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Flexibiliteit wordt gezien als oplossing van veel maatschappelijke problemen. In
het onderwijs wordt er al 15 jaar over gesproken en met name de laatste vijf jaar
zijn veel instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs bezig met verschillende
vormen van flexibililiteit. Flexibiliteit is tegelijkertijd een begrip, dat vele aspecten
van bedrijfsvoering en onderwijsproces in zich draagt. Na een verzoek van de MBO
Raad om de mate van flexibilisering in het beroepsonderwijs in kaart te brengen,
heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) het ITS, verbonden aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, gevraagd onderzoek te doen naar dit fenomeen.
Het voorliggende rapport is het verslag van een uitvoerig empirisch onderzoek.
Er is literatuuronderzoek verricht, er zijn gesprekken gevoerd met diverse
betrokkenen in het veld en er zijn twee surveys uitgevoerd. Ten eerste is er een
representatief survey voor opleidingen in het mbo en daarnaast een exploratieve
verkenning onder verantwoordelijken voor Contractactiviteiten en Educatie. Ook
zijn vier casestudies uitgevoerd bij scholen die voorop lopen met flexibiliteit.
De auteurs maken in dit rapport een helder onderscheid in organisatorische
flexibiliteit en onderwijsinhoudelijke flexibiliteit. De organisatorische dimensie
verwijst naar de variatie in instroommomenten, vrijstellingen en het leertempo.
De onderwijsinhoudelijke dimensie betreft de begeleiding, differentiatie en
modularisering van het onderwijsaanbod.
De scholen zijn naar eigen zeggen op een aantal punten al voldoende flexibel,
zij bieden immers allerlei opleidingen aan met leerwegen op allerlei niveaus. Zij
proberen onderwijsinhoudelijke flexibiliteit verder vorm te geven, door bijvoorbeeld
een elektronische leeromgeving in te zetten en klantgerichter te werken. Ook richten
zij zich op de lokale arbeidsmarkt door een modulair aanbod te voeren. Flexibiliteit
blijkt een middel om maatwerk voor verschillende doelgroepen van het mbo mogelijk
te maken. Uit het onderzoek blijkt dat maatwerkoplossingen in beperkte mate zowel
worden gezocht in onderwijsinhoudelijke flexibiliteit (keuze begeleiding, keuze voor
werkvormen) als in organisatorische flexibiliteit /leertempo (extra aandacht voor

ecbo

Woord vooraf

5

tekorten zonder verlies van studieduur, elk moment studie kunnen afronden,
sneller doorlopen opleiding). Geconstateerd wordt verder dat ruim 40% meer
dan twee instroommomenten kent. Ten slotte geeft weliswaar 85% van de
opleidingen aan dat er sprake is van vrijstellingen maar dit leidt lang niet altijd tot
een verkorting van de opleidingstijd.
De afdelingen voor Contractactiviteiten en Educatie kennen een grotere mate
van flexibilisering dan het reguliere onderwijs. Bij Contractactiviteiten en
Educatie bestaat meer variatie in de keuze van modulen, van werkvormen en de
intensiteit van begeleiding. Ook zijn hier meer mogelijkheden voor vrijstellingen
en voor verkorte studietrajecten. In de toekomst zou verder in kaart gebracht
kunnen worden hoe dit contractaanbod en het klantgericht werken van publieke
instellingen zich verhouden tot ontwikkelingen op de private educatiemarkt. Ook
kan met de gehanteerde methode en de ontwikkelde vragenlijsten het onderzoek
herhaald worden zodat ontwikkelingen in de tijd mogelijk worden.
6
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Sommige instellingen geven te kennen dat zij bij de vormgeving van een
flexibeler leeraanbod belemmeringen ondervinden in de wet- en regelgeving op
het terrein van de urennormering, cao en bekostiging. Andere scholen weten
door verstandig beleid met dergelijke organisatorische vraagstukken om te gaan
en docenten vrij te spelen om meer flexibiliteit in te voeren.
De auteurs zijn erin geslaagd een treffend beeld te schetsen van de mate van
flexibiliteit in het mbo en van de dilemma’s die zich daarbij voordoen.
We hebben ervoor gekozen de tekst van de casestudies integraal in het rapport op
te nemen, omdat deze veel inzicht geven in de afwegingen die scholen maken om
te komen tot een flexibel onderwijsaanbod. De achtergrondtabellen, die de basis
vormen van de empirische hoofdstukken zijn te downloaden via www.ecbo.nl.
Ten slotte bedanken wij onze collega’s in de begeleidingscommissie van dit
onderzoek (Elize de Bar, Joke Droste, Pia Deveneijns en Toon Jansen) hartelijk.
Zij hebben door hun constructieve suggesties substantieel bijgedragen aan de
begripsvorming en uitvoering van dit onderzoek. Ook alle respondenten danken
wij voor hun medewerking. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Aanleiding, vraagstelling
en onderzoeksopzet en
uitvoering

Aanleiding en vraagstelling
Het middelbaar berroepsonderwijs (mbo) staat voor de opdracht
om tegemoet te komen aan de wensen van een zeer diverse
deelnemerspopulatie. We denken daarbij zowel aan flexibiliteit naar
leertempo als naar onderwijsinhoud. Bij voortduring worden echter
vragen gesteld over de geringe flexibiliteit van scholingstrajecten in
mbo-instellingen en in de verschillende opleidingen daarbinnen. Deze
zijn afkomstig van diverse betrokkenen (bedrijven, gemeenten, SUWIpartners1, deelnemers en mbo-instellingen zelf) en zijn bovendien gericht
op verschillende aspecten van flexibiliteit. Naar onze mening gaat het om
drie problemen:
• Er zijn grote verschillen tussen deelnemers aan opleidingen en
trajecten (volwassenen, werklozen, herintreders, inburgeraars,
voortijdig schoolverlaters) en elk van deze deelnemers wil maatwerk
(vraagsturing). Mbo-instellingen werken echter voor grote groepen
vooral aanbodgestuurd met als belangrijkste organisatieprincipe het
leerstofjaarklassensysteem.
• Mbo’s hebben in regulier bekostigde opleidingen en trajecten moeite
met het organiseren en financieren van de gewenste flexibiliteit.
• Gemeenten, bedrijven en UWV’s hebben moeite om hun klanten
(volwassenen, werklozen, herintreders, inburgeraars, voortijdig
schoolverlaters) in te laten stromen in mbo-opleidingen en trajecten
vanwege het geringe aantal instroommomenten.
Deze problemen zijn vooral van belang omdat het mbo een
scharnierfunctie heeft tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een
spilfunctie op de regionale arbeidsmarkt.

1

SUWI staat voor: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.
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Het leveren van maatwerk en het toepassen van flexibiliteit als hulpmiddel
hierbij, is al jarenlang een belangrijk nastrevenswaardig goed bij mboinstellingen. Dit ook vanwege de grote uitval in deze sector (in met
name niveau 1- en 2-opleidingen), de geringe slagingspercentages, de
haperingen in de doorstroom en de ontevredenheid van deelnemers.
Vragen over maatwerk en flexibiliteit en klachten hierover blijven
echter een rol spelen in de discussie. Dit ondanks de vele pogingen tot
flexibilisering bij mbo’s en de mate waarin instellingen en opleidingen zich
daarmee afficheren. Een goed overzicht van de mate van flexibiliteit van
opleidingen en scholingstrajecten en een goed overzicht in de genoemde
problemen hierbij, is echter niet aanwezig.
Mbo-instellingen doen weliswaar moeite om vormen van flexibiliteit toe te
passen, maar dit lukt lang niet altijd naar tevredenheid. Tegelijkertijd zijn
er goede voorbeelden van flexibiliteit voorhanden, waardoor het gewenste
maatwerk wel mogelijk is. Flexibiliteit is dus kennelijk soms wel haalbaar,
organiseerbaar en betaalbaar.
In dit licht van deze variatie is de volgende vraagstelling geformuleerd:
• In welke mate is het binnen opleidingen in het mbo mogelijk op
meerdere momenten in te stromen en als afgeleide hiervan: bestaan
er wachttijden om te kunnen starten met een opleiding?
• In welke mate wordt er in het mbo maatwerk (in duur, tempo, inhoud,
benadering enzovoort) geleverd aan cursisten/volwassenen?
• In welke mate wordt er in het mbo gewerkt met EVC-procedures en tot
welke verkorte leertrajecten leiden deze?
Deze vragen gelden in principe voor het reguliere mbo en voor het andere
aanbod. Dit wil zeggen dat in dit onderzoek zowel gekeken is naar de
beroepsopleidende leerweg (bol) als naar de beroepsbegeleidende
leerweg (bbl) en naar alle niveaus en voltijd- en deeltijdopleidingen. Ook
Contractactiviteiten en Educatie zijn onderwerp van onderzoek.
In de volgende paragraaf schetsen we kort hoe het onderzoek is
uitgevoerd.

1.2

Onderzoeksopzet en -uitvoering
Om de vragen te beantwoorden, is het onderzoek opgedeeld in drie fases:
• oriëntatie door middel van literatuurstudie en gesprekken met
sleutelfiguren;
• verbreding door gesprekken met mbo-instellingen (frontoffice/
informatiecentra), een survey en een analyse van het EVC-register;
• verdieping door casestudies bij good practices.

Oriëntatie en gesprekken met sleutelfiguren
Met deze activiteit willen we helder krijgen waar bij de instellingen
wat betreft flexibiliteit de schoen precies wringt. Hiervoor zijn
onderzoeksverslagen en rapportages over (de noodzaak van, klachten
over, problemen bij en oplossingen voor) flexibiliteit nader bestudeerd.
Daarnaast is informatie verzameld bij sleutelfiguren. Richtinggevend
daarbij waren de drie geconstateerde problemen: geringe aantal
instroommomenten, het moeilijk kunnen leveren van maatwerk en de
organiseerbaarheid en betaalbaarheid.
We hebben in de eerste plaats gesprekken gevoerd met gemeenten
(sociale diensten), UWV’s en bedrijven. Onderwerpen van gesprek waren
de problemen bij instromen, de frequentie van deze problemen en ernst
van de problematiek en voor welke opleidingen en trajecten dit vooral
geldt. Ook is gevraagd naar mogelijke oplossingsrichtingen.
In de tweede plaats zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers
van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW), de MBO Raad en MBO 2010 over
het leveren van maatwerk. Vragen die aan de orde waren: bij welke
opleidingen en trajecten liggen knelpunten, hoe vaak komen die voor, van
welke aard zijn die knelpunten, waarom zijn die knelpunten (nog) niet
opgelost en wat zijn oplossingsrichtingen?
Ten slotte vonden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van mboinstellingen en deskundigen over flexibiliteit en de organisatie ervan. De
noodzaak, organiseerbaarheid en financiering van gewenste vormen van
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flexibiliteit waren hoofdonderwerpen van gesprek. Waarom lukt het wel of
waarom lukt het niet, waar liggen mogelijkheden, waar liggen knelpunten
en op welke wijze kunnen de problemen opgelost worden (en: wat levert
dit de deelnemer op en wat kost dit de organisatie)? In totaal zijn zestien
gesprekken gevoerd.
Naast de genoemde onderwerpen is in alle gesprekken de mogelijkheid
verkend om een representatief beeld te verkrijgen van de mate van
flexibiliteit over de gehele sector. Wie zouden we binnen instellingen
hiervoor moeten benaderen? Welke lasten brengt een dergelijk verzoek
binnen mbo-instellingen met zich mee? Wat levert het op voor de
instellingen zelf en voor de aanvrager van dit onderzoek? Kortom: is een
representatief beeld van de mate van flexibiliteit mogelijk en hoe kan een
dergelijk overzicht ook voor de lange termijn eventueel gecontinueerd
worden?
10
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Het product van deze fase is een goed overzicht van de genoemde
problemen. Daarnaast krijgen we inzicht in goede voorbeelden ervan en
in mogelijkheden om de problemen op te lossen. In hoofdstuk 2 gaan we
daar op in.
1.3.1 Verbreding
Deze fase is bedoeld om te komen tot een verbreding van het inzicht in
de mate van flexibiliteit van mbo-instellingen en in de variatie daarin en in
de problemen die daarbij spelen. Dit hebben we gedaan door gesprekken
met enkele informatiepunten of frontoffices van mbo-instellingen, een
survey en het raadplegen van het EVC-register. In grote lijnen stonden
hierbij de volgende aspecten centraal:
• vraag van deelnemers en instellingen en bedrijven naar vormen van
flexibiliteit;
• aantal instroommomenten per jaar;
• mate van maatwerk (aanpassen aan capaciteit/ontwikkelvragen
deelnemer);
• mogelijkheid tot EVC-traject en vrijstellingen, hoe vaak;
• mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een leertraject;

•
•

openingstijden van de instelling;
problemen en oplossingen bij flexibiliteit.

Benaderen informatiecentrum/frontoffice van mbo-instellingen
Met 10 mbo-instellingen (informatiecentrum, frontoffice, intakeorganisatie) is telefonisch contact opgenomen om een eerste beeld te
krijgen van de mate van flexibiliteit en van de problemen die daarbij
spelen. Er is geïnformeerd naar de frequentie van de problemen bij het
instromen, bij het leveren van maatwerk en in welke mate dat voor de
instelling spanning oproept. Is er vraag naar vormen van flexibiliteit (welke
vorm, door wie)? Waar kan door de organisatie aan voldaan worden en
waaraan kan dat niet en waarom niet? Welke alternatieven worden aan
deelnemers geboden en wat betekent dat voor de deelnemer en voor
de instelling? Op basis van deze informatie wordt een breder inzicht
verkregen in hoe met vragen van verschillende betrokkenen wordt
omgegaan en worden problemen helder. De gegevens waren bovendien
van belang voor het ontwikkelen van een korte en adequate vragenlijst
waarmee een selectie van instellingen en opleidingen kon worden
benaderd. Hierover wordt gerapporteerd in hoofdstuk 2.
Raadplegen EVC-register
Getracht is inzicht te krijgen in het EVC-traject en een analyse te maken
van het door het Kenniscentrum EVC beheerde EVC-register. Hierover
wordt gerapporteerd in hoofdstuk 2.
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Het doel was te komen tot een representatief beeld van de mate van
flexibiliteit in al zijn vormen. Geprobeerd is daarbij om de instellingen
zo weinig mogelijk te belasten. Gezien de wens van de opdrachtgever
– survey, voor een representatief beeld in de breedte – kon echter niet
voorkomen worden dat (een deel van de) mbo-instellingen en geledingen
daarbinnen benaderd moesten worden. De begeleidingscommissie bij dit
onderzoek en de MBO Raad heeft ons ondersteund bij de benadering van
de instellingen.

11
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Survey
Om te voldoen aan de wens van de opdrachtgever een representatief
beeld te schetsen van de mate van flexibiliteit van instellingen/opleidingen
en de daarbij genoemde problemen (en oplossingen), is gebruikgemaakt
van digitale vragenlijsten. Om de belasting te minimaliseren is een
random selectie gemaakt uit de 73 mbo-instellingen (zie bijlage 2).
In deze selectie van 40 instellingen zijn roc’s, aoc’s en vakscholen in
dezelfde verhouding aanwezig als in de praktijk. De mbo-instellingen zijn
in eerste instantie benaderd op het niveau van het college van bestuur/
de onderwijsdirecteur. De MBO Raad heeft deze benadering ondersteund
met het schrijven van een brief aan de geselecteerde instellingen.
Er is gevraagd om voor maximaal 20 van door het ITS geselecteerde
opleidingen/cursussen (en Contractactiviteiten) personen aan te wijzen
die inzicht hebben in de mate van flexibiliteit van die opleidingen.
Vervolgens zijn deze contactpersonen door ons per e-mail benaderd om
een internetvragenlijst in te vullen. Uit alle 40 instellingen zijn random 720
opleidingen gekozen. Hierbij is gestreefd naar een evenwichtige verdeling
tussen bol-, bbl-, voltijd-, deeltijd- en opleidingen op de verschillende
niveaus. Hiervoor is gebruikgemaakt van een bestand van CFI waarin
recente aantallen cursisten naar opleiding (2007-2008) gerubriceerd
zijn. In tabel B1.1 en B1.2 in bijlage 2 geven we de verdeling van de
steekproef van opleidingen over sectoren, leerwegen en niveau.
Met de begeleidingscommissie is de selectie van instellingen en
opleidingen en ook de vragenlijst besproken. De vragenlijst is ook uitgetest
in het veld.
Onderwerpen die aan de orde komen in de vragenlijst zijn de mate waarin
er flexibiliteit aanwezig is naar instroommomenten, EVC-procedure,
verkorte trajecten en maatwerktrajecten voor verschillende soorten
deelnemers. Daarnaast wordt gevraagd naar problemen met flexibiliteit en
welke oplossingen gangbaar en succesvol zijn.
De opleidingen zijn zoals gesteld getrapt benaderd. Eerst is een brief
gezonden naar de colleges van bestuur van 40 mbo’s. Uiteindelijk
hebben 20 mbo’s hun medewerking toegezegd. In de tweede trap zijn
de verantwoordelijken voor opleidingen benaderd voor deelname aan het

onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. De respons van
trap 1 en 2 staat vermeld in de tabellen 1.1, 1.2 en 1.3.

Populatie

Steekproef

Respons

Roc

42

30

16 (53%)

Aoc

11

5

2 (40%)

Vakinstelling

14

5

2 (40%)

Totaal

67

40

20 (50%)

De respons op het niveau van het college van bestuur over alle mbo’s
heen is 50%. Bij roc’s ligt dit wat hoger.
In totaal hebben we via deze weg voor 377 opleidingen e-mailadressen
gekregen van verantwoordelijken voor opleidingen (zie tabel 1.2 voor
verdeling over leerweg en sectoren).
Tabel 1.2 Verdeling verkregen verantwoordelijken voor opleidingen en respons, naar
leerweg en sector
Steekproef

Respons

Bol

Dt-bol

Bbl

Totaal

Bol

Techniek

60

17

95

172

18

Economie

46

26

35

107

Zorg & welzijn

33

20

12

Groen

17

0

Totaal

156

63

Dt-bol

Bbl

Totaal

3

22

43

18

5

17

40

65

17

5

6

28

16

33

5

0

5

10

158

377

58

13

50

121

Omdat verantwoordelijken voor opleidingen vaak meer opleidingen onder
zich hebben en we besloten deze niet meer te belasten dan met één
vragenlijst, is het aantal e-mails dat verstuurd is naar verantwoordelijken
voor opleidingen lager dan het aantal verantwoordelijken van opleidingen
waarvan we gegevens hadden verkregen. Verantwoordelijken voor meer
dan één opleiding is aan het eind van de vragenlijst gevraagd ook voor
elk van de andere opleidingen te vermelden of deze overeenkomen met
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Tabel 1.1 Aantallen mbo’s geselecteerd en de respons in aantallen en %
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de mate van flexibiliteit van de opleiding waarvoor de hele vragenlijst
is ingevuld. Dit betekent concreet dat 187 verantwoordelijken voor een
opleiding benaderd zijn. Hiervan hebben er 121 de gehele vragenlijst
ingevuld voor een opleiding. Daarnaast is door deze 121 respondenten
over 105 andere opleidingen onder hun verantwoordelijkheid een
antwoord gegeven op de mate van flexibiliteit. In totaal hebben we
hiermee informatie over de flexibiliteit van 226 opleidingen. In tabel 1.3
is in aantallen en percentages te zien hoeveel verantwoordelijken bekend
waren, hoeveel benaderd zijn en over hoeveel opleidingen we uiteindelijk
informatie kregen.
Tabel 1.3 Aantallen verantwoordelijken van opleidingen die zijn opgegeven, aantallen
die benaderd zijn en de respons (in aantallen en percentages)

14
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Aantal

Percentage

E-mailadressen van verantwoordelijken voor opleidingen
ontvangen

377

100%

Verantwoordelijken voor opleidingen benaderd

187

50%

Respons verantwoordelijken voor opleidingen

121

32%

Opleidingen waarvoor antwoorden ook gelden

105

28%

Totaal aantal opleidingen waarover uitspraken gedaan
kunnen worden

226

60%

Naast e-mailadressen van verantwoordelijken voor opleidingen hebben
we van de CvB’s 30 e-mailadressen verkregen van verantwoordelijken
voor Contractactiviteiten en/of Educatie. Deze waren vrijwel allemaal
afkomstig van roc’s. Al deze 30 verantwoordelijken zijn benaderd met een
vragenlijst. De vragenlijsten is ingevuld door 13 verantwoordelijken voor
Educatie en 7 voor Contractactiviteiten van totaal 13 instellingen.
In elk van de benaderingen (CvB, verantwoordelijken voor opleidingen
en verantwoordelijken voor Contractactiviteiten/Educatie) is hiermee de
respons niet slecht. Dit neemt niet weg dat we uiteindelijk over minder
opleidingen uitspraken kunnen doen dan gehoopt. De resultaten zijn
hiermee eerder indicatief dan representatief.

1.3.2 Verdieping
Vanuit het verkregen beeld in de breedte is via casestudies gezocht
naar verdieping. In 4 opleidingen/instellingen – zie tabel 1.4 – die vanuit
het survey naar voren kwamen vanwege een relatief hoge mate van
flexibiliteit, is met verschillende betrokkenen gesproken. Binnen dezelfde
instelling is tevens gezocht naar opleidingen die veel minder flexibiliteit
vertoonden. Ook hiermee zijn voor zover mogelijk gesprekken gevoerd.

Aantal
studenten

Niveau

Elektrotechnische installatietechniek

20

3/4

Techniek

Procestechniek

3

2/3

Bbl

Economie

Bedrijfsleider

19

3

Bol

Zorg &
Welzijn

Helpende

178

2

Nr.

Instelling

Leerweg

Sector

Naam opleiding

1

Nova College

Bol

Techniek

2

Drenthe College

Dt-bol

3

Noorderpoortcollege

4

Friese Poort

In de gesprekken met vertegenwoordigers van deze instellingen kwam
aan bod:
• Hoe is de opleiding/instelling flexibel(er) gemaakt?
• Wat was de aanleiding om de opleiding/instelling flexibeler te maken?
• Wat leren opleidingen en afdelingen onderling van elkaar op dit
terrein?
• Welke factoren bevorderen de implementatie van flexibiliteit en welke
factoren belemmeren deze implementatie?
• Hoe zijn problemen tijdens de implementatie van flexibiliteit opgelost?
• Welke kosten worden er gemaakt om de opleiding/instelling flexibeler
te maken?
• Waarom is het niet gelukt om de opleiding/instelling flexibeler te
maken?
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Tabel 1.4 Geselecteerde opleidingen op basis van mate van flexibiliteit
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Deze laatste fase van het onderzoek is bedoeld om remmende en
bevorderende factoren voor flexibiliteit op te sporen en te beschrijven.

1.4

16

Leeswijzer
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In het vervolg van dit rapport wordt eerst ingegaan (hoofdstuk 2) op
de problematiek en plaatsen we de vraagstelling in een breder kader
van waar het bij flexibiliteit om draait. In deze paragraaf wordt zowel
gebruikgemaakt van de documentenanalyse als van de vele gesprekken
die gevoerd zijn. In hoofdstuk 3 geven we een verbreding van de
problematiek vanuit de resultaten van het survey bij opleidingen. In
hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van het survey bij de afdelingen
Contractactiviteiten en Educatie. We besluiten dit rapport in hoofdstuk
5 met een analyse van de vier casestudies, waarin wordt ingegaan op
de belemmerende en bevorderende factoren van flexibiliteit. We sluiten
het rapport in hoofdstuk 6 af met een korte samenvatting en enkele
conclusies.
In bijlage 2 van dit rapport staan enkele tabellen waar in de tekst naar
verwezen wordt. Het betreft een selectie van de vele tabellen die voorhanden
zijn. In een apart tabellenboek (te raadplegen via www.ecbo.nl) worden alle
tabellen gegeven. Deze zijn geordend naar hoofdstuk. In deze rapportage
wordt niet naar deze tabellen verwezen.

Verkenning flexibiliteit

Inleiding
Wat is flexibiliteit en hoe wordt daar over gedacht? In dit hoofdstuk geven
we eerst aan wat we hier onder flexibiliteit verstaan (zie kader). Daarna
doen we verslag van de verkennende onderdelen van dit onderzoek. We
gaan in op de geschiedenis van de WEB (paragraaf 2.2) en wat er in
de literatuur over flexibiliteit geschreven is (paragraaf 2.3). Vervolgens
schenken we aandacht aan de meningen uit het brede veld (onder
andere mbo’s, bedrijven, gemeenten en UWV, MBO Raad, OCW en SZW)
over de mogelijkheden en onmogelijkheden van flexibiliteit (paragraaf
2.4). Voorts wordt verslag gedaan van een verkenning bij 10 frontoffices
(paragraaf 2.5). Dit zijn de eerste informatieverstrekkers van mboinstellingen over opleidingen aan deelnemers en bedrijven. Ten slotte
gaan we kort in op de EVC-procedure en het EVC-register (paragraaf 2.6).
We besluiten met een samenvatting en enkele conclusies (paragraaf 2.7).
Wat verstaan we in dit onderzoek onder flexibiliteit?
In dit onderzoek onderscheiden we mede op basis van de bevindingen in deze verkenning
organisatorische en onderwijsinhoudelijke aspecten van flexibiliteit:
Organisatorisch (leertempo):
• verschillende instroommomenten;
• vrijstellingen (EVC);
• deelcertificaten;
• onderwijs volgen op momenten dat het de deelnemer uitkomt (avond, weekend,
zomervakantie);
• verschillen in moment van diplomering.
Onderwijsinhoudelijk (vorm en inhoud):
• verschillen in leer- en werkvormen vanwege verschillen in leerstijlen, motivatie,
ervaring;
• verschillen in locatie waar het onderwijs wordt genoten (school, thuis, werkplek);
• verschillen in inhoud van het onderwijsprogramma;
• verschillen in de volgorde van onderdelen (onderwijseenheden);
• verschillen in de mate van begeleiding;
• verschillen in het volgen van onderdelen van de opleiding op een andere
onderwijsinstelling.
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Flexibiliteit in het mbo
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De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van 1996 had in de eerste
plaats tot doel meer samenhang aan te brengen in de vele middelbare
beroepsopleidingen, leerlingwezen, vormingswerk en diverse vormen van
volwasseneneducatie (Min. OCW, 1996). Dit vanuit de optiek dat het mbo
een scharnierfunctie vervult tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Van meet
af aan was het streven erop gericht dat de regionale opleidingencentra
(roc’s)/mbo’s de vele verschillende typen deelnemers op zouden moeten
kunnen vangen met een op de persoon toegesneden opleiding. Het gaat
dan bijvoorbeeld om deelnemers als:
• reguliere leerlingen/deelnemers initieel onderwijs;
• volwassen werkenden die zich willen bijscholen;
• werklozen die zich willen scholen om betere kansen op de
arbeidsmarkt te krijgen,
• schoolverlaters die een mbo-diploma willen halen;
• leerplichtigen die nog één dag naar school gaan;
• inburgeraars voor Nederlands als tweede taal en toegang tot de
arbeidsmarkt;
• voortijdig schoolverlaters zonder vmbo-diploma die naar een
startkwalificatie worden geleid;
• groepen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben (‘harde’
kern uit de bijstand) die weer naar de arbeidsmarkt worden toegeleid;
• analfabeten die via Nederlandse taal (voor een deel) naar de
arbeidsmarkt worden toegeleid.
Voor al deze groepen deelnemers is maatwerk nodig en is het middel
daartoe flexibiliteit, zo werd gesteld door OCW (De wet in hoofdlijnen,
1996). De kwalificatiestructuur in het beroepsonderwijs en in educatie
die vanaf 1997 is ingevoerd, zou hieraan bij moeten dragen. In feite is
de WEB hiermee het sluitstuk van ontwikkelingen die eerder in gang
zijn gezet en die te maken hadden met een grotere gerichtheid op
de (regionale) arbeidsmarkt, een betere onderlinge afstemming en
samenhang van opleidingen en een grotere zelfstandigheid van mbo’s om
hun eigen onderwijs in te richten. De scharnierfunctie van mbo’s tussen
onderwijs en arbeidsmarkt zou er beter door vervuld kunnen worden.

Met de genoemde publicatie heeft de Bve Raad een voorzet gegeven
hoe om te gaan met maatwerk en flexibiliteit. Maatwerk wordt door
de Raad opgevat als het tegenovergestelde van aanbodgestuurd
onderwijs, namelijk dat het leerproces van de individuele deelnemer

ecbo

In 1999, toen de invoering van de kwalificatiestructuur enige jaren oud
was, vond de Bve Raad het noodzakelijk de aandacht te vestigen op
het leveren van maatwerk. Dit mede op basis van een advies van de
Sociaal-Economische Raad (SER): Flexibiliteit in leerwegen. In het rapport
Flexibele trajecten in het beroepsonderwijs van de Werkgroep IDEE
van de Bve Raad (Van den Born, 1999) wordt de aandacht gericht op
de mogelijkheden die de WEB biedt. De ‘Community Colleges’ worden
als voorbeeld genoemd en het leveren van een passend aanbod staat
centraal (zie kader op p. 20).
Hierbij wordt door de Werkgroep IDEE niet zozeer gedacht aan aparte
trajecten voor verschillende doelgroepen, maar aan een flexibele
organisatie van opleidingen voor een heterogene deelnemerspopulatie.
Geprobeerd is dan ook om handreikingen te geven over hoe de
onderwijsorganisatie van mbo-instellingen ingericht kan worden
(groeperingsvormen, inzet leeractiviteiten) om binnen de eisen van
kwaliteit en betaalbaarheid, maatwerk te kunnen leveren. De Werkgroep
IDEE constateert dat het noodzakelijk is hiervoor een visie te ontwikkelen.
Gesteld wordt verder dat randvoorwaarden als bekostiging, regelgeving,
arbeidsvoorwaarden, management en bedrijfsculturen op zich geen
belemmering hoeven te zijn voor flexibilisering, maar dat ze natuurlijk wel
van invloed zijn op de implementatie ervan. Hieruit wordt ten slotte de
conclusie getrokken dat het implementeren van een dergelijke flexibele
onderwijsorganisatie een proces van de lange adem zal zijn.
Inhoudelijk worden in de publicatie tal van modellen, overwegingen
en voorbeelden van flexibele organisaties, inclusief modulering,
programmering van opleidingen, begeleiding en indeling van
leeractiviteiten naar voren gebracht. Ook de onderwijsorganisatie
(roostering, flexibele instroom, toetsing en examinering) en een
stappenplan komen aan de orde. Bij het samenstellen van de vragenlijst
voor verantwoordelijken voor opleidingen hebben we hiervan dankbaar
gebruikgemaakt.
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als uitgangspunt moet worden genomen (vraaggestuurd onderwijs). De
inrichting en de organisatie van het onderwijs zijn vervolgens invalshoeken
om dit uitgangspunt efficiënt(er) te organiseren. Er wordt dan gesproken
over (organisatorische en programmatische) flexibiliteit, ofwel dat er
sprake moet zijn van keuzemogelijkheden. Het is vooral het begrip
flexibiliteit – hoe organiseren instellingen hun onderwijs om vraaggestuurd
onderwijs te realiseren – dat in het voorliggende onderzoek centraal staat.
Community College
De Community Colleges in Amerika bieden ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds, zes dagen
per week cursussen aan, zodat ook volwassenen en jongeren met gezinstaken (ongehuwde
moeders) de lessen kunnen volgen. Het schooljaar kent twee of drie semesters en vaak een
zomersemester, waardoor studenten periodiek hun studieloopbaan kunnen bijstellen. Door
het verkrijgen van voldoendes voor een bepaald aantal cursussen kan een diploma voor een
opleiding worden verkregen.
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Een belangrijk verschil tussen Amerika en Nederland is wel dat de Amerikaanse opleidingen
aan de Community Colleges veel breder en algemener zijn dan in Nederland. Zelfs de
beroepsopleidingen aldaar kennen een brede inhoud met een klein deel dat op een specifiek
beroep is toegespitst (de major die een klein deel van de opleidingstijd in beslag neemt).
Dat biedt instellingen en studenten veel meer combinatie- en keuzemogelijkheden dan in
Nederland, waar de vrije ruimte 20% is. De Nederlandse beroepsopleidingen zijn smal in
vergelijking tot de Amerikaanse. Een vak als Ondernemingsvaardigheden kent in Nederland
meteen kritiek omdat het niet toegespitst is op bijvoorbeeld ziekenhuizen, installatiebureaus,
de reisbranche of ict-sector. In Amerika is dat breder en niet op de branche gericht. In de
levensloopbaan zal een flexibele werknemer toch in verschillende branches werken.
Kortom, in Amerika kan een student met de courses als legosteentjes zijn eigen opleiding
organiseren. De diploma-eisen zijn algemeen: x aantal op een bepaald niveau, waarvan
een deel in exacte vakken, in algemene vakken en in beroepsvakken en een major in het
uiteindelijke beroep. Opleidingen geven studenten adviezen welke combinaties het meest
voor de hand liggen. Daarbij kan rekening worden gehouden met voorkeuren, mogelijkheden,
competenties enzovoort. Na elk semester kan een student zijn opleiding bijstellen en bijsturen.

Flexibiliteit (meer instroommomenten, leveren van maatwerk) wordt de
laatste tien jaar ook gezien als een belangrijk wapen in het mbo tegen
de hoge uitval. Ook in het kader van werkloosheid van jongeren wordt
flexibiliteit gepromoot (Taskforce Jeugdwerkloosheid, 2006). In de
reguliere trajecten, in opvangklassen en in maatwerktrajecten zouden
bijvoorbeeld meer flexibele instroommomenten nodig zijn om jongeren het
hele jaar te kunnen laten instromen.
In paragraaf 2.3 wordt flexibiliteit nader bepaald, wordt gekeken wat
instellingen eraan doen en waar ze daarbij tegenaan lopen bij de

verschillende doelgroepen. Daarnaast kijken we of en zo ja welke vragen
en klachten er zijn over flexibiliteit en van wie die zijn.

Wat wordt in de literatuur onder flexibiliteit verstaan?
De afgelopen drie jaar zijn er veel rapportages verschenen over flexibiliteit
in het mbo (Kennisnet/MBO 2010, 2008; MBO 2010, 2008; MBO Raad,
2008; Waslander & Van Kessel, 2008; Onderwijsraad, 2009;
www.flexcollege.nl, www.mxi.nl). Steeds meer worden de ontwikkelingen
op het terrein van competentiegericht onderwijs (cgo) hierbij
meegenomen. In veel van deze rapportages wordt een beeld geschetst
van de diversiteit van flexibiliteit en van de voorwaarden waaronder
deze kan plaatsvinden. Vaak wordt het realiseren van flexibiliteit gezien
vanuit een (onderwijs)organisatorisch, logistiek en financieel perspectief.
Daarnaast kan flexibiliteit ook onderwijsinhoudelijk worden bekeken
(didactisch, onderwijs op afstand, toepassing ict, theorie/praktijk). In
dit onderzoek is flexibiliteit vanuit verschillende optieken benaderd. Het
realiseren van maatwerk, ofwel het optimaal tegemoetkomen aan wensen
van de verschillende doelgroepen, is ook voor ons in dit onderzoek het
uitgangspunt dat nastrevenswaardig is en flexibiliteit is een (van de)
middel(en) daartoe.
Ook in onderzoeken komt flexibiliteit aan bod. In twee recent
verschenen rapporten van de Inspectie van het Onderwijs (2009) en
Eimers (2009) zijn enkele paragrafen met betrekking tot aspecten van
flexibiliteit en maatwerk opgenomen. Uit kwalitatief onderzoek onder 17
experimentele opleidingen bleek dat 3 hiervan flexibele instroom- en
uitstroommomenten kennen. Geen van deze 17 opleidingen werkte met
een EVC-procedure (erkenning van eerder verworven competenties).
De inspectie heeft ook kwantitatief onderzoek laten verrichten. Hieruit
bleek dat 11% van de bevraagde contactpersonen (n=377) en 9% van
de bevraagde deelnemers (n=606) vinden dat de opleiding waaraan ze
verbonden zijn, het in grote mate voor deelnemers mogelijk maakt om een
eigen leertraject samen te stellen. Zoals eerder genoemd hebben deze
rapporten alleen betrekking op opleidingen gericht op competentiegericht
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onderwijs (cgo) en niet op eindtermengerichte opleidingen. Hiermee
wordt in ieder geval duidelijk gemaakt dat het op enkele aspecten van
flexibiliteit kennelijk nog niet meevalt.
In een verkennend onderzoek van het IVA (Bakker, Den Boer &
Oosterling, 2009) bij vier mbo’s wordt in meer theoretische zin naar
flexibiliteit gekeken en wordt geprobeerd modelmatig de aspecten van
flexibiliteit op te sporen en de redenen waarom die aspecten werkzaam
zijn. Geconstateerd wordt hierbij dat flexibiliteit noch onderwijskundig
noch organisatorisch/bedrijfsmatig een afgebakend terrein is en dat
gevonden redenen niet altijd duidelijk zullen zijn. In het model nemen
de volgende elementen een belangrijke plaats in: articulatie van de
vraag (intake), de organisatie van een flexibel aanbod (standaardisatie,
modularisering, tijd, tempo) en de matching tussen vraag en aanbod
(loopbaanbegeleiding). Dit verkennend onderzoek wijst erop dat de
mate van flexibiliteit en de vorm ervan per opleiding en per instelling
vermoedelijk zullen verschillen.
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Onderzoek over cgo (Van der Meijden e.a., 2009) wijst uit dat de
mogelijkheid om het opleidingstempo te versnellen, bevorderend werkt op
de motivatie van studenten. Dit overigens zonder dat daar daadwerkelijk
veel gebruik van wordt gemaakt omdat de meeste studenten een
vastgesteld programma volgen. Gebrek aan flexibiliteit in het programma
aan de andere kant roept ergernis op bij studenten. Tevens blijkt uit het
onderzoek dat bij navraag er toch wel weer meer mogelijkheden voor
flexibiliteit zijn dan in eerste instantie aangegeven.
Verder noemen we het recente onderzoek van KBA (Eimers, Keppels &
Den Boer, 2009) over instroommogelijkheden in het mbo. Uit analyse
van BRON-gegevens blijkt dat bijna 85% van de deelnemers in het
mbo instroomt aan het begin van het schooljaar. Er zijn verschillen naar
niveau, leerweg (bol, bbl) en naar deelnemers ouder dan 23 jaar. Dit wil
zeggen dat volwassen deelnemers, deelnemers van bbl- en deeltijdbol,
deelnemers op niveau 1 en zijinstromers (deelnemers die een jaar of
langer niet zijn ingeschreven in het mbo en afkomstig zijn uit werksituatie,
ander onderwijs of andere situatie) vaker op andere momenten instromen.
Ook van deze categorieën begint echter twee derde van de deelnemers

Samenvattend vanuit de literatuur zijn mogelijkheden om meer
flexibiliteit te realiseren onder andere het vergroten van eenheden,
langere openingstijden en modularisering en standaardisering van
perioden en onderwijseenheden. Ook meer gebruik van ict (digitaliseren
van leermiddelen) zou mogelijkheden scheppen. Combinaties
van de genoemde oplossingsrichtingen leveren vermoedelijk meer
mogelijkheden. Afstemming en coördinatie zullen een belangrijkere rol
moeten gaan vervullen en zullen meer aandacht vergen. Meer variatie
leidt immers tot een grotere complexiteit. Meer informatie is nodig over
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in augustus/september met de opleiding. Deelnemers die hun opleiding
in het mbo voortijdig afbreken en opnieuw kiezen binnen het mbo,
stromen voor vier vijfde in een nieuwe opleiding in bij aanvang van het
volgende schooljaar. Hetzelfde geldt voor deelnemers die hun opleiding
met een diploma afronden en die een vervolgopleiding kiezen. Kortom:
het percentage dat buiten het eerste instroommoment in september start
(20% of minder), is niet buitengewoon hoog. In de roc’s is de tussentijdse
instroom wat hoger dan in de aoc’s en vakinstellingen.
Vanuit een enquête bij mbo-instellingen wordt daaraan toegevoegd
dat bijna 60% van de mbo’s slechts één vast instroommoment kent,
een kwart twee vaste instroommomenten en bijna 20% drie of meer
vaste momenten. Aoc’s en vakinstellingen hebben slechts één vast
instroommoment.
Flexibele instroom op het moment dat daar vraag naar is voor zowel
individuen (individueel maatwerk, binnen een maand na aanmelding) als
voor groepen (mits voldoende grote groep), komt op respectievelijk 43 en
33% van de mbo’s voor.
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat ruim 40% van de mboinstellingen actief beleid voert op het terrein van het vergroten van de
instroommogelijkheden, 43% voert wel beleid maar heeft daar nog weinig
aan gedaan en 25% voert geen beleid. Kortom: flexibiliteit houdt het mbo
zowel op instellingsniveau als op opleidingsniveau aardig bezig. Voortijdig
schoolverlaten en het vergroten van de dienstverlening aan studenten
vormen hierbij de belangrijkste motieven. Belangrijkste knelpunten bij het
vergroten van instroommogelijkheden zijn het onderwijsprogramma en de
organisatie die dit niet toelaat.
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hoe, waar, door wie, wat gevolgd of gegeven wordt om het totaal in het oog
te blijven houden. In termen van productieprocessen wordt bij een grotere
variatie wel gesproken over ‘massamaatwerk’. Hiermee wordt aangegeven
dat de producten of diensten zo veel als mogelijk afgestemd zijn op de
individuele behoeften, terwijl de efficiëntie van massaproductie wordt
benaderd (Waslander & Van Kessel, 2008). De vraag die gesteld kan
worden, is of massamaatwerk met veel smalle opleidingen in het mbo wel
goed mogelijk is.
Waar gaat het over bij flexibiliteit?
Flexibiliteit in het mbo is zoals blijkt uit de literatuurverkenning geen
afgebakend begrip. Mede op basis van de literatuur onderscheiden we in
dit onderzoek twee aspecten van flexibiliteit: organisatorische flexibiliteit
(leertempo) en onderwijsinhoudelijke flexibiliteit (vorm en inhoud).
Aspecten van beide vormen van flexibiliteit zijn:
24
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Organisatorisch (leertempo)
• verschillende instroommomenten;
• vrijstellingen (EVC);
• deelcertificaten;
• onderwijs volgen op momenten dat het de deelnemer uitkomt (avond,
weekend, zomervakantie);
• verschillen in moment van diplomering.
Onderwijsinhoudelijk (vorm en inhoud)
• verschillen in leer- en werkvormen vanwege verschillen in leerstijlen,
motivatie, ervaring;
• verschillen in locatie waar het onderwijs wordt genoten (school, thuis,
werkplek);
• verschillen in inhoud van het onderwijsprogramma;
• verschillen in de volgorde van onderdelen (onderwijseenheden);
• verschillen in de mate van begeleiding;
• verschillen in het volgen van onderdelen van de opleiding op een
andere onderwijsinstelling.

Naast de genoemde indeling in vormen van flexibiliteit gaan we mede
op basis van de literatuur kort in op twee voor dit onderzoek belangrijke
onderwerpen: flexibiliteit als middel en belemmerende (remmers) en
bevorderende factoren (trekkers) bij flexibiliteit.
Flexibiliteit als middel
De mate van flexibiliteit die instellingen of opleidingen realiseren, komt
meestal tot stand door de instroom beter te leren kennen, waardoor
aansluiting bij de vraag/behoefte beter mogelijk wordt. Visieontwikkeling
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Deze indeling in vormen en aspecten van flexibiliteit is gebruikt
in de beide surveys bij opleidingen en de afdelingen Educatie en
Contractactiviteiten. Ook in de gesprekken in de casestudies is erop
ingegaan.
Instellingen kunnen op zeer verschillende manieren omgaan met al deze
aspecten van flexibiliteit. Niet alle aspecten zullen in dezelfde mate aan
bod komen of voorkomen en sommige zijn makkelijker te realiseren dan
andere. Ook zijn er niet direct limieten aan te geven wat betreft deze
aspecten. Zo kan bijvoorbeeld de instroomfrequentie variëren tussen
eenmaal per jaar aan het begin van het studiejaar, via halfjaarlijkse,
kwartaalinstroom en maandelijkse instroom tot instroom op elk door de
deelnemer gewenst moment. Voor elk van de genoemde aspecten zijn zo
variaties mogelijk. Onderwijsinstellingen en opleidingen daarbinnen zullen
op basis van eigen overwegingen en inschattingen hieruit een greep
doen om enerzijds negatieve aspecten van aanbodgestuurd onderwijs te
vermijden en anderzijds vooral om meer hun oor te luister te leggen bij de
aanvragers. Bedoeld worden dan zowel leerlingen die initieel onderwijs
volgen als volwassenen en instellingen en bedrijven.
Belangrijk is ook te beseffen dat flexibiliteit niet iets nieuws is en dat
er vaak niet vanaf een nulpunt gestart hoeft te worden. Zo heeft het
mbo vanuit zijn eigen structuur al enige flexibiliteit in de vorm van
niveaus en leerwegen (bol, deeltijdbol, bbl) en wordt er vermoedelijk
rekeninggehouden met verschillen in lesgeven aan jongeren en
volwassenen. Daarnaast bestaan er (centrale of decentrale) afdelingen
Contractactiviteiten die vooral erop uit zijn maatwerk te leveren aan
deelnemers en instellingen en organisaties.
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over wat men met flexibiliteit wil bereiken, gaat hieraan vooraf. Flexibiliteit
is nadrukkelijk immers nooit een doel, maar een middel om in te spelen
op vragen en behoeften van deelnemers (studenten, gemeenten,
bedrijven enzovoort), dan wel om negatieve gevolgen, zoals uitval, van
het huidige onderwijssysteem te ondervangen. Zo kan bijvoorbeeld
het opknippen van opleidingen (modulariseren) of het realiseren van
kleinere bouwstenen van zowel leerstof als praktijk, flexibiliteit een
impuls geven. De consequenties van dergelijke vormen van flexibiliteit
voor de organisatie, de medewerkers en de studenten moeten dan wel
in ogenschouw worden genomen. Gedacht kan hierbij worden aan de
wijze van roosteren, aan het meerdere keren herhalen van dezelfde
onderwijseenheid of het bieden van overzicht aan studenten van het
gehele pakket aan onderwijseenheden en de begeleiding van deelnemers
hierbij. Kortom: onder welke voorwaarden is dit binnen de eigen
organisatie wenselijk en mogelijk?
26
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Flexibiliteit: remmers en trekkers
De problemen waarmee instellingen te maken krijgen bij het vormgeven
aan flexibiliteit worden vaak gerangschikt onder de noemer van de
organisatie, planning, besturing, kosten (ratio docenten-deelnemers),
logistiek en uitvoering van individuele leertrajecten met daarbij horende
informatiestromen (onder andere Waslander & Van Kessel, 2008). Het
financiële aspect (bekostiging, maar ook de kosten van flexibiliteit) en
ook wetgeving (onder andere urennorm) en de cao (inzet van personeel)
spelen daarbij steeds een rol. Aangegeven wordt (Groeneveld, 2006)
dat bekostiging en wetgeving vaak niet direct remmend werken op het
vormgeven aan flexibiliteit, maar dat dit vermoedelijk meer indirect
gebeurt. Bekostiging en wetgeving geven namelijk de kaders aan
waarbinnen de mbo-instellingen flexibiliteit moeten realiseren om het
doel – het tegemoetkomen aan wensen van deelnemers – te bereiken.
Het vormgeven aan flexibiliteit vraagt dat in hoge mate een beroep
gedaan moet worden op een efficiënte inzet van mensen, lokalen en
hulpmiddelen. Het wordt daarmee een organisatievraagstuk, of nog beter;
een te organiseren vraagstuk. Hierbij moeten vaak de grenzen opgezocht
worden van wetgeving. Dit vraagt om inventiviteit, om ondernemerschap

en visie, maar ook om durf. In hoofdstuk 5 bij de casestudies komen we
terug op de invloed van wet- en regelgeving.
De problemen hebben verder ook te maken met elementaire
verschillen (in uitgangspunten) tussen aanbodsturing en vraagsturing
of maatwerk (ROC-i-Partners/Kennisnet, www.kennisnet.nl). Zo staat
in de aanbodsturing – vaak nog hét uitgangspunt bij de meeste mboinstellingen – het leerstofjaarklassensysteem als organisatieprincipe fier
overeind.

Aanbodsturing, centraal staat…..

Vraagsturing, centraal staat…..

Opleidingsaanbod

Leervraag van de leerling/deelnemer

Efficiënte kennisoverdracht

Effectieve leerprocessen, geen onnodige
onderwijsballast

Klas als organisatorische eenheid

Clustering rond leervragen als organisatorische eenheden

Roostering rond de klas

Planning op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen

Schooljaar als tijdseenheid

Perioden als tijdseenheid

Buffers: klassengrootte, wachttijd binnen
schooljaar, binnen roosters, uitval
(programma’s)

Buffers: bredere inzetbaarheid ‘resources’,
vakantiespreiding, ‘jobshop’-programma’s,
zelforganiserend vermogen

Bron: ROC-i-Partners/Kennisnet.

Bevorderend voor flexibiliteit (‘trekkers’) worden onder andere genoemd
(Waslander & Van Kessel, 2008) het hebben van een visie op wat men
wil bereiken en welke middelen men daarvoor wil inzetten. Kennis van de
vraag van deelnemers en bedrijven en instellingen hoort daar eveneens toe.
Mede op basis van de literatuur kunnen we wat betreft de implementatie
van flexibiliteit de volgende belemmerende en bevorderende factoren
generen. In schema 2.2 presenteren we deze als ‘remmers’ en ‘trekkers’.
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Schema 2.1 Kenmerken aanbodsturing en vraagsturing
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Schema 2.2 Remmers en trekkers
Remmers

Trekkers

Jaarritme /leerstofjaarklassensysteem

Visie

Organisatie (planning, roostering)

Kennis van de vraag van bedrijven en
instellingen

Ratio docenten – deelnemers

Kennis van de vraag van deelnemers

De onderdelen in deze tabel worden in hoofdstuk 5 onder andere gebruikt
bij de analyse van de casestudies. Uitbreiding van de tabel naar een
krachtenveld met remmers en trekkers op basis van de gesprekken, de
surveys en de casestudies wordt daarbij nagestreefd.
In de volgende paragraaf geven we een beeld van hoe het brede veld
op dit moment aankijkt tegen de mate van flexibiliteit van instellingen en
opleidingen, welke problemen hierbij gesignaleerd worden en aan welke
oplossingsrichtingen gedacht wordt.
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2.4

Resultaten van een veldverkenning
Grofweg kunnen we de betrokkenen in het veld verdelen in drie partijen:
• bedrijven, gemeenten en UWV’s en deelnemers;
• (intermediaire) organisatie zoals ministeries van OCW, SZW, MBO
Raad, MBO 2010, JOB;
• mbo-instellingen en opleidingen hierbinnen en deskundigen op het
terrein van flexibiliteit in mbo-instellingen.
Verdeeld over deze groepen zijn in totaal zestien gesprekken gevoerd.
Gesproken is over hun mening over de mate van flexibiliteit van het
mbo, over klachten over de mate van flexibiliteit en over problemen en
oplossingsrichtingen. Van deze onderwerpen van elk van deze groepen
schetsen we kort een beeld. Het is een algemeen beeld, zonder dat
expliciet verwezen wordt naar personen of instellingen.

Meningen over flexibiliteit in het mbo en klachten van bedrijven,
gemeenten en UWV’s
Mbo-instellingen worden door deze groep geïnterviewden vooral
onderwijs- en aanbodgericht genoemd. Dit wil zeggen dat het initiële
onderwijs, dat zich richt op diplomatrajecten en waarbij gewerkt
wordt vanuit leerstofjaarklassen, veelal de norm is. Met volwassenen
en met vragen uit bedrijven en andere instellingen (over meer
instroommomenten, omvang van groepen, toch betalen als cursisten niet
uitstromen, doorlopen opleiding in vakantie) kunnen mbo’s in de regel
minder goed overweg, zo wordt gesteld. Juist deze groep deelnemers
(werkende volwassenen, werklozen, uitvallers enzovoort) heeft wensen
met betrekking tot bijvoorbeeld ‘s avonds leren, thuis leren, anders leren.
Het is volgens meerdere geïnterviewden duidelijk niet de core business
van mbo’s.
Bij Contractactiviteiten (niet zijnde crebo-opleidingen) zijn mbo’s
volgens sommigen veel soepeler en is er meer mogelijk. Ook wordt
er hierbij gesproken over een hoge mate van meedenken en zoeken
naar mogelijkheden. Met name mbo-accountmedewerkers met een
commerciële en zakelijke instelling worden gewaardeerd. Een interessante
vraag is hierbij of het contractonderwijs apart functioneert van het regulier
onderwijs of dat dit door het regulier onderwijs wordt georganiseerd.
Een ander punt dat vaker genoemd wordt, is de sturing van de
(onderwijs-)organisatie van mbo’s. Die zou te veel afhankelijk zijn van
OCW en de inspectie, en instellingen en opleidingen zouden te veel van
hun tijd daarmee bezig (moeten) zijn. Het ingaan op vragen vereist verder
klantgerichtheid, betrouwbaarheid en responsiviteit. Veel mbo’s zouden
hier nog onvoldoende rekening mee (kunnen) houden. De geïnterviewde
bedrijven hebben overigens wel begrip voor de belemmeringen die
mbo’s ervaren als gevolg van de huidige manier van bekostiging vanuit
OCW. Bedrijven noemen hier bijvoorbeeld het inschrijven voor bepaalde
peildata.

ecbo

Bedrijven, gemeenten en UWV’s
De meningen van deze groep geïnterviewden komt redelijk met
elkaar overeen en ook over de oplossingsrichtingen heeft men
overeenstemmende ideeën.
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Oplossingsrichtingen voor flexibiliteit van bedrijven, gemeenten en UWV’s
Oplossingen moeten volgens geïnterviewden gezocht worden in het
verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en de mentaliteit van
medewerkers (meer klantgericht en meer marktgericht). Zo wordt
bijvoorbeeld gesteld dat leraren voor stages wel de contacten hebben met
het bedrijfsleven, maar dat deze verder nog weinig benut worden voor
de overige contacten en het aanbod van het mbo. Het is hierbij volgens
meerdere gesprekspartners noodzakelijk dat mbo’s meer dan nu de
rol van partner en speler op de regionale arbeidsmarkt op zich nemen
(gesproken wordt over ‘spilfunctie’) en ook als zodanig gaan opereren.
Dit wil zeggen dat er op regionaal niveau ook meer overleg nodig is
tussen alle betrokken partners op de arbeidsmarkt. Eén bedrijf noemt als
voorbeeld het inrichten van een online database met daarin beschikbare
plaatsen bij cursussen en opleidingen van roc’s. Verschillende klanten
kunnen zo mogelijk een klas of groep vullen, waardoor het vereiste
deelnemersaantal sneller behaald wordt. Een commerciële aanbieder
heeft dit al en een UWV maakt hier al gebruik van.
Over het gebruik van EVC als instrument op basis waarvan hetzij
ervaringscertificaten worden verkregen, hetzij dat scholing wordt
aangeboden met een verkorte studieduur, wordt wisselend gedacht. Soms
wordt gesproken over een lege huls (‘de slager keurt zijn eigen vlees’) en
soms wordt het omschreven als bijdragend aan meer individueel gericht
opleiden.
Jongere deelnemers tot 23 jaar zouden vooral vragen hebben naar meer
structuur, vastheid en instructie in het onderwijs. Onderwerpen als meer
instroommomenten en een kortere studieduur zouden daar nauwelijks
spelen. Wel zouden zaken als het zelf kunnen plannen van onderdelen
van de leerstof (bijvoorbeeld het kiezen van workshops) een item zijn.
Enkelen geven aan dat gebleken is dat daar waar keuzes voor deelnemers
in het initiële onderwijs mogelijk zijn, er ook goed gebruik van wordt
gemaakt. Het wordt daarbij vreemd gevonden dat er geen deelcertificaten
meer mogelijk zijn na 2010. Dit zou juist appelleren aan de vraag naar
keuzes. Verwacht wordt dat de vraag naar bepaalde vormen van flexibiliteit
bij bbl-deelnemers (bijvoorbeeld lessen in het weekend) groter is.

Meningen over flexibiliteit in het mbo van MBO Raad, MBO 2010, OCW,
SZW, JOB
Een deel van de gesprekspartners geeft aan dat het mbo in feite al een
zekere mate van flexibiliteit kent. Gerefereerd wordt aan de mogelijkheden
van bol (voltijd en deeltijd) en bbl, aan verschillende niveaus, aan de
verschillende onderwijsvormen en de recente overgang van eindtermen
naar competenties (zie verder kader). Verder is volgens hen het aanbod
bij Contractactiviteiten zeer flexibel en wordt rekeninggehouden met
vragen uit het veld. Mbo’s zouden ook voldoende klantgericht zijn en
meedenken met de aanvrager en alternatieven aandragen. Vragende
partijen (volwassenen, bedrijven, gemeenten enzovoort) zouden soms
ook wel erg op hun strepen gaan staan en zo ongeveer eisen dat het
mbo onmiddellijk (‘liefst morgen’) met opleiden begint. Bovendien
wordt aangegeven dat mbo’s ook nu al hun aanbod aanpassen aan de
doelgroep. Er zou volgens een geïnterviewde ook geen mbo zijn dat
geen verschil aanbrengt in de wijze waarop volwassenen en jeugdigen
onderwijs wordt aangeboden.
Kenmerken mbo-instellingen/kenmerken mate van flexibiliteit
Opleidingen
De onderwijsinstellingen (roc’s, aoc’s, vakinstellingen) bieden gemiddeld 196 opleidingen
aan. Dit zijn gemiddeld 91 bbl-en 105 bol-opleidingen. Het gemiddelde aantal deelnemers
per opleiding is 40, in de bbl 25 en in de bol 54. In figuur 2.1 is het gemiddeld totaal
aantal deelnemers uitgesplitst naar sector en niveau. Van de bbl-opleidingen heeft 48%
minder dan 10 deelnemers en bij de bol heeft 30% minder dan 10 deelnemers.
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(Intermediaire)organisaties (MBO Raad, MBO 2010, OCW, SZW, JOB)
De meningen van deze groep geïnterviewden over de mate van flexibiliteit
in het mbo zijn nogal verdeeld. Over de oplossingsrichtingen is men
echter redelijk eensgezind.
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Figuur 2.1 Gemiddeld aantal deelnemers per opleiding, per sector, per niveau
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Uitstroom
75% van de gediplomeerden in het schooljaar 2007-2008 stroomt uit in de maanden juni,
juli, augustus en september. Een kwart stroomt in ongeveer gelijke percentages uit in de
rest van de maanden.* Dit geeft aan dat er wat betreft uitstroom een bepaalde mate van
flexibiliteit aanwezig is.
Cohortonderzoek (180.000 deelnemers: instroom juli 2005-diplomering tot september
2009) zou verder aanwijzingen geven dat diplomering binnen (maar ook buiten) de daarvoor gestelde tijd (studieduur) in redelijke proporties voorkomt. Nader onderzoek naar de
precieze omvang is nog noodzakelijk.*
* Bron: MBO Raad, P. Veelenturf.

Aan de andere kant wordt het in paragraaf 2.3 omschreven beeld
over de mate van flexibiliteit bevestigd: (te) weinig oog voor meer
instroommomenten, te veel gericht op initieel onderwijs, geen verbinding
tussen onderwijs en EVC, onvoldoende oor voor de vragen en behoeften
van volwassenen en van bedrijven en instellingen. Hieraan toegevoegd
wordt dat de organisatie van mbo’s ook niet altijd goed is toegerust om

Klachten over flexibiliteit vanuit MBO Raad, MBO 2010, OCW, SZW, JOB
Klachten over flexibiliteit bij huidige deelnemers zouden vooral op het
terrein van het leertempo liggen. Dit wil zeggen dat er – ook in het cgo
– nauwelijks mogelijkheden zijn om sneller of langzamer door de stof te
gaan. Het zou deelnemers in met name het cgo ook ontbreken aan een
goed overzicht van het programma. Het nemen van verantwoordelijkheid
voor de eigen (school)loopbaan vereist én dat men kan kiezen én dat
men weet waaruit men kan kiezen en dat men dus overzicht heeft
over het gehele aanbod. Verder zouden er bij deelnemers niet zo veel
wensen voor meer flexibiliteit bestaan, zo werd aangegeven. Wij vragen
ons af of de perspectieven van de vele verschillende doelgroepen hierin
verdisconteerd zijn.
Tot slot zou het systeem (door cao, gebouw, bekostiging) volgens enkelen
op slot zitten waardoor flexibiliteit minder goed mogelijk is. De vereiste
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volwassenen te ontvangen (parkeerplaatsen, koffie- en eetvoorzieningen
in de avonduren).
Een geïnterviewde stelde hierbij dat de roep om flexibiliteit (bij
mbo’s) ook wel heel erg afkomstig is vanuit een 24 uurseconomie en
bedrijfseconomische overwegingen. Vanuit dergelijke overwegingen wordt
het volgens deze geïnterviewde voor een instelling ook moeilijk om met
groepen te werken die minder omvangrijk zijn als daarbij ook nog voldaan
moet worden aan minimaal te behalen onderwijstijd.
Een andere geïnterviewde spreekt van een spanningsveld tussen
generaliseren en specialiseren. Flexibiliteit veronderstelt standaarden
waarmee men zowel kan generaliseren als kan specialiseren. Veel
branches en dan met name Techniek, vragen bijvoorbeeld naar smalle,
verticale en dus specifieke opleidingen. Op deelnemersniveau leidt het
aanbieden van meer algemene opleidingen als gevolg van flexibiliteit
tot problemen bij keuzes van deelnemers voor specifieke vaardigheden
die bij de branche of het beroep horen waarvoor gekozen wordt. Als
voorbeeld wordt gegeven dat ondernemersvaardigheden in de garage toch
echt anders zijn dan die in een hotelfunctie. Het bedrijfsleven zou met
deze vormen niet gelukkig zijn, zo wordt gesteld. Wij vragen ons hierbij af
of met een dergelijke opvatting er niet nog meer specialisatie plaats zal
vinden waarmee de brede inzetbaarheid mogelijk in gevaar komt.
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omvang (schaalgrootte) wordt immers niet gehaald waardoor uiteindelijk
vaak blijkt dat vormen van flexibiliteit die als pilot zijn opgestart, toch
(financieel) niet haalbaar blijken.
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Jongeren zijn volgens deze groep geïnterviewden tevreden met de
flexibiliteit. Of het onderwijs aan volwassenen voldoende flexibiliteit heeft,
hangt volgens enkele geïnterviewden vooral af van de bedrijfsvoering van
instellingen. Gesproken wordt over ietwat behoudende instellingen waar
het taakbeleid niet aangepast is aan wensen en waar de cao soms aardig
in de weg zit. Andere redenen waarom mbo’s wat betreft flexibiliteit wat
achterblijven – waarbij overigens vermeld wordt dat sommige sectoren
verder zijn (Zorg & welzijn) dan andere (Techniek) – zouden zijn: te
weinig contacten tussen de top van het mbo en de werkvloer, angst voor
vermenging publiek en privaat, omdat bedrijven vaak korte cursussen
willen, moet er gescheiden boekhouding plaatsvinden, de regelgeving
wat betreft 850 uur en 300 uur en ten slotte de cultuur van verandering
in mbo’s die nog gering is. Verder wordt aangegeven dat de klachten
zoals die van bedrijven en instellingen komen, door mbo’s ook nauwelijks
te pareren zijn. Vaak komen deze immers van eenlingen of zeer kleine
groepen en daar kan een mbo moeilijk op reageren. Er zou in voldoende
mate gebruikgemaakt worden van EVC’s. Of dat ook leidt tot verkortingen
in de studieduur, is bij de geïnterviewden niet bekend.
Oplossingsrichtingen voor flexibiliteit vanuit MBO Raad, MBO 2010, OCW,
SZW en JOB
Over de oplossingsrichtingen zijn de meeste geïnterviewden het ondanks
de verschillen van mening, meer eens. Meer overleg tussen aanbieders
en aanvragers is absoluut noodzakelijk. Overleg over wat elk van de
parijen als ‘lang’ en als ‘kort’ ziet bij opleidingen en hoe gezamenlijk –
binnen de mogelijkheden van aanvrager en aanbieder – gezocht kan
worden naar bevredigende oplossingen. Het luisteren naar elkaar wat de
vraag is en wat kenmerken van het aanbod zijn, is hierbij volgens veel
geïnterviewden noodzakelijk. Anderzijds zou er overleg moeten komen
over de posities van elk van de parijen op de regionale arbeidsmarkt en
zouden de partijen de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien
ook moeten nemen. Niet het elkaar verwijten maken, maar het samen

zoeken naar oplossingen, zet volgens geïnterviewden zoden aan de dijk.
Daarnaast moeten mbo’s vooral naar hun eigen organisatie (roostering,
inzet mensen en middelen) kijken om meer flexibiliteit mogelijk te maken.
Er is volgens de meesten wat dat betreft (veel) meer mogelijk dan nu
voorhanden is. Een rem op flexibiliteit wordt volgens enkelen gezet door
het verdwijnen van deelcertificaten in 2010.

Meningen over flexibiliteit in het mbo van mbo-instellingen en
deskundigen
Alle geïnterviewden van mbo’s zijn van mening dat flexibiliteit een
belangrijk gegeven is en dat daar nog een sprong te maken is. Dit neemt
niet weg dat aangegeven wordt dat er op dat terrein al veel gebeurt. In
bbl-trajecten, onderwijs aan volwassenen (bekostigd door de overheid)
wordt invulling gegeven aan vragen uit het bedrijfsleven. Verder wordt
door te werken met EVC’s, door gebruik te maken van domeinen, door
een betere begeleiding van deelnemers (een absolute voorwaarde
volgens sommigen voor flexibiliteit) en door meer instroommomenten
in te voeren, vormgegeven aan een grotere flexibiliteit. Daarnaast wordt
in Contractactiviteiten – die soms door meer roc’s gezamenlijk worden
verzorgd – binnen de mogelijkheden van mbo’s maatwerk geleverd. Al
deze acties zijn volgens geïnterviewden enerzijds bedoeld om meer te
kunnen voldoen aan vragen van deelnemers en bedrijven en instellingen,
maar anderzijds ook om bijvoorbeeld uitval te voorkomen.
Klachten over flexibiliteit vanuit mbo-instellingen en deskundigen
Veel klachten over de flexibiliteit van mbo’s/opleidingen zijn er volgens
de geïnterviewden niet. Binnen het onderwijs voor jongeren willen
deelnemers volgens de meeste gesprekspartners nauwelijks flexibiliteit,
al moet het mbo wel oog hebben en houden voor keuzes van deelnemers
en hen hierin ook begeleiden. Er wordt echter ook gesproken dat het
juist deze deelnemers zijn die als ze keuzemogelijkheden krijgen, er ook
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Mbo’s en deskundigen op het terrein van flexibiliteit
We zien in de gesprekken een grote mate van overeenstemming over de
noodzaak van flexibiliteit. Over de oplossingsrichtingen wordt verschillend
gedacht.
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goed gebruik van maken. Van het onderwijs aan volwassenen worden
soms klachten vernomen over de deskundigheid van docenten en
daarmee over de kwaliteit van het onderwijs. Van bedrijven en instellingen
zijn er volgens enkelen soms klachten over instroommomenten, prijs
en bureaucratie binnen roc’s (late reageertijden). Anderen noemen
weinig klachten van deze groep, maar stellen wel dat het mbo zeer alert
hierop moet zijn. Door veel aandacht te besteden aan wat bedrijven en
instellingen en overigens ook deelnemers van mbo’s mogen verwachten,
kunnen veel problemen voorkomen worden. Onrealistische verwachtingen
als ‘het morgen beginnen met een opleiding en het eergisteren afronden
ervan’ en ‘klanten willen een taxirit voor de prijs van een busrit’ behoren
dan tot het verleden. Ook het beter duidelijk maken van welke vraag er
precies leeft bij de diverse betrokkenen moet een taak zijn van het mbo.
Het op zich nemen van de rol als belangrijke speler op de regionale
arbeidsmarkt, past hierbij.
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Oplossingsrichtingen voor flexibiliteit vanuit mbo-instellingen en
deskundigen
Wat opvalt is dat het merendeel van geïnterviewden vanuit een meer
conceptueel kader en vanuit een bepaalde systematiek nadenkt over de
toekomstige organisatie van de instelling. Flexibiliteit – maar overigens
ook cgo – speelt een belangrijke rol in al deze concepten en dan vooral:
hoe kunnen de organisatie, de mensen en de middelen zodanig ingezet
worden dat het binnen de regelgeving en de bekostiging mogelijk wordt
optimaal te voldoen aan wensen en vragen van de vele verschillende
betrokkenen. Elk van de mbo’s hanteert daarbij eigen uitgangspunten
of aspecten die aangepakt (moeten) worden en heeft eigen doelen en
tijdspannes over wanneer een en ander gerealiseerd moet zijn. Wat echter
overduidelijk is, is dat alle geïnterviewden in hun instellingen stappen
gezet hebben – in groter of kleiner verband – om meer maatwerk te
kunnen leveren. Allen zijn ervan overtuigd dat dit een ‘must’ is. Waar men
uitkomt en hoe dit maatwerk er precies uit gaat zien, is voor velen nog een
open boek.
Ondanks de door sommigen genoemde meer conceptuele en integrale
aanpak, pleiten anderen vooral voor ‘doen’ en ‘uitproberen’, maar ook
voor oplossingen op kleine schaal en pilots die later ‘uitgerold’ kunnen

Van de invoering van domeinen (in sommige roc’s al gerealiseerd, feitelijk
pas in 2011) wordt door een aantal geïnterviewden een grote bijdrage
verwacht voor meer mogelijkheden voor flexibiliteit. De keuze van de
student/deelnemer zou van domein, naar cluster en vervolgens naar een
opleiding gaan, waardoor de organisatie meer mogelijkheden krijgt voor
inzet van mensen en middelen. De (loopbaan)begeleiding van studenten/
deelnemers is daarbij van groot belang, evenals inzicht/overzicht over
het totale programma, zo wordt aangegeven. Bij een grotere vrijheid voor
deelnemers hoort dan ook dat de opleiding/de instelling zelf weet waar
die keuzes liggen. Dit wil zeggen dat men als opleiding/instelling moet
weten wat deelnemers moeten doen, hoe ze opdrachten kunnen doen
en welke variaties men wil (leerstof, tempo, instroommomenten). Meer
keuzemogelijkheden voor studenten/deelnemers zou volgens enkelen
ook beter aansluiten bij het huidige tijdsgewricht waarin individuele
keuzes op de voorgrond staan. Anderen waarschuwen voor deze
zelfstandigheid/zelfwerkzaamheid: die zelfstandigheid zou in de praktijk
nogal tegenvallen.
Aansluitend bij de keuzes die opleidingen/instellingen moeten maken,
wordt de Onderwijscalculator (Artefaction) genoemd. Dit is een
hulpmiddel om op basis van gemaakte keuzes inzicht te krijgen in de
kosten ervan en op deze manier varianten te vergelijken.
Ook wordt door enkelen aangegeven dat oplossingen voor flexibiliteit
binnen de Contractactiviteiten langzaam doordringen in het reguliere
onderwijs. Dit wil zeggen dat zowel de organisatie als de instelling van
medewerkers verandert en zaken als meer instroommomenten (1 roc
streeft naar drie instroommomenten voor alle opleidingen), sneller tempo,
zoeken naar alternatieve routes/schakelmogelijkheden en meer maatwerk,
meer in het vizier komen. Gesproken wordt over een ‘langzaam maar
gestaag proces’.
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worden. Ad-hocbeleid en ad-hocoplossingen zouden echter vermeden
moeten worden. Kortom: over de strategie is men het nog niet eens.
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Meerdere geïnterviewden – roc-medewerkers en experts – noemen
standaardisatie als noodzaak voor variatie en dus voor flexibiliteit. Het
opknippen van de leerstof, het onderwijsprogramma en het mogelijk
maken van keuzes hierin in verschillende perioden (trimesters,
semesters) worden hierbij het meest genoemd. De bekende ‘ballenbak’ in
ROC de Leijgraaf is hier een voorbeeld van. Gepleit wordt hierbij voor niet
alleen het opknippen van de leerstof (de kennis), maar het samenstellen
van betekenisvolle eenheden (‘legosteentjes’) van kennis, vaardigheden
en houdingen. Meer geïnterviewden geven aan dat dit geen eenvoudige
operatie is (hoewel de belangstelling ervoor bij deelnemers/studenten
groot is) en dat er hierbij veel gevraagd wordt van de organisatie
(planning, systematiek, klantgerichtheid) en van mensen. Bovendien
zouden er ook nadelen aan zitten zoals een versnipperd beeld van de
leerstof, minder onderlinge contacten dan wel groepsvorming en minder
overzicht over het geheel. Verondersteld wordt verder dat gezien eigen
kenmerken van roc’s en opleidingen, er per roc en opleiding of groep
van opleidingen hier mogelijk andere oplossingen uit kunnen komen.
(Het zoeken naar) standaardisatie voor alle roc’s in Nederland is dan
ook volgens sommigen onhaalbaar en ongewenst. Ook met regionale
verschillen zou dan minder rekening gehouden kunnen worden.
Meer geïnterviewden stelden hier dat mbo’s – hoe dan ook – niet
ontkomen aan meer flexibiliteit. De vraag die hierbij tegelijkertijd wordt
opgeworpen is hoever men wil gaan en wat men wil voor het onderwijs
aan jongeren (bijvoorbeeld: 80% van de leerstof vast en 20% vrij) en
wat voor volwassenen en voor vragen van instellingen en bedrijven
(bijvoorbeeld: wat is een acceptabele wachttijd). Vanuit de hoek van de
experts werd daarbij als algemene stelregel aangegeven: hoe flexibeler –
hoe duurder – hoe moeilijker te organiseren.
Bij oplossingen voor meer maatwerk wordt verder volgens sommigen
nog te veel uitgegaan van de financiële mogelijkheden. Te weinig zou de
aandacht nog gericht zijn op de verschillende doelgroepen (leerlingen
initieel onderwijs, volwassenen met en zonder werk, bedrijven enzovoort).
Niet de problemen zouden maatgevend moeten zijn, maar de ‘uitdaging
om tegemoet te komen aan wensen van deze groepen’. Vervolgens moet

de instelling daarbij op zoek naar die oplossing die het meest resultaat
oplevert.

Ten slotte noemen we de problematiek van privaat en publiek. Zonder
deze discussie hier verder te voeren, wordt deze problematiek in de
gesprekken met enige regelmaat aangehaald. Er is duidelijk angst voor
verstrengeling van (financiële) belangen en aangegeven wordt dat
hiervoor gezocht moet worden naar oplossingen.
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Het niet hebben van buffers bij het inzetten van personeel wordt
door enkelen eveneens als knelpunt genoemd. Hier komt dan bij dat
medewerkers het vaak niet gewend zijn op verschillende manieren ingezet
te worden en klantgericht of marktgericht te werken. Het zoeken naar
mogelijkheden voor buffers bij het personeel zou kunnen bijdragen om
meer rekening te houden met wensen van de verschillende doelgroepen.
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2.5

Frontoffices/informatiecentra mbo
Om de vraagstelling in dit onderzoek nog meer uit te diepen, zijn
telefonische gesprekken gevoerd met medewerkers van frontoffices/
informatiecentra van 10 mbo’s. Deze informatiecentra, ook wel
‘frontoffices’ of ‘servicecentra’ genoemd, vormen de eerste lijn in een
mbo en belangrijk is te weten hoe omgegaan wordt met opleidingsvragen
van deelnemers en instellingen en bedrijven. Deze frontoffices zijn
voor deelnemers en instellingen en bedrijven te benaderen door langs
te gaan of door via de telefoon of internet (e-mail) contact te leggen.
Deze frontoffices hebben altijd de beschikking over een meer of minder
uitgebreide website met mogelijkheden om te zoeken.
De instellingen van de frontoffices waarmee gesproken is,
verschillen nogal in grootte, variërend van 65 deelnemers (Leidse
Instrumentenmakersschool) tot zo’n 14.000 cursisten (Friesland
College). Het gaat vooral om centrale frontoffices. Er zijn instellingen waar
deelnemers wel zo’n 400 beroepsopleidingen kunnen volgen.

Resultaten uit de gesprekken
De meest voorkomende startvraag is volgens de medewerkers van
de frontoffices: kan ik me nog inschrijven? De vervolgvragen zijn
doorgaans gericht op het gangbare aanbod van voltijd bol-opleidingen,
deeltijdopleidingen (als men een baan heeft) en cursussen ‘s avonds.
De instellingen hebben in de regel een aantal (soms wel vier)
instroommomenten voor (bijna) alle (dag)opleidingen. Vragen van
deelnemers hebben te maken met instroom, de aard van de opleiding,
EVC-procedure en vrijstellingen en de doorstroommogelijkheden: wat is
het voor een opleiding? Hoe lang duurt het het? Ben ik al ingeschreven?
Hoe kan ik me uitschrijven? Afhankelijk van het aandeel van de cursussen
dat men in aanbieding heeft, heeft men een over het algemeen relatief
‘oud’ klantenbestand.
40
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Er zijn verschillen in kwaliteit in de wijze waarop instellingen zich via de
website en ook daarna via verdere informatieverstrekking klantvriendelijk
presenteren. Dit betreft vooral de inzichtelijkheid van het gehele
studieaanbod en de mogelijkheden om via de website zelfstandig verder
informatie te kunnen vergaren over mogelijkheden van opleidingen en
cursussen. Bij de instellingen met geavanceerde websites kan men
hulplijnen of ouderejaarsstudenten inschakelen of ‘informatiemomenten’
bijwonen via filmpjes.
Als deelnemers hun keuze al weten, gaat het aanmelden doorgaans via
een (digitaal) aanmeldingsformulier. Als deelnemers hun keuze nog niet
weten, dan kan men voorlichtingsmomenten bezoeken en tijdens open
dagen over de keuzes praten, langskomen tijdens het inloopspreekuur,
bellen of mailen voor extra informatie, een gesprek, een test (om
bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het kennis- en vaardigheidsniveau en
welke competenties daarvan op welk niveau zijn, via een EVC-traject), een
advies of begeleiding.
Bij de instellingen met een breed aanbod staat doorgaans een keur aan
begeleiders en adviseurs voor de deelnemers klaar. Het doel is om de
‘klanten’ binnen te halen en binnen te houden! Men is in principe zeer
buigzaam en flexibel om passende leerroutes te kunnen aanbieden. Bij

In de praktijk blijkt dat een deel van de deelnemers voor het succesvol
kunnen volgen van bepaalde vakken, extra ondersteuning nodig heeft in
de vorm van trainingen of support in verband met bijvoorbeeld faalangst
of dyslexie. Cursisten met een lichamelijke beperking of cursisten
die problemen ondervinden met leren en/of zich moeilijk kunnen
concentreren, kunnen doorgaans extra begeleiding krijgen.
Er is bij de instellingen veelal (ruime) aandacht voor de wensen van
deelnemers om te switchen naar een andere opleiding binnen de
instelling en hen daarbij te ondersteunen. De inzet is om samen met
vooral jongeren naar oplossingen te zoeken die aansluiten bij de ervaren
problemen om te kiezen.
De aard en de mate van de begeleiding hangt af van of deelnemers
‘leerplichtig’ zijn, dan wel ‘kwalificatieplicht’ hebben en of ze hulp
nodig hebben bij het keuzeproces voor het volgen van een opleiding.
De begeleiding is intensief als ze hun keuze (nog) niet weten en de
begeleiding is meer ‘coachend begeleidend’ als ze al keuzes hebben
gemaakt.
De informatiecentra geven door de invoering van de Wet investeren in
jongeren ook vaker informatie, begeleiding, scholing en informatie over
loopbaanbeleid ten behoeve van bedrijven. De meeste vraag naar een
opleiding is doorgaans direct na de zomer- en de kerstvakantie. Bij 1
instelling is er wel eens een zomercursus gegeven.
Het aantal vragen van jongeren (of hun ouders) en ouderen verschilt niet
veel.
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voldoende aanmeldingen voor een vak of een cursus kunnen deelnemers
doorgaans op ieder moment instromen. Er moeten dan echter wel
‘genoeg’ aanmeldingen zijn. Wat precies ‘voldoende’ of ‘genoeg’ is,
is onduidelijk en wordt per instelling, vak/cursus bekeken. Zo heeft 1
instelling voor bepaalde cursussen (zoals Natuurbeheer, Hovenier) bijna
nooit genoeg belangstelling. De cursisten worden dan doorverwezen naar
een andere mbo-instelling als ze bij hun keuze blijven.
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De vragen zijn conjunctuurgevoelig: vroeger waren er veel vragen over ict,
een tijd was SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) in zwang; nu is er wat meer
vraag naar Helpende niveau 2, waardoor deelnemers vervolgens kunnen
doorstromen naar de opleiding Verzorgende en verpleegkundige.
De vragen over verschillende instroommomenten zijn (iets) toegenomen
bij de afdelingen Techniek en Handel (niveau 1 en 2 van de
startkwalificatie: 18/19-23 jaar).
De ervaring leert volgens veel medewerkers van frontoffices dat een
‘deugdelijk intakegesprek’, een ‘begeleidende proefperiode’ in het
keuzeproces en het tijdelijk laten proefdraaien bij een cursus zijn
vruchten afwerpt en de uitval vermindert.
Samenvatting
Uit de gesprekken met de medewerkers van deze 10 frontoffices blijkt
vooral dat men over het algemeen een actief beleid voert om instromers
op de juiste plek binnen de organisatie te krijgen, de doorstroom binnen
de organisatie soepel wil laten verlopen en uitval van deelnemers wil
vermijden. Ook bedrijven bellen om bijvoorbeeld stageplaatsen aan te
bieden. De frontoffices zijn daarmee een eerste lijn tussen vraag naar
opleidingen en het aanbod ervan.
In de volgende paragraaf gaan we kort in op de EVC-procedure en het
EVC-register.
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2.6

EVC, EVC-register en toezicht op de kwaliteit van
ervaringscertificaten
Het EVC-register zou in dit onderzoek geanalyseerd worden om te bepalen
in hoeverre er binnen het mbo wordt gewerkt met ervaringscertificaten
(EVC) en tot welke verkorte leertrajecten deze leiden. Bij nadere analyse
bleek echter dat het EVC-register veel minder relevante informatie bevatte
dan vooraf verwacht werd. In deze paragraaf geven we eerst kort aan wat
EVC inhoudt en wat onze bevindingen zijn met betrekking tot de analyse
van het EVC-register. Tot slot gaan we in op recente ontwikkelingen

EVC
In het kader van de doelstellingen op het gebied van een leven lang leren,
is in het afgelopen decennium het EVC-instrument ontwikkeld. Dit is
bedoeld om individuen in staat te stellen de competenties die ze al hebben
verworven in beeld te brengen. Een werknemer, werkzoekende of leerling
kan hiertoe een beoordelingsprocedure bij een EVC-aanbieder doorlopen
die moet resulteren in een ervaringscertificaat. Op basis van dit certificaat
kan een onderwijsinstelling iemand deels diplomeren en/of een aanvullend
opleidingsadvies verstrekken. Om te bepalen in hoeverre van deze vorm van
flexibiliteit gebruikgemaakt kan worden, is het EVC-register geanalyseerd.
Het EVC-register
Het EVC-register bevat erkende EVC-aanbieders. Dit zijn organisaties
die zich hebben geconformeerd aan de kwaliteitscode EVC. De
aanbieders voeren in het register in welke EVC-standaarden zij hanteren
en welke EVC-procedures hier bijhoren. Het Kenniscentrum EVC geeft
vervolgens in het register aan welke EVC-standaarden en bijbehorende
procedures zijn erkend. Een EVC-procedure bestaat uit alle door
de aanbieder geprogrammeerde processtappen, instrumenten en
werkwijzen ten behoeve van het verstrekken van een ervaringscertificaat
aan een kandidaat. Een EVC-standaard is een landelijk erkend
(competentie)profiel dat door de aanbieder tijdens de EVC-procedure als
beoordelingskader wordt gebruikt.
Op basis van de via het Kenniscentrum EVC verkregen database van het
EVC-register verwachtten wij te kunnen tellen hoeveel EVC-procedures
er in 2007, 2008 en 2009 zijn doorlopen. Tijdens de analyse bleek dat
deze informatie niet in het register was ingevuld. Verder bleek dat het
merendeel2 van het register bestaat uit EVC-procedures die voor een jaar
zijn erkend. Deze erkenning voor een jaar houdt in de praktijk in dat bij
de desbetreffende EVC-procedure(s) nog nooit een ervaringscertificaat is
2
In september 2009 was dit 84% van de 6230 EVC-procedures. Dit relatief hoge percentage kan mogelijk
verklaard worden vanuit het feit dat erkende EVC-procedures in aanmerking komen voor belastingaftrek.
Onderwijsinstellingen hebben er baat bij om alle EVC-procedures te laten erkennen, zodat zij direct gebruik kunnen
maken van deze aftrek wanneer er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van een procedure.
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met betrekking tot het toezien op de kwaliteit van (de verstrekking van)
ervaringscertificaten.
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uitgegeven of dat deze nog niet zijn beoordeeld door een beoordelende
organisatie. Als gevolg van deze bevindingen is besloten om in het
survey twee extra vragen over het verstrekken en accepteren van
ervaringscertificaten op te nemen.
Recente ontwikkelingen
Inmiddels heeft staatssecretaris van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW
mede namens de staatssecretaris van SZW op 15 december 2009 een
brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij aankondigt de komende
drie jaar de regie te voeren met betrekking tot het erkennen van EVCprocedures en EVC-aanbieders. Dit is onder andere het gevolg van het feit
dat de convenantpartners die de kwaliteitscode EVC hebben ondertekend,
in 2008 concludeerden dat er in de uitvoering van de beoordelingen
ten behoeve van erkenningen verschillen bij de beoordelende
organisatie optraden. Mede hierdoor hebben examencommissies van
onderwijsinstellingen op dit moment onvoldoende vertrouwen in de
kwaliteit van ervaringscertificaten. Als gevolg hiervan komt het voor
dat ervaringscertificaten van kandidaten door examencommissies niet
geaccepteerd worden. Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteitszorg
met betrekking tot het verstrekken van ervaringscertificaten nog in
ontwikkeling is. Wanneer de basiskwaliteit van het EVC op orde gebracht
is, kan er meer gebruikgemaakt worden van de mogelijkheden voor
flexibiliteit die het EVC kan bieden, onder andere bij het verkorten van
leertrajecten.
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In de volgende paragraaf geven we een korte samenvatting en trekken we
enkele conclusies.

2.7

Samenvatting en conclusies
Op basis van de literatuur en de vele gesprekken die gevoerd zijn, stellen
we wat betreft de hoofdvragen (klachten, verschillende doelgroepen en
problemen en oplossingen) van dit onderzoek vast dat:

flexibiliteit onderscheiden kan worden in een organisatorisch
(leertempo) aspect en een onderwijsinhoudelijk aspect. Onder elk van
deze twee aspecten onderscheiden we verschillende vormen;
• de wensen van UWV, gemeenten en bedrijven zich richten op met
name het organisatorische aspect van flexibiliteit/leertempo. Men wil
korte cursussen. Mbo-instellingen zijn zich in de regel wel bewust van
deze wensen, maar zijn door het jaarritme (leerstofjaarklassensysteem)
niet voldoende in staat daar vraaggericht op in te gaan;
• flexibiliteit als middel een (van de) peiler(s) is van de WEB van
1996 om maatwerk te realiseren. De laatste drie tot vijf jaar zijn
velen (instellingen, MBO Raad, de inspectie, ministeries, bedrijven,
instellingen en deelnemers) op zowel beleids- als uitvoeringsniveau
bezig met flexibiliteit. Kortom: flexibiliteit is een must geworden;
• het mbo in een aantal opzichten al flexibel is te noemen door het
aanbod van verschillende niveaus, verschillende leerwegen, een groot
aanbod aan opleidingen en vooral Contractactiviteiten;
• de informatiecentra (frontoffices) van de instellingen over het
algemeen een actief beleid voeren om instromers op de juiste plek
binnen de organisatie te krijgen;
• niet zozeer de cao, de bekostigingssystematiek, de versnippering
van crebonummers en de opgelegde urennormen ‘remmers’ zijn,
als wel het niet toegerust zijn van de organisatie om klantgericht te
reageren. De organisatie en de deelnemers moeten wel voldoen aan
de gedetailleerde geldende systematiek. Bevorderend (‘trekkers’)
voor flexibiliteit zijn het hebben van een visie op maatwerk en hoe dat
te bereiken en het bekend zijn met de wensen van deelnemers en
bedrijven en instellingen;
• oplossingen vooral uit ‘massamaatwerk’ moeten komen en per
opleiding of per instelling ingevuld moeten worden. Dit vraagt om een
standaard of vaste onderwijseenheid;
• er nog weinig consensus is over strategieën om meer flexibiliteit
mogelijk te maken.
In het volgende hoofdstuk geven we een beeld van de mate van
flexibiliteit van opleidingen in het mbo zoals blijkt uit een survey bij
verantwoordelijken voor deze opleidingen.
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Survey mbo-opleidingen

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het survey onder de
opleidingscoördinatoren van de mbo-instellingen gerapporteerd. Er wordt
per opleiding ingegaan op de beide aspecten van flexibiliteit zoals we die
onderscheiden hebben in hoofdstuk 2:
Organisatorisch (leertempo)
• verschillende instroommomenten;
• vrijstellingen (EVC);
• deelcertificaten;
• onderwijs volgen op momenten dat het de deelnemer uitkomt (avond,
weekend, zomervakantie);
• verschillen in moment van diplomering.
Onderwijsinhoudelijk (vorm en inhoud)
• verschillen in leer- en werkvormen vanwege verschillen in leerstijlen,
motivatie, ervaring;
• verschillen in locatie waar het onderwijs wordt genoten (school, thuis,
werkplek);
• verschillen in inhoud van het onderwijsprogramma;
• verschillen in de volgorde van onderdelen (onderwijseenheden);
• verschillen in de mate van begeleiding;
• verschillen in het volgen van onderdelen van de opleiding op een
andere onderwijsinstelling.
Er zijn twee vragenlijsten uitgezet: een vragenlijst voor reguliere mboopleidingen (bbl, bol en dt-bol) en een vragenlijst voor Contractactiviteiten
en Educatie. De vragenlijst over mbo-opleidingen wordt behandeld in
paragraaf 3.2 en die voor Contractactiviteiten en Educatie in paragraaf
3.3. Tot slot volgt in paragraaf 3.4 een samenvatting en enkele conclusies.
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Mbo-opleidingen
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Bij de rapportage van de mbo-opleidingen wordt steeds eerst per
onderwerp een overzicht gegeven van de resultaten over alle opleidingen
heen. Vervolgens wordt gekeken naar verschillen en overeenkomsten
op een aantal belangrijke karakteristieken in het mbo. Zo wordt gekeken
naar de drie leerwegen die te onderscheiden zijn (beroepsopleidende –
bol; beroepsbegeleidende – bbl; en de deeltijdopleiding bol) en de vier
niveaus (assistent beroepsbeoefenaar: niveau 1, basisberoepsbeoefenaar:
niveau 2; zelfstandig beroepsbeoefenaar: niveau 3 en gespecialiseerd
beroepsbeoefenaar: niveau 4). De resultaten van niveau 1/2 en van
3/4 worden steeds samen genomen. Verder kijken we naar verschillen
tussen de vier sectoren in het mbo (Techniek, Economie, Zorg & welzijn
en Groen) en vergelijken we opleidingen naar omvang van het aantal
deelnemers (kleiner dan 20 deelnemers, van 21 tot en met 45, 46
en meer deelnemers). Ten slotte vergelijken we eindtermengerichte
opleidingen en competentiegerichte opleidingen.3
Bij een aantal vragen is aan de respondenten gevraagd om deelaspecten
te scoren op een 5-puntsschaal. Hiervoor is de volgende schaal gebruikt:
1: niet/nauwelijks; 2: in beperkte mate; 3: regelmatig; 4: in hoge mate; 5:
in zeer hoge mate.
3.2.1 Instroom
Aan de respondenten, de opleidingscoördinatoren, is gevraagd hoe vaak
er ingestroomd kan worden bij de (diverse) opleiding(en). In tabel 3.1 zijn
de antwoorden over alle opleidingen heen weergeven. Hieruit blijkt dat
20% van de mbo-opleidingen één instroommoment kent. Twee

3		
De verschillen zijn door te kleine aantallen in de cellen vrijwel nergens significant. We hebben hierbij de
Chi2-toets met significantieniveau p=<.05 gehanteerd. We rapporteren alleen als de verschillen in gemiddelden groter
dan of gelijk zijn aan 0.3 en de percentageverschillen groter zijn dan 10%. In een apart tabellenboek op www.ecbo.nl
staan de meeste tabellen.

instroommomenten zijn er op 38% van de opleidingen. Op bijna een
derde kan de deelnemer op elk moment instromen. Op 12% van de
opleidingen kan een deelnemer op meer dan twee momenten, maar
niet elk moment, instromen. Op 43% van de mbo-opleidingen kan een
deelnemer dus op meer dan twee momenten instromen.
Tabel 3.1 Aantal instroommomenten
Totaal

Alleen in september

24

%
20%

In september en januari

45

38%

Drie tot zes keer per jaar

14

12%

Elk moment

37

31%

120

100%

Totaal
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Zijn er nu verschillen naar leerweg, naar sector, naar niveau, naar aantal
deelnemers van de opleiding en naar onderwijssysteem?
Leerweg
In tabel 3.2 is het aantal instroommomenten uitgesplitst naar
leerweg. Hieruit blijkt dat de bbl het meeste flexibiliteit biedt qua
instroommomenten: bij 44% van de opleidingen kan er op elk moment
ingestroomd worden en bij 20% drie tot zes keer per jaar. De bol- en
dt-bol-opleidingen kennen minder instroommomenten. In driekwart van
deze opleidingen (72% en 75%) kan een deelnemer alleen instromen in
september óf in september en januari. In bijna de helft van de opleidingen
zijn er twee instroommomenten in bol en dt-bol. Het verschil tussen
enerzijds bbl en anderzijds bol is significant.

Tabel 3.2 Aantal instroommomenten, naar leerweg
Bbl
Aantal

Dt-Bol
%

Aantal

Totaal

%

Aantal

6

12%

14

24%

4

33%

24

20%

In september en januari

12

24%

28

48%

5

42%

45

38%

Drie tot zes keer per jaar

10

20%

3

5%

1

8%

14

12%

Elk moment

22

44%

13

22%

2

17%

37

31%

Totaal

50

100%

58

100%

12

100%

120

100%

Alleen in september

50

Bol

%

Aantal

%
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Niveau
Wanneer we een vergelijking maken naar opleidingsniveau, dan zien
we dat de niveau 1- en 2-opleidingen flexibeler zijn qua instroom dan
niveau 3- en 4-opleidingen (zie tabel 3.3). Bij 39% van niveau 1- en
2-opleidingen kan een deelnemer op elk moment instromen en bij 15%
van de opleidingen kan dit drie tot zes keer per jaar. Bij niveau 3- en
4-opleidingen is dit respectievelijk 24 en 9%.
Tabel 3.3 Aantal instroommomenten, naar niveau
Niveau 1 en 2

Niveau 3 en 4

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

8

15%

16

24%

24

20%

In september en januari

17

31%

28

42%

45

38%

Drie tot zes keer per jaar

8

15%

6

9%

14

12%

Elk moment

21

39%

16

24%

37

31%

Totaal

54

100%

66

100%

120

100%

Alleen in september

Sector
Zijn er verschillen naar sector wat betreft het aantal instroommomenten? In
tabel 3.4 is het aantal instroommomenten voor opleidingen in de diverse
sectoren weergegeven. De sector Techniek is wat dit betreft duidelijk
het meest flexibel; in 56% van de opleidingen kan een deelnemer op
elk moment instromen. Bij de Economie- en Zorg- & welzijnopleidingen

zijn er meestal twee instroommomenten. Het verschil tussen technische
opleidingen en Zorg & welzijn en Economie is significant. Het aantal
opleidingen in de sector Groen is te klein om uitspraken over te doen.
Tabel 3.4 Aantal instroommomenten, naar sector

Aantal

%

Economie
Aantal

%

Zorg &
welzijn
Aantal

%

Groen
Aantal

Totaal
%

Aantal

%

Alleen in
september

6

14%

8

20%

6

22%

4

40%

24

20%

In
september en
januari

10

23%

19

48%

14

52%

2

20%

45

38%

Drie tot
zes keer
per jaar

3

7%

6

15%

4

15%

1

10%

14

12%

Elk moment

24

56%

7

18%

3

11%

3

30%

37

31%

Totaal

43

100%

40

100%

27

100%

10

100%

120

100%
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Techniek

51

Omvang opleiding
We hebben de opleidingen verdeeld in drie groepen: opleidingen met 20
of minder deelnemers, opleidingen met meer dan 45 deelnemers en een
tussengroep op basis van gegevens uit 2007/2008.
Uit tabel 3.5 blijkt dat bij kleine opleidingen met minder dan 20
leerlingen, de deelnemers vaker elk moment kunnen instromen dan bij de
grote opleidingen.
Blijkbaar laten kleinere opleidingen makkelijker op verschillende moment
deelnemers toe.

Tabel 3.5 Aantal instroommomenten, naar leerlingenaantal
<= 20 lln.
Aantal
Alleen in
september

Aantal

%

46+ lln.

Totaal lln.

Aantal

%

Aantal

%

6

14%

8

21%

10

26%

24

20%

15

36%

15

38%

15

38%

45

38%

Drie tot
zes keer
per jaar

5

12%

5

13%

4

10%

14

12%

Elk moment

16

38%

11

28%

10

26%

37

31%

Totaal

42

100%

39

100%

39

100%

120

100%

In september en
januari

52

%

21 – 45 lln.
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Onderwijssysteem
Naar onderwijssysteem (eindtermengericht of competentiegericht)
hebben we geen noemenswaardige verschillen gevonden.
3.2.2 Deelcertificaten
Biedt de opleiding deelnemers de mogelijkheid om in plaats van het
hele traject, alleen enkele onderdelen of modules te volgen en deze
af te sluiten met een deelcertificaat (documenten waaruit blijkt dat
onderdelen zijn gevolgd)? We maken in de rapportage onderscheid naar
volwassenen en jongeren. Vanaf 2011 is het overigens niet meer mogelijk
deelcertificaten uit te reiken.

Tabel 3.6 Mogelijkheid tot deelcertificaten, naar leeftijdscategorie

Aantal

%

Alleen voor jongeren

3

2%

Alleen voor volwassenen

8

7%

Voor jongeren en volwassenen

51

42%

Geen

59

49%

Totaal

121

100%

Uit tabel 3.6 blijkt dat iets meer dan de helft van de opleidingen
de mogelijkheid biedt tot deelcertificaten. Hiervan geeft 8% deze
mogelijkheid alleen aan volwassenen. Bijna de helft van de opleidingen
biedt deze mogelijkheid niet.
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Totaal

53
Zijn er nu verschillen naar leerweg, naar sector, naar niveau, naar aantal
deelnemers van de opleiding en naar onderwijssysteem?
Leerweg
De dt-bol geeft met 77%, waarvan 62% voor zowel jongeren als
volwassenen, het meest de mogelijkheid tot het behalen van
deelcertificaten. De bol en bbl ontlopen elkaar niet veel met respectievelijk
45 en 52%.
Sector
Naar sector zijn er grote verschillen, echter vanwege het kleine aantal
opleidingen niet-significant (tabel 3.7). In de sector Zorg & welzijn wordt
het vaakst de mogelijkheid geboden tot deelcertificaten (75%). In de
sector Groen is dit bij 20% van de opleidingen mogelijk.

Tabel 3.7 Mogelijkheid tot deelcertificaten, naar leeftijdscategorie en sector
Techniek
Aantal

%

18

42%

26

65%

Alleen voor
jongeren

1

2%

0

Alleen voor
volwassenen

5

12%

Voor jongeren en
volwassenen

19

44%

Totaal

43

100%

Geen
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Economie
Aantal

%

Zorg & welzijn
Aantal

Groen

Totaal

%

Aantal

%

Aantal

%

7

25%

8

80%

59

49%

0%

2

7%

0

0%

3

2%

2

5%

1

4%

0

0%

8

7%

12

30%

18

64%

2

20%

51

42%

40 100%

28

100%

10

100%

121

100%
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Omvang
De omvang van de opleiding (aantal deelnemers) doet er niet toe. Er zijn
geen noemenswaardige verschillen tussen kleine en grote opleidingen.
Niveau
Ook het niveau speelt nauwelijks een rol bij de mogelijkheid tot
deelcertificaten.
Onderwijssysteem
De competentiegerichte opleidingen geven minder mogelijkheden tot het
volgen van delen van opleiding dan de eindtermengerichte opleidingen
(tabel 3.8). De verschillen zijn niet-significant.

Tabel 3.8 Mogelijkheid tot vrijstellingen, naar leeftijdscategorie en onderwijssysteem
Competentiegericht

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

25

38%

34

62%

59

49%

Alleen voor jongeren

1

2%

2

4%

3

2%

Alleen voor volwassenen

7

11%

1

2%

8

7%

Voor jongeren en
volwassenen

33

50%

18

33%

51

42%

Totaal

66

100%

55

100%

121

100%

Geen

3.2.3 Vrijstellingen
Het behalen van vrijstellingen voor opleidingsonderdelen is een belangrijk
aspect van de flexibiliteit van opleidingen. Bij 85% van de opleidingen
kunnen deelnemers vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding
krijgen. Er zijn kleine, niet-significante verschillen.
In de bbl is de mogelijkheid voor het krijgen van vrijstellingen (88%) iets
groter dan in de bol (84%) en dt-bol (75%). Op de niveau 3/4-opleidingen
(89%) is de kans voor het verkrijgen van vrijstellingen ook iets groter dan
op niveau 1/2 (80%).
Bij Zorg & welzijn (96%) en Techniek (91%) zijn de mogelijkheden voor
vrijstellingen iets hoger dan bij Economie (74%) en Groen (70%).
Grotere opleidingen met meer deelnemers geven vaker de mogelijkheid
tot vrijstelling (95%) dan kleine (80%). Eindtermengerichte opleidingen
(89%) geven ook vaker dan competentiegerichte opleidingen de
mogelijkheid tot vrijstellingen.
De volgende tabel in deze subparagraaf gaat over die opleidingen die
vrijstellingen geven (N=102).
Uit tabel 3.9 blijkt dat deelnemers een vrijstelling kunnen krijgen om drie
belangrijke redenen: als ze een vergelijkbare cursus hebben gevolgd,
een relevant deelcertificaat hebben behaald of een ervaringscertificaat
hebben. Alle drie komen vaak voor.
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Eindtermengericht
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Tabel 3.9 Basis van vrijstelling
Ja
Aantal

%

Wanneer de leerling/deelnemer een vergelijkbare cursus heeft gevolgd

67

66%

Wanneer de leerling/deelnemer een relevant deelcertificaat heeft

81

79%

Wanneer de leerling/deelnemer een ervaringscertificaat heeft

63

62%

Andere manier voor het verkrijgen van vrijstellingen

17

17%

Tot de andere manier voor het verkrijgen van vrijstellingen (zie bijlage 2
voor alle open antwoorden) worden vooral genoemd:
• EVC-procedure;
• het behalen van andere diploma’s, certificaten, opleidingen;
• het volgen van aanverwante vakken/richting in het vmbo of havo;
• werkervaring (portfolio, ook EVC).
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Ook hier is gekeken in hoeverre er verschillen zijn naar leerweg, naar
sector, naar niveau, naar aantal deelnemers van de opleiding en naar
onderwijssysteem. De verschillen zijn klein en niet noemenswaardig, hier
wordt verder niet op ingegaan.4
Leiden vrijstellingen tot verkorting van de studieduur?
Ruim 100 respondenten hebben de vraag over verkorting van studieduur
beantwoord. Hiervan zegt 29% dat vrijstellingen niet leiden tot een
verkorting van de studieduur. Als redenen waarom het niet makkelijk
is de studieduur te verkorten op basis van vrijstellingen, wordt door
respondenten genoemd:
• organisatorisch is het moeilijk omdat het roostertechnisch niet rond te
krijgen is;
• minimale 850-urennorm zit hierbij in de weg, verkorting leidt namelijk
tot minder uren;
• er blijft een ‘gatenkaas’ over van de opleiding die gevolgd moet
worden, waardoor het voor de deelnemer en voor de opleiding moeilijk
is overzicht te bewaren;
4

Het tabellenboek is niet opgenomen in deze uitgave en kan worden geraadpleegd via www.ecbo.nl.

vrijstelling voor theorie geeft meer tijd voor praktijk;
proeve van bekwaamheid laat het niet toe.
In grote lijn komen deze redenen erop neer dat het voor opleidingen
moeilijk te organiseren is om tot een verkorting van de studieduur
te komen. Het leerstofjaarklassensysteem werkt daarbij vaak als
dwangverband.
•

Ruim 70% van de respondenten die de vraag over een verkorting van
de studieduur heeft beantwoord, geeft aan dat vrijstellingen wel kunnen
leiden tot een verkorting van de studieduur, maar dat dit in ongeveer
30% van de gevallen ook daadwerkelijk leidt tot een verkorting van de
studieduur. We weten niet voor hoeveel leerlingen/deelnemers binnen
deze opleidingen dit geldt. Onbekend is ook hoe groot de omvang van de
verkorting van de studieduur is.
3.2.4 Flexibiliteit in leertempo, onderwijsvormen en inhoud
Uit de gesprekken met sleutelpersonen en uit de literatuur is gebleken
dat flexibiliteit naast instroommomenten en vrijstellingen meer facetten
kent. Er is ook sprake van organisatorische flexibiliteit (leertempo) en
onderwijsinhoudelijke flexibiliteit (vorm en inhoud).
Organisatorische flexibiliteit (leertempo)
Opleidingen hebben diverse mogelijkheden het leertempo voor
deelnemers te variëren: ’s avonds lessen verzorgen, in het weekend, in de
vakantie doorgaan met de opleiding, elk moment examen kunnen doen,
vrijstellingen, extra aandacht voor deficiënties enzovoort.
Over het algemeen is de flexibiliteit op de verschillende aspecten niet
echt hoog (ook niet echt laag dus) en komt deze nergens boven de 2.5
(=tussen ‘in beperkte mate’ en ‘regelmatig’ in) uit. Flexibiliteit wordt het
meest geboden in het elk moment de opleiding kunnen afronden met een
diploma, extra aandacht voor deficiënties en het sneller kunnen doorlopen
van een opleiding door vrijstellingen (tabel 3.10).
Bij een kwart van de opleidingen (24%) kan de studie in (zeer) hoge mate
op elk mogelijk moment worden afgerond. Bij 50% van de opleidingen
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is er regelmatig tot in zeer hoge mate sprake van de mogelijkheid
deficiënties bij te spijkeren zonder dat dit tot tijdverlies leidt. Zo’n 40%
geeft regelmatig tot in zeer hoge mate de mogelijkheid tot een snellere
studietijd door aanwezigheid van kennis of vaardigheden bij de deelnemer.
Tabel 3.10 Organisatorische flexibiliteit (leertempo)
Niet/
In
nauwe- beperkte Regellijks
mate
matig
Leertempo

58

%

In hoge
mate

In zeer
hoge
mate

%

%

N

Gem.

ecbo

%

%

Extra aandacht in de opleiding vanwege tekorten in
kennis en/of ervaring zonder
verlies in studieduur

10%

41%

37%

10%

3%

111

2.5

Elk moment de studie
kunnen afronden met een
diploma

22%

38%

16%

13%

11%

104

2.5

Sneller doorlopen van (onderdelen van) de opleiding
vanwege voldoende kennis
met als gevolg verkorting
studieduur

19%

43%

19%

14%

5%

109

2.4

Sneller doorlopen van
(onderdelen van) de opleiding vanwege voldoende
ervaring/vaardigheden
met als gevolg verkorting
studieduur

19%

43%

21%

11%

7%

107

2.4

’s Avonds (onderdelen van)
de opleiding volgen

49%

23%

12%

5%

10%

77

2.0

In vakanties doorgaan
met (onderdelen van) de
opleiding

45%

45%

5%

3%

3%

80

1.7

In vakanties (onderdelen
van) de opleidingen volgen/
afronden

61%

28%

8%

1%

1%

83

1.5

Op een andere onderwijsinstelling volgen van (delen
van) de opleiding

79%

19%

1%

0%

1%

70

1.3

In het weekend (onderdelen
van) de opleiding volgen

77%

18%

0%

3%

2%

65

1.3

Flexibiliteit in onderwijsvormen en inhoud
Naast flexibiliteit in tempo is flexibiliteit in onderwijsvormen en in inhoud
van belang (tabel 3.11). Ook hier is de gemiddelde mate van flexibiliteit
bij de verschillende aspecten niet echt hoog (maar ook niet echt laag).
Bij ruim 50% van de opleidingen kunnen de deelnemers regelmatig tot in
zeer hoge mate kiezen voor de mate van begeleiding en bij ruim 40% van
de opleidingen kan regelmatig tot in zeer hoge mate gekozen worden voor
een bepaalde werkvorm. De keuze voor de locatie van de opleiding komt
minder vaak regelmatig of in hoge mate voor (rond de 30%).
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Het volgen van de opleiding ’s avonds komt op rond 70% van de opleidingen
niet of in beperkte mate voor. Relatief weinig flexibiliteit is er verder wat
betreft de mogelijkheid in het weekend delen van de opleiding te volgen (bij
sommige universitaire opleidingen Rechten, Pedagogiek vaak wel mogelijk),
delen bij andere mbo-instellingen te volgen of examen te doen in de vakantie.
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Tabel 3.11 Flexibiliteit onderwijsvormen en inhoud
Niet/
In
nauwe- beperkte Regellijks
mate
matig
%

In hoge
mate

In zeer
hoge
mate
%

N

Gem.

%

%

%

Variatie in onderwijsvormen
Keuze voor de mate van
begeleiding (veel, weinig) in
de opleiding

22%

27%

29%

21%

1%

104

2.5

Keuze voor werkvormen in
de opleiding (individueel,
groepswerk, project)

24%

31%

27%

17%

1%

100

2.4

Keuze voor de locatie van de
opleiding (thuis, op school,
op de werkplek)

42%

32%

13%

11%

2%

93

2.0

Deelnemer kan zelf de
volgorde van (onderdelen
van) de leerstof samenstellen (modulair)

51%

28%

7%

9%

5%

94

1.9

Keuze van verschillende
modulen is afgestemd op
wensen/behoeften/mogelijkheden van het individu

43%

33%

15%

7%

2%

95

1.9

Variatie in inhoud

Figuur 3.1 Overzicht alle aspecten van flexibiliteit

Organisatorische flexibiliteit / leertempo
Extra aandacht geven aan tekorten zonder
verlies in studieduur

2,5

Elk moment de studie kunnen afronden
met een diploma

2,5

Sneller doorlopen van de opleiding vanwege voldoende kennis

2,4

Sneller doorlopen van de opleiding vanwege voldoende ervaring/vaardigheden

2,4

In de avond (onderdelen van) de opleiding
volgen

2

In vakanties doorgaan met (onderdelen
van) de opleiding

1,7

In vakanties (onderdelen van) de opleidingen volgen/afronden
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1,5
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In het weekend (onderdelen van) de
opleiding volgen

1,3

Op andere onderwijsinstelling volgen van
(delen van) de opleiding

1,3

Onderwijsinhoudelijke flexibiliteit
Keuze voor de mate van begeleiding (veel,
weinig) in de opleiding

2,5

Keuze voor werkvormen in de opleiding
(individueel, groepswerk, project)

2,4

Keuze voor de locatie van de opleiding
(thuis, op school, op de werkplek)

2

Deelnemer kan zelf de volgorde van de
leerstof samenstellen (modulair)

1,9

Keuze van verschillende modulen is afgestemd op individu

1,9
1

2

3

4

De flexibiliteit naar inhoud heeft het laagste algemene gemiddelde en
komt dus het minst voor. Bij ongeveer 20% van de opleidingen heeft
de deelnemer redelijk tot in zeer hoge mate invloed op de volgorde
van onderdelen van het onderwijsprogramma. Het verschil met de

5

Figuur 3.1 geeft in de vorm van een staafdiagram in één blik een
overzicht van alle aspecten van flexibiliteit en in de mate waarin deze
voorkomen. Van boven naar onder loopt de mate van organisatorische
flexibiliteit en onderwijsinhoudelijke flexibiliteit af. Uit de figuur blijkt dat
er op vrijwel alle aspecten in beperkte mate sprake is van flexibiliteit.
Bovendien blijkt dat er tussen aspecten redelijke verschillen zijn (in
gemiddelden) in de mate van flexibiliteit.
Zijn er nu verschillen in de mate van flexibiliteit op deze aspecten
naar leerweg, naar sector, naar niveau, naar aantal deelnemers van de
opleiding en naar onderwijssysteem?
Leerweg
De verschillen in leerweg zijn over het totaal gering. De bbl heeft over
alle aspecten van flexibiliteit heen een totaal gemiddelde (op een schaal
tussen 1=niet of nauwelijks en 5=in hoge mate) van 2.2, de bol van 2.1
en de dt-bol 1.9. Op de meeste aspecten is de bbl iets flexibeler dan de
bol, maar qua keuze van werkvormen, de mate van begeleiding en het
maatwerk doet juist de bol het beter dan de bbl.
Qua leertempo/organisatorische flexibiliteit doet de bbl het eveneens iets
beter dan de bol. Qua onderwijsinhoudelijke flexibiliteit lijkt juist de bol het
beter te doen.
De dt-bol neemt op alle aspecten de minste positie in, maar de verschillen
zijn gering.
Niveau
De verschillen naar niveau (niveau 1/2 versus niveau 3/4) zijn zeer gering.
De niveau 1- en 2-opleidingen geven iets meer (2.8 versus 2.3)
mogelijkheden de studie op elk moment te kunnen afronden en ze geven
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Amerikaanse Community Colleges waar deelnemers (zeer) grote vrijheid
hebben in de keuze van courses, komt naar voren.
Eveneens is er in beperkte mate de mogelijkheid tot keuze van modulen
afgestemd op de wensen van het individu. Het veelgenoemde maatwerk
lijkt bij veel opleidingen nog in ontwikkeling.
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ook iets vaker dan de niveau 3- en 4-opleidingen de mogelijk de opleiding
sneller af te ronden door aanwezigheid van kennis of vaardigheden.
Sector
Naar sector blijkt, hoewel de verschillen niet-significant zijn, dat de sector
Techniek in de totaalscore het meest flexibel is (2.3) en de sector Groen (1.8)
het minst. Economie en Zorg & welzijn nemen een tussenpositie in (2.1).
Vooral in de Techniek is er ’s avonds de mogelijkheid de opleiding te
volgen (2.6) en de studie elk moment met een diploma te kunnen
afronden. Ook kunnen deelnemers in de Techniek het meest kiezen (2.9)
voor de mate van begeleiding.
De flexibiliteit in onderwijsvormen en inhoud verschilt niet of nauwelijks
naar sector.
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Omvang opleiding
De flexibiliteit van opleidingen verschilt nauwelijks naar omvang.
Wel bieden de grootste opleidingen (niet-significant) meer variatie in
werkvormen (2.9 versus 2.1 en 2.2) en de mate van begeleiding (2.7
versus 2.4 en 2.5). Grote opleidingen doen het ook iets beter in de
mogelijkheden deficiënties bij te spijkeren zonder tijdverlies (2.8 versus
2.4 en 2.5).
Onderwijssysteem
Over de hele linie zijn de eindtermengerichte opleidingen iets (nietsignificant) flexibeler dan de competentiegerichte opleidingen (2.2 versus
2.0). Eindtermengerichte opleidingen doen het beter in de mogelijkheid
de locatie van de opleiding te kiezen (2.3 versus 1.7) en de mogelijkheid
de opleiding ‘s avonds te volgen (2.2 versus 1.8).
Conclusie
De organisatorische flexibiliteit (leertempo) is wisselend. Het moment van
afsluiting, het versneld doorlopen van de opleiding en de aandacht voor
tekorten zonder tempoverlies zijn volop in ontwikkeling. Op andere punten
is de flexibiliteit gering.

Hoewel de verschillen door de kleine aantallen nergens significant zijn,
zijn er enkele indicaties te geven.
De bbl is flexibeler dan de bol qua leertempo. De bol is flexibeler dan
de bbl in onderwijsinhoud. De opleidingsomvang doet er nauwelijks
toe, maar grote opleidingen bieden iets meer variatie in onderwijsvorm.
De niveau 1/2-opleidingen zijn op bepaalde aspecten in leertempo iets
flexibeler. Eindtermengerichte opleidingen zijn qua onderwijsvorm iets
flexibeler dan competentiegerichte opleidingen.
3.2.5 Belemmeringen bij het flexibel inrichten van een opleiding
30 opleidingen zeggen geen belemmeringen te ervaren bij de inrichting
van de opleiding (26%). Aan de opleidingen die belemmeringen hebben
ervaren (85 van de 115), is de vraag voorgelegd: welke belemmering?
Tabel 3.12 geeft een overzicht (gesorteerd naar gemiddelde, zie ook tabel
B1.3 in bijlage 2).
Op de eerste plaats bij de belemmeringen staat de eigen organisatie,
planning en roostering. Dit duidt op een complex van factoren. De
opleiding zou wellicht wel meer flexibiliteit willen, maar de organisatie als
geheel wil/kan die ruimte niet bieden. Bij 46% is dit in (zeer) hoge mate
een belemmering.
Op de tweede plaats bij de belemmeringen staat het afschaffen van
deelcertificaten/deeldiploma’s dat binnenkort van kracht wordt. Door
de grote diversiteit aan doelgroepen in het mbo zouden deelnemers de
mogelijkheid moeten hebben de opleiding in stukjes te doen. Meer dan
de helft zegt hiervan in (zeer) hoge mate last te hebben.
Op de derde plaats staat het leerstofjaarklassensysteem dat op veel
opleidingen nog steeds een belemmering vormt. Bijna de helft vindt dit
in (zeer) hoge mate een belemmering. Ook de cao-bepalingen nemen bij
de belemmeringen een hoge positie (4) in. Op de vijfde plaats wordt de

ecbo

De flexibiliteit in inhoud staat in veel opleidingen nog in de
kinderschoenen, terwijl het bieden van maatwerk vak in de instellingsvisie
is opgenomen.
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urennorm genoemd. De urennorm dwingt opleidingen minimaal 850/300
uur per jaar aan te bieden.
Tabel 3.12 Belemmeringen bij het flexibel inrichten van een opleiding (n=85)
In
Niet/nau- beperkte
welijks
mate

In hoge In zeer
mate hoge mate

%

%

%

%

%

Gem.

8%

12%

34%

33%

13%

3.3

Alleen diploma bij volledige crebo-opleiding/
verbod op deeldiploma’s

12%

19%

19%

39%

12%

3.2

Leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt
voor onderwijsorganisatie

13%

15%

25%

36%

11%

3.2

Cao (inzet personeel, kosten)

18%

16%

22%

34%

9%

3.0

Urennorm (850 voltijd,
300 deeltijd)

19%

24%

20%

28%

9%

2.9

Transformatie van de
organisatie van aanbodgericht naar vraaggericht
werken (klantgericht zijn)

13%

29%

21%

27%

9%

2.9

Teldatum/teldata

22%

27%

13%

27%

11%

2.8

Transformatie van
medewerkers van aanbodgericht naar vraaggericht
werken (klantgericht zijn,
variabel inzetbaar)

11%

38%

19%

25%

8%

2.8

Gebrek aan draagvlak
binnen de organisatie
(bereidheid om te veranderen, onzekerheid)

24%

29%

28%

14%

5%

2.5

Te veel gericht op initieel
onderwijs, te weinig aan
onderwijs aan volwassenen

29%

27%

25%

14%

5%

2.4

Gebrek aan visie op leven
lang leren

32%

33%

16%

16%

2%

2.2

Geen visie op het zijn van
een belangrijke speler op
de regionale arbeidsmarkt

45%

28%

20%

5%

2%

1.9

De eigen organisatie,
planning, roostering
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Regelmatig
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De volgende factoren spelen als belemmering minder een rol:
• geen visie op de spilfunctie van het mbo op de regionale arbeidsmarkt;
• gebrek aan visie op leven lang leren;
• te veel gericht op onderwijs aan jongeren.
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Deze resultaten lijken erop te duiden dat opleidingen meer flexibiliteit
willen. Ze worden daarbij echter nog te veel gehinderd door de staande
organisatie, regelgeving of traditie. Het is blijkbaar moeilijk culturen te
doorbreken.
Een vraag die hier te stellen is, luidt: zijn opleidingen die meer
belemmeringen ervaren ook minder flexibel? Figuur 3.2 geeft inzicht.5
Ja, de totale flexibiliteitsscore is bij opleidingen met relatief veel
belemmeringen lager dan bij opleidingen met relatief weinig
belemmeringen (zie tabel B1.4 in bijlage 2). In figuur 3.2 vergelijken we
die twee met elkaar.
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Figuur 3.2 Flexibiliteitsscore bij opleidingen met relatief veel en relatief weinig
belemmeringen (n = 121, schaal: 1-5)

Relatief veel belemmeringen

1,9

Relatief weinig belemmeringen

2,2

1

2

3

4

5

Zijn er nu wat betreft de ervaren mate van belemmeringen, verschillen
naar leerweg, naar sector, naar niveau, naar aantal deelnemers van de
opleiding en naar onderwijssysteem?
5

Procedure:
1
Gemiddelde belemmeringenscore per opleiding berekend.
2
Belemmeringenscores in tweeën gedeeld en zo twee even grote groepen gemaakt
		
(relatief veel/relatief weinig), cut-off was 2.8.
3
Bij elk van deze twee groepen de gemiddelde flexibiliteitsscore berekend (=score op alle aspecten van 		
		
flexibiliteit).

Leerweg
Naar leerweg zijn er kleine verschillen die niet-significant zijn in de
ervaren belemmeringen bij flexibiliteit. De belemmeringen overall zijn het
geringst in de dt-bol. Maar de dt-bol zegt het meest dat het afschaffen
van deelcertificaten hen parten speelt. Ook hebben zij het meeste last
(ten opzichte van bol en bbl) van het gebrek aan draagvlak binnen de
organisatie en het te veel gericht zijn op onderwijs aan jongeren en niet op
volwassenen.
In de bbl loopt men relatief het meest op tegen de urennorm, de
teldatum, de cao en de transformatie naar vraaggericht werken.
De bol heeft relatief het meest last van het leerstofjaarklassensysteem en
de eigen organisatie bij de flexibilisering.
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Niveau
Naar niveau zijn de verschillen minimaal in de ervaren belemmeringen
van flexibiliteit. Enkele opvallende verschillen zijn de volgende. De niveau
1/2-opleidingen worden door het afschaffen van deelcertificaten meer
belemmerd dan de niveau 3/4-opleidingen (3.5 versus 3.0). De niveau
3/4-opleidingen hebben meer dan de niveau 1/2-opleidingen last van de
eigen organisatie, planning, roostering.
Sector
De verschillen naar sector zijn klein en ook hier nergens significant. In de
Techniek heeft men in vergelijking tot de drie andere sectoren het meest
last van de teldatum. Ook wordt in de Techniek relatief vaak geklaagd over
de belemmeringen rond de cao.
In de sector Groen heeft men relatief de meeste moeite om de
medewerkers vraaggericht te laten werken. In Zorg & welzijn worden de
minste belemmeringen ervaren.
In de sector Economie komt in vergelijking tot de drie andere sectoren de
gerichtheid op het onderwijs aan jongeren als relatief hoog uit de bus. Ze
zijn kennelijk niet zo gericht op volwassenen.
Omvang
De verschillen in belemmeringen zijn niet groot tussen kleine en grote
opleidingen.

Onderwijssysteem
Het grootste verschil in belemmeringen tussen eindtermengericht
en competentiegericht onderwijs is te vinden bij de transformatie
van medewerkers van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Bij
competentiegericht onderwijs scoort dit veel hoger (3.1 vs 2.6). In
iets mindere mate geldt dat bij competentiegericht onderwijs voor de
transformatie van de organisatie van aanbodgericht naar vraaggericht (3.1
vs 2.8).
3.2.6 Maatregelen om een flexibele opleiding mogelijk te maken
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Kleine opleidingen noemen iets vaker dan grote opleidingen als
belemmering de urennorm en het afschaffen van deelcertificaten. Grote
opleidingen daarentegen noemen de eigen organisatie, planning en
roostering vaker dan kleine.
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Opleidingen kunnen diverse maatregelen nemen om de opleiding flexibeler
te maken. We hebben ze gevraagd, indien ze belemmeringen ervoeren
bij de flexibiliteit, in welke mate ze maatregelen hebben genomen. Ze zijn
geordend naar gemiddelde (zie ook tabel B1.5 in bijlage 2).
Uit tabel 3.13 blijkt in de eerste plaats dat vrijwel alle maatregelen door de
meeste opleidingen in meer of mindere mate zijn uitgevoerd. Uit de tabel
blijken drie maatregelen op een gedeelde eerste plaats te staan, dat wil
zeggen het meest te worden ingezet:
• inzet van ict;
• meer klantgericht werken;
• het aanbod laten bepalen door de (lokale) arbeidsmarkt.
Andere maatregelen die eveneens veel worden genoemd zijn:
• modulair aanbod;
• roosteren in dagdelen;
• meer instroommomenten;
• flexibeler inzet van personeel;
• loslaten leerstofjaarklassensysteem.

Tabel 3.13 Maatregelen die genomen zijn om een flexibele opleiding mogelijk te maken
(n = 84)
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Niet/
nauwelijks

In beperkte
mate

Regelmatig

In hoge
mate

In zeer
hoge
mate

%

%

%

%

%

Gem.

Inzet ict voor elektronische leeromgeving

24%

24%

27%

20%

5%

2.6

Meer klantgericht werken
door alle medewerkers

10%

33%

46%

11%

0%

2.6

Aanbod wordt (meer
en meer) bepaald door
(lokale) arbeidsmarkt

12%

35%

37%

11%

6%

2.6

Modulair aanbod/aanbieden van de leerstof in de
vorm van modulen

23%

30%

31%

12%

5%

2.5

Roosteren in dagdelen
(morgen/middag/avond)

26%

21%

31%

17%

5%

2.5

Meer instroommomenten
realiseren

25%

32%

20%

15%

7%

2.5

Afspraken maken over flexibeler inzet van personeel

12%

45%

29%

14%

0%

2.5

Steeds meer loslaten van
leerstofjaarklassensysteem
als organisatieprincipe

19%

48%

15%

13%

5%

2.4

Inzet ict voor flexibelere
roostering en planning

25%

38%

21%

15%

0%

2.3

Reservering inbouwen
bij planning (personeel,
lokalen, leermiddelen)

27%

38%

20%

11%

4%

2.3

Aanbod wordt (meer en
meer) bepaald door de
vraag van deelnemers

14%

51%

23%

12%

0%

2.3

Visieontwikkeling op flexibiliteit met alle geledingen
in de instelling

20%

45%

25%

8%

1%

2.2

Grotere teams die verantwoordelijk zijn voor meer
opleidingen/deelnemers

40%

33%

14%

12%

0%

2.0

Visieontwikkeling op de
integratie van initieel en
postinitieel onderwijs

33%

42%

17%

7%

1%

2.0

Relatief het minst worden genoemd visieontwikkeling en de vorming van
lerarenteams.
Ook hier stellen we de vraag: zijn opleidingen die veel maatregelen
hebben genomen, flexibeler dan opleidingen die minder maatregelen
hebben genomen?
De resultaten staan in figuur 3.3.6 Hieruit blijkt dat opleidingen die veel
maatregelen hebben genomen om de opleiding flexibeler te maken, een
hogere flexibiliteitsscore hebben (zie tabel B.1.6 in bijlage 2).
Figuur 3.3 Flexibiliteitsscore bij instellingen met relatief veel en relatief weinig
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maatregelen (n = 121, schaal: 1-5)

Relatief veel maatregelen

2,3
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1,8

Relatief weinig maatregelen

1

2

3

4

5

We zijn ook nagegaan of opleidingen met veel belemmeringen ook meer
maatregelen hebben genomen. Er is geen significant verschil tussen
opleidingen met meer en met minder belemmeringen.
Zijn er samenhangen tussen ervaren belemmeringen en
toegepaste maatregelen? Opleidingen die als belemmering het
leerstofjaarklassensysteem noemen, maken significant vaker gebruik van
de maatregelen ‘meer instroommomenten creëren’ en het ‘doorbreken
van het leerstofjaarklassensysteem’. Opleidingen die de ‘transformatie
van medewerkers van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd’ noemen,
zetten significant vaker ‘klantgericht’ werken in. Verder vinden we geen
inhoudelijke samenhangen tussen belemmeringen en maatregelen.
6

Procedure:
1
Gemiddelde maatregelenscore per opleiding berekend.
2
Belemmeringenscores in tweeën gedeeld en zo twee even grote groepen gemaakt (relatief veel/relatief 		
		
weinig), cut-off was 2.4.
3
Bij elk van deze twee groepen de gemiddelde Flexibiliteitsscore berekend (=score op alle aspecten van 		
		
flexibiliteit).

Zijn er nu verschillen in maatregelen die opleidingen nemen naar leerweg,
naar sector, naar niveau, naar aantal deelnemers van de opleiding en
naar onderwijssysteem?
Leerweg
Hoewel de verschillen niet-significant zijn, heeft de dt-bol in vergelijking
tot de bbl en de bol minder maatregelen genomen. We zien in deze
leerweg minder modulair aanbod, roostering in dagdelen, teamvorming,
vraagsturing of het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem dan in de
bbl en de bol.
De bbl valt positief op door het realiseren van meer instroommomenten
(2.8 versus 2.3).
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Sector
Naar sector zijn de verschillen in het nemen van maatregelen overall
gering. Zorg & welzijn is met gemiddeld 2.5 het hoogst en de sector
Economie met 2.3 het laagst.
De sector Economie heeft de meeste actie ondernomen om meer
instroommomenten te creëren en het leerstofjaarklassensysteem los te
laten. Het minst actief is deze sector op het gebied van modulering en het
roosteren in dagdelen.
De sector Groen doet in vergelijking tot de andere sectoren veel aan
modulering en het roosteren in dagdelen. Ook werken ze veel aan het
klantgericht werken door medewerkers en maatwerk voor deelnemers.
We zien dus ook dat sectoren die ergens veel belemmeringen ervaren, op
deze terreinen ook de meeste maatregelen nemen.
Omvang
Overall zijn er slechts kleine, niet-significante verschillen tussen kleine
en grote opleidingen in het nemen van maatregelen om flexibiliteit te
realiseren.
Grote opleidingen doen vaker dan kleine iets aan ict voor de elektronische
leeromgeving. Kleine opleidingen richten zich meer dan grote op het
realiseren van meer instroommomenten.

Onderwijssysteem
De competentiegerichte opleidingen verschillen op één puntje van de
eindtermengerichte opleidingen. Ze doen iets (niet-significant) meer aan
de inzet van ict voor de elektronische leeromgeving.
3.2.7 Mate van flexibiliteit bij andere opleidingen van respondenten
De 121 verantwoordelijken voor een opleiding die de vragenlijst hebben
ingevuld, konden daarnaast ook hun mening geven over de flexibiliteit
van andere opleidingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij konden
aangeven of de andere opleidingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn
wat betreft flexibiliteit vergelijkbaar zijn met de opleiding waarvoor zij
de gehele vragenlijst hebben ingevuld. Zij moesten dit aangeven met
een ja of een nee. Ook konden zij hun antwoord toelichten. Voor deze
weg is gekozen omdat we het in het kader van belastbaarheid niet juist
vonden om verantwoordelijken voor meer dan één opleiding te vragen een
volledige vragenlijst in te vullen.
In totaal hebben 51 leidinggevenden van opleidingen zich uitgesproken
over ook andere opleidingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hiermee
hebben we naast de informatie over de 121 opleidingen ook informatie
over de flexibiliteit van 105 andere opleidingen. Omdat deze laatste
informatie van een andere orde is, rapporteren we hierover apart.
De 105 opleidingen waarover extra informatie verkregen is, zijn verdeeld
over alle sectoren en alle niveaus komen voor. De sector Techniek is
sterk vertegenwoordigd. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat
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Niveau
De verschillen naar niveau van de opleiding in het nemen van
maatregelen om de flexibiliteit te vergroten, zijn gering. De niveau
1/2-opleidingen richten zich meer (niet-significant) dan niveau
3/4-opleidingen op het creëren van instroommomenten, laten het aanbod
meer bepalen door de regionale arbeidsmarkt en richten zich meer op het
loslaten van het leerstofjaarklassensysteem.
Niveau 3/4-opleidingen richten zich iets vaker dan de niveau
1/2-opleidingen op modularisering.
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hier veel kleine (verwante) opleidingen aanwezig zijn waarvoor de
verantwoordelijkheid bij één persoon ligt.
Van deze 105 opleidingen wordt 80 keer gesteld dat ze wat flexibiliteit
betreft vergelijkbaar zijn met de opleiding waarvoor de hele vragenlijst is
ingevuld. Bij 25 opleidingen komt de flexibiliteit niet overeen.
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Deze antwoorden moeten nu bekeken worden in het licht van de
opleiding waarvoor de gehele vragenlijst is ingevuld.
We zien dan het volgende beeld. Voor vrijwel alle opleidingen in de
verschillende sectoren waarmee vergeleken is en waarbij aangegeven is
dat de andere opleidingen vergelijkbaar flexibel zijn (een ‘ja’ dus), geldt
dat er even laag gescoord wordt op de mate van flexibiliteit naar tempo,
inhoud en vorm en blijkt eveneens dat er ongeveer even hoog gescoord
wordt op de mate waarin men belemmeringen ziet voor flexibiliteit.
We kunnen in grote lijnen dan ook concluderen dat ook voor deze
80 opleidingen geldt dat de flexibiliteit niet echt hoog is. Kortom een
bevestiging van het bovengeschetste beeld.
Bij de 25 opleidingen waarbij de vergelijking met de opleiding waarvoor
de volledige vragenlijst is ingevuld uitmondt in een ‘nee’, zien we een wat
gevarieerder beeld. Soms scoort de opleiding waarmee wordt vergeleken
juist hoog op de mate van flexibiliteit op een of meer van de onderdelen
vorm, inhoud en tempo en soms geldt precies het omgekeerde. De
aantallen zijn te gering om er over sectoren, niveaus en leerwegen
conclusies aan te verbinden. Ook uit de antwoorden op de open vraag
konden we niet veel meer opmaken.
3.2.8 Community Colleges
Als afsluitende vraag hebben we respondenten verzocht in eigen woorden
aan te geven of de manier waarop Community Colleges georganiseerd
zijn en werken (dit is kort omschreven, zie ook paragraaf 2.2) ook voor
de Nederlandse situatie wenselijk en mogelijk is. Hierop heeft ongeveer
90% van de respondenten een antwoord gegeven variërend van prima,
wenselijk en oké of niet mogelijk tot een gedegen uitleg.

Mogelijkheden
Over de mogelijkheden ervan wordt nogal verschillend gedacht. De
algemene opinie is dat het niet makkelijk gerealiseerd kan worden in de
Nederlandse situatie, maar dat het zeker niet onmogelijk is. Een deel
van de respondenten geeft ook aan dat ze met onderdelen ervan al
experimenteren, bijvoorbeeld binnen het cgo en met het aanbieden van
meer instroommomenten. Dit neemt niet weg dat een grote hoeveelheid
‘beren’ op de weg wordt gezien. De meest genoemde is dat de aantallen
studenten per onderdeel/cursus groot genoeg moeten zijn.
Een kleine bloemlezing van wat volgens respondenten verder nodig is,
geeft de volgende opsomming waarbij enige ordening is aangebracht op
basis van wetgeving/regelingen, op basis van onderwijskundige keuzes en
op basis van de organisatie/personeel/voorzieningen:
Wetgeving en algemeen geldende regelingen:
• ander bekostigingsmodel mbo/meer formatie;
• cao die bredere inzet mogelijk maakt;
• verruiming 850- en 300-urennorm;
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Wenselijkheid
De algemene strekking van de opmerkingen komt erop neer dat de
wenselijkheid door de meeste respondenten wordt onderschreven. Als
argumenten gelden: meer keuzevrijheid, voor een betere aansluiting met
de arbeidsmarkt, meer flexibiliteit en meer vraaggericht.
Voor bepaalde groepen (niveau 1 en 2) worden echter wel uitzonderingen
gemaakt. Deze groepen zouden een dergelijk systeem – met veel
eigen keuzes – niet of veel minder goed aankunnen. Anderen zien de
wenselijkheid vooral voor onderwijs aan volwassenen en veel minder voor
onderwijs aan jongeren. Ook moet volgens sommigen de wenselijkheid
ervan per opleiding of opleidingscluster steeds afgewogen worden tegen
wat de opbrengsten ervan zijn ten opzichte van de meerkosten van
een dergelijk stelsel. Het zou mogelijk voor sommige branches minder
wenselijk of minder makkelijk te organiseren zijn, zo wordt gesteld.
Sommigen noemen het een utopie voor de Nederlandse situatie. Er
worden verder twijfels geuit of dit gezien de zoektocht naar samenhang in
vereiste kennis, vaardigheden en (beroeps)houdingen wenselijk is.
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•
•

mogelijkheid van deelcertificaten/deeldiploma’s;
wijziging in centrale examinering.

Onderwijskundige keuzes:
• visie op leren, vraaggestuurd onderwijs en inzicht in de consequenties
ervan;
• meer expertise en tijd voor ontwikkelen geïntegreerde (theorie,
praktijk, vaardigheden) modulen;
• intensivering van (keuze)begeleiding.
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Organisatie/personeel/voorzieningen:
• meer klantgerichte en marktgerichte docenten;
• veranderbaarheid en flexibiliteit van docenten en organisatie;
• beter personeelsbeleid/HRM-beleid en professionele medewerkers/
ondersteuning;
• verandering van administratieve systemen en betere roostering;
• adequate gebouwen en voorzieningen.
Veel van deze ‘benodigdheden’ komen overeen met de opmerkingen die
uit de gesprekken met mbo-instellingen en deskundigen in hoofdstuk 2
naar voren zijn gekomen als aandachtspunten of knelpunten (remmers en
trekkers) bij de realisering van meer flexibiliteit.
De respondenten op deze vraag wijzen er ook op dat alle wijzigingen
in met name de wetgeving/regelingen (cao, bekostiging enzovoort) niet
mogen leiden tot verslechteringen elders en dus geen ‘koekje van eigen
deeg’ mogen worden. Ook wordt met enige regelmaat gesteld dat daar
waar meer instroommomenten al aanwezig zijn, een soortgelijk systeem
als een Community College in feite niet meer nodig is. Ten slotte stelt
een respondent dat “als je het wilt en als je het met beleid doet, het altijd
mogelijk is.” Om het “vervolgens roostertechnisch rond te krijgen zal een
hele toer worden, omdat nu al vaak blijkt dat dit de grootste problemen
geeft.”

Samenvatting en conclusies
1 Ruim 40% van de mbo-opleidingen kent meer dan twee
instroommomenten. Dit geldt vooral voor opleidingen in de Techniek
en in de bbl.
2 Bij de overgrote meerderheid van de mbo-opleidingen (85%) kunnen
deelnemers vrijstellingen krijgen. Vrijstellingen leiden hier echter lang
niet altijd tot een verkorting van de studieduur.
3 Flexibiliteit heeft bij opleidingen in bescheiden tot redelijke mate
invulling gekregen naar tempo (organisatorische flexibiliteit) en naar
onderwijsvorm (onderwijsinhoudelijke flexibiliteit). Het meest wordt
aandacht besteed aan het op elk moment kunnen afronden van
de studie, extra aandacht vanwege tekort aan kennis of ervaring en
keuze bij de mate van begeleiding. Het minst zijn er mogelijkheden
tot het volgen van opleidingen in het weekend, het volgen van
onderdelen van het onderwijs in de vakantie en het op een andere
onderwijsinstelling volgen van onderdelen. Er zijn kleine verschillen
(niet-significant) naar leerweg en sector.
4 Als belangrijkste belemmeringen (remmers) voor flexibiliteit in mboopleidingen zijn genoemd: de eigen organisatie (planning, roostering),
afschaffen van deelcertificaten, het leerstofjaarklassensysteem en de
cao. In ongeveer gelijke mate gelden de urennorm, de transformatie
van de organisatie naar vraaggericht werken, de teldata en de
transformatie van de medewerkers naar vraaggericht werken.
5 De belangrijkste maatregelen die worden ingezet om meer flexibiliteit
te realiseren, zijn: elektronische leeromgeving, meer klantgericht
werken, zich richten op de lokale arbeidsmarkt, modulair aanbod,
roosteren in dagdelen, meer instroommomenten, flexibelere inzet
personeel en loslaten leerstofjaarklassensysteem.
Concluderend kunnen we stellen dat mbo-opleidingen op het terrein
van instroommomenten en op een aantal aspecten van organisatorische
en onderwijsinhoudelijke flexibiliteit enig perspectief vertonen. De eigen
organisatie zit hierbij als remmer danig in de weg. Hetzelfde geldt voor
wetgeving en cao die vooral begrenzingen aangeven. Het gegeven dat tal
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3.3
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van oplossingen worden uitgeprobeerd, duidt erop dat mbo-opleidingen
bezig zijn met de problematiek.
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Survey Contractiviteiten en
Educatie

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het survey onder
verantwoordelijken van afdelingen Educatie en verantwoordelijken van
afdelingen Contractactiviteiten. Het gaat in totaal om 20 respondenten,
verdeeld over 13 instellingen. Als gevolg van dit geringe aantal
respondenten zijn de resultaten in deze paragraaf vooral indicatief.

4.2

Contractactiviteiten en Educatie
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4.1

4

77
4.2.1 Organisatie
Mbo-instellingen kunnen Contractactiviteiten en Educatie op
verschillende manieren organiseren; de activiteiten kunnen centraal
plaatsvinden binnen een zelfstandige unit van de instelling, of de
activiteiten kunnen decentraal geïntegreerd zijn in de diverse afdelingen
of uitvoeringsteams. Uit de resultaten blijkt dat educatieactiviteiten
vooral uitgevoerd worden door een zelfstandige unit (11 van de 13
respondenten). Contractactiviteiten worden voor een deel uitgevoerd door
een zelfstandige unit (4 respondenten) en voor een deel geïntegreerd
in afdelingen of uitvoeringsteams (3 respondenten). Verder geven
respondenten die verantwoordelijk zijn voor Contractactiviteiten aan dat zij
sectoroverstijgend werken (6 respondenten), een enkeling (1 respondent)
richt zich op één sector.

4.2.2 Activiteiten
Aan de respondenten is gevraagd welke activiteiten er uitgevoerd worden
door de afdeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De resultaten hiervan
staan weergegeven in de tabellen 4.1 en 4.2.
Contractactiviteiten
De afdeling Contractactiviteiten houdt zich vooral bezig met korte en lange
bedrijfsopleidingen (6 respondenten), crebo-trajecten (7 respondenten)
en ervaringscertificaten (7 respondenten), maar de helft tot driekwart van
de respondenten noemt ook activiteiten als inburgering (4 respondenten),
re-integratie (5 respondenten) en ervaringsprofielen (4 respondenten).
Tabel 4.1 Contractactiviteiten (n = 7)
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Ja

Nee

Bedrijfsopleidingen kort (tussen de 1 en 3 maanden)

6

1

Bedrijfsopleidingen lang (vanaf 3 maanden)

6

1

Verkorte crebo-trajecten/crebo-trajecten op maat

7

0

Re-integratieactiviteiten

5

2

Inburgering

4

3

Ervaringsprofiel (EVP)

4

3

Ervaringscertificaat (EVC)

7

0

Andere cursussen

4

3

Educatie
Vrijwel alle respondenten van de afdeling Educatie geven aan dat deze
afdeling verantwoordelijk is voor Basiseducatie/Laaggeletterdheid (12
respondenten), Alfabetisering/NT2 (13 respondenten) en Inburgering (13
respondenten). Daarnaast geven 12 van de 13 respondenten ook aan
dat er nog andere cursussen worden gegeven. In de vragenlijst is niet
gevraagd welke cursussen dit zijn.
Niet alle afdelingen Educatie bieden vavo aan; 9 respondenten geven aan
dat dit wel tot het activiteitenpakket behoort en 4 respondenten geven aan
dat dit niet het geval is.

Ja

Nee

Basiseducatie /Laaggeletterdheid

12

1

Alfabetisering / Nt2

13

0

9

4

Inburgering

13

0

Andere cursussen

12

1

Vavo

In de tabellen is te zien dat zowel de afdeling Contractactiviteiten als de
afdeling Educatie inburgering aanbiedt.
4.2.3 Honoreren van opleidingsvragen
Het kan wel eens voorkomen dat een afdeling een opleidingsvraag niet
kan honoreren. Van de afdelingen Contractactiviteiten geven 4 van de 7
respondenten aan dat dit wel eens voorkomt, bij de afdelingen Educatie
geven 9 van de 13 respondenten dit aan. We hebben gevraagd wat de
redenen zijn voor het niet honoreren van een opleidingsvraag.
Contractactiviteiten
In figuur 4.1 staan de antwoorden op deze vraag voor de afdelingen
Contractactiviteiten. De respondenten geven aan dat het niet kunnen
concurreren op prijs, een te geringe flexibiliteit binnen de eigen
organisatie en een te klein aantal kandidaten/deelnemers de belangrijkste
redenen zijn waarom opleidingsvragen niet gehonoreerd kunnen worden
(allemaal 4 van de 5 respondenten).
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Tabel 4.2 Educatieactiviteiten (n = 13)
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Figuur 4.1 Redenen voor het niet honoreren van opleidingsvragen door de afdeling
Contractactiviteiten (n = 4)

Prijstechnisch geen
concurrerend aanbod
van opleidingsactiviteiten
kunnen doen
Te geringe flexibiliteit
binnen de eigen
organisatie
Te weining kandidaten
om opleidingsactiviteiten rendabel aan te
kunnen bieden

Andere reden
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Inhoudelijk geen concurrerend aanbod van
opleidingsactiviteiten
kunnen doen
1
Ja

2

3

4

Nee

Educatie
In figuur 4.2 staan de redenen die respondenten afkomstig van
de afdelingen Educatie aangeven; 8 van de 9 respondenten geven
aan dat een gebrek aan kandidaten ervoor zorgt dat bepaalde
opleidingsactiviteiten niet rendabel aangeboden kunnen worden en 4
van de 9 respondenten geven aan dat de afdeling Educatie in sommige
gevallen prijstechnisch geen interessant aanbod kan doen.

5

Figuur 4.2 Redenen voor het niet honoreren van opleidingsvragen door de afdeling
Educatie (n = 9)

Te weinig kandidaten
om opleidingsactiviteiten
rendabel aan te kunnen
bieden
Prijstechnisch geen
concurrerend aanbod
van opleidingsactiviteiten kunnen doen
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Andere reden

Te geringe flexibiliteit
binnen de eigen organisatie
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Inhoudelijk geen concurrerend aanbod van
opleidingsactiviteiten
kunnen doen
1
Ja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nee

Te weinig kandidaten om opleidingsactiviteiten rendabel te maken en
prijstechnisch geen concurrerend aanbod kunnen doen, zijn daarmee
bij beide afdelingen (Contractactiviteiten en Educatie) de belangrijkste
redenen om vragen niet te honoreren.
4.2.4 Instroommomenten
Net zoals in het survey bij mbo-opleidingen, is ook in dit survey bij
Contractactiviteiten en Educatie gevraagd hoe vaak er ingestroomd kan
worden.
Bij de respondenten die verantwoordelijk zijn voor een afdeling
Contractactiviteiten hebben we specifiek gevraagd naar het aantal
instroommomenten bij korte bedrijfsopleidingen (een tot drie maanden),

lange bedrijfsopleidingen (vanaf drie maanden) en crebo-trajecten op
maat. Alle respondenten geven aan dat deelnemers bij deze opleidingen
op elk moment kunnen instromen.
Respondenten van de afdelingen Educatie geven aan dat er in de meeste
gevallen op elk moment met een opleiding gestart kan worden (8 van de
13 respondenten). De overige respondenten binnen deze groep geven
aan dat dit elke maand (3 respondenten), elk kwartaal (1 respondent) of
elk half jaar (1 respondent) kan.
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Daarnaast is de vraag voorgelegd hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen
het bevestigen van een offerte door de klant en de start van een
opleidingsactiviteit. Bij afdelingen Contractactiviteiten duurt dit bij de ene
helft van de respondenten twee weken tot een maand en bij de andere
helft van de respondenten twee maanden tot een kwartaal. Bij afdelingen
Educatie duurt dit bij 11 van de 12 respondenten twee weken tot een
maand. Bij 1 respondent duurt dit gemiddeld twee maanden.
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4.2.5 Vrijstellingen
Alle respondenten die verantwoordelijk zijn voor Contractactiviteiten
geven aan dat het mogelijk is om vrijstellingen voor bepaalde onderdelen
van de opleiding te krijgen en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een
verkorting van de studieduur van de desbetreffende deelnemer. Vooral
het hebben van een certificaat is een grond om een vrijstelling te geven,
zo is te zien in figuur 4.3. Alle verantwoordelijken voor Contractactiviteiten
geven aan dat ervaringscertificaten geaccepteerd worden en bij 5 van
de 7 respondenten worden deelcertificaten geaccepteerd. Wanneer een
deelnemer in het verleden een vergelijkbare cursus heeft gevolgd, is dit
minder vaak een grond om een vrijstelling toe te kennen; bij 3 van de 7
respondenten in deze groep is dit het geval.

Figuur 4.3 Gronden om een vrijstelling te verlenen bij Contractactiviteiten (n = 7)

Wanneer de deelnemer
een ervaringscertificaat
heeft
Wanneer de deelnemer
een relevant deelcertificaat heeft
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Wanneer de deelnemers
een vergelijkbare cursus
heeft gevolgd

Op een andere grond

1
Ja

2

3

4

5

6

7

8

Nee

Bij de respondenten die verantwoordelijk zijn voor educatieactiviteiten
wordt door een grote meerderheid (10 van de 13 respondenten)
aangegeven dat het mogelijk is om vrijstellingen voor bepaalde onderdelen
van de opleiding te krijgen (zie figuur 4.4). Deze respondenten geven
daarbij aan dat deze vrijstellingen in alle gevallen daadwerkelijk leiden
tot een verkorting van de studieduur van de desbetreffende deelnemer.
Een relevant deelcertificaat is bij alle respondenten in deze groep een
reden om een vrijstelling te verlenen. Verder zijn een vergelijkbare
cursus (8 respondenten) of het hebben van een ervaringscertificaat (7
respondenten) veelgenoemde redenen. En 1 respondent geeft aan dat er
ook op een andere grond vrijstellingen verleend kunnen worden; wanneer
een deelnemer voor een einddoel bepaalde onderdelen niet nodig heeft.
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Figuur 4.4 Gronden om een vrijstelling te verlenen bij educatieactiviteiten (n = 13)

Wanneer de deelnemer
een relevant deelcertificaat heeft
Wanneer de deelnemer
een vergelijkbare cursus
heeft gevolgd
Wanneer de deelnemer
een ervaringscertificaat
heeft

Op een andere grond

2
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Ja

4

6

8

10

12

Nee

4.2.6 Flexibiliteit in leertempo, onderwijsvormen en inhoud
Net zoals in het survey bij mbo-opleidingen, is ook in dit survey gevraagd
naar verschillende aspecten van flexibiliteit op het gebied van leertempo
(organisatorische flexibiliteit) en op het gebied van onderwijsvormen en
onderwijsinhoud (onderwijsinhoudelijke flexibiliteit).
Om bij de uiteindelijke conclusies een vergelijking van Contractactiviteiten
en Educatie met reguliere mbo-opleidingen mogelijk te maken,
presenteren we hier de tabellen in dezelfde vorm als in subparagraaf
3.2.4. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze vergelijking slechts
indicatief kan zijn omdat het aantal respondenten bij Contractactiviteiten
(7) en Educatie (13) klein is. In deze paragraaf zullen vooral de
gemiddelde scores besproken worden, deze kunnen variëren tussen 1
(niet/nauwelijks) en 5 (in zeer hoge mate).

Tabel 4.3 Flexibiliteit in leertempo Contractactiviteiten

Leertempo

%

%

%

%

%

N

Gem.

Sneller doorlopen van
(onderdelen van) de opleiding vanwege voldoende
ervaring/vaardigheden
met als gevolg verkorting
studieduur

0%

14%

71%

14%

0%

7

3.0

Extra aandacht in de
opleiding vanwege
tekorten in kennis en/of
ervaring zonder verlies in
studieduur

0%

29%

57%

0%

14%

7

3.0

‘s Avonds (onderdelen
van) de opleiding volgen

14%

14%

43%

29%

0%

7

2.9

In vakanties doorgaan
met (onderdelen van) de
opleiding

14%

43%

29%

14%

0%

7

2.4

Elk moment de studie
kunnen afronden met een
diploma

14%

29%

57%

0%

0%

7

2.4

In vakanties (onderdelen
van) opleidingen volgen/
afronden

14%

57%

14%

14%

0%

7

2.3

Op andere onderwijsinstelling volgen van (delen
van) de opleiding

33%

17%

33%

17%

0%

6

2.3

Sneller doorlopen van
(onderdelen van) de opleiding vanwege voldoende
kennis met als gevolg
verkorting studieduur

0%

29%

71%

0%

0%

7

2.0

In het weekend (onderdelen
van) de opleiding volgen

67%

0%

33%

0%

0%

6

1.7
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Niet/
In
In zeer
nauwe- beperkte Regel- In hoge hoge
lijks
mate
matig
mate
mate
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Contractactiviteiten
Bij Contractactiviteiten wordt flexibiliteit in leertempo (zie tabel 4.3) het
meest geboden door het bieden van extra aandacht vanwege tekorten in
kennis/ervaring (gemiddeld 3.0), het sneller doorlopen van de opleiding
vanwege voldoende kennis en vaardigheden (gemiddeld 3.0) en de
mogelijkheid tot het ‘s avonds volgen van de opleiding (gemiddeld 2.9).
Daarentegen kunnen Contractactiviteiten slechts in beperkte mate (1.7
gemiddeld) in het weekend gevolgd worden.
In tabel 4.4 staan de scores voor flexibiliteit op het gebied van
onderwijsvormen en inhoud bij Contractactiviteiten vermeld. Deelnemers
van Contractactiviteiten kunnen regelmatig gebruikmaken van vrijheid
op het gebied van keuze voor de locatie van de opleiding (gemiddeld
3.0), keuze voor de mate van begeleiding (gemiddeld 3.0) en keuze van
verschillende modulen (gemiddeld 3.1).
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Tabel 4.4 Flexibiliteit onderwijsvormen en inhoud Contractactiviteiten
Niet/
In
In zeer
nauwe- beperkte Regel- In hoge hoge
lijks
mate
matig
mate
mate
%

%

%

%

%

N

Gem.

Keuze voor de locatie van
de opleiding (thuis, op
school, op de werkplek)

14%

14%

43%

14%

14%

7

3.0

Keuze voor de mate van
begeleiding (veel, weinig)
in de opleiding

0%

29%

57%

0%

14%

7

3.0

Keuze voor werkvormen in
de opleiding (individueel,
groepswerk, project)

14%

57%

14%

0%

14%

7

2.4

Keuze van verschillende
modulen is afgestemd op
wensen/behoeften/
mogelijkheden van het
individu

14%

29%

14%

14%

29%

7

3.1

Deelnemer kan zelf de
volgorde van (onderdelen
van) de leerstof samenstellen (modulair)

14%

43%

29%

0%

14%

7

2.6

Variatie in onderwijsvormen

Variatie in inhoud

Educatie
Tabel 4.5 Flexibiliteit in leertempo Educatie
Niet/
In
In zeer
nauwe- beperkte Regel- In hoge hoge
lijks
mate
matig
mate
mate
%

%

%

%

’s Avonds (onderdelen
van) de opleiding volgen

0%

Sneller doorlopen van
(onderdelen van) de
opleiding vanwege
voldoende ervaring/
vaardigheden met
als gevolg verkorting
studieduur

%

N

Gem.

0%

54%

38%

8%

13

3.5

0%

15%

62%

15%

8%

13

3.2

Sneller doorlopen van
(onderdelen van) de
opleiding vanwege
voldoende kennis met
als gevolg verkorting
studieduur

0%

15%

62%

15%

8%

13

3.2

Extra aandacht in de
opleiding vanwege
tekorten in kennis en/of
ervaring zonder verlies in
studieduur

8%

0%

69%

15%

8%

13

3.2

Elk moment de studie
kunnen afronden met een
diploma

0%

25%

58%

8%

8%

12

3.0

In vakanties doorgaan
met (onderdelen van) de
opleiding

8%

50%

33%

8%

0%

12

2.4

Op andere onderwijsinstelling volgen van (delen
van) de opleiding

44%

33%

22%

0%

0%

9

1.8

In vakanties (onderdelen
van) opleidingen volgen/
afronden

58%

25%

8%

8%

0%

12

1.7

In het weekend
(onderdelen van) de
opleiding volgen

55%

36%

0%

9%

0%

11

1.6
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Leertempo
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Wanneer we kijken naar de flexibiliteit in leertempo bij Educatie (zie
tabel 4.5), is te zien dat relatief veel aspecten hoog scoren; het ’s avonds
kunnen volgen van een opleiding (gemiddeld 3.5), het sneller doorlopen
van de opleiding vanwege voldoende ervaring/vaardigheden of kennis
(gemiddeld 3.2), extra aandacht vanwege tekorten in kennis en ervaring
(gemiddeld 3.2) en het elk moment kunnen afronden met een diploma
(gemiddeld 3.0) komen regelmatig of in hoge mate voor. Enkele aspecten
komen in beperkte mate voor: het in de weekenden volgen van de
opleiding (gemiddeld 1.6), het in de vakanties volgen/afronden van een
opleiding (gemiddeld 1.7) en het op een andere onderwijsinstelling volgen
van delen van de opleiding (gemiddeld 1.8).
Tabel 4.6 Flexibiliteit onderwijsvormen en inhoud Educatie
Niet/
nauwelijks

In beperkte
mate

Regelmatig

In
hoge
mate

In zeer
hoge
mate

%

%

%

%

%

N

Gem.

Keuze voor werkvormen in
de opleiding (individueel,
groepswerk, project)

8%

25%

42%

25%

0%

12

2.8

Keuze voor de mate van
begeleiding (veel, weinig)
in de opleiding

8%

31%

38%

23%

0%

13

2.8

Keuze voor de locatie van
de opleiding (thuis, op
school, op de werkplek)

8%

33%

58%

0%

0%

12

2.5

Keuze van verschillende
modulen is afgestemd op
wensen/behoeften/mogelijkheden van het individu

0%

31%

38%

23%

8%

13

3.1

Deelnemer kan zelf de
volgorde van (onderdelen
van) de leerstof samenstellen (modulair)

31%

46%

23%

0%

0%

13

1.9
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Variatie in onderwijsvormen

Variatie in inhoud

Op een aantal aangeboden aspecten van flexibiliteit is het gemiddelde bij
Contractactiviteiten en de afdelingen Educatie redelijk hoog (gemiddeld
3 of hoger = meer dan regelmatig). Genoemd kunnen worden: sneller
doorlopen activiteiten vanwege voldoende ervaring/vaardigheden,
extra aandacht vanwege tekorten in kennis of ervaring en keuze voor
verschillende modulen afgestemd op de wensen/behoeften van het
individu. Bij Educatie komt een dergelijke score ook nog bij twee andere
aspecten bij leertempo voor en bij Contractactiviteiten bij twee aspecten
onder onderwijsvormen. Kortom: over vrijwel de gehele breedte een
hogere score dan in de mbo-opleidingen.
4.2.7 Belemmeringen en maatregelen bij het flexibel inrichten van een
opleiding
Door middel van open vragen is geprobeerd dieper in te gaan op
belemmeringen die de afdelingen ervaren bij het flexibel inrichten van
opleidingen en de maatregelen die vervolgens genomen worden om deze
belemmeringen (voor een deel) weg te nemen. Deze vragen zijn slechts
door weinig respondenten ingevuld.
Door enkele respondenten van de afdeling Contractactiviteiten wordt
aangegeven dat er niet altijd voldoende capaciteit (deskundige docenten)
beschikbaar is voor een acceptabele prijs. Dit zou onder andere mede het
gevolg zijn van de cao. Ook bij de afdeling Educatie wordt dit door meer
respondenten naar voren gebracht. Als oplossing wordt genoemd het
zoeken naar externe extra capaciteit. Waarom dit onvoldoende gebeurt of
lukt, is niet helemaal duidelijk. Een redelijk aantal respondenten noemt
verder als belemmeringen de bekostiging bij een laag aantal deelnemers.
Als oplossing wordt genoemd het in gesprek gaan met de klant om samen
creatieve, maar legale, oplossingen te bedenken.
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Qua flexibiliteit in onderwijsvormen (zie tabel 4.6) scoort Educatie
gemiddeld, tussen de 2.5 en de 2.8. Bij variatie in inhoud is te zien dat
de keuze van verschillende modulen regelmatig is afgestemd op de
deelnemer (gemiddeld 3.1), maar dat de deelnemer in beperkte mate
(gemiddeld 1.9) de volgorde van modulen kan bepalen.
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Samenvatting en conclusies
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Uit de gegevens over de mate van flexibiliteit bij de afdelingen
Contractactiviteiten en Educatie destilleren we puntsgewijs enkele
belangrijke conclusies. Gezien de geringe respons moeten deze
conclusies vooral als indicatief gezien worden.
1 Bij Contractactiviteiten en Educatie kunnen deelnemers vrijwel altijd
op elk gewenst moment instromen.
2 Als opleidingsvragen desondanks niet gehonoreerd kunnen worden,
ligt dit bij Contractactiviteiten en bij Educatie meestal aan te weinig
kandidaten om de activiteit rendabel aan te kunnen bieden, aan een
te geringe flexibiliteit van de organisatie of geen concurrerend aanbod
kunnen doen.
3 Bij Contractactiviteiten en Educatie kunnen vrijwel altijd vrijstellingen
worden verkregen en leidt dit ook steeds tot een verkorting van de
studieduur. Bij Contractactiviteiten is dat meestal op grond van een
ervaringscertificaat en bij Educatie op grond van een deelcertificaat of
het gevolgd hebben van een vergelijkbare cursus.
4 Bij Contractactiviteiten scoren de meer onderwijsinhoudelijke aspecten
van flexibiliteit redelijk hoog (keuze van verschillende modulen, keuze
voor mate van begeleiding, keuze voor locatie opleiding). Ook het
sneller doorlopen van onderdelen van de opleiding (met verkorting van
de studieduur als gevolg) vanwege voldoende ervaring en voldoende
kennis, komt regelmatig voor. Hetzelfde geldt voor extra aandacht in
de opleiding als gevolg van tekorten in kennis of ervaring. Bij Educatie
komen vooral de meer organisatorische aspecten (leertempo) vaker
voor. Ook hier zien we vaker dat de keuze voor verschillende modulen
is afgestemd op behoeften en wensen.
5 De belangrijkste belemmering (remmers) voor flexibiliteit bij
Contractactiviteiten en Educatie is het hebben van voldoende
capaciteit aan docenten. Door middel van het aanleggen van buffers
probeert men dit op te lossen. Daarnaast speelt de bekostiging bij een
laag aantal deelnemers parten. Hierbij wordt gezocht naar creatieve
oplossingen. Welke dat zijn, wordt niet medegedeeld.
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Over vrijwel de hele linie zijn Contractactiviteiten en Educatie actiever
met de verschillende aspecten van flexibilisering dan de reguliere mboopleidingen. Het gebruik van de verschillende mogelijkheden die er
zijn (ervaringscertificaat, verkorting studieduur) is groter. Belangrijke
knelpunten zijn de beschikbare capaciteit aan docenten en de
bekostiging van opleidingsactiviteiten bij lage aantallen.
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5

Casestudies: remmers en
trekkers voor flexibiliteit

Inleiding
Via casestudies hebben we meer inzicht verkregen in de remmende en
bevorderende factoren rond flexibiliteit. Wat bevordert flexibiliteit? Wat zijn
de obstakels? Uit de vier cases blijkt dat flexibiliteit niet expliciet wordt
gezocht door de opleidingen. Het zijn de omstandigheden, zoals de cultuur/
geschiedenis van de opleiding, de behoeften van het regionale bedrijfsleven
of de wensen van studenten die flexibiliteit stimuleren. Managers en
docenten pikken deze signalen op om er invulling aan te geven.
Om te achterhalen waar de belemmeringen bij flexibiliteit zitten, is
gevraagd een vergelijking te maken met minder flexibele opleidingen.
In dit hoofdstuk worden eerst de kernpunten van de flexibiliteit
beschreven zoals die bij de cases zijn aangetroffen (5.2). In paragraaf
5.3 gaan we in op de trekkers en remmers. We besluiten met enkele
conclusies (5.4).

5.2

Flexibiliteit
De vier meest flexibele opleidingen uit het survey zijn benaderd voor de
casestudies.

Nr.

Instelling

Leerweg

Sector

Naam opleiding

1

Nova College

Bol

Techniek

Elektrotechnische
installatietechniek

2

Drenthe College

Dt-bol

Techniek

Procestechniek

3

Noorderpoortcollege

Bbl

Economie

Bedrijfsleider

4

Friese Poort

Bol

Zorg &
Welzijn

Helpende

Aantal
studenten

Niveau

20

3/4

3

2/3

19

3

178

2
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5.1
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De opleidingen hebben een aantal kenmerken gemeen:
1 Meer instroommomenten
Vanwege de vraag van het bedrijfsleven of van deelnemers kan
op meer momenten worden gestart. Bij de opleiding Helpende in
Sneek kunnen deelnemers elk moment beginnen. Bij de opleidingen
Elektrotechnische installatietechniek en Bedrijfsleider zijn er
meer instroommomenten (mede) afhankelijk van een bepaalde
groepsgrootte en/of is het mogelijk dat deelnemers tussentijds
instromen. Ook bij Procestechniek in Emmen kunnen deelnemers elk
moment starten.
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2 Programma is flexibel
Het onderwijsprogramma bij deze opleidingen is flexibel. Niet de
leerstof is leidend, maar er wordt maatwerk aan de deelnemer
geboden. Bij de intake worden de reeds aanwezige kennis en
vaardigheden geïnventariseerd op basis waarvan een programma
wordt samengesteld. Er is competentiegericht onderwijs
(Beverwijk, Sneek) waarmee de deelnemers aan de hand van de
competentiematrix hun studievoortgang bijhouden. Onderwijs bestaat
uit het uitvoeren van opdrachten (‘prestaties’) waarmee deelnemers
individueel of in kleine groepen werken.
Deelnemers aan de opleiding Procestechniek in Emmen kunnen
het (VAPRO)lesmateriaal zelfstandig doorwerken. Bij de opleiding
Bedrijfsleider wordt bij aanvang van de opleiding in overleg met de
werkgever en aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers
een programma samengesteld.
3 Studieloopbaanbegeleiders
Bij de opleiding Helpende (Sneek) en Elektrotechnische
installatietechniek (Beverwijk) zijn er studieloopbaanbegeleiders
(SLB’ers) die de deelnemers begeleiden. Door het loslaten van het
leerstofjaarklassensysteem is er bij docenten noch deelnemers een
overzicht van waar de deelnemers zich bevinden. De SLB’er houdt
periodiek aan de hand van de competentiematrix de studievoortgang

4 Deelnemer kan vrijstellingen krijgen
In alle vier de cases kunnen deelnemers ‘vrijstellingen’ krijgen die
tot een snellere afsluiting kunnen leiden. Bij de intake worden de
competenties van de deelnemers uitgebreid in kaart gebracht en
wordt, afhankelijk van de eerder verworven competenties, een
maatwerktraject uitgezet.
5 Tussentijdse doorstroom naar opleiding op hoger niveau
Bij alle vier de opleidingen (Helpende in Sneek, Procestechniek
in Emmen, Verkoopmedewerker/Bedrijfsleider in Groningen,
Elektrotechnische installatietechniek in Beverwijk) blijkt dat indien
deelnemers over genoeg capaciteiten beschikken, zij ook tussentijds
naar hogere niveaus kunnen doorstromen.
6 Examen als deelnemer klaar is
Een zesde kenmerk van de flexibele opleidingen is dat de deelnemer
examen doet, indien hij of zij daarvoor klaar is. Bij de 2 opleidingen
met cgo houden de deelnemers in het competentiematrix hun
studievoortgang bij en als de deelnemer er klaar voor is, dan wordt het
examen afgenomen. Niet het programma is leidend. Ook in Emmen
en in Groningen doen deelnemers examen als ze er klaar voor worden
geacht.
Ondanks deze kenmerken blijkt echter ook dat het nog maar incidenteel
voorkomt dat deelnemers met vrijstellingen ‘versneld’ door de opleiding
gaan. Het komt vaker voor dat deelnemers er langer over doen. De
urgentie, zoals die aanwezig is in de WEB en in de bekostiging met de
bonus voor diploma’s, om deelnemers sneller naar het examen te leiden,
hebben we nergens aangetroffen. Het niveau, de eisen en de kwaliteit van
de opleiding dienen geborgd te blijven.
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van deelnemers in de gaten en bespreekt de stand van zaken,
belemmeringen en mogelijkheden.
In Emmen en Groningen zijn er geen speciale functionarissen, maar
wordt de loopbaan van de deelnemers permanent gevolgd door
leraren, mentoren of de schoolleiding.
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5.3

Trekkers en remmers
In het krachtenveld voor het realiseren van flexibiliteit onderscheiden we
trekkers en remmers. Een eerste opstap daarvoor hebben we gemaakt
in hoofdstuk 2. Hier bouwen we dit verder uit op basis van de cases. In
figuur 5.1 is het resultaat ervan weergegeven. We werken dit voor alle
trekkers en remmers vervolgens uit.
Figuur 5.1 Krachtenveld flexibiliteit
Vraag bedrijfsleven/
werkveld

Complexiteit

Vraag deelnemers
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5.3.1 Trekkers

1 Vraag van het bedrijfsleven/werkveld
Het bedrijfsleven heeft een permanente behoefte aan gekwalificeerde
werknemers. We zien dit bij Corus, het grote staalbedrijf, dat het
hele jaar door en niet alleen in september, met verzoeken komt
(toekomstige) werknemers te scholen. De installatietechnische
bedrijven hebben permanent behoefte aan instroom. De opleiding
in Beverwijk speelt hierop in. Ook de start van de opleiding
Verkoopmedewerker en Bedrijfsleider wordt gestuurd door de
behoeften van de winkelketens die hun zittend personeel willen
(bij)scholen. Deze behoefte is niet gebonden aan de jaarlijkse
cursuscyclus van roc’s.
De procestechniek is een flexibele bedrijfstak waar werknemers in
ploegendienst werken. De opleiding heeft zich aangepast aan dit
ritme.
2 Vraag van deelnemers
Bij de opleiding Helpende komt de flexibiliteit vanuit de verlangens
van deelnemers. Er is een groep jongeren die nog niet precies weet
wat ze wil, die elders zijn uitgevallen en deze jongeren kunnen
tussentijds bij deze opleiding terecht. Gezien de populatie deelnemers
vindt de opleiding het belangrijk samen met de deelnemer te zoeken
naar oplossingen.
Uit de cases blijkt dat de niet of minder flexibele opleidingen de
mogelijkheden van de tussentijdse instroom onvoldoende benutten.
Ze houden vast aan het leerstofjaarklassensysteem. De bulk van
deelnemers aan het onderwijs aan jongeren stroomt in september in
en het aanbod bepaalt hier dus de mogelijkheden. Opleidingen die
tussentijdse instroom aanbieden, krijgen meer deelnemers en floreren.
De vraag om tussentijds in te stromen is veel groter dan wordt gedacht
door diegenen die vasthouden aan het leerstofjaarklassensysteem:
voortijdige schoolverlaters, ‘switchers’ van opleiding, diegenen die
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Tot de trekkers horen:
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na een periode van werken de school weer oppakken, diegenen met
maatschappelijke problemen die zijn gestopt en weer willen beginnen.
Het Drenthe College kent vier perioden van negen weken. Nog niet
bij elke opleiding werkt dit optimaal, maar na elke periode kan de
deelnemer zijn studieloopbaan bijsturen, instromen, doorstromen.
Roc’s zouden zich, evenals het Drenthe College, onafhankelijker
kunnen maken van dat ene instroommoment in september.
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3 Cultuur/geschiedenis van de opleiding
Alle case-opleidingen geven aan dat de opleiding al een lange
geschiedenis heeft van vernieuwing. Bij de opleiding Elektrotechnische
installatietechniek (Beverwijk) begon de vernieuwing met MTSPlus, de ontwikkelingen van Digicom met 7 regionale roc’s. Ook
de deelname van meisjes en allochtonen aan de opleiding heeft
stimulerend gewerkt.
De open cultuur van de welzijnssector (Sneek) wordt als een continue
kracht gezien om de opleiding flexibeler te maken. De mensen in de
welzijnssector zijn gewend mee te bewegen met maatschappelijke
ontwikkelingen. De leerstof of het programma is niet leidend en er
wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de deelnemer. In andere
sectoren waar kennis en hiërarchie een belangrijke rol spelen, is dit
minder mogelijk.
De procestechniek als branche is een flexibele bedrijfstak. De
deelnemers werken in ploegendienst waardoor ze bijvoorbeeld niet op
een vaste dag naar school kunnen komen.
4 Visie schoolleiding
Initiatieven tot flexibiliteit komen primair van opleidingen zelf. Uit de
cases blijkt dat steun van ‘bovenaf’ een belangrijke trekker is. Bij het
Nova College was de werkgroep Flexibiliteit een belangrijke steun.
De opleiding voelt zich ‘gedekt’. Bij Friese Poort wordt flexibiliteit
gestimuleerd door de onderwijskundig medewerker van het college
van bestuur. Ook landelijk was er inspiratie van goede voorbeelden.
Het college van bestuur van het Noorderpoortcollege steunt het NCVBconcept, alhoewel dit ook tot op zekere hoogte als concurrentie kan

5 Vraaggerichte docenten
Flexibiliteit kan niet zonder docenten die vraaggericht werken. “Hij
moet zich afvragen wat de leerling, de leerling zijn ouders en het
bedrijfsleven wil. Hij moet leren ‘klantgericht’ te denken. Dit wordt
als de cruciale factor gezien. Bij de opleiding Elektrotechnische
installatietechniek in Beverwijk hebben docenten er nog moeite
mee. In het verleden bood de opleiding een programma aan en
alle deelnemers volgden dit. Nu is er meer de mogelijkheid in
het onderwijsprogramma rekening te houden met de kennis en
vaardigheden van deelnemers, de kenmerken van de stageplek en de
wensen van het bedrijfsleven.”
Ook bij de opleiding Verkoopmedewerker/Bedrijfsleider in Groningen
is de klantgerichtheid van de docenten cruciaal. “Van de docenten in
deze opleiding worden drie dingen geëist:
– flexibiliteit, bereid om maatwerk te leveren;
– beschikbaarheid van zes uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds;
– representatieve kleding.
De opleiding wil gebruikmaken van de reguliere leraren van het
Noorderpoortcollege, maar deze leraren hebben moeite met deze
eisen. Er wordt gestreefd naar een 50/50-verdeling tussen leraren die
via TTC Harderwijk, een bemiddelingsbureau, worden geworven en
leraren van het Noorderpoortcollege.”
Een belangrijk punt is ook dat docenten mee kunnen denken met het
bedrijf. “Uit gesprekken met deelnemers en bedrijfsleiders moeten
docenten voeling krijgen met de problemen uit de praktijk en die om
kunnen zetten in programma-aanbod. Actuele zaken moeten direct
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worden gezien. NCVB biedt onder de vlag van het Noorderpoortcollege
opleidingen aan medewerkers van bedrijven aan.
Het Drenthe College heeft het onderwijs roc-breed in vier perioden
opgedeeld en biedt daarmee een structuur waarmee opleidingen
kunnen inspelen op deelnemersbewegingen.
De onderzochte cases voelen zich door de visie op flexibiliteit
gesteund door de hogere lagen in de organisatie. Ze worden gesteund
waar dat ook kan.
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opgenomen kunnen worden in het programma. Dat wordt zowel door
deelnemers als bedrijven zeer gewaardeerd.”
Bij de opleiding Helpende in Sneek wordt gewezen op de mentaliteit
van docenten. “Ze maken er geen probleem van als er iemand
bijkomt, intern overstapt enzovoort. De loopbaan van de deelnemer is
het uitgangspunt. Het team is niet leerstofgericht, zoals wel bij andere
opleidingen, waar er meer weerstand is tegen het doorbreken van
eisen aan vakkennis.”
Ook bij Procestechniek in Emmen dienen docenten klantgericht te
werken. “Docenten moeten bereid zijn in te spelen op de vraag van
deelnemers. Dat kan soms betekenen dat men de ene week meer
lessen geeft dan de andere. De tijd dat docenten in juni het lesrooster
van het volgend jaar kregen en alles konden plannen, is voorbij. De
inzet is nu afhankelijk van de vraag en docenten moeten bereid zijn
daarin mee te bewegen. De totale lesomvang wordt gerespecteerd.
Men kan dan ook eens een dag ‘vrij’ nemen. In andere opleidingen,
Horeca, zijn er ook docenten die van een tot half tien werken. De cao
biedt geen belemmering wat dit betreft.”
De klantgerichtheid van docenten is mede afhankelijk van de
vernieuwingsgeschiedenis/de cultuur van de opleiding, de steun van
de directie om zich bij te kunnen scholen enzovoort.
6 Beschikbaarheid zelfsturend lesmateriaal
Een zesde trekker is de beschikbaarheid van zelfsturend
lesmateriaal. Dit moet breed opgevat worden. We denken hierbij
aan instrumenten voor intake, EVC, opdrachten voor individuen/
groepjes, competentiematrixen, portfolio’s, leerstof voor zelfstandig
werken, examens. Het gaat ook om informatie over begeleiding en
loopbaanbegeleiding. Als deelnemers individueel of in kleine groepjes
aan opdrachten werken, dan moeten die opdrachten, benodigde
leermiddelen, computers enzovoort er zijn. Onderwijsinhoudelijke
flexibiliteit is hier aan de orde.
De onderzochte cases maken alle gebruik van competentiegericht
onderwijs. Kernelementen zijn hierbij de competentiematrix en het

Uit de ervaringen in de cases blijkt dat het cgo niet altijd onverdeeld
gunstig wordt ontvangen. Dat is een bevestiging van de resultaten
uit het survey waaruit eveneens bleek dat competentiegerichte
opleidingen niet flexibeler zijn.
De competentiegerichte opleidingsstructuur kan voor deelnemers,
vooral in het begin, verwarrend zijn, zo blijkt bij de opleiding Helpende
in Sneek. Dit geldt vooral voor deelnemers die uit het gestructureerde
voortgezet onderwijs komen. Een belangrijke voorwaarde is informatie,
dat wil zeggen een transparant, compleet en volledig overzicht van wat
er mogelijk is en wat kan voor de deelnemers.
Het concept van competentiegericht leren dient helder en transparant
te zijn, zo wordt naar voren gebracht in Beverwijk bij de opleiding
Elektrotechnische installatietechniek. Een tweede probleem bij de
invoering van cgo is het precies vaststellen wat het beheersingsniveau
van de competenties is. Er worden in Beverwijk op dit moment vier
gradaties gehanteerd: eenvoudig/complex en gestuurd/zelfstandig.
De ervaring is dat cgo op dit moment een raamwerk is voor
opleidingen. Per opleiding wordt het verschillend ingevuld. Dat maakt
het niet eenvoudig om te flexibiliseren.
Bij de opleiding Bedrijfsleider in Groningen en bij Procestechniek in
Emmen is men positiever over de invoering van competentiegericht
onderwijs. De verandering ten opzichte van het eindtermengerichte
onderwijs is bij deze twee minder groot dan in Sneek en Beverwijk.
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portfolio van de deelnemer. In het portfolio houdt de deelnemer
bij welke kerntaken, werkprocessen, competenties en benodigde
kennis en vaardigheden zijn doorlopen en welke vorderingen zijn
gemaakt. Vanuit het landelijke kwalificatiedossier van de opleiding
is exact omschreven welke eisen er zijn, wat de kerntaken zijn en
welke werkprocessen op de stage, in de beroepscontext doorlopen
moeten worden. Aan de hand van de voortgang in het portfolio wordt
de opleiding ingericht. Er is een aanbod van theorie, praktijklessen
en workshops waarvoor deelnemers, afhankelijk van de wensen en
behoeften, kunnen intekenen.

101

Kortom, uit de ervaringen in twee cases blijkt cgo nog onvoldoende de
beoogde flexibiliteit te geven:
– transparantie ontbreekt (geen totaaloverzicht);
– onhelder concept;
– reflectie als obstakel;
– onderwijs als proces (zonder vast doel).
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7 Goede, transparante voortgangsregistratie
Een volgende trekker is het hebben van een voortgangsregistratiesysteem met goede informatie voor de begeleiding bij keuzes.
Flexibiliteit betekent het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem.
Deelnemers volgen een op maat gesneden traject. Dan is het van
groot belang dat de voortgang van de deelnemer kan worden gevolgd.
Uit de cases blijkt dat keuzes van deelnemers vaker tot vertraging dan
tot versnelling leiden. Er zijn informatielacunes.
De studieloopbaanbegeleider krijgt een belangrijke taak. We zien dit
bij twee cases. Elke deelnemer bij de opleiding Helpende in Sneek
krijgt een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) toegewezen. Dit is een
van de docenten. De SLB’er is veel meer dan een mentor. Regelmatig
(in het begin wekelijks) zijn er gesprekken over de wensen, behoeften
en mogelijkheden van de leerling.
De SLB’er houdt de ‘vinger aan de pols’. De deelnemer kan ‘spelen’
met de competenties van de opleiding. De SLB’er is niet primair op
versnelling of efficiency van de opleiding gericht. De deelnemer wordt
ook geacht het stuurproces op zich te nemen en is verantwoordelijk
voor de voortgang.
Ook op het Nova College in Beverwijk bij de opleiding Elektrotechnische installatietechniek zijn er naast de docenten
studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) die de deelnemers begeleiden in
de studie. Het zijn voorlopig nog vaak sociaal-emotionele problemen
waar deelnemers tegenaan lopen en waarvoor SLB’ers oplossingen
zoeken. Deze problemen zijn: moeilijk iets op papier kunnen zetten,
te weinig aandacht van het leerbedrijf en huiselijke problemen.
Sommige deelnemers nemen sociale problemen mee (scheiding
ouders, schulden). SLB’ers zorgen ervoor dat deelnemers zich kunnen
focussen op de opleiding.

8 Gebouw
Een laatste trekker die de flexibiliteit bevordert, is de gebouwsituatie.
Flexibel onderwijs vraagt om meer variatie in ruimte (computerlokalen,
open faciliteiten, kleine ruimtes waar groepjes kunnen werken, grotere
ruimtes voor presentaties, werkruimtes voor docenten). In Sneek
(opleiding Helpende) en Beverwijk (opleiding Elektrotechnische
installatietechniek) waren de gebouwen modern ingericht met een
variatie aan ruimtes. Het Noorderpoortcollege biedt met de opleiding
Bedrijfsleider onderwijs op locatie aan.
De bovenstaande acht trekkers kunnen ook als belemmerende factor
werken, bijvoorbeeld als er geen vraag is vanuit het bedrijfsleven naar
meer instroommomenten of als de schoolleiding geen belang hecht aan
vernieuwing. In de cases zijn we deze factoren echter als echte trekkers
tegengekomen.
5.3.2 Remmers
Wat zijn nu de remmers bij flexibiliteit?
We hebben in de cases ook gevraagd naar problemen bij de invoering van
flexibiliteit, om voorbeelden van minder flexibele opleidingen te geven en
om de verschillen aan te geven. Waarom lukt het de een wel en de ander
niet om flexibel te zijn? Wat kunnen we ervan leren? We zijn vier remmers
tegengekomen die opleidingen belemmeren (meer) flexibel te worden.
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De SLB’ers hebben een belangrijke taak voor de deelnemers. Als in
het competentiegericht onderwijs de begeleiding van deelnemers niet
goed is, zo is in hoofdstuk 2 door de sleutelpersonen aangegeven, dan
valt de deelnemer tussen wal en schip en weet de docent het vaak
ook niet meer. Uit de beide cases met de SLB’er wordt dit bevestigt.
De SLB’er is niet primair gericht op studieloopbaanbegeleiding in enge
zin: het ‘snel’ door de studie loodsen van de deelnemer. De taak van
de SLB’er is breder en ook gericht op sociaal-emotionele begeleiding.
De oorspronkelijke taak lijkt hierdoor in het gedrang te komen.
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1 Complexiteit
Het kost veel tijd en energie om uit te zoeken of iets kan of mogelijk
is. Het NCVB-concept in Groningen waarbij bbl-opleidingen op de
werkplek worden aangeboden, is een prachtconcept. De opleiding
heeft echter heel veel tegenstand moeten overwinnen om te starten.
Het gaat om wettelijke regels, om toezicht, om kwaliteitszorg, om
lokalenplanning, om voortgangsregistratie, de overheadverdeling
enzovoort. Met vallen en opstaan heeft men geleerd. Men draait
‘zwarte’ cijfers, maar de risico’s zijn groot. Er wordt gezocht naar een
nieuw bedrijfsmodel dat minder gevoelig is voor verlies. Er moet veel
geregeld worden voor men kan starten. Een bedreiging is bijvoorbeeld
de 300-urenlesnorm in de bbl. Dat zou de doodsteek voor dit concept
zijn.
Bij de opleiding helpende van ROC Friese Poort (Sneek) wordt ook
vaak gewezen op de wettelijke belemmeringen. Er zijn veel regels
(extern, intern) waarover men kan struikelen. Het is aftasten waar
precies de grens ligt. De voorwaarden rond bekostiging zijn scherp. De
850-urennorm, de bpv telt mee, kan soms een probleem zijn als de
deelnemer zijn bpv-uren niet maakt.
Ook uit de case van Beverwijk blijkt dat de regelgeving rond het mboonderwijs omvangrijk is en dat er op elk moment, onverwacht, vanuit
een klein hoekje een stok in het wiel kan worden gestoken. Alle moeite
om een traject op maat aan te bieden, is dan voor niets geweest.
Docenten bijvoorbeeld zijn niet zomaar bereid ‘vrijstellingen’ te geven
voor programmaonderdelen.
Diegenen die hun nek uitsteken voor flexibiliteit, lopen te vaak risico’s
als ze niet voldaan aan een detail op het gebied van regelgeving,
toezicht of organisatie. Andere opleidingen zijn minder bereid dit uit
te zoeken en beginnen niet aan flexibiliteit. “It’s an uphill battle,” zoals
een gesprekspartner vertelde.
Ook bij navraag zijn vaakgenoemde belemmeringen die te maken
hebben met wetgeving en regelingen (cao, urennorm, teldata) voor
flexibiliteit volgens geïnterviewden feitelijk geen echte belemmeringen.
Er moet echter volgens hen in de organisatie wel rekening mee

De 850-urennorm speelt bij de bekostiging een belangrijke rol.
Vanwege allerlei redenen kan een deelnemer (door bijvoorbeeld een
kortere stage dan gepland) niet de 850 uur maken en komt dan niet
voor bekostiging in aanmerking. Er spreekt volgens een geïnterviewde
enig wantrouwen uit vanuit OCW dat een puur kwantitatieve norm
wordt gehanteerd. Op zich hoeft het volgens geïnterviewden geen
invloed te hebben op de flexibiliteit. Er is wel veel ongerustheid over de
300-urennorm in de bbl. In de praktijk betekent dat bij 40 werkweken
deelnemers 7,5 klokuur per week op school aanwezig moeten zijn.
Bbl-deelnemers hebben nu al vaak moeite de school te combineren
met het werk.
De teldata zijn op zich volgens een geïnterviewde geen enkel
probleem voor flexibiliteit. Het geeft alleen oneigenlijke argumenten
om deelnemers die zich aanmelden wel of niet in te laten stromen.
Een onderwijsinstelling die deelnemers wel toelaat, komt financieel
ongunstiger uit dan onderwijsinstellingen die dat niet doen. Een
mbo-instelling kan gewoon in de begroting een verdeling over vier
semesters maken of er rekening mee houden dat zich gemiddeld een
x aantal deelnemers na 1 oktober aanmeldt. Is dat eens een jaartje
heel veel meer, dan moet dat in een volgend jaar gecompenseerd
worden. Dat gebeurt in andere bedrijven ook.
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gehouden worden, er moeten op basis daarvan keuzes gemaakt
worden en in die zin zijn ze een organisatorisch probleem.
Zo wordt bijvoorbeeld de cao vaak genoemd als belemmering. Strikt
formeel is dit niet zo, maar de verworven rechten (vakantie deelnemer
= vakantie personeel) zijn in het onderwijs belangrijk. Bij sommigen
gaan de hakken in het zand als daaraan wordt getornd. Er is steeds
meer het gevoel dat hier soepeler mee om moet worden gegaan en dat
men de speelruimte moet zoeken. Het teamsamenspel speelt hierbij
een grote rol, zo wordt gesteld. “De een wil in de zomer zeven weken,
de ander wil er vier, maar dan wel drie weken verspreid door het jaar.”
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2 Onvoldoende van ratio docenten/deelnemers/de kleine schaal
Een tweede belemmering om meer flexibiliteit in opleidingen te
realiseren, is de docent/deelnemerratio van ongeveer 15 deelnemers,
zo wordt door gesprekspartners enkele keren naar voren gebracht, die
noodzakelijk is om niet verliesgevend te werken. Het geringe aantal
deelnemers van opleidingen laat dan weinig toe. Als de ratio niet wordt
gehaald, laat het niet meer instroommomenten toe. Men ziet al bij
voorbaat af van flexibiliteit omdat de ratio niet wordt gehaald en het
dus verliesgevend is. Dit is een combinatie van bekostiging, ratio en
vraag. De risico’s om tussentijds te starten, zijn zeer groot.
Door meer instroommomenten aan te bieden, kan de noodzakelijke
ratio meer gespreid worden in het jaar. Dit is een ‘kip of ei-vraag’ en
het vereist een structurele investering om zo’n omslag te maken.
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3 Vasthouden aan leerstofjaarklassensysteem/jaarritme
Opleidingen die minder flexibel zijn, houden vaker dan flexibele
opleidingen vast aan het traditionele leerstofjaarklassensysteem,
het programma, de leerstof. De ene opleiding leent zich makkelijker
voor het loslaten van de leerstof dan de andere. Soms is kennis een
voorwaarde. Bij Elektrotechnische installatietechniek lopen docenten
aan tegen het verlies aan vakbekwaamheid en kennis. De installateur
heeft wel degelijk een basiskennis nodig voor de uitoefening van
zijn beroep. Ook bij bijvoorbeeld de zorgopleidingen is kennis van
anatomie voorwaarde om te kunnen functioneren. De zorgopleidingen
zijn minder dan de welzijnsopleidingen bereid te flexibiliseren omdat
ze, ook omdat het werkveld Zorg erom vraagt, vasthouden aan de
kennisbasis.
Bij Procestechniek in Emmen is het leerstofjaarklassensysteem
doorbroken. Toch heeft men geen concessies hoeven doen aan de
vakkennis. De basiskennis is even belangrijk als twintig jaar geleden.
Het kan dus wel.
4 Organisatie (teldata, logistiek)
Een vierde remmer is de organisatorische flexibiliteit. Flexibiliteit
kan pas gerealiseerd worden als aan organisatorische voorwaarden
is voldaan. Ingeschreven deelnemers, ook als ze halverwege het

studiejaar beginnen, dienen de teldatum te passeren. Er moet
voldaan zijn aan logistieke voorwaarden (lokalen, ruimtes, computers
enzovoort). De administratie (ook het leerlingvolgsysteem) dient
optimaal te zijn. Via intranet moeten deelnemers snel op de hoogte
worden gebracht van informatie (tijdstippen, lokalen, examens, uitval
enzovoort). Flexibel onderwijs betekent ook en vooral een flexibele
organisatie.

Samenvatting en conclusies
Alle vier de cases zijn op aspecten flexibel. Er wordt zowel gewerkt aan
organisatorische (meer instroommomenten, vrijstellingen, opstroom,
tussentijdse examinering) als aan onderwijsinhoudelijke flexibiliteit
(studieloopbaanbegeleiding, maatwerk in programma). Sneller door het
programma heeft niet de prioriteit. Andere conclusies zijn:
• opleidingen zijn flexibel door een lange geschiedenis en een cultuur
die dit bevordert;
• ook kleine opleidingen, met weinig deelnemers, kunnen, al is het om
te overleven, flexibel zijn. Flexibiliteit bij kleine opleidingen doet een
groot beroep op de bereidheid van docenten;
• door de smalheid van opleidingen en de versplintering in de
organisatie is het nog nauwelijks mogelijk flexibiliteit te creëren uit
schaalvoordelen (massamaatwerk);
• onderwijs aan jongeren en aan volwassenen laat zich moeilijk mengen.
In het volgende hoofdstuk geven we een korte samenvatting en trekken
we enkele conclusies.
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Samenvatting en conclusie

Inleiding
Het onderzoek naar flexibiliteit in het mbo bestond uit documentanalyse,
gesprekken met sleutelfiguren en mbo-instellingen, twee surveys en
casestudies.
Eerst vatten we de resultaten kort samen. Vervolgens trekken we enkele
conclusies.

6.2

Samenvatting
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6.1

6
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Documentanalyse en gesprekken met sleutelfiguren
• Flexibiliteit is al vanaf de invoering van de WEB (vijftien jaar geleden)
een agendapunt van zowel overheid en intermediaire organisaties als
mbo-instellingen.
• Met name de laatste vijf jaar zijn veel mbo-instellingen zowel
beleidsmatig als op uitvoeringsniveau met (meer) flexibiliteit bezig.
Veel betrokkenen bij zowel de overheid, mbo-instellingen als bedrijven
en instellingen zijn er ook van overtuigd dat meer maatwerk en
flexibiliteit wenselijk en meer nog noodzakelijk (een must) is.
• Klachten over flexibiliteit hebben voornamelijk betrekking op de
eenzijdige gerichtheid van mbo-instellingen op vooral het regulier
onderwijs aan jongeren en de geringe klantgerichtheid. Mboinstellingen zijn zich bewust van deze klachten, maar achten zich
(nog) niet voldoende in staat aan alle wensen van doelgroepen
tegemoet te komen.
• Flexibiliteit kunnen we onderscheiden in een organisatorisch
aspect (instroommomenten, vrijstellingen, leertempo) en een
onderwijsinhoudelijk aspect (begeleiding, modularisering)

• In een aantal opzichten vinden mbo-instellingen zich al
voldoende flexibel (niveaus, leerwegen, Contractactiviteiten).
Onderwijsinstellingen bieden bovendien veel opleidingen aan.
Surveys
• Zowel de organisatorische als de onderwijsinhoudelijke flexibiliteit is bij
Contractactiviteiten en Educatie hoger dan bij de mbo-opleidingen.
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Organisatorische flexibiliteit
– Ruim 40% van de mbo-opleidingen kent meer dan twee
instroommomenten. Dit geldt vooral voor opleidingen in de
Techniek en in de bbl. Bij Contractactiviteiten en Educatie kunnen
deelnemers vrijwel altijd op elk gewenst moment instromen.
– Bij 85% van de mbo-opleidingen kunnen deelnemers vrijstellingen
krijgen. Vrijstellingen leiden echter lang niet altijd tot een verkorting
van de studieduur. Bij Contractactiviteiten en Educatie kunnen
vrijwel altijd vrijstellingen worden verkregen en dit leidt ook steeds
tot een verkorting van de studieduur.
– Ook bij de overige aspecten (’s avonds volgen van opleidingen,
sneller door de opleiding heen, afronden van de opleiding als de
deelnemer klaar is enzovoort) is de flexibiliteit bij Contractactiviteiten
en Educatie hoger dan bij de mbo-opleidingen.
Onderwijsinhoudelijke flexibiliteit
– Wat betreft keuze van werkvormen, keuze van begeleiding, de keuze
van locatie waar het onderwijs gevolgd kan worden en keuze van
modulen, is de flexibiliteit bij Contractactiviteiten en Educatie hoger
dan bij de mbo-opleidingen.
– Belangrijke belemmeringen (remmers) voor flexibiliteit in mboopleidingen zijn volgens respondenten vooral de eigen organisatie
(planning, roostering), het afschaffen van deelcertificaten en het
vasthouden aan het leerstofjaarklassensysteem/het jaarritme.
– Maatregelen die door opleidingen worden ingezet om meer
flexibiliteit te realiseren, zijn vooral gericht op onderwijsinhoudelijke
aspecten van flexibiliteit: inzetten elektronische leeromgeving,
meer klantgericht werken, zich richten op de lokale arbeidsmarkt,

Cases
• Opleidingen zijn flexibel door een lange geschiedenis en een cultuur
die dit bevordert.
• Ook kleine opleidingen, met weinig deelnemers, kunnen, al is het om
te overleven, flexibel zijn. Kleine opleidingen met veel flexibiliteit doen
een groot beroep op de bereidheid van docenten.
• Ervaren belemmeringen gelegen in wet- en regelgeving (urennorm,
cao, bekostiging) blijken vooral organisatorische vraagstukken. Ze zijn
lastig door gebrek aan beleid en leiding binnen de eigen organisatie.
• De mbo-instellingen hebben veel opleidingen, maar elke opleiding
heeft zijn ‘eigen winkel’. Opleidingen profiteren nauwelijks van elkaar.
• Begeleiding van deelnemers en voldoende, adequate en tijdige
informatie voor deelnemers en docenten zijn cruciaal bij het realiseren
van flexibiliteit.
• Het verbinden van onderwijs aan jongeren en onderwijs aan
volwassenen in het beroepsonderwijs wordt als weinig opportuun
gezien. Jongeren en volwassenen laten zich moeilijk mengen.
• De urgentie om deelnemers te ontlasten van onderwijsballast en ze
zo mogelijk ‘versneld’ te kwalificeren, is bij het regulier onderwijs aan
jongeren in het beroepsonderwijs nog niet aanwezig.

6.3

Conclusies
Er wordt in het mbo redelijk hard gewerkt om invulling te geven aan
flexibiliteit. Het blijkt echter ook dat de sector er (nog) niet voldoende
in slaagt om van kansen (EVC, deelcertificaten, competentiegericht
onderwijs), successen te maken. Het mbo weet zich niet makkelijk los
te maken uit de greep van regelgeving en toezicht. Instellingen moeten
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modulair aanbod. Pas daarna komen meer organisatorische
maatregelen: roosteren in dagdelen, meer instroommomenten en
het loslaten van het jaarritme (leerstofjaarklassensysteem).
– De omvang van de opleiding blijkt weinig verschil te maken in de
mate van flexibiliteit; de sector Techniek met relatief veel kleine
opleidingen is minstens zo flexibel als de andere sectoren.
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eigen keuzes maken. Dit vraagt om meer oog voor de wensen van de
verschillende doelgroepen, om leiding en vooral om lef.
De vragen van bedrijven, gemeenten en instellingen hebben vooral
betrekking op kortdurende opleidingen en cursussen, terwijl instellingen
werken vanuit een jaarritme. De reactie van de mbo-instellingen doet ons
denken aan de gevleugelde uitspraak van Henry Ford over de T-Ford: “Wij
zijn zeer klantgericht. Men kan elke kleur auto krijgen die men wil, als die
maar zwart is.” Zo lijken mbo-opleidingen gebonden aan het jaarritme.
Wat nodig is: een kleinere standaard onderwijseenheid (denk aan het
principe van de ballenbak, semesters).
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De oplossingen worden door mbo-instellingen vooral gezocht in
onderwijsinhoudelijke aspecten van flexibiliteit, terwijl deze vermoedelijk
meer gezocht zouden moeten worden in organisatorische aspecten van
flexibiliteit.
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Tot slot
Aan het einde van dit onderzoek kan ook de vraag beantwoord worden
hoe in de toekomst een beeld kan worden verkregen van de mate
van flexibiliteit van opleidingen in het mbo. In dit onderzoek is aan de
hand van relatief korte vragenlijsten een behoorlijk representatief beeld
geschetst van de mate van organisatorische en onderwijsinhoudelijke
flexibilisering voor mbo-opleidingen; voor de afdelingen
Contractactiviteiten en Educatie is een eerste indruk geschetst. De wijze
van benadering van de opleidingen via de colleges van bestuur en de
verantwoordelijken voor opleidingen heeft een goede respons opgeleverd.
De ontwikkelde vragenlijsten kunnen in de toekomst (eventueel met
kleine aanpassingen) dienst doen om nadere analyses te verrichten.
Naast metingen bij alle of een deel van de mbo-instellingen zijn daarbij
ook metingen denkbaar binnen mbo-instellingen. Veel instellingen
hebben immers honderden opleidingen. Dit maakt het mogelijk de
mate van flexibiliteit tussen opleidingen en de belemmeringen en
oplossingsrichtingen die zich daarbij voordoen, te vergelijken.
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Bijlage 1: Geïnterviewde personen/organisaties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. de Bekker, Gemeente Nijmegen Werk en Inkomen
P. Blanco van de Voort, UWV Venlo
J. Bosma en M. Oldenhof, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
T. Harleman, Kion Nijmegen
F. Hengeveld, ROC Eindhoven
J. de Hooge, SZW Projectdirectie Leren & Werken
H. Kempers, MBO Raad
M. Kuiper/F. Snijders, ROC Nijmegen, Contractactiviteiten
M-S. Kok, ROC Nijmegen, Educatie
M. van Kessel, Artefaction
P. Lourens, Ministerie van OCW, directie BVE
J. Schobben, ROC de Leijgraaf
H. Schutte, ROC Twente
L. Teerling, Projectmanager leren en werken Regio Nijmegen/Arnhem
Uitzendbureau Nieuwenhuis Hoogeveen, vestigingsmanager
F. van der Westerlaken, ROC Tilburg

Daarnaast is gesproken met het frontoffice van 10 mbo-instellingen.
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De volgende personen zijn geïnterviewd ten behoeve van het onderzoek:
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Bijlage 2: Tabellen bij rapportage

Tabellen behorend bij hoofdstuk 1
Tabel B1.1 Steekproef en (tussen haakjes) populatie opleidingen, naar sector en leerweg
Sector

Techniek

Economie

Zorg &
welzijn

Groen

Totaal**

Bol

Dt-bol

Bbl

Totaal

Gem. aantal studenten
(populatie)

109

94

60

41

304

(1.394)

(1.609)

(805)

(259)

(4.067)

26

37

46

4

113

(114)

(224)

(193)

(9)

(540)

161

72

26

40

299

(2.454)

(1.008)

(456)

(199)

(4.117)

296

203

132

85

716

(3.962)

(2.841)

(1.454)

(467)

(8.724)

26

38

84

27

39

* Populatie is gebaseerd op 40 gekozen instellingen.
** Van enkele opleidingen is de sector onbekend, vandaar dat totaal niet overeenkomt met eerder gemelde
aantallen.
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Leerweg
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Tabel B1.2 Steekproef en (tussen haakjes) populatie opleidingen, naar sector en niveau
Sector

Techniek

Economie

Zorg &
welzijn

Groen

Totaal*

Niveau
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Totaal

118
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Gem. aantal studenten
(populatie)

22

16

6

6

50

(374)

(179)

(56)

(31)

(640)

119

64

23

28

234

(1660)

(770)

(291)

(115)

(2.836)

76

46

41

20

183

(960)

(782)

(425)

(170)

(2.337)

79

77

62

31

249

(968)

(1.110)

(682)

(151)

(2.911)

296

203

132

85

716

(3.962)

(2.841)

(1.454)

(467)

(8.724)

26

38

84

27

39

* Populatie is gebaseerd op 40 gekozen instellingen.

Tabellen behorend bij hoofdstuk 3

Gemiddelde

SD

De eigen organisatie, planning, roostering

3.3

1.1

Alleen diploma bij volledige crebo-opleiding/verbod op
deeldiploma’s

3.2

1.2

Leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt voor onderwijsorganisatie

3.2

1.2

Cao (inzet personeel, kosten)

3.0

1.3

Urennorm (850 voltijd, 300 deeltijd)

2.9

1.3

Transformatie van de organisatie van aanbodgericht naar
vraaggericht werken

2.9

1.2

Teldatum/teldata

2.8

1.4
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Tabel B1.3 Belemmeringen bij het flexibel inrichten van een opleiding (n = 121)

Transformatie van medewerkers van aanbodgericht naar
vraaggericht werken

2.8

1.2

119

Totaal

2.8

0.7

Gebrek aan draagvlak binnen de organisatie (bereidheid om
te veranderen, onzekerheid)

2.5

1.1

Te veel gericht op initieel onderwijs, te weinig aan onderwijs
aan volwassenen

2.4

1.2

Gebrek aan visie op leven lang leren

2.2

1.1

Totaal

2.8

0.7

Tabel B1.4 Flexibiliteitsscore bij instellingen met relatief veel en relatief weinig belemmeringen
(n = 121 , schaal: 1-5)
Relatief weinig belemmeringen
Gemiddelde
2,2

Relatief veel belemmeringen
Aantal
43

Gemiddelde
1,9

Aantal
42

Tabel B1.5 Maatregelen die genomen zijn om een flexibele opleiding mogelijk te maken
(n = 121)
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Gemiddelde

SD

Inzet ICT voor elektronische leeromgeving

2.6

1.2

Meer klantgericht werken door alle medewerkers

2.6

0.8

Aanbod wordt (meer en meer) bepaald door (lokale) arbeidsmarkt

2.6

1.0

Modulair aanbod/aanbieden van de leerstof in de vorm van modulen

2.5

1.1

Roosteren in dagdelen (morgen/middag/avond)

2.5

1.2

Meer instroommomenten realiseren

2.5

1.2

Afspraken maken over flexibeler inzet van personeel

2.5

0.9

Steeds meer loslaten van leerstofjaarklassensysteem als organisatieprincipe

2.4

1.1

Inzet ICT voor flexibeler roostering en planning

2.3

1.0

Reservering inbouwen bij planning (personeel, lokalen, leermiddelen)

2.3

1.1

Aanbod wordt (meer en meer) bepaald door de vraag van deelnemers

2.3

0.9

Visieontwikkeling op flexibiliteit met alle geledingen in de instelling

2.2

0.9

Grotere teams die verantwoordelijk zijn voor meer opleidingen/deelnemers

2.0

1.0

Visieontwikkeling op de integratie van initieel en postinitieel onderwijs

2.0

1.0

Totaal

2.4

0.6

Tabel B1.6 Flexibiliteitsscore bij instellingen met relatief veel en relatief weinig maatregelen
(n = 121 , schaal: 1-5)
Relatief weinig maatregelen

Relatief veel maatregelen

Gemiddelde

Aantal

Gemiddelde

Aantal

1,8

42

2,3

42

Bijlage 3: Cases

ROC Friese Poort in Sneek, opleiding Helpende Zorg & welzijn, bol, niveau 2

De opleiding Helpende Zorg & welzijn, bol, niveau 2 is gevestigd in een
ultramodern gebouw in Sneek dat anderhalf jaar geleden is geopend.
Opleidingen uit alle sectoren (Techniek, Economie, Zorg & welzijn) van ROC
Friese Poort zijn er vertegenwoordigd. Met kleuren zijn de verschillende sectoren/
branches aangeduid.
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“Wij willen maatwerk leveren. Wij willen elke vraag van de deelnemer honoreren,
zolang het wettelijk kan.”
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De opleiding Helpende is flexibel:
1 Deelnemers kunnen op elk moment instromen.
2 Deelnemers kunnen op elk moment van de opleiding (als ze er klaar voor
zijn) examen doen.
3 De opleiding heeft het leerstofjaarklassensysteem losgelaten en vervangen
door competentiegericht onderwijs. Hierdoor is maatwerk mogelijk. Het
onderwijsaanbod wordt aangepast aan de wensen en behoeften van de
deelnemer. Er wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties.
Deelnemers kunnen tijdens de opleiding permanent hun eigen opleiding
bijsturen. Periodiek, in het begin intensief, zijn er gesprekken met de
studieloopbaanbegeleider (SLB’er).
4 De studieduur is twee jaar, sommigen doen het sneller en sommigen
langzamer.
5 Deelnemers met capaciteiten kunnen tussentijds doorstromen naar een
opleiding op niveau 3 of 4.
De opleiding
De opleiding Helpende is een grote opleiding met veel deelnemers.
Ze volgen twee dagen in de week onderwijs en doen twee/drie dagen
beroepspraktijkvorming. De opleidingsduur is twee jaar. De meeste deelnemers

zijn 16-19 jaar. Ze zijn overwegend afkomstig uit het regulier voortgezet
onderwijs. De abituriënten gaan later werken in onder meer jeugdinstellingen,
welzijnvoorzieningen en verzorgingstehuizen. Er is een dt-bol-variant voor
voornamelijk ouderen. Zo is onlangs de deeltijdvariant aangeboden aan
‘gastouders’ voor wie deze opleiding Helpende verplicht werd.
De opleiding kent geen bbl-variant (vier dagen werken, een dag naar school)
omdat de branche de voorkeur geeft aan de bol.
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Deelnemers
De meerderheid van de deelnemers stroomt in september in. Er is een kleine
tendens dat meer deelnemers zich het hele jaar door melden. Deelnemers
komen binnen met de vraag: “ik wil iets, ik weet nog niet precies wat, kan dit of
dat ook?”
Er is een kleine groep leerlingen die aan de opleiding deelneemt zonder dat
ze ooit een diploma hebben gehaald. Sommigen hebben eerst de opleiding
Zorghulp (niveau 1) gedaan.
Er komen ook leerlingen via gemeente of re-integratie-instellingen. De
bekostigingssystematieken zijn uiteenlopend. De deelnemer staat daarin niet
centraal, maar het verdienen van de bemiddelingsinstellingen.
Het komt soms voor dat jongeren en ouderen in één groep zitten. Ze vormen
eigen groepjes. Jongeren en ouderen mengen niet makkelijk.
Intake
Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan de intake bij de opleiding Helpende
Zorg & welzijn. In eerste instantie wordt nagegaan of de deelnemers de juiste
verwachtingen hebben van de opleiding. De beroepsaffiniteit is een belangrijk
criterium. Vervolgens wordt ook de startpositie van de deelnemer zorgvuldig
in kaart gebracht (waarom kom je nu en wat wil je?) en wordt de opleiding op
maat van de deelnemer gesneden. Er wordt ingegaan op de onderwijsvragen
van de deelnemer en er wordt rekeninggehouden met de eerder verworven
competenties van de deelnemer. De leerstof is niet leidend. Het leren op de
stageplek is ook belangrijk.

Waarom koploper?
Er is een grote variatie aan flexibiliteit in de opleidingen bij Friese Poort. De
opleiding Helpende ligt voor op andere opleidingen. Waarom? Er is, zo blijkt uit
de gesprekken, een aantal redenen:
• Mentaliteit van de zittende docenten. Ze maken er geen probleem van als er
iemand bijkomt, intern overstapt enzovoort. De loopbaan van de deelnemer
is het uitgangspunt. Het team is niet leerstofgericht, zoals wel bij andere
opleidingen, waar er meer weerstand is tegen het doorbreken van eisen aan
vakkennis.
• De visie van de schoolleiding gaat uit van het aanbieden van maatwerk. De
schoolleiding heeft zich daarbij mede laten inspireren door de nota Maatwerk
en flexibilisering, handreikingen voor competentiegerichte opleidingen
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Competentiegericht onderwijs
Elke deelnemer bij de opleiding Helpende krijgt een studieloopbaanbegeleider
(SLB’er) toegewezen. Dit is een van de docenten. De SLB’er is veel meer dan
een mentor. Regelmatig (in het begin wekelijks) zijn er gesprekken over de
wensen, behoeften en mogelijkheden van de leerling. Kernelement is hierbij
het portfolio van de deelnemer. In het portfolio houdt de deelnemer bij welke
kerntaken, werkprocessen, competenties en benodigde kennis en vaardigheden
zijn doorlopen en welke vorderingen zijn gemaakt. Vanuit het landelijke
kwalificatiedossier van de opleiding is exact omschreven welke eisen er zijn en
welke werkprocessen op de stage, in de beroepscontext, doorlopen moeten
worden. Aan de hand van de voortgang in het portfolio wordt de opleiding
ingericht. Er is een aanbod van theorie, praktijklessen en workshops waarop
deelnemers, afhankelijk van de wensen en behoeften, kunnen intekenen.
De SLB’er houdt de ‘vinger aan de pols’. De deelnemer kan ‘spelen’ met de
competenties van de opleiding. Het wettelijk kader blijft, zo wordt benadrukt. De
850-urennorm, de beroepspraktijkvorming telt mee, kan soms een probleem zijn
als de deelnemer zijn bpv-uren niet maakt.
De SLB’er is niet primair op versnelling of efficiency van de opleiding gericht.
De deelnemer wordt ook geacht het stuurproces op zich te nemen en is
verantwoordelijk voor de voortgang.
Nadeel van flexibiliteit: de opleiding trekt ook uitvallers aan die kiezen voor deze
opleiding omdat men tussentijds kan beginnen. Niet altijd beschikken ze dan
over de gewenste beroepsaffiniteit.
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van de MBO Raad (2008). De opleiding kent een lange geschiedenis
van vernieuwing, gestimuleerd door de leiding. De schoolleiding heeft de
teamontwikkeling en scholing gefaciliteerd. De onderwijskundige missie van
Friese Poort wordt onderschreven. De opleiding omarmt competentiegericht
onderwijs. Dit alles is uitgestraald naar de mentaliteitsverandering bij
docenten.
• Lef.
• De cultuur van ‘Welzijn’ is anders dan die van bijvoorbeeld de ‘Zorg’ (de
cultuur van Zorg is hiërarchisch, procedureel, tradities, protocollen) en
andere sectoren. De afdeling Welzijn loopt altijd voorop, oriënteert zich op
vernieuwingen, het werkveld oefent geen druk uit om de overdracht van
kennis centraal te stellen (zoals bij Zorg).
• De gebouwsituatie is bevorderlijk geweest; ultramoderne inrichting.
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Wat kunnen anderen leren als men flexibeler wil worden?
• Als de loopbaan van de deelnemer centraal staat, dan moet de opleiding ook
flexibel zijn. Anders leren = anders organiseren.
• De competentiegerichte opleidingsstructuur kan voor deelnemers, vooral
in het begin, verwarrend zijn. Dit geldt vooral voor deelnemers die uit
het gestructureerde voortgezet onderwijs komen. Een volledig overzicht
van alle informatie van wat er mogelijk is en kan voor deelnemers, is een
aandachtspunt van de opleiding. Ook de competentie-eisen waaraan
deelnemers moeten voldoen, zijn voor hen niet altijd duidelijk. Wanneer
voldoet iemand aan de vereiste competenties? Competentiegericht onderwijs
doet een groter beroep op het planningsvermogen van deelnemers. Ze
moeten veel zelf uitzoeken. De schoolorganisatie kan daar nog beter op
inspelen, zo blijkt uit het gesprek met de deelnemer.
• In het competentiegericht onderwijs kent de opleiding minder vaste
onderdelen dan in het voormalige eindtermengerichte regime. Cgo is niet
productgericht. Het ‘behalen van een competentie’ is vager dan het behalen
van een voldoende voor een vak. Daar moeten deelnemers en docenten aan
wennen. Een deelnemer kan verward raken. Er is veel aandacht voor het
proces.
• Leraren voelen vaak wel een spanning tussen maatwerk en de wettelijke
vereisten. De wettelijke eisen omtrent taal, rekenen, Nederlands,
burgerschap, kennisvakken. Dit betekent vaak het aftasten van de grens.

•
•
•

Het moet organiseerbaar zijn om draagvlak bij docenten te creëren.
De bekostiging moet goed in orde zijn.
De schoolorganisatie moet er klaar voor zijn.
Er is een grote variatie aan flexibilisering per opleiding binnen ROC Friese
Poort.

Hoe kan dit ook bij anderen?
• Flexibilisering komt niet uit de lucht vallen. Voor een deel is het ook een
toevallige combinatie van omstandigheden. Er moet een geschiedenis van
vernieuwingsgerichtheid zijn, commitment aan ‘maatwerk en flexibilisering’
en de opleidingscultuur moet zich ervoor lenen.
• De schoolleiding moet erachter staan met missie, visie, faciliteiten.
Belemmerend zijn: wettelijke eisen, bekostiging, beoordelingscriteria
competenties, vakkenniseisen vanuit het werkveld.
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•
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Kosten: niet expliciet. Men heeft geen specifieke investeringen gedaan om
flexibel te worden.

Nova College in Beverwijk, opleiding Middenkader Engineering
technicus elektrotechniek (bol-3/4). Er zijn twee differentiaties:
Automatiseringstechniek (AT) en Elektrotechnische installatietechniek
(EIT)
“Flexibilisering vereist dat de docent vraaggericht denkt. Hij moet zich
kunnen verplaatsen in wat de leerling, de leerling zijn ouders en het
bedrijfsleven wil. Hij moet klantgericht zijn.”
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De opleiding Elektrotechnische installatietechniek van het Nova College
is in Beverwijk gevestigd samen met opleidingen als Procestechniek,
Werktuigbouw en andere. De deelnemers krijgen vanaf het derde jaar
twee dagen les en doen drie dagen beroepspraktijkvorming. In het eerste
en tweede jaar zit telkens een periode van een half jaar gedurende
twee dagen per week bpv. Corus, het internationale staalbedrijf, is een
belangrijke partner, evenals een groot aantal installatiebedrijven.
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De opleiding Elektrotechnische installatietechniek is flexibel:
1 Er zijn meer dan twee instroommomenten, in principe kan een
deelnemer elk moment instromen, meestal wel in groepsverband.
2 Door competentiegericht leren is er een flexibel inhoudelijk
onderwijsaanbod voor elke student. Er zijn ‘prestaties’, opdrachten,
waaraan deelnemers in groepsverband of individueel werken.
3 Door zelfstandig werken kan het tempo van de opleiding en het
curriculum door de individuele deelnemers worden bepaald. In de
praktijk doen deelnemers er meestal langer over. Incidenteel studeren
deelnemers sneller af.
4 Vrijstellingen zijn mogelijk. Bij een eventuele ‘overstap’ van een andere
instelling wordt het niveau van de deelnemer ingeschat. De houding
van de deelnemer is naast kennis ook belangrijk hierbij.
Waarom is de opleiding flexibel?
Er zijn vijf factoren die een positieve invloed hebben op de flexibilisering
bij Elektrotechnische installatietechniek:
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1 Het Nova College hecht op bestuursniveau groot belang aan
flexibilisering. Er is een Werkgroep Flexibilisering die ‘van bovenaf’
flexibiliseringscenario’s ontwikkelt. Dit op basis van het strategisch
beleidsplan 2008-2011 van het Nova College. Hierin staat de
individuele loopbaan van de cursist centraal en wordt het accent
gelegd op individueel leren. Een voorwaarde hiervoor is flexibiliseren
van het onderwijs. In de werkgroep worden de mogelijkheden en
grenzen geschetst. Bij de ontwikkeling van de visie in de werkgroep
werd gekeken op welke wijze flexibilisering al dan niet een bijdrage
levert aan een effectief en efficiënt leerproces van cursisten. De
volgende vragen stonden daarbij centraal:
– Kunnen (jonge) cursisten zelf kiezen? Weten ze wat ze willen leren?
Weten ze hoe ze willen leren?
– Wat betekent flexibel onderwijs voor het groeperen van cursisten en
welke invloed heeft dat op het leerproces?
– Welke mogelijkheden zijn er voor didactische differentiaties en wat
vraagt dat van docenten?
– Wanneer en in welke mate moeten keuzemogelijkheden aan
cursisten geboden worden?
2 Het bedrijfsleven, in Beverwijk met name Corus, heeft een
permanente, grote behoefte aan vakmanschap. Vanuit Corus is er
het hele jaar door en niet alleen in september, een verzoek potentiële
werknemers te scholen. Naast in september starten er meerdere
momenten in het jaar opleidingstrajecten. De opleiding hecht eraan
hierop in te spelen.
3 De docent begeleidt de leerling in het onderwijsproces. Naast de
docenten zijn er ook studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) die de
deelnemers begeleiden in de studie. Problemen waar deelnemers
tegenaan lopen, zijn: moeilijk iets op papier kunnen zetten, te weinig
aandacht van het leerbedrijf en huiselijke problemen. Sommige
deelnemers nemen sociale problemen mee (scheiding ouders,
schulden). SLB’ers zorgen ervoor dat deelnemers zich kunnen
focussen op de opleiding.
4 Vernieuwing in het technisch onderwijs kent een lange geschiedenis:
MTS-Plus, de ontwikkeling van Digicom (voortgangssysteem)
met zeven roc’s uit de omgeving. De afgelopen twintig jaar is het
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technisch onderwijs in deze regio enorm in ontwikkeling, ook
door het aantrekkelijk te maken voor meisjes en voor migranten.
Flexibilisering van de technische opleidingen kan een bijdrage aan de
aantrekkelijkheid leveren.
5 Het lesmateriaal wordt steeds meer regionaal ontwikkeld. In
het verleden was het de SOM/VEV, later Kenteq, die landelijk
cursusmateriaal ontwikkelde. Tegenwoordig ontwikkelen instellingen
samen eigen materiaal. Dit maakt flexibilisering beter mogelijk.
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Kritische factoren
1 Flexibilisering vereist dat de docent vraaggericht denkt. Hij moet zich
afvragen wat de leerling, de leerling zijn ouders en het bedrijfsleven
wil. Hij moet leren ‘klantgericht’ te denken. Dit wordt als de cruciale
factor gezien.
In het verleden bood de opleiding een programma aan en alle
deelnemers volgden dit. Nu is er meer de mogelijkheid rekening te
houden met de mogelijkheden van deelnemers, de mogelijkheden op
de stageplek, de wensen van het bedrijfsleven. Veel docenten hebben
hier nog moeite mee.
2 Het concept van competentiegericht leren dient helder en
transparant te zijn. Op dit moment is dat nog niet het geval. Als
tien docenten wordt gevraagd wat het is, dan krijgt men tien
verschillende antwoorden, zo wordt gesteld. Met de invoering van
competentiegericht onderwijs is men mogelijk te hard gelopen,
zo zegt de teamleider. Veel docenten maken zich zorgen over de
vakbekwaamheid die door de invoering van competentiegericht
leren (cgl) onder druk komt te staan. Daarom is men nu bezig met
het vaststellen van de basiskennis die nodig is voor het beroep.
Van de vele kennis die voorafgaande aan de invoering van cgl werd
overgedragen, was maar 20% direct toepasbaar. Daar wil men niet
naar terug. De elektrotechnicus moet wel kunnen beschikken over
de basiskennis die nodig is. Voor de docenten die het vak willen
overdragen, is dit een opluchting. “Kan dat ook?” Men is nu bezig die
basiskennis te formuleren.
Een tweede probleem bij de invoering van cgl is het precies vaststellen
wat het beheersingsniveau van de competenties is. Er worden
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op dit moment vier gradaties gehanteerd: eenvoudig/complex en
gestuurd/zelfstandig. In de praktijk is het echter zo dat die niveaus
samenhangen met het leerjaar. De beoogde flexibiliteit, versnelling in
tempo, is daarmee nog niet bereikt.
De ervaring is dat cgl op dit moment een raamwerk is voor
opleidingen. Per opleiding wordt het verschillend ingevuld. Dat maakt
het niet eenvoudig om te flexibiliseren.
3 Een goed, transparant systeem van voortgangsregistratie
is onontbeerlijk bij flexibilisering. Deelnemers, docenten,
studieloopbaanbegeleiders, coördinatoren moeten in één oogopslag
zien waar de deelnemer zich bevindt en of er sprake is van vertraging.
4 Naast individuele flexibilisering (de mogelijkheid van de deelnemer
een eigen programma samen te stellen) is het ook belangrijk dat er
een groepsproces is, dat er waarden en normen ontwikkeld worden,
dat opvoeding en het ontstaan van een beroepsidentiteit mogelijk is.
Sommige deelnemers kampen met sociaal-emotionele problemen,
waarvoor aandacht en stabiliteit nodig is.
Het is ook niet meer vanzelfsprekend dat deelnemers respect
voor kennis of een beroep hebben. Deelnemers zijn niet meer
vanzelfsprekend trots dat men elektrotechnicus wordt, zoals dat
vroeger was. Voor veel deelnemers is de opleiding slechts een van de
vele identiteiten. Baantje, uitgaan, contacten via de mobiele telefoon
enzovoort zijn voor deelnemers veel belangrijker dan de opleiding.
Het groepsproces is belangrijk in de ontwikkeling van de (beroeps)identiteit.
5 Flexibilisering kent ook randvoorwaarden als het halen van de ratio
(voldoende deelnemers bij de inzet van docenten), teldata (diegenen
die later dan de officiële teldatum beginnen, moeten wel door de
teldatum), logistiek (zijn er voldoende ruimtes, leraren, begeleiders
enzovoort).
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Wat kunnen anderen leren?
1 Bij flexibilisering is het belangrijk aandacht te besteden aan de
‘klantgerichtheid’ van docenten.
2 Op zich is cgo niet flexibeler dan het eindtermengerichte onderwijs.
Docenten maken nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden
(vrijstellingen, beheersing van niveau beoordelen). In de praktijk
ontstaat er door flexibiliteit juist vaker vertraging voor deelnemers
dan versnelling. Het systeem, de SLB’er en de deelnemer voelen de
urgentie daarvan nog niet.
3 Besteed aandacht aan de ‘zorgen’ die bij leraren leven rond
flexibilisering: vakmanschap, groepsproces en (beroeps)
identiteitsontwikkeling, beoordeling beheersing competenties.
4 Flexibilisering kan als aan condities is voldaan: behalen van de ratio,
bekostiging voor diegenen die na 1 oktober beginnen, logistiek.
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Noorderpoortcollege, Groningen, opleiding Bedrijfsleider, bbl, niveau 3

Er zijn landelijk vijf roc’s (Noorderpoort, Rijn IJssel, Tilburg, Eindhoven
en Nova) die samen in het Nationaal Consortium van Bedrijfsgroepen
(NCVB) opleidingen aan het bedrijfsleven aanbieden. In het begin waren
dit vooral opleidingen uit de sector Economie (Verkoopmedewerker
en Bedrijfsleider). Daarnaast is uitbreiding gezocht in Transport, Zorg,
Beveiliging en Horeca. Techniek staat nog op de lijst. Uiteindelijk wil men
het concept roc-breed ‘uitrollen’.
Vanuit vragen uit het bedrijfsleven (dit zijn vooral verkoopketens als
Praxis, HEMA, Trekpleister, Gamma en anderen) is ROC Tilburg zo’n acht
tot tien jaar geleden begonnen met het aanbieden van de reguliere bblopleiding Verkoopmedewerker aan de medewerkers van die bedrijven.
Daarvoor had men wel landelijke dekking nodig. Zo zijn vijf roc’s
samengekomen die ieder een regio verzorgen. Het Noorderpoortcollege
verzorgt het gebied van Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van
Overijssel. In deze regio zijn er jaarlijks zo’n 500 tot 600 deelnemers en
verwacht wordt door te groeien naar 1.000. Landelijk gaat het om 7.000
deelnemers.
De opleiding Verkoopmedewerker is een reguliere tweejarige opleiding
(met crebonummer) en sommigen gaan een jaar door met de reguliere
opleiding tot Bedrijfsleider op niveau 3. De deelnemers werken en volgen
één dag per twee weken de opleiding, meestal in een locatie nabij hun
werkplek (kantine, ruimte in de omgeving). Docenten worden voor 90%
aangetrokken van het TTC Harderwijk, een bemiddelingsbureau. Men
streeft ernaar dat in de nabije toekomst 50% van de docenten vanuit het
Noorderpoortcollege worden gerekruteerd.
De opleiding start als er zo’n vijftien deelnemers voor een groep zijn. Van
deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid geëist. De werkgever
hecht hieraan en het is een eis vanwege het minimale urenaantal dat men
les krijgt.
Het programma is maatwerk waarbij de landelijke kwalificatie-eisen naast
die van de wensen van het bedrijf worden gelegd.
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“Ik had dit veel eerder moeten doen.”
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Deelnemers zijn werknemers van 18-65 jaar. Het eerder behaald
onderwijsniveau van de deelnemers is zeer uiteenlopend. Sommigen
hebben nooit een diploma in het voortgezet onderwijs gehaald. Soms zijn
er deelnemers uit het buitenland met weinig onderwijservaring.
De kwaliteitshandhaving is belangrijk en wordt vooral door de roc’s
aangestuurd. De opleiding wil garant staan dat de deelnemers het niveau
beheersen. Het is niet zo dat omdat het bedrijfsleven de deelnemers
financiert, er een diploma wordt weggegeven.
De opleiding levert de bpv-docent en op de werkplek wordt de deelnemer
bij het uitvoeren van de opdrachten begeleid door de praktijkopleider van
het bedrijf. De praktijkopleiders dienen gecertificeerd (KC Handel) te zijn.
De bpv-begeleider gaat per jaar drie à vier keer naar de bedrijven om te
kijken hoe het met de deelnemer gaat en zorgt voor de begeleiding van de
praktijkopleider.
132
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Het is een prachtconcept dat aanleunt tegen het contractonderwijs. Tot op
zekere hoogte is het ook een concurrent van het Noorderpoortcollege.
Waarom flexibel?
1 De deelnemers kunnen op vier à vijf momenten instromen. Er wordt
een carousselmodel gehanteerd. Dat wil zeggen dat de opleiding
zeven deelkwalificaties in twee jaar kent en kandidaten bij de start van
een nieuwe deelkwalificatie instromen. De enige voorwaarde is dat er
in de totale groep minimaal vijftien deelnemers zijn in verband met de
leerlingenratio. De bedrijven bieden dit meestal aan.
2 Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op zowel de wensen van
het bedrijf als de mogelijkheden van de deelnemers. Bij aanvang
worden de competenties van deelnemers uitgebreid in kaart gebracht
(wat kan men en welke diploma’s heeft men) en afhankelijk daarvan
krijgen studenten vrijstellingen. Vaak krijgen studenten vrijstelling
voor deelkwalificatie 208, branchekennis of er wordt gezorgd voor een
vervangende, specifieke cursus (bijvoorbeeld bij AS Watson opleiding
Aankomend drogist). Zo zijn er ook meerdere onderdelen waarvoor
‘vrijstellingen’ gegeven kunnen worden.
Het onderwijsaanbod bestaat uit een boekwerk waarin opdrachten
staan die ze op de werkplek uitvoeren. Ze hoeven niet alles te doen

Reden om flexibel te zijn
1 Inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven. Een aantal
winkelbranches heeft de behoefte het verkooppersoneel te scholen.
De deelnemers volgen een reguliere bbl-opleiding waarbij de inhoud
wordt afgestemd op de behoeften van het bedrijf.
2 Inspelen op de behoefte van deelnemers. De deelnemers zijn
volwassenen. De opleiding komt naar de deelnemers toe. De opleiding
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om examen te doen. Zwakkere deelnemers kunnen er langer dan twee
jaar over doen voordat ze opgaan voor het examen.
Inmiddels zijn de opleidingen competentiegericht. Hierdoor kan nog
beter worden ingespeeld op behoeften van werkgevers en van de
deelnemer. Het afschaffen van de deelkwalificaties wordt niet als een
belemmering gezien, integendeel.
3 Het examenmoment wordt afgestemd op de student. Het examen
wordt afgenomen wanneer de opleiding vindt dat de deelnemer aan
de competentie-eisen voldoet. Dit wordt afgecheckt in een zogenoemd
reflectiegesprek met de directie van de opleiding. Zo vergewist men
er zich van dat de deelnemer ook daadwerkelijk gekwalificeerd is.
Daarna volgt het schriftelijk examen.
De opleiding is verder flexibel bij de examinering. Het komt
bijvoorbeeld voor dat een groep in verband met de werktijden (van
negen tot zes uur) overdag geen examen kan doen. Dan wordt
het schriftelijk examen van half acht ‘s ochtends tot half negen
afgenomen.
Vakanties door de opleiding worden opzij gezet als het in het belang is
van deelnemer of bedrijf.
4 Doorstroom naar hogere opleiding. De meeste deelnemers zijn
onzeker over hun competenties als de opleiding Verkoopmedewerker
op niveau 2 start. Telkens blijkt dat deelnemers meer kunnen dan
verwacht en een deel stroomt zelfs door naar de hogere opleidingen,
zoals Bedrijfsleider op niveau 3 of zelfs 4.
Voor veel deelnemers is het een ontdekking dat ze meer kunnen dan
ze ooit dachten: “Ik had dit veel eerder moeten doen.” Sommigen zien
opeens dat het bedrijfsleiderschap tot de mogelijkheden behoort. Het
stimuleert tot variatie in taken.
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wordt op locatie gegeven. Van docenten wordt verwacht dat ze flexibel
zijn. In het programma wordt rekening gehouden met de competenties
van de deelnemers er wordt rekening gehouden met de werktijden van
de deelnemers.
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Cruciaal
1 De klantgerichtheid van de docenten is cruciaal. Van de leraren
worden drie dingen geëist:
– flexibiliteit;
– beschikbaarheid van zes uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds;
– representatieve kleding.
De opleiding wil gebruikmaken van de reguliere leraren van het
Noorderpoortcollege, maar deze leraren hebben moeite met deze
eisen. Er wordt gestreefd naar een 50/50 verdeling tussen leraren die
via TTC Harderwijk, een bemiddelingsbureau, worden geworven en
leraren van het Noorderpoortcollege.
Een belangrijk punt is ook dat docenten mee kunnen denken met
het bedrijf. Uit gesprekken met deelnemers en bedrijfsleiders moeten
docenten voeling krijgen met de problemen uit de praktijk en die om
kunnen zetten in programma-aanbod. Actuele zaken moeten direct
opgenomen kunnen worden in het programma. Dat wordt zowel door
deelnemers als bedrijven zeer gewaardeerd.
2 De organisatie moet erop ingericht zijn. Planning, informatie,
programma, lesrooster, studievoortgang, convenant belastingen
enzovoort, moeten optimaal bijgehouden worden. Deelnemers moeten
via internet met de opleiding kunnen communiceren. Dit is allemaal
uitstekend op orde en de opleiding krijgt van de Belastingdienst in
verband met de WVA hiervoor complimenten. De organisatie moet
ingericht zijn op flexibele deelnemers, locaties en docenten. Je moet
één kunnen zijn met het bedrijf.
Er is een groeiend aantal deelnemers, maar het organisatieconcept
vraagt om aanpassing. Er wordt nu nog te veel uit de ‘losse pols’ en te
weinig als ‘zelfstandig’ bedrijf gewerkt. Verder vraagt het concept om
aanpassing van de bekostigingsregels, die men binnen roc’s hanteert.
Het gaat voornamelijk om de overheadkosten. Die romen een
behoorlijk bedrag van de inkomsten af, terwijl er geen gebruik wordt

Wat kunnen anderen ervan leren?
1 Flexibel leren werken.
2 Goede relatie met het bedrijfsleven. Klanten werven, aansluiting
zoeken bij wensen bedrijfsleven.
3 Goede administratie, intranet.
4 Maak gebruik van de mogelijkheden van bedrijfsopleidingen.
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gemaakt van lokalen enzovoort van het Noorderpoortcollege. De huur
van externe ruimte moet ook nog eens betaald worden.
3 Teldatum. Leerlingen die later worden ingeschreven, moeten wel een
keer door de teldatum. Het is gunstig dat er nu twee teldata zijn.
4 Het is belangrijk dat de onderwijsinstelling beschikt over de juiste
crebo-nummers. Stel een bedrijf wil een opleiding, dan moet het roc
ook over de corresponderende crebo-opleiding beschikken.
5 De 300-urennorm in de bbl zonder meetelling van de bpv zou het
concept onmogelijk maken. Het is eenvoudigweg onmogelijk dit
aantal te halen. Verder heeft deze doelgroep over het algemeen veel
werkervaring, wat ook minder lessen vraagt.
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Drenthe College in Emmen, opleiding Procestechniek, dt-bol, niveau 2
en 3
“Zorg voor geschikt lesmateriaal. Veel opleidingen hebben dat niet en
kunnen dus ook niet flexibel zijn.”
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De dt-bol-opleiding Procestechniek is een middenweg tussen de bbl- en
de bol-variant. De doelgroep bestaat uit oudere werknemers (20-35 jaar)
zonder een arbeidscontract in de procestechniek. Ze ambiëren een baan
aldaar. Vaak combineren ze de opleiding met een baan elders. Gedurende
het opleidingstraject gemiddeld na één jaar, lukt het de meesten een baan
te vinden en worden het bbl-deelnemers.
Het reguliere bol-traject mikt op 16-17-jarigen en het bbl-traject op
volwassenen die al in de procestechniek werken.
Er zijn grote verschillen tussen de 16-17-jarigen en de ouderen in het bbltraject. Deze groepen zijn niet te mengen. Jongeren hebben behoefte aan
een pedagogische benadering. Ze hebben gekozen voor Procestechniek
maar willen soms ook switchen. Ouderen kiezen bewust voor deze
opleiding en dan wordt de ballast uit het programma gehaald.
Mate van flexibiliteit van opleiding Procestechniek
1 Deelnemers kunnen elk moment instromen.
2 Deelnemers werken voor de theorie met lesmateriaal van de VAPRO
dat hen in staat stelt grotendeels zelfstandig te werken.
3 Er wordt voor deelnemers een maatwerktraject samengesteld. Het zijn
volwassenen die individueel werken en vaak al een behoorlijke eigen
bagage van hun werk meenemen. Er worden vrijstellingen gegeven op
basis van EVC.
4 Deelnemers kunnen, indien ze over de capaciteiten beschikken,
doorstromen naar hogere niveaus.
5 Deelnemers kunnen in overleg examen doen als ze er klaar voor zijn.
Opleiding
De dt-bol-deelnemers volgen de lessen gecombineerd met de bbldeelnemers. Procesoperators werken in meerderheid in ploegendienst en
daardoor is het onmogelijk hen een vaste dag naar school te laten komen.

Waarom flexibel?
De belangrijkste bevorderende factor is de vraag van het bedrijfsleven.
Het is mogelijk deelnemers elk moment in te laten stromen vanwege het
zelfinstruerende lesmateriaal. Dit is zodanig opgezet dat deelnemers de
leerstof zelfstandig door kunnen werken. Docenten zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden en om instructie te geven.
Veel andere opleidingen in de Techniek hebben dergelijk materiaal niet.
Het zelf ontwikkelen van lesmateriaal is zeer kostbaar.
Een tweede bevorderende factor is de structuur van het Drenthe College.
In principe wordt er roc-breed gestreefd naar vier instroommomenten.
Het hele onderwijs is opgedeeld in perioden van negen weken. Niet elke
opleiding slaagt erin de vier instroommomenten aan te bieden. Dat hangt
af van de vraag. In ieder geval kan er altijd in september en februari
worden gestart.
Binnen Procestechniek is het mogelijk dat deelnemers bijvoorbeeld
na twee weken in een periode alsnog instromen. Dat hangt overigens
ook van de deelnemers af. Soms wordt ook geadviseerd bij een nieuw
instroommoment te beginnen.
Het leerlingvolgsysteem is erop ingericht dat deelnemers elke periode
hun eigen pakket samenstellen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van
het programma Educator. De pilotfase is uitgevoerd binnen een aantal
bol-opleidingen en in het volgend schooljaar zullen veel opleidingen
hierbij aansluiten. Het onderwijs is in het pakket beschreven en de
studievoortgang kan in Educator worden gevolgd. Een student kan in
Educator ook kiezen voor eventuele onderwijseenheden van andere
opleidingen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat deelnemers een onderdeel als
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Er zijn twee dagen per week docenten beschikbaar om theorielessen te
volgen. Het gaat om groepen van zo’n tien tot achttien deelnemers.
In het verleden heeft men ook wel ’s avonds lessen gegeven voor de
deelnemers in ploegendienst. Daar is men vanaf gestapt omdat de
belangstelling niet groot was en het niet efficiënt is om een schoolgebouw
voor een kleine groep deelnemers open te houden. De regelgeving eist
bijvoorbeeld dat er een conciërge aanwezig is.
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ondernemersvaardigheden volgen bij een andere opleiding binnen het
Drenthe College.
Een derde bevorderende factor is de beschikbaarheid van docenten.
Docenten moeten bereid zijn in te spelen op de vraag van deelnemers en
bedrijven. Dat betekent dat men de ene week soms meer lessen geeft dan
de andere.
De tijd dat docenten in juni het lesrooster van het volgend jaar kregen en
alles konden plannen is voorbij. De inzet is nu afhankelijk van de vraag en
docenten moeten bereid zijn daarin mee te bewegen. De totale lesomvang
wordt gerespecteerd. Men kan dan ook eens een dag ‘vrij’ nemen.
In andere opleidingen, Horeca, zijn er ook docenten die van één tot half
tien werken. De cao biedt geen belemmering wat dit betreft.
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Competentiegericht onderwijs
Er is competentiegericht onderwijs ingevoerd. De basiskennis zoals die
er tijdens de eindtermen was, wordt nog steeds overgedragen. Wat dat
betreft zijn er weinig ‘concessies’ aan de vakkennis gedaan. Wel wordt
meer dan in het verleden geprobeerd de theorie in de praktijkcontext te
plaatsen. Er leiden door competentiegericht onderwijs nu meer wegen
naar Rome.
Hoewel de deelkwalificaties zijn afgeschaft, doen deelnemers nog steeds
examens in onderdelen. Om examen te doen, moeten ze laten zien dat ze
het totaal aan werkprocessen en kerntaken beheersen. De werkprocessen
of kerntaken zijn niet als aparte certificeerbare eenheden te behalen.
De flexibiliteit in de opleiding hangt sterk samen met de flexibiliteit die
werken in de procestechniek met zich brengt. Procestechnici werken
overwegend in ploegendienst en zijn gewend op vreemde uren te werken.
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Wat kunnen anderen leren:
1 Zorg dat er goed lesmateriaal is.
2 Wees pragmatisch.
3 Betrek het bedrijfsleven erbij.
4 Maak gebruik van het nieuwe werkverdelingsbeleid voor docenten,
geef de docenten de ruimte om het werk samen te verdelen op basis
van duidelijke kaders.
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Aoc
Bbl
Bol
Bpv
BRON
Bve
Cao
CFI
Cgl
Cgo
CvB
Ecbo
EVC
EVP
Havo
Ict
IDEE
ITS
IVA
JOB
KBA
Mbo
NCVB
NT2
OCW
Roc
SER
SLB’er
SUWI
SZW
Vavo

Agrarisch opleidingscentrum
Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijkvorming
Basisregister onderwijs
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centrale Financiën Instellingen
Competentiegericht leren
Competentiegericht onderwijs
College van bestuur
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Erkenning van verworven competenties
Ervaringsprofiel
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Informatie- en communicatietechnologie
Implementatie Derde generatie Eindtermen
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
Instituut voor Arbeidsvraagstukken
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
Middelbaar beroepsonderwijs
Nationaal Consortium van Bedrijfsgroepen
Nederlands als tweede taal
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Regionaal opleidingencentrum
Sociaal-Economische Raad
Studieloopbaanbegeleider
Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

ecbo

Gebruikte afkortingen
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Vmbo
Vwo
WEB
Z&W
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Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet wetenschappelijk onderwijs
Wet educatie en beroepsonderwijs
Zorg & welzijn
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