets wat docenten opvalt tijdens het groepswerk, de correspondentie met docenten,
de omgang met anderen, etc. Dit is de vormende taak van de ‘brede’ docent die niet
buiten de muren van het leslokaal ophoudt. In onderstaande figuur zijn ter illustratie de
vele kruisverbanden weergegeven tussen bepaalde curriculumonderdelen en professionele
vaardigheden (Nagarajan en Edwards, 2014. p. 52).
Contributes to the development
Subjects

Professional skills

Work placement/industry
experience as a part of the course

Communication skills

Project work (simulated projects,
assignments and teamwork

Time management skills

Project management courses

Teamwork skills

Subjects that involve
presentations

Working with people

Subjects that involve formal
written reports
Business related subjects
(e-business, marketing etc.)

Working across cultures

Project management

Business skills

Personal attributes

Ook zouden zaken bij elkaar moeten komen in de beroepsopdrachten en -producten.
In slim ontwikkelde beroepsopdrachten wordt niet alleen een beroep gedaan op kennis uit
werkgebieden, maar moet de student ook kunnen laten zien over professionele vaardigheden
te beschikken.
Tenslotte is het belangrijk om expliciet te zijn over de wijze waarop in het curriculum aandacht
wordt gegeven aan professionele vaardigheden. Niet alleen in het kader van accreditatie,
maar ook in verband met het werkveld. Explicitering kan namelijk bijdragen aan een
positieve beeldvorming bij toekomstige werkgevers: ‘Explicit teaching of teamwork skills,

52 | Vakbekwaamheid en de professional in finance & accounting

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 52

25-3-2016 15:46:52

communication skills, negotiation skills and project management will contribute to graduate
attributes listed by employers’ (Wood en Petocz, 2003, p. 76).
6.1.5

TOETSING: VIA BEROEPSOPDRACHTEN EN -PRODUCTEN

Wanneer je ervoor kiest om ‘professionele vaardigheden’ als training of workshop aan te
bieden, kun je je afvragen of je het geleerde wilt toetsen in de vorm van een eindopdracht,
portfolio of iets dergelijks waar een cijfer voor moet worden gegeven.
De vraag die ik hier opwerp is: moet zoiets als professionele vaardigheden getoetst worden?
Misschien is het wel beter om dat niet te doen om een aantal redenen:
–

Inmiddels zijn we eraan gewend geraakt, dat alles meetbaar moet zijn. Er is echter
steeds meer onvrede met de heersende onderwijsideologie, die sterk gericht is op onder
meer instrumentaliteit (‘tools en competenties’), functionalisme (‘rendementsdenken’),
meetbaarheid (‘korte termijn te behalen resultaten’) en controle (Derkse, 2011 in Zielstra et
al., 2014). Misschien moet je juist met zoiets als professionele vaardigheden afstappen van
dit ‘meetbaarheidsdenken’ om niet te verworden tot ‘turfsmurfen, spreadsheetspecialisten
en vinkvee’ (Weggeman, in: De Jong, 2007).

–

Vaak wordt de inhoud van een vak en het gedrag van de student sterk bepaald door
de wijze waarop het getentamineerd gaat worden. Er wordt dus vanuit een vaststaand
einddoel geredeneerd. Voorbeeld: als een student beoordeeld gaat worden door middel
van een presentatie, zal de docent daar naartoe werken en roept dit veelal bij de student
de reflex op dat deze precies wil weten wat en hoe hij moet doen om binnen die lijntjes te
werken (structuur zoeken). Er is minder aandacht voor wat er in de les gebeurt in het hier
en nu, aan het flexibel kunnen omgaan met wat studenten naar voren brengen, etc. Juist
voor iets als professionele vaardigheden zou kunnen gelden dat je ‘tentamineren’ direct
na afronding van het vak achterwege moet laten.

Echter, de eindtermen zoals beschreven in de hbo-standaard zijn een gegeven en de opleiding
is verplicht om inzichtelijk te maken hoe een en ander wordt getoetst. Zou je een vak als
Professionele Vaardigheden aanbieden zonder toetsing, dan wordt dit als extra-curriculair
beschouwd, waardoor hier geen financiering tegenover staat. Een oplossing hiervoor is, om
bepaalde trainingen of workshops aan te bieden, waar de student al dan niet gebruik van kan
maken. Dit doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de student. De toetsing
van professionele vaardigheden vindt vervolgens wel degelijk plaats, namelijk als expliciet
onderdeel van de op te leveren beroepsopdrachten en -producten in jaar 3 en 4.
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6.1.6

GROEI MEE MET DE STUDENT EN HOUD HET DICHT BIJ HUIS

Uit de reacties van de studenten op vakken als Professionele en Persoonlijke Vaardigheden
maken we op dat velen het als een ‘ver-van-hun-bed-show’ zien. Studenten verwachten
wel vakken als Financial Accounting en Strategisch management, maar een vak dat gaat
over houding en gedrag wordt als minder voor de hand liggend gezien. Daarnaast zien
niet alle studenten in, wat ze nu hebben aan de onderwerpen die in deze vakken worden
aangeboden. Enerzijds omdat ze nog geen beeld hebben van wat er van hen wordt gevraagd
in de werkpraktijk na hun studie en anderzijds omdat ze niet inzien hoe ze deze materie
tijdens hun studie kunnen gebruiken.
Helaas zijn het juist de ‘niet-technische’ vaardigheden die cruciaal blijken voor het vinden en
behouden van werk:
Student resistance to the introduction of non-technical skills is well known. Students are
vitally interested in their careers, but often feel that the technical skills are the ones that
will give them employment, not the collateral skills acquired through their degree. In his
study of unemployed graduates, Knight (2003) found that ‘resistance to wise messages
helps to explain the unemployed situation in which these graduates find themselves’.
(Wood en Petocz, 2003, p. 75)
We kunnen de plank misslaan doordat we als het ware iets voor onze studenten
problematiseren dat nog niet als probleem wordt ervaren. Houd het dus dicht bij huis,
door aan te sluiten bij de ervaringswereld van de student en praktijksituaties die men al
snel kan verwachten ter voorbereiding op en na het afstuderen. Volg daarnaast de loop
van de studie, door bijvoorbeeld in jaar drie aan te haken bij de stage en in jaar vier bij de
afstudeeropdracht. Een thema als ‘jezelf presenteren’ zal waarschijnlijk bij de student meer
aanslaan in jaar 3 dan in jaar 1, omdat het aansluit bij de fase waarin de student dan zit. Een
training ‘presenteren’ kan in jaar 1 heel passend zijn, omdat dit vaak al onderdeel is van een
project.
De Belbin groepsrollen behandelen of een Roos van Leary zal in mijn ogen weinig leereffect
sorteren als daar helemaal geen aanleiding toe is. Ook een thema als assertiviteit zal niet zo
relevant zijn als een student nog geen ervaring heeft met gesprekken waarin het hieraan
mankeerde. Dit soort zaken vraagt bovendien om reflectief vermogen dat zich wellicht pas in
jaar drie sterker gaat ontwikkelen als men geconfronteerd wordt met een organisatiecontext
die ‘terug praat’ en waarin het ‘voor het echie’ is. Meer en meer raak ik er dan ook van
overtuigd dat het zwaartepunt van professionele vaardigheden in de latere jaren moet
komen te liggen. De studenten hebben dan wat referentiekader opgebouwd en wat ervaring
opgedaan met de effecten van hun eigen overtuigingen, houding en gedrag.
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Toch is het behandelen van mogelijke ‘ver-van-mijn-bed’ onderwerpen niet onmogelijk, als
het dicht bij huis wordt gehaald. Een mooi voorbeeld hiervan geven Nagarajan en Edwards
over een thema als verandermanagement (2014, p. 50):
Though ‘change management’ is often a corporate buzzword, who is to say that trying to
lose weight and going on a diet isn’t an exercise in change management? Who is to say
that taking out a mortgage and having to re-evaluate finances isn’t an exercise in change
management? These are all common life experiences, which go toward development
and maintenance of such skills, but aren’t often considered as such in our linear views of
corporate life.
We moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik bespeur soms de neiging om studenten
te behandelen als ervaren managers die (het liefst in één jaar) een omvangrijke training in
professionele vaardigheden aangeboden krijgen waar ze zelf om gevraagd hebben. Veel
persoonlijke vaardigheden leer je in mijn ogen gewoon door wat ouder te worden, je neus af
en toe te stoten en (werk)ervaring op te doen. Er zijn vele bronnen die een rol spelen in dit
leerproces, zoals familie en vrienden, reizen, hobby’s en bijbanen.
Ter illustratie: je kunt ‘reflecteren’ thematiseren door een boek ‘Hoe leer ik reflecteren?’
voor te schrijven en daar een module voor te ontwerpen. Er is materiaal genoeg, aangezien
het terrein van de professionele vaardigheden inmiddels behoorlijk geïnstitutionaliseerd
en geïnstrumenteerd is in de vorm van gespecialiseerde opleidingsinstituten en cursussen,
boeken en testen. Maar je kunt ook met een student in gesprek gaan over een aantal vragen
die hij zichzelf stelt tijdens een project of afstudeeronderzoek. Tijdens mijn universitaire
studie heb ik geen les in reflecteren gehad, laat staan er een boek over gelezen en toch durf
ik te stellen dat mijn reflectief vermogen behoorlijk is ontwikkeld. Hoe dat komt? Doordat er
mensen in mijn omgeving waren die mij aanspoorden om in organisaties je ogen goed open
te houden, je te blijven verwonderen over wat je ziet en oog te hebben voor het resultaat van
je eigen doen en laten. Gewoon on-the-job, in een meester-gezel relatie. Zonder het in een
apart vak uit te lichten kunnen docenten via hun individuele en gezamenlijke doen en laten
veel betekenen op dit vlak.

6.2

HET VAK PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN IN DE PRAKTIJK

6.2.1

REFERENTIEKADER EN REFLECTIEF VERMOGEN ALS VERTREKPUNT

Op basis van mijn analyse en definiëring rijst de vraag hoe het vak Professionele Vaardigheden
er in de praktijk uit zou kunnen zien. Welke thema’s zouden daar nu aan bod moeten
komen en op welk moment in het curriculum? Wat zou ‘geïsoleerd’ moeten worden en wat
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‘geïntegreerd’ met andere vakken en hoe vindt onderwijs en toetsing plaats? Hoe voorkom je
dat het ‘anything-goesmonster’ de kop op steekt?
In onderstaand raamwerk geef ik een globale schets van modules, die al dan niet facultatief
kunnen worden aangeboden in de verschillende jaren. Deze (voorlopige) modules zijn afgeleid
uit de literatuur, de feedback van alumni, eigen ervaring, werkveld en boerenverstand.
De modules zijn grofmazig in de figuur geplot, rekening houdend met een groeiend
referentiekader en reflectief vermogen in de loop van de studie. Zo kun je uit de figuur
aflezen dat in jaar 1 een basis wordt gelegd voor een aantal elementaire vaardigheden die
je al in een vroeg stadium van de studie kunt trainen en toepassen. In jaar 2 kan hierop
worden voortgebouwd. Richting jaar 3 wordt oriëntatie en presentatie op de arbeidsmarkt
belangrijker in verband met het uitvoeren van een onderzoeksstage, waarbij ook basale
gespreks- en adviesvaardigheden van pas gaan komen, waarop in jaar 4 een nog groter
beroep wordt gedaan. Let wel: het gaat hier dus om ‘geïsoleerde’ thema’s waarvan het zinvol
wordt gevonden om deze expliciet in een module centraal te stellen (zie par. 5.4.4).

Gespreksen adviesvaardigheden

Referentiekader

Jaar 4

Jezelf handhaven (o.a.
werk/privé balans, stress,
corporate life)

Jaar 3

Jezelf presenteren op de
arbeidsmarkt (o.a. zelfbeeld,
online profilering, CV,
LinkedIn, solliciteren, STAR)

Jaar 2

Plannen, Projectmanagement
Samenwerken

Jaar 1
Presenteren
Schriftelijk communiceren,
NL, EN

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Reflectief vermogen
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6.2.2

EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 is het vak Professionele Vaardigheden met behulp
van bovenstaand raamwerk opgezet in de in 2014 gestarte vwo-route. Dit is een driejarige,
versnelde voltijds opleiding Bedrijfseconomie.
Inmiddels wordt ervaring opgedaan met de eerste modules, waaronder Schriftelijk
communiceren, Presenteren, Projectmanagement (inclusief samenwerken en plannen)
en Jezelf presenteren op de arbeidsmarkt. Hierbij is rekening gehouden met de in
hoofdstuk 5 beschreven uitgangspunten. Denk aan het tonen van voorbeeldgedrag als
‘leermeester’ (par. 5.3.3) en zorgdragen voor aansluiting bij de toekomstige beroepspraktijk.
Bijvoorbeeld door het aanleren van in de praktijk veelgebruikte presentatie- en (project)
planningstechnieken en gastcolleges van alumni en specifieke experts, zoals projectmanagers,
HR professionals en recruitmentbureaus voor financieel professionals (par. 5.3.4).
Het streven is om uiteindelijk een logische reeks aan modules in het curriculum in te bedden,
die ook nog eens versterkend werkt op de andere vakken. Het is immers de bedoeling dat
de opgedane vaardigheden breed worden toegepast en geoefend en zo voor de studenten
steeds meer betekenis krijgen. Dit is iets wat tijd gaat kosten: zo is van een ‘greenfield’ geen
sprake omdat er reeds ontwikkelde curricula zijn voor zowel de reguliere als de verkorte route.
Ook is het ontwerp van integrale beroepsproducten waarin toetsing van deze vaardigheden
worden opgenomen nog onderhanden werk. We zijn in transitie en zullen in de loop der
jaren toegroeien naar een solide en samenhangend programma.
Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen concluderen of de in dit stuk geschetste
benadering van het vak Professionele Vaardigheden werkt en of dit ook toepasbaar is op
de reguliere BE-opleiding. Experimenteren en reflecteren op uitgangspunten, raamwerk en
modules zal voortdurend leiden tot aanpassingen – een ontwikkelproces dat kenmerkend is
voor de onderwijspraktijk.
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7

TOT SLOT

7.1

SAMENVATTING EN VOORSTEL VOOR VERVOLG

Aan het begin van dit stuk constateerde ik dat de beroepsvormingslijn ‘Professioneel
Vakmanschap’ al geruime tijd een puzzel is. In onze opleiding Bedrijfseconomie komt dit in
een vak als Professionele Vaardigheden tot uiting, wat door het ontbreken van een duidelijke
visie, definiëring en afbakening een verzameling dreigt te worden van elementen die elders in
het curriculum niet aan bod komen maar wel voor de student nuttig worden gevonden.
Aan de hand van de literatuur (hoofdstuk 3 en 4) heb ik onderbouwd dat vakbekwaamheid
een meer zuivere en meer realistische term is om te hanteren dan vakmanschap. Ik zou
er dan ook voor willen pleiten om deze term op te nemen in een nieuwe versie van het
landelijk opleidingsprofiel Bedrijfseconomie, zodat dit het gemeenschappelijk referentiekader
wordt. Vakbekwaamheid is dan het label voor het gehele palet aan kennis en vaardigheden
dat een student op een bepaald beroepsdomein moet beheersen (het totale T-profiel).
Kortom: middels het curriculum wordt toegewerkt naar een startende, vakbekwame
beroepsbeoefenaar. Kijkend naar het T-profiel zou dan in de beroepsvormingslijn
Professioneel Vakmanschap moeten worden vervangen door Professionele Vaardigheden.8
Vervolgens heb ik de vertaalslag gemaakt naar wat het voor onze opleiding betekent als we
de focus op vakbekwaamheid leggen. Daartoe heb ik een aantal uitgangspunten beschreven
die ik voor de opleiding belangrijk acht omdat deze in mijn ogen bijdragen aan het opleiden
van beginnende vakbekwame beroepsbeoefenaren. Deze uitgangspunten zijn gerelateerd aan
filosofie van de opleiding, beeld van de student en rol van docenten (hoofdstuk 5). Ik realiseer
mij dat niet iedereen het hiermee eens zal zijn. Een discussie met collega’s en bestuurders
van binnen en/of buiten de opleiding om zaken scherper te krijgen lijkt mij daarom zinvol.
Studiedagen of professionaliseringsbijeenkomsten zijn hiervoor geschikt. Een duidelijke visie
op (het ontwikkelen van) vakbekwaamheid is behulpzaam bij het maken van keuzes in het
curriculum. Ook kunnen (reeds gemaakte) keuzes hieraan worden getoetst.
Ten slotte heb ik getracht op basis van mijn analyse meer concrete handvatten te bieden voor
de inhoud en opzet van het vak Professionele Vaardigheden (hoofdstuk 6). Zoals aangegeven
zijn de eerste stappen gezet en zijn we binnen de kleinschalige vwo-route volop bezig om dit
8

Aangezien ‘professioneel vakmanschap’ een term is die door de HBO-raad landelijk is geïntroduceerd, is de vraag
of deze herziening haalbaar is.
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vak voor leerjaar 1 en 2 te ontwikkelen. Ik denk dat het zinvol is om zaken breder te trekken
en de ideeën, het ontwerp en leerlessen te benutten voor de vormgeving van het reguliere
opleidingsprogramma. Er is ‘no one best way to organize’ en het reguliere programma heeft
specifieke kenmerken (bijvoorbeeld qua omvang), maar wellicht biedt de opgedane ervaring
bruikbare aanknopingspunten.
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VAKBEKWAAMHEID
EN REFLECTIE
Gert de Jong

Studenten aan de opleiding Bedrijfseconomie (BE) moeten aan het eind van hun opleiding
beschikken over professioneel vakmanschap. Dat die term wat problematisch is – de
betiteling is zelfs als een pleonasme te beschouwen – toont Zielstra in haar bijdrage in deze
bundel aan. Ze pleit er voor de term vakbekwaamheid te gebruiken. In deze bijdrage ga
ik in op de vraag hoe studenten nu vakbekwaam of vakbekwame beroepsbeoefenaren
kunnen worden. Daartoe sta ik eerst kort stil bij de specifieke rol die professionals hebben.
Vervolgens noem ik vijf stappen op weg naar vakbekwaamheid. Via de beschrijving daarvan
kom ik op de uitdrukking praktische wijsheid, een begrip dat mijns inziens essentieel is voor
vakbekwaamheid. Reflectie is hierin een kernbegrip. Ik bespreek een aantal auteurs die dit
thema behandelen waarbij ik met name inga op het fenomeen reflective practitioner en op
de wijze waarop reflectie kan plaatsvinden. Dit laatste is van belang wanneer we studenten in
hun opleiding tot financieel professional, willen leren hoe ze moeten reflecteren.
Dat van de financieel professional steeds meer reflectie gevraagd zal worden, onderbouw
ik met een korte verkenning van de vakliteratuur op dit punt. Het artikel rond ik af met de
presentatie van een model dat binnen de opleiding BE al gebruikt is, waarin reflectie en
vakkennis geïntegreerd zijn.
Ik gebruik in dit artikel de termen (financieel) professional, beroepsbeoefenaar en expert
door elkaar vanwege de aansluiting bij de gebruikte literatuur.
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1

PROFESSIONAL ALS ROL

Veel studenten beginnen aan de opleiding vanaf hun middelbare school of middelbare
beroepsopleiding waarbij het de bedoeling is dat ze uiteindelijk de opleiding verlaten als
startende vakbekwame beroepsbeoefenaren of professionals. Die status bereik je niet
zo maar. Bovendien moet wel duidelijk zijn wat onder professional wordt verstaan. In de
andere twee bijdragen in deze bundel wordt op dit thema ingegaan. Hier vul ik dit aan
met enkele noties van Van Es zoals hij deze verwoordt in het boek Professionele ethiek
(Van Es, 2015).1 Professional-zijn is, aldus Van Es, een bepaald rolperspectief dat zich
onderscheidt van twee andere, namelijk dat van de manager en dat van de medewerker.
Manager is dan de verzamelterm voor een ondernemer, zakenman, eigenaar, (top)manager
of toezichthouder. Onder medewerker verstaat hij arbeiders, kantoormedewerkers plus
teamleiders en afdelingshoofden die dichter bij de werkvloer staan dan de topmanagers.
Beide beroepsgroepen hebben een eigen rol en een eigen perspectief van kijken binnen de
organisatie.
De professional heeft weliswaar ook een eigen rol en perspectief, maar het professionalzijn is geen aparte functie. ‘Professionals zijn’, zo stelt Van Es, ‘managers en medewerkers
die hun vak uitoefenen op basis van bijzondere standaarden en kwaliteiten’ (2015, p. 271).
Het eigene van de professional blijkt als nader wordt ingezoomd op de blikrichting en de
verantwoordelijkheden die bij de drie rollen spelen.
De manager heeft een generalistische kijk op de afdeling en/of organisatie. Dit kan leiden
tot een top-down manier van organiseren. De taak van de manager is om processen ordelijk
te laten verlopen. De opleiding BE biedt de financieel professional daarvoor vakken en
instrumenten zoals managementrapportages of AO-handboeken. Bij het manager-zijn hoort
een brede verantwoordelijkheid.
De medewerker kijk personalistisch en weet zich verantwoordelijk voor de eigen taak.
Medewerkers zetten zich in waarvoor ze zijn aangesteld, niet meer en niet minder. Dit is
dus een smalle verantwoordelijkheid.
De professional nu heeft een specifieke verantwoordelijkheid. Professionals kijken
specialistisch en zijn altijd op zoek naar waar hun eigen kennis en kunde ingezet kunnen
worden ten dienste van de organisatie. Waar de managers van boven naar beneden door de
1

Dit boek wordt in de opleiding Bedrijfseconomie gebruikt en wat Van Es stelt over professionaliteit,
is dus een van de bijdragen aan dat begrip die studenten aangereikt krijgen. Natuurlijk is het begrip
professionaliteit hiermee niet uitputtend beschreven.
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organisatie kijken en medewerkers als het ware van onder naar boven, kijken professionals
dwars door de organisatie. Zij stellen zich de vraag: ‘Wat is verstandig voor deze organisatie
vanuit mijn expertise?’ (Van Es, 2015, p. 247).
Daarmee is gelijk gezegd dat professionals per definitie een onderzoekende houding hebben,
ze vragen zich constant af waarom de dingen gaan zoals ze gaan en waar verbeteringen
zijn aan te brengen (overigens ook waar zaken moeten blijven zoals ze zijn − verandering is
immers geen doel in zichzelf). Aan die onderzoekende houding koppelen beleidsdocumenten
voor de opleiding BE vaak de term evidence-based practice (of management, of decision
making). Over deze specifieke invulling kom ik verderop nog te spreken.

2

VIJF STAPPEN NAAR
VAKBEKWAAMHEID

Keren we terug naar de vraag: hoe word je nu een professional? Hoe bereik je die bijzondere
standaarden en kwaliteiten waarover Van Es spreekt? In hun boek Mind over Machine werken
de gebroeders Dreyfus dit uit in vijf stappen (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Bij de bespreking van
die stappen betrek ik ook de toelichting van Abma waarbij ik zijn vertaling van de betreffende
begrippen overneem (Abma, 2011, pp. 95-96). De vijf stappen zijn:
1. beginneling (novice)
2. gevorderde beginner (advanced beginner)
3. competente actor (competence)
4. bedreven actor (proficiency)
5. virtuoos (expertise)
Deze vijf stappen beschrijven het verwerven van nieuwe vaardigheden (skills) en beschrijven
de weg naar de ontwikkeling van vakbekwaamheid.

DE BEGINNELING
Het verwerven van nieuwe vaardigheden doet de beginneling of novice via instructies.
De regels over de uit te voeren taken moeten zo helder mogelijk zijn en worden contextvrij
aangereikt. Men volgt de regels ongeacht wat er in de omgeving gebeurt. Zo krijg je tijdens
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de eerste autorijlessen duidelijke instructies van de rijinstructeur bij welke snelheid je moet
schakelen en welke handelingen je moet verrichten. Op soortgelijke wijze zullen studenten
wanneer zij de opleiding BE beginnen, handelingen verrichten op instructie van docenten.
Ze moeten de verschillende regels precies volgen om één betreffende handeling goed te
kunnen uitvoeren. Denk aan het opstellen van een financieel jaarverslag. In welke context
die handeling staat of waar de rapportage voor gebruikt zal worden, zijn vragen die geen rol
spelen. Of, om de gebroeders Dreyfus te citeren: ‘The beginning student wants to do a good
job, but lacking any coherent sense of the overall task he judges his performance mainly by
how well he follows learned rules’ (Dreyfus & Dreyfus, 1986, p.22).
Die coherent sense is vermoedelijk ook nog niet aanwezig, want die is niet aangereikt.
Nu gaat het er eerst om de onderdelen van een handeling op de juiste wijze en in de goede
volgorde uit te voeren.

DE GEVORDERDE BEGINNER
Wanneer het uitvoeren van gerichte handelingen voldoende beheerst wordt, kan de aandacht
worden verbreed. De opdrachten kunnen ingewikkelder worden en naast de contextvrije
onderdelen kunnen ook situationele onderdelen worden aangereikt. Om het voorbeeld van
de rijlessen nog een keer te gebruiken: de leerling zal ook naar het toerental van de motor
gaan luisteren en op de verkeerssituatie gaan letten om te beslissen of er geschakeld moet
worden. De situationele onderdelen worden herkend omdat men overeenkomsten ziet in
voorgaande situaties. De regels voor het handelen worden nu zowel betrokken op de nieuwe
situaties als op de contextvrije situaties.
Uit de beschrijvingen van Abma en Dreyfus en Dreyfus valt af te leiden dat waar in de fase
van de beginnelingen het accent valt op het leren van technieken, bij de gevorderde beginner
meer accent komt op het leren interpreteren van de context.

COMPETENTE ACTOR
In de derde fase wordt competentie verworven. De gebroeders Dreyfus noemen deze stap
dan ook de fase van de competence; Abma spreekt over competente actoren. Deze actoren
hebben nu een ruime mate van contextvrije en situationele onderdelen tot hun beschikking.
Ze kiezen hieruit door de mogelijke handelingen te zien als een set of facts en vormen een
eigen hiërarchie van besluitvorming. Dat doen de competente actoren door het grotere doel
voor ogen te houden en hun handelingsrepertoire daarop af te stemmen. En dit impliceert
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weer dat nu de eigen verantwoordelijkheid een rol gaat spelen in het handelen. ‘Het is
jouw plan van aanpak, je kunt je niet meer achter de regels verschuilen’, zegt Abma hierover
(2011, p. 96).

BEDREVEN ACTOR
Om van de derde fase naar de vierde te komen is een beslissende sprong nodig. Waar in
fase drie de competente actor vaardigheden en kennis ter beschikking heeft, de context
kan analyseren en dit in een combinatie afweegt om tot een besluit te komen, hoeven de
bedreven actoren van fase vier die stappen niet meer te maken: ze overzien het geheel
en herkennen patronen. In deze fase gaat de intuïtie een rol spelen. Niet de regels, maar
het patroon dat zich voordoet bepaalt het handelen. Dreyfus en Dreyfus wijzen erop dat
intuïtie niet wil zeggen dat er sprake is van onbewust handelen of gokken. Van dat laatste is
bijvoorbeeld wel sprake wanneer gehandeld wordt als er onvoldoende kennis of ervaring is.
Zij omschrijven intuïtie als volgt:
Intuition or know-how, as we understand it, is neither wild guessing nor supernatural
inspiration, but the sort of ability we all use all the time as we go about our every tasks.
[It is an] understanding that effortlessly occurs upon seeing similarities with previous
experiences. (Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 29 en 28)
De term intuïtie is hier dus van belang, zelfs zo dat een bespreking van het boek werd
samengevat als een pleidooi voor ‘the Intuitive Conception of Mind’ (HaroutunianGordon, 1988). De Boer spreekt in dit verband over professionele intuïtie (De Boer, 2014)
en de toevoeging professioneel is zinvol om het begrip af te bakenen van intuïtie die
gebaseerd is op guessing of supernatural inspiration. Het gaat dan volgens De Boer om
patroonherkenning. Men vormt een totaalbeeld en ziet verbanden zonder de afzonderlijke
onderdelen na te gaan. Er is geen sprake van eerst analyse en daarna synthese, het geheel
vindt vrijwel tegelijkertijd plaats. Dat proces van patroonherkenning verloopt snel en op basis
van ervaring en expertise.

VIRTUOOS
Virtuositeit is het hoogste stadium. Virtuozen kiezen geen optie, zij handelen op een
natuurlijke wijze. En nogmaals: dat is niet domweg handelen, maar wel snel en vaak
onbewust handelen. Net als een tennisser geen analyses maakt van de baan die de bal aflegt

Vakbekwaamheid en reflectie | 67

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 67

25-3-2016 15:46:54

en dan bewust bepaalt waar de racket de bal moet raken, maar op grond van heel veel
trainen automatisch de juiste handeling verricht.
Terecht wijzen de gebroeders Dreyfus erop dat dit niet betekent dat virtuozen nooit fouten
maken; natuurlijk kunnen ze onjuiste inschattingen maken. En ook is de ene virtuoos beter
dan de andere. Maar wat hen kenmerkt is dat ze direct een oordeel kunnen vellen. Handelen
gaat als het ware vanzelf en verloopt via niet-analytisch redeneren, aldus De Boer (2014). Dit
betekent ook niet dat de virtuoos niet meer nadenkt. Virtuozen reflecteren vrijwel constant
wanneer ze handelen en kunnen razendsnel bijstellen omdat ze de situatie in een oogopslag
hebben gezien en een heel repertoire aan handelingen tot hun beschikking hebben,
opgedaan vanuit jarenlange ervaringen en oefening.

3

PRAKTISCHE WIJSHEID

Om tot het niveau van virtuoos te komen is niet alleen kennis nodig, maar ook praktische
wijsheid. Voordat dit wordt uitgewerkt is het wellicht goed te vermelden dat een vierjarige
hbo-opleiding vrijwel onmogelijk mensen kan opleiden tot virtuozen. Zoals vermeld vraagt
die virtuositeit − en dit geldt ook voor de genoemde bedrevenheid − dat men moet kunnen
teruggrijpen op veel ervaring, gecombineerd met veel aangeleerde vaardigheden en kennis.
Daarvoor is de opleiding te kort, of beter: is de opleiding niet bedoeld. Het doel ligt bij
startbekwame beroepsbeoefenaars; dat is dus het niveau van de competente actor in de
indeling van Dreyfus en Dreyfus.
Als de studie opleidt tot startbekwame beroepsbeoefenaars, betekent dit dat de studenten
voldoende bagage mee hebben gekregen om in een situatie in de beroepspraktijk te
kunnen putten uit het opgebouwde repertoire van kennis, vaardigheden en inzichten.
Dit vergt de aanwezigheid van de gedegen theoretische basis, waarvan het LOOBE
spreekt (Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie, 2013, p. 15), evenals van de
maatschappelijke oriëntatie zodat inzicht in de context kan worden verworven. Maar
daarnaast is praktijkervaring nodig: studenten moeten de verworven kennis en vaardigheden
kunnen toepassen in de praktijk en hebben moeten leren dat de context van een zaak een
rol van betekenis speelt in hun handelen.
We komen hiermee bij twee begrippen die zijn terug te voeren op het oude onderscheid
van Aristoteles tussen kennis als epistèmè (επιστήμη) aan de ene kant en kennis in de zin van
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praktische wijsheid of phronèsis (φρόνησις) aan de andere kant.2 Diverse auteurs noemen
deze begrippen als het gaat om de ontwikkeling van professionaliteit. In dit artikel volg ik
grotendeels de uitwerking van Kessels en Korthagen (1996). In de genoemde bagage die
startbekwame beroepsbeoefenaren meekrijgen, moeten ook ingrediënten zitten die nodig
zijn voor de verdere ontwikkeling van praktische wijsheid. Ik werk deze twee aristotelische
begrippen daarom eerst nader uit.
Kennis of epistèmè is ‘universele, niet-variante kennis, verkregen door het doen van
onderzoek op basis van analytische rationaliteit’ (Abma, 2011, p. 97). Kessels en Korthagen
zeggen hierover dan ook dat kennis bestaat uit een set van aannames die, als ze moeten
worden overgedragen in bijvoorbeeld onderwijssituaties, een vertaalslag vragen van de
theorie naar de specifieke situatie die aan de orde is. De kennis is namelijk algemeen en past
op veel situaties en problemen. Per definitie is kennis dan dus geformuleerd in abstracte
begrippen.
Phronèsis daarentegen gaat niet over wetenschappelijke, abstracte theorieën, maar over het
begrijpen van concrete gevallen, en complexe en ingewikkelde situaties waar vakbekwame
beroepsbeoefenaren in komen te werken. Waar epistèmè algemene kennis is, is phronèsis
specifiek. Dat betekent niet, zo stellen Kessels en Korthagen nadrukkelijk, dat hier geen
algemene regels achter kunnen liggen. Dat is wel zeker het geval, maar dan van meet af
aan gericht op specifieke situaties: ‘It is concerned with practical activities, which always
deal with particular things’, zo geven ze Aristoteles weer (Kessels & Korthagen, 1996, p. 19).
Deze kennis is dus aan context gebonden, waarmee de zogenoemde contingentie3 een
fundamentele rol speelt. Dit alles betekent dat de zekerheid (certitude) van de kennis een
ander karakter heeft. Bij epistèmè is dit conceptueel, bij phronèsis perceptueel. De etymologie
van deze twee sterk gelijkende woorden licht dat verschil verder toe. Beide woorden
bevatten het onderdeel -cept. Dit is afgeleid van het Latijnse capere, dat nemen of ontvangen
betekent. Het voorvoegsel con- uit concept komt ook uit het Latijn en betekent samen.
In een concept worden dus zaken samengenomen: het is een (abstract) onderwerp waarin
verschillende zaken zijn samengebald tot één begrip. Het voorvoegsel per- uit perceptueel
komt van het Latijnse door … heen. Je moet als het ware door een situatie heen om de
betekenis daarvan te ontvangen of tot je te nemen, of − de betekenis van perceptie − om het
te begrijpen. Phronèsis kan dan ook niet als algemene kennis worden overgedragen, maar
2

Het betreft grotendeels het werk Ethica Nicomachea van Aristoteles waarin dit onderscheid wordt
uitgewerkt.

3

Contingentie speelt in de organisatiesociologie en -kunde en daarmee ook bedrijfskunde
en -economie een belangrijke rol en is verder uitgewerkt door, onder anderen, Mintzberg
(zie Mintzberg, 1983, 1992, 2000).
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moet in confrontatie met de situatie worden begrepen; je moet er, zoals gezegd, doorheen.
En die situatie is variabel, particulier en per definitie oneindig. Kessels en Korthagen noemen
als voorbeeld de vergelijking die Aristoteles maakt over recht. Recht is vastgelegd – universeel,
zegt Aristoteles zelfs – maar rechtspraak vraagt om interpretatie van wat is vastgelegd, met
het oog op de toepassing in specifieke situaties.
Een laatste opmerking over de relatie tussen kennis en ervaring is hier op zijn plaats.
Het begrijpen van de situatie, de perceptie, is niet je eigen persoonlijke indruk van de zaak.
Wat gevraagd wordt is het zogenoemde ‘timmermansoog’ – een uitdrukking die regelmatig
in de gesprekken over (de ontwikkeling van) de opleiding BE wordt gebruikt – dat men
ontwikkelt door veel ervaring. Maar dat timmermansoog ontstaat niet alleen door veel
praktijksituaties te hebben gezien, maar ook door uit een ruime basis van theorie te kunnen
putten, een grasp of generalities, zeggen Kessels en Korthagen (1996, p. 19).

4

REFLECTIE

De titel van deze bijdrage luidt Vakbekwaamheid en reflectie. De term reflectie is tot nu
toe slechts terloops genoemd, maar het zal wellicht duidelijk zijn dat het een essentiële rol
speelt in de verwerving van phronèsis. Kessels en Korthagen zeggen hierover dat er in een
specifieke situatie ‘too many details (…) too many exceptional aspects for a general rule’ zijn.
In onderwijsleersituaties die zij beschrijven gaat het er dan ook niet om dat abstracte regels
worden toegelicht waaruit dan een oppervlakkig advies kan worden afgeleid, maar dat moet
worden nagedacht over ‘what the student is actually aware of, what details he sees in the
problem-situation, what his own reactions were, how he felt, what he thought, and the like’
(Kessels & Korthagen, 1996, p. 20).
En dat is reflectie! Het valt ook samen te vatten in de omschrijving dat door reflectie op een
andere manier naar eerdere ervaringen wordt gekeken (Schön, 1983, 1987, geciteerd in:
Korthagen, 1990). Of in de eerder genoemde formulering: men moet kunnen teruggrijpen
op veel ervaringen, gecombineerd met kennis en vaardigheden. Groen omschrijft het doel
van reflectie als volgt: ‘Het doel van reflectie is bewustwording van en inzicht krijgen in eigen
handelen en gedrag met het oogmerk het persoonlijk professioneel handelen te verbeteren in
toekomstige beroepssituaties’ (Groen, 2011, p. 32).
Hiermee is ook gelijk het belang van het kennismaken met veel praktijksituaties in de studie
gegeven. En dan niet in de sfeer van meewerken in een professionele setting. Want dan gaat
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het om handelingen verrichten en het gebruiken van (veelal niet al te complexe) kennis in de
zin van epistèmè. Het zou moeten gaan om het opdoen van ervaringen in de perceptuele
zin van het woord: ervaringen opdoen, zaken proberen te begrijpen en met een vragende
en onderzoekende houding handelen. Kortom: kennis opdoen in de zin van phronèsis
door het doen van onderzoek. Daarom is het goed om in de opleiding BE niet te spreken
over meewerkstages, waarin studenten kennismaken met het werkveld en daarnaast nog
onderzoek moeten doen. Nee, studenten maken kennis met het werkveld dóór het doen van
onderzoek – een opvatting die steeds meer gemeengoed geworden is en in praktijk gebracht
wordt.

DONALD SCHÖN: THE REFLECTIVE PRACTITIONER
De filosoof Donald Schön heeft een invloedrijke studie geschreven die in het kader van dit
artikel relevant is: The Reflective Practitioner (1983). Dit boek lijkt het type beroepsbeoefenaar
te beschrijven waarnaar we zoeken. Reden genoeg om dieper op de ideeën van Schön in
te gaan.
In zijn boek verzet Schön zich tegen een professionele benadering waarbij men
wetenschappelijke kennis als basis neemt en vervolgens probeert deze toe te passen in
een feitelijke situatie. Dit is voor hem een te positivistische benadering, waarbij men ervan
uitgaat dat inzicht alleen kan worden verworven als men wetenschappelijke kennis goed
toepast. Schön spreekt in dit verband over technical rationality. Vanuit het perspectief van
deze technical rationality is de professionele praktijk slechts een kwestie van problemen
oplossen. Besluiten worden genomen op basis van beschikbare middelen die het beste
passen om het doel te bereiken (Schön, 1983, p. 40). Maar, zo stelt Schön, dit gaat voorbij
aan de probleemstelling, wat letterlijk het stellen van problemen is. Zaken doen zich namelijk
nooit voor als probleemstelling, maar er is wel vaak sprake van een problematische situatie
waaruit de probleemstelling wordt geconstrueerd.4 In dat constructieproces moet de
professional ‘make sense of an uncertain situation that initially makes no sense’ (ibid., p. 40).
En hier biedt de technical rationality te weinig. Na bespreking van een aantal alternatieve
posities (van onder meer Schein, Glazer en Simon) stelt Schön dat we moeten zoeken naar
een kennisleer van de praktijksituatie. Hij vindt die in reflection-in-action. Een belangrijk
begrip hier is de zogenoemde tacit knowledge, letterlijk: stilzwijgende, impliciete kennis.
Deze niet-gearticuleerde kennis ontstaat door en komt op in het doen, in knowing-inaction. Dit knowing-in-action heeft onder andere als kenmerk dat het gaat om acties of
4

Zie ook Dunn (2011) die onderscheid maakt tussen ‘problem situation’ en ‘policy problem’
[beleidsprobleem] ( p. 137 e.v.).
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beoordelingen waarvan we spontaan weten hoe we die moeten uitvoeren, we hoeven daar
niet over na te denken. Een ander kenmerk is dat we ons vaak niet bewust zijn van het feit
dat we deze dingen hebben geleerd; we merken dat we ze gewoon doen (ibid., p. 54).
Bij reflectie nu gaat het om de overstap van knowing-in-action naar knowledge-in-action.
Dit laatste lijkt dan weer sterk op de phronèsis van Aristoteles (hoewel Schön dit niet expliciet
zo noemt). Reflectie levert dus een bijdrage aan die overstap, maar ook aan het corrigeren
van zelf ontwikkelde gedachtensporen en een kortzichtige visie.
Through reflection, [the practitioner] can surface and criticize the tacit understandings
that have grown up around the repetitive experiences of a specialized practice, and
can make new sense of the situations of uncertainty or uniqueness which he may allow
himself to experience. (ibid., p. 61)
Vervolgens geeft Schön een aantal voorbeelden van professionals die knowledge-in-action
verzamelen door reflectie en daarmee tot betere inzichten van hun praktijksituaties komen.
Wat Schön echter niet doet is een methode van reflectie noemen. Hij lijkt uitsluitend aan
te geven dat en wanneer reflectie belangrijk is, maar niet hoe dat dan moet. Wel leren we
van Schön – net zoals eerder van Kessels en Korthagen – dat binnen de complexiteit van
de werkelijkheid waarin professionals werken meer nodig is dan kennis; meer, niet iets
anders! Dit wordt onderschreven door Nijenhuis (2002) die weliswaar vanuit de context van
hulpverlenende beroepen schrijft, maar daarbij wel een aantal interessante noties naar voren
brengt. Ik parafraseer hieronder Groen voor de weergave van Nijenhuis’ betoog (Groen, 2011,
p. 37 e.v.).
Professionals werken vaak in een complexe omgeving waarbij vaste oriëntatiepunten
grotendeels zijn weggevallen. Men moet zich daarom voortdurend rekenschap geven van
het persoonlijke concept van waarden en normen en nagaan hoe betrouwbaar de eigen
attitude is. Daarbij staan professionals onder druk. Ze handelen vaak in situaties waarin het
niet duidelijke is wat de beste optie is. Om met deze druk om te gaan zoeken ze steeds
naar betere methoden en instrumenten. Reflectie is daarbij een permanent leerproces
dat zich concentreert op zowel cognitieve als affectieve aspecten van het persoonlijk
professioneel handelen. Door reflectie kunnen de professionals hun persoonlijk concept van
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vakbekwaamheid bijstellen en wordt voorkomen dat ze gefixeerd raken. Men is alert op
ontwikkelingen binnen het beroepsveld en schept mogelijkheden om creatief en actief bij te
dragen aan de discussie hierover. Tevens draagt reflectie bij aan een houding van openheid en
toegankelijkheid ten opzichte van cliënten en vakgenoten. Samenvattend omschrijft Groen in
navolging van Nijenhuis reflectie als het verbeteren van het persoonlijk handelen.
Het leren reflecteren is daarom van belang omdat er een essentiële stap zit tussen de fases
drie en vier van de gebroeders Dreyfus. Vanaf stap vier denkt en handelt de professional niet
meer volgens de regels, maar via patroonherkenning, zagen we, en phronèsis speelt hierin
een belangrijke rol. Die komt uit ervaringen. Abma zegt hierover: ‘Bij phronèsis is dan ook niet
alleen het nadenken over de middelen belangrijk, maar ook reflectie over de juistheid van de
doelen’ (2011, p. 98). Dit toont overeenkomst met de stap van knowing naar knowledge bij
Schön. Juist als we praten over een opleiding tot professional zal studenten geleerd moeten
worden hoe te reflecteren. Want, zo citeer ik nogmaals Groen met een uitspraak die al door
velen blijkt te zijn gedaan:
De mate waarin een beroepsbeoefenaar in staat is zijn beroep zelfstandig uit te oefenen
en de eigen deskundigheid op peil te houden, zal sterk afhangen van de mate waarin
hij heeft geleerd zelfstandig te reflecteren op de opgedane beroepservaringen, een
‘observerend zelf’ heeft ontwikkeld. (Groen, 2011, p. 38)5
Om te weten hoe dat reflecteren dan in zijn werk gaat, moeten we weer bij Korthagen
aankloppen.

DE REFLECTIESPIRAAL VAN KORTHAGEN
Reflecteren is volgens Korthagen een cyclisch proces dat, indien goed doorlopen, de
professional op een hoger plan brengt dan bij de startsituatie. De cyclus is in figuur 1
uitgedrukt met het cirkelvormige figuur waarbij stap 5 zich boven stap 1 bevindt. Korthagen
heeft dit onder andere uitgewerkt in een studie over onderwijs aan docenten in opleiding
(Korthagen, Koster, Melief, & Tigchelaar, 2002).

5

Groen heeft dit citaat van Nijenhuis (2002) die het weer van Boekhorst (1989) zou hebben en die
heeft het op zijn beurt van Bowen (1974).
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FIGUUR 1

REFLECTIE SPIRAAL VAN KORTHAGEN
(Korthagen et al., 2002), zoals onder andere weergegeven in Groen
(2008; Groen, 2011; Groen, Jongman, & Meggelen, 2011)6
Alternatieven ontwikkelen
en daaruit kiezen

4

Bewustwording van
essentiële aspecten

3
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1

Handelen / ervaring

2
Terugblikken

In het kader van dit artikel is het niet mogelijk – en ook niet noodzakelijk – om de cirkel
volledig te bespreken; een aantal kernelementen is hier wel van belang.
Allereerst zit er in reflecteren (ook al in het woord) de connotatie van terugblikken, maar
dit gebeurt met het oog op volgend handelen. In die zin is de reflectiespiraal ook een
verbetercyclus. Ten tweede bevat de reflectiespiraal elementen die nodig zijn voor de
ontwikkeling van phronèsis. Degene die reflecteert doet praktijkervaringen op in het
handelen. Daarna vindt een terugblik plaats op wat er is gebeurd, om vervolgens de
essentiële elementen hieruit te halen. Wat essentieel is en hoe er in het vervolg wordt
gehandeld, wordt mede ingegeven door de situationele factoren. Men moet als het ware uit
het repertoire van theoretische kennis en uit inzicht in de situatie alternatieven ontwikkelen
en kiezen wat in stap 4 wordt gevraagd.
Tot slot: het model geeft heldere instructies hoe reflectie stapsgewijs kan verlopen. Daarmee
past het goed in de opleiding want het sluit aan bij de eerste stappen naar vakbekwaamheid
6

Deze reflectiespiraal is binnen het vak PPO uit het WBW-curriculum behandeld.
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zoals geformuleerd door Dreyfus en Dreyfus. Zij stellen immers dat je eerst zaken gewoon
stap voor stap moet aanleren. Dat geldt ook voor reflecteren. Na verloop van tijd zal
reflecteren een kwestie van automatisme zijn – maar om daar te komen moet de vaardigheid
wel worden aangeleerd.

5

TUSSENBALANS

We hebben tot nu toe gezien dat professionaliteit een bepaalde rol is die zowel door
medewerkers als managers kan worden vervuld. De weg naar professionaliteit is te zien
als een route in vijf stappen waarbij de ontwikkeling van epistèmè (kennis) vooral aan het
begin plaatsvindt en er al ontwikkelend meer phronèsis (praktische wijsheid) in het spel
komt. Die praktische wijsheid doet men op in – de naam zegt het bijna al – de praktijk. In die
praktijksituaties moet je natuurlijk wel kunnen putten uit voldoende theoretische bagage.
Men ontwikkelt phronèsis vooral door reflectie.
Het belang van reflectie voor de financieel professional is af te leiden uit de discussies in de
vakliteratuur. Ik sta daar in het volgende bij stil.

6

NOODZAAK VAN REFLECTIE

Al een aantal jaar wordt gewezen op de veranderende rol van de financieel professional; denk
aan artikelen uit de vakliteratuur zoals Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie of
Finance & Control. Diverse auteurs denken na over die rol in het licht van de maatschappelijke
ontwikkelingen. Ook zijn er al diverse onderzoeken gedaan door met mensen in het veld in
gesprek te gaan: hoe zien zij het vak van de financial zich ontwikkelen; welke kennis, kunde
en vaardigheden (ook wel aangeduid als KSA’S = Knowledge, Skills and Abilities) worden
gevraagd? (Bilstra, Kleijn & De Waal, 2014; Elliott, 2000; De Graaf & Van der Wal, 2012; Kous
& Wielaard, 2015; Oostdijk & Zwiep, 2014; Ten Rouwelaar, 2007).
Rode draad in deze ontwikkelingen is onder andere dat de toenemende automatisering de
traditionele taken voor accountant en controller zal terugdringen en dat er tegelijk door de
opkomst van zogenoemde big data nieuwe mogelijkheden voor de invulling van het vak
ontstaan. Een daarmee samenhangende ontwikkeling is dat de financieel professional zich
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verder zal ontwikkelen als gesprekspartner van het management en dit dus eisen stelt aan
wat soft skills worden genoemd. Het thema soft skills wordt hierna uitgewerkt aan de hand
van een aantal beschouwingen uit de vakliteratuur.
Bilstra, Kleijn & De Waal (2014) noemen op grond van een door hen uitgevoerd onderzoek
een aantal belangrijke trends in de ontwikkeling van het vak van de financieel professional.
Hoog in het rijtje van trends staan onder andere budgetteren efficiënter maken; vooruit
kijken; gedragsaspecten verbeteren; strategische vaardigheden ontwikkelen; kosten
reduceren; informatie betrouwbaarder maken; enterprise intelligence ontwikkelen. Grosso
modo is de ontwikkeling te schetsen als een toename van de strategische ondersteuning en
een afname van de betekenis van transactieverwerking. Tactische (waarmee bedoeld wordt:
meer operationele) werkzaamheden verliezen iets aan belang.
Bij zijn aantreden als voorzitter van de American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) schetst R.K. Elliott wat in de nabije toekomst van de financial wordt gevraagd.
Traditional accounting does this [= solving problems and otherwise achieving objectives]
by enabling better investment and managerial decisions to be made. But I am talking
about a much wider range of information leveraging. The basic ingredients would be
broad business knowledge, analytical power and expertise in what I’ll call ‘knowledge
science’. (Elliott, 2000, p. 83)
Oostdijk en Zwiep (2014) deden onderzoek vanuit het Instituut voor Financieel Management
van de Hogeschool Rotterdam; zij stelden vragen naar wat controllers nodig hebben aan
kennis en vaardigheden, naar wat hun positie in de organisatie is en welke onderwerpen
hun agenda bepalen of gaan bepalen. Zij concluderen dat controllers op hoofdlijnen kennis
moeten nemen van ontwikkelingen binnen alle afdelingen van hun organisatie en van
gebeurtenissen in de omgeving, om zo kansen en risico’s te signaleren en vervolgens de
vertaling te maken naar de gevolgen voor deze organisatie. Daarnaast wijzen ze op het
belang van basale theoretische kennis en soft skills.
Tot slot noem ik Kous en Wielaard die een nieuwe rol zien voor de financial door de
komst en verdere ontwikkeling van big data. Zij wijzen erop dat de toegang tot grote
hoeveelheden gegevens (de genoemde big data) tal van mogelijkheden biedt voor
snelle managementbeslissingen met het oog op de toekomst. De taak van de financials
zal niet meer zozeer bestaan uit het samenstellen van informatie, maar uit het invullen
van informatiebehoeften: ‘Financials kunnen een rol spelen in het genereren van die
voorspellende inzichten. Maar dan moeten ze af van het automatisme om te denken in
absolute waarheden’ (Kous & Wielaard, 2015, p. 423).
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Resumerend kunnen we over de rol van de financial en de bij die rol behorende kennis en
vaardigheden een aantal zaken vaststellen: reflectie is een belangrijk thema (Nijenhuis), er
is vaak sprake van een complexiteit van vraagstukken (De Waal, Bilstra en Kleijn, en Elliott),
het voorkomen van fixatie op ingesleten werkwijzen en modellen is noodzakelijk (Kous en
Wielaard) en het verbeteren van het professioneel handelen en het aanpassen ervan aan
nieuwe ontwikkelingen verdient aandacht (De Waal, Bilstra en Kleijn, en Oostdijk en Zwier).
Het gaat er hier dus telkens om dat van de financieel professionals praktische wijsheid wordt
gevraagd, phronèsis. Er is zo veel informatie beschikbaar dat actief moet worden nagedacht
wat de vragen zijn en hoe die zijn op te lossen. Het gaat dan niet meer om het uitvoeren
van taken, maar om zicht krijgen op het grotere geheel, inzichten verwerven, anticiperen of
buiten de kaders denken. En wederom geldt dan wat hiervoor werd gesteld: men moet als
het ware uit het repertoire van theoretische kennis en inzicht in de situatie een keuze maken,
alternatieven ontwikkelen en kiezen. En men moet zich blijvend ontwikkelen en leren van het
eigen handelen. Dat is reflecteren. Men moet uit bestaande kennis nieuwe kennis genereren
en wel zo dat deze toepasbaar is binnen de context waarin gehandeld moet worden.

7

REFLECTIE IN DE OPLEIDING

Tot slot formuleer ik in deze bijdrage wat een en ander nu kan betekenen voor de opleiding
BE zoals die aan de Hogeschool van Amsterdam wordt gegeven.
Een aantal jaar geleden introduceerde de opleiding BE een schema waarin de diverse
aspecten van de opleiding schematisch zijn weergegeven. In dat schema zijn horizontaal de
verschillende werkgebieden verwoord en is de zogenoemde beroepsvorming in verticale
kolommen uitgedrukt (zie figuur 2).7 Het model is afgeleid van het Landelijk Opleidingsprofiel
BBA-Bedrijfseconomie (Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie, 2013), dat weer is
gebaseerd op de hbo-standaard. Die documenten zeggen onder andere:
De standaard houdt in dat een opleiding tot hbo-bachelor er voor zorg dient te dragen
dat studenten een gedegen theoretische basis verkrijgen, dat zij het onderzoekend
vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van het beroep, dat zij over voldoende professioneel vakmanschap beschikken, en
tenslotte de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een
verantwoordelijke professional. (HBO-Raad, 2009, p. 16)
7

De grafische weergave verschilt iets van het oorspronkelijke model maar de opzet is identiek.
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De genoemde theoretische basis is in dat model uitgewerkt naar vier zogenoemde
werkgebieden:
–

Strategie

–

Accounting

–

Controlling

–

Operations management

Onderzoekend vermogen (evidence-based practice), professioneel vakmanschap, en
beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie zijn in dit model als beroepsvormende vakken
vermeld. Ze zijn als het ware vervlochten met de theoretische basis, die uitgedrukt wordt in
de werkgebieden. De beroepsvorming moet dus een geïntegreerd geheel vormen met de
werkgebieden.
FIGUUR 2

SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN OPLEIDING BE, OP GROND
VAN LOOBE, 2013

Beroepsvorming

Beroepsethiek en
maatschappelijke oriëntatie

Professioneel vakmanschap

Accounting

Evidence-based practice

Werkgebieden

Strategie

Controlling
Operations Management

Binnen de jongste ontwikkelingen zoekt de opleiding BE aansluiting bij het model van de
financieel professional zoals opgesteld door de NBA-VRC (zie figuur 3). NBA-VRC is een
samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Vereniging
van Registercontrollers. In dat model wordt niet gesproken over werkgebieden, maar
kerngebieden; de gebruikte termen zijn daarbij niet synoniem. De werkzaamheden van de
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financieel professional, zo stelt de NBA-VRC, worden gedomineerd door deze kerngebieden.
Het zijn achtereenvolgens:
–

Governance, Risk en Compliance

–

Finance Operations & Reporting

–

Strategisch Management

–

Prestatiemanagement

De laatste twee onderdelen zijn werkzaamheden op het gebied van beslissingsondersteuning.
MODEL OVER DE FINANCIEEL PROFESSIONAL
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Om die schil van kerngebieden is een vijftal zogenoemde persoonlijkheidsgebieden
gegroepeerd. Want, zo stelt NBA-VRC, de wijze waarop de financieel professionals invulling
geven aan hun beroep heeft grote invloed op de effectiviteit van hun werkzaamheden.
Het gaat dan over soft skills, houding en gedrag en manier van werken. De vijf
persoonlijkheidsgebieden die in dit kader worden geformuleerd zijn:
–

Finance leiderschap

–

Integrerend vermogen

–

Ontwikkelingsgericht

–

Moreel kompas

–

Business & Contextual Awareness

De vijf genoemde gebieden zijn weliswaar niet van dezelfde orde – bij één item gaat het over
een vermogen (integrerend vermogen), bij een ander om een houding (ontwikkelingsgericht)
en bij een derde over een eigenschap die men moet bezitten (moreel kompas) – maar dat
neemt niet weg dat we hier veel zaken langs zien komen die we eerder zagen en een overlap
hebben met de hbo-standaard.
Wanneer we het model van NBA-VRC als uitgangspunt nemen en dit in een soortgelijk figuur
plaatsen als de opleiding BE eerder opstelde, ontstaat figuur 4.
FIGUUR 4

SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN OPLEIDING BE OP GROND
VAN ONDER ANDERE HET MODEL VAN NBA-VRC

Beroepsethiek en
maatschappelijke oriëntatie

Soft skills

Onderbouwde besluitvorming

Kerngebieden

Vakbekwaamheid
en reflectie

Prestatiemanagement
Strategisch management
Finance & Operations Reporting
Governance Risk & Compliance

Aan de hand van de bespreking van dit figuur maak ik de balans op van mijn verhandeling.
Daarbij geldt dat dit model niet de pretentie heeft om de structurering van de opleiding in
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kaart te brengen. Het dient hier als een leidraad bij het uitwerken van het voorgaande naar
aandachtspunten en elementen uit de ontwikkeling van de opleiding.
De discussie welke indeling beter is, is daarbij niet aan de orde (en wellicht ook niet eens
zinvol). Wat er wel toe doet is dat er in beide modellen niet wordt gedacht in termen
van vakken (die als zodanig in het lesrooster staan gepland), maar van werkgebieden of
kerngebieden. Dat veronderstelt al een mate van integratie en dus vraagt dit dat verbanden
worden gelegd tussen vakken met het oog op het grotere geheel (we hebben het hier
dus eigenlijk weer over phronèsis). Daarbij staan in het model in figuur 4 de kerngebieden
onderaan het figuur (waar de werkgebieden in het LOOBE-model, figuur 2, bovenaan
geplaatst zijn); het gaat immers om de gedegen theoretische basis.
De term professioneel vakmanschap is problematisch, zo laat Zielstra in deze bundel zien.
Die komt dan ook niet als een van de kolommen terug, maar vormt een overkoepeling van de
onderdelen onderbouwde besluitvorming, soft skills, en beroepsethiek en maatschappelijke
oriëntatie. Zielstra stelt daarbij dat de term vakbekwaamheid beter is en dit als het ware
een overkoepeling is van de genoemde drie punten die op hun beurt weer geïntegreerd
zijn in de werkgebieden. Het is dan ook de term vakbekwaamheid die bovenaan staat met
daarbij een expliciete vermelding van reflectie. Ik behandel de termen uit de drie kolommen
achtereenvolgens.

ONDERBOUWDE BESLUITVORMING
Het LOOBE spreekt in de beleidsstukken over onderzoekend vermogen en evidence-based
practice en sluit daarmee aan bij wat inmiddels een school van evidence-based management
genoemd kan worden. Het Center for Evidence-Based Management (CEBMa) heeft een
model aangereikt dat helpt bij besluitvorming. De omschrijving van evidence-based practice
zoals door een van de stafleden van CEBMa in een publicatie verwoord, luidt: ‘Evidencebased practice is about making decisions through the conscientious, explicit and judicious
use of the best available evidence from multiple sources. (….) When we say “evidence”, we
basically mean information’ (Barends, 2015, p. 203).
Die informatie komt volgens het model voornamelijk uit vier bronnen:
–

wetenschappelijke onderzoeksresultaten (scientific research outcomes)

–

ervaringen en beoordelingen van professionals (professional experience and judgement)

–

waarden en afwegingen van stakeholders (stakeholder value and concern)

–

cijfers en feiten vanuit de organisatie (organizational data, facts and figures)
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Dit is een krachtig model omdat het stimuleert om bij advisering en managamentbeslissingen8
meerdere bronnen bij de onderbouwing te betrekken. Het model leent zich dan ook goed
voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden binnen de opleiding BE die immers opleidt
tot professionals die adviezen moeten kunnen schrijven (zie Expertgroep Protocol, 2014,
p. 8). Het model lijkt mij daarbij met name te passen bij de eerste fasen van het model van
Dreyfus en Dreyfus. Het schrijft immers heldere instructies voor en geeft aan wanneer een
onderbouwing van een advies als compleet mag worden beschouwd: als die uit de ‘best
available evidence’ is betrokken – en dat veronderstelt dat bij voorkeur alle vier de bronnen
zijn geraadpleegd.
Mijn kritiek op de benadering is allereerst de term ‘evidence’; die term betekent nu eenmaal
bewijs. Maar voor de bruikbaarheid van adviezen kan zelden ‘bewijs’ worden geleverd.
Dat hangt samen met het feit dat advisering in het sociale domein wordt gedaan: een
samenspel van mensen en omstandigheden dat altijd uniek is. Waar voor de ene situatie
een bepaald advies zonder meer passend is, hoeft het dat in een andere situatie helemaal
niet te zijn. Barends onderkent dit wanneer hij stelt dat hij eigenlijk informatie bedoelt als hij
over evidence spreekt. Vandaar mijn voorkeur voor de term onderbouwing. Dat is immers
wat een goed advies nodig heeft: een heldere onderbouwing die volgens de regels van
goed onderzoek tot stand is gekomen. Daarnaast is de context waarin het advies wordt
uitgebracht, niet expliciet genoeg in het model opgenomen. Abma vat dit punt kernachtig
samen:
Impliciet wordt de relatie tussen wetenschap en praktijk hier opgevat als eenrichtings
verkeer. Wetenschap geldt als basis voor het rationeel maatschappelijk handelen, de
patiënt, cliënt of leerling [of de organisatie waaraan geadviseerd moet worden, voeg ik
daaraan toe − GdJ] is het object daarvan en de professional is degene die aan het doorgeefluik staat. De praktijk blijft in deze visie een black box. Hoe nieuwe kennis er wordt
ontvangen en getransformeerd, blijft buiten beeld, evenals de vraag welke kennis in de
praktijk gegenereerd wordt − want dat gebeurt natuurlijk óók. (Abma, 2011, p. 92)
Het moge duidelijk zijn – denk ook aan kritiek van Schön dat te vaak vergeten wordt dat een
probleemstelling niet ‘zomaar’ bestaat maar geconstrueerd moet worden – dat de context
waarin adviezen plaatsvinden, een expliciete plaats moeten hebben. Over het begrip van de
context kom ik bij de punten beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie te spreken.
Daarbij geldt dan ook nog eens dat het bij de onderbouwing van adviezen kan gebeuren
dat de bronnen niet eenduidig zijn. Hoe dan te beslissen? Op grond van welke afweging
8

Ik gebruik vanaf nu uitsluitend de term adviezen of advisering.

82 | Vakbekwaamheid en de professional in finance & accounting

Vakbekwaamheid_en_de_professional.indd 82

25-3-2016 15:46:57

worden adviezen dan geformuleerd? Zoals aangegeven geldt sowieso dat de situatie waarin
geadviseerd moet worden per definitie afwijkt van de situatie waarop de wetenschappelijke
onderzoeksresultaten betrekking hebben. Het lijkt me dus nodig dat professionals moeten
reflecteren over de informatie die uit de bronnen komt; zij moeten daarbij teruggrijpen op
veel ervaring, gecombineerd met veel aangeleerde vaardigheden en kennis. Ze moeten,
anders gezegd, beschikken over phronèsis of praktische wijsheid.
Het model van CEBMa is op zich een krachtig model dat als leidraad kan dienen voor het
aanleren van onderzoeksvaardigheden. Het omvat immers literatuurstudie, kwalitatief
onderzoek en analyse van cijfers. Maar onderzoeksvaardigheden zijn vaardigheden;
onderzoekend vermogen duidt op een houding. En die houding vraagt dat men het eigen
onderzoek onderzoekt: reflectie. Zo gezien vullen het model van CEBMa en de houding van
de reflective practitioner elkaar dus aan. De reflective practitioner voorkomt dat het model
te positivistisch wordt opgevat, in de zin dat er uitsluitend geldige kennis verworven zou
kunnen worden door het juist toepassen van wetenschappelijke methodes. De onderbouwing
van adviezen vanuit de vier genoemde bronnen voorkomt dat de professional zich te veel
laat leiden door de genoemde ‘guessing’. Er is dus niet alleen behoefte aan evidence-based
practice, maar − zoals Abma dat noemt (2011, pp. 93-94) – ook practice-based evidence.
Samen vormen ze het onderzoekend vermogen dat leidt tot onderbouwde besluitvorming.

SOFT SKILLS
Soft skills als zoekterm levert op de website van het blad Finance & Control 367 treffers.9
Hieruit is op z’n minst te concluderen dat dit onderwerp volop in discussie is onder
financieel professionals. Hiervoor werd al verwezen naar het artikel van Oostdijk en Zwiep;
uit hun onderzoek blijkt het belang van soft skills voor het optimaal functioneren van de
financieel professional. Het gaat daarbij om sociale vaardigheden, zowel op persoonlijk
en interpersoonlijk vlak, als om praktijkgerichte sociale vaardigheden. Daaronder vallen
communiceren, argumenteren, overtuigen, feedback geven, assertiviteit en het verschil
kennen tussen waarnemen en interpreteren, om een aantal aspecten te noemen.10
Dat het aanleren van soft skills nodig is, blijkt onder andere uit een onderzoek van Van
Schaik en Boon (2015). Zij stellen dat dat controllers hun persoonlijke en interpersoonlijke
vaardigheden hoger inschatten dan hun leidinggevenden doen, de CFO’s (Chief Financial
9

10 december 2015

10 Ik neem dit grotendeels over van Groen et al., 2011; dit boek is enige tijd in het curriculum voor de
opleiding BE gebruikt.
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Officers). Waar de CFO’s de kennis en vaardigheden van hun medewerkers op het gebied van
persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden een cijfer 3,4 geven (op een vijfpuntsschaal),
geven de controllers zichzelf een 4,2. Daarbij is een 4,2 volgens de controllers ook gewenst:
ze kunnen wat nodig is, lijken ze te zeggen. De CFO’s zijn een andere mening toegedaan:
zij wensen een 4,0, maar zien dus een 3,4.
Een goed onderbouwd advies wordt niet gelijk overgenomen omdat het goed onderbouwd
is. De te adviseren instantie zal ook overtuigd moeten worden. Dat vraagt om de genoemde
soft skills. Ook zijn die soft skills nodig bij de stap voorafgaand aan advies, namelijk de
probleemanalyse: aan welk probleem of aan welke vraag ligt het advies ten grondslag.
Probleemanalyse hoort beslist bij onderzoeksvaardigheden, maar de gegevens komen pas
optimaal naar boven als op de juiste toon de data verzameld kunnen worden en als er
voldoende ontvankelijkheid gecreëerd is om de problemen daadwerkelijk aan te pakken.
Nu ontwikkelen veel mensen (helaas niet allemaal) hun sociale vaardigheden in de loop van
hun leven, maar gezien het toenemend belang dat aan soft skills wordt gehecht noopt dit een
opleiding om ook op dit punt een goede basis te leggen. Veel van de (praktijkgerichte) sociale
vaardigheden blijken zaken te zijn waarop men nooit uitgeleerd is, maar waarvoor men wel
een adequate basis kan aanleren. Dat vraagt kennis van begrippen en oefening. Daarbij is
ook op dit punt reflectie van groot belang. Wanneer men oefent met praktijksituaties en
daarbij het eigen handelen beschouwt, reflecteert de professional. En wanneer professionals
reflecteren op hun handelen, ontwikkelen zij zich tot vakbekwaamheid, zo zagen we
hiervoor.

BEROEPSETHIEK EN MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE
In zekere zin heeft het iets vreemds dat de HBO-raad / Vereniging Hogescholen, en in
navolging daarvan het LOOBE, de termen beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
onder één kopje samenbrengt. Maar beide horen wel tot de bagage van de financieel
professional en zijn essentieel voor het ontwikkelen van praktische wijsheid. Ik bespreek
ze achtereenvolgens.
Maatschappelijke oriëntatie vraagt dat men kan duiden wat er in de wereld gebeurt,
zichzelf in de nationale en globale context kan verstaan en (in enige mate) sociologische
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ontwikkelingen kan herkennen en begrijpen. Daarnaast vraagt maatschappelijke oriëntatie
ook enige kennis van het menselijk gedrag: waarom doen mensen de dingen zoals ze deze
doen? Het is om die reden dat maatschappelijke oriëntatie binnen de opleiding BE vooral
wordt ingevuld met basiskennis over psychologie, sociale psychologie en sociologie. Kennis
over geschiedenis of staatsinrichting was ook te billijken geweest, maar de keuze is op de
eerstgenoemde kennisterreinen gevallen. Hiervoor wees ik al op het belang van kennis van de
context in het kader van onderbouwde besluitvorming; maatschappelijke oriëntatie helpt die
context te verstaan.
Beroepsethiek is in zekere zin een eigen discipline; in het geval van bedrijfseconomie wordt er
nagedacht over moraal binnen de financiële wereld. Dat dit thema hoogst actueel is, behoeft
bijna geen betoog. Na de financiële crisis van 2008 wordt op tal van plaatsen gediscussieerd
over de vraag of de financiële wereld (‘de bankenwereld’) haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid wel voldoende heeft genomen. Eén van de kristallisatiepunten in deze
discussie is het boek Het kan niet waar zijn, van Joris Luyendijk. In dat boek en in tal van
interviews, programma’s en artikelen (bijvoorbeeld Luyendijk, 2015a, 2015b) naar aanleiding
daarvan, stelt Luyendijk dat er binnen de financiële wereld niet zozeer immoreel – dus in strijd
met de heersende moraal en ‘goede zeden’ – wordt gehandeld, maar amoreel, wat volgens
Van Dale ‘zonder morele preoccupatie, buiten zedelijke overwegingen om (handelend of
geschiedend)’ betekent, dus zonder dat de vragen over moraal aan de orde komen. Dat is in
zekere zin nog erger, want dan is het maatschappelijk verantwoord handelen helemaal buiten
beeld geraakt.
Het past een opleiding bedrijfseconomie die financieel professionals opleidt om op z’n
minst een instrumentarium aan te reiken waardoor die professionals de morele kanten
van hun financiële adviezen kunnen afwegen. Denkend vanuit de lijn van bildung11 mogen
de doelen wellicht nog wel hoger gesteld worden: studenten zou moreel besef moeten
worden bijgebracht. Of: studenten zouden moeten worden uitgedaagd om over hun moraal
na te denken en te overwegen welke (morele) consequenties hun professioneel handelen
en adviseren heeft. Ook dan spreken we over reflectie: nadenken over het handelen
met het oog op toekomstig handelen. Wellicht omdat dit moreel handelen plaatsvindt
binnen de maatschappelijke context en omdat het mensen zijn die handelen, noemen de
HBO-raad / Vereniging Hogescholen en het LOOBE beroepsethiek en maatschappelijke
oriëntatie in één adem.

11

Het begrip bildung komt uitvoerig aan de orde in de bijdrage van Zielstra in deze bundel.
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8

CONCLUSIE

In deze bijdrage is gesteld dat vakbekwaamheid of professionaliteit een eigen manier van
kijken binnen organisaties vraagt. Men zoekt waar expertise kan worden toegevoegd.
Dat vraagt een specifieke vorm van kennis, namelijk praktische wijsheid of phronèsis, en de
ontwikkeling naar virtuositeit. Reflectie speelt hierin een essentiële rol. In de opleiding streven
we dan ook naar het opleiden van de reflective practitioner. Reflectie is daarbij het vermogen
om het eigen beroep zelfstandig uit te oefenen en de eigen deskundigheid op peil te houden,
door zelfstandig te leren en na te denken over zichzelf en de opgedane beroepservaringen.
Wanneer we dit toepassen in de opleiding zien we allereerst dat er behoefte is aan
vakbekwame mensen die een gedegen theoretische basis bezitten. Die basis formuleren we
met de NBA-VRC in vier kerngebieden. Professionals ontwikkelen echter pas virtuositeit en
phronèsis als de kerngebieden worden geïntegreerd met (1) een onderzoekend vermogen
dat leidt tot onderbouwde besluitvorming, (2) het bezit van soft skills (praktijkgerichte sociale
vaardigheden) en (3) beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Deze laatste twee helpen
om zicht te krijgen op de context waarin de professionals handelen en bij het inbrengen van
morele afwegingen in de besluitvorming.
Dat is heel wat, alles bij elkaar, maar het hoeft ook niet gedurende de vier jaar dat de studie
bedrijfseconomie duurt, te worden verworven. Wel is het zaak om voldoende bagage mee
te geven aan de studenten die als startbekwame beroepsbeoefenaren de arbeidsmarkt op
gaan. Daarbij bepleit ik om, in de lijn van Dreyfus en Dreyfus, zaken systematisch aan te
leren: eerst stap voor stap en dan doorontwikkelend naar praktische wijsheid. Wie daarbij
heeft leren reflecteren, bezit het vermogen om te blijven leren en zich te ontwikkelen tot
(idealiter) een virtuoos of bedreven actor met praktische wijsheid. Anders gezegd: die mag
zich vakbekwaam noemen.
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VAKMANSCHAP
IN ECONOMIE EN
MANAGEMENT
HOE PROFESSIONALS HUN DOMINANTE
DENKMODELLEN IN DE PRAKTIJK TOETSEN
Frank Jan de Graaf

De bankierseed (zie kader op p. 108) en nieuwe eisen aan de financieel adviseur en
accountant maken de vraag belangrijk wat nu eigenlijk een goede finance professional
is, behalve iemand die goed de regels volgt. Deze vraag is extra urgent omdat in andere
beroepsgroepen een fel verzet is tegen toenemende regelgeving.
Dit artikel wil ingaan op de vraag wat vakmanschap en vakbekwaamheid betekenen in
economie en management. Terwijl in onderwijs en zorg veel wordt nagedacht over deze
termen, vaak gerelateerd aan beroepseer, komt het begrip in de economie niet voor. Op basis
van inzichten uit de behavioral theory of the firm en evidence based management laat ik in
dit artikel zien dat ‘vakmannen en -vrouwen’, oftewel goede professionals, in staat zijn (hun)
dominante denkmodellen te toetsen in de praktijk en daarmee, afhankelijk van de context,
goede en integere beslissingen te nemen.
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1

INLEIDING

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op professionals in finance en bedrijfskunde.
Door een beperkte eendimensionele benadering van de economie in dagelijkse
besluitvorming is er onvoldoende aandacht voor het maatschappelijk kader, de context waarin
professionals beslissingen nemen en de waarden waarop zij hun beslissingen nemen (Purnell
& Freeman, 2012; De Graaf, 2014). Finance professionals zouden alleen in geld geïnteresseerd
zijn, geen ethisch bewustzijn hebben, niet rekening houden met de maatschappij, niet
ondernemend zijn en te weinig gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen.
Het leidde onder andere tot de bankierseed en strengere regels voor financieel adviseurs.
Ook publiceerde de verenigingen van accountants en controllers een visiedocument waarin
zij de finance professional van de toekomst schetsen. De NBA-VRC (2014) stelt in een rapport
over de toekomst van de finance professional dat een goed moreel kompas, integrerend
vermogen, ontwikkelingsgerichtheid (innovatief), bedrijfs- en omgevingsbewustzijn, en
financieel leiderschap cruciaal zijn voor de toekomst.
Zowel de bankierseed als het visiedocument van de NBA-VRC zijn gemotiveerd door het
inzicht dat alleen regelgeving niet leidt tot betere finance professionals. In met name de
zorg, politie en onderwijs wordt ook fel gediscussieerd over de rol van professionals en
de toenemende regeldruk. Organisaties als de Stichting Beroepseer en Beter Onderwijs
Nederland stellen dat regels en procedures het werk van professional onmogelijk maken.
De professional moet weer in staat worden gesteld zelf keuzes te maken.
In dit debat wordt de professional gezien als ‘vakman’. Vakmanschap is een voortdurende
intrinsieke menselijke behoefte om het werk goed te doen omdat het werk goed moet
gebeuren (Sennet, 2008). Oftewel, in Sennets woorden, ‘the desire to do a job well for its
own sake’ (p.9). Een vakman werkt dus niet voor zichzelf, aandeelhouders of klanten, maar
vanuit een intrinsieke behoefte het werk goed te doen.
In dit artikel laat ik zien hoe het begrip ‘vakmanschap’ invulling kan krijgen in economie
en management. Wanneer we hogere eisen stellen aan de finance professional van de
toekomst, is het nodig te weten hoe hij zijn werk moet doen. Hier zit een normatieve,
ethische component aan, maar het gaat bovenal, zo wil ik aantonen, om houding en reflectie.
Ik kies positie in het debat rond de ‘behavioral theory of the firm’, de meest invloedrijke
bedrijfskundige en bedrijfseconomische stroming in de afgelopen vijftig jaar (Gavetti et.
al., 2007). Analyse van de recente wetenschappelijke inzichten maakt duidelijk dat een
finance professional of vakman die evidence-based wil werken – die streeft naar optimale
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onderbouwing van besluiten – inzicht moet hebben in hoe zijn gedrag wordt bepaald door
de overheersende mentale modellen in zijn omgeving, zijn organisatie en het beeld dat hij
van zichzelf heeft.1 Een systematische omgang met informatie en reflectie op die informatie is
hierbij cruciaal.
In de analyse laat ik zien dat mensen in organisaties en de maatschappij altijd keuzevrijheid
hebben. De vakman weet deze keuzevrijheid op een goede manier te gebruiken zodat hij of
zij bijdraagt aan de organisatie en daarmee aan de maatschappij als geheel. Een professional
onderscheidt zich van een leek doordat hij specifieke kennis van een vakgebied – kennis die
de leek niet heeft – weet te combineren met de juiste houding en gedrag. Het combineren
van kennis is mogelijk doordat de vakman weet te reflecteren op mogelijkheden, en
verbanden kan aanbrengen in technische eisen en sociale belangen die leken niet kennen
of snel over het hoofd zien. De professional oftewel de vakman heeft niet alleen cognitieve
kennis beschikbaar, maar weet dit te relateren aan zijn eigen gevoel en om te zetten in
handelingen. Zodoende ontstaat een professionele houding die de reflective finance
professional kenmerkt.
In de volgende paragraaf ga ik eerst in op wat bekend is in de academische theorie over
besluitvorming. Daarna komt aan bod wat de professional moet kunnen. Om tenslotte
met een kader te komen waarin feiten, werkelijkheid en het handelen van professionals
samenkomen.

2

ACADEMISCHE THEORIE EN
BESLUITVORMING

BESLUITVORMING
Als we willen weten wat een vakman of een professional in de dagelijkse praktijk moet
kunnen, moeten we weten hoe die dagelijkse praktijk eruitziet. De behavioral theory of
the firm laat zien dat mensen in hun dagelijks handelen heel veel op routine doen. In ons
dagelijks leven nemen we besluiten op basis van onvolledige informatie, waarbij onze
gevoelens vaak veel overheersender zijn dan ons verstand. We laten ons leiden door velerlei
1

Waar hier gesproken wordt over ‘vakman’,‘hij’ en ‘zijn’, heeft dit uiteraard ook betrekking op het
vrouwelijke equivalent.
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onbewuste drijfveren. In grote complexe organisaties is dit ook het geval. Bestuurders
nemen besluiten in een complexe en diffuse werkelijkheid waarin informatie onvolledig is,
feiten elkaar lijken tegen te spreken, politieke belangen van groot belang zijn en er vaak
onvoldoende middelen zijn om tot echt goed onderbouwde besluiten te komen.
De behavioral theory of the firm is de afgelopen vijftig jaar dominant geweest in de
bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Het is een verzameling van theoretische inzichten die
besluitvormingsprocessen centraal stelt. Het heeft onder andere geleid tot ‘behavioral
economics’. In deze stroming staan cognitieve modellen centraal – eenvoudig geformuleerd,
de beelden en structuren in de hoofden van mensen – die gehanteerd worden om te
begrijpen hoe besluiten worden genomen en om tot aanbevelingen te kunnen komen voor
betere besluitvorming: ‘[T]he quasi resolution of conflict, uncertainty avoidance, problemistic
search and organizational learning are central phenomena with which our models must deal’
(Cyert & March, 1963, p. 123). Slechts in beperkte mate, zo stelt deze theorie, worden er
besluiten genomen door mensen die precies weten hoe het zit, absoluut expert zijn. Ook in
kleine organisaties zoals startende ondernemingen worden de meeste besluiten genomen
op basis van onzekerheidsreductie, niet op basis van wetenschappelijk aangetoond inzicht,
bijvoorbeeld aangaande marktpotentieel (Sarasvathy, 2001).
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is er in deze traditie een keur van onderzoeken
gedaan naar besluitvormingsprocessen. Met name sociaal-psychologen hebben door
experimenten ontdekt dat mensen allerlei valkuilen hebben wanneer ze een besluit nemen.
We maken bijvoorbeeld inschattingen op basis van een aantal getallen die we in het hoofd
hebben, onafhankelijk of die getallen relevant zijn voor het product. Een bekend voorbeeld
is dat producten in de supermarkt vaak € 3,99 kosten. We neigen er dan naar te denken
dat een product iets meer dan 3 euro kost, terwijl het feitelijk 4 euro kost. Behavioral
theory spreekt hier over biases – vooronderstellingen die te pas en te onpas worden
gebruikt – en heuristics: het gebruiken van vooronderstellingen in de praktijk (zie Tversky &
Kahnemann, 1974).
De behavioral theory is gebaseerd op de filosofie van het pragmatisme van filosoof John
Dewey (Cohen, 2007a). Hij stelde dat, wanneer we de werkelijkheid willen begrijpen, we niet
moeten beginnen bij een theorie maar bij wat mensen (dagelijks) doen. Mensen verbinden,
aldus Dewey, in hun handelen kennis, emotie en intuïtie (hoofd, hart en handen) aan elkaar
en als we ontdekken hoe ze dat doen, kunnen we ze helpen beter hun problemen op te
lossen. Kernidee achter het pragmatisme is dat mensen met denken (cognitie) alleen hun
problemen niet kunnen oplossen, omdat onze emoties en gewoonten ons gedrag sterk
overheersen. In onoverzichtelijke situaties zoals we die dagelijks tegenkomen, nemen mensen
de meeste beslissingen op basis van routines, bijvoorbeeld bij autorijden, maar ook als ze
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opstaan en op een andere manier naar hun werk gaan. Ook in hun werk zijn routines cruciaal.
Deze routines vallen samen met cognitieve modellen die verder kunnen worden ontwikkeld
wanneer er meer kennis wordt aangeleerd. Emoties zijn hierbij een belangrijke schakel, maar
ook een waarschuwingssignaal. Mensen moeten het belang van kennis kunnen voelen, en
daarmee het belang van nieuwe handelingen kunnen zien.

TABEL 1

DRIE BEKENDE HEURISTIEKEN UIT DE SOCIALE PSYCHOLOGIE

Heuristiek

Omschrijving

Voorbeeld

Availability heuristic
(Beschikbaarheids-heuristiek)

De kans dat zich iets voordoet
is afhankelijk van of het goed
voorstelbaar is.

Kans op een ongeluk wordt
hoger ingeschat als er net een
ongeluk heeft plaatsgevonden.

Representative heuristic
(Representatie heuristiek)

De neiging alles in categorieën in
te delen en daarna te oordelen,
onafhankelijk van de vraag of de
categorie correct is.

Bedrijven met blauwe logo’s zijn
betrouwbaar, omdat we goede
ervaringen hebben gehad met
een bedrijf met een blauw logo.

Anchoring-heuristic
(Ankerheuristiek

Een inschatting is afhankelijk van Wanneer mensen net een
een willekeurig idee of getal dat product van 10 euro hebben
eerder is gezien.
gezien, lijken producten van
3 euro goedkoop.

De drieslag hoofd, hart en handen heeft een grote invloed gehad op het onderwijs in
de Verenigde Staten sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Kennis overbrengen is
niet genoeg. Mensen moeten het ook ervaren door het in de praktijk te doen. Volgens
Dewey moeten studenten leren kennis met kunde te combineren om zo te komen tot
‘handelingsgerelateerde’ kennis. Waar op veel universiteiten in Europa relatief weinig
aandacht was voor discussie en praktijkgericht onderwijs, gaven Amerikaanse universiteiten
hier juist veel aandacht aan. Na een Bachelor of Arts (BA) die gericht was op algemene
vorming (gerelateerd aan het Europese bildungsideaal), ontstonden praktijkgerichte masters.
Kennis, kunde en vaardigheden vallen dus samen bij Dewey, zowel in het onderwijs als in
de praktijk. In de behavioral theory of the firm geldt dit ook. Onderzoek richt zich op de
praktijk van besluitvorming en hoe daarin verschillende belangen en inzichten samenkomen.
De nadruk op vorming en vaardigheden is voor Dewey belangrijk omdat mensen keuzevrijheid
hebben in wat voor systeem ze ook zitten. Elk mens is mede-schepper van zijn eigen
omgeving, en dat geldt zeker voor professionals in moderne kennisgedreven organisaties.
Dit leidt vaak tot het gevoel van chaos en onzekerheid, maar toont tegelijkertijd ook de
toegevoegde waarde van hoogopgeleide professionals. Het werk van professionals bestaat
slechts in beperkte mate uit repeterende handelingen volgens strakke protocollen; het bestaat
elke dag uit een grote variëteit van beslissingen. Zelfs werk dat sterk is ‘geprotocolleerd’ en
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zich bezighoudt met een klein gebied, bijvoorbeeld het werk van een tandarts, kent een
grote variëteit aan eigen inschattingen. Die eigen inschattingen zijn heel belangrijk. De keuzes
hierin maken het verschil tussen een goede en minder goede professional. Hoe ziet die vrije
ruimte er uit?

HET ‘PROBLEEM’ VAN DE KEUZEVRIJHEID
Belangrijk uitgangspunt in behavioral theory is dat mensen, hoewel ze blootstaan aan
groepsinvloeden en moeite hebben verstandige beslissingen te nemen, zelf kunnen
beslissen over hoe ze hun leven en werk inrichten. Studenten, medewerkers en managers
hebben allemaal vormen van ‘discretie’ in de zin van vrije beslisruimte, handelingsruimte,
de mogelijkheid een eigen beslissing te nemen op basis van een bepaalde bevoegdheid en
autonomie. In managementtheorie wordt hier gesproken over ‘managerial discretion’.
Zoals gezegd, gebruiken mensen deze beslisruimte maar beperkt rationeel (bounded rational).
Mensen worden in hoge mate geleid door beelden die ze hebben opgedaan over zichzelf, de
verbanden waarin ze werken (organisaties) en hun omgeving. Een vervelende consequentie
hiervan is dat menselijk gedrag maar beperkt is vast te leggen in regels en procedures, omdat
mensen zelf vaak niet weten wat de dominante drijfveren zijn in hun gedrag. Hierdoor
houden ze problemen met het navolgen van bijvoorbeeld regelgeving en protocollen. Niet
alleen zijn sommige werkzaamheden moeilijk in protocollen te vatten – denk aan creatieve
ontwerpprocessen – nog lastiger is dat de mens maar zeer beperkt bepaalde regels kan
onthouden en dus kan uitvoeren.
In de behavioral theory of the firm zijn grofweg twee verschillende opvattingen over de
vraag in hoeverre we iets kunnen doen aan de beperkingen van de menselijke rationaliteit.
Deze twee verschillen van inzicht zijn vaak te herleiden tot de opvattingen over de autonomie
van een beslisser. Hoewel hier nooit een uitgebreid debat over is gevoerd, leggen Cyert &
March andere accenten dan Herbert Simon (Cohen, 2007b). De eerste twee leggen meer
nadruk op de complexiteit, historische bepaaldheid en ambiguïteit van besluitvorming, terwijl
Simon suggereert dat (cognitieve) modellen de complexiteit en ambiguïteit van besluitvorming
in belangrijke mate hanteerbaar kunnen maken. In Simons denken kunnen we met het volgen
van het juiste protocol veel menselijke beperkingen tebovenkomen.
Dit verschil in opvatting over de autonomie van de mens is in de basis terug te voeren tot
een verschil in interpretatie van de filosofie van Dewey. Waar Simon hoofd (cognition), hart
(emotion) en handen (routines) uit elkaar trekt, ziet Dewey zelf ze als integraal verbonden, als
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een ‘dynamic interplay’ (Cohen, 2007a, p.777). Hier speelt ook een verschil van ‘vertaling’.
Waar Dewey nog sprak over ‘habits’ oftewel gewoonten, gaat Simon spreken van ‘routines’.
Dit laatste woord is veel meer verbonden met gestandaardiseerde handelingen, zoals de
handelingen uitgevoerd door arbeiders aan de lopende band.
Beide standpunten – ‘voorspelbare irrationaliteit’ van Simon en ‘onoplosbare ambiguïteit’ van
Cyert en March – kennen een eigen paradox. Wanneer besluitvorming per definitie ambigu
en complex is, kunnen we er weinig over zeggen. Wanneer besluitvorming modelmatig
kan verlopen, bestaat er geen eigen verantwoordelijkheid meer en verworden we allen tot
computers. Beide stromingen vinden elkaar wel op het punt dat ‘vorming’ van besluitvormers
cruciaal is. Vorming is nodig om (1) de juiste besluitvormingsmodellen te ontwerpen of (2) om
in een complexe wereld de juiste dingen betekenis te kunnen geven.
Deze tweedeling is in de huidige tijd terug te vinden in wetenschappelijk onderzoek.
Institutionele denkers als Granovetter (1985) en DiMaggio & Powell (1983) vragen
bijvoorbeeld aandacht voor institutionele (sociale) processen waarin sommige dingen
betekenis krijgen en andere niet. Samen met Weick (1995) hebben zij aandacht voor
verhalen in bedrijven en proberen die te interpreteren in hun onderzoek. Een grote
groep die vooral bestaat uit sociaal psychologen legt een geheel andere nadruk. Daniel
Kahnemann (2002), bijvoorbeeld, probeert eenduidige gedragsregels te achterhalen in zijn
onderzoek, de al eerder genoemde heuristieken. Deze opvatting is ook terug te vinden in
zijn wetenschappelijke benadering (en die van veel anderen die in deze richting werken).
Kahneman is bekend is om zijn modelmatige aanpak door middel van experimenten in een
gecontroleerde, laboratorium-achtige omgeving.
Momenteel zijn er nadrukkelijke pogingen om beide stromingen samen te brengen, ook in
het onderzoek en (hoger) onderwijs. Cohen stelt (2007a) dat de behavioral theory te sterk
de nadruk heeft gelegd op cognitieve processen, terwijl Dewey en andere grondleggers
oorspronkelijk ook normatieve en relationele processen – in beide speelt emotie een
belangrijke rol – van groot belang achten. Hierbij is het voor besluitvormers belangrijk niet
alleen vakspecialistische kennis te hebben, maar deze kennis ook in een breder sociaalmaatschappelijk kader te plaatsen en van daaruit te reflecteren op de beroepspraktijk. Om
een denkkader te ontwikkelen waarbinnen en waarover gereflecteerd kan worden, zijn
‘liberal arts’ van groot belang (Nussbaum, 2010): vakken als talen, geschiedenis, antropologie
en psychologie. In het onderwijs wordt geprobeerd deze drie elementen – kennis, kader en
reflectie – samen te brengen in de driedeling hoofd, hart en handen. Het denken moet eigen
gemaakt worden, aansluiten bij de emotionele behoeftes (zoals de behoefte aan het behoren
tot een gemeenschap en gedeelde normen); alleen dan komen mensen in beweging.
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Het goed omgaan met de hiervoor besproken ‘managerial discretion’, de vrije handelings
ruimte voor beslissers, is cruciaal voor economische vooruitgang, zo wordt breed
aangenomen. Gavetti (2012) stelt dat goede ondernemers weten af te wijken van gevestigde
regels. Nieuwe mogelijkheden zijn ‘cognitief distant’, ze passen niet in het bestaande
systeem. Hij refereert hierbij onder andere aan Schumpeter die stelt dat creatieve destructie
bepalend is voor economische vooruitgang.
Over de mogelijkheden van deze afwijkingen van de norm verschillen de pragmatisten –
met hun positieve beeld van de mogelijkheden van de mens – met veel Europese denkers,
die veel meer aandacht vestigen op de weerbarstigheid van de geschiedenis, de rol van
machtsverschillen en die proberen algemene normen en waarden te formuleren (Baert &
Turner, 2004). Amerikaanse pragmatisten als Dewey en Rorty moesten niets hebben van
Europese denkers als Karl Marx of Martin Heidegger. Het pragmatisme kenmerkt zich door
een sterk vooruitgangsgeloof en gelooft niet in overkoepelende normen en waarden, behalve
de waarde van het goede gesprek en de bijdrage van de wetenschap aan de positieve
ontwikkeling van de wereld die steeds democratischer wordt.
Met de erkenning dat professionals maar in beperkte mate volgens regels (bijvoorbeeld
protocollen) werken of, sterker nog, dat een goede en zelfbewuste professional zelf bepaalt
hoe en wanneer bepaalde regels en normen moeten worden gebruikt, ontstaat een uitdaging
voor mensen die het gedrag van professionals proberen te beïnvloeden, zoals managers,
regelgevers, maar ook docenten. Hoe kun je professionals goed laten werken als ze niet
met protocollen en voorschriften kunnen worden aangestuurd? Ook is het dan de vraag of
een professional nog in staat kan worden geacht rekening te houden met maatschappelijke
normen en dominante ethische waarden. Hier komen we op de rol die reflectie speelt in het
handelen van de professional.

3

REFLECTIVE PRACTICIONER:
OVER VERBINDEN EN INTEGREREN

KENNIS, KUNDE, VAARDIGHEDEN EN HET BELANG VAN REFLECTIE
Keuzevrijheid is een cruciaal kenmerk in het werk van professionals. Dat ze daarbij moeten
kiezen tussen een keur aan modellen en systemen, regels en protocollen, vraagt een
professionele houding en gedrag. Schön (1983) maakt in zijn boek The Reflective Practicioner
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duidelijk hoe deze houding en gedrag eruit zien. Hij richt zich op de vraag hoe professionals
omgaan met de verwachtingen en complexiteit in hun omgeving van en professionele
standaarden en grijpt daarbij terug op Dewey’s Theory of Inquiry (zie Schön, 1995) en
Schein (1973). Hij laat in zijn analyse van verschillende beroepen zien hoe professionals in
een voortdurende interactie met hun omgeving tot besluiten komen. Hierbij laten zij zich
niet alleen leiden door hun eigen kennis, maar luisteren ze heel goed naar hun omgeving
en stemmen hun handelen daar op af. In navolging van Schein (1973) stelt hij dat de kennis
van professionals uit drie onderdelen bestaat. Een professional kan zich beroepen op
(1) basic science, wetenschappelijke kennis, (2) applied science: toegepaste kennis (weten
hoe wetenschappelijke kennis kan worden gebruikt in de praktijk) en (3) vaardigheden en
een professionele houding (Schein, 1973). Vakbekwaamheid bestaat uit het combineren van
de drie gebieden.
Deze combinatie van kennisgebieden wordt vaak vergeten in wetenschap en praktijk. Schön
betoogt dat zowel wetenschappers als praktijkmensen de neiging hebben te veel aandacht te
besteden aan ‘basic science’. Hierbij doelt hij op het idee dat de professional alwetend zou zijn
op zijn vakgebied. Dit komt niet overeen met de praktijk waarin de medische wetenschappen
sinds de negentiende eeuw een rolmodel zijn geworden voor veel andere beroepsgroepen.
Medici hebben fundamentele kennis over het menselijk lichaam, hebben kennis hoe ze het
menselijk lichaam kunnen herstellen, hebben vaardigheden en een professionele houding die
bij het beroep past (bijvoorbeeld het voeren van intakegesprekken en een beroepseed).
Schön (1983) stelt dat er veel onduidelijk is hoe deze kennisgebieden samenhangen en
met elkaar worden gecombineerd in de dagelijkse praktijk. Voor een aantal vakgebieden is
het probleem groter omdat onduidelijk is wat eigenlijk de basis-wetenschappelijke kennis
is waarop het vakgebied zich kan beroepen. Daarnaast is deze kennisbasis niet statisch,
maar voortdurend in beweging. In de bedrijfskunde en bedrijfseconomie spelen economie,
psychologie, sociologie, antropologie en wiskunde in ieder geval een rol, maar ook ethiek en
geschiedenis behoeven soms aandacht. Een professional die met deze dynamiek om wil leren
gaan, moet inzicht hebben in de complexiteit en de dynamiek van de organisaties waarin hij
werkt en de omgeving waarin de organisaties functioneren.
Zowel behavioral sociaal-psychologen (zoals Kahnemann) en behavioral economen (zoals
Ariely, 2008) als Schön stellen dat reflectie uiteindelijk cruciaal is om zo goed mogelijk
besluiten te nemen. Wanneer de professional in staat is na te denken over zijn eigen waarden,
organisatiewaarden en waarden in de institutionele omgeving, ontstaat een normenkader dat
past bij een specifieke situatie. Ethische vragen komen hierbij om de hoek kijken. Dit heeft
te maken met het feit dat onderzoek transactioneel, open-ended en inherent sociaal is
(Schön, 1995, p. 122). Hierbij bestaat er maar een beperkt verschil tussen wetenschappelijk
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onderzoek en common sense, omdat in het denken van Dewey wetenschappelijk onderzoek
begint en eindigt met common sense. Op de aard van de ethische normen en mogelijke
tegenstrijdigheden tussen ethische uitgangspunten reflecteert Dewey maar zeer beperkt.
Associatieve en integrerende vermogens vormen een belangrijk onderdeel van de reflectie
van professionals. Door afstand te nemen van de directe werkelijkheid kan de professional
verschillende feiten, opvattingen en inzichten met elkaar verbinden (Gavetti 2012). Inzicht
in de eigen normen en de normen op institutioneel en organisatie-niveau is hierin cruciaal
(Simon, 1965). Alleen wanneer de beslisser zich bewust is van het krachtenveld waarin hij
opereert, is hij in staat een bepaalde cognitieve afstand in te nemen en kan hij een beslissing
nemen die vernieuwend is, waarmee hij de regels van het spel verder ontwikkelt, zonder
contact met zijn omgeving te verliezen. Gavetti (2012) laat zien dat dit een cruciaal proces is
bij strategieverandering, maar ook bij het opzetten van nieuwe ondernemingen.
Het denken van Schön beleeft momenteel een revival in het hoger onderwijs in Nederland.
Het gaat daarbij om de ‘practicioner’ die ‘evidence based’ leert te werken (zie onder andere
Sluijsmans e.a. 2012) en in zijn dagelijks werk een reflectieve, onderzoekende houding heeft.
Hierbij komt de behoefte aan professionals met een moreel kompas, integrerend vermogen
en een maatschappelijk oriëntatie, zoals onder andere blijkt uit het NBA-VRC-rapport
uit 2014.
Willen we onderzoekend vermogen, maatschappelijke oriëntatie en ethische normen en
waarden een rol kunnen geven in het onderwijs, dan moeten we eerst weten waarvoor we
opleiden, wat voor beeld we hebben van een professional. Maar dit is niet alleen een vraag
voor docenten en onderzoekers. Ook voor professionals is het belangrijk te weten wat hen nu
een professional maakt in vergelijking met een leek of een nieuwe medewerker die net van de
hogeschool of universiteit komt en het vak nog moet leren. Hieraan gerelateerd zijn vragen
naar professionele standaarden en naar de rol van ethische waarden en maatschappelijke
oriëntatie.

BETEKENIS GEVEN IN EEN KRACHTENVELD: DE CONTEXT
Naast de noodzaak tot reflectie, is het voor professionals belangrijk dat hun gedrag en
handelen in overeenstemming is met wat hun omgeving verwacht. Voor bijvoorbeeld een
accountant of jurist is het belangrijk dat hij niet alleen goede besluiten neemt voor zichzelf
en zijn directe klant, maar dat die besluiten in overeenstemming zijn met de verwachtingen
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die leven in zijn omgeving en de maatschappij als geheel. Een accountant controleert de
cijfers van een bedrijf niet zozeer voor dat bedrijf, maar dient daarmee vooral de belangen
van aandeelhouders, leveranciers, werknemers en klanten die moeten weten hoe gezond het
bedrijf is.
In hun analyse over vijftig jaar onderzoek in de traditie van de behavioral theory suggereren
Gavetti e.a. (2007) dat er aandacht moet komen voor hoe ‘beelden van organisaties’ zijn
ingebed in hun omgeving en wat de rol van kennis van individuen daarbij is. Om een
voorbeeld te geven van wat ze bedoelen: mensen laten zich in hun gedrag leiden door
beelden die ze hebben van bijvoorbeeld een modemerk of een supermarkt. Ze kunnen zich
niet voorstellen dat een supermarkt met een enorm assortiment in een hele mooie winkel
net zo goedkoop kan zijn als een supermarkt met dozen, een kale winkel en een klein
assortiment. Wanneer deze beelden niet meer kloppen, ontstaat er bij mensen verwarring
en moeten ze opnieuw betekenis geven aan hun omgeving. Dit maakt de vraag relevant hoe
individuen betekenis geven aan feiten en hoe de omgeving waarin ze werken hen daarin
beïnvloedt. Hierbij sluiten Gavetti e.a. (2007, 2012) aan bij de ideeën van onder anderen Karl
Weick (1995) over sensemaking, oftewel betekenisgeving.
Dit perspectief sluit ook aan bij Simon die stelt dat mensen in hun beslissingen veelal
onbewust worden geleid door modellen die ze hebben op institutioneel, organisatie- en
individueel niveau. Mensen hebben bepaalde verwachtingen over hun omgeving (hoe
dingen zich ontwikkelen), wat het doel is van een organisatie en wat het doel is van
een individu. Besluitvormers hebben verwachtingen over markten, concurrentie, hoe de
organisatie er over tien jaar uit moet zien en wat ze zelf over tien jaar willen zijn. Veelal zijn
deze verwachtingen impliciet, soms worden ze geëxpliciteerd in financiële modellen, maar
ook in voorbeeldgedrag, boekhoudregels en gedragscodes. Deze modellen zijn normatief
geladen, ze leggen het gedrag van mensen in belangrijke mate vast. Toch is er, zoals eerder
aangegeven, in elk besluitvormingsproces ook altijd sprake van ‘discretie’, de ruimte voor
individuen om eigen accenten te leggen en soms zelf het besluitvormingsproces geheel naar
hun hand te zetten. In interactie met de omgeving, met collega’s, concurrenten, maar ook
met modellen van de markt, nemen mensen hun eigen besluiten. In deze interactie gaat het
over ‘responsiviteit’, over een wisselwerking tussen verschillende partijen. Wanneer we weten
hoe ons handelen wordt geleid door bepaalde modellen, kunnen we ook aangeven hoe we
andere modellen kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld modellen waarin het milieu belangrijker
wordt. Dit kunnen we pas doen wanneer we weten welke waardeoordelen liggen onder de
modellen die we gebruiken. Daarmee wordt inzicht in de ethiek belangrijk (e.g. Bowen, 2007,
Freeman & Purnell, 2012).
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DE JUISTE WAARDEN VAN EEN MODEL: ETHIEK
De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat de rol van ethiek in het handelen in
organisaties is verwaarloosd, ook binnen de behavioral theory of the firm (Bowen, 2007).
Er is wel aandacht voor het belang van normen in de institutionele context (e.g. Granovetter,
1985), maar weinig onderzoek naar de invloed van normen en waarden op het individu en
naar de ethische consequenties van bepaalde in instituties vastgelegde normen en waarden.
De economische crisis van 2008 was een van de signalen dat actoren niet alleen kunnen
handelen vanuit een beperkte nutsethiek, maar moeten handelen vanuit een gedeelde set
normen die verder gaat dan het individuele doel (Freeman & Purnell, 2012). Pas recentelijk
is er meer aandacht voor het belang van normativiteit in besluitvorming. Mogelijkerwijs is
dit te wijten aan de onderliggende opvattingen van het pragmatisme – van Dewey, maar
vooral van de pragmatisten die na hem kwamen zoals Rorty – voor het belang van een
duidelijk normatief gezichtspunt. Binnen het Amerikaanse pragmatisme was lang verzet
tegen vaste normen want dat leidde alleen maar tot oorlog, zo had men in Europa gezien.
In het Amerikaanse vooruitgangsgeloof was men wars van ethische discussie, maar wilde
men vooral kijken naar wat het meeste effect had. Het was beter afhankelijk van de situatie
te bepalen wat het beste was. Inmiddels wordt breed erkend dat ook in de dagelijkse praktijk
ethische reflectie belangrijk is. Professionals moeten bepaalde standaarden nastreven in
hun werk en moeten kunnen nadenken over de ethische consequenties. Wetgeving alleen
kan wangedrag van individuen niet voorkomen. Daarom is in Nederland bijvoorbeeld de
bankierseed ingevoerd en stelt de NBA-VRC dat de finance professional ‘moreel kompas’
dient te hebben. Blijkbaar leiden goede besluitvormingsprocessen niet automatisch tot goede
besluiten, maar zijn morele waarden en vorming nodig om leiding te geven aan het eigen
leven als professional. Hiermee wordt aangesloten bij de kritiek van mensen als MacIntyre
op het pragmatisme van Dewey (zie, onder anderen, MacIntyre, 1985; Bernstein, 2006).
De evidence-based benadering van de behavioral theory of the firm krijgt daarmee een
morele dimensie (zie ook Bowen, 2007). Waar die theorie de neiging heeft te vertrouwen
op het goede proces en aan te nemen dat normen en waarden dan vanzelf komen, wordt
momenteel duidelijk dat er verschillende normatieve uitgangspunten zijn die de omgang met
de werkelijkheid in belangrijke mate bepalen.

EVIDENCE BASED MANAGEMENT
Om professionals te helpen goede onderbouwde afwegingen te maken waarin
maatschappelijke factoren en ethiek worden meegenomen, is het afgelopen decennium
evidence based management (EBMgt) ontwikkeld. EBMgt stelt tot doel een wetenschappelijke
benadering van informatie te promoten in de praktijk (Briner et. al., 2009). In de praktijk
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worden nog te vaak besluiten genomen op alleen maar het goede gevoel, terwijl
wetenschappelijke kennis en methoden besluitvormingsprocessen aanzienlijk kunnen
verbeteren. EBMgt stelt dat praktijkmensen moeten leren op een verantwoorde wijze
(1) wetenschappelijke theorie, (2) inzichten van de professionals in de organisatie en (3) de
opvattingen van stakeholders te verbinden met (4) de context van de organisatie. Om deze
verschillende vormen van kennis te gebruiken en te combineren kunnen wetenschappelijke
methoden helpen.
In EBMgt is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de rol van normen en (machts)posities
(Hornung, 2014). Er is vooral aandacht voor het proces van besluitvorming. Hoe sterker
verschillende producenten en gebruikers van ‘onderbouwing’ – oftewel onderzoeksresultaten
– samenwerken, hoe groter de kans dat de kwaliteit van besluiten omhoog gaat, zo is de
aanname achter EBMgt (Baba & HakemZadeh, 2012, p. 847). Dit heeft ook gevolgen voor
informatie over de rol van de omgeving in EBMgt en voor de wijze waarop betrokkenen
met deze verschillende informatie omgaan. Zo stelt Rousseau (2006) dat het combineren
van verschillende soorten informatie meta-skills vraagt, waarbij we weer terug zijn bij eerder
genoemde inzichten die cruciaal zijn voor een professional, namelijk: weten wat in de
institutionele omgeving gebeurt en hoe dat het dagelijks functioneren beïnvloedt, en het
belang van een goede omgang met (verschillen in) normen en waarden. EBMgt benadrukt
dat professionals goed en methodologisch verantwoord met informatie moeten omgaan om
goede besluiten te kunnen nemen.

4

NAAR EEN ONDERBOUWDE
BESLISSING: HOE DE PROFES
SIONAL IN DE PRAKTIJK TOETST

Hierboven hebben we gezien dat wanneer een professional goede besluiten wil nemen, hij in
staat moet zijn te reflecteren op het krachtenveld waarin hij opereert en zijn eigen denkmodel
kritisch ter discussie moet stellen. De vraag naar de gehanteerde juiste (ethische) waarden is
hier ook van belang, hetgeen gerelateerd is aan de (maatschappelijke) context waarin een
besluit wordt genomen. Hiervoor moet de professional in staat zijn eigen oordelen en de
oordelen van anderen te onderzoeken. EBMgt biedt hiervoor een aantal handvatten, al is het
tot nu toe onduidelijk hoe dit zich verhoudt tot ethiek en de reflectieve professional.
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Binnen het hierboven geschetste ‘behavioral’ perspectief zijn de voorvechters van EBMgt
onder te verdelen in twee groepen. Eén groep stelt dat met de juiste vraag, de juiste methode
en de juiste gegevens de wetenschap het unieke juiste antwoord zal vinden. Hierbij sluiten ze
aan bij Simon die stelt dat modellen de beperkingen van rationaliteit kunnen minimaliseren.
Een andere groep, meer geënt op Cyert & March, stelt dat in een kritische analyse altijd
machtsverschillen, het belang van context en het belang van waarden moet worden
meegenomen en dat dat uiteindelijk de kwaliteit van besluitvorming bepaalt (e.g. Hornung,
2012; Hodgkinson, 2012).
Hierbij zijn we weer terug bij het belang van vorming en de rol van normen en waarden
daarin, een cruciale vraag in de vormgeving van onderwijs en onderzoek in het
bedrijfseconomische en bedrijfskundige domein in de komende jaren. Verdere studie naar
de relatie tussen de behavioral theory of the firm – waarbij verder wordt gekeken dan alleen
Simon – en EBMgt kan helpen hoe die ‘meta-skills’ (Rousseau, 2006) als reflectie, context
bewustzijn en onderzoekend vermogen eruit zouden kunnen zien, hoe verschillende vormen
van onderbouwing of toetsing gecombineerd kunnen worden.
Hiermee kunnen we ook de twee dominante stromingen binnen de behavioral theory of
the firm aan elkaar verbinden, namelijk de modelmatige aanpak van mensen als Simon en
Kahneman en de interpretatieve en contextuele aanpak van mensen zoals Granovetter en
Weick. De modelmatige aanpak verduidelijkt het belang van procedures en regels, gerelateerd
aan corporate governance, die het gedrag van de professional bepalen, terwijl institutionele
denkers en psychologen als Weick (1995) ons wijzen op het belang van betekenisgeving en
leiderschap in deze regels en processen.
De (normatieve) opvattingen van betrokkenen (stakeholders) zijn hierbij belangrijk, naast
wetenschappelijke opvattingen. Veelal komen deze terug in gewoonten en routines.
Zo hebben de betrokkenen bepaalde opvattingen over hun eigen werkzaamheden (hun rol),
over de werking van een sector in de maatschappij en over het unieke karakter van de
organisatie. Simon (1965) spreekt hier over respectievelijk (1) rolopvatting, (2) mentale
modellen van de sociale context en (3) de beelden en identificatie met een organisatie.
Deze modellen die professionals (vaak onbewust en routinematig) hanteren, kunnen worden
gerelateerd aan EBMgt. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe professionals beslissingen (kunnen)
onderbouwen en waarop ze die onderbouwing baseren (decisions on the measures of proof).
In tabel 2 relateer ik het denken van Simon over conventies en routines in besluitvorming
aan EBMgt en de vaardigheden van de professional. Simon stelt dat impliciete opvattingen
over (1) de rol van een individuele besluitvormer, (2) de opvattingen over de organisatie
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en (3) mentale modellen zoals die gereflecteerd worden in sectorstandaarden en de
maatschappij, oftewel institutionele waarden, besluitvorming bepalen. Dit kan worden
gezien als een iets andere groepering van twee gebieden van onderbouwing in EBMgt,
organisatiedoelstellingen en waarden van stakeholders.

TABEL 2

HOE PROFESSIONALS DOMINANTE OORDELEN OVER HUN EIGEN ROL,
HUN ORGANISATIE EN HUN OMGEVING TOETSEN

Analyse niveau

Wat zijn de
dominante beelden
die het gedrag
bepalen?

Beslisser / manager

Rollen: welke
rolopvatting heeft
een professional en
kan hij daarop
reflecteren?

Hoe kunnen
dominante beelden
getoetst worden
(en aangepast)?

Methodologische fit

Welke van de vier
kennisgebieden in
EBMgt domineren
de toetsing?

Vraag naar de rol
extern bewijs
(wetenschappelijke
kennis)

Transparantie
Vraag naar het
belang van kennis en
oordelen van
praktijkmensen
Institutionele
context

Welk beeld van de
wereld heeft de
professional?
(mentale modellen)

Consensus

Vraag naar kennis
en oordelen van
stakeholders
Repliceerbaarheid

Organisatie

Welk beeld heeft de
professional van
zijn organisatie
(in hoeverre is
sprake van sociale
en organisationele
identificatie)?

Contextualisatie

Vraag naar belang
van kennis
over context
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Door deze indeling wordt de invloed van normatieve oordelen in de wetenschap en bij
stakeholders op de vormen van onderbouwing, ‘evidence’, duidelijk. Een beslisser zal
reflectie op zijn eigen rolopvatting leidend laten zijn in hoe hij externe informatie beoordeelt
(bijvoorbeeld of het bedreigend voor hem is). Wanneer hij deze informatie moet relateren
aan opvattingen van zijn collega’s en de stakeholders, wordt de beslisser in hoge mate geleid
door maatschappelijke en sectorale standaarden en een besluit zal ook ten opzichte van deze
standaarden worden beoordeeld. Gezamenlijk moeten ze tot een soort consensus komen
over wat belangrijk is en in welke mate. Naast een gesprek over individuele opvattingen zijn
organisatiedoelstellingen en de gewoontes in een sector – beide komen vaak terug in codes
– belangrijk. Dit proces wordt ‘beter’, dat wil zeggen: het vertrouwen van betrokkenen kan
toenemen, bij een hoge mate van transparantie. Alle partijen in het besluitvormingsproces
hebben ook een zekere mate van betrokkenheid bij de organisatie in kwestie, ze identificeren
zich in meer of mindere mate met de organisatie. Simon spreekt hier over ‘social &
organisational identification’. Deze identificatie bepaalt hoe de betrokkenen de informatie
waarderen in de context, wat ze wel en niet relevant vinden. In eenvoudige taal betekent
dit dat Simon laat zien dat beslissers eerst scherp moeten formuleren wat hun normatieve
opvattingen zijn over (1) hun rol en hoe ze denken over (2) hun sector en maatschappij en
(3) de rol van hun organisatie daarin. Dit staat in kolom 2 en kan bijvoorbeeld blijken uit de
visie of missie van een organisatie. Vanuit dit normatieve startpunt kan worden beoordeeld
welke informatie relevant is voor de onderbouwing van een besluit.
In kolom 3 staan de voorwaarden voor goede informatie om uiteindelijk een beslissing
op te kunnen baseren. Om te komen tot een goede onderbouwing zijn het formuleren
van een vraag en een daaraan verbonden methodologie (de weg waarmee de vraag
wordt beantwoord) belangrijk. Dit moet passen bij de gebruiken in de discipline en de
verwachtingen van de maatschappij en zich verhouden tot de doelstellingen van de
organisatie. Transparantie en repliceerbaarheid – ook genoemd in kolom 3 – zijn hierbij
belangrijk om de validiteit en betrouwbaarheid te beoordelen. Voor de onderbouwing zijn
de kennisgebieden zoals genoemd in kolom 4 belangrijk. Deze kennisgebieden hebben een
relatie met de onderbouwing en de (onbewuste) beelden van rol, organisatie en maatschappij
van de beslisser (kolom 2).
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5

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN

Tot nu toe is er in de financiële sector weinig aandacht geweest voor het begrip vakmanschap,
in tegenstelling tot sectoren als zorg, welzijn en politie. In dit artikel heb ik dit begrip concreet
willen maken. Hierbij is duidelijk geworden dat in dominante management-theorie zoals de
behavioral theory of the firm weinig aandacht is geweest voor de vraag op basis van wat
voor beelden en opvattingen professionals tot keuzes komen en hoe ze hun eigen aannames
onderzoeken. Ook voor de morele kant van deze aannames en voor machtsposities in
organisaties en de invloed van de omgeving was relatief weinig aandacht, terwijl ze de
besluitvormingsprocessen in belangrijke mate beïnvloeden. Dit is te herleiden tot het gebrek
aan aandacht voor de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.
Ik stel dat een heroriëntatie op de professional als vakman kan voortbouwen op de behavioral
theory of the firm wanneer actuele inzichten over individuele cognitie, institutionele processen en ethiek worden meegenomen. Deze grote begrippen kunnen we concreet maken door
ons af te vragen welke kennis, kunde en vaardigheden een beslisser in de praktijk nodig heeft
en daarbij aan te sluiten bij EBMgt. Reflectief vermogen is daarin cruciaal en wordt concreet
door vragen te stellen op individueel, organisatie- en institutioneel niveau.
Op deze wijze zorgen we dat de professional van de toekomst morele vorming (moreel kompas),
maatschappelijke oriëntatie (business & contextual awareness) en leiderschapsinzichten (inte
grerend vermogen en ontwikkelingsgerichtheid) meekrijgt, waar het werkveld om vraagt,
naast communicatievaardigheden en de kennis die nodig is in zijn vakgebied. In besluitvorming
is wetenschappelijke kennis niet genoeg, maar heeft zich te verhouden met inzichten vanuit
de organisatie en de omgeving. De onderbouwing van deze inzichten verschilt in hoge mate,
desalniettemin moeten ze geïntegreerd worden in besluitvorming. Dit vraagt dat beslissers en
beslissers in spe, oftewel studenten, op basis van maatschappelijke en ethische inzichten methodisch kunnen reflecteren op de verschillende opties die in besluitvormingsprocessen spelen.
Vervolgonderzoek moet zich richten op reflectie in onderwijs en onderzoek en de rol van
(ethische) aannames zoals bij Dewey en Nussbaum. Met name het proces van zelfonderzoek bij
professionals, in organisaties en in de maatschappij als geheel, is daarbij relevant. Ook is meer
inzicht nodig in hoe mentale modellen veranderen en wat de rol van institutionele verbanden
daarin is. Bijvoorbeeld, in hoeverre verandering in de financiële sector geblokkeerd wordt door
bepaalde modellen die besluitvormers hanteren. In de bedrijfseconomie is dit misschien nog
wel belangrijker omdat het gaat om extreme vormen van codificering zoals die tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld het geldsysteem en daaraan verbonden banken, beleggers en
verzekeraars.
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Bankierseed
De bankierseed is als volgt:
Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de
bancaire sector vervul dat ik:
–

mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen

–

een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de
onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de
werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert

–

in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen

–

mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij
van toepassing zijn

–

geheim zal houden wat mij is toevertrouwd

–

geen misbruik zal maken van mijn kennis

–

mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de
samenleving ken

–

mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te
bevorderen

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!
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worden opgeleid om uiteindelijk als professional het beroepsveld te betreden, voorzien van een
stevige theoretische bagage maar ook met vakmanschap, een onderzoekende houding en een
brede blik op de context waarin zij opereren. De opleiding biedt daartoe specifieke vakken maar
is ook gericht op een meer algemene vorming, de tegenwoordig veelbesproken bildung.
In een reeks van vier publicaties wil de onderzoekslijn ‘Responsive Finance’ van de Hogeschool
van Amsterdam, lectoraat Corporate Governance & Leadership, een aantal thema’s onder de
loep nemen die centraal staan in het debat over de beroepsmatige vorming van studenten die
bedrijfseconomische opleidingen volgen.
Deze publicatie behandelt het thema professioneel vakmanschap. Judith Zielstra betoogt dat dit
op zich een ongelukkige term is en dat we beter kunnen spreken van vakbekwaamheid. Om die
te bereiken is een juiste balans tussen vakspecifieke kennis en de meer algemene bildung
belangrijk. Gert de Jong benadrukt het belang van praktische kennis en van reflectie: nadenken
over eerdere ervaringen en wel zo, dat die eerdere ervaringen als leermomenten kunnen
dienen voor toekomstig handelen. Frank Jan de Graaf, ten slotte, richt zich op processen van
besluitvorming en laat zien hoe in de theoretische benadering van de economie onvoldoende
aandacht is geweest voor de context waarin beslissingen worden genomen en voor waarden
die hierbij een rol spelen.
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