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15.00	  –	  16.00	  uur	  Prof.	  Dr.	  Joseph	  Kessels	  
	  
Is	  het	  ROC	  een	  aantrekkelijke	  leeromgeving	  voor	  de	  leraren?	  
Het	  examineren	  en	  evalueren	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  
vakmanschap	  van	  leraren.	  Veel	  onderdelen	  van	  deze	  conferentie	  staan	  in	  
het	  teken	  van	  de	  nieuwe	  eisen	  en	  bekwaamheden	  die	  hiervoor	  nodig	  zijn.	  
Het	  vraagt	  echter	  ook	  een	  volgende	  stap	  in	  ieders	  professionalisering.	  Niet	  
alleen	  de	  leden	  van	  de	  centrale	  en	  decentrale	  examencommissies	  en	  de	  
stafmedewerkers	  examinering	  gaat	  dit	  aan,	  maar	  ook	  alle	  andere	  collega’s	  
die	  studenten	  voorbereiden	  op	  de	  nieuwe	  werkwijze.	  De	  herziening	  van	  de	  
examinering	  doet	  een	  groot	  beroep	  op	  ieders	  professionaliteit	  en	  op	  de	  
wens	  om	  zich	  daarin	  met	  enthousiasme	  verder	  te	  ontwikkelen.	  Wat	  maakt	  
de	  school	  tot	  een	  aantrekkelijke	  leeromgeving	  voor	  de	  mensen	  die	  er	  
werken?	  Doen	  we	  bij	  dit	  urgente	  vraagstuk	  een	  beroep	  op	  ieders	  kwaliteit,	  
passie	  en	  betrokkenheid?	  Of	  ervaren	  wij	  de	  vernieuwing	  als	  een	  
noodzakelijke	  plicht	  waar	  we	  aan	  moeten	  voldoen?	  Werken	  we	  vanuit	  een	  
persoonlijke	  gedrevenheid	  en	  nieuwsgierigheid,	  of	  volgen	  we	  gehoorzaam	  
de	  centrale	  sturing	  die	  ons	  aanzet	  tot	  het	  verbeteren	  van	  onze	  prestaties.	  	  
	  
Toetsen	  en	  examineren	  doen	  niet	  alleen	  iets	  met	  studenten,	  maar	  ook	  met	  
docenten.	  Examinering	  geeft	  je	  de	  gelegenheid	  om	  trots	  het	  bewijs	  te	  
kunnen	  leveren	  dat	  je	  groeit	  in	  je	  vak	  en	  dat	  je	  goed	  bent	  in	  je	  
bekwaamheden.	  Maar	  het	  examen	  vormt	  ook	  de	  basis	  van	  selectie	  en	  
uitsluiting,	  dat	  gepaard	  kan	  gaan	  met	  frustratie	  en	  faalangst,	  wat	  fnuikend	  
is	  voor	  het	  geloof	  in	  eigen	  kunnen,	  zelfrespect	  en	  plezier	  in	  het	  leven.	  Het	  
vraagt	  veel	  van	  de	  professionaliteit	  van	  leraren	  en	  examinatoren	  om	  daar	  
een	  balans	  in	  te	  vinden.	  Het	  vraagt	  veel	  van	  de	  school	  om	  hiervoor	  een	  
uitnodigende	  leercultuur	  te	  bieden:	  
Wat	  maakt	  het	  ROC	  een	  aantrekkelijke	  leeromgeving	  voor	  de	  leraren?	  
	  
 

CV:	  

Joseph	  Kessels	  is	  hoogleraar	  Human	  Resource	  Development	  aan	  de	  
Universiteit	  Twente.	  Hij	  werkte	  aan	  vergelijkbare	  leeropdrachten	  aan	  de	  
Universiteit	  Leiden	  en	  de	  Open	  Universiteit.	  In	  1993	  promoveerde	  hij	  cum	  



laude	  op	  een	  onderzoek	  naar	  het	  ontwerpen	  van	  succesvolle	  
opleidingsprogramma’s.	  	  

Samen	  met	  Cora	  Smit	  startte	  hij	  in	  1977	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  
Company,	  dat	  in	  de	  afgelopen	  vijfendertig	  jaar	  uitgroeide	  tot	  een	  
internationaal	  advies-‐	  en	  onderzoeksbureau	  op	  het	  gebied	  van	  opleiden,	  
leren	  en	  ontwikkelen	  van	  mensen	  in	  hun	  werk.	  Tot	  en	  met	  2010	  is	  hij	  aan	  
dit	  professionele	  netwerk	  verbonden	  gebleven.	  	  

e-‐mail:	  joseph@josephkessels.com	  

Twitter:	  @JosephWMarie	  

Website:	  http://josephkessels.com	  
	  	  	  
	  


