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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

 
Om goed te kunnen functioneren in de huidige ‘informatiemaatschappij’ zijn 

cognitieve vaardigheden zoals het selecteren, analyseren en synthetiseren van grote 
hoeveelheden diffuse informatie erg belangrijk geworden. Een van de centrale doelstellingen 
van het huidige universitaire onderwijs is dan ook studenten te leren hoe ze authentieke 
problemen, die meestal een grote mate van complexiteit hebben, kunnen identificeren en 
oplossen. Ondanks het stellen van dit soort doelstellingen blijkt uit onderzoek dat veel 
afgestudeerden moeite hebben hun verworven kennis te koppelen aan praktijkproblemen. 
In verschillende arbeidsmarktrapportages wordt gesuggereerd dat er mogelijk een 
discrepantie is tussen de soort kennis en vaardigheden die enerzijds het hoger onderwijs 
aanbiedt en anderzijds de werkplek vraagt. Een eerste aanleiding van het onderzoek in dit 
proefschrift is dan ook dat de overgang van het (universitaire) onderwijs naar de werksituatie 
soms problematisch (of: met schokken) verloopt. Een tweede aanleiding voor deze studies is 
dat er in het (relatief jonge) vakgebied management en organisatie weinig bekend is over hoe 
de ontwikkeling van kennis en vaardigheden verloopt van student tot expert. Hierbij dienen 
zich vragen aan als: welke soort kennis speelt nu een belangrijke rol bij het oplossen van 
management problemen? Welk kennisgebruik en welke probleemoplosvaardigheden 
kenmerkt de beginnende student, de vergevorderde student, de recent afgestudeerde of de 
expert met jarenlange werkervaring? 

Het centrale object van de studies in dit proefschrift is de aard en het gebruik van de 
kennis en vaardigheden bij het oplossen van problemen door personen in verschillende fasen 
van hun expertise ontwikkeling op het terrein van management. Het geheel aan kennis en 
vaardigheden om op juiste wijze problemen in een bepaald vakgebied aan te pakken 
definiëren we als expertise. Met expertise ontwikkeling wordt bedoeld het over loop van tijd 
ontwikkelen van de vaardigheid in probleemoplossen (door juist gebruik van management 
kennis). Het gebruik van de management kennis en vaardigheden is bestudeerd via het 
oplossen van realistische (‘slecht-gestructureerde’) problemen uit het werkveld. Om dit 
object te bestuderen hebben we enerzijds de kenmerken van management expertise in 
verschillende fasen van expertiseontwikkeling in kaart gebracht. Anderzijds hebben we via 
een interventiestudie de invloed van een leeromgeving op expertise ontwikkeling 

Dit heeft geresulteerd in twee studies over management expertise (hoofdstuk 2 en 3) 
en twee studies over het optimaliseren en testen van een leeromgeving (hoofdstuk 4 en 5). 
Hoofdstuk 4 en 5 analyseert de leeruitkomsten van de ‘geoptimaliseerde’ leeromgeving en er 
wordt onderzocht of er een verbetering is bij studenten in kennisgebruik en 
probleemoplosvermogen. 

 
Hoofdstukken 2 en 3: onderzoek naar management expertise (kennis en probleem-
oplosvaardigheden) vanaf de schoolcontext tot op de arbeidsmarkt 
 

Het object van de expertise studies in hoofdstuk 2 en 3 waren negen verschillende 
expertiseniveaus: van beginnende studenten Managementwetenschappen tot en met zeer 
ervaren management experts met 25 jaar werkervaring. In totaal waren er bij deze 
expertisestudies 115 deelnemers betrokken. Aan deze deelnemers is gevraagd enkele 
business cases te analyseren en diagnosticeren. Alle handgeschreven uitwerkingen van deze 
casussen zijn geanalyseerd op informatie verwerking, gebruik van management kennis, 
probleemoplosaccuraatheid en gebruik van tijd. 
 In hoofdstuk 2 is het proces van verwerking en representatie (beeldvorming) van 
probleeminformatie onderzocht (de eerste stap tijdens het probleemoplosproces). Gevonden 
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werd dat experts een kwalitatief hoogwaardig beeld van een probleemsituatie opbouwen. 
Experts selecteerden weinig èn ook relevante informatie terwijl de probleemrepresentatie 
van studenten ook veel irrelevante informatie bevatte. Een andere vinding was dat experts 
een situatie ‘betekenisvol’ vertalen in eigen bewoordingen, terwijl studenten veel letterlijk 
gegeven zaken onthielden. 
 In hoofdstuk 3 is het redeneerproces onderzocht tijdens probleemoplossen. Gevonden 
is dat het redeneerproces van experts wordt gekarakteriseerd door het gebruik van veel 
afleidingen of ‘inferenties’. Inferenties beschouwen we als actieve (‘dynamische’) 
bewerkingen van informatie met kennis. Studenten en recent afgestudeerden demonstreerden 
tijdens probleemoplossend redeneren duidelijk minder inferenties dan experts. Hoewel 
studenten en afgestudeerden lieten zien dat ze over veel theoretische kennis beschikten, 
konden ze slechts beperkt deze kennis linken aan de gegeven praktijksituaties. Blijkbaar is 
het bezitten van een theoretische kennisbasis geen garantie voor daadwerkelijk toepassen 
van de kennis. Deze resultaten bevestigden onze eerder gestelde hypothese over problemen 
met kennistransfer van recent afgestudeerden in de transitie van onderwijscontext naar de 
professionele praktijk. 
Samengevat lieten de resultaten betreffende kennisgebruik een transitie zien van het gebruik 
van veel theoretische kennis op studenten niveau naar ‘dynamisch’ kennisgebruik (veel 
transformaties op informatie met kennis) op de hogere expertise niveaus. 

Betreffende probleemoplosvaardigheid, vonden we dat de lagere expertise niveaus 
zoals studenten een hoog aantal oplossingen genereren maar van lage kwaliteit, terwijl de 
hogere expertiseniveaus juist weinig maar goede oplossingen genereerden. 

De vaardigheid in het volledig accuraat oplossen van problemen ontwikkelde zich 
vrij traag; Pas na tien jaren werkervaring lieten werkenden volledig accurate diagnoses en 
probleemoplossingen zien. In de onderstaande tabel zijn de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 3 
samengevat. 

 
Tabel 1: Een samenvatting van de onderzoeksbevindingen gerelateerd aan de indicatoren van 

expertise 
 
 
Probleemoplos indicatoren: 

Beginners Intermediate  
niveau (op of   
rond afstuderen) 

Experts Relatie 
expertise niveaus 

Diagnostic accuraatheid Laag Medium Hoog Monotoon toenemend  
Probleemoplosaccuraatheid Laag Medium Hoog Monotoon toenemend  
Aantal gegenereerde casus 
oplossingen  

Medium Hoog: maximum Laag Omgekeerd 
U-curve verloop 

Gebruik van discipline kennis 
tijdens redeneren 

Laag Hoog: maximum Medium Omgekeerd 
U-curve verloop 

Gebruik van dynamische 
kennis 

Laag Medium Hoog Monotoon toenemend  

Hoeveelheid verwerkte (ir-) 
relevante) casus informatie  

Medium Hoog Laag Omgekeerd U-curve 
verloop 

Vaardigheid van strategisch 
informatie opnemen (relevante 
informatie selecteren).  

Laag Medium  Hoog Monotoon toenemend  

Tijd gebruikt tijdens problem 
solving 

Medium Hoog: maximum Laag Omgekeerd  
U-curve verloop 

 
Uit tabel 1 is af te leiden dat de experts alle andere expertiseniveaus (novices, intermediates 
en junior-experts) overtroffen in de kwaliteit van probleemoplossingen, de benodigde tijd om 
een taak uit te oefenen en de hoeveelheid daarbij gebruikte dynamische (toegepaste) kennis. 

tussen  
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 De resultaten uit hoofdstuk 2 en 3 suggereren verder dat studenten het proces van 
probleemoplossen niet erg effectief uitvoeren. Ten eerste voerden novice (studenten) geen 
kwalitatief hoogwaardige analyse uit van problemen. Ook in eerder uitgevoerd onderzoek is 
gevonden dat studenten in een probleemgestuurd (PGO) curriculum de neiging hebben naar 
oplossingen te willen zoeken, nog voordat ze een gefundeerde probleemanalyse hebben 
gemaakt. Het gevolg hiervan kan zijn dat veel irrelevante informatie wordt meegenomen in 
het redeneerproces wat kan leiden tot irrelevante redeneringen. Als geheel kan dit leiden tot 
inefficiënt probleemoplosgedrag. Dit kwam in het onderhavige onderzoek tot uiting in de 
verschillende ‘pieken’ die we vonden bij de intermediates’ (personen op of rond het 
afstuderen); we concludeerden dat deze proefpersonen (a) erg veel tijd gebruikten om 
problemen op te lossen, (b) relatief veel onbewerkte (‘ruwe’) casus feiten reproduceerden, (c) 
en juist de meeste casus oplossingen genereerden, terwijl (d) hun diagnoses en probleem 
oplossingen van middelmatige accuraatheid waren. Verder demonstreerden deze zg. 
‘intermediates’ een grote hoeveelheid aan theoretische leerboekkennis, maar waren ze niet in 
staat veel afleidingen te maken met deze kennis. Het lijkt het er op dat de onderzochte 
studenten in het onderwijs dat ze volgen wel leren een probleem te analyseren, maar dat ze 
daarbij erg in de breedte gaan, en veel mogelijke (en irrelevante) oplossingen genereren. Het 
lijkt er ook op dat studenten in het onderzochte (PGO-) curriculum juist minder goed leren om 
(a) correcte oplossingen te genereren en (b) om te kiezen uit verschillende oplossingen. 
 

Op basis van de resultaten van de studies in Hoofdstuk 2 en 3 concluderen we het volgende: 

• Het verloop (of: de ontwikkeling) van expertise verloopt niet zo rechtlijnig (lineair) als 
vaak wordt gedacht. Het verloop van afgestudeerde naar werknemer bijvoorbeeld laat 
een discontinu verloop zien. Meer in detail lijkt de weg naar expertise voor 
‘kwantitatieve’ indicatoren een U-curve te vertonen (m.n. voor de hoeveelheid gebruikte 
kennis en het aantal gegenereerde diagnoses en oplossingen). Kwalitatieve expertise 
indicatoren lijken daarentegen een lineair verloop te vertonen (m.n. voor de vaardigheid 
van het kunnen toepassen van kennis en het genereren van kwalitatief goede probleem-
oplossingen). 

• De resultaten betreffende informatieverwerking laten een verloop zien van het opnemen 
van veel en (ook) irrelevante informatie bij beginners naar het opnemen van weinig (en 
relevante) informatie bij experts. 

• De resultaten betreffende kennis laten een transitie zien van het gebruik van theoretische 
kennis naar het gebruik van inferenties (afleidingen en transformaties op informatie) op 
expert niveau. 

• De resultaten betreffende probleemoplossen verloopt van kwantitatief (veel oplossingen 
genereren, veel tijd gebruiken) naar kwalitatief (weinig maar goede oplossingen 
genereren). 

• Globaal zijn er drie cognitieve hoofdfasen te onderkennen in de ontwikkeling van 
beginner naar expert:  
1. De eerste ‘onderwijs’ fase wordt getypeerd door een sterke kwantitatieve groei in het 
aantal diagnoses, oplossingen and en kennis types tijdens probleemoplossen. 
2. Een tweede ‘overgangs’ fase (op en na afstuderen) wordt gekenmerkt door ‘zoekend’ 
en ineffectief probleemoplosgedrag, gevolgd door een zekere consolidatie Hier lijkt het 
dat als afgestudeerden eenmaal in de praktijk komen, ze enigszins verward lijken en hun 
probleemoplosgedrag moeten aanpassen. 
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3. De derde fase (na meer dan 10 jaar werkervaring) is te karakteriseren als kwalitatief 
hoogwaardig (competent) probleemoplosgedrag. 

Met de resultaten van de expertise studies in hoofdstuk 2 en 3 zijn verschillende implicaties 
gemaakt voor leeromgevingen: 
- Voor het verbeteren en versnellen van het probleemoplossen van recent afgestudeerden 
suggereren we meer senior expert begeleiding op de werkplek. Deze senior collega’s kunnen 
als ‘coach’ feedback en reflectie geven op het functioneren van een jonge werknemer. 
- De vinding dat hoge accuraatheid in diagnostisch vermogen en in probleemoplossen pas na 
10 jaar of meer werkervaring optrad impliceert dat bepaalde banen met grote 
verantwoordelijkheden (bv. medische operaties of banen in de vliegtuigsector) pas 10 jaar 
ervaring volledig zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. 
- Voor het stimuleren van kennistransfer zouden lerenden en werkenden niet alleen 
prototypische problemen moeten oplossen maar ook juist afwijkende, a-typische, en niet-
routinematige problemen, ook uitgevoerd in een nieuwe context. 
- Studenten zouden òf meer de praktijk in moeten gaan (bv. tijdens de bachelor fase op zijn 
minst een stage volgen), òf de praktijk zou meer in het onderwijs moeten worden 
geïntegreerd. Voorbeelden van onderwijs met een duidelijke praktijk component zijn ‘duale 
leerwegen’ (leren en werken tegelijk) en ‘action learning’ (leren via het uitvoeren van echte 
praktijkopdrachten). 
 
Hoofdstuk 4 en 5: Cognitief onderzoek vertaald naar instructievoorschriften. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft een (her-)ontwerp van een PGO-leeromgeving, ingegeven door (a) de 
conclusies van hoofdstuk 2 en 3 en (b) onderzoek uit eerdere studies over het stimuleren van 
expertise. 
Op basis van dit empirisch onderzoek werden instructievoorschriften afgeleid en is de PGO-
leeromgeving geoptimaliseerd op de volgende vijf instructie dimensies: 
 
1. De taakdimensie: probleembeschrijvingen, casusinformatie en bijbehorende databronnen. 
Betreffende de ‘taakdimensie’ werd in de nieuwe leeromgeving de authenticiteit van de case 
studies verhoogd. Authentieke bedrijfsproblemen en bedrijfsinformatie (van echt bestaande 
bedrijven) werd gebruikt voor de verwerving, de toepassing, en de toetsing van kennis. De 
crux van de cases die we gebruikten, zat in de authentieke kenmerken: de 
situatiebeschrijving kende een ruwe opbouw en was niet voorgestructureerd met ‘advance 
organizers’ of samenvattingen die de essentie van een case al weergeven. De 
praktijksituaties bevatten juist veel data die studenten moesten interpreteren en omzetten 
naar informatie. De data die we aanboden waren soms redundant of tegenstrijdig, dan weer 
incompleet. Studenten dienden additionele informatie te zoeken, geheel volgens een echte 
bedrijfssetting. De achterliggende gedachte hierbij is dat, in tegenstelling tot voor 
onderwijsdoeleinden geschreven cases, een reële ongestructureerde casus ‘authentieke’ 
cognitieve acties vereist, zoals: selecteren, interpreteren, representeren, ordenen, infereren en 
synthetiseren. De (multimediale, veelal elektronische) casusinformatie bestond uit 
powerpointpresentaties van een bedrijf, jaarverslagen, databestanden, stukken uit rapporten, 
etc. 
 
2. De collaboratieve dimensie: de wijze van interactie en samenwerking tussen studenten. 
De ‘collaboratieve (samenwerkings) dimensie werd aangepast, met als doel dichter te komen 
bij een teamwork situatie in professionele organisaties. Wekelijks hadden de studenten 
meerdere bijeenkomsten in kleine ‘professionele’ teams van drie à vier personen. Deze 
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kleine teams werkten aan de case-analyses, presentaties en discussievragen. De 
samenwerking tussen studenten uit de kleine teams werd ondersteund door elektronische 
communicatie (e-mail, chat, en discussielijsten). 
 In tegenstelling tot een reguliere PGO omgeving waar studenten twee maal per week 
onder begeleiding van een tutor samenkomen, hadden in de nieuwe leeromgeving de 
studenten slechts één plenaire bijeenkomst per week (met de tutor en met ongeveer veertien 
studenten). Deze bijeenkomst mèt tutor was gericht op nabespreking van leerdoelen en de 
besproken literatuur. De controle groepen in de traditionele PGO-setting hadden twee 
gebruikelijke (wekelijkse) onderwijsbijeenkomsten. 
 
3. De tutor-student control-dimensie: de mate waarop de student invloed en controle heeft 
over leerpad, leertempo en moeilijkheidsgraad. 
In vergelijking met een reguliere PGO omgeving, werkten de studenten in de kleine, 
zelfsturende teams onafhankelijker van hun begeleiders en verkregen daarmee meer controle 
over hun taken binnen het leerproces. De studenten verdeelden zelf binnen hun team de 
rollen (van notulist, voorzitter, etc.), ze bepaalden zelf tijd, duur en wijze van overleg. Zo 
waren er teams die veel via het web vergaderden, andere teams kwamen veel face to face 
bijeen. Al met al kregen de teams veel verantwoordelijkheid en werkten ze meer autonoom 
van de docent. Tegenover deze grotere vrijheid stonden echter strikte en duidelijke 
spelregels: zo dienden alle studentteams voor een bepaalde deadline een analyse van de 
casusproblemen op te leveren volgens duidelijke criteria. De tutor ontving deze analyse via 
e-mail, en gaf feedback, waarna alle teams inzage kregen in de casusanalyse van alle teams. 
 
4. De procedurele dimensie: de opbouw en volgorde van de onderwijsactiviteiten.  
Veel PGO-onderwijs begint met een zeer korte beschrijving van een casus waaruit studenten 
problemen en verklaringen moeten destilleren. Met weinig casusinformatie kan het echter 
soms lastig zijn om realistische verklaringen (hypotheses) te genereren. Daarnaast is in de 
(beroeps)praktijk doorgaans een ruimere bedrijfsinformatie beschikbaar. Om deze redenen 
kregen studenten in de nieuwe leersituatie naast de algemene casusbeschrijving ook direct 
bedrijfsinformatie uit een bedrijfscontext aangereikt. Dit vereist van studenten informatie 
structureren en prioriteren, kortom de authentieke cognitieve activiteiten die we beoogden op 
te roepen. 

Een tweede punt dat werd uitbouwd aan de PGO-procedure betreft het einde van het 
leerproces. In veel casegebaseerd onderwijs stopt de onderwijsbijeenkomst als de 
doelstellingen eenmaal zijn beantwoord en de kennis is verworven of toegepast. Maar juist 
daar blijft een belangrijke kans voor transfer van kennis liggen. Daarom vroegen we 
studenten om elke week het geleerde te relateren aan een andere context. Dat mocht zijn aan 
een vorige bijeenkomst, een ander hoofdstuk uit het boek, of een nieuw bedrijf. Zo werd dus 
gedurende de gehele cursus de centrale bedrijfscontext iedere week vergeleken met een 
ander bedrijf om de transfer van kennis naar andere contexten te stimuleren. Op deze wijze 
wilden we het geleerde juist uit een specifieke context halen (‘de-contextualiseren’) en op 
een meer generaliseerbaar vlak brengen.  

 
5. De toetsdimensie. Aangezien het leren in een curriculum voor een belangrijk deel wordt 
gestuurd door de wijze waarop getoetst wordt, werden de studenten ook op een met het 
leerproces vergelijkbare, dus via realistische bedrijscases getoetst. Hiermee was de eindtoets 
van de cursus congruent met de authentieke leeromgeving. 
 
De veranderingen in de vijf instructiedimensies zijn geïmplementeerd in een Marketing 
cursus uit het bestaande curriculum van de faculteit Economische Wetenschappen en 
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Bedrijfskunde aan de Universiteit van Maastricht. Met deze vernieuwde marketing PGO 
cursus is een experiment uitgevoerd met studenten die deze cursus volgden (aan het einde 
van hun tweede studiejaar). 
 
Onderzoek naar cognitieve effecten van de nieuwe leeromgeving. 
Om de leeropbrengst van de vernieuwde leeromgeving te meten, is een onderzoeksdesign 
gemaakt waarbij de vernieuwde (‘experimentele’) leersetting werd vergeleken met twee 
onveranderde (‘controle’) settings. Het algehele doel van de effectstudies was te 
onderzoeken of de vernieuwde leeromgeving, in vergelijking met de bestaande 
leeromgeving, zou leiden tot beter kennisgebruik en tot betere probleemoplosvaardigheden. 
 
Resultaten van de effectstudies  
1. Uit de resultaten van de reguliere eindtoets van de cursus bleek dat de experimentele 
groep significante beter presteerde op de open vragen. Bij deze open vragen lag het accent 
op toepassen van kennis in een nieuwe context. Bij de multiple-choicevragen uit de reguliere 
toets (gericht op het reproduceren en herkennen van kennis) werd daarentegen geen verschil 
in leeropbrengst gevonden. 
 
2. Aan het einde van de cursus hebben alle studenten realistische bedrijfscases uitgewerkt. 
Hieruit bleek dat de studenten in de vernieuwde setting significant betere 
probleemoplossende vaardigheden vertoonden. 
 
Over het geheel geven de resultaten uit (1.) en (2.) aan dat studenten in de experimentele 
conditie beter kennis kunnen toepassen en beter realistische problemen kunnen oplossen. 
‘Effect Size’ (een andere maat om effecten te berekenen) bevestigde en versterkte de 
resultaten die eerder waren gevonden. We concludeerden dat de herontworpen PBL setting - 
in vergelijking met de reguliere PBL setting - significant bijdraagt tot beter leren en 
kennisgebruik van studenten. Er is echter geen verschil gevonden in hoeveelheid verworven 
kennis. 
 
3. Tenslotte is een dieptestudie uitgevoerd naar de cognitieve effecten van de 
oorspronkelijke en de geoptimaliseerde PBL leeromgeving. Hierbij zijn, overeenkomstig 
hoofdstukken 2 en 3, als indicatoren van expertise gebruikt: (a) het niveau van 
kennisverwerving, (b) de kwaliteit van de probleemanalyse, (c) inductief redeneren (vooruit 
redeneren, van probleemanalyse naar oplossing), (d) diagnostische vaardigheid, en (e) 
accuraatheid in probleemoplossen. De resultaten van deze multidimensionele analyse gaven 
aan dat de studenten in de experimentele setting beter presteerden dan de studenten in de 
controle groepen op verschillende expertise aspecten tijdens het proces van 
probleemoplossen: de experimentele groep produceerde meer inferenties (afleidingen zoals 
conclusies en samenvattingen), meer inductieve redeneringen, en gaven ook meer diagnoses 
en probleem-oplosssingen van hogere kwaliteit. 
Samengenomen indiceren de effectstudies dat de combinatie van alle veranderingen in het 
instructie ontwerp een positief effect heeft op de toepassing van management gerelateerde 
kennis en op de verbetering van probleem oplosvaardigheden. 
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Discussie en implicaties. 
Een algemene implicatie van de resultaten van de effectstudies is dat de herontworpen 
leeromgeving het potentieel biedt om de toepasbaarheid van kennis in praktische 
omgevingen te verbeteren. Een eindconclusie is dan ook dat een computerondersteunde 
leeromgeving met realistische, praktijkgerichte cases, in combinatie met het werken in kleine 
teams, probleemoplosvaardigheden en kennistransfer duidelijk kan bevorderen. Dit kan 
opleiders in marketing of verwante sociale studies aanmoedigen om bepaalde elementen uit 
de herontworpen PBL setting te gebruiken. De hoofdingrediënten waarop de herontworpen 
leeromgeving leunde waren kort samengevat dat studenten (a) in kleine, zelfsturende 
teamsettings werkten met een hoog gehalte aan student control over de situatie, (b) 
authentieke problemen en authentieke informatiebronnen gebruikten, en (c) werden 
ondersteund in hun probleemoplosbenadering. 

Gegeven de positieve cognitieve leeropbrengsten van de herontworpen PBL setting 
kan de vraag worden gesteld: is het verstandig deze setting te implementeren in het gehele 
curriculum? Wij suggereren een graduele implementatie waarbij studenten in toenemende 
mate werken in kleine zelfsturende teams, geleidelijk meer controle verkrijgen over hun 
eigen leerproces en geleidelijk met meer authentieke taken worden geconfronteerd. Het 
opvoeren van meer authentieke elementen in leeromgevingen (meer teamwerk, meer 
authenticiteit in taken, meer controle over de leersituatie) is naar onze mening op zich geen 
garantie voor beter leren. Bij het gebruik van authentieke elementen (uit de praktijk) is het 
van belang te overdenken of studenten over voldoende cognitieve en metacognitieve 
vaardigheden beschikken. Wanneer de feedback van de tutoren zich niet alleen op de 
leerinhouden richt maar ook op de vereiste cognitieve en metacognitieve vaardigheden 
vereist voor succesvol probleemoplossen, is een graduele implementatie van authentieke 
elementen in de leeromgeving wellicht effectief. Op deze wijze kan de overgang (transitie) 
van onderwijs naar arbeidsmarkt gunstig worden bevorderd. 




