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In het hart van Den Bosch staat een bijzondere Waterfabriek. Niet alleen worden daar flesjes
water geproduceerd maar er wordt ook geleerd. Alleen niet op de manier zoals we dat gewend
zijn in een reguliere mbo-opleiding. In de Waterfabriek is leren uitdagend en spannend en wordt
er geleerd vanuit de werkvloer van de beroepspraktijk. Leren en onthouden werkt nu eenmaal
beter als er meer verbindingen worden gemaakt. Als niet alleen theorie maar ook de praktijk
voortdurend in beeld is. Als er niet te lange tijd zit tussen kennis opdoen en toepassen. Hoe de
Waterfabriek dit doet leest en ziet u in dit artikel.

De Waterfabriek
Het Koning Willem I College (KW1C) streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
leerderskenmerken van jongeren. In 2006 is in dit kader op initiatief van het College van Bestuur
gestart met de ontwikkeling van een Waterfabriek. Het doel was een alternatieve leerroute te
creëren waarbij het leren dichter bij het werk kan komen. Deze nieuwe leerweg is, in tegenstelling
tot de bestaande BOL- (beroepsopleidende leerweg) en BBL- (beroepsbegeleidende leerweg)
opleidingen, niet verbonden aan een bepaalde onderwijsafdeling of opleidingsrichting. Het leren
is gebaseerd op de werkprocessen in de Waterfabriek. Het uitvoeren van kritische
beroepssituaties staat centraal. De leeromgeving moest aantrekkelijk zijn voor een brede groep
leerlingen in het mbo (16-23 jarigen). De Omgekeerde Leerweg is een alternatieve leerroute voor
praktisch ingestelde leerlingen. Dit moet leiden tot minder uitval en zal de mogelijkheden voor
individuele leertrajecten vergroten. Het is een concept van de Leermeesters, dat in co-productie
met het KW1C ontwikkeld is. De Waterfabriek kan plaats bieden aan 80 leerlingen in
verschillende disciplines.

Yvonne Moerman, voormalig lid College van Bestuur KW1C: ‘Het mooie aan een fabriek is, dat je
hier voor wel tien opleidingen de werkomgeving hebt: je hebt de afdeling financiën,
personeelszaken, de operators op de productievloer, de administratie, de technische dienst,
marketing, verkoop, pr, schoonmaak, facilitair en ga zo maar door.’

Wat in het oog valt, als je binnenstapt in de Waterfabriek, is de productielijn, machines die
opgesteld staan om de flessen te sorteren, schoon te spoelen, te vullen, van etiketten te voorzien
en in te pakken. Daarnaast is er een laboratorium ter controle van de waterkwaliteit, een afdeling
administratie, marketing en communicatie, logistiek en verkoop. Kortom in het klein is het een
echte fabriek waarin geproduceerd en verkocht wordt.

Maar er is meer. In transparante ruimtes kunnen leerlingen delen van machines in en uit elkaar
halen, kennis opdoen en vaardigheden oefenen. Door de transparantie (glazen wanden) blijven
leerlingen in elke activiteit zicht houden op het productieproces. Er blijft dus verbinding met het
werk. Naast de productievloer bevindt zich een leergang. Hier zijn enkele uitlegtafels geplaatst,
waar zaken uiteengelegd kunnen worden, die direct met het productieproces te maken hebben.
De werkmeester kan hier even naartoe met een groepje leerlingen, om even iets uit te leggen,
om een onderdeel uit de machine te bekijken, om een tekening te lezen.

‘Ik loop vast’, de jongere achter de machine weet het even niet meer. Een werkmeester komt
aangelopen en legt op de speciaal daarvoor aangelegde uitlegtafels, met behulp van onderdelen
uit waar het fout ging. Opgelucht kan de jongere 10 minuten later zijn plaats weer innemen.

Er is ook een bovenverdieping. Hier is de kantoorruimte gevestigd van de afdeling marketing &
sales, waar ook de ontwerpers (van etiketten bijvoorbeeld) een plaats hebben. Verder is de



bovenverdieping, die in open verbinding staat met de productievloer als hart van de fabriek,
ingericht voor leren: in kleine groepjes, individueel of voor instructie in een grote groep. De
ruimtes ademen niet de sfeer van een klaslokaal uit, maar wel de geborgenheid die leren nodig
heeft. Zo blijft leren ook fysiek heel dicht bij het werk. De leerlingen werken hier zelfstandig aan
hun eigen leerroute, in groepjes aan opdrachten of krijgen instructie over een actueel onderwerp.

De opleidingen
Om van een werkomgeving een leeromgeving te kunnen maken, is het van belang om in het
ontwerp goed na te denken over de criteria voor een krachtige leer-werkomgeving. Een krachtige
leer-werkomgeving is nodig om vakbekwaamheid aan te leren.

‘Een krachtige leeromgeving is een leersituatie waarin nieuwe kennis op interactieve wijze wordt
aangeboden en waar de lerende wordt aangezet om op een doelgerichte wijze relevante denk-
en leeractiviteiten te ontplooien die tot betekenisgericht leren moeten leiden.’

Bij het ontwerp van een krachtige leer-werkomgeving spelen de volgende criteria een belangrijke
rol:

- Er moeten voldoende basiswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om een
opleidingsrichting te kunnen koppelen aan werk.

- Daarnaast moet de leeromgeving voldoende mogelijkheden bieden voor specialisatie en
verdieping, onder andere om een doorlopende leerwerklijn te kunnen realiseren (vmbo-
mbo-hbo).

- Tenslotte moet de leer-werkomgeving voldoende onderlinge verbanden bieden: juist de
samenwerking met totaal andere disciplines kan de ontwikkeling van vakbekwaamheid
versterken.

Deze criteria lijken wellicht in eerste instantie ingewikkeld. In de praktijk van ieder willekeurig
(middelgroot) bedrijf zal ieder criterium terug te vinden zijn. Het bedrijfsleven is daarmee een
voorbeeld voor het realiseren van een levensechte leer-werkomgeving, alleen worden sommige
aspecten in het leerwerkbedrijf veel minder benadrukt, zoals het maken van winst.

De integrale aanpak is heel kenmerkend voor de Waterfabriek en het concept van de
Omgekeerde Leerweg. Daar waar leerlingen in de opleiding marketing & communicatie normaal
gesproken een cijfer krijgen voor het marketingplan dat ze hebben opgeleverd, kan het hier op de
afdeling gebeuren dat ze worden gedwongen hun werk over te doen, omdat zij zich onvoldoende
rekenschap hebben gegeven van de mogelijkheden die deze productielijn biedt (terwijl hun plan
misschien wel goed is opgebouwd). Veel meer dan in het traditionele onderwijs, leren de
leerlingen rekening te houden met andere vakdisciplines.

Derdejaars leerling mbo marketing & communicatie: “Het spannende vind ik dat wanneer het
watertje op de markt komt en de naam heeft die wij hebben verzonnen, ik dan het gevoeld heb:
daar heb ik aan bijgedragen!”

‘Wat ik altijd heb willen worden is operator’. De vijftienjarige die deze zin uitspreekt moet wellicht
nog geboren worden. Het werken in sommige technische beroepen spreekt niet echt tot de
verbeelding of is niet bekend. Bovendien hebben technische beroepen het imago dat het om ‘vuil’
werk gaat en dat de werkomgeving alles behalve aantrekkelijk is voor jongeren. Dat maakt dat
deze doelgroep ‘verleid’ moet worden door het werk zelf om verder te leren in de techniek.
Jongeren die uiteindelijk aan het werk gaan als operator, hebben immers wel affiniteit met het
werken in een technische omgeving. Dat aspect is een van de uitgangspunten van de
Waterfabriek. Het gaat om reguliere opleidingen binnen het mbo, met als belangrijk verschil dat
het werk in de fabriek de leerroute bepaalt. Dit gebeurt voor de opleiding procestechniek, de
opleiding marketing en communicatie, de opleiding voor buitendienstmedewerkers (verkoper) en
deels voor de designersopleiding van het KW1C. Behalve het KW1C draagt ook het AOC



(Helicon) bij aan de fabriek, door projecten uit te voeren met leerlingen van de opleiding voor
levensmiddelentechnologie en Avans Hogeschool voor de technische bedrijfskunde en
werktuigbouwkunde.

De Omgekeerde Leerweg
De kern van de Waterfabriek is het didactisch concept van De Omgekeerde Leerweg. De
werkomgeving is het uitgangspunt, het leren is de focus.

De Omgekeerde Leerweg gaat uit van een verregaande integratie van leren

en werken, waarbij een levensechte leerwerkomgeving ervoor zorgt dat

leren uit het werk gehaald kan worden. De lerende ontwikkelt zich letterlijk

van handen via hart naar hoofd. De Omgekeerde Leerweg leidt op voor

reguliere beroepskwalificaties in nieuwe leerwerkomgevingen, die deze

manier van leren mogelijk maken.

Simpel vertaald, betekent het dat het leren uit het werk gehaald wordt, in tegenstelling tot de
reguliere beroepsopleidingen, waar leren naar het werk toegebracht wordt: met leeropdrachten
komen de leerlingen het bedrijf binnen. Dit impliceert ook dat niet de methode en de kennis
centraal staan, maar het werk in de fabriek ofwel in de beroepspraktijk. Kennis is altijd
ondersteunend aan de ervaring in de praktijk.

Een groepje leerlingen Marketing & Verkoop hebben bedacht dat het watertje van de
Waterfabriek een smaakje moet krijgen. Ze hebben zelfs bedacht dat het watertje met 7
verschillende smaakjes op de markt gebracht kan worden. Bij de presentatie aan de directie van
de Waterfabriek zijn ook leerlingen uitgenodigd die zich bezighouden met de technische kant van
de lijn (werktuigbouw). Zij protesteren meteen, want het idee is leuk, maar deze productielijn kan
dat absoluut niet aan. In de ‘normale’ onderwijssetting hadden de leerlingen wellicht een redelijk
cijfer gekregen voor hun presentatie. Nu wordt het verhaal een lege boodschap en stuurt de
directie hen weg met het verzoek met een realistisch plan te komen. Een plan, waarvoor zij in
overleg zullen moeten met een groep waar zij tijdens hun studie niet snel mee te maken krijgen.

Voor techniekleerlingen in de Waterfabriek betekent ‘leren uit het werk halen’ dat ze bij
binnenkomst en na de introductie diverse ‘ontdekroutes’ kunnen doorlopen. Een van de routes is
bijvoorbeeld: op zoek naar chemie. In de fabriek is een koude-installatie voor het water en een
laboratorium waarin ze basischemie tegenkomen. Het leuke van zo’n introductie is dat je als
leerling weet dat je hier mee te maken gaat krijgen als je water gaat produceren. Een doorgaans
vrij abstract onderwerp in de opleiding wordt op deze manier een levendige context.
Na de introductie is kennismaken met de machine het allerbelangrijkste: je moet weten hoe je
hiermee veilig werkt. Niet alleen om straks de machine te kunnen bedienen als operator maar
ook om als engineerder, monteur of als voedingsmiddelentechnoloog de verbinding te kunnen
maken naar reële werkzaamheden. Vanaf de derde week draaien alle leerlingen mee in de
productie en staan het werk en de orderportefeuille centraal. Voor de ‘kantoor’-afdelingen zoals
Marketing & Verkoop geldt eigenlijk hetzelfde: ook zij leren eerst de fabriek kennen en gaan dan
aan het werk in hun functie.

Leermeester in de Waterfabriek: “Ik ben als docent gewend te praten over merkenrecht. Maar nu
gaat het verder. Nu moet het merk ook vastgelegd worden. En daar moet ik na dertig jaar dan
ook opnieuw induiken. Daar moet ik wel even aan wennen.”

Begeleiding
De leerlingen vormen in de fabriek de kern van de organisatie en worden daarom medewerkers
genoemd. Omdat het eveneens een leerfabriek is, wordt er ook gewerkt met een
schaduworganisatie. In die schaduworganisatie zijn de eerste mensen die leerlingen tegenkomen



de leermeesters en de werkmeesters. De leermeesters zijn verantwoordelijk voor het zoeken
naar de theoretische onderbouwing die nodig is bij het werk en voor het behalen van het diploma.
De leermeesters werkten voorheen als docent in het ‘gewone’ mbo of komen van buiten. De
werkmeesters komen uit het bedrijfsleven en kennen de werkprocessen. Voor de leermeesters is
dit een grote omslag: zij zijn niet meer de enige die het leerproces sturen. Dat wordt nu sterk
geleid door de werkprocessen. De rol van de leermeester is er om zorg te dragen dat de leerling
voldoende leert, vaak genoeg oefent, met alle aspecten in aanraking komt en geen dingen
overslaat.

Leermeester in de Waterfabriek: “Ik zal eraan moeten wennen dat ik de leerlingen niet te snel ga
helpen. Ze moeten echt zelf achter de dingen aan gaan, zelf uitzoeken hoe het in elkaar zit.
Eigen ervaring is dan de beste leermeester. Ik vervul nu de rol van leider/begeleider van dat
proces.”

Een Omgekeerde Leerweg bouwen betekent dat samenwerking tussen leermeesters (onderwijs),
werkmeesters (bedrijfsleven) en leerlingen essentieel is. Geen samenwerking op papier, maar in
de dagelijkse praktijk van de werkvloer. Deze samenwerking komt onder andere tot uiting in het
functioneel werkoverleg waarin de werkopdrachten besproken worden.

De invalshoeken van waaruit gekeken wordt verschillen nogal. Zo wil een werkmeester dat de
leerlingen veilig werken met machines. In de theorie komt dat dan in een regulier programma pas
later aan de orde, als er stage gelopen gaat worden bijvoorbeeld.
Meer leren uit het werk halen is een grote uitdaging in de Waterfabriek. Dat vraagt om letterlijk in-
(of door)zicht in de werkprocessen, in de machines, in de kritische beroepssituaties. Om een
voorbeeld te geven: ‘”Sensoren, dat is het allerbelangrijkste bij deze machine!” De werkmeester
is er in de fabriek heel duidelijk over: “Dat zijn de ogen van de lijn, die geven de signalen waar jij
als operator heel goed naar moet luisteren.” Daar moet je in zijn ogen dan ook als eerste
aandacht aan besteden. In de opleidingsmethodiek die de docenten hanteren en die opgebouwd
is vanuit een cognitieve kijk op het beroep, komt de sensor pas in een veel later stadium aan bod,
vanwege het feit dat zo’n klein apparaatje vaak veel hoogwaardige kennis in zich heeft. ‘

Trainer/ontwikkelaar van de Academie voor Teaching and Learning van het KW1C: “Het
ontwikkelen van leermateriaal voor de Waterfabriek is pionierswerk, ik vind het uitdagend om
mee te werken aan een vernieuwend concept. De praktijk koppelen aan de theorie is veel
gemakkelijker dan de theorie koppelen aan de praktijk. Juist die vertaalslag maakt het werk voor
mij interessant.”

De opbrengst van deze manier van werken
De leerlingen, werk- en leermeesters zijn enthousiast. De resultaten zijn positief. Wat is er mooier
dan direct de praktijk en de theorie aan elkaar te kunnen koppelen. Letterlijk kun je je hoofd naar
buiten steken en daar ruik je de machines. Voor leren en onthouden betekent dit dat de
mogelijkheden om meer verbindingen in de hersenen aan te brengen er in ieder geval zijn. Niet
alleen tijdens een ‘korte’ praktijkstage maar gedurende je hele opleiding.

Het werk motiveert leerlingen ook. De engineers die de rinser (machine) uit elkaar hebben mogen
halen om te reviseren, zien hem nu staan in de eigen fabriek en werken er ook mee: ze
ontwikkelen nu het automatiseringsplan voor de productielijn, in samenwerking met hbo’ers. Ze
kennen de machine van binnen en van buiten. Dit motiveert henzelf maar zij kunnen ook andere
leerlingen motiveren en dingen uitleggen.
Elk jaar komt er een nieuwe groep maar ook tussentijds kunnen leerlingen starten met werken en
leren. Het principe van aan elkaar leren, werkt hier bijna als vanzelfsprekend: je hebt altijd
iemand anders nodig om te weten hoe je hier in de fabriek aan de slag kunt gaan. De nieuwe
leerlingen worden door de al zittende leerlingen ingewerkt. Elk jaar mag je je eigen stempel



drukken op wat er geproduceerd wordt. Er wordt iedere keer weer een nieuw watertje gemaakt
dat aan de man gebracht moet worden.

De leerling leert vanuit het geheel en gaat van daaruit naar de delen. De integratie van kennis ligt
steeds voor handen. Een marketingleerling begrijpt nu beter waarom hij dat saaie vak van
bedrijfseconomie nodig heeft. De operator voelt de noodzaak om meer te weten te komen over
die sensor naarmate hij er langer mee werkt. De motivatie van leerlingen ontstaat tijdens het werk
en wordt versterkt in het werk en door de omgeving.

Het bedrijfsleven is geinteresseerd in de Waterfabriek als een voorportaal voor hun eigen nieuwe
medewerkers. Zij zien dat leerlingen in de Waterfabriek voorbereid worden op het werken in een
productieomgeving, voor werken in het algemeen (op tijd komen, samenwerken, onderlinge
afhankelijkheid ervaren, etc.) Voor het bedrijfsleven kan de Waterfabriek tevens als voorbeeld
dienen om ook daar het werk meer en meer als leeromgeving te benutten.

Onderzoek naar het brein in de laatste decennia heeft uitgewezen dat het brein van jongeren pas
op hun 22

ste
volgroeid is. Keuzes maken op een relatief hoog complexiteitsniveau betekent dat de

jongere in staat is om prioriteiten te stellen, om de voors en tegens te wegen, om de emotionele
connotaties te doorschouwen, om een afweging te maken tussen de dwingende opdracht van en
docent en de sociale cognities rond groepsdruk en impliciete verwachtingen die leeftijdsgenoten
hebben van het gedrag. Het is aan de professionals de jongere een leeromgeving te bieden die
het ontwikkelproces naar het zelfstandig keuzes maken, optimaliseert. De leerbegeleider is hierin
de inspirator en motivator. De leeromgeving daagt uit (Jolles, 2006). De Waterfabriek is een
omgeving waarin sprake is van uitdaging, maar ook van begeleiding als het even niet lukt.

Yvonne Moerman (voormalig lid College van bestuur KW1C):”Het onderwijs moet een enorme
verandering doorgaan. Het kan niet anders, maar we moeten mee-evolueren met de wereld om
ons heen. Jongeren stemmen met hun voeten, ofwel lopen weg, als het aanbod niet aan hun
verwachtingen voldoet. We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen om onze jonge mensen te
boeien. Een aantrekkelijke leer-werkomgeving, waarin je daadwerkelijk opgeleid wordt voor een
diploma, is daarbij essentieel!”

Over de auteur
Erica Aalsma werkt als zelfstandig adviseur onder de naam De Leermeesters. Zij ontwikkelt
nieuwe leerconcepten met en voor het beroepsonderwijs, die gebaseerd zijn op de verbinding
tussen leren en werken.

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen, gebundeld in het boek:
‘Brein@work, breinkennis voor organisaties’ onder redactie van Nina Lazeron en Ria van
Dinteren, Springer Uigeverij BV, Houten 2010.


