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In hun streven om vraag en aanbod in het middelbaar beroepsonder-
wijs optimaal op elkaar af te stemmen, zijn vier ROC’s elk een project 
Excellent Leren, Excellent Organiseren (ELEO) gestart. De projecten 
en het fl ankerend onderzoek zijn gefi nancierd door het Platform 
Beroepsonderwijs. Het gaat om ROC Aventus, ROC Eindhoven, ROC 
de Leijgraaf en ROC van Twente.  IVA beleidsonderzoek en advies 
heeft zes opleidingen, zogenoemde showcases gedurende drie jaar 
onderzocht met als centrale  vraag: Welke modellen voor het leveren 
van maatwerk zijn veelbelovend?

Met behulp van het vliegermodel beschrijven en analyseren de 
onderzoekers achtereenvolgens de visie, de articulatie van de vraag 
bij de student, de differentiatie van het onderwijsaanbod en de match 
van vraag en aanbod. Vervolgens zijn de zes opleidingen onderling 
vergeleken. Daarnaast is er een analyse van consistentie en integraliteit 
uitgevoerd. 

Het onderzoek levert even zovele werkbare modellen van het leveren 
van maatwerk op als er casussen zijn beschreven. Er is derhalve geen 
sprake van één of enkele modellen van het leveren van maatwerk 
die zich lenen voor de ‘uitrol’ bij andere instellingen of opleidingen. 
Daarvoor hangt teveel af van de visie en ambitie van het ROC en de 
betreffende opleiding. Op basis van de zes opleidingen bij de vier 
onderzochte ROC’s bleek het wel mogelijk vier dimensies te benoemen, 
die essentieel zijn bij fl exibilisering. Het gaat achtereenvolgens om aard 
en doel van fl exibilisering, reikwijdte van fl exibilisering, vorm van 
fl exibilisering en keuzeproces van de student.
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Managementsamenvatting 

Inleiding en probleemstelling 

In hun streven om vraag en aanbod in het middelbaar beroepsonderwijs optimaal op 

elkaar af te stemmen, zijn vier ROC’s elk een project Excellent Leren, Excellent 

Organiseren (ELEO) gestart met een gezamenlijke component. Het gaat om ROC 

Aventus, ROC Eindhoven, ROC de Leijgraaf en ROC van Twente. Doel van elk van 

de vier zogenoemde innovatiearrangementen is onderwijsaanbod optimaal af te 

stemmen op de behoeften en ambities van de leerlingen. De gezamenlijke 

component is vormgegeven met behulp van de doorbraakmethodiek. Dat wil zeggen 

dat de deelnemende instellingen gedurende drie fasen (divergentie, convergentie en 

doorbraak) op zoek zijn naar elementen die overdraagbaar zijn. Die vaststelling 

wordt gefaciliteerd door een landelijk onderzoek. Niet alle initiatieven van het ELEO 

project zijn in het onderzoek opgenomen. Zes opleidingen, de zogenoemde 

‘showcases’, laten echter een breed palet aan mogelijkheden tot flexibilisering zien. 

Zowel innovatiearrangementen als het flankerende onderzoek zijn gefinancierd door 

het Platform Beroepsonderwijs. 

Vraagstelling 

Voorliggend rapport is de vierde en laatste publicatie van een reeks die in het kader 

van het onderzoek is verschenen. Dit rapport beantwoordt de centrale 

onderzoeksvraag, namelijk: 

Welke modellen voor het leveren van maatwerk zijn veelbelovend? 

 

In eerdere rapportages werd onder meer een onderzoeksmodel ontworpen (Bakker 

e.a., 2009a), werden de ambities van de vier deelnemende ROC’s geïnventariseerd 

(Bakker e.a. 2009b) en werden de eerste veelbelovende modellen, ook wel 

showcases genoemd, gepresenteerd (Den Boer e.a., 2010). De onderzochte 

afdelingen/opleidingen bleken goed op weg te zijn met het leveren van meer 

maatwerk. 

In de onderhavige studie wordt de ontwikkeling van het leveren van maatwerk 

gedurende de laatste twee projectjaren beschreven en is extra aandacht voor de 

organisatie daarvan.  

Methode 

Om de onderwijsinrichting te kunnen beschrijven en de ontwikkeling daarvan te 

kunnen volgen zijn binnen de vier ROC’s bij zes opleidingen meerdere metingen 

verricht. De onderwijsinrichting van deze zes opleidingen te beschrijven is 
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gebruikgemaakt van het eerder genoemde onderzoeksmodel. Dit zogeheten 

vliegermodel beschrijft de visie, de articulatie van de vraag bij de student, de 

differentiatie van het onderwijsaanbod en de match van vraag en aanbod. Dit is 

verder uitgewerkt in intake, differentiatie van het aanbod, match vraag en aanbod, 

instromen, volgen en bijstellen, toetsing en afsluiting en voortijdig schoolverlaten en 

alumni. 

Resultaten 

De visie van de onderzochte ROC’s is gedurende de beschreven periode dezelfde 

gebleven: de deelnemer/student en de wensen van het betreffende werkveld staan 

centraal. De visie op opleidingsniveau sluit aan bij de algemene visie, maar laat 

tegelijkertijd ruimte voor meer praktische dilemma’s. Soms lijkt er sprake van 

spanning tussen deze niveaus maar dat blijkt vooral te maken te hebben met de 

ontwikkelingsfase van de opleiding. De wensen op centraal niveau zijn dan nog te 

hoog gegrepen. 

De intake is een belangrijke schakel bij de vraagarticulatie van de student. Bij de 

onderzochte opleidingen zijn accentverschillen gevonden: de intake als selectie 

instrument en de intake als start van een continue match.  

De organisatie van het aanbod blijkt de grootste variatie in praktijkuitwerkingen te 

kennen. Sommige opleidingen leveren alleen maatwerk in tempo, andere alleen in 

inhoud, weer andere bieden maatwerk op volgorde en beperkt op inhoud. Bij 

sommige opleidingen is vooral sprake van uitgebreide voorbereiding van studenten 

op de keuzes die ze in de opleiding moeten maken en andere combineren dat met 

genoemde vormen van het leveren van maatwerk en intensieve begeleiding daarbij.  

De inrichting van de match tussen vraag en aanbod blijkt in een aantal gevallen sterk 

verweven te zijn met de inrichting van de intake. Sommige opleidingen streven naar 

de realisatie van een continue match, die wil zeggen gedurende de gehele opleiding. 

Met name de technische opleidingen, vinden dat  minder relevant en gaan uit van 

een (geslaagde) intake. Slechts twee opleidingen kennen meer dan één 

instroommoment maar tussentijdse instroom is voor specifieke gevallen meestal wel 

mogelijk.  

Volgen van de studenten en bijstellen van het leertraject is een taak die alle 

opleidingen serieus oppakken. Deze taak is niet alleen in het systeem ingebed, maar 

ook als rol toebedeeld aan een persoonlijke coach, leertrajectbegeleider of 

studieloopbaanbegeleider.  

Komt het ondanks dit alles toch tot voortijdig schoolverlaten, dan doen alle 

opleidingen pogingen om de potentiële drop-out alsnog op een goede plek onder te 

brengen, bij een andere opleiding of andere school.  

De betrokkenheid bij alumni is beduidend minder. Alleen ROC de Leijgraaf en ROC 

Eindhoven kennen alumniprojecten.  
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De opleidingen gebruiken een keur aan systemen voor de Elektronische 

LeerOmgeving, de roostering, beroepspraktijk, leerling volgen en de 

studentadministratie. Die systemen hebben elk hun eigen kenmerken en voor- en 

nadelen, maar zijn wel toereikend. Over het algemeen ontbreekt het dus niet aan 

toereikende randvoorwaarden voor flexibilisering bij de opleidingen niet ontbreekt. 

Reflectie 

De samenhang van de verschillende onderdelen in het vliegermodel en de 

ontwikkeling daarvan in de tijd verschilt per ROC en per opleiding. Het streven naar 

samenhang wordt overal, met vallen en opstaan, nagestreefd. Bij  twee ROC’s  is er 

sprake van een discrepantie tussen centrale doelen en lokale uitwerking van 

flexibilisering. Het is niet eenduidig vast te stellen in hoeverre dit belemmerend werkt. 

Het heeft in elk geval geleid tot een wederzijds leerproces waarin begrippen, 

ambities en doelen zijn aangepast, verfijnd en gedifferentieerd. Discrepanties hebben 

betrekking op verschillen in motieven. Op ROC niveau wordt voor flexibilisering 

gekozen vanuit vraagmotieven of efficiëntie, op opleidingsniveau zijn 

onderwijskundige motieven eerder het vertrekpunt. 

Alle opleidingen zoeken naar een optimale samenhang tussen articulatie van de 

vraag, differentiatie van het aanbod en de match hiertussen. Als de intake onderdeel 

uitmaakt van het curriculum is er meer aandacht voor continue matching. 

Alle opleidingen laten consistentie in tijd zien: in de afgelopen vier jaar hebben zich 

geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan in de uitwerkingen. Tussentijdse 

bijstellingen en verbeteringen hebben het integrale model nergens aangetast. 

Daar waar de ontwikkeling van personeel, organisatie, systemen, planning en 

faciliteiten in de pas loopt met onderwijskundige ontwikkelingen is de kans op een 

succesvolle invoering het grootst. Daar waar bijvoorbeeld de samenhang tussen visie 

op maatwerk en de ondersteunende digitale hiaten vertoont, verliezen de digitale 

systemen hun impact. In hoeverre roostering en het gebruik van faciliteiten zoals 

lokalen een cruciale voorwaarde is, is niet eenduidig vast te stellen. Professionaliteit 

van docenten wordt echter, door iedereen gezien als cruciaal om maatwerk te 

kunnen realiseren. 

Conclusie 

Het onderzoek levert even zovele werkbare modellen van het leveren van maatwerk 

op als er casussen zijn beschreven. Er is derhalve geen sprake van één of enkele 

modellen van het leveren van maatwerk die zich lenen voor de ‘uitrol’ bij andere 

instellingen of opleidingen, daarvoor hangt teveel af van de visie en ambitie van het 

ROC en de betreffende opleiding.  

Op basis van de zes opleidingen bij de vier onderzochte ROC’s bleek het wel 

mogelijk vier dimensies te benoemen, die essentieel zijn bij flexibilisering. Die vier 
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dimensies komen overeen met de niveaus waarop beslissingen genomen worden. 

Het gaat om: 

• De eerste dimensie betreft aard en doel van flexibilisering welke speelt op 

het niveau van visie. Deze dimensie heeft de polen backward mapping 

versus forward mapping. 

• De tweede dimensie is de reikwijdte van flexibilisering en speelt op het 

niveau van organisatie. Deze dimensie heeft de polen opleidingsniveau en 

instellingsniveau.  

• De derde dimensie is de vorm van flexibilisering en speelt op het niveau van 

de uitvoering en heeft de polen tijd en vorm. 

• De vierde dimensie is keuzeproces van de student en heeft de polen continu 

versus discontinu.  

 

Tabel 1: Vier dimensies, niveaus en polen 

 

Dimensie Niveau Polen 

1: Aard en doel flexibilisering Visie Backward mapping Forward mapping 

2: Reikwijdte flexibilisering Organisatie Instellingsniveau Opleidingsniveau 

3: Vorm flexibilisering Uitvoering Tijd Vorm 

4: Keuzeproces student Deelnemer Discontinu Continu 

 

 

Het is zaak om bij de organisatie van (meer) maatwerk een verantwoorde positie te 

kiezen op elk van deze vier dimensies van flexibilisering. Die verantwoording komt 

voort uit een complex van overwegingen op de vier niveaus die onderling 

samenhangen. Vragen die daarbij spelen zijn onder andere: Hoort het leren keuzes 

maken bij de vereiste competenties van de opleiding? Kunnen er voldoende 

beschikbare middelen worden ingezet? Bijvoorbeeld de studenten voldoende 

ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden bij het kiezen. Wat zijn de 

mogelijkheden die er zijn om de beoogde flexibilisering ook daadwerkelijk te 

realiseren? Zoals een voldoende beschikbaarheid van ruimte, zowel fysiek als in het 

rooster. 

Flexibilisering begint echter bij het vaststellen van het kernprobleem, of de 

kernproblemen, die ermee moeten worden aangepakt. Het gaat om: 

• “Verkeerde” keuzes die leiden tot voortijdig schoolverlaten en/of switchen; 

• doorstromen naar HBO; 
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• omgaan met verschillende vormen van leren in klassieke schoolsituaties 

(instructie) en ervaringsleren vanuit de praktijk (constructie); 

• heterogeniteit van de instroom; 

• rendement van de opleidingen. 

 

Vervolgens moet bij de uitwerking ervan richting flexibilisering positie worden 

ingenomen op de vier hier benoemde dimensies. Ten slotte dienen die keuzen op 

zinvolle wijze in verband te worden gebracht met de bestaande en praktisch haalbare 

mogelijkheden voor articulatie van de vraag, differentiatie van het aanbod, (continue) 

match tussen vraag en aanbod en de uiteindelijke praktische implementatie daarvan 

in de organisatie, gegeven de bestaande condities en randvoorwaarden. 

De mate waarin de aldus ontworpen aanpak veelbelovend is, wordt zodoende 

bepaald door een zorgvuldige strategische afweging van de wenselijkheid en 

haalbaarheid van (meer) flexibilisering in combinatie met oog voor de praktische 

randvoorwaarden en condities die succesvolle implementatie mogelijk maken. 
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1 Inleiding 

In deze inleiding worden aanleiding en achtergronden van het ELEO project 

geschetst (paragraaf 1.1). Vervolgens worden de begrippen maatwerk en 

flexibilisering kort toegelicht (paragraaf 1.2). De historie en eerdere publicaties zijn 

vermeld in paragraaf 1.3. Een literatuurverkenning over nut en noodzaak van 

flexibilisering is in pagraaf 1.4 opgenomen.  

1.1 Aanleiding en achtergronden van het onderzoek in het ELEO project 

Het project Excellent Leren Excellent Organiseren (ELEO) betreft de organisatie van 

flexibel beroepsonderwijs. Het project is uitgevoerd door vier ROC’s, te weten: ROC 

Aventus, ROC Eindhoven, ROC de Leijgraaf en ROC van Twente. Elk van deze 

ROC’s heeft zijn eigen innovatie arrangementen voor onderwijslogistiek uitgevoerd. 

Deze zijn in het ELEO-project gebundeld tot een zogenoemd doorbraakproject
1
. Het 

Platform Beroepsonderwijs heeft de innovatiearrangementen en het landelijke 

doorbraakproject financieel ondersteund. In dat kader is ook landelijk onderzoek 

uitgevoerd bij zes opleidingen. Deze publicatie is de vierde rapportage van het 

landelijke onderzoek en rapporteert dus niet over het hele ELEO project
2
 maar over 

een beperkt deel ervan.  

In het landelijke onderzoek rond het project Excellent Leren Excellent Organiseren 

(ELEO) staat de vraag naar veelbelovende modellen voor onderwijslogistiek in het 

middelbaar beroepsonderwijs centraal. De onderzoeksvraag is:  

 

Welke modellen voor het leveren van maatwerk zijn veelbelovend? 

1.2 Begripsbepaling 

Met het leveren van maatwerk wordt bedoeld dat studenten onderwijs krijgen 

aangeboden dat zo veel mogelijk past bij hun behoeften en ambities en daar leidt tot 

een optimaal gekwalificeerde uitstroom naar de arbeidsmarkt of een 

vervolgopleiding. De organisatie van het te leveren van maatwerk aan studenten 

wordt flexibilisering genoemd. Om flexibel onderwijs mogelijk te maken is het van 

belang grip te krijgen op de logistieke processen in het onderwijs, zoals de toeleiding 

van studenten naar studieprogramma’s, de organisatie van die studieprogramma’s, 

de inrichting en toewijzing van lokalen, de inrichting van roosters, de toegankelijkheid 

                                                           
1  Voor een begripsbepaling van het begrip doorbraakproject in onderwijs, zie onder andere Den Boer e.a. 

2010, p.2; Nieuwenhuis e.a. 2011, Van Eck en Glaudé, 2011.  

2  Zo heeft ROC de Leijgraaf 8 projecten uitgevoerd. ROC Eindhoven heeft vier opleidingen in het ELEO project 

betrokken en ROC Aventus 2 opleidingen.  
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van lesmateriaal, systemen voor registratie van presentie en verzuim, systemen voor 

registratie van studievorderingen, etc. Deze zaken vallen onder het begrip 

onderwijslogistiek. De onderwijslogistieke randvoorwaarden, bijvoorbeeld de 

mogelijkheden van toewijzing van lokalen, zijn belangrijk voor de realisatie van 

flexibel onderwijs en daarmee voor het mogelijk maken van maatwerk aan studenten. 

Essentieel is echter de centrale en decentrale visie van de onderwijsinstelling en de 

docenten die het maatwerk aan de studenten moeten leveren. Door verschillende 

ROC’s worden daarin verschillende keuzes gemaakt die soms erg op elkaar lijken, 

maar soms ook totaal verschillend zijn. Bij onderzoek naar flexibilisering is het 

daarom van belang een niet te strak afgebakend begrip van flexibilisering te hanteren 

en oog te hebben voor de verscheidenheid aan keuzes die gemaakt kunnen worden 

(Bakker e.a., 2009). 

Maatwerk en flexibilisering worden als oplossingen gezien voor tal van problemen, 

zoals het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van motivatie 

van deelnemers, het vergroten van de tevredenheid bij werkgevers, een efficiëntere 

inzet van personeel, tijd en ruimte, efficiëntie voor de deelnemers door tijdswinst en 

efficiëntere leerwegen door snellere trajectwisselingen (Bakker e.a., 2009). De 

invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) heeft geleid tot extra aandacht voor 

flexibilisering binnen de ROC’s. Extra aanpassingsvermogen is vereist omdat 

competentiegericht onderwijs voor een belangrijk deel in de context van de sterk 

variërende praktijk plaatsvindt en de deelnemers met uiteenlopende competenties en 

verwachtingspatronen instromen. Hoewel de verwarring voor de hand ligt, is 

flexibilisering niet hetzelfde als competentiegericht onderwijs. Velen zien 

flexibilisering als belangrijke voorwaarde voor het realiseren van competentiegericht 

onderwijs. De meningen daarover zijn echter verdeeld. In dit rapport koppelen we 

beide begrippen los en beperken we ons tot het vraagstuk van de inrichting en 

organisatie van flexibel beroepsonderwijs.  

1.3 Historie en publicaties 

Het ELEO project loopt van 2008 tot 2011. Het onderzoek beschrijft en analyseert de 

ontwikkeling van zes projecten op de vier genoemde ROC’s. Deze publicatie is de 

laatste in een serie van vier. We noemen ze hier en beschrijven kort het doel en de 

opbrengst van elk van de publicaties. 

Excellent leren, excellent organiseren; resultaten van de verkenningsfase (Bakker, 

e.a., 2009a) bevat de rapportage van het eerste onderzoeksjaar op basis van een 

verkenning uitgevoerd bij andere dan onderwijsinstellingen, een uitkeringsinstantie 

en een ziekenhuis. Daarmee werd het te onderzoeken gebied in kaart gebracht, de 

onderzoeksvraag gepreciseerd en een eerste onderzoeksmodel ontworpen. 

Tussenstand (Bakker, e.a., 2009b) beschrijft de resultaten van de eerste helft van het 

tweede onderzoeksjaar. Deze rapportage brengt de ambities van elk van de ROC’s 

in beeld en beschrijft de relatie tussen deze ambities en de doel middel redeneringen 

die de scholen hanteren ten aanzien van de organisatie van maatwerk. Het 
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onderzoeksmodel wordt uitgewerkt tot een model dat in de volgende publicaties 

leidend is, ook in deze publicatie. 

 

Maatwerk in uitvoering (Den Boer e.a., 2010) biedt een uitgebreide beschrijving van 

vier veelbelovende modellen, ook wel showcasus genoemd. De casusbeschrijvingen 

laten zien dat de onderzochte afdelingen/opleidingen goed op weg zijn als het gaat 

om het leveren van maatwerk aan hun deelnemers. De cases laten ook zien dat de 

uitwerking vooral gericht is op de voorkant van het leertraject door te zorgen dat 

deelnemers goed op hun plek komen (de intake benadering) of door deelnemers 

breed te laten instromen zodat zij zich breed kunnen oriënteren en gaandeweg het 

traject meer focus kunnen aanbrengen. Veelal is de variatie na de instroom nog 

beperkt en in ontwikkeling. De ontwikkeling van systemen die deze processen 

ondersteunen, verdient daarom aandacht.  

In deze rapportage, Wegen naar maatwerk (Den Boer, e.a., 2011,) zijn de resultaten 

van het derde en vierde onderzoeksjaar beschreven. Om het onderzoek toegankelijk 

te maken voor een breder publiek bevat Variatie in maatwerk (Gielen, den Boer, 

Waslander, 2011) een samenvatting van de resultaten. Parallel aan het onderzoek 

zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waarin de drie thema’s Intake en overdracht, 

Standaarden en standaardisering en domeinbenadering versus leerstofbenadering, 

centraal stonden. Onderzoekers hebben bijgedragen aan deze themabijeenkomsten 

en de themabijeenkomsten hebben bijgedragen aan de reflectie op de 

onderzoeksresultaten. Over deze themabijeenkomsten rapporteren de projectleiders 

van de ROC’s in vier aparte publicaties. 

1.4 Nut en noodzaak van flexibilisering: een literatuurverkenning 

Er veel geschreven over redenen waarom onderwijsorganisaties zouden moeten 

flexibiliseren, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de behoeften van de 

groepen waar het voor bedoeld is. Waar er over nut en noodzaak van flexibilisering 

wordt geschreven, worden er verschillende redenen genoemd voor een 

onderwijsorganisatie om haar onderwijsaanbod te flexibiliseren c.q. om maatwerk 

aan haar deelnemers mogelijk te maken (zie ook Kessels en Ehlen, 2006). De 

redenen zijn in te delen in drie categorieën: 

• Kenmerken van de instromende studenten 

• De keuzeprocessen van studenten in de opleiding 

• Omgevingsfactoren zoals arbeidsmarkt, samenleving. 

 

Daarbij zij opgemerkt dat de argumenten elkaar niet uitsluiten. Integendeel, zij 

worden veelal in verschillende combinaties genoemd. De indeling is bedoeld om een 

overzicht te bieden over het type redeneringen dat gevolgd wordt. Elk van de 

overwegingen passeert kort de revue. 
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1.4.1 Kenmerken van de instromende studenten 

In veel publicaties wordt gewag gemaakt van verschillen in instroomkenmerken als 

reden waarom onderwijsinstellingen maatwerk moeten leveren. Daarbij worden 

allerlei verschillen genoemd: 

• (niveau van de) vooropleiding, 

• hiaten in de vooropleiding, 

• leerstijl (Kolb 1984, Vermunt (1996), tempo, ambitie, motivatie; 

• verschillen tussen jongens en meisjes, 

• culturele achtergrond (diversiteit). 

 

Vanuit het perspectief van de instromende student heeft maatwerk drie functies.  

Ten eerste het opvangen van kennisverschillen, wat in ouderwetse termen 

‘bijspijkeren’ wordt genoemd. Ten tweede het om het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten door te anticiperen op het risico van uitval van studenten. Eimers 

(2006) signaleert dat voortijdig schoolverlaten veelal het eind is van een langdurig 

proces waarin allerlei factoren een rol spelen, waaronder een aantal van de 

hierboven genoemde. Ten derde het gebruiken van onderzoeksresultaten om het 

leerrendement in verschillende groepen te verhogen. 

Daarnaast wordt een aantal veronderstelde ‘kwaliteiten’ van de ‘moderne jeugd’ 

genoemd die van invloed zijn op de inrichting van het onderwijs. Daarbij worden 

meestal de termen ‘homo zappiens’ en ‘generatie Einstein’ gebruikt. De eerste heeft 

te maken met het fenomeen van verslappende aandacht als men niet voldoende 

vermaakt wordt, de tweede met het vermeende vermogen van jongere generaties tot 

multi-tasking. Recent onderzoek (Tofannin, 2011) heeft overigens laten zien dat van 

dit fenomeen wellicht minder sprake is dan wel gedacht wordt: jongeren blijken 

vooral veel taken naast elkaar te kunnen uitvoeren, van tegelijkertijd uitvoeren is 

geen sprake. Naast elkaar uitvoeren van taken heeft invloed op het niveau van 

uitvoering: die is lager. Ongeacht de juistheid van de veronderstelde vermogens tot 

multi-tasking laat onderzoek onder vmbo- en mbo-studenten tevens zien dat zij 

weinig trekken vertonen van de vermeende kwaliteiten van de generatie Einstein 

(Groeneveld, 2010) 

Onderwijskundige, onderwijspsychologische en neuro(psycho)logische kennis en 

inzichten tot andere opvattingen over onderwijs en leren. De meest bekende zijn: 

• Leerpsychologische kennis, samengevat onder ‘constructivisme’, waarbij 

vooral de notie opgeld doet dat kennisverwerving een actief proces is in 

plaats van een passief proces. 

• Het toenemende belang van leren leren en leven lang leren. De 

belangrijkste consequentie is dat studenten moeten leren zichzelf hierin te 

sturen, leren te kiezen en zelf verantwoordelijk te zijn voor het up to date 

houden van hun kennis en hun ontwikkeling. 

• Betekenisvol onderwijs / identiteitsleren: kennis beklijft beter als de 

betekenis en het nut van de kennis de student duidelijk is (zie bijv. Hoeve en 

Zitter, 2011; Den Boer en Stukker, 2011). 
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Elk van deze inzichten leidt ertoe dat onderwijs rekening dient te houden met de 

voorkennis, talenten, preferente leerstijlen en andere eigenschappen van de student 

in relatie tot de mogelijkheden van de omgeving (leren in de praktijk bijvoorbeeld). 

Dat vraagt om onderwijs dat bij verschillen tussen studenten aansluit: flexibel 

onderwijs. 

1.4.2 De keuzeprocessen van de student in de opleiding 

Een korte search op het internet laat zien dat er weinig tot geen onderzoek is dat 

aantoont dat studenten behoefte zouden hebben aan flexibel onderwijs, maatwerk of 

meer keuzeruimte in het onderwijs. Het argument daarbij luidt dat mensen niet 

kunnen vragen om wat ze niet kennen. In ’t Riet, (2011) laat aan de hand van het 

voorbeeld van de stormachtige groei die de inschrijvingen op minoren in het hbo en 

wo (ook op andere instellingen) zien dat zonder aanbod niet vast te stellen is of er 

sprake is van vraag. Wel is vastgesteld dat studenten (hbo en wo) zich door het 

bestaande onderwijsaanbod binnen de onderwijsinstelling weinig uitgedaagd voelen 

(ITS, 2006) en dat mbo-studenten zich in de loop der jaren tevredener uitlaten over 

de keuzemogelijkheden in het mbo en de begeleiding die ze daarbij krijgen (Job 

Odin, zie www.job-site.nl). In onderzoek bij ROC Eindhoven (2011) is studenten 

gevraagd naar hun wensen aan maatwerk. Dit onderzoek laat zien dat de 

maatwerkbehoefte per doelgroep sterk verschilt. Persoonlijke aandacht is voor hen 

sterk verbonden met  maatwerk. Het lijkt dus gerechtvaardigd te concluderen dat 

studenten weliswaar niet letterlijk vragen om gedifferentieerd aanbod c.q. 

keuzemogelijkheden, maar door hun gedrag en oordelen voldoende wel aanleiding 

geven om te veronderstellen dat die behoefte er (potentieel) wel is. Daarbij is 

interessant te vermelden dat leeftijd en positie in de opleiding van invloed zijn op de 

inhoud van de keuze. Intern onderzoek bij ROC De Leijgraaf
 
(2008) laat zien dat 

eerste en tweede jaars studenten zich vooral laten leiden door hobby-achtige vakken 

en ‘leuke dingen’ wat tot uiting komt in hun keuze voor de vrije keuze leereenheden. 

Terwijl de derde en vierde jaars zich bij die keuze vooral laten leiden door het nut in 

verband met hun arbeidsmarktpositie of hun beoogde baan. 

1.4.3 Vraag van de omgeving 

De omgeving betreft vooral het bedrijfsleven en de overheid, c.q. de samenleving. 

Vanuit het bedrijfsleven komen twee typen signalen. De eerste betreft de 

veranderlijkheid van beroepen en de tweede de toenemende variatie in wat van 

beroepsbeoefenaars wordt gevraagd. De toenemende veranderlijkheid van beroepen 

vereist flexibiliteit van het personeel. Dat moet zich kunnen aanpassen aan nieuwe 

productiemethoden, manieren van werken, etc. Op zich hoeft dat niet te leiden tot 

een toenemende variatie in onderwijsaanbod: alle toekomstige werknemers worden 

met deze omstandigheden geconfronteerd en moeten daar in toenemende mate 

flexibel mee om kunnen gaan. In deze lijn speelt de breed-smal discussie: de 

gevoelde noodzaak om studenten breed op te leiden (vooral een wens van grote 

bedrijven) tegenover de vraag naar direct inzetbare arbeidskracht (veelal de vraag 

van midden- en kleinbedrijf). Daarnaast staat de tendens van toenemende variatie in 

beroepseisen: in sommige bedrijven blijven die tamelijk traditioneel, in andere 

worden combinaties gevraagd (of benut als ze worden aangeboden) die ongewoon 
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zijn (bijvoorbeeld de secretaresse die ook een website kan beheren). Een combinatie 

van breed opleiden, voldoende specialisatie om de kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten en een steeds veranderende vraag en veranderende eisen vanuit de 

arbeidsmarkt worden als problemen genoemd waar flexibel onderwijs het antwoord 

op moet geven.  

De veranderende eisen die de kennissamenleving stelt komt als onderwerp ook op 

de beleidsagenda van de overheid naar voren. Daaraan wordt vaak de notie 

gekoppeld van maximale talentontwikkeling, waarbij centraal staat dat onze 

samenleving, wil zij zich ontwikkelen tot een kennissamenleving, geen enkel 

beschikbaar talent onbenut kan laten. Talent is daarmee niet per definitie gericht op 

supertalent (hoogbegaafdheid e.d.) al krijgt dat veel aandacht, het gaat erom dat elke 

student leert het maximale uit zichzelf te halen. Van onderwijs wordt daarom gevraag 

het maximale uit studenten te halen om die doelstelling te halen. Het algemene idee 

is dan ook dat de lat (de prestaties van studenten) hoger moet komen te liggen en 

niet lager.  

En ‘last but not least’ maakt  de Nederlandse overheid het verminderen van uitval in 

toenemende mate een onderwijsprobleem, onder andere door middel van 

outputfinanciering. Opmerkelijk daarbij is dat in het buitenland het accent meer ligt op 

de verbinding met arbeid (duale trajecten i.p.v. .maatwerk binnen school). Voor het 

Nederlandse onderwijs betekent dat voor de zwakkere studenten veel begeleiding en 

passende programma’s. Voor studenten van hoger niveau moeten de instellingen 

echter ook aantrekkelijk blijven; deze studenten hebben (mogelijk) behoefte aan 

snellere, diepgravender en bredere trajecten dan de reguliere 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de uitgangspunten van het onderzoek, de 

onderzoeksvragen en de wijze van dataverzameling beschreven.  

In hoofdstuk drie worden de zes onderzochte opleidingen kort getypeerd. Vervolgens 

worden de opleidingen vergeleken aan de hand van de visie, de stappen van de 

intake leer traject combinatie en de randvoorwaarden voor de organisatie van 

maatwerk, namelijk systemen, lokalen, ruimtes en gebouwen, personeel en 

afspraken.  

Hoofdstuk vier biedt een reflectie op de vergelijking van de zes opleidingen vanuit 

drie perspectieven. Het eerste perspectief is de intake leertraject combinatie. Het 

tweede perspectief de condities en randvoorwaarden voor de organisatie van 

maatwerk. Het derde perspectief belicht de samenhang, de consistentie.  

In hoofdstuk vijf wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Naast de 

vraag naar relevante modellen worden de ontwikkeling van maatwerk en condities en 

randvoorwaarden waaronder dat plaatsvindt belicht. Tot slot worden vier dimensies 

voor flexibilisering gepresenteerd en toegelicht.  

In de bijlagen zijn de literatuurlijst, een overzichtsabel en de beschrijvingen van de 

zes opleidingen opgenomen. 
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2 Onderzoeksvragen en opzet 

In dit hoofdstuk worden eerst de achtergronden van het onderzoek behandeld 

(paragraaf 2.1). De onderzoeksvragen van de opeenvolgende metingen zijn 

opgenomen in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt het onderzoeksmodel 

gepresenteerd gevolgd door de operationalisatie in paragraaf 2.4. Een toelichting op 

de relatie tussen het onderzoeksmodel en de operationalisatie is opgenomen in 

paragraaf 2.5. Het analyseplan en de dataverzameling zijn in de paragrafen 2.6 en 

2.7 beschreven.  

2.1 Achtergronden bij het onderzoek  

Bij onderzoek naar flexibilisering is het van belang een niet te strak afgebakend 

begrip van flexibilisering te hanteren en oog te hebben voor de verscheidenheid aan 

keuzes die gemaakt kunnen worden (Bakker e.a., 2009).  

Het ELEO project kan worden opgevat als een zoektocht naar effectieve interventies. 

De doorbraakmethode levert een aanpak voor die zoektocht (Den Boer, e.a., 2010, 

pag. 2). Van Yperen en Veerman (2008) beschrijven een effectladder voor 

interventies waarin zij vijf niveaus onderkennen:  

• niveau 0: werken met impliciete kennis; 

• niveau 1: goed beschreven interventies; 

• niveau 2: veelbelovende interventies met theoretische bewijskracht; 

• niveau 3: interventies met voorlopige bewijskracht (aannemelijk); 

• niveau 4: bewezen effectieve interventies met causale bewijskracht. 

 

De analyse van de doel-middel-redeneringen in Tussenstand (Bakker, 2009) laat 

zien dat de instellingen logische redeneringen toepassen. Zij presenteren 

flexibilisering in relatie tot hun ambities. Flexibilisering is daarbij een middel en geen 

doel. De gehanteerde doel-middel-redeneringen beslaan niveau een en twee van de 

effectladder maar getracht wordt een stap te maken naar niveau drie: van 

‘veelbelovend’ naar ‘aannemelijk’.  

 

De vraag of de onderzochte modellen voor het leveren van maatwerk ook ‘bewezen’ 

en ‘effectief’ zijn kan in het onderzoek nog niet beantwoord worden. Immers, doordat 

scholen in uiteenlopende stadia van ontwikkeling verkeren, zijn opbrengsten lastig te 

koppelen aan de interne bedrijfsvoering. Gegevens over efficiëntie
3
 en effectiviteit

4
 

zijn beperkt beschikbaar. Daarnaast is, voor vergelijking over de instellingen heen, 

uniformiteit een vereiste waaraan nog niet voldaan kan worden.  

                                                           
3  Efficiëntie: betreft outputmaten gericht op resultaten zoals inzet hulpbronnen, tijdswinst voor deelnemers, etc. 

4  Effectiviteit betreft opbrengsten zoals tevredenheid werkgevers, tevredenheid deelnemers, zicht op 

trajectwisselingen, uitval.  



 Wegen naar maatwerk 14

Deze noties zijn van belang in relatie tot de onderzoeksvraag waarin de term 

‘veelbelovende modellen’ is opgenomen. Want wat is in dit kader veelbelovend? Het 

onderzoek legt bij de interpretatie van veelbelovend de focus op de vraag ‘werkt het 

in de praktijk?’ waarbij een accent gelegd wordt op integraliteit en consistentie. Dat 

leidt tot de volgende aandachtspunten: 

• Het onderzoek focust op good practices rond het leveren van maatwerk in 

het onderwijs. Dit worden ook wel de ‘showcasussen’ genoemd. Deze 

casussen zijn de voorbeelden van werkbare modellen in het ELEO project.  

• Deze ‘showcasussen’ zijn in overleg met de projectleiders geselecteerd en 

uitgebreid beschreven.  

• De zes opleidingen in het onderzoek is een selectie van de projecten en 

opleidingen in het ELEO project. 

• Het eerder ontwikkelde vliegermodel en de begrippen integraliteit en 

consistentie (zie ook par. 2.3) spelen een centrale rol in de analyse van de 

werkbare modellen.  

• De focus op de showcasussen betekent dat algemene condities en 

randvoorwaarden minder aandacht kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn 

parallel vernieuwingsprocessen en condities zoals draagvlak, 

professionaliteit, kosten. Deze komen slechts beperkt in beeld. 

2.2 Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag van het project luidt: 

 

Welke modellen voor het leveren van maatwerk zijn veelbelovend? 

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn longitudinale casestudies uitgevoerd. Een 

longitudinale onderzoeksopzet impliceert dat er over meerdere jaren metingen 

worden verricht. Omdat de ontwikkeling van onderwijs niet stil staat is de centrale 

onderzoeksvraag in drie opeenvolgende metingen steeds met verschillende 

accenten uitgewerkt.  

Van de eerste meting (2009) is verslag gedaan in Maatwerk in Uitvoering (Den Boer 

e.a., 2009). De tweede en derde metingen (2010 en 2011) van het project hebben tot 

doel om:  

• de ontwikkeling van de onderwijslogistieke vormgeving binnen de eerder 

beschreven opleidingen/afdelingen te volgen;  

• de beschrijving in Maatwerk te verdiepen; 

• integraliteit en consistentie (zie paragrafen 2.3.2 en 2.3.3) van de 

veelbelovende modellen diepgaander te analyseren; 

• condities en randvoorwaarden te schetsen.  

 

Voor elk van de metingen is de ROC’s voor de eerste meting (2009) gevraagd één 

‘showcase’ aan te leveren, een opleiding of cluster waar de flexibilisering al 
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enigermate gevorderd is. Deze vier cases zijn beschreven in Maatwerk in Uitvoering 

(Den Boer e.a., 2009). Om verschillende redenen hebben twee ROC’s bij de tweede 

meting een andere showcase aangeleverd (zie paragraaf 2.7). De onderzoeksvragen 

die bij elk van deze metingen zijn geformuleerd worden in de volgende 

subparagrafen beschreven. 

2.2.1 Onderzoeksvragen eerste meting 

Voor de nieuwe cases (de eerste meting) worden de subvragen uit de eerste fase 

(Maatwerk, 2009) aangehouden: 

• Welke vormen van maatwerk ambiëren de onderwijsorganisaties? 

• Welke vormen van maatwerk realiseren de onderwijsorganisaties?  

• Welke potentiële opbrengsten in termen van effectiviteit en efficiëntie 

kunnen we toeschrijven aan (elementen van) deze vormen van maatwerk?  

• Welke logistieke randvoorwaarden en conditionele factoren zijn daarvoor 

nodig? 

2.2.2 Onderzoeksvragen tweede meting 

Tijdens de tweede meting is de ontwikkeling van de casussen verder uitgediept aan 

de hand van de volgende subvragen: 

• Hoe ontwikkelen de gekozen opleidingen/afdelingen die als veelbelovende 

modellen in het onderzoek opgenomen zijn zich bij de vormgeving van 

maatwerk?  

• Hoe ver zijn de opleidingen met het realiseren van de eerder geformuleerde 

ambities? 

2.2.3 Onderzoeksvragen derde meting 

In de laatste meting in 2011 zijn de vragen van de tweede meting aangevuld met 

vragen over de organisatie van maatwerk (systemen, lokalen en personeel) en 

vragen over de gezamenlijke afspraken die de organisatie van maatwerk 

beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen voor de derde 

meting: 

• Hoe ontwikkelen de gekozen opleidingen/afdelingen die als veelbelovende 

modellen in het onderzoek opgenomen zijn zich bij de vormgeving van 

maatwerk? 

• Welke relatie bestaat er tussen de vormgeving van maatwerk en de organisatie 

hiervan?  

2.3 Onderzoeksmodel 

Om deze vragen onderzoekbaar te maken is in Tussenstand (Bakker e.a. 2009) het 

zogenoemde Vliegermodel ontwikkeld. Dat model is opgebouwd naar aanleiding van 

de beschrijving van de doelen die elk van de ROC’s nastreven en de uitwerking die 

ze daaraan geven. Het model bestaat uit 7 elementen die van belang zijn bij de 



 16

realisatie van maatwerk en biedt de mogelijkheid om integraliteit en consistentie 

de casussen in kaart te brengen. Het model is weergegeven in figuur 1. We 

beschrijven de onderdelen en de begrippen integraliteit en consistentie di

gerelateerd zijn. 

Figuur 2.1 Vliegermodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 De onderdelen van het vliegermodel

De verschillende onderdelen van het vliegermodel worden hieronder kort toegelicht:

1. Visie 

• Doel flexibilisering 

• Visie op rol in de omgeving, pedagogische opdracht en het ‘bedienen’ van 

klantgroepen (deelnemers en hun ouders, afnemend onderwijs

en de overheid). 

 

2. Articulatie van de vraag 

• De articulatie van de vraag betreft alles wat de opleiding doet om zicht te 

krijgen op de onderwijsvraag van de student dan wel om de student wiens 

onderwijsvraag nog niet (helemaal) is uitgekristalliseerd te ondersteunen om 

daartoe te komen. Dat gaat dus enerzijds om zaken als de intake en de 

overdracht van vmbo naar mbo, en de onders

wordt om tot een keuze voor een opleiding te komen. Het gaat 

het doorlopende en (min of meer) begeleide 

gekozen opleidingsdomein en herziening of toespitsing van eerder gemaakte 

keuzes, zoals specialisaties, afstudeerrichtingen, specifieke 

werkveldbelangstelling, etc. 

Wegen naar maatwerk 

realisatie van maatwerk en biedt de mogelijkheid om integraliteit en consistentie van 

Het model is weergegeven in figuur 1. We 

beschrijven de onderdelen en de begrippen integraliteit en consistentie die eraan 

 

De onderdelen van het vliegermodel 

van het vliegermodel worden hieronder kort toegelicht: 

de omgeving, pedagogische opdracht en het ‘bedienen’ van 

klantgroepen (deelnemers en hun ouders, afnemend onderwijs- en werkveld 

De articulatie van de vraag betreft alles wat de opleiding doet om zicht te 

en op de onderwijsvraag van de student dan wel om de student wiens 

onderwijsvraag nog niet (helemaal) is uitgekristalliseerd te ondersteunen om 

daartoe te komen. Dat gaat dus enerzijds om zaken als de intake en de 

overdracht van vmbo naar mbo, en de ondersteuning die de student geboden 

wordt om tot een keuze voor een opleiding te komen. Het gaat anderzijds om 

en (min of meer) begeleide proces van kiezen binnen het 

gekozen opleidingsdomein en herziening of toespitsing van eerder gemaakte 

es, zoals specialisaties, afstudeerrichtingen, specifieke 



IVA beleidsonderzoek en advies  17

 

3. Match vraag en aanbod 

• De match van vraag en aanbod heeft betrekking op de verbinding tussen de 

(meer of minder gearticuleerde) onderwijsvraag van de student en het (meer 

of minder gedifferentieerde) onderwijsaanbod van de opleiding. De match 

start bij de intake en leidt tot de toewijzing van een deelnemer aan een 

leertraject. Maar mogelijk ook tot herformulering van de onderwijsvraag. 

Daarnaast kan een opleiding een continue match nastreven door het traject bij 

te stellen tijdens de opleiding en ‘loops’ in het leertraject van de student 

mogelijk te maken. 

 

4. Differentiatie van het aanbod 

• De differentiatie van het aanbod heeft betrekking op inhoud van de 

opleiding(en) en de mogelijkheden voor uitsplitsing op inhoud, tempo, 

werkvorm en volgorde. 

 

5. Implementatie 

• Vormgeving en realisatie van de intake leertraject combinatie in verschillende 

contexten. 

 

6. Opbrengsten 

• Welke opbrengsten levert de flexibilisering op? 

 

7. Condities en randvoorwaarden 

• Condities en randvoorwaarden die nodig zijn om de differentiatie van het 

aanbod, de articulatie van de vraag en de continue match tussen beide 

mogelijk te maken en de implementatie te realiseren. Het begrip condities 

verwijst naar de implementatiecondities terwijl randvoorwaarden verwijzen 

naar de (logistieke) voorzieningen om de processen van differentiatie van het 

aanbod, articulatie van de vraag en continue match daartussen mogelijk te 

maken. 

2.3.2 Integraliteit 

Voor de beschrijving van de randvoorwaarden maken we gebruik van het 

zogenoemde OOPS-model. Centraal daarin staat de gedachte dat om de 

onderwijskundige uitwerking van flexibel onderwijs mogelijk te maken 

randvoorwaarden in de organisatie (waaronder personeel), in de planning (roostering 

en lokalen) en in de digitale systemen in gelijke pas moeten worden gerealiseerd. De 

mate waarin de ontwikkeling in elk van deze gebieden gelijk op loopt noemen we in 

dit onderzoek de ‘integraliteit’ van de aanpak van de organisatie van flexibel 

onderwijs. 

2.3.3 Consistentie 

Om te voorkomen dat de beschrijving van de organisatie van maatwerk te veel wordt 

gefragmenteerd hebben we het begrip consistentie van de uitwerking 

geïntroduceerd. Daarmee wordt de samenhang tussen de onderdelen van het 

vliegermodel bedoeld: de visie van het ROC, de visie van de opleiding en de 
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uitwerking daarvan: de articulatie van de vraag, de differentiatie van het aanbod en 

de continue match daartussen. 

2.4 Operationalisatie 

Om de showcases te kunnen beschrijven is een beschrijvingsmatrix ontwikkeld (Den 

Boer e.a., 2011, p 6 e.v.). Deze matrix is gebaseerd op beschrijvingsmodellen voor 

enerzijds de gang die studenten door het beroepsonderwijs maken en anderzijds de 

route die bewandeld moet worden om ervoor te zorgen dat studenten daarin op maat 

kunnen worden bediend. De beschrijvingsmatrix vormt een uitwerking van het 

vliegermodel. De matrix is weergegeven in tabel 2.1 en wordt nader omschreven 

evenals de relatie met het vliegermodel en de intake-leertraject-combinatie 

(paragraaf 2.5). 

Tabel 2.1 Beschrijvingsmatrix  

 

Thema Uitwerking 

Contextbeschrijving  

Visie Op ROC-niveau 

Op afdelings-/ opleidingsniveau 

Intake Overdracht vmbo-mbo 

Intakeprocedure 

Ondersteuning keuzeproces student 

Differentiatie aanbod Organisatie van het aanbod 

Inhoud 

Tempo 

Werkvorm 

Volgorde 

Match vraag en aanbod Verbinding vraag en aanbod 

Toewijzing student aan leertraject 

Op inhoud 

Qua tempo 

Qua werkvorm 

Qua volgorde 

Instromen Instroommomenten 

Volgen en bijstellen Volgen voortgang van de student 

(Mogelijkheden tot) bijstellen van het leertraject 

Toetsing en afsluiting Summatieve en formatieve toetsing 

Vorm/ keuzeruimte 

Tijdstip 

Begeleiding van drop-outs en alumni  
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De onderdelen van de beschrijvingsmatrix zijn:  

• De visie op ROC niveau geeft een korte beschrijving van de visie op 

flexibilisering vanuit ROC-centraal.  

• De visie op opleidingsniveau laat zien welke accenten de opleidingen leggen 

bij hun interpretatie van de ROC visie en welke andere prioriteiten zij leggen.  

• In de intake zijn de overdracht van vmbo naar mbo opgenomen en de 

intakeprocedure. De intake kan daarnaast een ondersteuning van de keuze 

van een student voor een opleiding omvatten en een onderdeel zijn van het 

proces van vraagarticulatie vormen. 

• De differentiatie van het aanbod heeft betrekking op organisatie van de 

opleiding(en) inclusief de mogelijke differentiaties en uitgewerkt naar inhoud, 

tempo, werkvormen, volgorde.  

• De match vraag en aanbod heeft betrekking op de verbinding tussen vraag en 

aanbod van de opleiding. De match start bij de intake en leidt tot de toewijzing 

van een deelnemer aan een leertraject maar kan ook een meer continu 

karakter hebben.  

• Instromen heeft betrekking op de instroommomenten in de opleiding. 

• Volgen en bijstellen van het leertraject maakt onderdeel uit van een continue 

match. Door voortgang en ambities van studenten te volgen en op basis 

daarvan het leertraject bij te stellen binnen de mogelijkheden die de 

differentiatie van de opleiding biedt.  

• Toetsing en afsluiting gaan in op de vorm van toetsing en keuzeruimte voor 

de deelnemer, uitgewerkt naar vorm en tijdstip van de toetsing. Daarbij kan 

een onderscheid gemaakt worden naar summatieve toetsing, gaandeweg de 

opleiding, en formatieve toetsing aan het eind van de opleiding. 

• Begeleiding van drop-outs (voortijdig schoolverlaters) en alumni is de laatste 

stap van de intake leertraject combinatie. Deze stap biedt feedback op het 

geboden onderwijs.  

 

Tijdens de opeenvolgende metingen zijn de volgende categorieën opgenomen: 

• De ontwikkeling van de organisatie van maatwerk in de tweede en derde 

metingen;  

• Tijdens de eerste meting zijn gegevens verzameld over 

implementatiecondities die betrekking hebben op het draagvlak en waardering 

door docenten, deelnemers en bedrijven voor de uitwerking van het 

maatwerk;  

• Tijdens de derde meting zijn gegevens verzameld over de volgende 

randvoorwaarden: 

o systemen voor roostering, beroepspraktijkvorming, leerlingvolg- en 

administratiesystemen en elektronische leeromgevingen; 

o lokalen, ruimtes, gebouwen en andere voorzieningen; 

o personele vraagstukken met een accent op de rollen en 

deskundigheidsbevordering;  

o centrale en decentrale afspraken die nodig zijn om maatwerk te 

realiseren. 
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2.5 Het vliegermodel in relatie tot operationalisatie 

In het vliegermodel staan de drie elementen centraal die in de operationalisatie 

(paragraaf 2.4) verder uitgewerkt zijn. We geven hieronder kort aan in welke stappen 

van de intake-leertraject-combinatie de gegevens over de drie elementen verzameld 

worden: 

• De articulatie van de vraag komt in de stappen vormgeving van intake en 

loopbaanbegeleiding, trajectbegeleiding en het volgen van de deelnemer naar 

voren;  

• Match tussen vraag en aanbod heeft in eerste instantie betrekking op het 

verbinden van een student aan een traject waardoor deze kan instromen 

maar ook gaandeweg het leertraject op de bijstelling van het leertraject op 

basis van de ontwikkeling van de deelnemer;  

• Differentiatie van het aanbod komt niet alleen in de stap waarin organisatie 

van de differentiatie van het aanbod naar voren maar heeft ook betrekking op 

de wijze van standaardisering en (geboden) mogelijkheden om het aanbod te 

differentiëren en bij te stellen. 

2.6 Analyseplan 

De vergelijkende analyse van deze casussen sluit aan bij het vliegermodel en de 

analyse in Maatwerk en wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4. Onderdelen van de 

analyse zijn:  

• Vergelijkende analyse van de casussen per onderdeel van de intake-leer- 

traject-combinatie biedt inzicht in de variatie in aanpak van flexibilisering. 

• Analyse van de condities van de casussen geeft inzicht in de gebruikte 

systemen, de inzet van faciliteiten als lokalen, de inzet en ontwikkeling van 

personeel en de afspraken die nodig zijn om flexibilisering te realiseren.  

• Analyse van de consistentie binnen de casussen geeft een beeld van de 

samenhang tussen de visie van het ROC, de visie van de opleiding en de 

uitwerking van het onderwijs. 

• Analyse van de integraliteit biedt inzicht in de noodzaak tot het (gelijktijdig) 

ontwikkelen van onderwijsinhoudelijke onderdelen van de intake leertraject-

combinatie en de organisatie ervan. Elementen van de organisatie zijn 

bijvoorbeeld personeel, systemen, lokalen.  

2.7 Dataverzameling 

In 2009 is in het ELEO-project gekozen voor opleidingen binnen de ROC’s die als 

showcase konden dienen. Verwacht werd dat de ontwikkelingen binnen die 

‘showcase’- opleidingen zich in 2010 zouden voortzetten. Dat bleek echter niet altijd 

het geval en daarom is vanuit het projectleiders overleg voorgesteld andere 

opleidingen in het onderzoek te betrekken. Dit betekent dat er in 2010 voor een deel 

van de opleidingen een tweede meting is uitgevoerd en voor een ander deel van de 
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opleidingen sprake is van een eerste meting. In 2011 is de aandacht uitgegaan naar 

de casussen waarvan verwacht mocht worden dat zich verdere ontwikkelingen 

hebben voorgedaan. De casussen waarvan is gebleken dat zich geen verdere 

ontwikkeling voordeden, zijn in 2011 meting buiten beschouwing gelaten. Tabel 2.2 

geeft een overzicht van de metingen bij de verschillende opleidingen van de vier 

ROC’s. 

Tabel 2.2 Drie jaar, vier ROC’s, zes opleidingen, 1ste, 2de, 3de meting 

ROC 2009 2010 2011 

Aventus Elektrotechniek 

1
ste

 meting 

Elektrotechniek 

2
de

 meting 

 

 

Aventus  OnderwijsAssistent 

1
ste

 meting 

OnderwijsAssistent 

2
de

 meting 

van Twente Metaal, Electro en Installatietechniek 

1
ste

 meting 

Metaal, Electro en Installatietechniek 

2
de

 meting 

 

 

van Twente   Sport & Bewegen 

1
ste

 meting 

Sport & Bewegen 

2
de

 meting 

Eindhoven Uiterlijke Verzorging 

1
ste

 meting 

Uiterlijke Verzorging 

2
de

 meting 

Uiterlijke Verzorging 

3
de

 meting 

de Leijgraaf Verzorging en Verpleging 

1
ste

 meting 

Verzorging en Verpleging 

2
de

 meting 

Verzorging en Verpleging 

3
de

 meting 

 

Beschrijvingen van de casussen naar aanleiding van de eerste meting in 2009 zijn 

opgenomen in Maatwerk in uitvoering (Den Boer, et. al., 2010). De casussen 

voortvloeiend uit de metingen in 2010 en 2011 worden beschreven in de bijlagen. 

Deze zijn gebaseerd op de ingekorte beschrijvingen van de eerste metingen van 

2009 en steeds aangevuld op basis van de ontwikkelingen. Omdat in 2010 nieuwe 

cases aan de beschrijvingen zijn toegevoegd zijn er casussen die drie metingen 

bevatten maar ook casussen met twee metingen.  
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3 De zes opleidingen in beeld 

In dit hoofdstuk worden de zes opleidingen kort beschreven. Een overzichtstabel en 

uitgebreide beschrijvingen zijn opgenomen in de bijlage. Vervolgens wordt de intake-

leertraject-combinatie stap voor stap in opeenvolgende paragrafen beschreven. 

Vervolgens worden de condities voor de organisatie van maatwerk besproken. De 

eerste paragraaf biedt een overzicht en verantwoording van de keuze. Vervolgens 

worden de systemen, lokalen en personeel behandeld. Aansluitend bij de discussie 

over standaarden worden vervolgens de belangrijkste afspraken gepresenteerd. 

3.1 Typering van de zes opleidingen 

3.1.1 ROC Aventus, OnderwijsAssistent 

Het leidend zijn van de onderwijsvraag van de deelnemers in combinatie met een 

transparant aanbod (m.b.v. de catalogus) en trajectbegeleiding bij ROC Aventus is 

op afdelingsniveau door de opleiding onderwijsassistent uitgewerkt in een rooster 

waarin studenten uitgedaagd worden keuzes te maken en de verantwoordelijkheid 

voor hun eigen leren gaandeweg te verwerven. De onderwijscatalogus speelt hierbij 

geen actieve rol, maar fungeert wel als check op het ontwikkelde eigen model. De 

opleiding heeft het onderwijs daarbij sterk gemoduleerd en in fases uitgewerkt in een 

rooster met een heldere structuur. Keuzes maken, verantwoordelijkheid leren nemen, 

verbreden, versnellen en vertragen worden mogelijk. De aanpak biedt tevens 

mogelijkheden om het leerproces beter te laten aansluiten bij de beroepspraktijk-

vorming. Verbetering van de begeleiding en aangescherpte procedures zijn ingezet 

om het leerproces van studenten strak te trekken. Reflectie van studenten op het 

geboden onderwijs wordt ingezet om het onderwijs verder te verbeteren.  

3.1.2  ROC Aventus: Elektrotechniek 

De opleiding Elektrotechniek werkt het concept van flexibel onderwijs uit in de vorm 

van een heldere structuur van onderwijsdoelen (min of meer los van de catalogus) en 

geheel vrije tempo- en instroomdifferentiatie. Alle overige vormen van flexibilisering 

worden als niet relevant beschouwd voor de studentpopulatie. De ambitie is om de 

opleidingen op niveau 3 en 4 op dezelfde manier in te richten, zodat studenten 

probleemloos over kunnen stappen tussen de differentiatierichtingen en de niveaus 

binnen elektrotechniek. Dat maakt het ook mogelijk voor studenten op dit niveau om 

bij andere uitstroomrichtingen te shoppen. De intake is op ROC niveau geregeld. De 

intakers bij elektrotechniek zijn docenten die de vakken beheersen en overzicht 

hebben over de opleiding. Zij gaan na of een student vrijstellingen kan krijgen voor 

bepaalde vakken of moet bijspijkeren. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 

modulen van verschillende opleidingen binnen techniek te delen, bijvoorbeeld 

werktuigbouwkunde en installatietechniek. De studenten van die opleidingen zouden 
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mogelijk gebruik kunnen maken van de modules elektrotechniek. Het omgekeerde 

komt weinig voor. 

3.1.3 ROC van Twente: Metaal-, Elektro- en Installatietechniek 

ROC van Twente biedt veel vrijheid aan de colleges waardoor variatie mogelijk is. De 

visie van Metaal-, Elektro- en Installatietechniek is gericht op het matchen van vraag 

en aanbod tussen opleiding en student. Een adequaat programma voor de intake en 

het naar voren plaatsen van de beroepspraktijkvorming periode moeten de match 

(gaan) verbeteren. Het onderwijsprogramma als zodanig ligt vast, de opleiding heeft 

ook geen ambities om dit te veranderen. Het is van belang om studenten zo vroeg 

mogelijk in het traject in het goede programma te krijgen. Om dit te bereiken is 

switchen in het eerste leerjaar mogelijk. Verder wil de opleiding meer aandacht voor 

het beroepsbeeld door de beroepspraktijkvorming en projecten in de praktijk eerder 

in de opleiding aan te bieden. De verwachting is dat studenten hierdoor eerder zullen 

switchen. Tijdens de intake wordt bijzondere aandacht aan het beroepsbeeld 

besteed opdat zo veel mogelijk instromende studenten die de opleiding aankunnen 

en gemotiveerd zijn. Men geeft aan dat men met deze aanpak de uitval heeft weten 

te beperken, hetgeen men ziet als de voornaamste doelstelling van de opleiding. 

3.1.4 ROC van Twente: Sport en bewegen 

ROC van Twente biedt veel vrijheid aan de colleges waardoor variatie mogelijk is. 

Voor Sport en Bewegen ligt de focus op attractief onderwijs, individuele mogelijk-

heden en het voorkomen van uitval. De opleiding kent een groot aantal uitstroom-

mogelijkheden (15 sporten en 6 uitstroomdifferentiaties) die steeds verder ontwikkeld 

worden. De deelnemers van de opleiding moeten leren te werken met groepen en 

daarom is het onderwijs veelal ook in groepen georganiseerd. Daarnaast is de 

opleiding bij de planning van de sportaccommodaties deels afhankelijk van externe 

partijen. De inspanning die de sporten vergen vereisen een roostering waarin 

activiteit en rust afgewisseld worden. Deze eisen beperken de mogelijkheden tot 

flexibiliteit in de eerste jaren. Qua flexibel aanbod anticiperen docenten op flexibel 

aanbod in de eerste jaren door te variëren op inhoud en in het laatste jaar door 

ruimte in het rooster te reserveren die door de beperkingen in eerdere jaren is 

ontstaan. Flexibiliteit lijkt vooral aanbod gestuurd te ontstaan en betrekking te 

hebben op variatie.  

3.1.5 ROC Eindhoven: Uiterlijke Verzorging 

ROC Eindhoven heeft met de opleiding Uiterlijke Verzorging het integrale concept in 

de steigers gezet en aan de invulling gewerkt. Zelfsturing van studenten, naast de 

intake een instrument om de student op de juiste plek te brengen, bleek een lastig te 

realiseren ambitie. Studenten hebben problemen om hun eigen leervraag te 

formuleren en te structureren. De beroepspraktijkvorming is aangegrepen om 

leervragen te formuleren en als werkvorm zijn, naast de rode kaarten, workshops 

geïntroduceerd. De samenhang in het curriculum moest inzichtelijk worden door 

gedigitaliseerde integrale praktijkopdrachten en oefeningen. Met het gedetailleerde 

systeem en het zelfstandig werken aan opdrachten was het de bedoeling niet alleen 

te kunnen vertragen en versnellen, maar ook te verbreden (evt. twee opleidingen 

tegelijk doen) en te verdiepen mogelijk te maken. Gaandeweg constateerden team 
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en centrale projectleider dat daarbij de interne samenhang van het curriculum het 

onderspit dreigde te delven. Dat is niet zozeer strijdig met de ambities op het terrein 

van het leveren van maatwerk, maar wel met die op het terrein van het leveren van 

goed (competentiegericht) beroepsonderwijs. 

3.1.6 ROC de Leijgraaf: Verzorging en verpleging 

Bij ROC de Leijgraaf is de visie vanuit onderwijsdomeinen en de “ballenbak” 

geformuleerd. De opleiding Verzorging en Verpleging focust in haar visie naast de 

ballenbak ook op het persoonlijke aspect (met name begeleiding) en het aanbod van 

werkvormen. Een belangrijk aspect van maatwerk is de ‘brede instroom’ in het eerste 

leerjaar, waarna studenten hun keuze voor niveau 3 of niveau 4 kunnen maken. De 

voortgang wordt vooral geboekt op de begeleiding, waarvoor een sterkere match 

tussen student – docent wordt nagestreefd. De lijn dat de intaker tevens studie-

loopbaanbegeleider (coach) is, is losgelaten ten gunste van een ‘snuffelperiode’ 

waarbij de koppeling tussen coach en student ontstaat. Met deze periode wordt de 

persoonlijke klik, die volgens het team zeer van belang is, mogelijk gemaakt. Het 

aanbod is georganiseerd rond vaste en vrije keuzeonderdelen. De onderwijskundige 

ambitie (aanbieden van verschillende werkvormen) blijkt lastig vorm te geven. 

Opvallend is ook dat de wisselwerking theorie praktijk (week op week af) is bijgesteld 

omdat de belasting voor de studenten te hoog was. Deze bijstelling biedt wel meer 

mogelijkheden om deel te nemen aan de “ballenbak”. 

3.2 Leeswijzer tabellen 

In de volgende paragrafen worden voor de zes opleidingen de stappen van de intake 

leertraject combinatie beschreven. Iedere paragraaf start met een tabel, een 

onderdeel van de overzichtstabel uit de bijlage. De tabellen laten zich als volgt lezen: 

• Horizontaal zijn de zes opleidingen weergegeven. 

• Verticaal zijn de fases uit het vliegermodel opgenomen. 

• De metingen zijn onderscheiden naar het jaar waarin ze zijn uitgevoerd (zie 

paragraaf 2.7).  

• Cursieve tekst verwijst naar de ontwikkelingen sinds de voorgaande meting. 

3.3 Visie op ROC niveau 

Het eerste onderwerp, de visie op ROC niveau geeft een korte beschrijving van de 

visie op flexibilisering vanuit ROC-centraal.  
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Tabel 3.1. Visie ROC 1ste, 2de en 3de meting 

 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Visie ROC Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- 

en 

Installatietechnie

k 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & Verzorging 

2009 N.v.t. Onderwijsvraag 

deelnemer leidend 

voor leerproces 

Transparant aanbod 

catalogus 

Trajectbegeleiding 

Ruimte aan 

colleges: 

Variatie 

 

N.v.t. Ontwikkeling 

integrale 

benadering mbv 

TIME en roadmap 

 

Ballenbak: 

Onderwijsdomeinen 

en integrale 

leerstofeenheden 

2010 Zie 2009 

 

Geen verandering Procesplaat Zie 2009 

Procesplaat 

Geen verandering Geen verandering 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen 

verandering 

Geen verandering Geen verandering 

       

 

Op ROC niveau zien we dat de deelnemer in de visie van drie van vier ROC’s 

centraal staat. Het gaat erom de deelnemer maatwerk te leveren, zodat diens 

talenten optimaal worden ontwikkeld. Voor ROC De Leijgraaf is het werkveld, en de 

eisen die van daaruit gesteld worden aan (regionaal) vakmanschap, het centrale 

vertrekpunt. Talentontwikkeling van studenten speelt daarnaast een belangrijke rol, 

maar vooral in combinatie met de eisen van het werkveld. De eisen van het werkveld 

zijn voor de andere ROC’s uiteraard ook van belang, maar de prioritering is hier 

andersom. De afdelingen en opleidingen krijgen een zekere vrijheid om dat doel 

(maatwerk voor de individuele deelnemers) te leveren. Het doel is duidelijk: tevreden 

studenten / tevreden werkveld.  

De aansturing is per ROC anders gericht. Bij ROC Eindhoven is de aansturing 

gericht op integraliteit van de realisatie: onderwijskundige, organisatorische, 

personeels- en systeemaspecten moeten samenhangend worden ontwikkeld. 

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de TIME-scan en de roadmap. Bij ROC de 

Leijgraaf is de aansturing inhoudelijk gericht: op centraal niveau worden de grote 

lijnen neergezet, de uitwerking is een zaak van de teams. ROC Aventus focust vooral 

op de systeemkant, de onderwijscatalogus als instrument om aan alle potentiële 

wensen van deelnemers tegemoet te kunnen komen. ROC van Twente werkt – als 

enige van de drie – vanuit een bottom-up strategie. Die thema’s die voor het college 

en het team bijdragen aan het organiseren van maatwerk voor de student, worden 

aangepakt, mits passend binnen de doelstellingen van ELEO.  

Interessant is de koers van ROC van Twente, die afwijkt van de koers van de andere 

ROC’s, in die zin dat er geen inhoudelijke thema’s en lijnen worden uitgezet op 

centraal niveau, maar bottom up wordt gewerkt. Daarbij is in de loop van dat proces 

wel degelijk centrale sturing aan het proces gegeven door thema’s te bundelen en 
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met opleidingen af te spreken welke onderdelen centraal en welke decentraal 

geregeld worden. Hiervoor wordt de zogenoemde procesplaat
5
 als instrument 

gebruikt. 

In deze visie is op ROC niveau gedurende de drie meetjaren weinig tot niets 

veranderd. Enige uitzondering daarop is ROC van Twente, dat vrijwel direct in het 

begin van het project, de koers heeft verlegd van het werken met minoren naar 

bottom up werken aan flexibiliseringthema’s die op opleidingsniveau spelen.  

Door alle ROC's zijn uitwerkingen gemaakt om de implementatie en de ontwikkeling 

van flexibel werken op opleiding-, team- en afdelingsniveau te vergemakkelijken. Een 

voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de ‘procesplaat’ bij ROC van Twente. In dit 

instrument worden verschillende stappen in het ontwikkelingsproces en de 

inhoudelijke elementen die voor de ontwikkeling van flexibel onderwijs een rol 

spelen, onderscheiden. Op elk ‘kruispunt’ wordt vastgesteld wat centraal wordt 

geregeld en wat (op welk niveau) decentraal. Ook worden beleidskeuzes gemaakt 

om het flexibiliseringsproces hanteerbaar te houden.  

De ambitie om “de ballenbak” in te voeren blijft bij ROC de Leijgraaf onverminderd 

bestaan maar de ontwikkeling ervan wordt gefaseerd. ROC de Leijgraaf focust, uit 

praktische overwegingen, eerst op het operationeel maken van keuzeruimte voor de 

studenten in de vrije keuze leereenheden (vkl). Het plan is om de bedrijfsvoering 

zodanig aan te passen dat vanaf het studiejaar 2011- 2012 gestart kan worden en 

met de implementatie van de (bijgestelde) ballenbak.  

Opmerkelijk aan de ontwikkeling bij ROC van Twente is dat uit de aansturing een 

nieuw inhoudelijk thema naar voren is gekomen, namelijk intake en 

(loopbaan)begeleiding. Ook daar weliswaar met inhoudelijk verschillende 

inkleuringen door de opleidingen, maar wel met centraal geregelde scholing van 

personeel om zorg te dragen voor goede kwaliteit van intake en begeleiding, omdat 

men daar (ook op centraal niveau) het meeste effect van verwacht.  

3.4 Visie op opleidingsniveau 

De visie op opleidingsniveau laat zien welke accenten de opleidingen leggen bij hun 

interpretatie van de ROC visie en welke andere prioriteiten zij leggen.  

  

                                                           
5  De termen worden verderop toegelicht 
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Tabel 3.2 Visie opleidingen, 1ste, 2de en 3de meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Visie  

Opleiding 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Flexibilisering 

tempo en 

instroommoment

en 

Catalogus loont 

niet  

School en 

praktijk 

Inspelen op 

wensen 

N.v.t. Integraal 

Catalogus 

Juiste plek 

Ballenbak  

Persoonlijk 

Aanbod 

werkvormen 

2010 Motiveren, kiezen, zij-

instroom, efficiëntie 

Studenten: geen 

behoefte aan 

shoppen. 

Beperkt aantal 

studenten.  

 

Geen 

verandering 

Attractief,  

individueel, 

voorkomen uitval 

Vormgeven 

integrale 

benadering door 

stimuleren 

vraagarticulatie 

Ballenbak: alleen 

vkl. 

Relatie student – 

begeleider 

Voorwaardelijkheid 

inhoud 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Uitbreiden en 

optimaliseren 

keuzemogelijkhed

en 

Verschuiving: 

organiseren 

integraal 

onderwijsaanbod 

Ambitie: volgen 

opleiding buiten 

domein 

       

 

De opleiding Uiterlijke Verzorging van ROC Eindhoven sluit in haar visie aan bij de 

centrale visie: integraal aanbod, de student op de juiste plek en gebruikmaken van 

de catalogus. Echter, tussen de 2de en de 3e meting heeft een verschuiving in 

beleidsuitwerking plaatsgevonden. Bij de tweede meting was de focus gericht op het 

stimuleren van de vraag bij studenten met behulp van een systeem van praktijk-

gerichte opdrachten, de zogenoemde ‘rode kaarten’. Ter ondersteuning daarvan 

werd aandacht besteed aan het vullen van de catalogus, aangepast aan de wensen 

van de opleiding en aan scholing van het personeel. De focus is bij de 3de meting 

verschoven naar het creëren van inhoudelijke samenhang in het curriculum. Het 

team had de indruk dat die verloren dreigde te gaan doordat die samenhang 

‘ondergeschikt gemaakt’ leek te worden aan het streven naar de ontwikkeling van 

leervragen bij de studenten. De verschuiving in de wijze van uitwerken van de 

flexibiliseringsdoelen heeft in afstemming met het centrale niveau van het ROC 

plaatsgevonden, mede gebaseerd op de ‘roadmap’, een op centraal niveau 

gehanteerd instrument waarmee de ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs 

in de tijd wordt uitgezet. 

Daarnaast is het opmerkelijk dat OnderwijsAssistent (ROC Aventus) als enige 

opleiding flexibilisering benoemt als een middel om studenten te leren kiezen en 

daarvoor verantwoordelijkheid te leren dragen. Daarmee ondersteunt flexibilisering 

een inhoudelijk leerdoel. Impliciet is dat ook bij de andere opleidingen het geval, 

maar deze opleiding is de enige die het kiezen van onderdelen in de opleiding 

expliciet met dit doel heeft opgenomen. Voor de opleiding Onderwijsassistent 

fungeerde het vullen van de catalogus als een ‘check’ op het ontwikkelde systeem.  
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Bij ROC de Leijgraaf levert de ballenbak bij het team Verzorging en verpleging 

vooralsnog beperkte mogelijkheden voor flexibilisering op. De ontwikkelaars 

constateren daarbij tevens dat een goede persoonlijke relatie tussen student en 

begeleider een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van passend flexibel 

aanbod. Daarnaast legt dit team een accent op de inhoudelijke voorwaardelijkheid 

voor de verdere ontwikkeling van de inhoud van de opleiding. Het blijft wel de ambitie 

van dit team dat studenten in staat gesteld worden (delen van) opleidingen buiten het 

domein te volgen.  

Het inspelen op wensen van deelnemers en bedrijven is bij ROC van Twente een 

aandachtspunt in de visie van de afdelingen. Sport & Bewegen binnen dat ROC 

focust op attractief onderwijs met aandacht voor individuele trajecten vooral om 

voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is mede daarom de ambitie van de 

opleiding om de keuzemogelijkheden van studenten te optimaliseren door hen 

ervaring te laten opdoen met die mogelijkheden, zodat studenten op basis daarvan 

kunnen kiezen en zij zich niet (alleen) laten leiden door beeldvorming. Variatie 

kunnen aanbieden is dus een belangrijk element voor verdere flexibilisering van deze 

opleiding. Voor de kleine keuzevakken (sporten) is deze ambitie bij de derde meting 

gerealiseerd. De ervaringen ermee zijn positief. Men wil dat nu uitbreiden naar de 

grote keuzevakken (voor niveau 4). Daarbij speelt de overweging mee dat de 

groottes van studentgroepen rendabel moeten blijven. Onrendabele groepsgroottes 

moeten elders in de opleiding gecompenseerd worden. Om studenten aan het eind 

van de opleiding keuze te kunnen aanbieden, wordt in het begin van de opleiding 

gewerkt met iets grotere groepen studenten.  

Tijdens de voortgaande metingen zien we in verscherpte mate dat de centraal 

uitgezette lijnen op opleidingsniveau vertaalslagen krijgen of randvoorwaarden 

vereisen, die accenten leggen in de centraal vastgestelde koers en daar soms zelfs 

vraagtekens bij zetten. 

Zo valt bij ROC Aventus op dat de vrijheid die in de centrale lijn beoogd wordt voor 

de deelnemers op afdelingsniveau veel minder prominent in beeld komt. Daarbij 

spelen verschillende bevindingen met het werken aan flexibel(er) onderwijs een rol. 

Beide onderzochte opleidingen (Elektrotechniek en OnderwijsAssistent) geven aan 

dat studenten geen behoefte hebben om te ‘shoppen’ (buiten de opleiding of hooguit 

het opleidingsdomein). Ook de inzet van de onderwijscatalogus is minder sturend 

dan beoogd vanuit het ROC. Het vullen van een onderwijscatalogus voor de 

opleiding blijkt een investering waarvan deze opleidingen weinig profijt hadden. Voor 

onderwijsassistent bleek dat het vooral een ‘controlerende’ functie had bij de 

ontwikkeling van het eigen flexibele aanbod.  
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3.5 De intake  

In de intake is de overdracht van vmbo naar mbo opgenomen. De intake kan ook 

ondersteuning bieden voor de keuze van een student voor een opleiding en een 

onderdeel zijn van het proces van vraagarticulatie.  

 

Tabel 3.3 Intake, 1ste, 2de en 3de meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Articulatie 

vraag / intake 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. (boven) regionale 

afspraken 

centrale intake 

door slb-er 

N.v.t. Assessment door 

slb-er 

coach doet intake 

en volgt proces 

2010 Continue 

Standaard  

intake 

Centrale 

aansturing om niet 

geplaatste 

studenten op te 

vangen 

Niet centraal, apart 

programma 

Standaard intake 

Aanvullend: tests 

Convenant met 

scholen 

Instrumenten en 

docenten verder 

ontwikkeld 

Bij twijfel: wellness 

Dialoog: 

aanscherpen 

beroepsbeeld ‘zit je 

op de goede plek?’ 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Verlengde intake (1 

jaar)  

Uitbreiding aantal 

Convenanten 

Nieuwe informatie 

intake in februari 

voorafgaand aan 

instroom:  

Nieuwe ROC-

brede procedure: 

vooraf bepaling 

intake/ verlengde 

intake 

       

 

De opleidingen hanteren verschillende instrumenten voor de intake: assessments, 

tests en gesprekken. Naast programma’s en tests die op centraal niveau als 

onderdeel van de intake ingezet worden hanteren de opleidingen eigen instrumenten 

zoals de VDL test bij Uiterlijke Verzorging, de fysieke test en AMN test bij Sport & 

Bewegen, extra gesprekken zoals bij Uiterlijke Verzorging. De studieloopbaan-

begeleider (studieloopbaanbegeleider) is vaak betrokken bij de intake zodat er vanaf 

de allereerste start van de opleiding een relatie met de deelnemer opgebouwd kan 

worden.  

ROC de Leijgraaf bouwt die relatie verder uit gedurende de eerste 13-weekse 

periode om een optimale match te kunnen bereiken.  

De vraag of de deelnemer op de juiste opleiding zit, krijgt tijdens de intake (Metaal- , 

Elektro- en Installatietechniek, ROC van Twente, Uiterlijke verzorging - ROC 

Eindhoven) en tijdens de eerste periode (Verzorging en Verpleging bij ROC de 

Leijgraaf en OnderwijsAssistent bij ROC Aventus) uitgebreid aandacht. Kennismaken 

met het beroep, het ontwikkelen van een eigen beroepsbeeld en reflectie op de eigen 

persoonlijkheid worden daarbij als instrumenten ingezet. De opleidingen laten daarbij 

verschillende accenten zien. Bij de opleidingen Elektrotechniek (ROC Aventus) en 

Metaal- , Elektro- en Installatietechniek (ROC van Twente) staat de intake meer in 

het teken van selectie: voldoet de student aan voorwaarden om de opleiding 

succesvol af te kunnen ronden? Bij Onderwijsassistent en bij Verzorging en 

Verpleging ligt het accent tijdens de eerste periode op het kennismaken met en 
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reflecteren op het beroep.  

Bij Sport & Bewegen (ROC van Twente) hanteert men meerdere strategieën. Daar 

wordt vooraf een intake met een aantal tests gehouden die (deels) als selectie-

instrument worden gebruikt én wordt in de loop van het eerste jaar – in de loop van 

de meetjaren in toenemende mate – tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan 

het kiezen van keuzevakken en differentiaties, waarbij van gedachten veranderen 

nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. In plaats van de intake op de opleiding 

kan de deelnemer de eerste onderdelen van de intake ook bij de aanleverende 

school afleggen. Sport & Bewegen heeft voor deze instroom een aantal 

opleidingsplaatsen gereserveerd en convenanten afgesloten met de aanleverende 

scholen.  

Bij OnderwijsAssistent (ROC Aventus) en Verzorging en Verpleging (ROC de 

Leijgraaf) en Sport & Bewegen (ROC van Twente) is de intake de start van een 

continu matchproces dat gaandeweg de opleiding verder uitgewerkt wordt. 

Er is dus sprake van verschillende accenten, waarbij de meeste opleidingen het 

accent leggen op een afzonderlijke intake, voorafgaand aan de opleiding en enkele 

de intake als onderdeel van de opleiding zien. 

De intake wordt soms op centraal niveau geregeld zodat studenten bij een 

heroverweging van hun opleidingskeuze gemakkelijker te herplaatsen zijn. Ook kan 

de intake door de aanleverende scholen voorafgaand aan de opleiding uitgevoerd 

worden.  

3.6 Organisatie van het aanbod 

De differentiatie van het aanbod heeft betrekking op organisatie van de opleiding(en) 

inclusief de mogelijke differentiaties en uitgewerkt naar inhoud, tempo, werkvorm en 

volgorde. 

Tabel 3.4 Organisatie van het aanbod, 1ste, 2de en 3de meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Organisatie 

aanbod 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Inhoud: 5 thema’s 

(1 keuze) 

Tempo: eigen 

tempo deelnemer 

Werkvorm: geen 

keuzes 

Volgorde: geen 

mogelijkheden 

 

Inhoud: 

Standaard en vrije 

keuze uit KD 

Tempo: alleen 

specifieke groepen  

Werkvorm: geen 

mogelijkheden 

Volgorde: geen 

mogelijkheden 

N.v.t. Inhoud: Standaard 

en keuze ruimte 

Student: 

vraagarticulatie  

Tempo: versnellen  

onderbreken of 

meerdere 

opleidingen  

Werkvorm: geen 

keuzes 

Volgorde: binnen 

beroepssituatie 

Inhoud: Standaard 

en vrije keuze 

Leervragen n.a.v. 

beroepspraktijkvor

ming 

Tempo: neen 

Werkvorm: via 

coaching m.b.v. 

magazijn 

Volgorde: Vrije 

keuze 
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 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Organisatie 

aanbod 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2010 Inhoud: Vaste  

basis 

Overlap fases 

Toename keuzes 

Tempo: Versnellen 

/ vertragen 

Vrije in- en 

uitstroom N 3 en 4, 

afstemming 

thema’s 

Geen verandering Inhoud: Brede 

instroom 3 jaar, 

kleine keuze 

vakken 

4
de

 jaar 

differentiëren 

Tempo: Versnellen 

Doorontwikkeling: 

opdrachten 

beroepspraktijkvor

ming, scholen 

docenten 

vraagarticulatie, 

workshops 

Doorontwikkeling: 

ballenbak 

Leerstijlen: ELO 

vullen 

Verandering: 

lintstage  

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. verplichte keuze 

vakken: 1 in 1
ste

 en 

1 n in 3
de

 leerjaar 

Scheiding niveau 3 

en 4 

Herontwerp:  

inhoudelijke 

integratie aanbod 

 

Tempo: Rol coach  

Werkvormen: 

Ontwikkeling VKL’s 

Pilot e-learning  

       

 

Differentiatie van het aanbod vindt veelal plaats rond een vast ‘kerncurriculum’. 

Voorbeelden daarvan zijn de ballenbak van ROC de Leijgraaf (vooralsnog) voor 

alleen de vrije keuze leereenheden (vkl), de vrije keuze van keuzemodulen naast een 

aantal vaste verplichte keuzemodulen bij Onderwijsassistent (ROC Aventus) en de 

combinatie van de kleine keuze vakken (sporten) met de afstudeerdifferentiaties bij 

Sport & Bewegen (ROC van Twente).  

Opvallend is het gefaseerde roosterschema van de opleiding OnderwijsAssistent 

(ROC Aventus) waardoor deelnemers van de opleiding al in een vroeg stadium 

worden uitgedaagd tot keuzes in de volgorde van de onderdelen. Het doel daarvan is 

hen te leren kiezen en hun eigen leer- en loopbaantraject te sturen. Het gaat hier om 

een combinatie van ruime volgordevrijheid, zodat bijvoorbeeld modulen gevolgd 

kunnen worden op het moment dat die passen bij de beroepspraktijkvorming, en een 

beperktere vorm van flexibiliteit van inhoud bij de keuzemodulen van het opleidings-

programma gedurende de tweede helft van de opleiding. 

Het werken met workshops bij Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) beoogde een 

vergelijkbaar soort flexibilisering rond een vast kerncurriculum. Geleid door de 

behoefte eerst inhoudelijk zaken op elkaar af te stemmen, is dit element voorlopig 

‘geparkeerd’ om aan de samenhang in de onderwijsinhoud voorrang te kunnen 

geven. De inhoudsprogrammering (het curriculum) was weliswaar ‘parallel’ 

georganiseerd, maar de inhoudelijke samenhang was daarin geen aandachtspunt 

(meer). Dit element heeft nu prioriteit boven het organiseren van flexibel aanbod, 

omdat het gevoel bestaat dat de kwaliteit van het geboden onderwijs anders schade 

oploopt. Het adagium is nu: ‘eerst goed standaardiseren, daarna flexibiliseren’. 

Daarmee is aan de drievoudige strategie van Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) 

om het aanbod verder (inhoudelijk) te differentiëren door middel van opdrachten 

vanuit de beroepspraktijkvorming, training van docenten om de leervraag van 

deelnemers te stimuleren en het aanbieden van workshops waar deelnemers zich 

voor kunnen inschrijven (tijdelijk) een einde gekomen. Er wordt nu een inhoudelijk 
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geïntegreerd curriculum ontwikkeld, waarin vakinhouden op elkaar zijn afgestemd 

inclusief ondersteunende vakken zoals Nederlands en rekenen.  

Sport & Bewegen (ROC van Twente) bieden in de mogelijkheid tot differentiatie op 

inhoud in de vorm van kleine keuzevakken (sporten; niveau 3), uitstroom-

differentiaties (niveau 4) en combinaties daarvan omdat differentiatie in tempo, 

volgorde en werkvorm niet goed organiseerbaar bleek. Aanvankelijk was gekozen 

voor een oplossing waarbij niveau 3 en 4 in respectievelijk 3 en 2 jaar een niveau 3 

diploma konden behalen. Dat bleek in de praktijk tot een te zware belasting van 

studenten te leiden. Door aanpassing is het nu niet meer mogelijk voor niveau 4 

studenten na twee jaar een niveau 3 diploma te behalen (tempodifferentiatie). In de 

praktijk blijkt daar weinig behoefte aan omdat niveau 4 studenten allemaal doorgaan 

naar niveau 4. 

Versnellen en vertragen behoort bij sommige opleidingen tot de mogelijkheden. Het 

meest extreme voorbeeld daarvan is Elektrotechniek (ROC Aventus): studenten 

kunnen daar op elk gewenst moment instromen en een diploma behalen (mits met 

twee tegelijk, vanwege de beoordelingseisen). Ook bij onderwijsassistent (ROC 

Aventus), Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) is versnellen en vertragen mogelijk. 

Versnellen en vertragen - tempodifferentiatie – blijft voor Verzorging en Verpleging 

van ROC de Leijgraaf een ambitie. Versnellen is nog niet mogelijk en vertragen 

betekent dat de deelnemers, bij achterblijvende resultaten, een half jaar terug-

geplaatst worden. Het team wil wel tot tempodifferentiatie voor groepen mogelijk 

maken, maar men wil eerst de gehele opleiding hebben ‘staan’ alvorens hiertoe over 

te gaan. Roostering wordt daarbij als een belangrijke randvoorwaarde gezien. 

Het volgen van (onderdelen van) andere opleidingen behoren bij de Uiterlijke 

Verzorging en Verzorging en Verpleging tot de mogelijkheden maar zijn vooralsnog 

alleen in de vrije keuzeruimte mogelijk.  

Bij de opleiding Verzorging en Verpleging van ROC de Leijgraaf bestaan ervaringen 

met blokstages: een week praktijk, een week school. De overweging deze stagevorm 

door te voeren was van onderwijskundige aard. De stage zou studenten meer kans 

geven de praktijk te leren kennen en op school tot gerichte leervragen leiden. De 

invoering van de blokstage vergde het nodige overleg met het werkveld omdat de 

stageaanbieders hun rooster moesten aanpassen. De praktijk bleek echter 

weerbarstig: de stagevorm bleek te onrustig voor studenten en onvoldoende te leiden 

tot leervragen van de studenten. Bovendien bleek het roostertechnisch lastig om 

studenten met de vorm van stage te laten aansluiten bij de ballenbak waardoor de 

deelname aan de ballenbak zeer beperkt was. Er is op basis van deze ervaring 

besloten de stages weer in lintvorm (aantal dagen per week) te organiseren. Dat 

blijkt in de praktijk beter te passen bij de behoeften van studenten, te leiden tot een 

betere verbinding tussen theorie en praktijk en daarbij passende leervragen en beter 

aan te sluiten bij de ontwikkeling van de ballenbak.  

De opleidingen hebben ambities geformuleerd over in hoeverre ze in de toekomst 

willen veranderen. Soms blijken die ambities echter lastig realiseerbaar Zo hebben 
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de ambities van ROC van Twente en ROC Aventus om het aanbod verder in 

volgorde te differentiëren voor elektrotechniek geen prioriteit. Studenten vragen er 

niet om en de lesstof heeft een natuurlijke ordening en voorwaardelijkheid (die 

overigens niet op de proef wordt gesteld). Verzorging en verpleging (ROC de 

Leijgraaf) werkt aan het implementeren van op leerstijlen gedifferentieerd materiaal, 

iets waar in de intake wel informatie over wordt verzameld, maar dit blijkt lastig te 

realiseren. Ook Uiterlijke Verzorging had die ambitie maar deze werd om de 

genoemde redenen ‘geparkeerd’. Vermeldenswaard is dat Verzorging en Verpleging 

een pilot rond e-learning voor bbl-studenten heeft lopen. 

3.7 Match vraag en aanbod 

De match tussen vraag en aanbod heeft betrekking op de verbinding tussen de 

onderwijs vraag en het aanbod van de opleiding. De match start bij de intake en leidt 

als het goed is tot de toewijzing van een deelnemer aan een leertraject. Daarnaast 

kan binnen een opleiding een continue match worden nagestreefd.  

Tabel 3.5 Match vraag en aanbod, 1ste, 2de en 3de meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Match  

vraag en 

aanbod 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Match bij intake, 

gegevens weinig 

gebruikt 

(Verlengde) intake 

bepaald plaatsing  

N.v.t. Match bij intake, 

gegevens weinig 

gebruikt 

Oriëntatie: 

leertraject 

ontwikkeld 

Brede instroom, 

switchen mogelijk 

(in 1
ste

 jaar zonder 

tijdsverlies) daarna 

keuze N3 of N4  

2010 Continue 

 

Geen verandering Betere afspraken 

over 

beroepspraktijkvor

ming planning in 

opleiding 

Continue op inhoud 

in 1
ste

, 2
de

 jaar 

Keuze 

differentiaties in 

3
de

, 4
de

jaar 

Verfijning: continue 

match 

Geen verandering 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen verandering Onduidelijk Geen verandering 

       

 

De match tussen vraag en aanbod start bij de intake. Opleidingen lijken gaandeweg 

te werken aan een continue match waarbij ze in eerste instantie vooral op de inhoud 

focussen. Overigens is een continue match alleen bij ROC van Twente en 

Verzorging en Verpleging van ROC de Leijgraaf expliciet geformuleerd als doel. 

Onderwijs assistent (ROC Aventus) werkt in de praktijk in dezelfde richting. Bij 

Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) is de situatie op dit moment niet duidelijk: 

intake was daar wel beoogd als integraal onderdeel van het curriculum, maar dat 

blijkt in de praktijk niet goed uit de verf te komen. Bij de technische opleidingen 

(Metaal- , Elektro- en Installatietechniek, ROC van Twente en Elektrotechniek, ROC 
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Aventus) wordt continue matching minder relevant gevonden, zij het dat in 

voorkomende gevallen praktische oplossingen gezocht worden voor aanvullende 

studieonderdelen bij andere opleidingsrichtingen in de techniek. De match wordt daar 

echter expliciet als een fase voorafgaand aan de opleiding gezien. Bij Sport & 

Bewegen wordt naar een continue match op inhoud gestreefd in de eerste jaren en 

naar differentiatie in de laatste jaren van de opleiding. Voor deze aanpak is gekozen 

vanwege de eisen aan groepswerk in de opleiding, de beschikbaarheid van 

accommodaties, de fysieke belasting, de grote variatie aan sporten en 

werkgebieden. 

3.8 Instromen 

In deze paragraaf worden de instroommomenten in de opleidingen behandeld. 

 

Tabel 3.6 Instromen, 1
ste, 

2
de

 en 3
de

 meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Instromen Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Vrije instroom 1x per jaar N.v.t. vrije instroom 1 x per jaar 

2010 4 x per jaar Geen verandering Geen verandering 1 x per jaar Geen verandering Ambitie: bbl, 3x per 

jaar  

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. JIT traject Geen verandering bbl: 3x per jaar 

       

 

Alleen de opleiding Elektrotechniek heeft een continue instroom OnderwijsAssistent 

kent vier instroommomenten per jaar voor de bol-opleidingen. De rest van de 

opleidingen houdt voor de bol-opleiding vast aan één instroommoment per jaar. Dat 

wil niet zeggen dat er tussentijds geen instroom plaatsvindt. De opleidingen geven 

alle aan dat er voor individuele gevallen oplossingen gezocht worden. Dit geldt veelal 

voor specifieke gevallen zoals instroom vanuit havo of hbo of voor switchers. 

Specifiek voor de bbl-opleidingen geldt binnen Verzorging en Verpleging dat in 2011 

sprake is van drie instroommomenten per jaar, waardoor specifieke oplossingen in 

dit traject niet noodzakelijk zijn. ROC van Twente heeft vanuit centraal het JIT traject 

en Sport & Bewegen laat deelnemers zonodig tussentijds instromen zodat zij in ieder 

geval een deel van het programma kunnen doorlopen. Uiterlijke Verzorging maakt 

gebruik van het Wellness centrum waar studenten geplaatst kunnen worden.  

3.9 Volgen en bijstellen 

Volgen en bijstellen van het leertraject maakt onderdeel uit van een continue match. 

De continue match wordt idealiter bereikt door voortgang en ambities van studenten 

te volgen en op basis daarvan het leertraject bij te stellen binnen de mogelijkheden 

die de differentiatie van de opleiding biedt.  
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Tabel 3.7 Volgen deelnemer en bijstellen leertraject, 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Volgen, 

 bijstellen 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Volgen op inhoud 

Bijstellen in tempo 

Slb-er voortgang 

Slb-er = intaker 

Studentvolgsystee

m 

Bijstellen in 

specifieke gevallen 

N.v.t. Groep docenten 

volgt traject groep 

Slb-ers begeleid  

Portfolio 

Studentvolgsystee

m  

Slb-er = intaker 

Bijstellen in 

specifieke gevallen 

2010 Continu door drie-

manschap: coach, 

ltb-er, 

beroepspraktijkvor

ming.  

Geen verandering Geen verandering slb-er begeleid 

aanpassingen 

N@tschool 

Doorontwikkeling: 

Systemen worden 

gevuld en beter 

beschikbaar 

Doorontwikkeling: 

Zoeken naar klik in 

persoonlijke relatie 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen verandering Beroepspraktijkvor

mingbegeleiding 

door slb-ers. 

Bufferweek  

       

 

Alle opleidingen beleggen deze taak niet alleen in een systeem, maar ook bij een 

coach, leertrajectbegeleider of studieloopbaanbegeleider, die in relatie met de 

student stuurt op het leerproces. Uiterlijke Verzorging heeft zich tot doel gesteld om 

de begeleiding van praktijk (beroepspraktijkvorming-begeleider) en theorie (leer-

trajectbegeleider) bij een persoon onder te brengen en in feite de onderscheiden 

rollen te combineren. Uiterlijke Verzorging heeft dit al gerealiseerd. ROC de Leijgraaf 

combineert de rollen van intaker en studieloopbaanbegeleider. Elke studieloopbaan-

begeleider is tevens intaker, wat overigens niet hoeft te betekenen dat de intaker ook 

de studieloopbaanbegeleider van de student wordt. 

Bijstellen van het programma is bij OnderwijsAssistent ingebouwd in het rooster en 

bij Uiterlijke Verzorging en Sport & Bewegen in het begeleiden van de groepen. Bij 

Metaal- , Elektro- en Installatietechniek en Verpleging & Verzorging is bijstellen 

alleen mogelijk in specifieke gevallen. Metaal- , Elektro- en Installatietechniek 

verwijst daarbij expliciet naar studenten met een rugzakje. Sport en Bewegen 

ambieert het werkveld, waar deelnemers vaak ook ’s avonds hun beroeps-

praktijkvorming hebben, toegang te bieden tot meer gegevens.  

Opvallend zijn de initiatieven van OnderwijsAssistent (ROC Aventus) en ROC de 

Leijgraaf. OnderwijsAssistent hanteert een opzet met drie begeleiders die vanuit de 

drie rollen (regie, beroepspraktijkvorming begeleiding en coach voor vakinhoud) de 

deelnemers begeleiden. Ondanks signalen van deelnemers die deze rolverdeling 

soms verwarrend vinden, handhaaft het OnderwijsAssistent -team deze intensieve 

begeleiding omdat zij deze manier van werken het meest zorgvuldig vindt. Daarnaast 

organiseert het team leermomenten voor de docenten van de opleiding door middel 

van zogeheten spiegelbijeenkomsten. De studenten reflecteren in de spiegel-

bijeenkomsten op de kwaliteit van de opleiding en noemen verbeterpunten. Een van 

de resultaten van de spiegelbijeenkomsten is het aanscherpen van procedures rond 
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afronding van modules. Bij ROC de Leijgraaf is dit onderdeel van de rol van de 

studieloopbaanbegeleider, bij ROC Aventus de rol van de leertrajectbegeleider. 

Studenten reflecteren hiermee op de kwaliteit van de opleiding en benoemen 

verbeterpunten. Zo heeft ROC de Leijgraaf door resultaten van deze reflectie 

gekozen voor een andere stageopbouw. Ook is een bufferweek aan het eind van de 

periodes opgenomen zodat de periodes goed afgerond en geëvalueerd kunnen 

worden.  

3.10 Toetsing en afsluiting 

Toetsing en afsluiting gaan over tijdstip en vorm van toetsing en de keuzeruimte 

daarin voor de deelnemer. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naar 

summatieve toetsing, gaande weg de opleiding, en formatieve toetsing, aan het eind 

van de opleiding. 

 

Tabel 3.8 (Summatieve) toetsing en afsluiting, 1
ste, 

2
de

 en 3
de

 meting 

 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Toetsing / 

afsluiting 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Vorm: geen keuze 

Tijdstip: flexibel 

Minimaal 2 man 

Vorm: geen keuze 

Tijdstip: Vaste 

momenten 

N.v.t. Vorm: geen keuze 

Tijdstip: flexibel 

Vorm: geen keuze 

Tijdstip: geen 

keuze 

2010 Per fase 

4 x per jaar 

Geen verandering 

 

Nieuwe afspraken 

en 

werkveldcommissie 

Tijdstip toetsing vrij 

Portfoliotoetsing 

Certificering bond 

Procedure 

aangescherpt. 

Geen verandering 

 

2011 Aanscherpte 

procedures 

 

 

N.v.t. N.v.t. Aanscherpte 

procedures 

 

 

Geen verandering Minder 

theoretische 

toetsing, meer 

gericht op zicht op 

voortgang student 

       

 

Maatwerk in toetsing en afsluiting kan op twee manieren vormgegeven worden: 

(keuze) in de vorm van toetsing en (keuze) in moment van uitstromen. 

Bij geen van de opleidingen is sprake van mogelijkheden te kiezen voor bepaalde 

vormen van examinering (summatieve toetsing), er is sprake van beoordeling op 

basis van portfolio’s, assessments en het criteriumgericht interview. De formatieve 

toetsing, met behulp van portfolio, daarentegen biedt de deelnemer wel degelijk 

vrijheid van toetsvorm. 

Vier van de zes opleidingen bieden een vast aantal uitstroommomenten per jaar, de 

andere twee bieden een flexibel uitstroommoment waarbij voor elektrotechniek de eis 

geldt dat er twee deelnemers moeten zijn omdat er in de opdrachten samengewerkt 

moet worden.  

In 2011 worden door twee van de vier opleidingen de aangescherpte regels voor 

examinering genoemd, die invloed hebben op de organisatie van de toetsing. Voor 
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Sport & Bewegen hebben de aangescherpte regels betrekking op de eisen die aan 

assessoren gesteld worden. Bij OnderwijsAssistent gaat het om betere afspraken 

rond het afsluiten van modules hetgeen een resultaat is van de spiegelbijeenkomsten 

met de deelnemers.  

3.11 Voortijdig schoolverlaters en alumni 

Begeleiding van (potentiële) drop-outs (voortijdig schoolverlaters) en alumni is de 

laatste stap van de intake leertraject combinatie. De stap biedt feedback op het 

geboden onderwijs.  

Tabel 3.9 Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni, 1
ste, 

2
de

 en 3
de

 

meting 

  ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Drop-outs, 

alumni 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Rol 

zorgcoördinatoren  

 

Rol slb-er en 

loopbaancentrum 

Alumni onbekend 

N.v.t. Dropouts: LSB, 

team en zorgteam 

Alumni 

Procedures: 

verzuim en vsv 

Alumni projecten 

2010 onbekend 

 

Geen verandering 

 

Geen verandering 

 

STIP: exitgesprek 

alumni onbekend 

Geen verandering 

 

meer begeleiding 

richting doorleren 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. JIT Geen verandering Geen verandering 

       

 

Begeleiding van drop-outs en alumni kan opgevat worden als de ‘proof of the 

pudding’ van maatwerk en flexibilisering. Het perspectief op beide groepen verschilt 

echter. Drop outs roepen twee vragen op: Waarom willen deze studenten de 

opleiding verlaten? Wat is er nodig om deze studenten te ondersteunen? De vragen 

leveren ze een bijdrage aan de evaluatie van de opleiding. Ook het begeleiden van 

alumni is vanuit evaluatief en ontwikkelingsperspectief van belang: de reflectie op de 

gevolgde opleiding biedt het team feedback en doorlopende contacten met alumni 

vormen een aanvullende bron van informatie over ontwikkelingen in het werkveld. De 

begeleiding van potentiële drop–outs binnen de school is in het kader van de zorg-

plicht geregeld en voortijdig schoolverlaters worden dan ook gestimuleerd om een 

opleiding te blijven volgen, soms met begeleiding in een loopbaancentrum. ROC 

Aventus biedt daarbij wat extra’s: OnderwijsAssistent geeft specifiek aan dat sprake 

is van het volgen van studenten naar andere ROC’s terwijl Elektrotechniek de 

terugkoppeling van de zorgcoördinator richting team vermeldt. Centrale regelgeving 

vanuit de overheid heeft geleid tot dergelijke regelingen in de onderwijsinstellingen. 

ROC van Twente hanteert als beleid dat geen student uitgeschreven mag worden 

voordat die is ingeschreven in een andere opleiding (JIT). De opleiding waar de 

student vertrekt is daar verantwoordelijk voor. Voor Sport & Bewegen is dat een 

probleem, omdat het tijdrovend is: populaire opleidingen worden vaker op verkeerde 

gronden gekozen terwijl de bijbehorende uitstroom naar andere opleidingen de 
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opleiding veel tijd kost. 

Het volgen en begeleiden van alumni komt duidelijk minder vaak voor. Alleen ROC 

de Leijgraaf en ROC Eindhoven vermelden alumniprojecten.  

3.12 Randvoorwaarden voor de organisatie van maatwerk 

In het laatste onderzoeksjaar 2011 (derde meting) is extra aandacht besteed aan de 

volgende randvoorwaarden voor de organisatie van maatwerk: 

• systemen voor roostering, beroepspraktijkvorming, leerlingvolg- en 

administratiesystemen en elektronische leeromgevingen; 

• lokalen, ruimtes, gebouwen en andere voorzieningen; 

• personele vraagstukken met een accent op de ingenomen rollen en 

deskundigheidsbevordering;  

• centrale en decentrale afspraken die nodig zijn om maatwerk te realiseren. 

 

In tabel 3.10 wordt daarom alleen over de meting in 2011 op hoofdlijnen 

gerapporteerd voor de vier opleidingen die bij die meting betrokken waren. In de 

vervolgparagrafen worden de verschillende onderdelen kort beschreven. Tot slot zijn 

de afspraken, die volgens de opleidingen noodzakelijk zijn om maatwerk voor 

studenten mogelijk te maken, opgenomen. 

Tabel 3.10 Systemen, gebouwen/lokalen, personeel (3de meting, 2011) 

ROC ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Opleiding Onderwijs Assistent Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & Verzorging 

Systemen Learning4you 

Papier/ handmatig 

N@tschool 

Peoplesoft 

Presto 

Campus solution 

File maker 

Untis 

Fronter; 

Planning en scores 

Peoplesoft 

Untis – overstap naar 

Schedule 

It’s Learning 

Edictus 

Papier/ handmatig 

Lokalen, ruimtes 

en gebouwen 

4 vaste lokalen Variatie en vaste lokalen 

Interne en externe 

sportaccommodaties 

Twee vaste vloeren (een 

theorie- en een 

praktijkvloer)  

Lokalen in gebouw op 

basis van rekenmethode 

Rollen personeel Coach 

Ltb-er 

Beroepspraktijkvorming 

begeleider 

Docent 

Roosteraar 

Trekkers 

Loopbaanbegeleider 

Beroepspraktijkvorming-

begeleider  

Studiebegeleider 

Teamvoorzitter 

Planner  

Intaker,  

Voorlichter,  

Coach  

Docenten 

Toetsconstructeur 

Assessor 

Instructeur 

Onderwijsassistent 

Coach 

Deskundigheids-

bevordering 

personeel 

Spiegelbijeenkomst 

Bijscholing  

Master Learning and 

Innovation 

Studiedagen (4xpj) 

 Door middel van coach. 

Coaches krijgen 

supervisie. 

Scholing bekwaamheids-

eisen mbo 

TOP als basis voor 

professionalisering 
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3.12.1 Beschrijving systemen 

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van de belangrijkste door de 

opleidingen vermelde systemen voor roostering, student volgen, administratie, 

beroepspraktijkvorming en elektronische leeromgevingen.  

Tabel 3.11 Systemen 

ROC ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Opleiding 

Systemen 

Onderwijs Assistent Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

Elektronische LeerOmgeving Learning4you N@tschool Fronter It’s Learning 

Roostering Handmatig Untis  Untis – overgang 

naar Schedule 

Edictus 

Student volg- en 

administratiesysteem 

Learning4you Peoplesoft 

Presto 

Campus Solution 

Peoplesoft  

Planning en scores 

Papieren portfolio’s, 

ambitie integratie in 

Edictus 

BeroepsPraktijkVorming Learning4you Filemaker Planning en scores  

 

Opvallend is het grote aantal verschillende systemen bij Sport & Bewegen. Deze 

opleiding heeft een portal om de systemen te benaderen, PLAZA. De ambitie van 

Sport & Bewegen is om afstemming te organiseren tussen de systemen, om meer 

overzicht te verkrijgen en minder tijd te spenderen aan het verwerken van gegevens 

in de systemen.  

Dit heeft Uiterlijke Verzorging met de integrale aanpak altijd voorgestaan. Men maakt 

gebruik van gekoppelde systemen, waardoor rust en overzicht ontstaan. Onderwijs-

Assistent hanteert vanuit deze optiek ‘slechts’ een systeem dat als Elektronische 

LeerOmgeving, studentvolg- en administratiesysteem dienst doet terwijl Verzorging 

en Verpleging overstapt op Edictus, om een meer geïntegreerd pakket aan systemen 

te bereiken.  

Alle opleidingen hebben een Elektronische LeerOmgeving. Deze systemen worden 

gebruikt om onderwijsinhouden in op te slaan en beschikbaar te stellen voor 

studenten.  

Learning4you wordt bij OnderwijsAssistent tevens gebruikt als studentvolg- en 

administratiesysteem en voor het inschrijven in modules.  

Bij Uiterlijke Verzorging is de Elektronische LeerOmgeving, Fronter gekoppeld aan 

Planning&Scores, waardoor de onderwijsinhouden gekoppeld kunnen worden aan 

het studentvolg- en -administratiesysteem. Uiterlijke Verzorging ziet een nadeel in 

het beheer van Fronter. In Fronter wordt alle onderwijsinhoud opgeslagen, maar 

doordat er geen beheerder is, wordt oud materiaal niet verwijderd. Het systeem zit 

daardoor veel te vol en is onoverzichtelijk geworden.  

Verzorging en Verpleging maakt gebruik van It’s Learning. Deze Elektronische 

LeerOmgeving bevat een uitgebreid leermiddelenaanbod dat studenten in staat stelt 

om opdrachten uit te voeren, aansluitend bij hun leerstijl. 
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Idealiter hebben alle opleidingen ook een systeem voor roostering. Maar bij 

OnderwijsAssistent is dit niet het geval. Zowel het programma (Learning4you) als het 

centrale systeem van het ROC voldoen (nog) niet. Het is wel de ambitie van 

OnderwijsAssistent om roostering in Learning4you te integreren maar voorlopig 

wordt nog handmatig geroosterd.  

Sport & Bewegen en Uiterlijke Verzorging maken gebruik van Untis. Uiterlijke 

Verzorging wil overstappen naar Schedule, omdat dit mogelijkheden biedt voor 

individuele roostering. Sport & Bewegen geeft aan dat het gebruik van Untis zeer 

tijdrovend is, omdat een docent, op basis van de gegevens in Untis, in Excel een 

eigen rooster moet maken. Roosteren is voor Sport & Bewegen extra lastig vanwege 

eisen aan opeenvolgende vakken (bv. locatie, of soort sport, fysieke inspanning).  

ROC de Leijgraaf hanteert Edictus waarin het Triplet model centraal staat. Met 

Edictus is flexibele roostering mogelijk is. Er zijn echter nog wel knelpunten op het 

gebied van roostering, met name in de mogelijkheden om over alle opleidingen heen 

aanbod te creëren voor studenten die zich willen verbreden en om aanbod te creëren 

voor studenten die willen versnellen. Indien bepaalde vakken op een andere manier 

in het rooster kunnen worden ingezet dan zal verbreding en versnelling mogelijk 

gemaakt kunnen worden. Roostering is volgens Verzorging en Verpleging van ROC 

de Leijgraaf de belangrijkste voorwaarde voor maatwerk. 

Drie van de vier ROC’s werken met een digitaal studentvolgsysteem. Alleen bij ROC 

de Leijgraaf heeft men dit (nog) niet, aangezien dit in het studentadministratie-

systeem niet mogelijk is. De ambitie is hiervoor het studentadministratiesysteem te 

gaan gebruiken.  

Bij Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) is het studentvolgsysteem gekoppeld aan 

het administratiesysteem. Docenten hebben daardoor nooit met het administratie-

systeem te maken: alle informatie zit in het studentvolgsysteem. Overigens heeft 

ROC Eindhoven een zelfontwikkeld systeem dat in samenspraak tussen de 

ontwikkelafdeling en de opleidingsteams is ontwikkeld. Bij Sport & Bewegen (ROC 

van Twente) worden naast het administratiesysteem aparte systemen gebruikt voor 

de presentie en de cijferregistratie. OnderwijsAssistent maakt gebruik van 

Learning4you, waarin ook de ELO is ondergebracht.  

Bij Sport & Bewegen wordt voor de BeroepsPraktijkVorming specifiek genoemd dat 

men gebruik maakt van een apart programma Filemaker. Deze opleiding noemt als 

enige de intentie om het werkveld (gedeeltelijke) toegang tot het studentvolgsysteem 

te bieden. Bij Uiterlijke Verzorging is alle informatie omtrent BeroepsPraktijkVorming 

in Planning&Scores opgenomen. Bij de andere opleidingen wordt gebruik gemaakt 

van bestaande systemen, waarin aspecten over de BeroepsPraktijkVorming zijn 

geïntegreerd. Bij OnderwijsAssistent is dit in Learning4you, bij ROC de Leijgraaf is 

het Edictus. 

3.12.2 Beschrijving lokalen en andere voorzieningen 

De vier opleidingen maken gebruik van ruimtes, gebouwen, lokalen en andere 

voorzieningen en stellen daaraan verschillende eisen. 
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Tabel 3.12 Lokalen en andere voorzieningen 

ROC ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Opleiding 

 

Onderwijs Assistent Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

Lokalen, 

ruimtes en 

gebouwen 

4 vaste lokalen Variatie en vaste lokalen 

Interne en externe 

sportaccommodaties 

Twee vaste vloeren (een 

theorie- en een 

praktijkvloer)  

Lokalen in gebouw op 

basis van rekenmethode 

 

Elke hier onderzochte opleiding heeft ruimtes nodig om onderwijs te kunnen aan-

bieden. De wijze waarop deze worden aangevraagd en toegewezen verschilt tussen 

de verschillende opleidingen. Uiterlijke Verzorging en OnderwijsAssistent hebben 

specifieke ruimtes, respectievelijk vloeren en enkele lokalen toegewezen gekregen. 

ROC de Leijgraaf en ROC Aventus hanteren rekenmethodes (op basis van 

onderwijsmodel, leereenheden en bekostiging) om te komen tot het aantal benodigde 

lokalen in het gebouw. Bij Sport & Bewegen zien we de meeste variatie in ruimtes. 

Ten behoeve van de uitoefening van de sporten wordt op verschillende locaties 

(zalen, velden, baden) onderwijs verzorgd, daarnaast heeft de opleiding enkele vaste 

lokalen in de Grolsch Veste. Sport & Bewegen heeft daarbij niet alleen te maken met 

toewijzing van voorzieningen vanuit ROC centraal maar moet ook afspraken maken 

met externe partijen zoals clubs, verenigingen en andere opleidingen. 

3.12.3 Beschrijving personeel: rollen en deskundigheidsbevordering 

Tijdens de derde meting is aandacht besteed aan de rolverdeling en de deskundig-

heidsbevordering binnen de teams.  

Tabel 2.13 Personeel: rollen en deskundigheidsbevordering 

ROC ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Personeel 

 

Onderwijs Assistent Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

Rollen  Docent 

Coach 

Ltb-er 

Beroepspraktijkvorming 

begeleider 

Docent 

Roosteraar 

Trekkers 

Loopbaanbegeleider 

Beroepspraktijkvorming-

begeleider  

Studiebegeleider 

Teamvoorzitter 

Planner  

Intaker,  

Voorlichter,  

Coach  

Docenten 

Toetsconstructeur 

Assessor 

Instructeur 

Onderwijsassistent 

Coach 

Deskundigheid

sbevordering 

Spiegelbijeenkomst 

Bijscholing  

Master Learning and 

Innovation 

Studiedagen (4xpj) 

 

Specialisatie Door middel van coach. 

Coaches krijgen 

supervisie. 

Scholing gericht op 

bekwaamheid in les 

geven in het mbo 

TOP als basis voor 

professionalisering 
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De opleidingen maken een onderscheid in drie type rollen: de onderwijsrollen 

(docent, instructeur, onderwijsassistent), begeleiding (leertrajectbegeleider, 

studieloopbaanbegeleider, trekkers, beroepspraktijkvorming begeleider) en 

organisatie (planner, voorlichter, regisseur, etc.). Deze rollen kunnen bij een of 

meerdere personen belegd worden.  

De rol van organisator wordt alleen bij onderscheiden bij Uiterlijke Verzorging. ROC 

de Leijgraaf wil een regisseur aanstellen, ter vervanging van de teamcoördinator voor 

de organisatie van de opleiding.  

Uiterlijke Verzorging onderscheidt 10 rollen, maar heeft ook het grootste team terwijl 

de andere kleinere opleidingen zich beperken tot drie á vier rollen.  

Bij de vier opleidingen is deskundigheidsbevordering ter sprake gekomen. Hieraan 

wordt door de opleidingen op een verschillende manier vormgegeven. Bij Onderwijs-

Assistent betreft het een combinatie van klassieke bijscholing, een collega die een 

Master opleiding volgt (en het team vanuit de opleiding ‘voedt’), studiebijeenkomsten 

van docenten maar ook spiegelbijeenkomsten met studenten. Bij ROC de Leijgraaf 

vormt het team ontwikkelplan de basis. Ook hier wordt op verschillende manieren 

vormgegeven aan de professionaliseringsactiviteiten. Bij Uiterlijke Verzorging 

hanteert men naast bijscholing ook ‘on-the-job learning’ van docenten door middel 

van een coach, en coaches leren door intervisie. In het jaar waarin de tweede meting 

plaatsvond is daar veel in geïnvesteerd. De interactieve aanpak paste bij het 

onderwerp, namelijk: het leren leervragen te stellen. Vooral de praktijkdocenten 

vonden dat moeilijk en zagen er soms het nut niet van in. Op dit moment is de 

formele scholing gericht op bekwaamheid (eisen vanuit de Wet BIO) vanwege een 

inspectierapport over de opleiding. Sport & Bewegen hanteert specialisaties in 

verschillende sporten als basis voor de professionalisering. Hiermee zijn docenten 

optimaal in staat om studenten de vakinhoud bij te brengen. Opvallend genoeg zijn 

er bij deze opleiding geen signalen dat het begeleiden van studenten onderwerp is 

van studiedagen of andere vormen van professionaliseringstrajecten.  

3.12.4 Beschrijving afspraken 

In de afzonderlijke casusbeschrijvingen zijn de gezamenlijke afspraken per opleiding 

(meting 2011) terug te lezen. Deze paragraaf behandelt het type afspraken dat 

gemaakt wordt, en de noodzaak ervan in het kader van het verzorgen van maatwerk. 

Het gaat om afspraken over tijd, geld, centrale en decentrale verantwoordelijkheden, 

lokalen en begeleiding. 

Tijd 

Allereerst en meest cruciaal volgens de vier opleidingen zijn de afspraken over 

lestijden en lesperiodes. Er is in alle opleidingen sprake van periodisering en van 

vaste tijdstippen in de roostering waarbinnen de leereenheden vrij kunnen worden 

ingedeeld. De vrije keuze leereenheden (vkl) en BeroepsPraktijkVorming worden 

veelal op vaste tijdstippen (dag/dagdeel) in de week geroosterd. Hiermee is 

aanbieden van vrije leereenheden ROC-breed te organiseren. Bij Sport & Bewegen 

is tevens afgesproken hoe lang een dag duurt (8.30-17.30 uur). Bij Onderwijs-

Assistent zijn verplichte onderdelen van de basisvakken, de modules en de 

begeleiding over de jaren heen op vaste tijdstippen in de dagdelen geroosterd. 
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Geld 

Ten tweede zijn afspraken over de financiële aspecten van maatwerk van belang. 

Om het onderwijs (en de ontwikkeling daarvan) betaalbaar te houden, worden bij 

Verzorging en Verpleging en Uiterlijke Verzorging afspraken gemaakt over de 

gemiddelde omvang van een lesgroep, in beide gevallen 24 studenten. Bij Sport & 

Bewegen zijn groepen in de eerste twee jaren groter, zodat er ruimte ontstaat om 

kleinere groepen in de laatste twee jaar de kans te bieden zich te specialiseren. De 

bekostiging van de specialisaties is anders onmogelijk. Bij OnderwijsAssistent wordt 

uitgegaan van het begrip studentplaatsen wat zowel de basis voor de financiering als 

voor de roostering vormt. 

Accommodaties 

Ten derde worden er afspraken gemaakt over accommodaties zoals gebouwen, 

ruimtes/ lokalen en andere voorzieningen. Bij Uiterlijke Verzorging en Onderwijs-

Assistent zijn afspraken gemaakt over het gebruik van vaste lokalen. Hier zien we 

tevens een vast team op een vast aantal studenten. Hiermee zijn beide opleidingen 

in staat om de leertrajecten van individuele studenten te volgen en bij te stellen. Dit 

gebeurt overigens op zeer uiteenlopende wijze. Bij Uiterlijke Verzorging zien we een 

benadering gericht op grote aantallen studenten, die opgedeeld kunnen worden in 

kleinere groepen voor persoonlijke begeleiding. Deze aanpak hebben we eerder 

‘economy of scope’ genoemd: verbreden van de instroom, waardoor de groep 

‘opgedeeld’ kan worden. OnderwijsAssistent hanteert een aanpak waarin men zo 

adequaat mogelijk tracht de (meer homogene) doelgroep te begeleiden. Deze 

aanpak duiden we als ‘operational excellence’. 

 

Personeel 

Ten vierde worden er afspraken gemaakt over de begeleiding door de teams. Daarbij 

kunnen twee aspecten worden onderscheiden: de rollen in het team en de interactie 

met de studenten.  

Bij ROC de Leijgraaf is de afspraak gemaakt om twee coaches aan een leergroep te 

koppelen. Deze coaches hebben een centrale rol in het volgen van het leertraject en 

waar nodig het bijstellen van het leertraject. Bij Uiterlijke Verzorging zijn de bege-

leidingsrollen (zo veel mogelijk) neergelegd bij een persoon terwijl bij Onderwijs-

Assistent een driemanschap de deelnemers begeleidt. 

Een ander aspect van begeleiding zijn de afspraken die gelden tussen het team en 

de studenten. Deze afspraken zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen, aan 

verandering onderhevig. Zo heeft OnderwijsAssistent de afspraken over het afronden 

van modules aangescherpt om ‘stress’ aan het einde van de opleiding te voorkomen 

en moeten studenten van Uiterlijke Verzorging bij herkansing aantonen wat zij 

gedaan hebben om hun toetsresultaat te verbeteren.  

Centrale – decentrale verantwoordelijkheden 

Ten vijfde is er, in meer of mindere mate, sprake van autonome, zelfverant-

woordelijke of resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams hebben zeggenschap 

over de wijze waarop maatwerk mogelijk wordt gemaakt binnen de door het ROC 

gestelde kaders. ROC de Leijgraaf heeft de ambitie om teams zeggenschap te geven 

over de financiële middelen, opdat werkelijk resultaatsturing mogelijk wordt. Het team 
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Uiterlijke Verzorging is in het kader van zelfsturing gericht op continue kwaliteits-

verbetering door middel van onderzoek (student-, vervolgonderwijs- en werkveld-

tevredenheidsmetingen) en kwaliteitszorg. Bij Sport & Bewegen en Onderwijs-

Assistent is de zelfverantwoordelijkheid van de teams minder scherp geformuleerd, 

maar krijgen de teams wel de ruimte om hun plan te trekken. Sport & Bewegen krijgt 

vanuit de strategie om ‘bottom up’ te werken ruimte om maatwerk te organiseren.  
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4 ROC’s en opleidingen langs de lat: een 
vergelijking op consistentie en integraliteit 

4.1 Vergelijking van de casussen 

4.1.1 Reflectie op visie op ROC niveau 

Talentontwikkeling en optimale bediening van het regionale werkveld zijn in de visie 

van de ROC’s de belangrijkste doelen van het onderwijs. Flexibilisering moet dat 

doel versterken. De prioriteit van deze twee doelen verschilt tussen de onderzochte 

ROC’s: voor ROC de Leijgraaf staat de regionale arbeidsmarkt op de eerste plaats 

en de talentontwikkeling op de tweede, voor de andere drie ROC’s is het andersom.  

De sturing op de onderwijsdoelen vanuit ROC-niveau, de implementatiestrategie,  

loopt uiteen: inhoudelijk (ROC de Leijgraaf), op (integrale) benadering (ROC 

Eindhoven en ROC de Leijgraaf), in systemen (ROC Aventus) en ‘bottom up’ (ROC 

van Twente).  

Visie en strategie zijn, in grote lijnen, niet veranderd in de afgelopen drie jaar. Het 

constant blijven van deze koers op centraal niveau mag als een goed teken worden 

opgevat (zie paragraaf 3.4). Op centraal niveau (in elk geval op het niveau van de 

projectleiders) is veel debat gevoerd over het nut en de beoogde opbrengsten van de 

te leveren inspanningen. Daarin komen de genoemde verschillende accenten terug: 

vooral in het belang van de student of in het belang van de regio/arbeidsmarkt én 

(daarna) de student. Dit verschil in accent kan te maken hebben met de geografische 

positionering van het ROC: de ROC’s in de meer ‘stedelijke’ omgevingen (ROC 

Eindhoven, ROC van Twente, Apeldoorn/Deventer) hebben mogelijk een andere 

maatschappelijke positie dan het ROC in de wat meer ‘landelijke’ regio (Oss, Veghel, 

Uden) (zie ook: Vink, Oosterling, Vermeulen, Eimers en Kenis, 2010). Ook op 

opleidingsniveau komt dit debat terug en bestaan interessante verschillen tussen de 

onderzochte ROC’s. We komen daar verderop op terug. 

Interessant is de koers van ROC van Twente, die afwijkt van de koers van de andere 

ROC’s, in die zin dat er op centraal niveau geen inhoudelijke thema’s en lijnen in een 

visiedocument worden uiteengezet, maar bottom up wordt gewerkt. Aan dat proces 

wordt centraal sturing gegeven door thema’s te bundelen en met opleidingen af te 

spreken welke onderdelen centraal en welke decentraal geregeld worden. 

Opmerkelijk is dat daaruit een gezamenlijk inhoudelijk thema naar voren is gekomen, 

namelijk intake en (loopbaan)begeleiding. Weliswaar met inhoudelijk verschillende 

inkleuringen door de opleidingen, maar wel met centraal geregelde scholing van 

personeel om zorg te dragen voor goede kwaliteit van intake en begeleiding, omdat 

men daar (ook op centraal niveau) het meeste effect van verwacht. 
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4.1.2 Reflectie op visie op opleidingsniveau 

Op opleidingsniveau is – met uitzondering van Uiterlijke Verzorging ROC 

Eindhoven – sprake van toespitsing en uitwerking van de centrale visie. Die lokale 

visie is soms een uitwerking van de centrale visie, maar niet altijd. Zo is bij ROC de 

Leijgraaf door het Verzorging en Verplegingsteam in de loop van de ontwikkeling 

naar flexibel competentiegericht onderwijs het accent (tijdelijk) verlegd van de 

ballenbak naar loopbaanbegeleiding. Vanuit de ervaring dat de persoonlijke relatie 

tussen de begeleider en de student en leerstijl van belang zijn om de student te 

ondersteunen bij het leren stellen van leervragen en het uitzetten van de 

opleidingsroute. 

Interessant is dat er in sommige situaties spanning optreedt tussen de visie op 

centraal en decentraal niveau en in sommige niet.  

Het aanbieden van systemen waarin een ‘blauwdruk’ vastligt om variatie te bieden 

lijkt bij ROC Aventus op decentraal niveau tot twee type reacties te leiden. De eerste 

reactie ontkent de bijdrage die het invullen van de onderwijscatalogus kan leveren. 

De tweede reactie is gematigd positief omdat het invullen van de onderwijscatalogus 

een ondersteunende rol heeft gespeeld in het stapje voor stapje ontwikkelen van het 

onderwijs. Geen van beide in het onderzoek betrokken teams is tegen het realiseren 

van de centraal geformuleerde ambitie, maar men ziet er, op dit moment, het belang 

of de mogelijkheden (nog) niet zo van in. De ontwikkeling van een flexibel traject in 

het eigen domein heeft een hogere prioriteit dan het ontwikkelen van ‘shop’-

mogelijkheden over alle opleidingen heen. Als de eigen trajecten ‘staan’ is het zeer 

wel denkbaar dat de opleidingen alsnog de centrale doelstellingen zullen omarmen 

en realiseren.  

Dit betekent dat wanneer de centrale en decentrale doelstellingen niet parallel lopen 

er sprake kan zijn van twee situaties: de opleidingen streven de centrale 

doelstellingen niet na of de opleidingen ondersteunen de centrale ambities wel maar 

hebben op korte termijn andere of minder vergaande ambities. Het blijkt lastig beide 

situaties te onderscheiden. In eerste instantie leek de eerste situatie bij ROC Aventus 

van toepassing maar bij nader inzien bleek de tweede situatie van toepassing.  

Bij ROC de Leijgraaf is de centrale ambitie, een ballenbak voor alle 

onderwijsonderdelen, aansluitend bij de ontwikkelingen in de opleidingen, vanuit 

ROC centraal getemporiseerd: eerst flexibel vrije keuze leereenheden - aanbod, 

daarna de rest van de ballenbak. Maar het zelfsturende team kan ook eigen 

prioriteiten stellen zoals de prioriteit op de relatie begeleider-student. Voorwaarde bij 

het stellen van prioriteiten is dat de opleiding voldoet aan de standaarden van ROC 

de Leijgraaf. In dit specifieke geval is dat 15 minuten begeleiding per student per 

week.  

ROC van Twente heeft dit dilemma met de koerswijziging bij het begin van het traject 

in de kiem gesmoord: men werkt bottom up en ontwikkelt nu van daaruit een aantal 

thema’s centraal, zoals intake en (loopbaan)begeleiding. 

Des te interessanter is daarom de ontwikkeling bij ROC Eindhoven, waar de 

opleiding Uiterlijke Verzorging een omslag heeft gemaakt gebruikmakend van 

centraal aangeboden instrumentarium. Er kunnen dan twee dingen aan de hand zijn: 

ofwel men was decentraal van de centrale koers afgedwaald, ofwel er is in de 
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ontwikkeling decentraal iets niet goed verlopen waardoor ‘pas op de plaats’ of 

‘hergroeperen’ nodig is om de betrokkenheid van docenten en begeleiders te 

behouden. Beide lijkt aan de hand. De constateringen dat de inhoudelijke 

samenhang tussen de curriculumonderdelen ontbrak en dat docenten en begeleiders 

zichzelf steeds meer als ‘afvinkers’ begonnen waar te nemen, wijzen op een 

‘doorgeschoten’ vernieuwing, waarbij de aandacht voor de uitvoering en de betekenis 

voor de uitvoerenden mogelijk op de achtergrond is geraakt ten faveure van de 

ambitie om echt iets nieuws neer te zetten. Anderzijds is met het teruggrijpen op 

‘eerst de standaard op orde en dan flexibiliseren’ de poging om tot echte 

vraagsturing door de student te komen in elk geval tijdelijk stop gezet (al werd al 

geconstateerd dat dit element tamelijk moeizaam verliep). Mogelijk is hier de ene 

blauwdruk (het werken met rode kaarten als hét instrument om vraagsturing te 

organiseren) vervangen door een andere (eerst het curriculum helemaal op orde 

voordat er aan flexibilisering gewerkt kan worden). Als deze interpretatie van de 

ontwikkeling correct is, is het de vraag in hoeverre de centraal ingezette 

instrumenten (Time-scan, roadmap, OOPS) hier aanleiding toe geven of dat er 

eerder sprake is van een meer op beheersing gerichte cultuur. 

4.1.3 Reflectie op van de articulatie vraag / intake  

Intake en (studie)loopbaanbegeleiding worden door de onderzochte ROC’s in de 

loop van het traject in toenemende mate als een belangrijk thema beschouwd
6
. Een 

belangrijke ontwikkeling daarin is dat de onderzoekers, gaandeweg een 

accentverschuiving zien van intake richting uitgestelde intake, 

(studie)loopbaanbegeleiding en continue match. Die ontwikkeling is opvallend. Bij de 

start van het project stonden twee veronderstellingen ten aanzien van maatwerk 

centraal. Ten eerste dat flexibiliteit en flexibilisering alleen de organisatie en logistiek 

betreffen. Ten tweede dat verwacht mag worden dat de student bij binnenkomst van 

het mbo beschikt over een goed gearticuleerde vraag. De gesignaleerde 

verschuiving van intake naar continue vraagarticulatie duidt erop dat deze twee 

veronderstellingen inmiddels gepasseerde stations zijn.  

Daarbij krijgt de intake verschillende accenten, gekoppeld aan het moment waarop 

de intake plaatsvindt.  

Intake voorafgaand aan de opleiding heeft een meer statisch karakter en gaat uit van 

eerst kiezen en dan een opleiding volgen. Het doel ervan is selectie om de kans van 

slagen van de student in de opleiding in beeld te brengen. Daarnaast bestaat de 

ambitie om ervoor te zorgen dat als de match student-opleiding niet klopt een wel bij 

de student passende opleiding, binnen of buiten het domein van de opleiding, wordt 

gevonden.  

Als de intake tijdens de opleiding plaatsvindt en daar integraal deel van uitmaakt 

wordt de articulatie van de vraag meer als een continu en dynamisch proces gezien. 

In die gevallen is de ambitie vooral gericht op de vraag welke keuzes de student in 

het opleidingsdomein wil maken om te zorgen dat die student uiteindelijk uitkomt op 

een plek op de arbeidsmarkt die het best bij zijn of haar ambities, wensen, behoeften 

en kwaliteiten past. Uiteraard wordt ook nagegaan of de student wel op de goede 

                                                           
6  Zie hiervoor ook de publicatie Intake: maatwerk in uitvoering (2011). 
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opleiding zit en niet beter een andere opleiding kan volgen.  

De opleiding die beide benaderingen verenigt (Sport & Bewegen, ROC van Twente) 

blijkt een populaire opleiding te zijn met veel meer aanmeldingen dan student-

plaatsen. Er moet dus in ieder geval geselecteerd worden. Sport & Bewegen heeft 

een intake voor de ‘vrije instroom’ en convenanten met de aanleverende scholen die 

studenten selecteren. Aanvullend daarop vindt selectie plaats door studenten tijdens 

de opleiding kennis te laten maken met een breed aanbod aan sporten en 

specialisaties. 

4.1.4 Reflectie op de organisatie van differentiatie van het aanbod 

De casus laten een keur aan manieren zien waarop de opleidingen het aanbod naar 

inhoud, tempo en volgordelijkheid differentiëren. Van volledige keuzevrijheid voor de 

deelnemers op elk van deze aspecten is (logischerwijs) in geen van de casus sprake. 

Bij de toegepaste differentiaties staat de flexibilisering van de inhoud vanuit een 

kerncurriculum centraal. Alle teams zijn bezig de inhoud van de opleiding zo te 

ordenen dat voor studenten duidelijk is welke keuzes er gemaakt kunnen of moeten 

worden. Het maken van die keuzes wordt voorbereid (Sport & Bewegen, Onderwijs 

Assistent) en begeleid. Bij ROC de Leijgraaf beperkt zich op dit moment de keuze-

ruimte nog tot de vrije keuze leereenheden, maar de flexibilisering van de kern van 

de opleiding wordt nu in gang gezet.  

Volgorde en tempo zijn bij twee opleidingen echt ontwikkeld, respectievelijk 

OnderwijsAssistent en Elektrotechniek (beide ROC Aventus). Uiterlijke Verzorging 

beoogde de inhoud vraaggestuurd te maken door middel van de integrale 

praktijkopdrachten. Dat is (tijdelijk) getemporiseerd ten gunste van inhoudelijke 

integraliteit van het curriculum. 

Het lijkt er dus op dat de opleidingen zich primair richten op dat wat het dichtst bij 

hen ligt: de kern van de opleidingsinhoud goed neerzetten, zodanig dat studenten die 

inhoud op de juiste manier krijgen aangeboden. De keuzeruimte wordt daar bij 

aangepast.  

ROC Eindhoven laat zien dat als daar in de beleving van het team iets niet goed zit, 

de ontwikkeling wordt teruggedraaid om eerst de kern op orde te hebben. Vanuit de 

verantwoordelijkheid van het team om gekwalificeerde studenten af te leveren is die 

ontwikkeling ook volstrekt logisch. De vraag is of die ontwikkeling flexibele onderwijs-

organisatie versterkt of in de weg staat? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden: 

voor een team is dit een sine qua non. Ook uit ander onderzoek is bekend dat teams 

pas toekomen aan flexibel werken (de student vrijheid gunnen bij het organiseren 

van het leren) als ze het gevoel hebben dat ze het overzicht over het leerproces en 

de resultaten behouden (Den Boer en Stukker, in voorbereiding). 

In de praktijk laten de opleidingen daarnaast zien dat ze binnen de georganiseerde, 

al dan niet flexibele, structuren ruimte maken voor speciale gevallen (studenten die 

extra aandacht nodig hebben, switchers, studenten met een rugzakje, etc.).  
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Ook hier zien we de aanpassingen die in de praktijk worden gemaakt omdat de 

gekozen vormen niet werkbaar bleken. De overwegingen zijn veelal van praktische 

aard: het programma is voor de studenten te zwaar (Sport & Bewegen, ROC van 

Twente), te onrustig (Verzorging en Verpleging, ROC de Leijgraaf) en/of onvol-

doende geïntegreerd (Verzorging en Verpleging, ROC de Leijgraaf en Uiterlijke 

Verzorging, ROC Eindhoven). De feitelijke motieven om een gekozen praktische weg 

te verruilen voor een andere zijn volstrekt valide: de gekozen werkwijze was te 

zwaar, te onrustig of leidde tot te weinig inhoudelijke samenhang in het programma. 

Dat zijn praktische en/of onderwijskundige afwegingen die gemaakt moeten worden 

binnen de ambitie om goed beroepsonderwijs te bieden en dat ook nog eens flexibel 

te organiseren. Soms leiden deze afwegingen tot vermindering van de mogelijkheden 

om maatwerk te bieden. De constatering dat studenten een aantal dingen ‘toch (niet) 

doen’ (zoals niet shoppen buiten de opleiding of het domein of doorstromen naar 

niveau 4) klinkt als argument heel redelijk, maar het feit dat het niet voorkomt, wil nog 

niet zeggen dat het niet wenselijk is. 

4.1.5 Reflectie op matching / verbinding vraag en aanbod  

Opleidingen lijken gaandeweg te werken aan een continue match waarbij ze in 

eerste instantie vooral op de inhoud focussen. Bij de technische opleidingen 

(Metaal-, Elektro- en Installatietechniek, Verzorging en Verpleging, ROC van Twente 

en Elektrotechniek, ROC Aventus) wordt continue matching minder relevant 

gevonden, zij het dat in voorkomende gevallen praktische oplossingen gezocht 

worden voor aanvullende studieonderdelen bij andere opleidingsrichtingen in de 

techniek. 

De keuze om in te zetten op een continue match hangt uiteraard samen met de wijze 

waarop de intake is georganiseerd en het onderwijsaanbod (inhoudelijk) is 

gedifferentieerd. Waar de intake vooral selectie-instrument is, bestaat er minder 

aandacht voor continue matching. Waar de intake onderdeel uitmaakt van het 

curriculum is er meer aandacht voor continue matching. Daar speelt de vraag ‘hoe 

moet de opleiding worden ingericht om te zorgen dat zij bij de ambities van de 

student past en de student kwalificeert voor de arbeidsmarkt?’ 

Waar het maken van een match tussen opleiding en student als fase voorafgaand 

aan de opleiding wordt gezien, wordt de verbinding van de intake met het 

voortdurend (moeten) maken van keuzes door de student binnen de opleiding 

waarschijnlijk niet als onderdeel van hetzelfde proces gezien, maar als twee 

afzonderlijke processen. Bij wijze van spreken: je kiest er eerst voor of je wel of niet 

metaalbewerker wilt worden en daarna gaan we pas kijken hoe je je daarin wilt 

specialiseren, of dat je misschien toch liever iets in de mechatronica wilt doen. 

Opmerkelijk is dat het vooral de techniekopleidingen zijn die uitgaan van de 

veronderstelling dat het hier twee afzonderlijke processen betreft. 

4.1.6 Reflectie op instromen 

In de organisatie van maatwerk voor deelnemers lijken meerdere instroommomenten 

geen belangrijke optie voor flexibiliseren van de bol-opleidingen. Alleen de twee 

opleidingen van ROC Aventus bieden de mogelijkheid tot respectievelijk continue 

instroom en vier instroommomenten. De andere opleidingen geven aan dat meerdere 

instroommomenten niet mogelijk zijn omdat er onvoldoende instroom gerealiseerd 
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kan worden naast het reguliere instroommoment. Het argument daarbij is dat het 

toeleverende onderwijs gericht is op slechts één uitstroommoment. Daardoor stuiten 

tussentijds ingestroomde mbo-studenten die naar het hbo willen, op een aan-

sluitingsprobleem. Dat ligt echter wat genuanceerder. Studenten van Onderwijs-

Assistent maken gebruik van twee instroommomenten van de pabo van Saxion 

Hogeschool. Dit roept de vraag op of studenten, ouders en afnemend bedrijfsleven, 

het strakke regime als problematisch ervaren. De opleidingen zoeken naar 

oplossingen. 

Verzorging en Verpleging realiseert per 2011 meerdere instroommomenten per jaar 

voor de bbl-opleiding. Gegeven de (meer heterogene) doelgroep die instroomt in de 

bbl, lijkt maatwerk door meerdere instroommomenten ook een logischer keuze dan in 

de bol. 

In individuele gevallen worden voor switchers oplossingen gezocht. Dat is altijd al zo 

geweest in het mbo. Daarbij hangt veel af van de bereidheid van de student zich 

extra in te spannen of doublures te accepteren. Sport & Bewegen is daar een goed 

voorbeeld van: de tussentijdse instroom is ofwel een heel studiejaar in een half jaar 

doen, ofwel een half jaar bezig zijn met de opleiding om het volgend studiejaar 

alsnog bij het begin te beginnen. Studenten zijn daar blij mee, maar het is inefficiënt. 

4.1.7 Reflectie op volgen deelnemer en bijstellen traject 

Het volgen en bijstellen van het leertraject is een zeer wezenlijk onderdeel van 

maatwerk. In de relatie tussen de begeleider (coach, studieloopbaanbegeleider, 

leertrajectbegeleider) en de student wordt vormgegeven aan ambities, wensen, en 

daarmee de vormgeving van het leertraject.  

De opleiding Verzorging en Verpleging ROC de Leijgraaf laat duidelijk zien dat er in 

deze relatie tussen student en begeleider vorm wordt gegeven aan ambities, wensen 

van de student en de vormgeving van het leertraject. 

Waar in sommige gevallen wordt gekozen voor het samenvoegen van rollen bij een 

persoon (Uiterlijke Verzorging bij ROC Eindhoven), wordt dit bij andere opleidingen 

juist verdeeld en belegd bij meerdere personen. 

Uiterlijke Verzorging en OnderwijsAssistent zetten daarbij nadrukkelijk systemen in. 

Hierin worden resultaten van studenten vastgelegd en inzichtelijk gemaakt, 

gekoppeld aan het KD. Dit maakt de mogelijke en noodzakelijke bijstellingen van het 

leertraject goed zichtbaar. 

4.1.8 Reflectie op toetsing en afsluiting 

Er wordt door de opleidingen geen keuzeruimte in de vorm van formatieve toetsing 

georganiseerd voor studenten. Dat lijkt ook alleen wenselijk als er verbanden zijn 

(aangetoond) met leerstijl en/of andere studentkenmerken die niet contamineren met 

prestaties. Bij de summatieve toetsing is keuzeruimte in de vorm mogelijk bij de 

opbouw van het portfolio. Wat betreft tijdstip is slechts bij Elektrotechniek en Sport & 

Bewegen is sprake van continue toetsing. Gegeven de beperkte mogelijkheden voor 

tussentijds instromen in het hbo, kan ook hier de vraag gesteld worden of dit anders 

zou moeten. 
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4.1.9 Reflectie op begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni 

De opvang en begeleiding van drop-outs wordt van overheidswege gestimuleerd en 

is van regelgeving voorzien. De ROC’s besteden veel aandacht aan drop-outs en 

beleggen de verantwoordelijkheid ervoor soms centraal en soms bij de opleidingen. 

In hoeverre de aandacht ertoe leidt dat de studenten op maat worden bediend is 

onbekend. In het geval dat de verantwoordelijkheid bij de opleidingen ligt, betekenen 

de drop-outs voor populaire opleidingen een redelijk risico en belasting hetgeen leidt 

tot extra aandacht voor de intake. Alumni krijgen relatief weinig aandacht.  

Bij geen van de opleidingen wordt specifiek aangegeven dat men tracht te leren van 

de ervaringen van drop-outs en alumni. In het kader van maatwerk kan deze toets op 

de mate waarin wordt aangesloten bij de wensen van studenten informatie 

verschaffen over (noodzakelijke) veranderingen van de opleiding. OnderwijsAssistent 

(ROC Aventus) en Verzorging en Verpleging (ROC de Leijgraaf) organiseren dit 

echter tijdens de opleiding en krijgen hiermee, nog voordat studenten uitstromen of 

alumnus worden, informatie over de organisatie van maatwerk. Echter, ook hier heeft 

het leren van drop-outs en alumni in onze ogen meerwaarde voor de opleidingen. 

Het gaat daarbij niet alleen om het bieden van aantrekkelijk onderwijs aan goed 

geplaatste studenten maar ook om een gemiste kans ten aanzien van een langere 

termijn leercyclus waarin alumni de opleiding kunnen ‘voeden’ met hun ervaringen. 

4.2 De consistente uitwerking van het model 

In deze paragraaf werken we de consistentie van de casus verder uit. Met 

consistentie bedoelen we de mate waarin de opleidingen erin slagen een samen-

hangend geheel van flexibel onderwijs te organiseren (zie ook paragraaf 2.3.2). 

Daarbij gaat het om samenhang tussen de door ons onderscheiden onderdelen van 

flexibilisering, zoals uitgewerkt in het vliegermodel. Daarnaast gaat het echter ook 

om de mate waarin de opleidingen samenhang weten te creëren met de op centraal 

niveau, ROC niveau geformuleerde visie. Bij dit alles speelt uiteraard ook de 

consistentie van uitwerking in de tijd een rol hoewel die analyse hier wat minder op 

de voorgrond staat. Leidende vragen bij de analyse van de consistentie zijn:  

• In hoeverre hangen centrale en decentrale visie centraal en decentraal 

samen? 

• In hoeverre hangen de uitwerking die gegeven wordt aan de articulatie van 

de vraag, de differentiatie van het aanbod, de organisatie van een 

(continue) match, etc. onderling samen? 

• In hoeverre hebben zich in de decentrale uitwerking in de afgelopen vier 

jaar ingrijpende wijzigingen voorgedaan? 

 

De basis voor de analyse van consistentie zijn de casusbeschrijvingen (zie bijlage en 

samenvattingen in paragraaf 3.1). De tabel in de bijlage wordt daarbij verticaal 

gelezen: het gaat om de analyse van de samenhang binnen de cases en het ROC 

maar niet om een vergelijking tussen de cases.  
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4.2.1 De consistentie bij ROC Aventus, OnderwijsAssistent 

Op decentraal niveau lijken de ambities van het opleidingsteam redelijk congruent 

met de ambities van het ROC Aventus. Dit ROC stelt dat de onderwijsvraag van de 

deelnemer leidend moet zijn voor het leerproces en daarvoor begeleiding van het 

leertraject nodig geboden moet worden. Het aanbod wordt transparant door dit via de 

catalogus aan te bieden. De opleiding voegt daar als expliciet doel aan toe dat 

studenten moeten leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen keuzes. Als we meer 

in detail gaan kijken, blijkt echter dat de visie van de opleiding op sommige punten 

duidelijk afwijkt van de centraal geformuleerde visie. Het gaat op beide niveaus 

weliswaar om de vraag van de deelnemers, maar op centraal niveau heeft men 

daarmee ambities op de opleidingen overstijgend niveau: studenten moeten ook 

buiten het opleidingsdomein onderwijs kunnen volgen. Door de opleiding Onderwijs-

Assistent wordt die ambitie, vooralsnog, als te hoog gegrepen beschouwd. De 

opleiding wilt eerst in de eigen sector de zaken op orde hebben en daarna kijken 

naar andere mogelijkheden. Daar komt bij dat studenten hun handen vol hebben aan 

de opleiding en de keuzes die ze daarbinnen al (moeten) maken, dat ze op dit 

moment nog helemaal geen behoefte hebben aan mogelijkheden buiten het 

opleidingsdomein. Leidend is het idee studenten te leren om verantwoordelijkheid te 

laten nemen voor hun eigen keuzes en om dat te realiseren zij ook gaandeweg de 

mogelijkheid tot het maken van meer keuzes moeten krijgen.  

De opleiding is er goed in geslaagd een consistent geheel te maken van een 

behoorlijk flexibel onderwijsprogramma. Er zijn vier instroommomenten per jaar. De 

articulatie van de vraag maakt deel uit van de intake en van fase 0. Studenten 

worden daarbij begeleid. Fasen 0 en 1 kunnen variërend in tempo worden doorlopen, 

waardoor studenten tijd kunnen winnen of desgewenst kunnen vertragen. Fase 2 is 

flexibel in volgorde, tijd en gedeeltelijk in inhoud hetgeen past bij de eisen van het 

werkveld en het personeel. De laatste fase is individueel en daarmee geheel flexibel. 

Dat alles kan georganiseerd worden door een eenvoudig en inzichtelijk plannings-

model voor het aanbod aan modulen waarop individuele docenten kunnen intekenen 

maar waar het team uiteraard gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totaal, door 

gebruikmaking van een beperkt aantal vaste lokalen, een eenvoudig (handmatig) 

roosteringsmodel en de Elektronische LeerOmgeving. Belangrijkste randvoorwaarde 

daarbij lijkt een redelijk constante substantiële instroom van studenten.  

Ook over de tijd blijkt het ontwikkelde model consistent. Aanpassingen hebben vooral 

betrekking op het stellen van regels rond het model, niet op het model zelf. Een 

voorbeeld is de tijdslimiet voor studenten voor het afronden van hun modulen. Een 

limiet bleek nodig om onnodige vertraging en stress te voorkomen.  

De belangrijkste bottleneck is de opschaalbaarheid van het ontwerp. 

OnderwijsAssistent werkt intensief en goed samen met Pedagogisch Werk maar de 

resultaten daarvan zijn nog niet optimaal omdat beide opleidingen in een ander 

ontwikkelingsstadium zitten. Daarnaast wijkt de manier van roosteren bij 

OnderwijsAssistent af van de andere opleidingen.  
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4.2.2  De consistentie bij ROC Aventus: Elektrotechniek 

Wat voor de opleiding OnderwijsAssistent geldt, geldt in vrijwel gelijke mate ook voor 

de opleiding Elektrotechniek: de doelen op ROC- en opleidingsniveau lijken hetzelfde 

maar de uitwerking die in de opleiding gekozen is wijkt af van de centrale ambities op 

het punt van het overstijgen van de opleiding. De opleiding heeft een werkwijze 

gevolgd die sterk lijkt op de onderwijscatalogus, maar heeft daar zijn eigen taal en 

werkwijze bij ontwikkeld. Die blijkt succesvol te werken en wordt daarom nu binnen 

het domein van elektro- en mechanische techniek verbreed. In hoeverre die werk-

wijze strijdig is met de onderwijscatalogus is niet bekend. De onderwijscatalogus 

wordt door het Techniek-team feitelijk niet gebruikt en niet als een belangrijk 

hulpmiddel gezien om de gekozen vorm van flexibilisering te realiseren.  

Het opleidingsontwerp van Elektrotechniek is geheel flexibel qua instroom en tempo 

en geheel niet flexibel op alle andere elementen (volgorde, inhoud, werkvorm). Het 

model is consistent in die zin dat er expliciet en doelbewust gekozen is voor deze 

vorm van flexibilisering en dat die consequent is uitgewerkt. In termen van de 

elementen van het vliegermodel is het ontwerp in die zin consistent dat er uitgegaan 

wordt van de vraag of de student bij de opleiding past en niet andersom. Als de 

student bij de opleiding past kan deze op elk gewenst moment in- en uitstromen, het 

opleidingstempo (vertragen en versnellen) kan te allen tijde worden aangepast en 

studenten worden begeleid bij het maken van keuzes en bij problemen. 

Ook over de tijd is sprake van een consistent model. Er zijn weinig wijzigingen 

geweest over de twee jaar waarin de opleiding is onderzocht en er zijn geen 

ingrijpende wijzingen vermeld. 

4.2.3 De consistentie bij ROC Eindhoven: Uiterlijke verzorging 

ROC Eindhoven stuurt centraal op differentiatie in visie op flexibilisering, conform het 

TIME-model: opleidingen bepalen zelf in hoeverre ze willen flexibiliseren. Vanuit 

centraal niveau worden er alleen eisen gesteld aan de realisatie van doelen rond 

competentiegericht onderwijs (het basis-niveau in TIME) en aan de samenhang in de 

uitwerking van flexibilisering in onderwijs, organisatie, planning en systemen (het 

OOPS-model). Met deze visie accepteert het ROC dus dat de afzonderlijke 

opleidingen onderling variatie vertonen in de mate waarin zij hun opleidingsaanbod 

flexibiliseren. Het cluster Uiterlijke Verzorging heeft de basis gelegd voor deze 

modellen en werkt ermee. Daarmee is dus sprake van consistentie in doelstellingen 

tussen centraal en decentraal niveau. Kijkend naar de recente ontwikkelingen bij 

Uiterlijke Verzorging, blijkt de onderwijsinhoudelijke uitwerking echter te lijden te 

hebben gehad onder de flexibiliseringvisie. Anno 2011 wordt er naar gestreefd de 

onderwijskundige en flexibiliseringvisie in balans te brengen. Dat gebeurt in nauwe 

samenwerking tussen centraal en decentraal niveau.  

De ontwikkeling bij Uiterlijke Verzorging kan geduid worden als een te ver 

doorgevoerde consistente uitwerking van flexibel onderwijs gericht op het leren 

stellen van leervragen door studenten (vraaggerichtheid). De inhoudelijke integraliteit 

van het onderwijsaanbod heeft daaronder geleden. De vakken worden wel gelijktijdig 

op het rooster gezet, maar van inhoudelijke samenhang is geen sprake (meer). Er is 
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nu voor gekozen die samenhang de hoogste prioriteit te geven, mede omdat de rol 

van de docent daarmee weer meer op het geven van onderwijs komt te liggen en 

minder op het afvinken van taken. Wat betreft de organisatie van gedifferentieerd 

onderwijsaanbod is er dus nu sprake van een duidelijke breuk in de consistentie in 

de tijd, maar ook in inhoud: het ontwikkelen van goed standaard onderwijs heeft nu 

voorrang. Dat is niet consistent met het flexibiliseringsdoel, maar wordt noodzakelijk 

gevonden door het team en door het ROC centraal: ‘eerst goed standaardiseren, 

daarna (weer) flexibiliseren’. 

4.2.4 De consistentie bij ROC de Leijgraaf: Verzorging en verpleging 

ROC de Leijgraaf geeft de flexibilisering vorm met behulp van de zogenoemde 

ballenbak. Daarbij is sprake van zelfsturende teams en dus niet van een centraal 

geleide vernieuwing. Als test is begonnen met flexibilisering van de vrije keuze 

leereenheden. Die test is bevredigend verlopen en wordt voortgezet met de inhoud 

van de opleidingen. Het resultaatverantwoordelijke team Verzorging en Verpleging 

benut de centrale concepten om decentraal haar eigen doelen na te streven. Dat 

gaat gepaard met inhoudelijke en organisatorische inkleuringen die soms 

inconsistent lijken met de centrale visie. Een voorbeeld is het invoeren van de ‘week 

op, week af stages’. Dat lijkt weinig consistent met de visie op ROC niveau omdat het 

de aansluiting bij de ‘ballenbak’ bemoeilijkt. Maar de verantwoording van de keuze is 

overtuigend: verwacht werd dat deze stagevorm bij de student leervragen zou 

oproepen en tot een betere verbinding tussen praktijk en theorie zou leiden. Toen 

bleek dat de gewenste resultaten niet gehaald werden en de studenten de opzet als 

onrustig ervaarden, is deze stagevorm vervangen door een lintstage waardoor 

aansluiting met en invulling van de ballenbak beter mogelijk werd.  

Het team Verzorging en Verpleging is begonnen met de aanpak van brede instroom 

om opleidingswisselingen binnen het domein beter op te kunnen vangen. Bij de 

uitwerking van het onderwijsprogramma voor het tweede en derde jaar wordt de 

uitwerking van de afdelingsvisie duidelijker zichtbaar, onder andere in de begeleiding 

van studenten en begeleiding bij keuzemomenten. De opleiding heeft ervaren dat de 

relatie tussen begeleider en student essentieel is voor goed onderwijs en daarom het 

idee dat de intaker ook de studieloopbaanbegeleider moet zijn losgelaten. Dat geldt 

ook voor de inrichting van de ‘week-op-week-af-stages’. Het team werkt dus 

consistent en in samenspraak aan vormen van flexibel onderwijs die passen bij de 

wensen en behoeften van de doelgroep en de mogelijkheden van het team.  

4.2.5 De consistentie bij ROC van Twente: Metaal, Elektro- en Installatietechniek 

Bij ROC van Twente is de samenhang tussen centrale en decentrale visie beperkt 

vast te stellen omdat er op centraal niveau gekozen is om bottom-up te werken. We 

kijken hier dan ook vooral naar de decentrale consistentie, met één uitzondering 

namelijk loopbaanbegeleiding, het centrale thema van ROC van Twente bij 

flexibilisering. Op dat punt gaan we na in hoeverre de opleidingen dit punt consistent 

met de centrale visie uitwerken. 

De opleiding Metaal-, Elektro- en Installatietechniek heeft als hoofdthema binnen 

flexibel onderwijs de vervroeging van de beroepspraktijkvorming in de opleiding. 
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Daarnaast is de intake een belangrijk punt van aandacht. Dat laatste past binnen de 

visie op loopbaanbegeleiding maar de opleiding geeft daar een specifieke invulling 

aan. Het accent ligt bij deze opleiding namelijk vooral op ‘goed voorsorteren’. Dat wil 

zeggen dat er meer geïnvesteerd wordt in een vroegtijdig antwoord op de vraag of de 

student bij de opleiding past dan omgekeerd. De organisatie van een continue match 

is geen hoofdpunt van aandacht. De praktijk blijkt echter genuanceerder. In voor-

komende gevallen wordt gezocht naar werkbare oplossingen hetgeen erg lijkt op een 

continue match. Dat laatste is ook de ambitie van het ROC. De uitwerking is dus in 

die zin consistent dat er weinig sprake is van flexibel onderwijsaanbod en dat er 

gekozen is voor investeren in ‘direct goed kiezen’ door de studenten. Dat matcht 

minder goed met het centrale thema loopbaanbegeleiding dat  het ROC als een 

continue proces opvat terwijl de opleiding Metaal- ,Elektro- en Installatietechniek het 

vooral ziet als onderdeel van de intake en als ad hoc oplossing voor probleem-

gevallen. 

Er is sprake van consistentie in de tijd omdat het model waaraan gewerkt wordt niet 

is gewijzigd. Tegelijkertijd kan gesteld worden dat het ontwikkelde model beperkt is. 

Alleen de intake en de positionering van de beroepspraktijkvorming zijn gericht op 

flexibilisering.  

4.2.6  De consistentie bij ROC van Twente: Sport en bewegen 

Voor zover er sprake kan zijn van overeenstemming in visie tussen centraal en 

decentraal niveau bij ROC van Twente is dat voor het college voor Sport & Bewegen 

het geval. Er is ruime aandacht voor de loopbaanbegeleiding van de studenten en 

met name het maken van keuzes binnen het (brede) opleidingsdomein is een van de 

centrale thema’s voor flexibilisering binnen het college.  

Het model voor flexibilisering bij Sport & Bewegen heeft vooral te maken met de 

keuzes voor de zogenoemde kleine keuzevakken (15 sporten) en de zes opleidings-

differentiaties voor niveau 4. Het gaat dus feitelijk om (beperkte) flexibilisering op 

inhoud door het aanbieden van variatie waaruit studenten keuzes kunnen maken 

tussen combinaties van vaststaande inhouden. Voor het maken van die keuzes is in 

het curriculum nadrukkelijk ruimte voor verkenning en bijstelling van keuzes 

gecreëerd en is begeleiding bij het maken van de keuzes georganiseerd. Overige 

vormen van flexibilisering (instroom, tempo, volgorde, werkvormen) zijn beperkt of 

niet uitgewerkt. Dat is ook niet de ambitie van de opleiding, mede omdat de 

mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. De ruimte is beperkt omdat voor het onderwijs 

samenwerking en groepsvorming van groot belang zijn terwijl voor het rooster de 

praktische organisatie van sportaccommodaties, en de afwisseling tussen fysieke en 

mentale inspanning van belang zijn. De uitwerking is in die zin consistent dat de 

ambities voor flexibilisering beperkt zijn, maar wel consequent zijn uitgewerkt. In de 

organisatie is de consistentie wat minder duidelijk, met name vanwege het grote 

aantal in gebruik zijnde eigen systemen. Dit zou op termijn een ernstige belemmering 

voor de verdere flexibilisering van de opleiding kunnen vormen, zeker als er ook 

opleidingoverstijgende activiteiten van studenten mogelijk gemaakt moeten worden. 

Het gebruik van specifieke eigen systemen hindert communicatie en afstemming. 
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Consistentie over de tijd is in die zin goed, dat de ambitie over de tijd hetzelfde is 

gebleven en stap voor stap wordt uitgewerkt. De aandacht voor de keuzemomenten 

wordt in het curriculum verder uitgewerkt over de jaren heen en daarbij wordt geleerd 

van eerder uitgevoerde experimenten, zoals markten voor kennismaking met 

sporten. Zo is gedurende het onderzoek de aanvankelijke mogelijkheid om te 

wisselen van niveau in het tweede jaar, met redenen omkleed, opgeheven. 

4.2.7 Reflectie op de consistentie over de opleidingen heen 

Over de cases heen vatten we samen in hoeverre: 

• Er samenhang is tussen centraal en decentraal niveau. 

• De onderdelen van het vliegermodel samenhangend zijn uitgewerkt. 

• Er sprake is van consistentie in de tijd. 

 

Discrepantie tussen de centrale doelstellingen en de lokale uitwerking van 

flexibilisering constateren we met name bij ROC de Leijgraaf en ROC Aventus. Dat 

leidt tot de vraag: wat is het gevolg van dergelijke discrepantie? Deze kan op termijn 

verstorend werken bij de uitwerking van de vernieuwing en de realisatie van de 

opbrengsten. Discrepantie kan echter ook leiden tot een wederzijds leerproces 

waarin op centraal en decentraal niveau begrippen, ambities en doelen worden 

aangepast, verfijnd, gedifferentieerd, etc. Bij ROC de Leijgraaf komt een beeld naar 

voren waarin doorlopend gezocht wordt naar een balans tussen een team als 

resultaatverantwoordelijke eenheid en de centrale kaders die gesteld worden. Ook bij 

ROC Aventus lijkt dit het geval.  

Flexibilisering uit onderwijskundige motieven – meestal geprefereerd door de 

opleidingsteams, gericht op de realisatie van het KD, passend bij het bestaande 

curriculum en ontwikkelde teamroutines – zorgt voor andere invullingen en 

uitwerkingen dan flexibilisering vanuit vraagmotieven of efficiëntie, meestal 

geprefereerd door ROC centraal. Vanuit centraal niveau wordt opschaling van de 

uitwerking vaak wenselijk geacht. Maar bij opschaling van de uitwerkingen kunnen 

problemen ontstaan, tenzij tijdig en met wederzijdse aandacht voor de effectiviteit en 

efficiëntie van de gevonden oplossingen en de nagestreefde doelen gezocht wordt 

naar werkbare compromissen.  

De opleidingen zoeken naar optimale samenhang tussen articulatie van de vraag, 

differentiatie van het aanbod en de match. Als de intake onderdeel uitmaakt van het 

curriculum is er meer aandacht voor continue matching (zie ook paragraaf 4.1.5). Dit 

betekent echter dat de differentiatie van het aanbod ook de mogelijkheden tot match 

moet bieden. De opleidingen OnderwijsAssistent en Sport & Bewegen focussen 

daarbij op de opbouw van de ervaringen van de studenten in respectievelijk 

bepaalde stages (OnderwijsAssistent) en kleine keuzevakken (Sport & Bewegen). 

Verzorging en Verpleging en Uiterlijke Verzorging leggen het accent op de Vrije 

Keuze Leereenheden (ballenbak). In alle vier de opleidingen biedt differentiatie van 

het aanbod (beperkte) mogelijkheden. De opleidingen die intake als voorafgaand aan 

het curriculum hanteren (Elektrotechniek en Metaal, Elektro en Installatietechniek) 

zijn daarentegen meer gefocust op een vast aanbod en een beperkte match maar 

bieden meer mogelijkheden tot tempodifferentiatie dan de andere opleidingen. 
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Alle opleidingen laten consistentie in de tijd zien en ontwikkeling daarbinnen om het 

gekozen model te verbeteren. Weloverwogen keuzes kunnen in de praktijk anders 

uitpakken dan verwacht en leiden in de onderzochte opleidingen dan ook tot nieuwe 

bijstellingen. Sport & Bewegen, Uiterlijke Verzorging, Verzorging en Verpleging 

geven daar voorbeelden van. Uiterlijke Verzorging laat de meest ingrijpende wijziging 

zien maar het integrale model blijft gehandhaafd.  

We kunnen concluderen dat de consistentie en de ontwikkeling daarvan in de tijd per 

ROC en per opleiding verschillen. De belangrijkste constatering is dat een 

consistente aanpak door alle ROC’s en opleidingen wordt nagestreefd, meestal met 

niet geringe inspanning en met vallen en opstaan. 

4.3 Randvoorwaarden 

4.3.1 Reflectie op systemen 

Bij OnderwijsAssistent (ROC Aventus), Uiterlijke Verzorging (ROC Eindhoven) en 

Verzorging en Verpleging (ROC de Leijgraaf) is sprake van een overzichtelijk aantal 

systemen. Dat betekent niet dat de systeemontwikkeling afgerond is. Zo valt op dat 

het de ambitie is om voor roostering respectievelijk het volgen van studenten ook 

gebruik te maken van een systeem.  

De vraag is nu welke systeemcondities noodzakelijk zijn om maatwerk mogelijk te 

maken. Gezien de variëteit van de systemen bij de opleidingen is hier geen 

eenduidig antwoord op te geven. Wel zien we dat enkele systeemcondities bijdragen 

aan het succes ervan: 

• Het integreren van systemen is wenselijk, en in elk geval noodzakelijk ten 

behoeve van tijdsbesparing voor docenten; 

• Een beheerder van in elk geval de ELO is noodzakelijk voor up-to-date 

leermateriaal; 

• Het is wenselijk om systemen te ontwikkelen in samenspraak met de praktijk, 

zo heeft het systeem optimale toegevoegde waarde, zowel voor de lijn, als 

voor de staf; 

• Er is een match nodig tussen Kwalificatie Dossiers enerzijds en de ELO en 

het studentvolgsysteem anderzijds
7
 (zie ook de Leijgraaf, 2011). Deze 

gematchte systemen dragen optimaal bij aan het zicht op de ontwikkeling van 

de student en waar deze naartoe gaat; 

• Integratie van roostering in systemen is wenselijk, omdat hiermee potentieel 

veel tijd van individuele docenten bespaard kan worden. 

4.3.2 Reflectie op faciliteiten 

Opleidingen/ ROC’s maken hun eigen keuzes ten aanzien van het gebruik van 

lokalen/ruimtes. Afgezien van het feit dat voldoende capaciteit nodig is (voldoende en 

                                                           
7  Zie ook de Leijgraaf 2011 waarin de groei naar vraaggerichtheid gekoppeld is aan de flexibilisering van de 

logistieke systemen. Dat was nodig omdat deze systemen meer op aanbod van leerstof in jaarklassen gebouwd was. 
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goede lokalen), zien we niet dat de ene aanpak beter is voor de organisatie van 

maatwerk dan het andere. Het voordeel van vaste lokalen is dat het rust en mogelijk-

heden biedt om op maat onderwijs te verzorgen aan individuele en (sub)groepjes 

studenten. 

Het is moeilijk in te schatten of er een relatie bestaat tussen het gebruik van vaste 

lokalen en (mogelijke) flexibiliteit van de opleiding. Bij OnderwijsAssistent en 

Uiterlijke Verzorging biedt het gebruik van vaste lokalen en roostering wel mogelijk-

heden om kleine groepen te begeleiden en meerdere instroommomenten te 

realiseren maar voor Sport & Bewegen is dit onmogelijk.  

4.3.3 Reflectie op de rolverdeling en professionalisering 

De opleidingen maken keuzes voor de verdeling van rollen over personen en voor de 

wijze waarop zij professionalisering vormgeven. De verdeling van de rollen en 

deskundigheidsbevordering dienen in lijn te zijn met de visie op en uitwerking van 

maatwerk voor studenten. Zo zien we bij Verzorging en Verpleging heel nadrukkelijk 

dat de relatie tussen coach en student een belangrijke invloed heeft op het leer-

proces van studenten. Deze (persoonlijke) relatie maakt het mogelijk om studenten 

adequaat in hun leerproces te begeleiden. In eerdere metingen zagen we bij 

Elektrotechniek (ROC Aventus) dat het zelfstandig werken onder begeleiding van 

docenten (docent als leerprocesbegeleider) instroom per dag mogelijk maakt.  

Anderzijds moeten we constateren dat de relatie tussen bepaalde rollen en functies 

geen invloed lijkt hebben op de mate waarin maatwerk voor studenten tot stand kan 

worden gebracht. Elke opleiding organiseert dit op een eigen wijze, passend bij de 

traditie van de opleiding. Zoals eerder aangegeven bij de systemen, zien we niet dat 

de ene opleiding hiermee beter maatwerk mogelijk maakt dan de andere opleiding. 

Verschillende opleidingsteams geven aan dat zij uit een vaste kern bestaan, waar-

door (de verdeling van) rollen helder is en professionalisering op maat mogelijk 

wordt. Bij Verzorging en Verpleging en OnderwijsAssistent wordt voorts aangegeven 

dat sprake is van een intensieve samenwerking, waardoor ervaringen goed kunnen 

worden uitgewisseld. De professionaliteit van docenten lijkt hiermee wellicht de 

belangrijkste voorwaarde om op een goede manier vorm te geven aan de visie op 

maatwerk.  

De opleidingen besteden aandacht aan de ontwikkeling van professionaliteit in 

formele leertrajecten (variërend van basisopleidingen tot Master opleidingen) en in 

meer informele settings zoals coaching, intervisie, samenwerken, ontwikkel-

activiteiten, studiebijeenkomsten en de spiegelbijeenkomsten waarin studenten 

reageren op het geboden onderwijs. 

4.3.4 Reflectie op afspraken 

Alle ROC’s en opleidingen maken afspraken. De meeste van die afspraken betreffen 

de praktische randvoorwaarden om zaken mogelijk te maken, zoals het volgen van 

onderwijsonderdelen bij andere opleidingen (alle ROC’s) en het kiezen van onder-

delen binnen de opleiding zelf. Op de ROC’s worden afspraken gemaakt over: 

• centrale en decentrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

• tijd (lestijden, lesperiodes en specifieke tijden voor activiteiten in de vrije keuze 

ruimte);  
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• accommodaties (lokalen, gebouwen en andere (specifieke) locaties zoals 

sportaccommodaties); 

• personeel (taken, rollen, opdracht, team, etc.); 

• geld (student-docent-ratio). 

De aandacht voor afspraken in het ELEO onderzoek is een vrije vertaling van 

‘flexibilisering vereist standaarden’ (zie ook ’t Riet en P.R. den Boer, 2011). De 

inhoud van de afspraken verschilt uiteraard per ROC. Elk ROC hanteert eigen sets 

van standaarden en gebruikt daar zijn eigen instrumenten voor. Binnen de 

opleidingen worden aanvullende afspraken gemaakt. Een mooi voorbeeld is de 

roostering bij OnderwijsAssistent. Het aantal studentplaatsen vormt de basis voor de 

roostering waar docenten en vervolgens studenten zich op kunnen intekenen. Daar 

tegenover staat de opleiding Sport en Bewegen waarvoor de beschikbaarheid van de 

accommodaties en belasting van de studenten richtinggevend is voor de roostering.  

4.4 De integraliteit van de benadering 

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de ontwikkelingen van 

personeel, organisatie, systemen, planning en faciliteiten in de pas lopen met de 

ontwikkelingen die op onderwijskundig gebied zijn ingezet c.q. worden geambieerd 

(zie ook paragraaf 2.3.2). Het OOPS-model vormt voor de analyse de basis.  

De uitwerking en organisatie van de inrichting van maatwerk wordt in de eerste 

plaats ingegeven door de wens om maatwerk te leveren aan studenten. Eerder (Den 

Boer, et.al., 2010) zagen we al dat bij Elektrotechniek (ROC Aventus) en Metaal-, 

Elektro- en Installatietechniek (ROC van Twente) deze wens ontbrak, waardoor 

alleen op specifieke onderdelen flexibilisering mogelijk wordt.  

Digitale systemen ondersteunen de ontwikkeling van maatwerk als deze in lijn met 

de visie zijn uitgewerkt. Wanneer de centrale visie, visie van de opleiding en de 

handelingspraktijk van de teams in overeenstemming zijn, kan de inzet van hulp-

middelen daarbij aansluiten en helpen de digitale systemen de vernieuwing gestalte 

te geven op teamniveau. Daar waar deze consistentie er niet is, is de functie van de 

digitale systemen onduidelijk of minder belangrijk.  

Roostering en het gebruik van lokalen lijken van belang om meerdere instroom-

momenten mogelijk te maken, maar het is onvoldoende duidelijk of dit een cruciale 

voorwaarde is om bijvoorbeeld versnelling of verbreding mogelijk te maken. Bij ROC 

de Leijgraaf ziet men dit echter wel als een belangrijke voorwaarde. 

Heel anders geldt dit voor de professionaliteit van docenten. Duidelijk is dat de 

professionaliteit van docenten (en dan vooral in het begeleidingsproces van 

studenten) in alle gevallen zeer van belang is om maatwerk te realiseren. Het volgen 

leerlingen en het bijstellen van leertrajecten is niet een statische aangelegenheid, 

aangevlogen vanuit een systeem of slechts het creëren van mogelijkheden om 

flexibel door het onderwijsproces te gaan. De dynamiek van het leerproces van 
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studenten dit leerproces ook centraal willen stellen, vergt professionaliteit en 

overzicht over de gehele onderwijsprogrammering en de onderlinge samenhang 

hierin. 

Daarbij is het van belang te benadrukken dat de integrale benadering van ROC 

Eindhoven met bijpassende instrumenten en fasering van de invoering van 

competentiegericht onderwijs en de integrale benadering van de ROC de Leijgraaf 

(Kessel, 2011) expliciet aandacht besteden aan de integraliteit. Vergelijkbaar met de 

reflectie op consistentie is dit een zoekproces waarin dialoog tussen opleidingen en 

ROC niveau plaats vindt. 

4.4.1 Reflectie op de implementatiestrategie 

De verschillen die optreden tussen visie op centraal en decentraal niveau horen bij 

de het implementatie van vernieuwingen. Dit laat zich duiden als vernieuwing- of 

implementatiedynamiek, waarbij (onder andere) een balans gevonden moet worden 

tussen centraal en decentraal geambieerde doelen. Dat de lagen in het verschillende 

belangen hebben, een andere taal hanteren en dat de communicatie niet vanzelf-

sprekend en soms ronduit moeizaam verloopt is bekend. Echter, als het lagen-

probleem een bekend verschijnsel is, impliceert dit dat men er rekening kan houden 

met de voorspelbare spanningen.  

Uit de dataverzameling wordt duidelijk dat de verschillende ROC’s daar andere 

oplossingen voor zoeken. Grofweg komen de volgende verschillende strategieën 

naar voren: 

• ROC van Twente hanteert een bottom up strategie waarin op decentraal 

niveau draagvlak voorwaardelijk is voor gezamenlijke en centrale acties.  

• ROC Eindhoven biedt duidelijkheid over het vergezicht aan de opleidingen 

maar deze bepalen zelf de mate van flexibilisering. 

• ROC de Leijgraaf biedt duidelijke sturing met een sterk ingrijpend concept 

maar faseert de implementatie en gaat de dialoog aan en biedt ruimte aan 

de resultaatverantwoordelijke teams. 

• ROC Aventus biedt doelen en met de onderwijscatalogus een instrument 

voor ruimte voor initiatief van de opleidingen.  

 

In grote lijnen worden er twee implementatiestrategieën gehanteerd. ROC van 

Twente hanteert een bottom up strategie waarin de verantwoordelijkheid voor de 

doelen, ambities en de uitwerking daarvan bij de teams ligt. Daarbij ligt de regie-

functie nadrukkelijk bij de projectleider, die met een zelf ontwikkelde procesplaat, 

scherp in beeld houdt wat decentraal en wat centraal ontwikkeld wordt. Op die 

manier wordt uniformiteit alleen daar georganiseerd waar dat nodig is. We noemen 

dit een kapstok-model: iedere opleiding haakt alleen daar aan waar dat gewenst is.  

De andere strategie kan getypeerd worden als een interactieve strategie, zoals 

gehanteerd door ROC Eindhoven. Op centraal niveau zijn de uitgangspunten 

geformuleerd die de range markeren waarbinnen de teams hun koers kunnen 

bepalen. Bij de uitwerking daarvan worden ze ondersteund met centraal 

georganiseerde hulpmiddelen, waarvan men weet dat ze noodzakelijk zijn om de 
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innovatie te laten slagen. De invulling van deze ondersteuning gebeurt vervolgens 

weer in nauwe samenspraak met of zelfs aangestuurd door de opleidingsteams. Zo 

wordt de functionaliteit van de ondersteunende software voor de studentvolg- en 

elektronische leeromgevingssystemen geheel in overleg met de opleidingen 

gebouwd, zodat de kans op gebruik optimaal is. 

De beide andere opleidingen lijken een combinatie van beide strategieën te 

hanteren. ROC de Leijgraaf kiest in het beleid nadrukkelijk voor flexibilisering op 

inhoud (introductie van de ballenbak) en tijd (in het nieuwe onderwijsmodel). De 

sturing is top down als het gaat om randvoorwaarden maar bottom up als het gaat 

oom de inhoud. Voor OnderwijsAssistent geldt eigenlijk eenzelfde benadering als 

voor ROC de Leijgraaf. Deze aanpak lijkt vooral ingegeven door pragmatisme. 

Op de onderzochte locaties zien we een stap voor stap benadering voor het verder 

werken aan de invulling van flexibilisering. Die benadering lijkt voor de implementatie 

beter te werken dan een aanpak waarin alles tegelijk gebeurt of lijkt te moeten 

gebeuren en matcht met de aansturing door de projectleiders. Zij zetten instrumen-

tarium in richting teams met een sterk accent op de planning van activiteiten. Dat 

zorgt ervoor dat er ondanks de innovatie rust in het team bestaat over de taken die 

uitgevoerd moeten worden: de planning geeft aan wat wanneer aan de beurt is. 

4.5 Samenvatting casussen, consistentie en integraliteit 

In dit hoofdstuk is gereflecteerd op de verschillen tussen de onderzochte casussen, 

de samenhang tussen de onderdelen van het vliegermodel en de randvoorwaarden 

in relatie tot die samenhang.  

4.5.1 Verschillen tussen de casussen 

In de onderzochte casussen zijn verschillen aangetroffen op onderdelen van het 

vliegermodel: visie op of doelen van flexibilisering, articulatie van de vraag/intake, 

organisatie van differentiatie van het aanbod, matching/verbinding vraag en aanbod, 

instromen, volgen deelnemer en bijstellen traject, toetsing en afsluiting, begeleiding 

van (potentiële) drop-outs en alumni. 

Flexibilisering dient vooral talentontwikkeling en optimale bediening van het regionale 

werkveld te ondersteunen. Voor één ROC staat de regionale arbeidsmarkt voorop, 

voor de andere 3 talentontwikkeling. In grote lijnen zijn de ROC’s standvastig in het 

nastreven van deze doelen. De centrale doelstellingen op ROC niveau lopen niet 

altijd parallel met decentrale doelen van opleidingen. Soms wordt het belang van 

centrale doelen (nog) niet gezien of wordt decentraal andere of minder vergaande 

ambities doorgevoerd. Er wordt op verschillende manieren omgegaan met 

spanningen tussen decentrale en centrale ambities. Voorbeelden zijn temporiseren 

van veranderingen, pas op de plaats, hergroeperen of tussentijdse koerswijzingen. 

Intake en (studie)loopbaanbegeleiding worden in toenemende mate als een 

belangrijk element gezien voor het kunnen leveren van maatwerk. Gaandeweg is een 

verschuiving te zien van intake op één moment naar een meer continue vraag-

articulatie. Intake vindt plaats voorafgaand aan de opleiding en/ of tijdens de 
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opleiding. In dit laatste geval maakt de intake integraal onderdeel uit van het 

begeleiden van studenten in hun keuzeprocessen. 

Opleidingen laten verschillende manieren zien waarop zij in hun onderwijsaanbod 

differentiëren. Inhoud, tempo en volgordelijkheid zijn de verschijningsvormen hierin. 

De meest toegepaste vorm is differentiëren naar inhoud. Alle teams zijn hiermee 

bezig. Tussentijdse aanpassingen in de wijzen van differentiëren wordt ingegeven 

door praktische of overwegingen: het programma is te zwaar, te onrustig of te weinig 

samenhangend. Soms leidden deze afwegingen tot een vermindering van keuze-

mogelijkheden. 

Opleidingen lijken gaandeweg te werken aan een continue match tussen vraag van 

de student en het daarbij passende aanbod. In eerste instantie wordt hierbij vooral op 

de inhoud gefocust. De wijze waarop de intake ingericht is speelt een rol in de 

matching: daar waar de intake een selectie-instrument is bestaat er minder aandacht 

voor continue matching, daar waar intake onderdeel uitmaakt van het curriculum is er 

meer aandacht voor de vraag hoe de opleiding zo ingericht kan worden dat hij past 

bij de ambities van deze student. 

Meerdere instroommomenten lijkt een belangrijke optie voor het organiseren van 

maatwerk. Dit gaat op voor bbl-opleidingen en lijkt minder belangrijk voor het 

flexibiliseren van bol-opleidingen. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in het 

toeleverende en afnemende onderwijs, waar men ook slechts één instroommoment 

kent. In individuele gevallen worden passende oplossingen gezocht. 

In het volgen en bijstellen van het leertraject is de relatie tussen student en 

begeleider een wezenlijk onderdeel in het leveren van maatwerk. Soms wordt deze 

rol bij één persoon belegd, in andere gevallen worden deze rollen verdeeld en door 

meerdere personen (coach, studieloopbaanbegeleider, leertrajectbegeleider) 

uitgevoerd. 

Keuzeruimte bij toetsing en afsluiting wordt aangetroffen bij het samenstellen van 

een portfolio, er wordt geen keuzeruimte georganiseerd bij formatieve toetsing. Bij 

één opleiding is het mogelijk om op een zelf gekozen moment te toetsen.  

Het is niet bekend of en in hoeverre voor (potentiële) drop outs specifieke maat-

werktrajecten gemaakt worden. Er zijn geen aanwijzingen dat expliciet geleerd wordt 

van ervaringen opgedaan met drop-outs of alumni.  

4.5.2 Samenhang tussen onderdelen van het vliegermodel 

Over de samenhang van de verschillende onderdelen in het vliegermodel en de 

ontwikkeling daarvan in de tijd kunnen we stellen dat deze per ROC en per opleiding 

verschillen. Het streven naar samenhang wordt overal, met veel vallen en opstaan 

nagestreefd. 

Bij twee ROC’s is er sprake van een discrepantie tussen centrale doelen en lokale 

uitwerking van flexibilisering. Het is niet eenduidig vast te stellen in hoeverre dit 

belemmerend werkt. Het heeft ook geleid tot een wederzijds leerproces waarin 

begrippen, ambities en doelen zijn aangepast, verfijnd en gedifferentieerd. 

Discrepanties hebben betrekking op verschillen in motieven. Op ROC niveau zien we 

de behoefte aan flexibilisering vanuit vraagmotieven of efficiëntie, op opleidings-

niveau is het vertrekpunt eerder vanuit onderwijskundige motieven. Opschaling van 

decentrale uitwerkingen vraagt bijtijds tijd en zorgvuldige aandacht. 

Alle opleidingen zoeken naar een optimale samenhang tussen articulatie van de 
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vraag, differentiatie van het aanbod en de match hiertussen. Als de intake onderdeel 

uitmaakt van het curriculum is er meer aandacht voor continue matching. 

Opleidingen passen verschillende oplossingen toe in het differentiëren van het 

aanbod om de mogelijkheden tot een match ook daadwerkelijk te kunnen bieden. 

Alle opleidingen laten consistentie in tijd zien: in de afgelopen vier jaar hebben zich 

geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan in de uitwerkingen. Tussentijdse 

bijstellingen en verbeteringen hebben het integrale model nergens aangetast. 

4.5.3 Randvoorwaarden integraliteit en implementatie 

Tot slot komen randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om maatwerk mogelijk te 

maken aan bod. Daarnaast worden de verschillende implementatiestrategieën belicht 

en de samenhang tussen onderwijskundige ambities en ontwikkeling van personeel, 

organisatie, systemen, planning en faciliteiten (integraliteit) die voor een succesvolle 

implementatie gewenst is. 

 

ROC’s maken gebruik van verschillende systemen. Er wordt onder meer gebruik 

gemaakt van systemen voor elektronische leeromgevingen, studentenvolgsystemen, 

voor onderwijsinhouden en roostering. Om maatwerk mogelijk te maken lijkt het 

noodzakelijk om deze onderling op elkaar af te stemmen. Een ELO moet daarnaast 

adequaat beheerd worden en ook de afstemming van roostering op andere systemen 

is een belangrijke succesfactor. 

Wat faciliteiten betreft lijkt het kunnen beschikken over voldoende vaste lokalen 

belangrijk voor de rust en de mogelijkheid om op maat kleine groepen te begeleiden. 

Verschillende teams geven aan dat ze uit een vast kern bestaan. De verdeling van 

rollen over personen zijn veelal in lijn met de visie op en uitwerking van maatwerk 

voor studenten (bijvoorbeeld meer accent op persoonlijke relatie of op zelfstandig 

werken onder begeleiding). Het is moeilijk vast te stellen welke invloed rollen en 

functies hebben op de mate van maatwerkmogelijkheden.  

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van professionaliteit van docenten. Dit uit 

zich in formele leertrajecten en in meer informele settings zoals coaching, 

studiebijeenkomsten en intervisietrajecten. 

Een belangrijke randvoorwaarde is het centraal en decentraal maken van afspraken 

over (les)tijden, accommodaties, personeel en geld (docent-studentratio). 

Flexibilisering vraagt een set van vaste afspraken over deze onderwerpen en 

naleving van deze afspraken. 

Daar waar de ontwikkeling van personeel, organisatie, systemen, planning en 

faciliteiten in de pas loopt met onderwijskundige ontwikkelingen is de kans op een 

succesvolle invoering het grootst. Daar waar bijvoorbeeld de samenhang tussen visie 

op maatwerk en de ondersteunende digitale systemen ontbreekt, verliezen de 

digitale systemen hun impact. In hoeverre roostering en het gebruik van faciliteiten 

zoals lokalen een cruciale voorwaarde is, is niet eenduidig vast te stellen. 

Daarentegen wordt professionaliteit van docenten door iedereen gezien als cruciaal  

om maatwerk te kunnen realiseren. 
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Uit de dataverzameling zijn twee implementatiestrategieën te destilleren: 

• Een bottom-up strategie waarin de verantwoordelijkheid voor de doelen, 

ambities en de uitwerking daarvan bij de teams ligt en waarbij draagvlak op 

decentraal niveau voorwaardelijk is voor gezamenlijke acties op centraal 

niveau; 

• Een interactieve strategie waarbij op centraal niveau uitgangspunten zijn 

geformuleerd die de ruimte afbakenen en waarbinnen teams hun uitwerkingen 

kunnen bepalen. Er is sprake van centrale sturing en facilitering in combinatie 

met een intensieve dialoog met de teams. 

 

Een benadering gekenmerkt door een stap voor stap en planmatig implementeren 

lijkt beter te werken dan een aanpak waarin alles tegelijk gebeurt.  
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5 Conclusies 

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke modellen voor het leveren van 

maatwerk zijn veelbelovend? Voordat die vraag beantwoordt kan worden moet eerst 

de vraag wat ‘veelbelovend’ inhoudt beantwoord worden. Veelbelovend heeft immers 

te maken met de doelen die de organisatie zichzelf stelt met flexibilisering. Met 

andere woorden: Waar dient het allemaal toe? 

Daarom passeren in paragraaf 5.1 de redenen om te flexibiliseren nogmaals kort de 

revue. In paragraaf 5.1.1 zijn de overwegingen voor onderwijsinstellingen om te 

flexibiliseren in de (onderzoeks)literatuur opgenomen. Paragraaf 5.1.2 gaat in op de 

overwegingen die de onderzochte instellingen daarvoor hebben gegeven om in 

paragraaf 5.1.3 aan te kunnen geven welke vormen c.q. modellen van flexibilisering 

de instellingen hebben gekozen om die doelen te realiseren. 

Vervolgens worden de waargenomen verschijningsvormen van flexibilisering 

geschetst (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op veelbelovende 

modellen en in paragraaf 5.4 worden vier dimensies gepresenteerd en verder 

uitgewerkt. Tot slot worden de begrippen consistentie en integraliteit en tegen het 

licht gehouden en handvatten geboden voor flexibilisering. 

5.1 Redenen om te flexibiliseren 

5.1.1 Inzichten uit de literatuur 

Er zijn drie redenen voor een onderwijsorganisatie om haar onderwijsaanbod te 

flexibiliseren c.q. om maatwerk aan haar deelnemers mogelijk te maken (zie ook 

paragraaf 1.4): 

• Kenmerken van de instromende studenten 

• De keuzeprocessen van studenten in de opleiding 

• Omgevingsfactoren zoals arbeidsmarkt, samenleving. 

 

In publicaties worden wel allerlei verschillende instroomkenmerken van studenten 

genoemd als reden waarom onderwijsinstellingen maatwerk moeten leveren. Het 

leveren van maatwerk, heeft enerzijds tot doel om kennisverschillen op te vangen en 

anderzijds de functie om het leerrendement van de verschillende groepen te 

verhogen. 

Maar er is weinig tot geen onderzoek beschikbaar dat aantoont dat studenten 

behoefte zouden hebben aan flexibel onderwijs, maatwerk of meer keuzeruimte in 

het onderwijs. Daar tegenover dat mensen niet kunnen vragen om wat ze niet 

kennen. Het feit dat studenten niet letterlijk vragen om gedifferentieerd aanbod c.q. 

keuzemogelijkheden, betekent niet dat die behoefte er niet zou kunnen zijn. 

Daarnaast leiden nieuwe onderwijskundige, onderwijspsychologische en 
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neuro(psycho)logische kennis en inzichten tot andere opvattingen over onderwijs en 

leren. Elk van deze inzichten leidt ertoe dat onderwijs rekening dient te houden met 

de voorkennis, talenten, preferentie in leerstijlen en andere eigenschappen van de 

student.  

De vraag vanuit de omgeving is complex en samengesteld uit soms tegenstrijdige 

signalen. De ontwikkeling van de informatiesamenleving vraagt om talentontwikkeling 

en hogere prestaties van studenten. De individualisering en de stormachtige 

ontwikkeling van ICT toepassingen vragen van het onderwijs een flexibeler aanbod. 

Daarnaast speelt de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt een rol. Centrale vragen in 

die discussie zijn of studenten breed dan wel smal en enkelvoudig of meervoudig 

gekwalificeerd opgeleid moeten worden. Tot slot zijn onderwijsinstellingen onder-

hevig aan afrekenmechanismen die ervoor zorgen dat de behoefte om flexibel 

aanbod te organiseren toeneemt. De belangrijkste van deze mechanismen is de 

noodzaak tot het verminderen van uitval in verband met outputfinanciering. De 

instelling moet er voor zorgen dat alle studenten, zowel van lager als van een hoger 

niveau, een passend en aantrekkelijk aanbod krijgen dat ervoor zorgt dat ze op 

school blijven. 

5.1.2 Redenen van de ROC’s en opleidingen om te flexibiliseren  

In welke mate hanteren de hier onderzochte onderwijsinstellingen en opleidingen nu 

de redeneringen die in hiervoor zijn weergegeven? In Tussenstand (Bakker, 2009) is 

het volgende overzicht gegeven van de doel-middel-redeneringen van de vier onder-

zochte ROC’s. Deze zijn opgenomen in tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Doel middel redenaties van de onderzochte ROC’s 

     

ROC Aventus verwacht door middel van de onderwijscatalogus de grootste gemene deler van 

het onderwijs beter passend te kunnen organiseren bij de leervraag van de leerlingen en 

daarmee tevens het onderwijsaanbod voor de studenten transparant te houden. 

ROC Eindhoven verwacht studenten passender bij hun leerbehoeften te kunnen bedienen 

(waardoor zij tevredener zullen zijn met het geboden onderwijsaanbod) en het voortijdig 

schoolverlaten te kunnen verminderen. 

ROC de Leijgraaf denkt haar ambitie – vaklieden afleveren voor de regio – beter te kunnen 

realiseren door studenten voor te bereiden op een leven lang leren. Flexibilisering is een van 

de middelen om dat doel te bewerkstelligen (in combinatie met de loopbaantrialoog). 

 

ROC van Twente heeft geen centrale doel-middel redenering, maar werkt bottom up. Het doel 

van flexibilisering is dus afhankelijk van de behoeften van de betreffende opleiding. Wel 

kunnen we achteraf constateren dat de grootste gemene deler daaruit gericht lijkt op het op de 

juiste plek krijgen van de student. 
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De doel-middel-redenaties van de vier ROC’s komen sterk overeen. Er zijn enkele 

accentverschillen. De belangrijkste overwegingen voor flexibilisering liggen bij de 

onderzochte ROC’s op het vlak van de vragen van de omgeving (De Leijgraaf) en de 

student (alle ROC’s). Daarnaast worden tevens overwegingen van rendement en 

marktpositie genoemd.  

De onderzochte opleidingen volgen in grote lijnen de visie van de ROC’s. 

Discrepanties hebben betrekking op verschillen in motieven die samenhangen met 

het niveau. Op ROC niveau ligt het accent op flexibilisering vanuit vraagmotieven of 

efficiëntie, op opleidingsniveau ligt het accent op motieven van onderwijskundige 

aard.  

Gedurende de looptijd van het driejarige project geven de projectleiders aan dat 

talentontwikkeling het achterliggende doel is. Het is de ambitie van alle ROC’s om de 

talenten van de deelnemers optimaal te ontwikkelen. Dat moet zichtbaar worden in 

de kwaliteiten van de studenten bij afstuderen en kan zowel betekenen dat studenten 

goede vakmensen worden alsook dat zij doorstromen naar hogere opleidings-

niveaus. 

5.2 Verschijningsvormen  

In de zes casussen van het onderzoek is de variatie van flexibel onderwijs 

beschreven. In de bijlage en hoofdstuk drie en vier zijn gedetailleerde beschrijvingen 

en analyses van de casussen opgenomen.  

 

De variatie in de praktijk bij de verschillende opleidingen is in het volgende lijstje 

sterk samengevat: 

• Instroom, tempo en uitstroom:  

o geheel vrije instroom en uitstroom; 

o geheel vrij tempo; 

o meerdere instroommomenten maar niet geheel vrij; 

• Volgorde en keuzes om het programma: 

o gedeeltelijke volgordevrijheid; 

o vrije inhoud in de vrije keuzeruimte – beperkt deel curriculum; 

o gedeeltelijke inhoudsvrijheid opleidingsinhoud; 

o gedeeltelijke inhoudsvrijheid combinaties vaste onderdelen curriculum; 

• Begeleiding bij leren en kiezen: 

o op maat ondersteuning bij problemen met opdrachten, leerstof, etc.; 

o voorbereiding van en ondersteuning bij het maken van keuzes. 

 

Op de vier ROC’s blijken, vier verschijningsvormen van flexibel onderwijs 

onderscheiden te kunnen worden. Sommige van deze vormen zijn ontleend aan de 

vooraf door het betreffende ROC gekozen strategie naar flexibilisering. Andere 

vormen zijn ontleend aan wat we in de opleidingen die vormgeven aan flexibel 

onderwijs hebben zien ontstaan in de afgelopen jaren. Deze verschijningsvormen 
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hebben te maken met inhoudelijke opvattingen over en invullingen van flexibel 

onderwijs. Ook moet opgemerkt worden dat de geschetste vormen overlappen, de 

casussen kunnen dus in meerdere verschijningsvormen voorkomen. De vier 

onderscheiden vormen zijn: 

Ten eerste zijn er de Integrale vormen. Door de ROC’s zijn vooraf integrale 

modellen ontwikkeld die een antwoord moesten bieden op de vragen van de markt 

(werkveld / studenten). Daarbij zijn vooraf vanuit centraal niveau in het ROC 

ingrediënten van flexibilisering ontwikkeld / gemodelleerd om de teams te 

ondersteunen bij het vormgeven van maatwerk binnen hun eigen domein. Typische 

voorbeelden hiervan zijn ons inziens ROC Eindhoven en ROC de Leijgraaf. 

Centrale ondersteuning voor decentraal op te zetten oplossingen. Hierin wordt 

vooraf niet een inhoudelijke afweging gemaakt van vormen van flexibilisering die 

antwoorden moeten geven op de vraag hoe het onderwijs lokaal geflexibiliseerd 

moet worden. Wel wordt ondersteuning georganiseerd voor teams en opleidingen 

waar zij gebruik van moeten maken om te flexibiliseren. Bijvoorbeeld in de vorm van 

standaarden en een onderwijscatalogus. Die ondersteuning is niet vraaggestuurd 

maar wordt opgezet vanuit de gedachte dat als alle opleidingen deze onder-

steunende faciliteiten benutten, het eindresultaat daar beter van zal worden en 

(latente) vragen van studenten goed zal kunnen beantwoorden.  

Lokale oplossingen. Door sommige opleidingsteams zijn – binnen of naast de 

opbouw van een structuur die gericht was op meer flexibilisering – oplossingen 

gezocht en gevonden voor de lokale problemen. Dit geldt voor meerdere opleidingen 

en heeft soms betrekking op het gehele ontwerp. De lokale oplossing van Onderwijs-

Assistent is centraal georganiseerd rond een rooster waarbinnen studenten leren te 

kiezen. Bij Elektrotechniek is het curriculum zodanig georganiseerd dat studenten op 

elk willekeurig moment kunnen instromen. Maar de lokale oplossing heeft soms ook 

alleen betrekking op onderdelen daarvan. Verzorging en Verpleging focust op de 

(persoonlijke) relatie tussen student en begeleider binnen de ontwikkeling van de 

ballenbak. Uiterlijke Verzorging biedt structuur door te werken met twee vloeren.  

Variatie creëren. In de loop van het ontwikkelproces zijn vormen van flexibilisering 

vooral geoperationaliseerd binnen de vrije keuzeruimte (ROC de Leijgraaf, ROC 

Eindhoven), maar soms ook gekoppeld aan de opleidingsinhoud (Sport & Bewegen, 

ROC van Twente). De achterliggende gedachte daarbij is dat van het creëren van 

variatie, de keuzeruimte van de student wordt vergroot. Binnen deze vorm zijn twee 

varianten: één waarbij de student geacht wordt zelf wel te kunnen bepalen wat hij of 

zij wil kiezen en één waarbij verondersteld wordt dat de student daarbij behoefte 

heeft aan ondersteuning. 

Het merendeel van deze verschijningsvormen is aanbod gestuurd. Weliswaar wordt 

de keuzevrijheid in het aanbod vergroot maar de vraag, wens of behoefte van de 

student is daarbij meestal niet het uitgangspunt. Uitzonderingen zijn de op maat 

ondersteuning bij problemen en (gedeeltelijk) de vrije inhoud bij de vrije keuze 
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ruimte. Het gaat hier dus feitelijk niet om maatwerk maar of (fijn-)confectie met 

vergrote keuzemogelijkheden voor studenten. 

5.3 Veelbelovende modellen 

Is het nu mogelijk om op grond van de in paragraaf 5.1 genoemde overwegingen en 

verschijningsvormen modellen te destilleren waarvan we op grond van het onderzoek 

kunnen beweren dat ze veelbelovend zijn? 

Het onderzoek legt bij de interpretatie van de term veelbelovend de focus op werk-

bare modellen met een accent op integraliteit en consistentie. De argumenten hier 

voor zijn dat bij onderzoek naar flexibilisering het van belang is een niet te strak 

afgebakend begrip van flexibilisering te hanteren en oog te hebben voor de 

verscheidenheid aan keuzes die gemaakt kunnen worden (Bakker e.a., 2009). 

Bovendien verkeren de scholen in uiteenlopende stadia van ontwikkeling, zijn 

opbrengsten lastig te koppelen aan de interne bedrijfsvoering, gegevens over 

efficiëntie en effectiviteit beperkt beschikbaar. Er is dus niet één beperkte set aan 

werkbare modellen, er zijn er zoveel als er situaties met afzonderlijke doelen zijn.  

Daarmee kan de vraag of er veelbelovende modellen zijn positief worden 

beantwoord. Elk van de casussen geeft een model van flexibilisering aan, dat 

bruikbaar is want het functioneert in de praktijk. Derhalve zou hier kunnen worden 

volstaan met een herhaling van de opsomming van de cases en de kernmerken die 

daarvan de kern bepalen. 

De onderzoeksvraag is echter breder. Het gaat om generieke principes te destilleren 

op basis van de empirie zodat instellingen die willen flexibiliseren daar profijt van 

hebben. De beschreven cases brengen echter een conglomeraat aan uitwerkingen in 

beeld waarvan de achtergronden en keuzes niet altijd expliciet zijn aangegeven.  

In het voorafgaande (zie hoofdstuk vier en paragraaf 5.2) hebben we van alle 

verschijningsvormen op verschillende niveaus impliciete en expliciete keuzes laten 

zien die op verschillende niveaus door betrokkenen zijn gemaakt. Door daar van te 

abstraheren kunnen we aangeven op welke niveaus welk type keuzes van belang 

zijn om te zorgen dat een optimaal model van flexibilisering wordt gekozen in de 

specifieke situatie met zo min mogelijk bijeffecten. We noemen dat dimensies. 

5.4 Vier dimensies 

5.4.1 Uitwerking van de vier dimensies 

In het onderstaande worden vier dimensie van flexibilisering benoemd en toegelicht. 

Deze dimensies spelen op vier verschillende niveaus. Elk van deze dimensies heeft 

zijn polen. We geven voor elk van de polen van de beschreven dimensies aan waar 

aan deze pool het accent op ligt en wat de consequenties zijn van de keuze voor 

deze pool (en niet de andere) en vatten het geheel schematisch samen in tabel 5.2. 
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5.4.2 Aard en doel van flexibilisering 

De eerste dimensie speelt op het niveau van visie en gaat in op de aard van het 

doel om te flexibiliseren. Is het doel van flexibilisering een efficiëntiedoel (de 

genoemde problemen oplossen, de student uitdagen zijn talent optimaal te ontwik-

kelen, de omgeving optimaal bedienen) of een leerdoel (de student leren zelf zijn 

route te bepalen, zelfsturend te zijn) of een combinatie van beide? 

 

De polen van deze dimensie, efficiëntievergroting en zelfsturing, lopen parallel met 

de concepten forward en backward mapping. Backward mapping gaat uit van een  

model waarbij het eindresultaat van de opleiding vaststaat (Kwalificatie Dossiers) en 

het curriculum de meest efficiënte route naar dat eindresultaat biedt. Het voordeel is 

efficiëntie en ‘garantie’ dat het eindresultaat aan de verwachtingen voldoet. Veel 

flexibilisering wordt getypeerd door backward mapping. De wijze van inrichting van 

het onderwijs wordt veranderd, zodanig dat een zich voordoend probleem wordt 

opgelost (zoals voortijdig schoolverlaten of veelvuldig switchen in een later stadium 

van de opleiding). Efficiëntie staat voorop. Er wordt geredeneerd vanuit de 

bestaande Kwalificatie Dossiers en het doel is de student daar zo efficiënt mogelijk 

heen te leiden. Nadeel daarvan is dat het lastig is om te anticiperen op extra’s, 

koerswijzigingen, veranderingen van belangstelling, wensen en ambities van 

studenten. 

 

Forward mapping gaat uit van het omgekeerde: planning van het curriculum uit-

gaande van wat de student in huis heeft, wat zijn ambities zijn (of als die nog niet 

duidelijk zijn eerst die ambities achterhalen) en van daaruit steeds de eerstvolgende 

(loopbaan)stap zetten, met kwalificatie in nominale of kortere studietijd als doel (CKS 

als richtpunt in plaats van als leidraad). Het voordeel is dat maatwerk aan de student 

geleverd kan worden en flexibel met diens wensen en ambities kan worden omge-

gaan, het nadeel is dat het veel vraagt van de organisatie en het personeel en dat 

voortdurend bewaakt moet worden of en hoe het traject tot (welke) kwalificatie leidt.  

5.4.3 Reikwijdte van flexibilisering 

De tweede dimensie heeft betrekking op de organisatie en betreft de reikwijdte van 

de flexibilisering: gaat het om een interventie met doelen op opleidingsniveau of op 

instellingsniveau? Het relevante onderscheid is hier of de vernieuwing de instelling 

als geheel betreft of een opleiding (of eventueel alle opleidingen afzonderlijk). Het 

spreekt voor zich dat het laatste sneller en eenvoudiger te realiseren is. Het nadeel 

daarvan spreekt ook nogal voor zich. De uitwisselbaarheid van de gekozen vormen 

en uitwerkingen zal gering zijn: elke opleiding kiest eigen vormen die passen bij de 

eigen inhoud en werkwijze. Opschaling van de lokale oplossingen wordt dus een 

probleem. Maatwerk op opleidingsoverschrijdend niveau vergt een ander ontwerp 

(ballenbak, catalogus, bijvoorbeeld) dan maatwerk opleidingsniveau (leren ervaren 

en kiezen binnen het domein). Het is van doorslaggevend belang dat vooraf op en 

tussen alle niveaus duidelijk is wat de reikwijdte van de ambities zijn en dat daarover 

consensus bestaat. Flexibilisering op instellingsniveau vereist namelijk andere 

condities dan flexibilisering op opleidingsniveau, wat gevolgen heeft voor zowel de 

generaliseerbaarheid als de specificiteit van de interventie. Instrumenten als ‘de 
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procesplaat’ van ROC van Twente, het TIME model van ROC Eindhoven en de 

ballenbak van ROC de Leijgraaf zijn in dit kader goed voorbeelden. 

5.4.4 Vorm van flexibilisering 

De derde dimensie heeft betrekking op de uitvoering en betreft de vorm van 

flexibilisering. Gaat het om flexibilisering in tijd of flexibilisering op inhoud? 

In de uitvoering moet gekozen worden voor de vorm van maatwerk die men wil 

kunnen bieden. Op basis van de empire in dit onderzoek zijn twee polen tegenover 

elkaar gezet: uitsluitend flexibilisering op tempo versus flexibilisering op meerdere 

gebieden, waaronder in elk geval inhoud. Dit principe zien we terug bij respectievelijk 

de technische opleiding met uitgebreide mogelijkheden in-, door- en uitstroom in de 

tijd en bij de andere opleidingen met een sterker accent op begeleiding, keuzes en 

persoonlijkheidsontwikkeling. Flexibilisering op inhoud vergt andere veranderings-

processen dan flexibilisering in de tijd. Flexibilisering in de tijd vereist met name 

aanpassingen in de organisatie en de toegankelijkheid van zelfstandige leerstof door 

studenten. Het leidt ertoe dat studenten gemakkelijk kunnen versnellen, vertragen en 

op verschillende momenten in- en uitstromen. Verbreden en verdiepen zijn veel 

minder goed mogelijk. Flexibilisering van (ook) de inhoud vereist veel begeleiding en 

een goede registratie van vorderingen en maakt verbreden en verdiepen mogelijk. 

Dit onderzoek laat zien dat de vormen waarin inhoudelijke flexibilisering gestalte 

krijgt vaak docentafhankelijk zijn en lastig overdraagbaar.  

5.4.5 Keuzeproces van studenten 

De vierde dimensie het keuzeproces van studenten kan als continu of als 

discontinu keuzeproces worden opgevat. In het eerste geval wordt uitgegaan van de 

gedachte dat kiezen (in relatie tot werk en opleiding) een levenslang proces is, in het 

tweede dat het momentaan plaats vindt. Eerder is onderscheid gemaakt tussen 

intake- en matchingsprocessen als statische of dynamische processen. Dat loopt min 

of meer parallel met deze dimensie. Vanuit de discontinue optiek is kiezen voor een 

opleiding de taak van het vmbo en moet daaraan in het mbo minimaal aandacht 

worden besteed, studenten hebben immers dan al gekozen. Voor zover er aandacht 

besteed wordt aan keuzes betreft het specialisaties binnen het opleidingsdomein. 

Voordeel daarvan is dat veel tijd en aandacht besteed kan worden aan de inhoud 

van de opleiding. Nadeel daarvan is dat het programma weinig keuzemogelijkheden 

biedt buiten het eigen domein en dat studenten bij instroom vanuit een andere 

opleiding tijdverlies oplopen. Vanuit de optiek dat kiezen een continu proces is, 

neemt het mbo de student over van het vmbo in de fase van keuzezekerheid waarin 

die student op dat moment verkeert en waarin nog keuzes mogelijk zijn. Het voordeel 

is dat de kans groter is dat de student uitkomt op een plek op de arbeidsmarkt die het 

best bij zijn of haar ambities, wensen, behoeften en kwaliteiten past, ook als dat niet 

helemaal in de vooropgezette structuur van de opleiding past. Het nadeel is dat er 

rekening gehouden moet worden met een grotere behoefte aan begeleiding van de 

student. 
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Tabel 5.2: Vier dimensies, niveaus, polen, accenten en beperkingen 

Polen Accent op Beperkingen / consequenties 

Dimensie 1 : Aard en doel flexibilisering 

Niveau: Visie 

Backward 

mapping 

Eindresultaat opleiding staat vast, curriculum meest 

efficiënte route naar dat eindresultaat. 

Voordeel: efficiëntie en ‘garantie’ inhoud eindresultaat 

Geen flexibiliteit in inhoud en volgorde mogelijk  

Forward 

mapping 

Planning o.g.v. ambities en kwaliteiten student; steeds 

naar eerstvolgende (loopbaan)stap met CKS als 

richtpunt. 

Voordeel: maatwerk mogelijk. 

Vraagt veel van  organisatie en  personeel; 

Voortgang student voortdurend bewaken. 

Dimensie 2: Reikwijdte flexibilisering 

Niveau: Organisatie 

Opleidingsniveau Mogelijkheden tot flexibilisering op variatie op inhoud 

programma of doorlooptijd  

Opschalen ontwerp erg lastig 

Afhankelijk van samenstelling team 

Instellingsniveau  Mogelijkheden tot shoppen buiten opl. / domein Vergt goede begeleiding 

Grote span of control 

Dimensie 3: Vorm flexibilisering 

Niveau: Uitvoering 

Tijd Variatie doelgroepen 

Versnellen vertragen goed mogelijk 

Verdiepen verbreden minder goed mogelijk 

Vast programma, beperkte keuze 

Vorm Persoonlijke begeleiding leerproces 

Beroepsidentiteit 

Mogelijkheden tot kiezen,  

Ontwikkelen vraagarticulatie 

Verdiepen, verbreden 

Veelal sterk afhankelijk van docent / team; 

moeilijk overdraagbaar en verankerbaar 

Dimensie 4: Keuzeproces student 

Niveau: Deelnemer 

Discontinu Wensen en ambities student zijn voor opleiding duidelijk 

en liggen vast. Opleiding is gericht op bereiken van deze 

doelen 

Veranderingen in wensen en ambities kunnen 

niet worden opgevangen (dan ten koste van 

tijdverlies) 

Continu Verheldering wensen en ambities student onderdeel van 

(studie)loopbaan. Kiezen als levenslang proces. 

Voortdurende  aandacht voor ontwikkeling 

student vraagt (opleidings)tijd. 

   

 

De onderzochte opleidingen zijn, ter illustratie, gepositioneerd op de polen van de 

vier dimensies in tabel 5.3.  
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Tabel 5.3 Dimensies en opleidingen 

  ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de 

Leijgraaf 

Dimensies Onderwijs 

Assistent 

Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & 

Bewegen 

Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

1 Aard en doel flexibilisering Backward Backward Backward Backward Forward > 

Backward 

mix 

2 Reikwijdte flexibilisering Decentraal Decentraal Decentraal Decentraal Centraal Centraal 

3 Vorm flexibilisering Inhoud Tempo nvt Inhoud Inhoud Inhoud 

4 Keuzeproces student Continu Discontinu Discontinu Continu Continu Continu 

       

 

5.5 Consistentie en integraliteit revisited 

Hoe verhouden zich deze dimensies nu tot het vliegermodel, oftewel de consistentie 

van de uitwerking door de onderwijsinstelling en de integraliteit van de benadering? 

Het blijkt dat de geschetste dimensies vooral te maken hebben met keuzes die 

gemaakt moeten worden in een ontwikkelingsproces naar (meer) flexibel onderwijs. 

Elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. Met elke keuze wordt een andere keuze 

uitgesloten. Dat raakt aan het gedefinieerde begrip, in die zin dat als er discrepantie 

bestaat tussen de keuzes die elk van de lagen in de organisatie heeft gemaakt op 

deze dimensie er nooit consistent gewerkt kan worden. Dat wreekt zich uiteindelijk 

altijd.  

Daar staat tegenover dat als er sprake is van consistentie van keuzes op elk van de 

vier onderscheiden dimensies, daarmee de consistentie van de uitwerking daarvan in 

de praktijk nog allerminst gegarandeerd is. Stel dat in een instelling op centraal en 

decentraal niveau de voorkeur is uitgesproken voor een ontwikkeling die meer 

gericht is op backward dan forward mapping, die vooral focust op de mogelijkheid 

voor studenten om buiten de opleiding te shoppen en werkt met een continue keuze-

procesopvatting. Dan betekent dat nog steeds dat de intake en overdracht, de 

articulatie van de vraag, de organisatie van gedifferentieerd aanbod en de continue 

matching van de vraag daarmee in overeenstemming moeten worden ontwikkeld. 

Daarbij kan het werken vanuit een model (de ballenbak, TIME) erg behulpzaam zijn. 

Een ander goed voorbeeld is het werken met Rode kaarten dat prima geschikt is 

voor het uitvoeren van opdrachten die naadloos passen in het Kwalificatie Dossier. 

Wanneer echter aan de inzet van de rode kaarten als nevendoel zelfsturing (vraag-

articulatie) van de student gehangen wordt is het ven belang te overwegen hoe deze 

twee doelstellingen precies samenhangen en wat daarvan verwacht mag worden.  

Datzelfde geldt voor de integraliteit van de benadering. De keuze voor een positie op 

elk van de beschreven dimensies leidt tot eisen die voor de realisatie daarvan 
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gesteld moeten worden aan personeel, plannings- en andere systemen en de 

organisatie van ruimtes. Die kunnen op verschillende manieren worden uitgewerkt. 

Een voorbeeld daarvan is het beschikbaar stellen en vullen van de onderwijs-

catalogus. Een dergelijk instrument vergt een forse investering die zeker renderend 

kan worden gemaakt wanneer het creëren van een opleidingsoverschrijdend aanbod 

ter sprake is. De vraag is of het vullen ervan efficiënt is wanneer er geen streven 

bestaat een opleidingsoverschrijdend aanbod te creëren of dat instrument een 

functie kan vervullen in tussentijdse doorstroom van studenten naar andere 

opleidingen.  

5.6 Conclusie: handleiding voor beginnende flexibiliseerders 

Als een onderwijsinstellingen nu met deze kennis kunnen? Deze paragraaf is 

bedoeld om die vraag te beantwoorden: als een onderwijsinstelling van plan is haar 

onderwijs te flexibiliseren wat moet ze dan doen? Het antwoord is in drie stappen te 

geven: 

De Waarom-vraag stellen en beantwoorden – op welk ‘kernprobleem’ is flexibilisering 

het antwoord? 

De positie bepalen met behulp van de vier onderscheiden dimensies – wat wil de 

instelling met flexibilisering? 

De uitwerking vormgeven. 

• De Waarom-vraag 

Flexibilisering is geen doel op zich, maar moet de problemen oplossen waar 

de instelling mee kampt. In paragraaf 5.2.1 zijn de kernproblemen benoemd 

waar flexibilisering als middel veel voor wordt ingezet.  

• De positiebepaling 

De in paragraaf 5.4 gepresenteerde vier dimensies van flexibilisering (aard 

van de doelstelling, de reikwijdte van flexibilisering, de vorm van 

flexibilisering en de (dis)continuïteit van het keuzeproces) geven aan op 

welke elementen keuzes moeten worden gemaakt. Door in samenspraak 

met de verschillende betrokken lagen in de organisatie deze keuzes te 

maken kan richting gegeven worden aan het type oplossingen waar de 

instelling aan wil werken. 

• De uitwerking 

Bij de uitwerking moeten de eerder gemaakte keuzes tot uitdrukking komen. 

Het vliegermodel is bedoeld als kapstok om de uitwerking te ondersteunen. 

Het splitst ‘flexibilisering’ op in een aantal onderdelen, die nodig zijn om er 

vorm aan te geven en benoemt de randvoorwaarden die de ontwikkeling 

van flexibel onderwijs mogelijk maken.  
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Bijlagen 
Overzicht cases 1ste, 2de en 3de meting 

Op de volgende pagina’s is een overzichtstabel opgenomen van de 6 cases. De 

tabel laat zich als volgt lezen: 

• Op de horizontale as zijn de opleidingen weergegeven. 

• Op de verticale as zijn de fases uit het vliegermodel opgenomen 

• De metingen zijn onderscheiden naar het jaar waarin ze zijn uitgevoerd 

omdat dit per opleiding verschilt. Voor 4 opleidingen is de eerste meting 

uitgevoerd in 2009, en de tweede in 2010. Voor twee van deze opleiding 

(V&V van ROC de Leijgraaf en Uiterlijke Verzorging van ROC Eindhoven) is 

in 2011 een derde meting uitgevoerd. Voor twee opleidingen (Metaal-, 

Elektro- en Installatietechniek van ROC van Twente en Elektrotechniek van 

ROC Aventus) is echter geen derde meting uitgevoerd, omdat er in deze 

opleidingen voor dit project weinig informatie te vinden was. In plaats 

daarvan zijn bij twee andere opleidingen (Sport & Bewegen van ROC van 

Twente en Onderwijsassistent bij ROC Aventus) in 2010 eerste metingen 

uitgevoerd en in 2011 tweede.  

• Per fase zijn de opleidingen kort getypeerd. De ontwikkelingen die we bij de 

tweede en derde meting hebben beschreven zijn cursief gemaakt en zijn in 

de verticale as te lezen als veranderingen.  

Op deze wijze wordt, in grove lijnen, de mogelijkheid tot vergelijking van de cases 

(horizontaal), de consistentie (verticaal) en de ontwikkeling in de tijd (per fase), 

zichtbaar.  
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 ROC Aventus ROC van Twente ROC Eindhoven ROC de Leijgraaf 

Opleiding 

Visie ROC 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Onderwijsvraag 

deelnemer leidend  

Transparant 

aanbod catalogus 

Trajectbegeleiding 

Ruimte aan 

colleges: Variatie 

 

N.v.t. Ontwikkeling 

integrale 

benadering mbv 

TIME en roadmap 

 

Ballenbak: 

Onderwijsdomeine

n en integrale 

leerstofeenheden 

2010 Zie 2009 

 

Geen verandering Procesplaat Zie 2009 

Procesplaat 

Geen verandering Geen verandering 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen verandering Geen verandering Geen verandering 

Visie  

Opleiding 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Flexibilisering 

tempo en 

instroommomenten 

Catalogus loont 

niet  

School en praktijk 

Inspelen op 

wensen 

N.v.t. Integraal 

Catalogus 

Juiste plek 

Ballenbak  

Persoonlijk 

Aanbod 

werkvormen 

2010 Motiveren, kiezen, 

zij-instroom, 

efficiëntie 

Studenten: geen 

behoefte aan 

shoppen. 

Beperkt aantal 

studenten.  

Geen verandering Attractief,  

individueel, 

voorkomen uitval 

Vorm geven 

integrale 

benadering door 

stimuleren 

vraagarticulatie 

Ballenbak: vkl. 

Relatie student – 

begeleider 

Inhoud 

voorwaardelijk 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Uitbreiden en 

optimaliseren 

keuzemogelijkhede

n 

Verschuiving: 

organiseren 

integraal 

onderwijsaanbod 

Ambitie: volgen 

opleiding buiten 

domein 

Articulatie 

vraag / intake 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. (Boven) regionale 

afspraken 

Centrale intake 

door slb-er 

N.v.t. Assessment door 

slb-er 

Coach doet intake 

en volgt proces 

2010 Continue 

Standaard  

intake 

Centrale 

aansturing om niet 

geplaatste 

studenten op te 

vangen 

Niet centraal, apart 

programma 

Standaard intake 

Aanvullend: tests 

Convenant met 

scholen 

Instrumenten en 

docenten verder 

ontwikkeld 

Bij twijfel: wellness 

Dialoog: 

aanscherpen 

beroepsbeeld ‘zit je 

op de goede plek?’ 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Verlengde intake (1 

jaar)  

Uitbreiding aantal 

Convenanten 

Nieuwe informatie 

intake in februari 

voorafgaand aan 

instroom:  

Nieuwe ROC-

brede procedure: 

vooraf bepaling 

intake/ verlengde 

intake 
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Differentiatie 

aanbod 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Inhoud: 5 thema’s 

(1 keuze) 

Tempo: eigen 

tempo deelnemer 

Werkvorm: geen 

keuzes 

Volgorde: geen 

mogelijkheden 

 

Inhoud: 

Standaard en vrije 

keuze uit KD 

Tempo: alleen 

specifieke groepen  

Werkvorm: geen 

mogelijkheden 

Volgorde: geen 

mogelijkheden 

N.v.t. Inhoud: Standaard 

en keuze ruimte 

Student: 

vraagarticulatie  

Tempo: versnellen  

onderbreken, meer 

opleidingen  

Werkvorm: geen 

keuzes 

Volgorde: binnen 

beroepssituatie 

Inhoud: Standaard 

en vrije keuze 

Leervragen n.a.v. 

beroepspraktijkvor

ming 

Tempo: neen 

Werkvorm: via 

coaching m.b.v. 

magazijn 

Volgorde: Vrije 

keuze 

2010 Inhoud: Vaste  

basis 

Overlappende 

fases 

Toename keuzes 

Tempo: Versnellen 

/  vertragen 

Vrije in- en 

uitstroom N 3 en 4, 

afstemming 

thema’s 

Geen verandering Inhoud: Brede 

instroom 3 jaar, 

kleine keuze 

vakken 

4
de

 jaar 

differentiëren 

Tempo: Versnellen 

Doorontwikkeling: 

opdrachten 

beroepspraktijkvor

ming, scholen 

docenten 

vraagarticulatie, 

workshops 

Doorontwikkeling: 

ballenbak 

Leerstijlen: ELO 

vullen 

Verandering: 

lintstage  

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. verplichte keuze 

vakken: 1 in 1
ste

 en 

1 n in 3
de

 leerjaar 

Scheiding niveau 3 

en 4 

Herontwerp:  

inhoudelijke 

integratie aanbod 

 

Tempo: Rol coach  

Werkvormen: 

Ontwikkeling VKL’s 

Pilot e-learning 

Match  

vraag / 

aanbod 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. match bij intake, 

gegevens weinig 

gebruikt 

(verlengde) intake 

bepaald plaatsing  

N.v.t. match bij intake, 

gegevens weinig 

gebruikt 

Oriëntatie: 

leertraject 

ontwikkeld 

Brede instroom, 

switchen mogelijk 

(in 1
ste

 jaar zonder 

tijdsverlies) daarna 

keuze N3 of N4  

2010 Continue 

 

Geen verandering Betere afspraken 

over 

beroepspraktijkvor

ming planning in 

opleiding 

Continue op inhoud 

in 1
ste

, 2
de

 jaar 

Keuze 

differentiaties in 

3
de

, 4
de

jaar 

Verfijning: continue 

match 

Geen verandering 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen verandering Onduidelijk Geen verandering 

Instromen Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Vrije instroom 1x per jaar N.v.t. vrije instroom 1 x per jaar  

 

2010 4 x per jaar Geen verandering Geen verandering 1 x per jaar Geen verandering Ambitie: bbl, 3x per 

jaar  

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. JIT traject Geen verandering Instroommomenten 

bbl 3x per jaar 
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Volgen, 

 bijstellen 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Volgen op inhoud 

Bijstellen in tempo 

Slb-er voortgang 

Slb-er = intaker 

Studentvolgsystee

m 

Bijstellen in 

specifieke gevallen 

N.v.t. Groep docenten 

volgt traject groep 

Slb-ers begeleid  

Portfolio 

Studentvolgsystee

m  

Slb-er = intaker 

Bijstellen in 

specifieke gevallen 

2010 Continu door drie-

manschap  

Geen verandering Geen verandering Slb-er begeleid 

aanpassingen 

N@tschool 

Doorontwikkeling: 

Systemen worden 

gevuld en beter 

beschikbaar 

Doorontwikkeling: 

Zoeken naar klik in 

persoonlijke relatie 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. Geen verandering  

Beroepspraktijkvor

ming -begeleiding 

door Slb-ers. 

Bufferweek  

Toetsing / 

afsluiting 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Vorm: geen keuze 

Tijdstip: flexibel 

Minimaal 2 man 

Vorm: geen keuze 

Tijdstip: Vaste 

momenten 

N.v.t. Vorm: geen keuze 

Tijdstip: flexibel 

Vorm: geen keuze 

Tijdstip: geen 

keuze 

2010 Per fase 

4 x per jaar 

Geen verandering 

 

Nieuwe afspraken 

en 

werkveldcommissie 

Tijdstip toetsing vrij 

Portfoliotoetsing 

Certificering bond 

Procedure 

aangescherpt. 

Geen verandering 

 

2011 Aanscherpte 

procedures 

 

 

N.v.t. N.v.t. Aanscherpte 

procedures 

 

 

Geen verandering Minder 

theoretische 

toetsing, meer 

gericht op 

voortgang student 

Drop-outs, 

alumni 

Onderwijs Assistent Elektrotechniek Metaal, Elektro- en 

Installatietechniek 

Sport & Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging & 

Verzorging 

2009 N.v.t. Rol 

zorgcoördinatoren  

 

Rol slb-er en 

loopbaancentrum 

Alumni onbekend 

N.v.t. Dropouts: LSB, 

team en zorgteam 

Alumni 

Procedures: 

verzuim en vsv 

Alumni projecten 

2010 onbekend 

 

Geen verandering 

 

Geen verandering 

 

STIP: exitgesprek 

alumni onbekend 

Geen verandering 

 

meer begeleiding 

richting doorleren 

2011 Geen verandering N.v.t. N.v.t. JIT Geen verandering Geen verandering 

       

N.v.t.: niet van toepassing omdat de eerste meting in 2010 plaats vond of omdat in 2011 geen meting plaats vond. 

Cursieve tekst: veranderingen ten opzichte van meting voorgaande jaar. 
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Casus 1: ROC Aventus, OnderwijsAssistent, 
meting 2010, 2011 

Context 

De opleiding Onderwijsassistent is sinds 2007 competentiegericht gaan werken. 

Visie 

Visie op ROC-niveau: Zie tussenstand 2009. Centraal staat de onderwijscatalogus. 

Visie op opleidingsniveau 

Het opleidingsteam OnderwijsAssistent vindt flexibilisering belangrijk omdat: 

• het studenten motiveert; 

• het studenten dwingt om te kiezen waardoor ze verantwoordelijkheidsgevoel 

ontwikkelen ten aanzien van hun studieprogramma; 

• om zij-instroom naadloos op te kunnen vangen; 

• om te zorgen dat het allemaal efficiënt verloopt (betaalbaar). 

 

Articulatie vraag / intake 

Fase 0 is met name gericht op de articulatie van de vraag welke gaandeweg het 

traject wordt gevolgd en met de student wordt besproken door de begeleiders 

(coach, leertrajectbegeleider, beroepspraktijkvorming-begeleider). De keuzemodules 

en keuzevakken in het aanbod van de opleiding bieden de mogelijkheid het 

individuele programma bij te sturen. 

Er zijn geen uitstroomdifferentiaties voor de opleiding onderwijsassistent. Wel is het 

zo dat studenten stage kunnen lopen in het BO, het SO, het MBO of (en dat is nieuw) 

het VO. In principe starten fase 0- 1 studenten in het BO. Vanaf fase 2 kunnen 

studenten kiezen voor het SO, MBO of VO. Het plan is om studenten daar in hun 

eerste jaar al wat informatie over te bieden in de vorm van een markt waar studenten 

uit het tweede en derde jaar kunnen vertellen over deze onderwijsvormen.  

Aanvulling 2010-2011 

Deze ambitie is in dit schooljaar niet ter hand genomen. De ambitie als zodanig blijft 

bestaan. Het idee blijft om studenten de beroepspraktijkvorming ervaring met elkaar 

te laten delen. Dat gebeurt nu al wel informeel tussen studenten. Wel is er een 

project gestart met peer-mentoring waarin studenten hun ervaringen van op hun 

beroepspraktijkvorming plekken met elkaar delen zodat jongere jaars een 

uitgebreider beeld krijgen van de stagemogelijkheden.  

Feitelijk is het dus zo dat er een algemene opleiding OnderwijsAssistent is 

waarbinnen de studenten naar eigen behoefte en in de mate waarin zij dat willen 

kunnen specialiseren op een sector of een type onderwijs. 
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Organisatie van differentiatie van het aanbod 

Voor de concrete organisatie van een flexibel aanbod aan de studenten hanteert het 

team een aantal uitgangspunten welke vast staan en waarbinnen de organisatie van 

het flexibel aanbod plaats vindt. De uitgangspunten zijn: Structuur, Volgorde en 

keuzes en Capaciteit.  

De structuur kent twee principes:  

• De indeling van het schooljaar: elk schooljaar kent 4 periodes van 10 weken. 

• De indeling van de opleiding in vier fases, fase 0, 1, 2 en 3. Daarbij geldt per 

fase een nominale tijdsomvang van:  

• Fase 0 – 2 periodes (1 periode komt ook regelmatig voor bij zij-instroom). 

• Fase 1 – 2 periodes (ook regelmatig in 1 periode). 

• Fase 3 – 6 periodes (bij zij-instroom vanuit Pedagogisch Werk vaak 

versnelde trajecten van 4 periodes). 

• Fase 4 – 2 periodes. 

 

Het programma is opgebouwd uit verplichte en vrije keuze eenheden en gedeeltelijke 

volgorde onafhankelijkheid. De berekening van de capaciteit vindt plaats op basis 

van studentplaatsen 

Structuur 

Het opleidingsteam OnderwijsAssistent heeft zich bij de opzet van het 

onderwijsprogramma afgevraagd wat de onderwijsassistent nodig heeft. Dat heeft 

geleid tot een indeling in vier fasen en 12 periodes van 10 weken. De opleiding 

onderwijsassistent wordt aangeboden in een programma van drie jaar. 

Regulier Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Leerjaar 1 Fase 0 Fase 0 Fase 1 Fase 1 

Leerjaar 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 

Leerjaar 3 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 

Latere instroom (een 

voorbeeld, er is meer mogelijk) 
    

Leerjaar 1   Fase 0 Fase 0 

Leerjaar 2 Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 

 

Fase 0 vormt het eerste halfjaar van de opleiding voor de reguliere instroom. De fase 

wordt in de derde en vierde periode herhaald (tweemaal aangeboden) voor de stu-

denten die gestopt zijn met andere opleidingen en zij-instromers. De snellere 

studenten in deze groepen kunnen deze fase in 1 periode afronden. In deze fase 

maakt de student kennis met het beroep en krijgt hij een aantal basisvakken aan-

geboden. 

Fase 1 vormt het tweede halfjaar van de opleiding en wordt gedurende de eerste 

helft van het (volgende) jaar herhaald. De snellere studenten in deze groepen 

kunnen deze fase in 1 periode afronden. In deze fase maakt de student zich een 

aantal basis vaardigheden eigen. 
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Fase 2 vormt de volgende anderhalf jaar van de opleiding en wordt aangeboden 

gedurende 6 periodes. Studenten die erg snel zijn of vertraging oplopen in het eerste 

jaar van hun opleiding en een beperkt aantal onderdelen moeten inhalen, kunnen 

(beperkt) starten met fase 2.In deze fase volgt de student verplichte vakken en keuze 

vakken. 

Fase 3 vormt het laatst half jaar van de opleiding. Fase 3 is ingedeeld in twee 

periodes waarin de student twee afstudeeropdrachten (de zogenaamde meester-

proeven) uitvoert. 

Het schema geeft de structuur van de periodes en de fases weer. In een regulier 

traject start de student in Periode 1 met fase 0, loopt het aardoor (horizontaal) en 

vervolgt het traject Fase 2 (leerjaar 2 en 3). De onderste twee rijen laten een 

voorbeeld zien van latere instroom. Daarbij is het (voor de snelle studenten) ook 

mogelijk dat de student fase 0 en 1 elk in een periode doet en in leerjaar 2 in fase 2 

instroom. Een andere vaker voorkomende variant is de zij-instroom vanuit de 

Pedagogisch Werk: vanwege hun achtergrond kunnen deze studenten vaak 

instromen in fase 2 en deze afronden in vier in plaats van 6 periodes.  

Opbouw programma 

Gedurende de hele opleiding krijgen alle studenten rekenen en taal aangeboden en 

lopen zij (vanaf de vierde week in fase 0) allemaal stage.  

• Fase 0 (2 periodes) is gericht op kennismaking met het beroep, de doelgroep en 

gericht op de vraag of het beroep bij de student past (drie modules). Daarnaast 

worden er vijf modules gericht op de inhoud van het vak (didactiek, 

ontwikkelingspsychologie, sociale vaardigheden, etc) aangeboden.  

• Fase 1 (2 periodes) bevat acht modules, een werkweek en twee eigen 

opdrachten.  

• Fase 2 (6 periodes) rekenen en taal 17 verplichte vakinhoudelijke modules en 

13 keuzevakken. (waarvan er 8 gevolgd moeten worden door BOL studenten). 

Gangbaar is 3 verplichte modules en 2 keuzevakken per periode. 

• In fase 3 (2 periodes) wordt gewerkt aan twee integratieve opdrachten en ook 

kunnen modules ingehaald worden. Studenten in deze fase moeten hun 

examendossier samenstellen. 

 

In feite is er geen sprake meer van eerste, tweede etc. jaars maar van studenten in 

een bepaalde fase. De ingerichte systemen zijn daar echter nog niet op ingericht. 

Gangbare systemen voor roostering werken daardoor minder goed.  

Ook in schooljaar 2010-2011 kampt de opleiding nog met niet goed passende 

roosterings- en aanwezigheidsregistratiesystemen. Het roosteringssysteem kent de 

modules niet waar fase 2 geheel uit bestaat. Daardoor is de aanwezigheidsregistratie 

lastig: studenten in fase 2 zouden dan volgens het rooster allemaal aanwezig horen 

te zijn, terwijl hun module op een ander moment wordt gegeven, maar dat staat niet 

in het rooster. Voor de verzuimregistratie is dat een tijdrovende hinderpaal. 

Volgorde en keuzes: De inrichting van de fases is zodanig opgesteld dat gaandeweg 

de opleiding de keuzemogelijkheden in het onderwijs toenemen. In totaal worden er 

50 modules aangeboden.  
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• Fase 0 en 1 staan redelijk vast.  

• Fase 0 kan versneld doorlopen worden door zij-instromers die halverwege 

het jaar instromen door het aanbieden van een tweetal keuzemodules uit 

fase 1.  

• In fase 1 is het beperkt mogelijk in te tekenen op modules in fase 2.  

• In fase 2 en 3 is de volgorde van modules redelijk vrij maar zijn er wel 

randvoorwaarden ten aanzien van het aantal te behalen verplichte modules 

en keuzevakken.  

 

Gaandeweg krijgen de studenten dus meer keuzevrijheid voor het intekenen op 

modules en vakken. De toekenning van studenten aan modules verloopt wel getrapt 

(eerst mogen de derdejaars en dan de tweedejaars zich inschrijven) om te 

voorkomen dat studenten in het laatste jaar van hun opleiding, deze niet kunnen 

afsluiten omdat ze een module niet kunnen volgen vanwege over-intekening. 

Het rooster bepaalt het aanbod van de modules en alle modules van de opleiding zijn 

voor de gehele studie vastgelegd. Studenten kunnen met de intekening op modulen 

dus de studiebelasting in de loop van de week reguleren, hun behoeften aan vrije 

tijd, spreiding van studiedruk, etc. Bovendien biedt de ordening van modules de 

studenten de mogelijkheid om met de keuzes van modules aan te sluiten bij hun 

praktijkervaringen en hun persoonlijke leerloopbaan vorm te geven. De keuzevrijheid 

is inhoudelijk niet zo groot, maar omdat de volgorde vrij is en niet alle keuzevakken 

verplicht zijn, geeft het de studenten een groot gevoel van keuzevrijheid.  

Instroom- versnellen & vertragen 

De indeling in vier fases en twaalf periodes is gepland over drie leerjaren. Door de 

overlap in de roostering en planning van de periodes en de aangeboden 

keuzemogelijkheden ontstaat er ruimte voor tussentijdse instroom, vertragen en 

versnellen. (zie ook schema hier voor). Het rooster biedt zonder dat er extra 

georganiseerd moet worden voldoende ruimte voor versnellen en vertragen. Inherent 

aan het model van fases is er de mogelijkheid tot met name verbreden. Veel 

voorkomend is de keuze voor extra keuzemodulen door de studenten (verbreding). 

De motieven om dat te doen zijn per student zeer verschillend. 

Instroom in fase 0 is in elke periode mogelijk. In fase 0 en 1 is versnelling mogelijk 

door een combinatie van fase 0 en 1. Daarvan wordt met name gebruik gemaakt 

door zij-instromers. Aan het eind van fase 1 is versnelling mogelijk doordat studenten 

zich kunnen aanmelden voor keuzemodules uit fase 2. Ook in fase 2 is versnelling 

mogelijk: studenten kunnen in principe zoveel modules per periode doen als ze 

willen. De betere instromende havo studenten kunnen (indien dat opportuun is) direct 

instromen in fase 2 en in 1,5 jaar hun diploma halen. Vertragen kan en gebeurt ook 

en is op hetzelfde principe van keuzemogelijkheden gebaseerd als versnellen.  

Van de 45 instromers in 2007 studeren er 25 binnen de reguliere periode in 2010 af. 

Zo’n 10 vertragers hebben een extra half jaar nodig en 5 vertragers hebben een 

extra jaar nodig. Versnellen vindt weinig plaats. De studenten vinden het programma 

best zwaar.  
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Capaciteit/roostering 

De organisatie en differentiatie is op de volgende wijze tot stand gekomen:  

• op grond van het aantal studenten zijn vier lokalen geclaimd voor het hele 

studiejaar 

• per periode wordt het aantal benodigde studentplaatsen berekend: dat is het 

aantal studenten maal het gemiddeld aantal modules en keuzevakken dat deze 

studenten doorlopen in een periode (meestal 3 modules en twee keuzevakken).  

• per periode wordt berekend hoeveel studentplaatsen beschikbaar zijn: dat is het 

aantal modules dat wordt aangeboden maal 24 studenten. (gemiddelde 

groepsgrootte) 

• er wordt marge ingebouwd. Het aantal aangeboden studentplaatsen moet wat 

hoger zijn dan het aantal benodigde studentplaatsen maar niet te veel. Marge is 

nodig om een wat groter aantal vertragers, studenten die meer dan 3 modules 

willen volgen, etc. op te vangen en om de keuzeruimte niet helemaal af te 

dichten want dan zouden de laatste inschrijvers helemaal niets meer te kiezen 

hebben 

• het gehele aanbod is roosteren door de week, zodanig dat alle modules per 

periode minimaal 1 keer en maximaal 3 maal (afhankelijke van het aantal 

studentplaatsen) worden aangeboden. 

• In de roostering is structuur aangebracht voor uitvoeren en begeleiden van de 

beroepspraktijkvorming. Op school worden dan lessen verzorgd door docenten 

die op dat moment geen beroepspraktijkvormingsactiviteiten hebben.  

• 24 studenten in berekening levert redelijk volle klassen, maar lijkt toch in 

vergelijking met het VO (klassen van 28) een redelijk aantal.  

• Klassen lijken voller dan in rest van het ROC. Komt qua formatie ook goed 

uit. 

• Over het algemeen zijn theorie modules wat voller gepland 24) en 

praktijkmodules (bv BHV) wat minder vol (15 leerlingen); daarmee wordt in 

het capaciteiten berekeningsmodel rekening gehouden. 

 

Matching / verbinding vraag en aanbod (Toewijzing deelnemers aan traject). 

Via de keuzemogelijkheden kunnen de studenten hun keuzes prioriteren en spelen 

met de studiezwaarte door het ruime aanbod van vaste en keuze vakken.  

Instromen. 

Instromen is (net als uitstromen) per periode mogelijk.  

In de niveau 4 opleidingen stromen meest (70%) vmbo-g/t studenten in. Een klein 

deel (30%) komt vanuit de kadergerichte vmbo opleiding of vanuit afgebroken Havo.  

En er is nogal wat zij-instroom vooral vanuit de opleiding Pedagogisch werk niveau 3. 

Zij instromers met een gerichte vooropleiding kunnen in fase 2 instromen, en de 

opleiding in anderhalf jaar afronden. 

De zij instromers met een niet op de opleiding gerichte vooropleiding kunnen fase 0 

en 1 combineren.  
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Volgen deelnemer en bijstellen traject.  

Opdrachten, reflectie en voortgang volgen  

Bijna alle opdrachten moeten uitgevoerd worden in de beroepspraktijkvorming (90 tot 

95%). Bij alle opdrachten wordt aangegeven aan welke competenties de student in 

de opdracht werkt. Heel doelgericht. De resultaten hiervan worden in het digitale 

systeem ingevoerd. 

Maar de opleiding omvat meer dan opdrachten maken. In fase 2 en 3 worden 

summatieve toetsen ingevuld waarvan de resultaten gevolgd worden. Die is een van 

de vormen van reflectie die de student moet toepassen. 

Het inschrijven in de modules en het toekennen, de voortgang van de opdrachten en 

het afsluiten ervan worden gevolgd door de begeleiders. Er is een elektronisch 

systeem voor inschrijven voor modules en toetsing en afsluiting maar het volgen van 

deelnemers gebeurt tot nu toe alleen voor de  eerste- en tweedejaars digitaal 

(leraning4you). Voor de andere groepen zijn de schriftelijke lijstjes nog in omgang.  

De leerloopbaanbegeleider houdt de regie over de leerprocessen van de studenten. 

Iedere student heeft een leertrajectbegeleider waarmee zij zelf 2 x per periode een 

overleg moeten plannen en voeren. 

Er zijn afspraken voor studenten die hun opdrachten niet op tijd afronden en voor 

studenten die onvoldoende presteren. De leertrajectbegeleider stelt 

leerdoelencontracten op met de student als het niet goed gaat. Dat kan een 'artikel 

12' (ultimatum studieresultaten) zijn als het dan nog niet goed gaat en gevolgd 

worden door een negatief studieadvies.  

(Summatieve) toetsing en afsluiting 

De toetsing is in die zin flexibel dat alle toetsing t/m fase 2 formatief is. Tot en met dit 

jaar konden studenten zo lang doen over het inleveren van hun verslagen ter 

afronding van een moduul als ze wilden, alleen als ze door wilden naar fase 3 golden 

uiterste inleverdata. Dat gaat vanaf 2010 veranderen: dan moeten de verslagen 

uiterlijk 7 weken na afronding van het moduul zijn ingeleverd. Dat wordt door de 

studenten toegejuicht ('dat hadden jullie veel eerder moeten doen'). 

Ontwikkeling 2010-2011: het systeem van uiterste inleverdatum is in werking en 

wordt door docenten en studenten als prettig en goed ervaren. 

Daarnaast zijn er formatieve toetsen op de voortgang van de ontwikkeling van de 

competenties. Dit is een uitgebreide lijst met competenties met werkprocessen 

waarin student en de begeleider op een vierpuntsschaal scoren. Student (score) en 

begeleider (waardering). Deze lijst wordt in fase 2 drie keer, in fase 3 een keer 

ingevuld. De score en waardering vormen een totaal overkoepelende waardering van 

de competenties. Dit wordt verzameld in het verzameldossier. Aan het eind moet 

student minimaal 2,5 op schaal van 4 gescoord hebben. Bijvoorbeeld competentie 

samenwerken komt in verschillende werkprocessen voor en wordt meerdere keren 

beoordeeld. Het totaal moet altijd voldoende zijn.  

Alle opdrachten tot en met fase 2 worden verzameld in het digitale ontwikkelportfolio. 

Daarvoor zijn matrixen opgebouwd. Als het ontwikkelportfolio is afgesloten kan de 

student starten met fase 3. 

In fase 3 vindt de summatieve toetsing plaats. De student werkt dan aan de twee 

grote integratieve praktijkopdrachten rond kerntaak 1 en kerntaak 2. Deze worden 
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beoordeeld door de beroepspraktijkvorming-begeleider. Een ander belangrijk onder-

deel van de summatieve toetsing zijn de waarderingslijsten voor competenties. Deze 

worden in totaal vier keer ingevuld en in principe door verschillende beroepspraktijk-

vorming-begeleiders. Er zijn 4 vaste afsluitmomenten van het examendossier per 

jaar in fase drie. Er wordt niet met een proeve van bekwaamheid afgesloten maar via 

het verzamelen van bewijsstukken.  

Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni. 

Zo’n 13 studenten (24,5%) van het cohort dat in 2007 gestart is hebben de opleiding 

verlaten. Daarvan is bekend dat twee zich bij een ander ROC hebben ingeschreven 

en daar dezelfde opleiding opnieuw volgen, nadat ze wegens slechte prestaties bij 

ROC Aventus een negatief studieadvies hadden gekregen. 

Potentiële drop-outs (degenen met een negatief studieadvies of degenen die tot de 

conclusie komen dat de opleiding niet bij hen past) worden via de leertraject-

begeleider verwezen naar het service bureau waar zij met behulp van het 

programma Metroc een andere opleiding kunnen kiezen.  

Opbrengsten 

Effectiviteit: Gediplomeerden en voortijdig schoolverlaters 

Geschatte instroom van het cohort dat in 2007 gestart is:   45 studenten. 

Zij-instroom (meest PW3)    26 studenten 

Omvang cohort     71 studenten 

Voor behalen hebben de opleiding verlaten   15 studenten  

Daarvan gediplomeerd in 2010 (na 3 jaar)   43 studenten  

Naar verwachting diploma na max 3,5 jaar: 4 studenten, totaal: 49 studenten  

Naar verwachting diploma na 4 jaar: 9 studenten, totaal:  56 studenten  

 

Het voortijdig schoolverlaten in instroomcohort 2008 lag aanzienlijk lager. Hoe hoog 

het percentage precies zal via de centrale studentadministratie nagegaan worden. 

Een eerste schatting van het voortijdig schoolverlaten in cohort 2009 is (eind van het 

eerste studiejaar) ca 20 van de 80 ingestroomde studenten (=25%). 

Op basis van bronnen van het Ministerie van OCW, de JOB monitor 2010 ‘student-

tevredenheid in het MBO’ en de keuzegids 2011 MBO studies  blijkt dat op maar 

liefst 8 scholen de opleidingen Onderwijsassistent bovengemiddeld goed scoren en 

dat de opleiding onderwijsassistent van ROC Aventus daarbij de vierde plaats 

inneemt. De opleiding onderwijsassistent beperkt zich niet tot het uitzetten van 

vragenlijsten maar gaat met studenten het gesprek aan over de daadwerkelijk 

verzorgde opleiding. Dit biedt meerwaarde boven de survey omdat de studenten in 

een kringgesprek hun mening kunnen geven volgens de regels van het feedback 

geven. De docenten luisteren toe en kunnen in een tweede ronde vragen stellen. 

Tijdens de  gesprekken komen tal van onderwerpen aan bod waaronder een aantal 

zeer praktische zaken de studenten aandragen (beschikbare computers, inloggen in 

systemen, routing van verslagen, inschrijven voor modules, etc). De 11 studenten die 

aan het spiegelgesprek deelgenomen hebben beoordelen de opleiding met een 

ruime 7,8. 
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Capaciteit: 

Er wordt gepland op een gemiddelde bezetting van 24 studenten per module. Verder 

wordt er uitgegaan van dat studenten naast beroepspraktijkvorming, rekenen en taal 

en coach uren, gemiddeld drie modules volgen en twee keuzevakken per periode. 

Het komt niet voor dat modules voor groepjes van 5 tot 10 studenten worden 

gegeven. Daar zorgt deze manier van roostering voor. 

De sleutelvariabele voor roostering is het aantal benodigde studentplaatsen en het 

aantal beschikbare studentplaatsen. Het verschil daartussen bepaalt de balans, de 

ruimte voor vrije keuze tot en met de zich laatst inschrijvende student en de 

efficiëntie van de inzet van docenten en ruimtes. Dit lijkt heel redelijk te werken 

wanneer we zien dat de keuze mogelijkheid voor studenten niet tot gevolg heeft dat 

de modules die op maandagmorgen of vrijdagmiddag gepland zijn onderbezet zijn.  

Systemen 

Het centrale programma is learning4you: 

• Leerstof 

• Modules 

• Inschrijven voor modules en keuzevakken  

• Opdrachten & beoordeling 

• verzamelen van documenten  

• Studievoortgang: documenten en digitale scores op matrix  

• Portfolio 

• Scoren en waarderen competenties 

 

In learning4you is een beeld van de studievoortgang te verkrijgen door middel van 

(opgeslagen) verslagen van de beroepspraktijkvorming, zelfwaardering, waardering 

begeleider, terugblik op afgelopen half jaar door studenten, waardering van de matrix 

van competenties, ook vooruitblik op komend jaar, matrix reflectie op leer-

ontwikkeling max. 2 A4 geschreven door student.  

In learning4you is de digitale omgeving ingericht. Onderwijscatalogus wordt gebruikt 

om op terug te vallen. Portal gebruiken ze nauwelijks.  

Voor de verzuimregistratie wordt gebruik gemaakt van Chronos. De koppeling 

daarvan met de modules en roosters is lastig (zie boven). Studenten loggen in bij de 

docent door hun pasje langs een kastje te halen bij de docent. Maar Chronos kent de 

modules niet. Bijvoorbeeld verzuimbeleid blijkt lastig; het komt voor dat de hele groep 

70 leerlingen telt waarvan er op een bepaald moment maar 24 leerlingen de module 

volgen (de rest heeft ingetekend voor een andere module). Dat wekt op centraal 

niveau verbazing omdat het verzuim hoog is maar directie staat achter de opleiding. 

De directie volgt de opleiding OnderwijsAssistent om te zorgen dat systeem aan-

gepast kan worden voor de opleiding. Bij de verzuimregistratie staat de centrale 

roostering dus centraal. Vanwege de problemen houdt de opleiding het verzuim zelf 

bij.  

In Deventer roosteren ze zelf op basis van de module-inschrijvingen en de verdeling 

van de modules over de lokalen. Docenten tekenen in op modules als die zijn 

ingedeeld in het rooster. Zij kunnen daarbij rekening houden met hun eigen wensen, 

zowel inhoudelijk (bepaalde modules graag geven) en hun privéwensen (bepaalde 
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vrije dagen). ‘Gaten’ (modules waar geen docent op heeft ingetekend) worden in 

onderling overleg opgelost. Dat heeft tot dusver nog nooit problemen opgeleverd. 

Centraal (in Apeldoorn) wordt er met een roosterprogramma gewerkt en een persoon 

die daar chocola van maakt. Daar zou deze manier van werken van 

OnderwijsAssistent niet mogelijk zijn. 

Ruimte en lokalen 

Voor de opleiding zijn 4 lokalen geclaimd.  

Personeel 

Er zijn voor het team vijf rollen onderscheiden: 

• Coach: De studenten zijn georganiseerd in coachgroepen van ongeveer 12 

deelnemers. De coachgroep blijft in principe het hele jaar bij elkaar, tenzij er 

redenen zijn om dat niet te doen – bijvoorbeeld als de groep daardoor te klein of 

te groot wordt of bij onderlinge spanningen, etc. De coach bespreekt de 

opdrachten met de studenten, ondersteunt als er iets inhoudelijk niet goed gaat. 

• Leertrajectbegeleider (ltb-er): Dit is de regisseur met wie iedere student zijn 

route door het onderwijsprogramma uitzet. De leertrajectbegeleider geeft ook 

aanwijzingen over het studieprogramma en de zwaarte. Hij adviseert 

bijvoorbeeld studenten om even tijd te nemen om modules af te ronden, in de 

volgende periode wat minder keuzemodules te nemen en geeft studieadviezen. 

Hij stelt leerdoelencontracten op met de student als het niet goed gaat. Dat kan 

een 'artikel 12' (ultimatum studieresultaten) zijn als het dan nog niet goed gaat 

en gevolgd worden door een negatief studieadvies. Iedere student heeft een 

leertrajectbegeleider waarmee zij zelf 2 x per periode een overleg moeten 

plannen en voeren. 

• Beroepspraktijkvorming -begeleider: De beroepspraktijkvorming begeleider 

bezoekt de studenten regelmatig, eens in de vier-vijf weken, op de school waar 

de studenten stage lopen. De begeleiding bestaat uit het bezoeken van lessen 

van de stagiair(e), nabespreken daarvan, o.a. samen met alle stagiair(e)s om na 

te gaan wat goed loopt en wat niet, studenten daarover met elkaar in gesprek te 

laten zijn, etc. Gemiddeld lopen zo’n 4 studenten op dezelfde school stage.  

• Expert (= vakdocent), op interesse 

• Assessor; deze heeft vooral de rol om te checken of alles (administratief) in orde 

is en authentiek; de feitelijke beoordeling gebeurt door het werkveld 

(opdrachtbeoordeling) en wordt door de beroepspraktijkvorming-docent 

bekrachtigd in een driegesprek (student, beroepspraktijkvorming-begeleider, 

werkveld); dan wordt een handtekening gezet. 

 

De overweging is leertrajectbegeleider gedurende de hele opleiding de student te 

laten begeleiden. Beroepspraktijkvorming een heel jaar (samen met drie andere 

studenten).Rollen zijn gescheiden maar het kunnen toevallig dezelfde docenten zijn. 

De overweging om de rollen te combineren is wel gemaakt maar men ziet ook 

voordelen dat verschillende personen vanuit hun eigen rol de student begeleiden. 
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Beroepspraktijkvorming:  

• docent begeleidt 10 studenten. Daarmee doet docent ook ervaring op met 

de school. De opzet is nu dat een docent steeds de studenten op een 

school (vier studenten) begeleid). Ook dat spreekt tegen om de rollen te 

combineren: vaste contactpersoon per school.  

• hele jaar 2 dagen stage en 3 dagen les. Continue terugkoppeling. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Deskundigheid: spiegelbijeenkomst. Spiegelbijeenkomst door externe begeleid: 

reflectie met studenten (11) en mensen van het werkveld (2). AO een warm bad. 

Verschillende vragen: wat vind je fijn aan de opleiding? Afsluiten met cijfer. Na pauze 

kan team aanvullende vragen stellen aan studenten. Team krijgt zo Feedback. 

• Bijscholing met externe: Structuur van de opleiding staat maar streven is om 

dit kernachtiger en minder talig in te richten en meer criteria gerichte 

opdrachten in de beroepspraktijkvorming te ontwikkelen.  

• Een van de docenten volgt master learning and innovation en gebruikt de 

ontwikkeling in team als afstudeervak. Theoretische opbouw en kennis 

brengen in team in ontwikkeling van het onderwijs. 

• Netwerken.  

• Informeel leren. Bijvoorbeeld: kijken op stage school. Helpt om lessen te 

verbeteren.  

• 4 a 5 maal per jaar studiedag voor reflectie op ervaringen. 

 

(Organisatorische) samenhang 

Rooster biedt docenten een goede taakbelasting per jaar. Er zijn continue lessen 

maar ook continu aandacht voor student maar er is geen piekbelasting.  

Afspraken 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

1. Uitgangspunt zijn de studentplaatsen. Op basis daarvan wordt het rooster 

gemaakt. Dat biedt de basis voor de roosters van docenten. Op basis van het 

rooster kunnen studenten hun eigen rooster maken door zich in te schrijven.  

2. De modules duren een uur, keuze vakken 1 á 1,5 uur. (ROC breed wordt 

gewerkt met halve uren) 

3. Er zijn vier lokalen 

4. Beroepspraktijkvorming op vaste momenten in het rooster en verplichte basis 

vakken. 

5. Richtlijn studenten: inschrijven voor 3 modules en 2 keuzevakken per periode 

levert een studieduur van 3 jaar op. 

6. Inleveren opdrachten en afronden van modules en fases binnen vastgestelde 

periodes. 
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Randvoorwaarden / Succesfactoren voor deze vorm van flexibilisering zijn: 

• De structuur (fases, periodes, vaste roostering) geeft rust en zekerheid, zowel 

voor studenten als docenten. 

• Structuur biedt ruimte voor vrije keuzes in de modules en aansluiten bij de 

praktijk (beroepspraktijkvorming) en bij de (persoonlijke) interesse van 

studenten. 

• Naast de structuur, de keuzevrijheid en herkenbaarheid van het programma is 

de persoonlijke aandacht voor studenten en de ervaren veiligheid door 

studenten onderdeel van een psychologisch contract
8
.  

• De structuur is opgebouwd vanuit de benodigde capaciteit (studentplaatsen) en 

gewenste flexibiliteit. Op basis daarvan worden de uitgangspunten voor de 

roostering geformuleerd en vervolgens wordt er geroosterd. Min of meer 

spontaan werkt het nu zo dat ook de docenten intekenen op de modulen op 

basis van het rooster. Daardoor wordt het rooster minder afhankelijk van 

beschikbaarheid van docenten.  

• Het team bestaat uit niet te veel mensen, die merendeels een aanstelling van ca 

4 dagen hebben. Er zijn dus weinig kleine contracten. 

• Een andere belangrijke succesfactor is het feit dat het team deze structuur en 

de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor de taken binnen dit programma zelf 

heeft ingericht. Randvoorwaarde van het management betreffen budget op 

basis van studentaantallen. De feitelijke besteding daarvan is geheel aan het 

team (binnen de lijnen van het ROC uiteraard). 

• Een succesfactor is ook dat teamleden zich flexibel opstellen. Een van de 

docenten moet bv nu zijn vak op vrijdag geven, omdat de module die hij wil 

verzorgen gezien de beroepspraktijkvorming en ander zaken alleen dan kan in 

de huidige roostering. Hij heeft daarmee ingestemd en nu op maandag zijn vrije 

dag. 

• Het claimen van de vier lokalen heeft ook geholpen om dit proces in gang te 

zetten. Daarmee was de ruimte duidelijk en ging het feitelijk alleen nog over het 

gebruik daarvan. Nu de manier van planning en roostering duidelijk is, zou er 

(bv bij een grote toename van de instroom) ook met wisselende ruimtes gewerkt 

kunnen worden, maar voor de start was het van belang dat dat niet zo was 

• De aanpak van de berekening lijkt extra voordelen in termen van efficiëntie te 

kunnen opleveren wanneer er aan nog grotere groepen studenten onderwijs 

verzorgd wordt. Dit kan nog niet met harde berekeningen onderbouwd worden.  

• Tot slot een van de belangrijkste succesfactoren van deze aanpak die tevens 

een belangrijke randvoorwaarde is: In dit onderwijsprogramma is 

volgtijdelijkheid van de onderwijsinhoud na het eerste jaar van beperkt belang. 

Dat maakt flexibele planning veel eenvoudiger dan wanneer dat wel het geval is. 

Volgorde differentiatie, gecombineerd is dus dé aangewezen vorm van 

differentiatie voor dit onderwijs. 

•  

                                                           
8  Dankzij de roostering kennen studenten elkaar ook beter over groepen heen hetgeen hen een veiliger gevoel 

geeft.  
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Binnen ROC Aventus heeft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn het voorbeeld van 

de opleiding onderwijsassistent deels overgenomen.  
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Casus 2: ROC Aventus, Electro en Installatie 
Monteur, 2de meting, 2010 

Context 

In deze casusbeschrijving wordt de opleiding Elektrisch Installatie Monteur (EIM) van 

ROC Aventus beschreven, een niveau 2 opleiding uit het cluster Techniek.  

Visie 

ROC niveau: 

ROC Aventus ambieert leerprocessen in te richten op basis van de onderwijsvraag 

van deelnemers, hun talenten, ambities en reeds verworven competenties. Om dat te 

kunnen realiseren wil ROC Aventus haar onderwijsaanbod transparant beschrijven 

door metadatering
9
 van onderwijsproducten in een ‘onderwijscatalogus’.  

Op opleidingsniveau is er niets veranderd ten opzichte van de beschrijving van vorig 

jaar. Dat is ook niet de ambitie. De ambitie is om de opleidingen op niveau 3 en 4 op 

dezelfde manier in te richten, zodat studenten probleemloos over kunnen stappen 

tussen de differentiatierichtingen en de niveaus. Voor niveau 3 zijn er dan ook vier 

thema's die voor alle uitstroomrichtingen hetzelfde zijn, gevolgd door drie 

uitstroomrichting specifieke thema's. Dat maakt het ook mogelijk voor studenten op 

dit niveau om bij andere uitstroomrichtingen te shoppen. Voor niveau 4 zullen alle 

thema’s uitstroomrichting specifiek zijn. 

Articulatie vraag / intake 

Vorig jaar bleek al dat de intake een op ROC- en hoger niveau gestandaardiseerd 

proces is: er zijn bovenregionaal (ROC van Twente, Achterhoek, Stedendriehoek), 

regionaal (Stedendriehoek) en binnen het ROC afspraken gemaakt over de intake. 

De intakers zijn de docenten die de vakken voor EIM beheersen. Zij zijn degenen die 

een overzicht hebben over de opleiding en kunnen kijken of een deelnemer vrij-

stellingen zou kunnen krijgen voor bepaalde vakken.  

Organisatie van differentiatie van het aanbod 

Net als vorig jaar worden de voordelen van de Onderwijscatalogus door het team niet 

gezien. Deelnemers komen voor het diploma, niet voor de inhoud van de opleiding. 

Of er iets aan dit motivatieprobleem te doen is, vraagt men zich af. 

Tempo: Na de definitieve keuze voor de opleiding volgt de deelnemer een 

programma dat voor alle deelnemers in de groep geldt en kan dit in eigen tempo 

doen. Er is echter wel een beperking, er zijn namelijk steeds 2 studenten nodig om 

                                                           
9

 
 Metadatering is het labelen van onderwijseenheden voor deelnemers, docenten en digitale systemen (zoals 

de onderwijscatalogus). Deze labels verschaffen informatie over de aard en omvang van de onderwijseenheid en de 

eisen waaraan voldaan moet zijn wil een deelnemer dit onderwijsonderdeel kunnen volgen, zoals het hebben gevolgd 

van een ander onderwijsonderdeel, het beschikken over bepaalde voorkennis, etc. 
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samen examen te doen, omdat de opleiding anders niet kan beoordelen of de 

deelnemers kunnen samenwerken. 

Werkvorm: De opleiding sluit net als vorig jaar niet aan op de leerstijlen van de 

deelnemers. Men ziet echter mogelijkheden in het delen van modulen van verschil-

lende opleidingen, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde en installatietechniek. De 

deelnemers van die opleidingen zouden mogelijk gebruik kunnen maken van de 

modules elektrotechniek. 

Volgorde: Vorig jaar was de ambitie om te kijken naar de mogelijkheid om het 

programma flexibeler te maken qua volgorde. Deze ambitie heeft voor het team geen 

prioriteit. Voor niveau 2 zijn er 6 thema's, waarvan het 5e een vrije keuzethema en 

het 6e de beroepspraktijkvorming. De eerste vier liggen qua inhoud en volgorde vast.  

Wel stelt het team nu zaken bij, modules worden bijgesteld, er worden toetsen 

bijgemaakt, etc.. De structuur blijft echter hetzelfde voor alle uitstroomrichtingen 

binnen elektrotechniek. 

Matching / verbinding vraag en aanbod 

Ten opzichte van de vorige meting is wat betreft de verbinding tussen vraag en 

aanbod niks veranderd. De matching vindt plaats in de intake, de intaker bepaalt op 

basis van zijn/haar inzichten waar de deelnemer het best geplaatst kan worden. 

Instromen 

Net als vorig jaar kunnen de deelnemers op elk willekeurig moment tijdens de cursus 

instromen. 

Volgen deelnemer en bijstellen traject 

Volgen van de student 

Het volgen van de deelnemer gebeurt op twee manieren, door de onderwijs-

begeleider binnen de opleiding en door de trajectbegeleider buiten de opleiding. In 

de opleiding waren vorig jaar geen initiatieven ontplooid om docenten te onder-

steunen bij het gestalte geven aan de rol van leertrajectbegeleider, er is niet 

aangegeven dat hierin iets veranderd is. 

Of er gebruik werd gemaakt van instrumenten ten behoeve van het volgen van de 

competentieontwikkeling verschilden de meningen vorig jaar. Of er gebruik wordt 

gemaakt van een instrument is dit jaar niet duidelijk geworden. 

(Mogelijkheden tot) bijstellen van het leertraject: Docenten sturen op een reguliere 

onderwijsloopbaan van 2 jaar, maar waar dit mogelijk sneller kan, wordt hierop 

aangedrongen. Dit jaar wordt hier aan toegevoegd dat men in het eerste jaar naast 

het reguliere programma ook kennis moet bijspijkeren, omdat deze niet meer 

aanwezig is bij de deelnemers. 

Bij de afstemming tussen en doorstroom naar niveaus is het niet zo dat een op 

niveau 2 afgerond thema ook genoeg is voor niveau 3 en 4. Een thema komt terug in 

een hoger niveau (bijvoorbeeld niveau 3), waarbij meer diepgang wordt aangebracht 

in de inhoud. 
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(Summatieve) toetsing en afsluiting 

Er is geen verandering in de wijze van toetsing. De opleiding werkt nog steeds met 

een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Daarnaast wordt voor de formatieve 

beoordeling gebruik gemaakt van: kennistoetsen, werkstukbeoordeling, vaardig-

heidstoetsen, aftekenen van vaardigheiden, beoordeling van houdingsaspecten en 

integrale opdrachten. Aan het eind van de opleiding kan de deelnemer in overleg met 

zijn mentor een assessment aanvragen. 

De deelnemer heeft geen keuzemogelijkheden in de wijze van toetsing. Afsluiting 

(het vaststellen van een diploma) kan op elk moment in het cursusjaar plaatsvinden. 

Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni 

Vorig jaar werd aangegeven dat zorgcoördinatoren in gesprek gaan met potentiële 

drop-outs, diens ouders en eventueel met andere zorgverleners. Hierin lijkt geen 

verandering opgetreden. De resultaten van een dergelijk gesprek worden aan de 

docent van de deelnemer teruggekoppeld. 

Met alumni wordt, net als vorig jaar, nog steeds in gesprek bepaald of een door-

stroom naar niveau 3 mogelijk is. 
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Casus 3:  
ROC van Twente: Metaal-, Electro- en 
Installatietechniek, 2de meting, 2010 

Context 

Het MBO-College Metaal- , Elektro- en Installatietechniek (MEI) bestaat uit een 

aantal BOL- en BBL-opleidingen, niveau 2, 3 en 4 en gaat uit van een onderwijs-

model waarin de inhoud van de opleidingen mede bepaald wordt door de 

beroepscontext.  

Visie 

ROC Twente geeft de ruimte aan het MBO-Colleges wat betreft de invulling van het 

competentiegericht onderwijs. ‘Laat duizend bloemen bloeien’ is het motto hierbij. 

Hierin is in het afgelopen jaar geen verandering geweest. 

Binnen Metaal- , Elektro- en Installatietechniek is het uitgangspunt om school en 

praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en in te kunnen spelen op de wensen 

van de deelnemer en het bedrijfsleven. Het gaat erom dat er een nauwere verbinding 

ontstaat tussen school en praktijk. Daarbij wordt verwacht dat een grotere flexibiliteit 

van de opleidingen zal ontstaan. Dit zou tot effectievere en efficiëntere leerwegen 

moeten leiden. Deelnemers kiezen aan het eind van de opleiding een bedrijf, waar-

voor zij een bedrijfsopdracht moeten uitvoeren. Deze manier van leren (bedrijfs-

opdrachten) wil men eerder in de opleiding laten plaatsvinden. De opleiding is 

hiermee op zoek naar een manier hoe deelnemers minder kunnen werken vanuit het 

project en meer in bedrijf. Men verwacht dat deelnemers hierdoor een duidelijker 

beroepsbeeld zullen krijgen. 

In het afgelopen jaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de wijze waarop 

men flexibilisering/ maatwerk mogelijk wil maken. 

Articulatie vraag / intake 

De opzet van de intake binnen het ROC-College is ongewijzigd ten opzichte van de 

eerste meting. Er is een intakegesprek, en waar nodig, een verlengd intakegesprek, 

waarin nogmaals en dieper wordt ingegaan op de motivatie voor de opleiding, het 

zelfbeeld, opleidingsbeeld en het beroepsbeeld. 

Er is wel een wijziging in de organisatie en planning van de intake. De informatie ten 

behoeve van het intakegesprek wordt digitaal aangeleverd. Dit levert volgens de 

coördinator tijdwinst op in het proces. De intaker is tevens studieloopbaanbegeleider. 

Hierdoor hebben studenten een vast aanspreekpunt binnen hun opleiding, waardoor 

ze zich gekend voelen binnen het grote ROC. Echter, de intaker hoeft niet dezelfde 

persoon te zijn als degene die de student ook tijdens de studieloopbaan begeleidt. Er 

vindt bij overdracht van intaker naar studieloopbaanbegeleider overleg plaats, 

dossiers worden overgedragen. Doordat de studieloopbaanbegeleider/intakers bij 

elkaar komen en overleggen wordt informatie over studenten makkelijk gedeeld. 
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Daarnaast heeft men in het proces een aanpassing gedaan: waar vorig jaar alle 

deelnemers in enkele vastgestelde weken een intake kregen, is het dit jaar direct bij 

aanmelding gepland. Dit heeft als grote voordeel dat er geen grote drukte was tijdens 

de intake en de intakers ook tussendoor overleg hebben kunnen voeren over 

verschillende aankomend studenten. Dit komt de kwaliteit van de intake volgens de 

coördinator ten goede. 

Met de intake heeft men een groot deel van het switchen/de uitval weten te 

beperken, waardoor men het idee heeft dat andere aanpassingen binnen de 

opleidingen niet nodig zijn. 

Het is opvallend dat veel aankomend studenten dit jaar laconiek zijn omgegaan met 

de intake, er wordt weinig moeite gedaan om aanwezig te zijn en het komt dan ook 

regelmatig voor dat aankomend studenten laat afzeggen of niet op komen dagen. 

Hierover wil het ROC-College informatie verzamelen om te zien welke oorzaken hier 

aan ten grondslag liggen en welke eventuele aanpassingen in de intake gedaan 

kunnen worden om deze oorzaken weg te nemen. 

Organisatie van differentiatie van het aanbod 

Vorig jaar werd aangegeven dat inhoud en werkvormen vastliggen. Het behoorde 

vorig jaar tot de ambitie om meer ruimte te bieden aan deelnemers in de trajecten. 

Hierin is geen verandering opgetreden, maar er zijn ook geen vorderingen gemaakt 

bij de realisatie van deze ambitie. 

Net als vorig jaar is enige differentiatie in tempo mogelijk: de mogelijkheid bestaat om 

het traject versneld te doorlopen. 

Matching / verbinding vraag en aanbod 

Op basis van het intakegesprek en de instroomeisen wordt een deelnemer 

toegelaten tot een opleiding. 

Instromen 

Er is nog steeds sprake van één instroommoment binnen MEI. 

Volgen deelnemer en bijstellen traject 

Er is gewerkt aan het naar voren halen van beroepsopdrachten, zodat studenten 

eerder in aanraking komen met de praktijk. Hiermee wil men studenten het initiële 

beroepsbeeld eerder laten toetsen in de praktijk. Men ziet dat dit voor de deelnemer 

ofwel motiverend is, ofwel demotiverend, omdat hij/zij ziet dat het beroep niet 

aansluit bij de verwachtingen. Hierdoor zal de deelnemer vroeger in de opleiding 

willen switchen. Switchen zonder tijdsverlies binnen het domein Techniek is echter 

alleen mogelijk in de eerste paar maanden van de opleiding. 

In de opleidingen Elektrotechniek en Podium- en evenemententechniek wordt een 

oriënterende stage aangeboden. 

De afstemming met het bedrijfsleven over de periode van plaatsing van studenten in 

de stage is lastig. De bedrijven rekenen op een bepaalde periode. Hierdoor is het 

naar voren halen van stages en beroepsopdrachten niet (altijd) mogelijk voor het 

ROC-College.  
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Daarnaast speelt mee, dat studenten wel een minimum-niveau moeten hebben, 

voordat ze de praktijk ingaan. Anders hebben studenten de bedrijven niks te bieden. 

(Summatieve) toetsing en afsluiting 

Er is voor deelnemers geen ruimte om te kiezen. Wat betreft de procesgang heeft 

zich echter wel een ontwikkeling voorgedaan: er is in samenwerking met de werk-

veldcommissie en de praktijkbegeleiders gesproken over een eenduidige wijze van 

beoordeling, waarbij gelet wordt op zowel inhoud als houding. Een vraag als: zou u 

deze student aannemen, geeft volgens de coördinator op een andere wijze inzicht in 

het functioneren van de student in de praktijk.  

Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni 

Indien deelnemers dreigen uit te vallen, wordt, net als vorig jaar, getracht de deel-

nemer op een lager niveau uit te laten stromen. In de begeleiding van (potentiële) 

drop-outs speelt de studieloopbaanbegeleider en het Loopbaancentrum een 

belangrijke rol. 
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Casus 4: ROC van Twente, Sport & Bewegen, 1ste 
en 2de meting, 2010, 2011  

Context 

Het MBO-College Sport, Onderwijs en Cultuur (1 van de 12 mbo-colleges binnen het 

ROC van Twente) omvat onder andere de opleidingen Sport en Bewegen (Sport & 

Bewegen). Sport & Bewegen herbergt een aantal BOL- en BBL-opleidingen, niveau 

2, 3 en 4. In deze casusbeschrijving is gefocust op de opleidingen op niveau 3 en 4, 

Zijdelings komt ook niveau 2 aan de orde. 

Sport & Bewegen was van origine een onderafdeling van de CIOS Arnhem. Er werd 

alleen BOS op niveau 4 aangeboden. Een aantal jaren geleden heeft Sport & 

Bewegen ROC van Twente zich losgemaakt van CIOS Arnhem. Er wordt nu samen-

gewerkt met het Graafschapcollege (Doetinchem). De kleine keuzevakken die in 

ROC van Twente niet aangeboden worden kunnen deelnemers in Doetinchem 

volgen en omgekeerd (schaatsen in ROC van Twente, skiën in Doetinchem, 

bijvoorbeeld). Bij het realiseren van het aanbod wordt rekening gehouden met de 

regionale arbeidsmarkt. Er wordt daarnaast gezocht naar samenwerking met ROC 

Aventus, ROC Nijmegen en ROC ASA (Amersfoort). 

Visie 

ROC Twente geeft de ruimte aan de MBO-Colleges wat betreft de invulling van het 

competentiegericht onderwijs. ‘Laat duizend bloemen bloeien’ is het motto hierbij. 

Hierin is in de afgelopen jaren (2010 en 2011) geen verandering geweest. 

Sport en Bewegen kiest voor een benadering waarin de keuzemogelijkheden voor 

studenten worden geoptimaliseerd en uitgebreid. Het onderwijsaanbod dient zo te 

worden georganiseerd dat individuele trajecten (maatwerk) mogelijk worden. Hierbij 

is het uitgangspunt attractief onderwijs, om opleidingsuitval tegen te gaan. 

Articulatie vraag / intake 

De intake is een op ROC-niveau gestandaardiseerd proces. De volgende uitgangs-

punten (in het kader van flexibilisering relevante) worden in beleid gehanteerd: 

• De sociaal-pedagogische intake leidt tot een POP. 

• Er wordt tijdens de intake gebruik gemaakt van volledig ingevulde OVM-

formulieren (overdracht vmbo-mbo formulieren). 

• In geval van bijzondere doelgroepen zorgt het ROC van Twente voor een 

contactpersoon. Deze persoon houdt de regievoering in het proces van intake 

en plaatsing (‘warme overdracht’). 

• De intakecommissie adviseert, op basis van het resultaat van de intake, binnen 

de daarvoor gestelde termijn, de toelatingscommissie over de toelaatbaarheid 

van de aspirant student. 
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Bij Sport & Bewegen wordt hiervan overigens in zoverre afgeweken dat geen 

intakegesprek plaats vindt, maar een fysieke test en een AMN-test. De fysieke test 

bestaat uit vijf testonderdelen, waarin studenten gescoord worden op hun sportieve 

vaardigheden. Een positief advies volgt bij een voldoende beoordeling van minimaal 

drie van de vijf onderdelen. Daarnaast wordt de AMN-test (Assess, Manage, 

Navigate) gebruikt. Deze test geeft inzicht in de capaciteiten (Engels, Nederland, 

rekenen) en persoonlijkheid van de student (motivatie, zelfbeeld) en geeft advies 

over de begeleidingsstijl (leerstijl). De studieloopbaanbegeleider kan de uitkomsten 

van deze test gebruiken in de loopbaangesprekken met de studenten. De AMN-test 

is nu voor het derde jaar in gebruik. Alle studieloopbaanbegeleiders zijn er nu ook in 

geschoold, dus de test kan nu ook worden gebruikt om met de student zijn/haar 

zelfbeeld te bespreken. Het MBO-College Sport Onderwijs en Recreatie (één van de 

12 MBO-Colleges in het ROC) gebruikt al enige binnen het ROC deze test.  

 

Het eerste jaar wordt feitelijk als verlengde intake gebruikt in plaats van de 

intakegesprekken. Daarbij wordt (in het eerste jaar) geen onderscheid gemaakt 

tussen TL, GL en KB als vooropleiding. Onderzoek heeft laten zien dat er even veel 

studenten van TL en GL naar niveau 3 gaan als van KB naar niveau 4. Er is dus 

geen reden om dit onderscheid in vooropleiding te maken. 

Daarnaast zijn er convenanten gesloten met 7 toeleverende scholen om de 

studenten beter voor te bereiden en zo de doorstroom vmbo – mbo te verbeteren. De 

vmbo-studenten doorlopen een fysiek programma fysiek, moeten verplicht stage 

lopen en leiding geven aan elkaar. Deze voorwaarden zijn in de convenanten 

geregeld. Als studenten dit programma doorlopen hebben hoeven ze de fysieke 

toelatingstest niet te doen. Deze vmbo-scholen kunnen per school een maximaal 

aantal studenten (bv 8) op deze manier door laten stromen naar Sport & Bewegen 

sturen (bv maximaal 8). Met de vmbo-scholen is afgesproken dat als het niet goed 

gaat de afspraken uit het convenant worden aangescherpt. Mocht het dan nog niet 

soepel verlopen, dan wordt het convenant ontbonden. De trajecten zijn gestart met 

één school, 3 jaar geleden (een loot-school). Dat is over de afgelopen 3 jaar 

uitgegroeid tot de 7 scholen die waarmee nu convenanten zijn afgesloten. Voor de 

vmbo-scholen is het een gelegenheid/kans om de sector SDV (Sport, Dienst-

verlening en Veiligheid) inhoudelijk vorm te geven. Sport & Bewegen wil overigens 

deze directe vorm van doorstroom wel enigszins begrenzen om vrije instroom 

mogelijk te houden. 

Naast de testen wordt ook aandacht besteed aan het geven van informatie aan de 

student over het beroep en de studie. In de opleidingen heeft men gemerkt dat 

studenten veelal uitvallen, doordat zij een onjuist of onvoldoende helder 

beroepsbeeld hadden. Door in aanraking te komen met de praktijk merkten deze 

studenten dat het beroep toch niks voor ze is. Om dit probleem te voorkomen wordt 

in de intake al aandacht besteed aan het beroepsbeeld. Daarnaast worden stages al 

snel in de opleiding geplaatst, zodat studenten eerder switchen als blijkt dat hun 

beroepsbeeld toch niet goed blijkt te zijn.  

Het advies na intake is niet bindend. Indien een negatief advies wordt uitgesproken 

tijdens de intake, kunnen studenten er wel voor kiezen in te stromen in de opleiding. 

Het negatief advies wordt volgens de coördinator echter bijna in alle gevallen 
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opgevolgd.  

Op niveau 2 wordt de intake vormgegeven door een criteriumgesprek. Het interview 

is gericht op de motivatie van student. De student bewijst dat hij echt gemotiveerd is 

door te laten zien dat hij iets heeft gedaan. Alleen de mededeling dat de student zeer 

gemotiveerd is, voldoet niet. Soms worden aanvullende eisen (addenda) gesteld.  

De intakers zijn tevens studieloopbaanbegeleider (slb-er). 

Ambitie: De opleiding heeft de ambitie in de toekomst toch een intakegesprek te 

laten plaatsvinden. Er wordt bekeken of het mogelijk is derde en vierde jaars die 

gesprekken te laten voeren (peer review). Motivatie blijkt toch erg belangrijk te zijn. 

Het is dus zaak dat scherper in beeld te krijgen. Discussiepunt is ook nog of dat 

plaats moet vinden met alle instromers of alleen met degenen die uit de AMN-test 

komen als niet optimaal gemotiveerd. 

Voorts bepaald het College van Bestuur voor bepaalde opleidingen of sprake dient te 

zijn van een instroombeperking. Indien hiervan sprake is, bijvoorbeeld omdat onvol-

doende beroepspraktijkvormingsplaatsen beschikbaar zijn, wordt geloot voor de 

opleidingsplaatsen. Binnen Sport en Bewegen ervaart men dat er wel een tekort 

beroepspraktijkvormingsplaatsen bestaat, maar dat dit niet als zodanig wordt gezien 

door het College van Bestuur. Voor Sport & Bewegen is daarom geen sprake van 

een instroombeperking, waardoor men geen studenten kan weigeren. Later in de 

opleiding kunnen niet alle deelnemers geplaatst worden in een 

beroepspraktijkvormingsplaats. 

Aanvulling 2011: het tekort aan stageplaatsen wordt in de loop van de jaren 

nijpender. Afgelopen studiejaar kon het nog worden opgelost doordat er uitvallers 

waren, maar studenten moeten nu steeds vaker hun tweede keus volgen. Dat hoeft 

overigens niet altijd een probleem te zijn omdat veel niveau 4 studenten doorstromen 

naar het hbo. Dan is de stream in het mbo minder van belang, omdat elke stream 

toegang geeft tot de ALO. 

Organisatie van differentiatie van het aanbod: 

Inhoud: De opleiding Sport en Bewegen start met een algemeen eerste en tweede 

jaar. Alle studenten niveau 3 en 4 worden in het eerste jaar gezamenlijk opgevangen 

in maximaal 6 klassen van 30 studenten. (Maximale instroom is dus 180). Alle 

studenten volgen eerst het programma in de keuzevakken. Dit zijn de verschillende 

sporten, aangevuld met keuzevakken als buitenschoolse opvang e.d. Niveau 3 

studenten stromen in deze vakken uit als sportleider/trainer. 

Om zich daarop te kunnen oriënteren is in schooljaar 2010-2011 iets nieuws 

georganiseerd: een dagdeel waarop alle keuzevakken zich presenteren voor alle 

eerste jaar studenten. Dit dagdeel is in november georganiseerd, zodat de studenten 

de tijd hebben om een overwogen keuze te maken voor leerjaar 2 en 3. Voor dit 

dagdeel moeten de studenten zich verplicht inschrijven voor de voorlichting van 6 

keuzevakken. Daaruit moeten ze er voor leerjaar 2 en voor leerjaar 3 elk een kiezen. 

Op deze manier is het gelukt om veel informatie over de keuzevakken te geven. 
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Ambitie: minder goed bevallen is aan deze werkwijze dat sommige opleidingen een 

gelikt programma hebben aangeboden op dit voorlichtingsdagdeel en daardoor veel 

aanmeldingen hebben gekregen en andere veel minder. De opleiding wil voorkomen 

dat dit een zo sturende rol vervult en is van plan voor schooljaar 2011-2012 een dag 

te organiseren met een keuzevakkenmarkt, waarop de studenten zich veel meer in 

de keuzevakken moeten verdiepen. Dat is roostertechnisch bovendien een aan-

zienlijke verbetering omdat deze dag dan in een roostervrije periode gepland kan 

worden (en er dus voor de andere studenten geen lessen uitvallen). Ambitie is ook 

om het werkveld bij deze markt te betrekken, met dezelfde overweging als achter-

grond (minder afhankelijk van het enthousiasme van de docent) 

Die studenten die doorgaan naar niveau 4, moeten kiezen uit één van de 6 uit-

stroomprofielen (of streams): 

• Bewegingsagoog Ortho (revalidatie van mensen met lichamelijk en geestelijk 

beperkingen) 

• Bewegingsagoog Socio (revalidatie van mensen met een sociale beperking: SO, 

internaten, gedetineerden) 

• BOS-er (Buurt, Onderwijs, Sport) – vooral gericht op activiteiten in het kader van 

tussen- en naschoolse opvang etc 

• Trainer coach (Fitness) 

• Sportmanagement buitensport 

• Sportmanagement vrije tijd & recreatie 
 

Om de keuze van voor een uitstroomprofiel in het 3e jaar goed voor te bereiden gaan 

studenten in het tweede halfjaar van het eerste en het eerste halfjaar van het tweede 

jaar op stage in het uitstroomprofiel van voorkeur. Dat levert een beter beroepsbeeld 

bij deze studenten op. Switchen is dan zonder tijdverlies mogelijk, omdat het 

programma nog niet gericht is op de uitstroomprofielen, de eerste twee jaar zijn 

immers algemene jaren. In het tweede jaar maakt de student een voorlopige keuze 

voor het uitstroomprofiel, in het derde jaar de definitieve. Het komt voor dat de 

definitieve keuze niet goed blijkt te passen. Dan kan er aangepast worden, maar dat 

moet de student wel goed motiveren. 

Ter voorbereiding daarop is in schooljaar 2010-2011 – op dezelfde wijze als bij de 

keuzevakken – een dagdeel met voorlichting over de uitstroomprofielen gehouden in 

januari. 

Ook hier is de ambitie dat in schooljaar 2010-2011 in de vorm van een markt te doen. 

De niveau 4 studenten kiezen verplicht 2 keuzevakken die ze in het tweede jaar 

doorlopen, alle niveau 3 studenten kiezen verplicht 3 keuzevakken waarvan er 2 in 

het tweede jaar doorlopen worden en één in het derde jaar. De niveau 4 studenten 

zijn daarnaast vrij nog een derde keuzevak te kiezen in de laatste twee jaar van hun 

opleiding. 

Nieuw in 2011: 2 keuzevakken in het tweede jaar bleek in de praktijk niet haalbaar. 

Uitvoering kost 4 uur per week, die meestal in de avonduren moeten worden 

gerealiseerd (voetbaltraining, fitness). Dat kan bij sommige sporten goed (voetbal; 
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training van 1 avond) maar bij conditietraining niet gehaald worden (2 à 3 avonden 

van 1,5 uur). Daarom is nu gekozen voor 2 verplichte keuzevakken: 1 in leerjaar 2 en 

1 in leerjaar 3, zowel voor de niveau 3 als de niveau 4 studenten. De niveau 4 

studenten kunnen daardoor niet diplomeren eind leerjaar 2 (zie tempo). Dat bleek in 

de praktijk geen probleem: alle studenten willen door naar niveau 4, dus diplomering 

op niveau 3 is voor hen niet van belang. Voor de niveau 4 studenten blijft een derde 

keuzevak optioneel in het vierde leerjaar. 

De keuze voor 2 verplichte keuzevakken is gebaseerd op de omschrijving in het KD 

waarin de kerntaak in 2 verschillende contexten moet worden uitgevoerd. Sommige 

opleidingen (andere ROC’s) interpreteren dat als stageplaats oid. ROC van Twente 

interpreteert dat als keuzevak. Dat is zwaarder. Studenten moeten dus bijvoorbeeld 

leiding geven in twee sporten in plaats van op twee stageplaatsen of aan twee 

groepen. 

Bij sommige uitstroomprofielen zijn bepaalde keuzevakken verplicht: door deze 

manier van werken wordt de student geholpen de juiste voorbereiding te krijgen voor 

zijn specialisatie. Dat geldt voor de uitstroomprofielen buitensport coördinator, fitness 

en bewegingsagoog (keuzevak zwemmen).  

In het geval een student in de loop van het tweede of derde jaar zijn keuze voor het 

uitstroomprofiel veranderd kan dat problemen opleveren. Dan wordt er praktische 

oplossing gezocht. In de eerste plaats is er altijd de optie van één keuzevak dat vrij 

ingevuld kan worden. In andere gevallen wordt een andere oplossing gezocht. 

Het doel is voor alle uitstroomprofielen een goede invulling te krijgen, bijvoorbeeld de 

module mini-ondernemingen voor de buitensport coördinator, of de bewegingsagoog 

ook voetbal en fitness laten doen zodat ze breed inzetbaar zijn. De student kan 

daarin zelf kiezen maar wordt daarbij wel nadrukkelijk wel ondersteund door studie-

loopbaanbegeleider. Studenten maken daarom zo vroeg mogelijk kennis met de 

keuzevakken en de uitstroomprofielen. Die zijn ook in n@tschool inzichtelijk (ook alle 

opdrachten) zodat student een beeld heeft van wat het inhoudt. 

Op niveau 2 wordt een groter aandeel van de opleiding in de beroepspraktijkvorming 

(beroepspraktijkvorming) aangeboden. De opleiding heeft hier de verantwoor-

delijkheid studenten klaar te maken voor het werken in de praktijk. De bedrijven 

moeten wel iets met de studenten kunnen, zo geeft de coördinator aan. Met deze 

wijze van vormgeving van de opleiding is de inhoud van het aanbod aan de student 

met name gericht op de aansluiting bij de beroepspraktijk. Er zou dan ook sprake 

moeten zijn van een hoge mate van variatie in de inhoud. Of dit in de praktijk ook zo 

is, weten we niet. 

In 2011 is onderzocht of het zogenaamde ‘cupsysteem’ voor Sport & Bewegen 

bruikbaar zou kunnen zijn. In het cupsysteem is de hele opleiding in modules vorm 

gegeven. Bij de opleidingen gezondheidsassistent (apothekers- en dokters-

assistente) is deze vorm gekozen. Studenten kunnen zich ROC-breed voor de 

modules inschrijven. Sport & Bewegen heeft besloten deze vorm niet te gaan 

gebruiken. Overweging daarbij is dat een groot deel van het curriculum zich hier niet 

voor leent omdat het om persoonlijk contact van student en docent en van studenten 

met elkaar gaat. Op dit moment is Sport & Bewegen gedeeltelijk gemoduleerd, maar 

merendeels niet. Er is gemoduleerd om bijvoorbeeld in het uitstroomprofiel buiten-
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sportcoördinator bepaalde modules voor het derde en vierde jaar gezamenlijk aan te 

kunnen bieden. Deze module wordt eens per twee jaar gegeven, vanwege de 

beperkte omvang van de studentgroep. Als de modules elk jaar aangeboden moeten 

worden is de deelnemende studentgroep te klein, dat wordt te duur. Door het eens 

per twee jaar te doen wordt het verlies beheersbaar. Dat geldt ook bijvoorbeeld bij 

kerntaak vier (vierde jaar): alle uitstroomprofielen zitten dan bij elkaar bij de theorie. 

De uitstroomprofiel-specifieke onderdelen worden in de opdrachten weggezet. Dat 

levert winst op, doordat de groep bij de theorie betaalbaar van omvang is en 

daarmee betaald kan worden dat ze in de opdrachten specifiek worden begeleid. 

De ervaring met modulering is bovendien niet goed. Zo mogen de studenten bij 

Bewegingsagoog ortho 4 modules kiezen uit de 5 die worden aangeboden. Dat levert 

altijd verlies op, omdat de minder populaire modules minder gekozen worden en dus 

met kleine groepjes worden gedraaid. De vergelijking (door de onderzoekers 

gemaakt) met een opleiding als Onderwijs Assistent (OA), gaat in zoverre niet op dat 

er bij Sport & Bewegen veel meer combinatiemogelijkheden zijn dan bij OA: 6 oplei-

dingsprofielen maal 12 keuzevakken = 96 combinaties. 

De keuzemogelijkheden van studenten worden zowel fysiek (in boekvorm) als op de 

Electronische Leeromgeving (ELO) aangeboden. De gebruikte ELO is N@tschool. 

Op deze manier krijgen studenten op een duidelijke manier informatie over de 

mogelijkheden die de opleiding ze biedt. 

Tempo: In de loop van het eerste half jaar wordt (aansluitend op de intake) een 

inschatting gemaakt welke studenten niveau 3 gaan doen en welke niveau 4. Het 

programma is in principe vormgegeven in 3 studiejaren, 'snelle' studenten doen het in 

2 jaar (meestal de niveau 4 studenten), die doorlopen dus een 'versneld' programma. 

Het niveau 4 programma beslaat 2 jaar (feitelijk is het versnelde programma dus een 

normaal niveau 4 programma). 

Nieuw in 2011: deze gedachtegang is in 2011 verlaten om praktische redenen (zie 

boven): het bleek voor de studenten een te zware belasting om twee keuzevakken in 

1 jaar te doen. Er zijn nu nog 2 keuzevakken verplicht, 1 in het tweede en 1 in het 

derde jaar zowel voor de niveau 3 als de niveau 4 studenten. De niveau 4 studenten 

kunnen dus niet meer een diploma niveau 3 krijgen aan het eind van het tweede jaar. 

Daar bleek in de praktijk ook geen behoefte aan te bestaan. 

De opleidingen kiezen ervoor niet op individueel niveau aanbod van uitstroom-

profielen op niveau 4 mogelijk te maken. Vanwege de noodzaak tot organiseer-

baarheid en efficiëntie, worden keuzes geïnventariseerd en op basis van de 

mogelijkheden om vorm te geven aan groepen waarin studenten met dezelfde 

voorkeur worden geplaatst, worden studenten in de groep van eerste of tweede 

keuze geplaatst. 

Binnen de eerste twee jaren zijn studenten vrij te switchen binnen de verschillende 

uitstroomprofielen, zonder dat zij hier vertraging bij oplopen. 

Men tracht opdrachten via N@tschool te digitaliseren, zodat studenten in hun eigen 

tijd aan verschillende opdrachten kunnen werken. Dit kan volgens de coördinator 

slechts voor bepaalde vakken, omdat voor veel vakken de interactie met de docent 
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en vooral ook met andere studenten (de studenten geven elkaar training om deze 

competentie te oefenen) immers een vereiste is. Doordat enkele vakken door het 

digitaliseren van opdrachten ‘op afstand’ kunnen worden aangeboden, worden 

minder uren ingeroosterd voor deze vakken. Hierdoor is het mogelijk meer tijd in te 

roosteren voor andere vakken, waar de interactie met docent en andere studenten 

een vereiste is. 

Werkvorm: Er zijn geen keuzemogelijkheden/ differentiatiemogelijkheden rond 

werkvormen. 

Volgorde: Er zijn zeer beperkt mogelijkheden tot volgordevrijheid. Dat gaat 

bijvoorbeeld om de opdrachten voor bepaalde vakgebieden. Die moeten allemaal 

gemaakt of gedaan worden, maar de student kan zelf bepalen in welke volgorde. 

Verder staat de volgorde van de opleiding vrijwel helemaal vast. Dat wordt vooral 

ingegeven door de inhoudelijke volgordelijkheid van de lesstof. 

Matching / verbinding vraag en aanbod 

Op basis van de testbatterij wordt een oordeel geveld over de aansluiting van de 

capaciteiten van de student bij de benodigde capaciteiten voor het volgen van de 

opleiding. Dit oordeel is een advies wel of niet in te stromen in de opleiding. Hoewel 

deze niet bindend is, is deze in de praktijk wel richtinggevend: bijna alle studenten 

volgen het advies op. 

In 2011 wordt meer dan daarvoor verwezen naar de parallelopleiding recreatie. Deze 

opleiding is bij studenten tamelijk onbekend en vertoont veel overlap met Sport & 

Bewegen. In plaats van een afwijzing, wordt studenten nu vaak geadviseerd deze 

opleiding te volgen. Daar zijn tot nog toe van de studenten geen klachten over. De 

opleiding heeft nu de verplichting vanuit het ROC om met alle afgewezen studenten 

(100 dit jaar) gesprekken te voeren en er zorg voor te dragen dat ze ingeschreven 

worden in een andere opleiding. Vroeger was het zo dat de instromende student 

2 keuzes moest opgeven. Die lijn is verlaten. De opleiding is er verantwoordelijk voor 

dat studenten op een andere plek terecht komen. Daarvoor zijn geen extra faciliteiten 

beschikbaar gesteld. De populaire opleidingen hebben het er zwaar mee. 

Instromen 

Er is op dit moment sprake van één instroommoment in september. Dat past ook bij 

het programma van de sportbonden. Vanuit centraal niveau binnen het ROC worden 

ten minste 2 instroommomenten geëist, onder andere vanwege switchers. Die doen 

anders een half tot driekwart jaar niets.  

In 2011 heeft is de opleiding gestart met een Just in Time traject (JIT). Dat houdt in 

dat studenten in februari beperkt kunnen instromen, namelijk in bestaande groepen. 

Ze kunnen dan de ‘achterstand’ proberen in te halen. Soms lukt dat (ervaring: 2 van 

de 4). Anders moeten ze het over doen (de andere 2). De praktijk heeft tot nu toe 

laten zien dat studenten dat liever doen dan een half jaar niks doen. 

Volgen deelnemer en bijstellen traject 

Een centraal element in de opleiding is de studieloopbaanbegeleiding. De studie-

loopbaanbegeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding middels gesprekken tussen 
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student en studieloopbaanbegeleider. De studenten worden door een studieloop-

baanbegeleider (tevens intaker), naast de gesprekken over prestaties, motivatie en 

persoonlijke zaken,  bijgestaan bij de keuzes die ze tijdens de studieloopbaan 

moeten maken. Concreet gaat het om enkele gesprekken, waarin de studieloop-

baanbegeleider de student aanzet om te onderzoeken welke keuzes bij de student 

past en te reflecteren op gemaakte keuzes. In het brede eerste jaar gaat het om een 

keuze voor de keuzevakken en het uitstroomprofiel. De reflectie op de keuze kan er 

in het tweede jaar voor zorgen dat niveau 4 studenten willen overstappen naar een 

ander uitstroomprofiel. Dit is zonder vertraging mogelijk; daarvoor is de voorlopige 

keuze in het eerste jaar ook bedoeld.  

Het ROC van Twente en het Graafschap College bieden gezamenlijk 

complementaire keuzevakken aan, door middel van een uitwisselingsprogramma. 

Om het mogelijk te maken voor de studenten van beide ROC’s dient het aanbod van 

beide ROC’s op eenzelfde dag te worden ingeroosterd. Volgens de coördinator is het 

roosteren veel puzzelwerk, dat hij op dit moment op zich neemt. Het zou veel tijd 

schelen als binnen n@tschool een applicatie beschikbaar zou komen die digitale 

inschrijving door studenten mogelijk zou maken, met een mogelijkheid om criteria 

aan te brengen bij overinschrijving (bij voorbeeld: vol is vol), zoals die binnen allerlei 

andere programmatuur ook beschikbaar is. 

Men is bezig vorm te geven aan een digitaal portfolio, waarin studenten hun 

competentieontwikkeling bij kunnen houden. Ter afsluiting van opdrachten moeten 

studenten een handtekening van de werkgever vragen. Deze zijn niet in een digitaal 

portfolio te gebruiken, waardoor het lastig is geheel gebruik te maken van een 

digitaal portfolio. 

Nieuw in 2011: N@tschool loopt nu: alle opdrachten en boeken zitten er in. Ook 

keuzetraject en portfolio, plannen zitten er in. We kunnen alleen nog niet met 

handtekeningen werken. Dus leerling heeft ook fysiek portfolio met aftekenlijsten.  

Ambitie: Sport & Bewegen wil ook het werkveld toegang tot n@tschool kunnen 

geven. Daar wordt in eerste instantie door de softwareontwikkelaar negatief op 

gereageerd, maar het kan en men wil dat gerealiseerd zien. 

(Summatieve) toetsing en afsluiting 

Vorm / Keuzeruimte  

De opleiding maakt binnen de opleiding gebruik van vaststaande toetsinstrumenten, 

waarbij studenten geen keuze kunnen maken in de wijze waarop de toetsing plaats-

vindt. De instrumenten die de opleiding inzet zijn de Proeve van Bekwaamheid (PvB) 

en portfoliotoetsing. Bij de toetsing speelt voor de studenten ook de certificering door 

de sportbond een rol. Voor het behalen van een diploma staan de eisen van het KD 

voorop: daaraan moeten studenten voldoen om te slagen. Als studenten voldoen aan 

de eisen van de sportbonden, kunnen zij additioneel een certificaat of diploma van de 

sportbond krijgen. Hiervoor kunnen studenten zelf kiezen. Ze moeten ervoor betalen 

(€ 50,00). Het is een ‘toetje’ maar wel een met groot civiel effect: sportclubs vinden 

dit certificaat belangrijk. 
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Tijdstip 

Afhankelijk van het instrument is het tijdstip van de toetsing al dan niet vrij. Zo krijgen 

studenten de mogelijkheid de PvB in te plannen wanneer het ze het best uitkomt in 

overleg met de bezoekende docent. De stagebegeleider beoordeelt namelijk samen 

met de praktijkbegeleider. Dit zorgt in de praktijk nogal eens voor piekbelasting van 

docenten aan het eind van het jaar, wanneer alle studenten tegelijkertijd de PvB’s 

willen afleggen. De studenten worden gestimuleerd de PvB zo snel mogelijk te doen, 

maar hebben de neiging uit te stellen. 

De inspectie wil voor de PvB toetsing een onafhankelijke gecertificeerde assessor. 

Dat is in de praktijk niet te betalen. De opleiding heeft één gecertificeerde assessor in 

huis. Die kijkt vooral naar de administratieve zaken, of alle formulieren er zijn en 

ondertekend zijn, etc. 

De portfoliotoetsing is georganiseerd in toetsweken, waarin de competentieontwik-

keling van de student wordt gemeten. Dit zijn vaste ijkpunten om de ontwikkeling in 

kaart te brengen. 

Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni 

Er is een hoog percentage doorstroom naar een hoger niveau op beide opleidings-

niveaus. Ca 70% van de niveau 4 studenten stroomt door naar hbo en een even 

groot percentage van niveau 3 stroomt door naar niveau 4. Veel studenten hebben 

een havo advies gekregen, maar dat niet opgevolgd, omdat ze gemotiveerd zijn voor 

sport. De opleiding is dan een soort omweg om toch door te kunnen stromen naar 

hbo. 

Ook de arbeidsmarktpositie van de uitstromers is aanzienlijk beter dan de publieke 

opinie vaak laat horen. Er is arbeidsmarktonderzoek gedaan door Calibris; dat laat 

een gunstig beeld zien. 

De studieloopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de deel-

nemers. Dit betekent dat de studieloopbaanbegeleider met (potentiële) dropouts en 

alumni een loopbaanadviesgesprek voert, waarin de studie wordt geëvalueerd, de 

vervolgkeuze wordt gemaakt en het portfolio wordt afgerond.  

In de begeleiding van (potentiële) dropouts speelt ook het Loopbaancentrum een 

belangrijke rol. 

2011: Daarnaast speelt het JIT traject een belangrijke rol. Daarin worden studenten 

zo snel mogelijk op een ander traject gezet. Dat gebeurt aan voorkant (tijdens de 

intake) en tijdens traject. De ROC-lijn is: studenten blijven ingeschreven bij de 

opleiding tot duidelijk is waar ze heengaan. Dat is lastig voor de opleidingen: niet 

gemotiveerde uitvallers remmen de groep. 

Systemen (2011) 

Er worden 6 verschillende systemen gebruikt voor de planning, organisatie en 

registratie van les, roosters, verzuim, etc, namelijk:  

• Voor leermateriaal en portfolio: N@tschool 

• Voor studentvolgsysteem: peoplesoft 
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• voor presentie: presto (pilot bij Sport & Bewegen) 

• voor cijfers registratie: Campus solution 

• voor beroepspraktijkvorming: file maker 

• voor roosteren: Untis 

Alle systemen zijn benaderbaar via de portal (Plaza). Studenten en docenten hebben 

elk hun eigen rechten voor toegang en mogelijkheden binnen de verschillende 

softwarepakketten. CvB beslist over systemen. Alle systemen zijn centraal geregeld 

en worden door alle colleges gebruikt, met uitzondering van filemaker. Dat is door 

Sport & Bewegen ontwikkeld en wordt ook allen door Sport & Bewegen gebruikt. En 

Presto is op dit moment in pilot, alleen bij Sport & Bewegen. Als het bevalt wordt het 

breder ingezet. Zaken zijn ook historisch zo gegroeid. Daar is ooit voor gekozen en 

daar werken we dan dus nu nog steeds mee, omdat het voldoet. Directeur heeft wel 

invloed en daar hebben we ook invloed op. 

Ambitie: Wens dat die systemen op elkaar afgestemd worden. Daar wordt aan 

gewerkt. Verschillende systemen vergen ook dubbel werk. Bv presto koppelen aan 

peoplesoft. 

N@tschool loopt nu: alle opdrachten en boeken zitten er in. Ook keuzetraject en 

portfolio, plannen zitten er in. Er kan alleen nog niet met handtekeningen worden 

gewerkt. De studenten hebben dus ook nog een fysiek portfolio met aftekenlijsten. 

De keuze n@tschool is gemaakt door het CvB. Er is ook gekeken naar andere 

systemen, maar er kan veel in n@tschool, misschien wel te veel waardoor de 

beheersbaarheid moeilijk wordt. 

Ambities: We willen in toekomst ook werkveld ook op n@tschool laten. Daar doet het 

softwarebureau nog erg moeilijk over, maar het kan, dus we willen dat gerealiseerd 

zien. Volgend jaar applicatie zodat leerlingen zich zelf kunnen inschrijven voor 

keuzevakken en kunnen zien of het vak al vol zit. Wij willen leerlingen pas in het 4de 

jaar leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor leerproces en keuzes. Kunnen 

inschrijven werkt daar misschien bij. 

Presto: presentie. Docenten hebben allemaal laptop met dongel en kunnen direct 

aanwezigheid leerlingen op het veld invoeren. Dat werkt goed totdat presto een 

akkefietje heeft. Dan moeten ze alle informatie achteraf nog een keer terughalen. 

It’s Learning: niet alleen leermateriaal in elo (it’s learning) maar het hele Kwalificatie 

Dossier inclusief de route om bij te houden waar iedereen is en wat er nog moet 

gebeuren. 

Untis: roosteren en lokalen. We kunnen daarin niet alle informatie in kwijt. Dat moet 

officieel via administratie maar bij ons doet een docent dat vanwege de specifieke 

eisen die wij hebben aan rooster. Voor Sport & Bewegen is een dure oplossing 

gekozen om een docent hiermee te belasten. De kennis van de docent is echter 

nodig om de roostering en planning te kunnen doen. Bijvoorbeeld weten dat didactiek 

theorie en praktijk, respectievelijk in een lokaal en op een sportveld plaatsvinden en 

dat de studenten en ca 15 minuten over doen om van het een naar het ander te 



IVA beleidsonderzoek en advies  113

komen en na de praktijk moe zijn en dus beter niet belast kunnen worden met nog 

een fysieke activiteit. Totdat de docent de roosters maakte waren er heel veel 

klachten van docenten en vooral van studenten. Sinds de docent dat doet – dat is 

bovendien iemand die daar heel handig in is – zijn deze klachten vrijwel verdwenen. 

Volgend jaar overdracht.  

Centraal bij organisatie van het rooster: de les moet doorgang vinden. Daarvoor 

volgorde: 

1. locatie (voorwaarde),  

2. lessentabel,  

3. studenten (zo min mogelijk loze uren), 

4. docenten (zo veel mogelijk rekening houden maar staat niet centraal).  

Filemaker: stages. Bevat vooral informatie over de stageadressen. Probleem hier is 

de niet overdraagbaarheid van de informatie uit het systeem omdat het een eigen 

systeem van Sport & Bewegen is. 

Personeel 

Rollen docententeams: 36 docenten, veel fulltimers. Vrij jong personeelsbestand, 

20-ers en 30-ers. 

• Planner, roostermaker, coördinator 

• Iedere docent is leraar lichamelijke opvoeding, ook studieloopbaanbegeleider 

• streamtrekker, keuzevaktrekker, niveautrekker (voorbereiden het overleg en 

coördinatie) 

• onderwijsontwikkeling (samen met onderwijskundige, dagelijks bestuur) – 

afronding competentiegericht onderwijs -ontwikkeling 

• achterban SB (CIOS achterban, landelijk) 

• specialisatie: bv volleybal, interesses ervaring in het team  

• instructeurs (1, fysiotherapeut die fungeert als gastdocent voor sportmassage) 

en onderwijsassistenten (0) (heel weinig, in toekomst misschien wel handig voor 

bv NL, lichamelijke opvoeding en parallel roosteren) 

Specialisaties van docenten 

• BOS: lichamelijke opvoeding. 

• Agogiek: bewegingsagoog. 

• twee specialisten socio-agogen. 

• Start: algemeen lichamelijke op voeding, steeds meer specialisaties. 

• Ook veel mensen binnen met mensen die 'werken als'. Als zij vaste aanstelling 

krijgen gaan ze bve cursus doen zodat zij hun bevoegdheid hebben.  

• Ondersteunende vakken: altijd context gebonden ingevuld. Kan wel op hoger 

niveau. Nederlands, rekenen Engels. Per jaar moeten onze leerlingen daar toch 

veel tijd aan besteden. Leerlingen uit vmbo moeten grote slag maken om het 

vereiste niveau te halen.  

• Leren loopbaan en burgerschap: 3 pabo docenten die dit integreren in de sport. 
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Ergo: generalisten op sport die op voorkeur en achtergrond zich specialiseren. Dat 

biedt nu genoeg flexibiliteit om keuzes van studenten te bieden. Maar de docenten 

gaan voor een 10: te volle les tabel. Daardoor is er weinig ruimte voor ontwikkeling. 

Nu ligt er de uitdaging om leaner en meaner te organiseren zodat er ruimte komt 

voor ontwikkeling. Zo wil men een Trainer Coach 2 voor aanbieden maar dat mag 

(nog) niet van de KNVB bond  

Teams:  

• Niveau 2 team (5 man). 

• basis niveau 3, studieloopbaanbegeleiders van eerste jaars. 

• niveau 3 team 2de en 3de jaar. 

• Stream team.  

• Leidinggevenden: 3 man (span of control 18 man). 

• historisch zo gegroeid. 

• Als competentiegericht onderwijs verder ontwikkeld is N2 en N4 team. 

Facilitair: gebouwen, lokalen, etc. 

We hebben in de Grolsch Veste lokalen (afstemmen met recreatie en Cruyff). Velden 

en zalen van de UT. Zwembad in de buurt. Afstemming over blokken die we kunnen 

reserveren met UT en zwembad. Indien niet gevuld: terug gegeven. 

Lokalen: Vrije roostering met de opleidingen die er zitten. Kan lastig zijn als een les 

uitvalt en een lokaal nodig is. Bezettingsgraad redelijk hoog, ook op vrijdagmiddag. 

Dan is het op velden wel drukker. 

Bv bezetting lokalen 100%, bezetting stoelen heel laag, daar valt dus winst te 

behalen.  

Algemene afspraken / standaarden 

Afspraak 

• ROC brede afspraak: roosteren in halve en hele uren.  

• Opleiding: opleiding in 4 periodes (ROC werkt in semesters, loopt wel parallel, 

niet hetzelfde) 

• Als er modulematig gewerkt gaat worden: module = periode of veelvoud ervan 

• werkdag: 8.30 – 17.30 

Opbrengstgegevens 

Het keuzetraject lijkt steeds duidelijker voor de studenten, maar er zijn (nog) geen 

cijfers om dat te onderbouwen. Bezettingsgraad van de gebouwen – contact met 

collega. 
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Casus 5: ROC de Leijgraaf, Verzorging en 
Verpleging, 2de en 3de meting, 2010, 2011 

Context 

In deze casusbeschrijving wordt het team verzorging en verpleging, bestaande uit 

BOL niveau 3 en 4 beschreven. Dit team kent in de opleiding ‘een brede instroom’. 

Dit houdt in dat er sprake is van een basisperiode van 3 x 13 weken, waarin 

studenten breed starten met de opleiding. Er wordt dan nog geen splitsing gemaakt 

naar niveau. Na het eerste leerjaar kiezen studenten voor een opleiding op niveau 3 

of niveau 4. In 2010 hebben zich enkele personele wisselingen voorgedaan. 

Visie 

ROC niveau: ROC de Leijgraaf werkt op basis van een integraal onderwijsontwerp, 

gebaseerd op de visienotitie ‘Koersen op ambitie’. Centraal staan de benadering 

vanuit onderwijsdomeinen gecombineerd met een in integrale eenheden geordend 

onderwijsaanbod (de ‘ballenbak’). De ambitie is te komen tot individueel maatwerk op 

basis van een persoonlijk ontwikkelplan. 

Ontwikkelingen 2010-2011 

In 2011 wordt ROC-breed gewerkt aan de doorontwikkeling van het concept de 

‘ballenbak’. Het betreft een verdere verfijning van het model en is gebaseerd op de 

vormgeving van leereenheden. Er is echter nog sprake van conceptontwikkeling en 

geen feitelijke uitvoering van de plannen. 

Opleidingsniveau: De basis voor het leren van de studenten is niet langer 

consumerend, proactief leren en handelen vormen de basis voor leren. Hiermee wil 

het team zorgen voor een andere houding van studenten (meer actief), zodat 

studenten zelf eigenaar (kunnen) worden van het eigen leerproces. Hiertoe is men 

gestart met een geïntegreerd aanbod van leerstof en een structureel aanbod van 

werkvormen waaruit studenten op basis van leerstijl kunnen kiezen. 

Ontwikkelingen 2010-2011 

Over de ballenbak wordt in 2010 aangegeven dat het een mooi ontwerp is met veel 

idealen. Hierbij moet je je echter afvragen waar het plafond is. Het team werkt 

daarom vanuit het eigen gedachtegoed. In 2011 moet het gedachtegoed van de 

doorontwikkeling van de ‘ballenbak’ op afdelingsniveau leiden tot de mogelijkheid tot 

het volgen van onderwijs buiten het eigen domein. Er is echter nog sprake van 

conceptontwikkeling en geen feitelijke uitvoering van de plannen. 

Articulatie vraag / intake 

In het intakegesprek staan zelfbeeld , opleidingsbeeld en beroepsbeeld centraal. De 

opleiding kiest ervoor om ook studenten die tijdens de intake aangeven zeker te 

weten welke richting ze op willen, in het brede instroomprogramma te laten 
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instromen. Ondanks dat het beroepsbeeld beter lijkt te zijn geworden, weten 

docenten dat het beroepsbeeld van de (aankomend) studenten beperkt is. 

De intake heeft hiermee het doel om te bepalen of de (aankomend) student op de 

goede plaats komt. De intake wordt verzorgd door de coach, omdat de ervaring heeft 

geleerd dat het voor een goede intake van belang is om het hele leertraject te 

kennen. De coach kent het hele traject van de studenten kent en kan hiermee een 

goede intake met (aankomend) studenten doen. 

(Potentiële) probleemgevallen worden door de coördinator opgenomen voor een 

verlengde intake. 

Ontwikkelingen 2010-2011 

In 2011 is sprake van een nieuwe (ROC-brede) procedure voor de intake. Er wordt 

vooraf op basis van de beschikbare gegevens bepaald in hoeverre de student in een 

reguliere of verlengde intake wordt geplaatst. De coach voert het intakegesprek, 

maar hiervan was al sprake in het team V&V. 

Organisatie van differentiatie van het aanbod 

Inhoud: Het eerste leerjaar bestaat uit een brede instroom. De eerste 13 weken van 

de opleiding kunnen hierbij worden gezien als een afdelingsbrede introductieperiode. 

Het is in deze periode nog mogelijk te switchen van opleiding binnen het domein. In 

de introductieperiode wordt gewerkt aan het zelfbeeld, het beroepsbeeld en het 

opleidingsbeeld van de studenten.  

In het eerste en tweede jaar gaan studenten op stage. In 2009 ging dit volgens het 

principe ‘week op, week af’. Het idee was dat leren op die wijze beter plaats zou 

vinden. De ervaring heeft echter geleerd dat de opbouw van de inhoud lastig te 

organiseren is, studenten komen met zeer diverse leervragen. Ook bleek het voor 

studenten lang te duren weer in de andere modus (theorie of praktijk) te komen. De 

voordelen van de week op week af methodiek wegen volgens het team niet op tegen 

de nadelen. Dit is terug te vinden in de evaluatie van de alternerende stage. Er is 

gedacht over andere mogelijkheden voor de organisatie van de stage voor 2010, de 

blokstage is de meest pragmatische oplossing. 

Na het eerste leerjaar kiezen studenten (op basis van mogelijkheden) voor een 

vervolg op niveau 3 (verzorgende) of niveau 4 (verpleegkundige). De individuele 

student is hiermee in staat gesteld te (kunnen) switchen tussen de opleidingsniveaus 

binnen Verzorging en Verpleging. 

Verbreden doen studenten in de keuze voor diverse vrije keuze leereenheden (vkl). 

Naast de verplichte leereenheden zijn op ROC-niveau een aantal vrije keuze leer-

eenheden geformuleerd. Voor elke lesgroep die een vrije keuze leereenheden vraagt 

dient een vrije keuze leereenheden geleverd te worden, zo is vastgelegd op ROC-

niveau.  

Verdieping is mogelijk in de vrije keuze leereenheden. Hier gaat het om comple-

mentair aanbod door het team zelf ontwikkeld. Voorbeelden zijn complementaire 

zorg (alternatieve vormen van zorgverlening) en vakken op het gebied van wellness. 

Het team is voornemens ten behoeve van verdieping meer vakken te ontwikkelen, 

hiervoor heeft men goede ideeën. Men heeft alleen de tijd nodig om de vakken te 

ontwikkelen.  

In 2011 geeft het team aan dat men slecht scoort op de mogelijkheden tot keuzes, 
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volgens studenten. Dit heeft volgens het team deels met organisatorische zaken te 

maken. Maar men werkt wel aan een verdere verfijning en ontwikkeling van het vrije 

keuze leereenheden - aanbod op basis van de voorkeuren van studenten. 

Tempo: Versnellen kan pas, zo werd in 2009 aangegeven, als het hele opleidings-

aanbod vernieuwd is. Vertragen kon tot 2010 door een jaar zittenblijven. 

Werkvorm: In 2009 werd aangegeven dat het gehele onderwijsmagazijn digitaal is 

opgeslagen in It’s Learning, de Electronische LeerOmgeving (ELO). De leermiddelen 

in It’s Learning werden door het team aangemerkt als hulpmiddel, en geen doel, in 

het ondersteunen van het leerproces van de studenten. De instrumenten en 

middelen in het onderwijsmagazijn worden aangevuld en ontwikkeld.  

Volgorde :Er zijn (nog) geen mogelijkheden te flexibiliseren in volgorde van 

leereenheden. In de toekomst streeft het team er wel naar om mogelijkheden te 

bieden aan de student om in volgorde te flexibiliseren. Dit zou mogelijk moeten 

worden met het nieuwe onderwijsmodel. 

Ontwikkelingen 2010-2011 

In 2011 blijkt door middel van de blokstage de onderwijskundige leerlijn vast-

gehouden te kunnen worden. Er is gekozen voor een aanpak waarin een thema (bv. 

het wassen van een patiënt) leidend is en afgestemd op context (bv. een patiënt met 

een meervoudige beenbreuk of een hersenschudding) in de stage tegenkomt. Door 

middel van de diagnostische toets kunnen leerlingen zelf meten waar zij staan. 

Ook in 2010 en 2011 is geen sprake van. Hiervan is in 2010 nog geen sprake, er is 

dan ook nog steeds geen mogelijkheid te versnellen. In 2011 geeft men aan dat 

versnellen mogelijk wordt door de doorontwikkeling van de ‘ballenbak’. In dit model 

kan een leereenheid in de helft van de tijd gerealiseerd worden, waardoor de student 

tijd heeft voor meer leereenheden. In 2011 is sprake van een periodieke evaluatie 

met de coach, op basis waarvan de student mogelijk ingedeeld wordt op de meest 

passende plaats. Dit kan gaan om een ander niveau, maar ook een ander leerjaar. 

Op termijn zal het team Verzorging en Verpleging verhuizen naar een nieuwe locatie 

bij een nieuw ziekenhuis. De verwachting van het team is dat er goede mogelijk-

heden zijn om te versnellen op de nieuwe locatie. 

In 2011 tracht men toe te gaan naar verdere vormen van e-learning en blended 

learning. Dit is een verfijning van de eerdere methodiek. Het vergaren van kennis zal 

in een dergelijk geval plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden. De juiste didaktiek op 

het juiste moment, op een passende afstand. In de bbl heeft men een pilot waarin de 

opleiding op een dergelijke model wordt ingericht.  

Matching / verbinding vraag en aanbod 

Voor een goede match tussen vraag en aanbod is inzicht nodig in zowel vraag als 

aanbod. Het team heeft inzicht in het aanbod en de differentiatiemogelijkheden 

hierin. Daarnaast geeft men aan informatie te verzamelen, zowel in de intake, in de 

coachgesprekken als door middel van vragenlijsten over het onderwijs. 

Op Inhoud: De enige vrijheid voor studenten wat betreft de inhoud is keuze uit de 

vrije keuze leereenheden. In 2010 kunnen studenten zich inschrijven, waarbij geldt: 

‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘vol is vol’. Dit betekent dat gekozen is voor 

een aanpak, waarbij klassen geformeerd worden. Als een klas vol zit, wordt een 
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student geplaatst in een andere klas. 

In de beroepspraktijkvorming is het mogelijk individueel (per student) te kijken naar 

mogelijkheden.  

Studenten worden begeleid door een coach in hun leerproces. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een POP (persoonlijk ontwikkelplan) en een PAP (persoonlijk 

activiteitenplan). De coach kan putten uit een groot aantal instrumenten en middelen 

voor studieloopbaanbegeleiding (begeleidingsmagazijn). In 2011 zijn hierin geen 

veranderingen. 

Qua tempo: Op het moment dat de opleiding volledig vernieuwd is, zal versnelling tot 

de mogelijkheden behoren. Vertragen is wel mogelijk. In de praktijk gaat het om een 

herplaatsing van de student naar een passende plaats in het onderwijsleerproces. Dit 

gebeurt periodiek.  

Qua werkvorm: Studenten kunnen putten uit een grote diversiteit aan materiaal 

(beroepspraktijkvorming -opdrachten) uit het onderwijsmagazijn. Er is veel materiaal 

beschikbaar op it’s learning en sluit aan op alle verschillende leerstijlen van 

studenten. Het onderwijsmagazijn wordt, zoals eerder aangegeven, verder gevuld. 

Instromen 

Er is in de bol sprake van één instroommoment, namelijk aan het begin van het 

schooljaar. Na 13 weken is een overstap mogelijk, dit is echter geen nieuw instap-

moment. Volgens het team zijn er weinig aanmeldingen door het jaar heen. Hiermee 

rijst de vraag of meerdere instroommomenten binnen de opleiding wenselijk zijn.  

Indien studenten een (mbo-)diploma hebben of instromen vanuit bijvoorbeeld hbo-v 

of een ander ROC kan maatwerk geleverd worden. 

In de bbl is vanaf 2011 sprake van drie instroommomenten.  

Volgen student en bijstellen traject 

Volgen van de student 

Tijdens de introductie worden studenten ingedeeld op basis van diversiteit in leer-

stijlen. Na de introductie krijgen studenten een coach toegewezen. Er dient een klik 

te zijn tussen student(s) en coach, van beide kanten. De coach ondersteunt en volgt 

het leerproces van studenten. Dit doet de coach door gesprekken over de ontwikke-

lingen en enkele bezoeken aan het beroepspraktijkvormingsbedrijf van de student.  

Het blijkt dat bij deze wijze van indelen een betere verdeling in de groepen tot stand 

komt, waardoor een betere samenwerking ontstaat. Dit resulteert in een goed leer-

klimaat, waarin studenten tot goede leervragen komen. De begeleiding is persoonlijk 

en nabij, dit maakt de begeleiding beter. 

In 2009 werd de voortgang van de studenten geregistreerd in het digitale student-

volgsysteem.  

Ontwikkelingen 2010-2011 

Er is in 2011 gekozen voor de vormgeving van een zogenaamde ‘bufferweek’. Deze 

wordt gebruikt voor de afronding van een periode. Er vinden dan coachgesprekken 

en assessments plaats. Hiermee wordt periodiek zicht verkregen op de voortgang 

van de student en kan waar nodig gekozen worden voor het bijstellen van het leer-

traject van de student. Hierbij wordt aangegeven dat de rol van de coach verder 

verfijnd is, waardoor de inzet van de coach zowel kwalitatief als kwantitatief 
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verbeterd is. Men weet dit door het periodiek bespreken van de inzet van de coach. 

De teamleider legt de bevindingen van het team vast. 

In 2010 kwamen de resultaten en bijzonderheden van de studenten in het systeem, 

net als in 2009. Daarnaast houdt de coach een eigen dossier bij. Er is op dit moment 

gekozen om hierin alleen de belangrijkste keuzes te vermelden die voor de opleiding 

van belang zijn. Het hebben van informatie over de student is ook van belang bij de 

match van beroepspraktijkvormingsbedrijf en student. Het team wil echter voorkomen 

dat zij veel rapporteren, terwijl men wil dat de student zoveel mogelijk het eigen 

leertraject bijhoudt. Men heeft overwogen studentvergaderingen te houden, maar 

hier was binnen het team geen behoefte aan. Het (zelfgerapporteerde) effect van 

bovenstaande werkwijze is dat het team studenten sneller en beter op de juiste plek 

krijgt. Er is sprake van een klein team en er wordt veel informatie informeel 

uitgewisseld. Dit zijn noodzakelijke randvoorwaarden volgens de coördinator om 

deze werkwijze mogelijk te maken. 

(Mogelijkheden tot) bijstellen van het leertraject 

Op basis van gesprekken met de coach kan de student komen tot een aanpassing 

van de werkvormen. Er zijn geen andere mogelijkheden voor het bijstellen van het 

leertraject. De competentieontwikkeling van studenten staat centraal. De coach heeft 

zicht op de ontwikkeling van de studenten, ook tijdens stages. 

De coach begeleidt studenten ook bij de doorstroom naar een andere opleiding of 

naar een opleiding op een hoger niveau. Samen met de coach kan de student 

onderzoeken welke voorbereidingen voor een eventuele overstap noodzakelijk zijn. 

Ontwikkelingen 2010-2011 

De verwachting van het team was, dat studenten hun leervragen zouden stellen, op 

de juiste plek en op het juiste tijdstip. Dit bleek echter niet het geval. In 2010 geeft 

men daarom aan dat men dit goed dient te evalueren om op basis van de analyse 

gedegen onderwijskundige keuzes te maken. Uit de analyse blijkt dat het resultaat 

van het aangeboden concept zit in de toegenomen proactiviteit en zelfsturendheid 

van de studenten. Het team ziet dat studenten sterker in hun schoenen staan en 

gerichte vragen stellen over het toekomstig beroep en de relatie met het aangeboden 

onderwijs. 

(Summatieve) toetsing en afsluiting 

Vorm/Keuzeruimte 

Er bestaan wat betreft de toetsvorm dan ook geen mogelijkheden voor studenten om 

te kiezen, er wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van Het Consortium. Op basis 

van bewijsstukken in het beoordelingsportfolio bepaalt de student samen met de 

coach over deelname aan een kwalificerende beoordeling. Op basis van het portfolio 

en reflectieverslag reflecteert de student in een criterium gericht interview (CGI) op 

de behaalde resultaten. Door assessoren wordt vastgesteld of de student voldoende 

in staat is om te denken en te handelen als beginnend beroepsbeoefenaar (zoals 

vastgelegd in het KD).  
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Ontwikkelingen 2010-2011 

In maart 2010 is de kwalificerende beoordeling door middel van assessment 

vastgelegd. Er zijn assessoren uit het werkveld (praktijkopleiders) en van school 

(docenten) getraind. De beoordeling tijdens een assessment vindt plaats door een 

assessor uit het werkveld en een assessor van school. Deze training loopt in 2011 

door. 

In 2011 geeft men aan gekozen te hebben voor een nieuwe opzet van toetsing, er is 

minder sprake van theoretische toetsing. De laatste week van elke periode gebruikt 

men ten behoeve van het verkrijgen van zicht op de voortgang van de student, door 

assessments en portfoliogesprekken. 

Begeleiding van (potentiële) drop-outs en alumni 

Potentiële drop-outs worden door de coach en/of het SCO begeleid. Indien uitstroom 

zonder diploma dreigt, wordt gezocht naar mogelijkheden om de student uit te laten 

stromen met een diploma op een lager niveau. In 2011 zijn ervaringen met het SCO 

uitgewisseld en is het eigenaarschap van de problematiek in gezamenlijkheid verder 

verfijnd. 

Alumnibeleid wordt middels twee projecten uitgewerkt: Upgrade Yourself en School 

Up. Beide zijn gericht op het stimuleren van het doorleren, mede in het kader van de 

economische crisis (studenten langer binnen houden). Men verwacht met deze 

initiatieven de kansen op de arbeidsmarkt van studenten te vergroten. 

Randvoorwaarden 

Om een dergelijk onderwijsconcept aan te kunnen bieden, is volgens het team een 

efficiënte samenwerking in het team noodzakelijk. Er worden voortdurend ervaringen 

uitgewisseld. Door de relatieve kleinschaligheid zijn lijntjes ook makkelijk te leggen. 

Daarnaast is het nodig dat in het team proceseigenaren zijn, die zich betrokken 

voelen bij het thema dat zij onderhanden hebben. Over de teams heen hebben de 

proceseigenaren bovendien contacten, zodat ervaringen kunnen worden 

uitgewisseld met andere teams. 

Het team werkt met een team ontwikkel plan (TOP) en een team activiteiten plan 

(TAP). Op deze manier maakt men gebruik van het eigen onderwijsconcept. 

Het resultaat van deze manier van werken is gelegen in de bijdrage aan de 

integraliteit van de benadering.  

Organisatie van maatwerk 

Informatiesystemen 

Het team maakt gebruik van Edictus. Hierin worden de voorkeuren van docenten 

gekoppeld aan de roostering. Met dit systeem is het mogelijk een koppeling te maken 

tussen flexibilisering en roostering, waardoor het systeem beter werkt dan Eduflux, 

waar eerder gebruik van werd gemaakt. In Edictus staat het model van Triple A 

centraal. Een zwak punt van het systeem is dat er geen koppeling kan worden 

gemaakt met de formatieve toetsing van studenten. Daarom hebben studenten een 

papieren portfolio. De cijferregistratie kan wel in het systeem plaatsvinden. Dit moet 

geheel digitaal in Edictus mogelijk worden gemaakt. Dat is de ambitie. 

De overgang naar dit nieuwe systeem behoeft nog communicatie, opdat door 



IVA beleidsonderzoek en advies  121

docenten op eenzelfde wijze wordt omgegaan met bijvoorbeeld de formatieve 

toetsen. 

Docentrollen 

Er worden verschillende docentrollen onderscheiden: instructeur, onderwijsassistent, 

coach. Gegeven dat de coachrol een cruciale plaats in het onderwijs inneemt, dient 

elke docent de coachrol te (kunnen) vervullen. 

Organisatie van flexibilisering: ruimtes en docenten, verantwoordelijkheden 

De wijze waarop eenheden kunnen worden geroosterd is de belangrijkste voor-

waarde voor het mogelijk maken van versnelling. Er zijn hiertoe harde criteria 

opgesteld voor de roostering, die samengaan met de onderwijsinhoudelijke eisen. Zo 

is er bijvoorbeeld geen sprake van standaardlestijden, lessen kunnen per standaard-

periode van een half uur worden ingepland. Door deze criteria voor de roostering 

wordt het mogelijk domeinbreed op te leiden. 

In het onderwijsmodel is de student het vertrekpunt. Van daaruit dient herken-

baarheid van de leereenheden te zijn. Vervolgens wordt het financiële aspect 

toegevoegd. Het aantal fte’s en m2 worden berekend op basis van de financiële 

ruimte. Dit wordt vervolgens doorvertaald naar functies en lokalen. Differentiatie 

hierin is (nog) niet mogelijk. 

Er dient een kanteling te komen, waarbij teams de zeggenschap krijgen over de 

eigen financiële middelen. Hiermee kan echte resultaatverantwoordelijkheid mogelijk 

gemaakt worden. Dit is echter nog moeilijk voor veel teams. Vanaf 2012 wordt 

daarom de teamcoördinator vervangen door een regisseur. Dit wordt een nieuwe rol, 

waar de regeltaken van de teamcoördinatoren wordt ondergebracht. Hiermee kunnen 

de teams meer resultaatverantwoordelijk gaan werken. De drie onderwijsmanagers 

gaan de regisseurs ondersteunen en de regisseurs op inhoud van elkaar laten leren. 

Ten aanzien van de sturing op de gewenste resultaten, wordt gebruik gemaakt van 

managementcontracten. Hierin worden kwaliteitsdoelstellingen met het team afge-

sproken. Hiermee leren docenten ook processturing kennen. Monitoring op dit terrein 

dient verder vorm te krijgen. Er bestaat een managementdashboard waar ontwikke-

lingen en feiten en cijfers op bekend worden gemaakt. Hiermee komt stuurinformatie 

beschikbaar. 

Standaarden en gezamenlijke afspraken 

Er zijn verschillende standaarden/ gezamenlijke afspraken waar het team/ ROC 

gebruik van maakt om flexibilisering mogelijk te maken: 

• Een vast dagdeel voor de vrije keuze leereenheden:  

om de vrije keuze leereenheden aan te kunnen bieden over de verschillende 

afdelingen en teams is gekozen voor een vast dagdeel. In 2010 was het 

aanbod van vrije keuze leereenheden voor de studenten onvoldoende 

interessant. Bovendien had men last van logistieke problemen (locaties, 

overvolle groepen). 
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• Eenheid in roostertijd: 

roostermogelijkheden zijn gelijk voor alle leereenheden door gebruik van een 

standaard voor lestijden (een meervoud van een half uur).  

• Koppeling van coaches aan leergroepen: 

Een groep heeft 2 coaches, die in het informatiesysteem aan elkaar en aan de 

groep worden gekoppeld.  

• De omvang van een lesgroep: 

Er wordt gerekend met een gemiddelde groepsgrootte van 24 studenten.  

• Leereenheden als onderdeel van roostering: 

In het nieuwe onderwijsmodel wordt gekozen voor een nieuwe opzet waarin 

3 of 4 beroepsprestaties worden gecombineerd tot een leereenheid. Deze 

leereenheden zijn onderdeel van roostering. 

• Centrale rol voor de coach: 

Vooral ook richting de verschuiving naar e-learning is de coachtijd cruciaal. 

Hiertoe dienen onderwijskundige keuzes worden aangescherpt, hiervan is 

steeds meer sprake. 

• Vastleggen standaarden: 

Er is vastgelegd hoe lang assessments duren en hoeveel personen hiervoor 

nodig zijn. Hiermee is ook het percentage docenten dat scholing behoeft en/of 

gecertificeerd dient te worden bekend. 

 

Van belang is vooral dat de gebruikte informatiesystemen ondersteunend zijn aan de 

onderwijskundige visie. Ditzelfde wordt aangegeven over de bedrijfsvoering: er 

dienen afspraken te worden gemaakt vanuit het onderwijsmodel, niet vanuit de 

bedrijfsvoering. Hiermee is ook de bedrijfsvoering ondersteunend aan het onderwijs-

proces. Anderzijds zijn de financiën tevens een harde randvoorwaarde voor de 

organisatie van het onderwijsproces. 
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Casus 6: ROC Eindhoven, Uiterlijke Verzorging, 2de 
en 3de meting 2010, 2011 

Contextbeschrijving 

ROC Eindhoven heeft ervaring met flexibilisering in de School voor Uiterlijke 

Verzorging (UV). In deze case beschrijving zijn de ontwikkelingen op het gebied van 

flexibilisering en maatwerk in de praktijk van deze school beschreven. 

Een uitgebreide beschrijving van de casus ROC Eindhoven, school voor uiterlijke 

verzorging is opgenomen in Maatwerk in Uitvoering.  Dit verslag betreft de tweede 

meting. Voor deze tweede meting is een uitgebreid gesprek gevoerd met twee leden 

van de onderwijs ontwikkelgroep, de onderwijskundig adviseur en beleidsmede-

werker. Voorafgaand aan het gesprek hebben deelnemers aan het gesprek en de 

onderzoekers het gesprek voorbereid en aanvullend is documentatie bestudeerd.  

In dit verslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meting 

opgenomen. Het kan daarbij gaan om gewijzigde denkbeelden op basis van een 

bijgestelde visie of opgedane ervaringen en ervaringen. Dit verslag volgt de lijn van 

de eerste casusbeschrijving. Onderwerpen die niet gewijzigd zijn, zijn niet of slechts 

summier in het verslag van deze tweede meting opgenomen.  

Visie 

ROC Eindhoven wil deelnemers vanaf hun beginsituatie bij binnenkomst passende 

leertrajecten bieden. De school voor Uiterlijke Verzorging heeft als doel de deel-

nemers een excellent werk- en leerklimaat te bieden. Om dit te kunnen bereiken 

worden de docenten en directie geprofessionaliseerd. Innovatie en duurzaamheid 

staan voorop, alsmede de inbedding in de dagelijkse schoolpraktijk. 

De idee is dat de school voor Uiterlijke Verzorging als pilotschool fungeert en dat 

opgedane ervaringen bijdragen aan opschalen tot ROC-niveau. Het ELEO-project 

haakt aan bij een ontwikkeling die in 2003 is ingezet. Het ELEO-project in Eindhoven 

wordt getypeerd door de volgende elementen: 

1. het gebruik van het ‘OOPS
10

’-model voor onderwijsontwikkeling, 

2. de op het OOPS-model gebaseerde TIME-scan met 4 niveaus van de mate van 

maatwerk
11

, 

3. de digitale leeromgeving Fronter en het door het ROC ontwikkelde digitale 

studentvolg- en management-informatie-systeem Planning&Scores. 

                                                           
10  OOPS = Onderwijs, Organisatie, Planning, Systemen 

11  4 niveaus: 0 = niet flexibel cgo’, 1 = wel flexibel, maar ‘aanbodgericht cgo’, 2 = ‘vraaggericht cgo’, 3 = 

‘vraaggestuurd cgo’. 
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Uitgangspunt voor de ontwikkeling van maatwerk is de onderwijsontwikkeling waarbij 

steeds passende organisatie, planning en systemen ontwikkeld worden. Dat betekent 

dus dat er vanuit de 4 niveaus voor competentiegericht onderwijs, doorgedacht wordt 

wat in een volgende stap in ontwikkeling van maatwerk gedaan moet worden. Wat 

zijn de consequenties voor de organisatie, inclusief de inzet van het personeel en de 

studenten? Wat zijn de consequenties voor de planning? Hoe moeten systemen 

worden ingericht om het proces van onderwijsontwikkeling te ondersteunen. De kern 

van de interventie ligt de in de integrale benadering. 

Voor de realisatie van het basisniveau van competentiegericht onderwijs (cgo) is 

door het ROC de zogenaamde Roadmap to Excellence ontwikkeld. Dat basisniveau 

moet in augustus 2011 zijn gerealiseerd, zodat daarna het onderwijs verder 

ontwikkeld kan worden. De verdere ontwikkeling van competentiegericht onderwijs 

kan per school en zelfs per opleiding verschillen. Het basisniveau is uniform; de 

verdere ontwikkeling is afgestemd op de wensen en behoeften van iedere opleiding 

afzonderlijk. Het opstellen van dat plan van aanpak daarvoor valt nog binnen het 

programma Roadmap to Excellence, de realisatie ervan niet meer. 

Stand van zaken invulling visie op hoofdlijnen 

De afgelopen periode is vanuit Time gewerkt aan de deskundigheid bevordering van 

docenten en de invulling van systemen door de onderwijsontwikkelaars (docenten). 

De stand van zaken is dat de basis klaar staat en dat voor verdere ontwikkeling de 

systemen gevuld zijn. 

Veel onderdelen zijn al operationeel maar worden op het moment van het interview 

als te ’star’ ervaren. 

Vanaf het schooljaar 2010-2011 kan vanuit de systemen gewerkt worden en 

verwacht men een echte doorbraak. 

Aanraders (rode kaarten) zijn integrale opdrachten gebaseerd op beroepssituaties. 

Docenten en studenten werken daar al mee en dat biedt demogelijkheid om op 

microniveau te differentiëren. Nadeel van de rode kaarten is dat ze, doordat het een 

papieren versie betreft, de registratie lastig is en daadoor ‘chaos’ ontstaat. In de 

onderwijscatalogus van Triple A zijn inmiddels de aanraders en leerarrangementen
12

 

ingevoerd. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot verdere individualisering van 

leerloopbanen.  

Zoals voorgenomen is er de afgelopen periode sterk ingezet op deskundigheids-

bevordering van docenten: 

• Docenten hebben een pedagogisch didactische scholing gevolgd zodat ze beter 

in staat zijn de vraagarticulatie van studenten te begeleiden. Achtergrond 

hiervoor is dat veel docenten zelf vooral vakmensen en instructeur zijn en erop 

gericht zijn juist die kennis over te dragen. 

• Alle loopbaanbegeleiders zijn als intaker of assessor. 

                                                           
12  Voor de leerarrangementen wordt de Triple A aanpak gehanteerd met referentie arrangementen en het 

arrangeren in periodes van 10 weken.  
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• Iedere docent heeft een coach die hen op de werkvloer begeleid en deze 

coaches hebben een supervisor.  

• Docenten participeren in de onderwijsontwikkelgroep. Op basis van hun 

ervaringen vullen zij de systemen en ontwikkelen deze.  

 

Bijstelling visie 2010-2011 

De afdeling Uiterlijke Verzorging heeft de koers van ontwikkeling bijgesteld. 

Aanleiding was een toetsing van de opleidingsopbouw aan de zgn ‘roadmap’, de op 

centraal niveau in het ROC neergelegde visie op onderwijs en de vernieuwing 

daarvan. Aanleiding waren tevens uitspraken van studenten dat (onder andere) de 

opleiding de zelfstandigheid van de studenten weinig aanspreekt en bevordert, strak 

georganiseerd is en geheel volgens een vooraf vastgelegde planning verloopt. 

Studenten gaven tevens aan het einddoel van de opleiding niet voor ogen te hebben. 

Dat was niet in overeenstemming met de (al veel oudere) ambitie van het team, noch 

van het ROC centraal.  

Een van de centrale elementen in de centrale visie van het ROC op onderwijs is die 

van de integraliteit van de benadering. Leerstof wordt integraal (dat is samen-

hangend) aan studenten aangeboden, die integraal benaderd worden met 

opdrachten in de praktijk, daarbij aansluitende ondersteuning door kennis(over-

dracht) en loopbaanbegeleiding. Het team constateerde dat van deze integraliteit 

feitelijk niet of nauwelijks sprake was. Er was wel sprake van integraliteit in puur 

organisatorische zin, dat wil zeggen: in een bepaalde periode werden de opdrachten, 

de inhoudelijke ondersteuning (vakken, theorie, binnenschoolse praktijk, etc.) 

allemaal tegelijkertijd aangeboden, maar de onderlinge samenhang ontbrak veelal. 

Een van de belangrijkste elementen in het ontwikkelde systeem – de rode kaarten 

(integrale praktijkopdrachten; d.w.z. opdrachten met theorie en praktijkvragen) – 

werd bovendien als star, want zeer voorschrijvend ervaren. Elke rode kaart bestaat 

uit een aantal (tot 18 aan toe) opdrachten met daarbij toelichtingkaarten waarop 

precies de inhoud staat omschreven waar de student vervolgens vragen over moest 

beantwoorden. Het effect daarvan was dat de studenten de hele dag met de rode 

kaarten in de weer waren en als ze die af hadden, dat in planning&scores inleverden. 

De docent had vervolgens de beleving niet veel meer te doen dan de opdrachten 

nakijken en beoordelen. Als er vervolgens voldoende vinkjes zijn gezet kan de 

student op voor het examen. De docenten hadden daardoor niet meer scherp waar 

welke kerntaak over ging en ervoeren zichzelf uitsluitend nog als ‘afvinkers’. Ze 

ervoeren tevens dat studenten niet zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren 

namen, maar daarin zich (net als vroeger) afhankelijk maakten van de beoordelingen 

van de docenten. Ook dit was niet in overeenstemming met de ambities van het 

team, noch van het ROC centraal. 

De koerscorrectie die nu is ingezet heeft dus vooral te maken met de onderlinge 

samenhang van het aanbod. Er wordt gestreefd naar het opzetten van een 

curriculum waarin de integrale, de basis- en de loopbaanleerlingen inhoudelijk op 

elkaar zijn afgestemd en ook de ondersteunende vakken (zoals Nederlands en 

rekenen) integraal in het curriculum zijn opgenomen. 
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Opleidingen binnen Uiterlijke Verzorging hebben de afgelopen jaren te maken gehad 

met een vrij groot aantal wijzigingen in de KD’s. Om daar wat minder afhankelijk van 

te zijn past ROC Eindhoven (centraal) een systematiek toe waarbij de teams in het 

beroepenveld de centrale beroepstaken benoemend. Een voorbeeld van een 

beroepstaak is ‘de klant welkom heten’. De beroepstaken figureren ergens tussen de 

kerntaken en de werkprocessen in het KD. Het lukt de teams goed om deze beroeps-

taken te definiëren. Deze zijn voor het beroepenveld redelijke robuust, in de zin dat 

de beroepen op dit soort zaken niet erg snel veranderen. Het lukt de teams boven-

dien goed om de werkprocessen uit het KD onder de beroepstaken te ‘hangen’. Op 

deze manier wordt de curriculumopbouw iets minder gevoelig voor de veranderingen 

in het KD
13

. Als een kernthema wordt toegevoegd, kan nagegaan worden hoe de 

werkprocessen die daaronder worden gevat in het KD onder de bestaande beroeps-

taken passen en alleen als dat niet lukt, zal het nodig zijn een nieuwe beroepstaak te 

benoemen. De verwachting is dat dit veelal niet nodig zal zijn, omdat het beroepen-

veld zo snel niet verandert.  

Uiterlijke Vrezorging is dus nu in een hernieuwde fase van herontwerp omdat de 

teams de uitgangspunten zoals ooit door henzelf geformuleerd (die goed overeen-

stemmen met de roadmap) niet meer herkenden in de gekozen uitwerking zoals die 

nu functioneert. Voor de komende cohorten wordt daarom nu door een (al 

bestaande) onderwijsontwikkelgroep een nieuw curriculum ontworpen waarin de 

inhoudelijke integraliteit voorop staat. Daarvoor worden ook meerdere disciplines in 

de ontwikkelgroep binnen gebracht. Dat betreft in de eerste plaats een standaard-

curriculum. Dat is nodig om daarna te kunnen flexibiliseren.  

In de scholing van het team is flink geïnvesteerd. De aanleiding was het feit dat de 

inspectie haar zorg uitte over het opleidingsniveau van de medewerkers. Het 

merendeel van hen vanuit het beroep in het onderwijs ingestroomd en heeft geen 

didactische achtergrond. Er is geen lerarenopleiding voor UV. Dit was merkbaar op 

het moment dat er gewerkt moest worden met competentiegericht onderwijs. Het 

meest kenmerkende aan de teamleden is hun plichtsgetrouwheid, maar flexibel zijn 

en flexibel omgaan met studenten hebben ze niet geleerd. Er is daarom gekozen 

voor scholing voor iedereen. Daarvoor is aangeklopt bij Fontys. Die heeft een 

scholing verzorgd gericht op bekwaamheid in les geven in het mbo (elke docent 

moest werken aan 2 van de 7 Bio-competenties; leerstijlen en omgaan met 

verschillen waren tevens thema’s in de scholing). Daardoor is het team meer gaan 

nadenken over de inrichting van het onderwijs. De reflectie op de onderwijskundige 

inrichting – op basis van de roadmap – van het ROC Centraal (projectleider Eleo) viel 

goed in deze bodem. Er was door de meeste docenten al ruimte gemaakt binnen het 

systeem van de rode kaarten, dat als star werd ervaren. 

De volgende van de in de tweede meting genoemde doelstellingen van de scholing 

lijken (daarmee) gerealiseerd (zie ook tekst verderop bij Personeel): 

                                                           
13  Een van de redenen voor de werkzaamheid van deze benadering is gelegen in het feit dat KDs maximaal 

4 kerntaken mogen bevatten ook al zijn er in het beroep meer dan 4 te onderscheiden. 
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• Iedere docent heeft een coach die hen op de werkvloer begeleid en deze 

coaches hebben een supervisor.  

• Docenten participeren in de onderwijsontwikkelgroep. Op basis van hun 

ervaringen vullen zij de systemen en ontwikkelen deze.  

Onduidelijk is nog in hoeverre de derde doelstelling van de scholing is gerealiseerd: 

alle loopbaanbegeleiders zijn ook intaker of assessor. 

Articulatie van de vraag 

Overdracht en intake 

De intake vindt in februari voorafgaand aan instroom plaats en bestaat uit: 

• VDL-test 

• Een praktijktoets (alleen bij de kappersopleidingen 

• Een gesprek 

 

Op basis van de intake wordt een student geplaatst of niet. In de eerste 13 weken 

van het onderwijsprogramma vindt de zogenaamde ‘assessment’ plaats. Deze 

bestaat uit een kennismaking met het gebouw, het team en (een beetje) met het vak. 

De gedachte dat in deze periode de studenten moeten kunnen overstappen tussen 

de richtingen binnen Uiterlijke Verzorging heeft geen empirische basis: dat komt in 

de praktijk bijna niet voor. 

De loopbaanbegeleiders zijn bijna allemaal beroepspraktijkvormingsbegeleiders 

geworden. Dat is verplicht gesteld. Door de gelaagdheid en de kleine teams zijn de 

lijnen tussen de docenten en de studenten kort. Dat maakt het gemakkelijker om de 

begeleiding bij loopbaanbegeleiding en beroepspraktijkvorming te combineren. 

Organisatie en differentiatie van het aanbod 

Inhoud van de opleiding (algemene uitgangspunten op ROC Niveau) 

Binnen de opleiding wordt conform het ROC beleid gewerkt met verschillende 

leerlijnen waarin verschillende (aspecten van) competenties aan bod komen.  

• De integrale leerlijn met de integrale opdrachten (de rode kaarten).  

• Basisleerlijn met lessen, training en workshops gericht op kennis en 

vaardigheden.  

• De loopbaanlijn gericht op ontwikkeling van het vakmanschap en persoonlijke 

groei.  

 

De belangrijkste ontwikkeling in de integrale leerlijn is dat studenten de opdrachten 

ook in de beroepspraktijkvorming tijd mogen doen. Het team hoop dat dit de 

studenten zal prikkelen om actiever vragen te stellen. Het is echter nog niet zo ver 

dat de ambitie gerealiseerd is dat studenten zelf hun eigen rode kaarten ontwikkelen. 

Tot op heden vinden studenten het moeilijk om zelf structuur aan te brengen.  

Ten aanzien van de basisleerlijn is de ontwikkeling gaande dat docenten steeds 

meer workshops ontwikkelen waarin de link theorie en praktijk gelegd wordt. De 

huidige situatie is nog dat de docenten de invulling van de workshops zelf bepalen 

aan de hand van de opdrachten De studenten worden in de opdrachten soms 
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uitgedaagd zelf vragen te stellen. De idee is dat de deskundigheidsbevordering-

trajecten van het afgelopen jaar er toe moeten leiden dat docenten beter leren 

observeren en dat zij (beter) vragen leren te stellen hetgeen de vraagarticulatie bij 

studenten kan verbeteren.  

Met de introductie van de systemen in het nieuwe schooljaar wordt verwacht dat met 

name op de leerloopbaan meer individualisering (maatwerk) op mogelijk zal worden. 

Als voorbeelden worden genoemd dat loopbaanbegeleiders kunnen aangeven het 

leerproces van een student stagneert en zij andere werkvormen nodig heeft. 

Verwacht wordt ook dat de student de leervraag beter kan articuleren. Bijvoorbeeld 

dat hij wil verdiepen. Het articuleren van de leervraag vindt men belangrijk omdat 

men inschat dat het effect van leren naar aanleiding van een leervraag ook beter is.  

Een tweede aspect van de leerloopbaan is dat intakers ook loopbaanbegeleiders  

zijn. Het team is zich bewust dat studenten met bepaalde beelden binnen komen en 

het belangrijk vinden dat zij, ook op persoonlijk vlak, gekend worden. Doordat de 

intaker tevens loopbaanbegeleider is er vanaf het begin aandacht voor de deelnemer 

en ontstaat er een dynamiek waarin een student ook leert om vragen te stellen. In 

feite gaat het dus om dat er een basis wordt gelegd voor een continue match die 

dankzij de informatie uit de systemen beter gecoördineerd kan worden. De, voor-

zichtig geuite, verwachting is dat dit kan leiden tot verdere differentiatie van het 

aanbod.  

De onderwijsgroep (11 man) werkt nauw samen en zit op een lijn. De docenten 

geven aan dat zij het als een sterk punt ervaren dat zij samen, met vallen en opstaan 

en het geven het spel leren spelen met de student en leren flexibilisering vorm te 

geven. 

Ontwikkeling vanaf schooljaar 2010-2011 

Er is in schooljaar 2010-2011 – op basis van de boven beschreven ervaringen – 

begonnen met de bouw van een structuur aan de hand van de beroepstaken. Die 

worden in het totaalcurriculum geplaatst. Er wordt ‘van achteren naar voren’ vanuit 

het beoogde einddoel (vakmanschap in de beroepsrichting) gewerkt aan indeling van 

een curriculumstructuur. Op basis daarvan worden opdrachten uitgewerkt. De keuze 

om hieraan voorrang te verlenen vertraagt de slag naar flexibeler werken. Er wordt 

bij wijze van spreken nu eerst een ‘standaard-curriculum’ ontwikkeld om daarna te 

kunnen flexibiliseren. Daarnaast (of daarbinnen) zijn de docenten ook gewoon 

creatief in het vinden van praktische oplossingen. Zo is ervoor gekozen om bij de 

zwakkere doelgroepen af te wijken van de – door het werkveld gewenste – 

alternerende stages (2 dagen stage, 3 dagen school) en voor blokstages te kiezen. 

Dat is voor de studenten beter te hanteren en voor de organisatie maakt het het 

mogelijk om de groep in tweeën te splitsen, zodat als de ene helft op stage is er 

meer aandacht gegeven kan worden aan de anderen helft en omgekeerd. Als 

studenten sneller willen worden daar bijvoorbeeld praktische oplossingen voor 

gevonden, waarin studenten opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijkvorming (in 

plaats van op school), in de vakantie stage lopen. Soms komt de student ook apart 

terug naar school voor ondersteuning door de docent die daar dan tijd voor maakt. 

Het komt voor dat een student de driejarige opleiding in twee jaar doet. Dat kan op 

deze manier worden geregeld. De student blijft dan gewoon in dezelfde groep waarin 

ze is ingestroomd. Het team dat verantwoordelijk is voor deze groep is ook verant-
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woordelijk voor de trajecten waarin dit soort oplossingen zijn gekozen. Dat heeft als 

belangrijkste nadeel dat het kwetsbaar is: het vinden van oplossingen en de 

realisatie daarvan in de praktijk is afhankelijk van de docent die de regeling met de 

student heeft getroffen. Het team vangt veel op, maar dat neemt deze kwetsbaarheid 

niet weg. Dat geldt ook als dingen mis gaan. Optreden bij verzuim is de verantwoor-

delijkheid van het team en het geven van bindende studieadviezen ook. 

Daarnaast is er de vrije keuzeruimte. Het doel is deze merendeels vraag gestuurd in 

te richten. Het aanbod zal dan worden gemaakt op basis van een inventarisatie van 

de vraag van studenten. Dat is op dit moment nog niet zo. Docenten kunnen een 

aanvraag doen voor aanbod in de vrije keuzeruimte – dat zal ook zo blijven. Het biedt 

de school mogelijkheden om zicht te profileren. Het trekt veel studenten. Visagie als 

verdieping is daar een goed voorbeeld van. Het is de bedoeling met de groei van de 

opleiding de keuzeruimte toe te laten nemen. Maar er is nu al het nodige mogelijk. 

Voorbeelden zijn: werken op de rode kruis boot, werken in het ziekenvervoer, 

nagelstyling en fotografie. 

Beroepspraktijkvorming: Er zijn twee ontwikkelingen in de beroepspraktijkvorming. 

De eerste is dat de deelnemers opdrachten kunnen uitvoeren in de beroepspraktijk-

vormingstijd.  Daardoor vervaagd het onderscheid tussen beroepsituatie en beroeps-

praktijkvorming enigszins. De tweede ontwikkeling heeft betrekking op de planning. 

Deelnemers kunnen ook buiten schooltijden (s’ avonds en in het weekend) hun 

beroepspraktijkvorming doen. Een ontwikkeling die vanaf volgend schooljaar zal 

plaats vinden is dat de loopbaanbegeleiders ook de begeleiding van de beroeps-

praktijkvorming op zich gaan nemen.  

Wellness: Het Wellnesscentrum is binnen de school een belangrijke leerplaats. 

Zowel voor snuffelstage als voor het oefenen n beroepssituaties.  

Daarnaast biedt het Welness centrum een opvangmogelijkheid voor studenten die 

niet verder kunnen /mogen werken op het beroepspraktijkvormingsbedrijf. Deze 

studenten gaan op het Welness centrum een remediërende stage in. Van daaruit 

kunnen ze solliciteren naar een andere stage plaats. Dat betekent een grote 

verbetering ten opzichte van vroeger want toen kwamen deze studenten ‘thuis te 

zitten’.  

Voor volgend jaar is het plan om studenten die geen stage plek kunnen vinden een 

plaats te organiseren in het Wellness centrum waar ze aan opdrachten kunnen 

werken en deze aan te vullen met een sollicitatie training. Deze constructie heeft 

echter ook bezwaren. Enerzijds omdat deze plek op Welness niet als stage gerekend 

kan worden en studenten dat liever wel zouden willen. Anderzijds omdat de 

begeleiding op het centrum het moeilijk vinden om de studenten, die door de 

loopbaanbegeleiders worden aangestuurd met opdrachten, te begeleiden.  

Keuzeruimte op ROC niveau: Naast de beroepssituaties is er een keuzeruimte. De 

keuzeruimte wordt voor het grootste deel door de school ingevuld (bijv. visagie) en 

voor een deel door de deelnemer zelf in overleg met zijn loopbaanbegeleider.  

Tempo: Er zijn diverse mogelijkheden om het tempo te versnellen. Stage lopen in 

vakanties, en weekenden behoort tot de mogelijkheden. Ook vertragen komt voor 
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omdat studenten langer doen over het afronden van een onderdeel. Er wordt wel 

naar gestreefd dat studenten tempo houden. Zo hadden vroeger meer studenten een 

verlengde beroepspraktijkvorming dan nu.  

Verbreden/ verdiepen: Verdiepen is mogelijk doordat studenten aan een bestaande 

voorafgaande module met een eigen leervraag aanvullen. Een andere optie 

verbreden. Concreet betekent dit dat studenten gebruik maken van de vrije keuze 

ruime door elementen te kiezen die niet in het KD passen zoals fotografie, 

metamorfose maar ook een module natuurwetenschappen is in het curriculum 

opgenomen. Ook is het mogelijk de programma’s van twee crebo’s tegelijkertijd 

doorlopen. Veel voorkomende combinaties zijn schoonheidsverzorging en pedicure 

en voor medisch pedicure en schoonheid is dit in ontwikkeling 

Matching/verbinding vraag en aanbod 

Een deelnemer van de school voor Uiterlijke Verzorging kan op Fronter (digitale 

leeromgeving van ROC Eindhoven) zien wat de mogelijkheden zijn en wat zijn 

vorderingen zijn.  

Als het gaat om matching is vooral de loopbaanlijn interessant. Er wordt gestreefd 

naar een meer continue en meer verfijnde match. De systemen zijn verder 

ontwikkeld (digitaliseren van de rode kaarten) zodat deelnemers meer inzicht hebben 

in de mogelijkheden en docenten beter inzicht hebben inde vorderingen. Actieve 

vraag articulatie van de deelnemers blijkt echter lastig. Men signaleert dat deel-

nemers het moeilijk vinden om zelf structuur aan te brengen. Men verwacht dat de 

inrichting van de systemen ook mogelijkheden biedt om het aanbod verder te 

differentiëren maar zo ver is men nog niet.  

Instromen 

Tussentijds instromen gebeurt heel weinig. Het bijvoorbeeld  om incidentele aanmel-

dingen vanuit de sociale dienst en individuele aanmeldingen.. Vanuit het perspectief 

van de leerarrangementen is overigens overstap vanuit vmbo en andere afdelingen 

van het ROC lastig. Daar worden oplossingen voor gezocht zoals re-intake op het 

Welness centrum en het volgen van bv Nederlandse taal op andere onderdelen van 

het ROC. Maar er wordt ook gedacht over de mogelijkheid tussentijdse instroom op 

ROC niveau op te vangen.  

Volgen van de deelnemer en bijstellen leertraject 

De belangrijkste ontwikkeling voor de loopbaanbegeleiders die de deelnemers 

begeleiden bij keuze voor het leertraject, bij de theorieroute, bij de vaardigheids-

training en bij de invulling van de keuzeruimte is dat zij meer gebruik kunnen maken 

van systemen (inzicht in vorderingen van deelnemers en opdrachten in systemen die 

zij de deelnemers kunnen aanbieden). Daarnaast zijn de deskundigheids-

bevorderingtrajecten van belang waardoor er tussen begeleiders meer afstemming 

mogelijk is.  

Voor een betere begeleiding van de studenten en meer samenhang tussen de 

onderdelen van het programma (met name pop, pap, beroepspraktijkvorming) zullen 

vanaf schooljaar 2010-2011 de loopbaanbegeleiders de studenten ook op hun 

beroepspraktijkvorming -bedrijf begeleiden. 
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Ontwikkeling 2010-2011 

De beroepspraktijkvorming begeleiding door loopbaanbegeleiders is doorgevoerd. 

Dat vergemakkelijkt de communicatie, die overigens sowieso goed verloopt vanwege 

het werken met kleine teams. Voor het volgen van de student en het bijstellen van 

het traject zijn de loopbaanuren. Daarin vinden de gesprekken met de studenten 

plaats. Op basis van die gesprekken kunnen er zaken worden aangepast aan de 

wensen van de student. Vaak gaat dat om persoonlijke oplossingen binnen het 

bestaande curriculum (zie organisatie van gedifferentieerd aanbod).  

Summatieve toetsing en afsluiting 

Er wordt naar gestreefd deelnemers zo veel mogelijk te toetsen op momenten dat zij 

ook in staat zijn om de toets te behalen. Uitstroom momenten zijn dus flexibel. 

Daarvoor zijn scherpere procedure in ontwikkeling. Zo moeten deelnemers die een 

toets afleggen en deze in zijn geheel of op onderdelen niet halen moeten bij een 

tweede toetsmoment kunnen uitleggen hoe zij er aan gewerkt hebben. Dat zet de 

deelnemers op scherp want dat betekent dat als zij een toets niet halen zij zich ook 

veel werk op de hals halen. Ook is er een procedure waarin in drie stappen een 

bindend studie-advies kan volgen. Dit deel van de aanpak is gericht op het maken 

van duidelijke afspraken die nog in de OER en in de onderwijsovereenkomst 

opgenomen moeten worden.  

Ontwikkelingsgericht toetsen is in ontwikkeling. De idee is dat er een vragenbank 

ontwikkeld wordt waarin vragen opgenomen zijn die passen bij de opdrachten die nu 

worden ontwikkeld. De vragenbank heeft een dubbele functie: het is zowel een 

vragenbank waarin deelnemers kunnen oefenen voor een opdracht als de 

toetsenbank.  

Begeleiding van (potentiële) dropouts en alumni 

Resultaten 

Een belangrijk resultaat van de ontwikkelde aanpak is dat de opleidingen op de 

school voor Uiterlijke Verzorging zichtbaar minder uitval laten zien. Ook laat de Job-

enquête hoge cijfers zien voor tevredenheid van studenten over de opleiding. Daarin 

zien we overigens ook dat de studenten de pop niet helemaal scherp is.  

De resultaten van de tevredenheid van de studenten over het onderwijs en de 

beroepspraktijkvorming worden verwerkt in actiepunten. In de opeenvolgende 

rapportages van de metingen wordt terugverwezen naar de voorgenomen actie-

punten. Hoe er precies gewerkt wordt aan de verbeterpunten is niet duidelijk.  

In 2008 en 2010 zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd. 

• Lesuitval bij twee groepen (nieuw punt in 2010) 

• Tijdig doorgeven van roosterwijzigingen: Studenten zijn minder tevreden in 2010 

dan in 2008. Punt blijft in 2010 staan. 

• Begeleiding bij studieopdrachten: gemiddeld gelijk gebleven wel verbetering bij 

een groep. In 2010 opgedeeld in theorie- en praktijkopdrachten.  

• Roostertijd om opdrachten te maken: betere score bij 1
ste

 in 2020. Blijft voor 2
de

 

en 3
de

 jaars wel als punt staan.  

• Portfolio maken en aandacht bij loopbaanadviseur voor portfolio: blijft punt van 

aandacht. 
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• Inhoud theorietoetsen: gewijzigde vraag. Punt blijft staan en wordt 

aangescherpt: inhoud afstemmen op beroepssituatie en niveau student. 

• Procedure rond toetsen bij BBL opleiding: Studenten positiever over 

informatievoorziening en inzage verbeterd.  

• Ondersteuning door beroepspraktijkvorming begeleider voor het vinden van een 

beroepspraktijkvorming plaats voor 1
ste

 jaars studenten SV.  

 

Samengevat ontstaat er een beeld dat de School voor Uiterlijke Verzorging in een 

integraal proces van verandering van routines verkeerd. Dat proces in de basis 

ontworpen en ingevuld en loopt. De docenten gaan mee in de ontwikkeling maar het 

veranderen van routines is lastig. De voortgaande lijn is gericht op consolideren en 

verder inbedden. Er zijn nog de nodige aandachtspunten: 

• Punt van aandacht is dat individuele leertrajecten eigen keuzes veronderstellen 

en dat studenten daar enerzijds moeite mee hebben maar anderzijds ook de 

vraag speelt hoeveel mogelijkheden de studenten hebben in het werkveld (lees 

beroepspraktijkvorming) om te werken aan hun leervraag. Dat is nu 

onderbelicht. De stelling is: als je echt maatwerk wilt leveren moet je dat in alle 

contexten doen.  

• Het gebruik dossiers uit vmbo en richting vervolgtrajecten identificeert hij als 

zwakke punten. 

• De insteek is dat maatwerk en flexibiliteit een integrale aanpak en systematiek 

vergen. Hoe lerend effect en overdracht regelen?  

• Routines van docenten en cultuur anders dan in roosters met week- en jaartaak. 

Vergt loslaten van en cultuur veranderen van docenten. Het ontwikkelen van 

tools is onderdeel van het leerproces. Maar ook dat proces moet je 

management.  

• Ziet aandachtspunten ontwikkeling competentiegericht onderwijs verschuiven: 

van inhoud naar logistiek naar personeel.  

• Effectmeting: pleidooi voor andere outputmaten. minder uitval, hogere 

tevredenheid vindt hij te weinig scherp geformuleerd. Effectmaten klein houden, 

bv. meer keuze, minder ziekteverzuim, betrokken docenten.  

 

Systemen, organisatie en gebouwen 

Systemen 

Enerzijds heeft vooral de leidinggevende te maken met systemen die 

procesbeschrijvingen, opbrengstgegevens, doelstellingen etc in beeld brengen. Dat 

zijn de Roadmap (doelstellingen), Time, Spoor (procesbeschrijvingen), Protos (idem) 

en Cognos (dashboard met opbrengstgegevens). Voor de organisatie en 

ondersteuning van het onderwijsproces zelf maakt het team gebruik van drie 

systemen: 

• Fronter, de elo  

• Planning en scores, het studentvolgsysteem (dat gekoppeld is aan het centrale 

administratiesysteem peoplesoft; met dat systeem heeft het team niets te 

maken) 

• Untis voor de roostering; er wordt nu de overstap gemaakt naar Schedule 
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Algemene klacht op dit moment is de traagheid van de systemen, waardoor veel tijd 

verloren gaat. Dat heeft mede te maken met de veelheid aan handelingen die 

uitgevoerd moet worden om in het systeem te komen (vanwege beveiliging onder 

andere). De absentieregistratie bijvoorbeeld kost veel tijd. Een tweede klacht is dat 

het systeem zo individugericht is dat het niet meer mogelijk is om van sommige 

zaken groepsoverzichten te maken. Als bijvoorbeeld een opdracht door de hele klas 

is gemaakt en de docent wil de klas in 1 keer beoordelen is dat onmogelijk; per 

studenten moet er een vinkje worden gezet. 

Fonter: De elo dreigt een beetje zijn doel voorbij te schieten: het is zo vol dat het 

lastig is overzicht te krijgen. Belangrijkste oorzaak daarvan is dat onduidelijk is wie 

het systeem beheert. Er is niemand verantwoordelijk voor de plaatsing en 

verwijdering van materiaal. In principe omvat de elo ook een portfolio. Daar wordt nu 

op centraal niveau aan gewerkt, omdat de match met onderwijs hier een punt van 

zorg is. De ICT heeft in het ontwerp nog teveel de lead. 

Planning en scores: Het systeem is gebouwd om de onderwijsgids. Het bevat de 

onderwijsproducten met enige vorm van metadatering. Het is mogelijk om met het 

systeem te arrangeren en het systeem is in die zin (enigszins) te vergelijken met een 

onderwijscatalogus. Het wordt het meest gebruikt voor cijferregistratie en presentie. 

Ook de beroepspraktijkvorming zit in planning en scores. 

Roostering: Het voor roostering gebruikte programma is tot dusver Untis. Dat kan 

echter alleen roosteren op groepsniveau. Daarom gaat overgestapt worden op 

Schedule, dat roostering op individueel niveau mogelijk maakt. Daardoor wordt het 

roosteren beheersbaarder. Roosteren in klassen werkte niet: de docenten van 

hetzelfde team zagen elkaar daardoor niet meer. Dat probleem is nu opgelost door te 

werken met een dagdelen rooster. Dat geeft rust. Uiterlijke Verzorging hanteert een 

dagdelen rooster. Een van de uitgangspunt van de opleidingen is dat het bedrijfs-

leven iedere dag van de week (dat ze open zijn) wordt bedient. De beroepspraktijk-

vorming-delen liggen daardoor per groep vast. Dat geldt voor de hele schooltijd van 

deze groep. Daardoor ontstaat voor de groep studenten veel rust. Ze weten vanaf 

het begin van de opleiding precies op welk dagdeel ze waar moeten zijn en dat blijft 

de hele opleiding zo. Dat kan mede doordat de opleidingen met een theorie- en een 

praktijkvloer werkt (zie gebouwen). 

Personeel 

Er worden vijf functies onderscheiden: onderwijsassistent, instructeur, docent 10 

(expert) en docent 11 (teamleider, onderwijsontwikkelaar, adjunct) en studie-

begeleider. 

Daar overheen worden 10 rollen onderscheiden, namelijk die van: 

loopbaanbegeleider, beroepspraktijkvorming-begeleider, studiebegeleider, team-

voorzitter, planner (plant de lessen binnen de dagdelen), intaker, voorlichter, coach 

voor scholende docenten, toetsconstructeur en assessor. Deze mix aan rollen is 

voldoende om flexibel onderwijs vorm te kunnen geven. De loopbaanbegeleider heeft 

voldoende zicht op het curriculum om de studenten te kunnen helpen met het 
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regisseren van hun loopbaan, vooral ook vanwege de teamstructuur: de persoon in 

kwestie kan altijd terugvallen op de teams. 

Organisatie 

De organisatie van de opleiding is als volgt (afwijkend van de eerdere beschrijvingen 

in de casebeschrijving): er zijn per opleiding (of als die te klein zijn combinaties van 

opleidingen) teams ingericht die elk verantwoordelijk zijn voor 100 studenten, van 

instroom tot en met diplomering en uitstroom. Deze teams zijn opleidingsgebonden; 

zo is er een team junior kapper (niveau 2), zijn er 2 teams schoonheidsspecialiste en 

is er een team schoolheidsspecialiste/pedicure-manicure. Door deze organisatievorm 

is de onderlinge betrokkenheid van teamleden en studenten groot. 

In tegenstelling tot eerdere beschrijvingen is het dus niet zo dat er een team is dat 

verantwoordelijk is voor de totale instroom van een instroomjaar. Dat is ook niet 

nodig, omdat er niet of nauwelijks sprake is van overstappen tussen de opleidingen. 

Kappers willen kapper worden, geen schoonheidsspecialist. Al zijn er enkele die de 

combinatie willen doen, maar dat willen ze dan meestal vanaf het begin. De 

instromende studenten hebben een goed beeld van het beroep en weten goed 

waarvoor ze kiezen. 

Gebouwen 

De opleiding werkt met twee lagen in het gebouw, een theorie- en een praktijkvloer. 

Eén team heeft per dagdeel één laag van het gebouw. Dat kan vervolgens per 

dagdeel wisselen. Gedurende dat dagdeel bedient het team (4 docenten) zijn groep 

(100 studenten, voor zover niet op stage). Het dagdeel kan vervolgens door het team 

flexibel worden ingevuld in onderling overleg. Studenten kunnen dus bijvoorbeeld bij 

Nederlands en rekenen op niveau worden bediend en aan bepaalde groepen kan 

meer aandacht worden besteed. Ook bij ziekte van een docent is het op die manier 

goed mogelijk de les van die docent op te vangen.  

Er zijn twee nadelen aan deze manier van werken. Voor de docenten is een 

belangrijk nadeel dat deze van 9 tot 17 uur met studenten bezig is. De voor- en 

nazorg moet dus buiten deze tijden plaats vinden. En de docenten geven aan dat zij 

wel behoefte hebben aan individuele spreekruimtes, met name voor de individuele 

gesprekken. Die zijn soms behoorlijk persoonlijk en dat is niet altijd prettig in een 

grote ruimte. Het grootste risico van individuele spreekruimtes is dat mensen er niet 

meer uit komen. Dat is ook de reden geweest om ze niet in te richten. 

Afspraken/standaarden 

De belangrijkste algemene afspraken zijn de teamafspraken: 

• Elk team is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs aan zijn eigen 

groep (van 100) studenten. 

o Dat wordt bijgehouden door middel van student-, vervolgonderwijs- en 

werkveldtevredenheidsmetingen; op basis daarvan worden verbeter-

plannen gemaakt. 

o Kwaliteitszorg is een sterk punt van de opleiding; een belangrijke klacht 

was bijvoorbeeld die van de lesuitval; op basis daarvan is gekozen voor 

de halve dag roosters; daarmee is de lesuitval vrijwel verdwenen. 
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• Halve dag roostering. 

• Vast team op 100 studenten. 

• 1 team heeft 1 vloer gedurende 1 dagdeel en is daarbinnen vrij het onderwijs te 

plannen en te verzorgen. 

De student docent ratio is 1:24, ook bij niveau 2. Alleen op die manier is het mogelijk 

de onderwijsontwikkeling te betalen. Zoals aangegeven wordt voor dit niveau de 

oplossing gevonden met de blokstages waardoor het docententeam steeds de helft 

van de studenten op school heeft (maar daarnaast natuurlijk wel 

verantwoordelijkheid draagt voor de andere helft die op stage is). 
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In hun streven om vraag en aanbod in het middelbaar beroepsonder-
wijs optimaal op elkaar af te stemmen, zijn vier ROC’s elk een project 
Excellent Leren, Excellent Organiseren (ELEO) gestart. De projecten 
en het fl ankerend onderzoek zijn gefi nancierd door het Platform 
Beroepsonderwijs. Het gaat om ROC Aventus, ROC Eindhoven, ROC 
de Leijgraaf en ROC van Twente.  IVA beleidsonderzoek en advies 
heeft zes opleidingen, zogenoemde showcases gedurende drie jaar 
onderzocht met als centrale  vraag: Welke modellen voor het leveren 
van maatwerk zijn veelbelovend?

Met behulp van het vliegermodel beschrijven en analyseren de 
onderzoekers achtereenvolgens de visie, de articulatie van de vraag 
bij de student, de differentiatie van het onderwijsaanbod en de match 
van vraag en aanbod. Vervolgens zijn de zes opleidingen onderling 
vergeleken. Daarnaast is er een analyse van consistentie en integraliteit 
uitgevoerd. 

Het onderzoek levert even zovele werkbare modellen van het leveren 
van maatwerk op als er casussen zijn beschreven. Er is derhalve geen 
sprake van één of enkele modellen van het leveren van maatwerk 
die zich lenen voor de ‘uitrol’ bij andere instellingen of opleidingen. 
Daarvoor hangt teveel af van de visie en ambitie van het ROC en de 
betreffende opleiding. Op basis van de zes opleidingen bij de vier 
onderzochte ROC’s bleek het wel mogelijk vier dimensies te benoemen, 
die essentieel zijn bij fl exibilisering. Het gaat achtereenvolgens om aard 
en doel van fl exibilisering, reikwijdte van fl exibilisering, vorm van 
fl exibilisering en keuzeproces van de student.
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