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Inleiding
Sinds de jaren ’90 zijn er allerlei nieuwe onderwijsconcepten ontstaan. Een daarvan is
‘flexibilisering van het onderwijs’. In deze brochure zetten we uiteen wat we daaronder
verstaan en welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de inrichting van het competentiegerichte beroepsonderwijs binnen de ROC’s (hoofdstuk 1). Vervolgens zetten we
uiteen dat flexibilisering van het onderwijs alleen kan slagen als het gebruik maakt van
standaarden voor onderwijslogistiek (hoofdstuk 2) en onderwijskwaliteit (hoofdstuk
3). De mogelijke standaarden die we bespreken, zijn in de praktijk ontwikkeld door de
deelnemers van het ELEO-project: ROC Aventus (Apeldoorn/Deventer/Zutphen),
ROC De Leijgraaf (Oost-Brabant), ROC Eindhoven (Eindhoven) en ROC van Twente
(Enschede en omstreken). Tot slot geven we als praktijkvoorbeeld een samenvatting
van de onderwijsstandaarden die ROC Aventus hanteert om flexibel onderwijs te
organiseren (hoofdstuk 4).

1. Flexibilisering van het onderwijs
1.1 Wat is flexibel onderwijs?
Het begrip “flexibel onderwijs” is niet uit de lucht komen vallen. Het sluit aan bij
maatschappelijke en onderwijskundige trends, zoals
• de emancipatie van het individu;
• de massificatie en niveauverhoging van het onderwijs;
• de voortschrijdende differentiatie van de arbeidsmark;
• de steeds kennisintensiever wordende samenleving.
De gevolgen voor het onderwijs zijn tweeledig. In de eerste
plaats krijgt het steeds meer te maken met individuele
opleidingsbehoeften van zijn deelnemers. In de tweede
plaats moet het zich sneller kunnen aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften in de arbeidsmarkt.
Flexibiliteit in het onderwijs is daarom zowel een zaak van
onderwijslogistiek als van onderwijsontwikkeling. En op beide
gebieden dienen zich nieuwe kwaliteitsvraagstukken aan.
Flexibel onderwijs hangt samen met vraaggestuurd onderwijs,
maatwerkonderwijs en competentiegericht onderwijs,
maar heeft een bredere lading. Flexibiliteit houdt in dat
het onderwijs snel kan worden aangepast aan veranderde
omstandigheden. Dat kan op twee manieren. In de eerste
plaats doordat uit het bestaande onderwijsaanbod nieuwe
onderwijs-trajecten kunnen worden gebouwd door losse
onderwijsmodules te arrangeren tot een nieuw geheel. In de tweede plaats doordat bestaande
modules snel kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften en nieuwe modules ontwikkeld
kunnen worden.
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1.2 Waarom flexibel onderwijs?
Er zijn drie redenen om het onderwijs te flexibiliseren. In de
eerste plaats leven studenten vandaag in een maatschappij
waarin de emancipatie van het individu op alle terreinen
voortschrijdt. In veel situaties hebben zij te maken met een
gedifferentieerd aanbod waaruit zij naar eigen inzicht en
behoefte kunnen kiezen. Steeds meer studenten verlangen een
eigen profiel aan hun opleiding te kunnen geven. Daarbij komt
dat onderwijsinstellingen te maken hebben met een stijgende
heterogeniteit van de instroom. Studenten verschillen meer in
de aard en het niveau van de vooropleiding dan vroeger. Er is
meer aandacht voor verschillen in leerstijl en leertempo. Ook
is er meer oog gekomen voor verschillen in opleidingsambitie
en opleidingsmotivatie, voor verschillen tussen jongens en
meisjes en voor culturele diversiteit.
Een tweede reden voor flexibel onderwijs hangt samen met de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt
wordt steeds gedifferentieerder en alle arbeidssectoren vragen om een dermate breed
kennisaanbod van afgestudeerden dat een en hetzelfde vakkenpakket voor alle studenten
daar niet meer aan kan beantwoorden. De kennisintensieve samenleving vraagt bovendien
om beroepsbeoefenaren die hun talenten maximaal ontwikkelen en levenlang blijven leren.
Daarvoor is nodig dat studenten al tijdens de opleiding hun studieloopbaan leren plannen,
keuzen leren maken en verantwoordelijk leren zijn voor hun studieprogramma. In moderne
bedrijfsprocessen spelen bovendien niet alleen vakkennis en praktijkervaring een rol, maar
ook communicatieve en coöperatieve competenties. Het bedrijfsleven vraagt gemotiveerde
medewerkers met hart voor het vak en het bedrijf.
De derde reden voor flexibel onderwijs heeft te maken met
het onderwijs zelf. In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe
inzichten ontstaan over leren en opleiden. De invloed van
ICT op de samenleving en op het onderwijs biedt veel
nieuwe mogelijkheden. Leren wordt vandaag niet meer
gezien als voornamelijk het memoriseren van vakkennis
en het imiteren van praktijk-vaardigheden. Er is in het
onderwijsleerproces meer ruimte gekomen voor probleemgestuurd leren, zelfontdekkend leren, praktijkleren,
coöperatief leren etc. Al deze vormen van leren sluiten
meer aan bij individuele leerbehoeften dan het klassikale
onderwijs van voorheen. In die situatie worden onderwijsinstellingen geconfronteerd met vragen over onderwijsrendement, marktpositie, verminderen van uitval, aantrekkelijk
blijven voor getalenteerde studenten en moeten zij er tegelijk
voor zorgen dat zwakkere studenten toch gekwalificeerd
op de arbeidsmarkt komen. Om al deze redenen is flexibilisering van het onderwijs een
must. De vraag is dus niet óf flexibel onderwijs nodig is, maar hóe we het inrichten.

Standaardisering voor Flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs

4

1.3 Verschillende vormen van flexibel onderwijs
Flexibel onderwijs kent verschillende vormen. Allereerst is er didactische flexibiliteit.
Docenten richten hun onderwijs zo in dat zij de leerstof, opdrachten, werkvormen en leermiddelen kunnen aanpassen aan de behoeften van hun studenten. De keuzen sluiten aan bij
de leervragen, leermogelijkheden en leerwensen, en leiden de studenten op individuele wijze
tot het voldoen aan de onderwijsdoelen. Logistiek gezien is deze vorm van flexibilisering niet
problematisch. De docent regelt die immers zelf binnen de geplande ruimte en tijd.
Maar uit oogpunt van onderwijsontwikkeling, beheer van content en kwaliteitszorg liggen hier
wel aandachtspunten. Hoe breed moet het arsenaal aan leerstof, opdrachten en werkvormen
zijn, wil een docent op deze manier kunnen werken? Welke elektronische middelen heeft
hij ter beschikking om al die stukjes content goed te kunnen beheren en gebruiken?
Hoe voorkomt een instelling dat er geïnvesteerd wordt in een wildgroei aan content met
weinig hergebruik? Hoe wordt gegarandeerd dat alle studenten met die verschillende
leerarrangementen kwalitatief even goed onderwijs krijgen?
In de tweede plaats is er organisatorische
flexibiliteit. Onderwijseenheden worden op
verschillende dagen in de week, in verschillende onderwijsperioden of op verschillende
locaties geroosterd en studenten kiezen
zelf wanneer, waar en in welke volgorde zij de onderwijseenheden uit hun
studieprogramma volgen. Hierbij doet zich
vooral een logistiek probleem voor: hoe
zijn we in staat de resources (personeel,
lokalen, roostermomenten) zo in te zetten
dat de wensen van de meeste studenten
kunnen worden vervuld?
Als derde is er programmatische flexibiliteit
en wel op drie niveaus. Om te beginnen
is er de keuze tussen opleidingen aan
het begin van de studie of bij switchen
van opleiding. Eén niveau lager gaat
het om de keuze van deelprogramma’s
zoals afstudeerrichtingen, differentiaties,
minoren enz. Weer een niveau lager gaat
het om de keuze uit onderwijs-eenheden
die studenten kunnen invoegen in hun
studieprogramma.  Vrijheidsgraden zijn
hier: het percentage studiepunten waarbinnen onderwijseenheden gekozen kunnen worden;
het soort onderwijseenheden dat in aanmerking komt; het niveau van de onderwijseenheden; de
opleidingen, afdelingen of instellingen waarbij men onderwijs mag volgen, etc. Het zal duidelijk zijn
dat flexibilisering op onderwijseenheids- en deelprogramma-niveau andere onderwijslogistieke
gevolgen heeft dan het gangbare aanbodgestuurde onderwijs.

Standaardisering voor Flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs

5

1.4 Wat te verstaan onder onderwijslogistiek?
Onderwijslogistiek kan worden omschreven als: “de keten van
plannings-, roosterings- en uitvoeringsprocessen in het onderwijs
die nodig is om de opleidingsdoelen te bereiken met behulp van
de beschikbare financiële middelen”. De onderwijslogistiek van
de ROC’s is tot voorkort gericht geweest op aanbodgestuurd
onderwijs. Daarbij worden studieprogramma’s gepland voor
een heel studiejaar en voor ingeschatte groepsgrootten.
Docenten worden aan onderwijsmodules gekoppeld en het
geheel gaat het roosterproces in. Deze planning en roostering
levert de instellingen veel logistieke problemen op. Met de
huidige onderwijslogistiek lukt het alleen flexibiliteit te organiseren op het niveau van keuze uit deelprogramma’s zoals
minoren in blokvorm (fulltime studie gedurende een hele
onderwijsperiode). Dergelijke deelprogramma’s verschillen
qua planning en uitvoering weinig van aanbodonderwijs.
Grootschalige invoering van flexibel onderwijs op het niveau van onderwijseenheden heeft
grote onderwijslogistieke gevolgen. Door de grotere zelfsturing van studenten neemt het
aantal verschillende studieroutes toe. Meer varianten van onderwijseenheden moeten worden
ontwikkeld om aan de fluctuerende vraag te kunnen voldoen. De mobiliteit van studenten
binnen en tussen opleidingen, afdelingen en instellingen neemt toe. Lesgroepen worden
gevarieerder qua samenstelling en omvang. Toetsing en examinering zullen frequenter
gaan plaatsvinden. Ook vergt vraagsturing meer begeleiding van studenten bij hun studieloopbaanplanning. Dit betekent dat: het aantal bewegingen van de onderwijsdeelnemers
(studenten en docenten) toeneemt; de voorspelbaarheid ervan afneemt; de positiebepaling
van de deelnemers zowel programmatisch als tijd-ruimtelijk complexer wordt; het risico van
foute beslissingen stijgt. Flexibilisering vergt dan ook
een nieuwe onderwijslogistieke infrastructuur om alle
bewegingen te kunnen kanaliseren. Er zijn nieuwe
informatiesystemen nodig zoals: een digitale
onderwijscatalogus voor de onderwijsinformatie; monitoringsystemen om
knelpunten te voorkomen en op
te sporen; registratiesystemen
die gedetailleerder de positie van
de deelnemers kunnen bepalen;
begeleidingssystemen om beslissingen te ondersteunen. Dit kan
alleen als de bedrijfsprocessen worden
ingericht op basis van onderwijslogistieke standaarden.
Toenemende complexiteit en mobiliteit kunnen immers
alleen beheerst worden door middel van standaardisatie.
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1.5 Standaardisatie van onderwijslogistiek en onderwijskwaliteit
Standaardiseren is geen doel op zich. Een standaard is bedoeld om een doel te bereiken.
De doelen die met onderwijsstandaarden bereikt kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
• vereenvoudigen van in- en uitstroom van studenten;
• reduceren van wachttijden voor studenten;
• transparantere studieprogramma’s;
• meer keuzemogelijkheden voor studenten;
• stapelbaarheid van studieonderdelen;
• kunnen volgen van onderwijs bij andere opleidingen;
• switchen van opleiding met minder studieverlies/-vertraging;
• gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van keuzeonderwijs door opleidingen;
• uitwisseling van docenten tussen opleidingen vergemakkelijken;
• onderwijsruimten efficiënter gebruiken;
• vereenvoudigen van plannings- en roosteringsprocessen.
Flexibel onderwijs moet transparant zijn. Elke student, ook van buiten de opleiding, moet
kunnen weten welk onderwijs hem te wachten staat als hij zich erop inschrijft. Dat stelt
hoge eisen aan de onderwijsvoorlichting. De beschrijving van onderwijsprogramma’s,
onderwijseenheden, studiemateriaal, toetsing etc. zal gestandaardiseerd moeten worden.
Standaardisatie betreft verder onderwijslogistieke bedrijfsprocessen zoals periodeplanning,
onderwijsplanning, roostering etc. Daarnaast zijn standaarden voor onderwijskwaliteit nodig,
want flexibiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. In de volgende
hoofdstukken doen we suggestie voor onderwijsstandaarden op basis van de standaarden
zoals die zijn ontwikkeld bij de ROC’s die deelnamen aan het ELEO-project.
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2. Onderwijsstandaarden
2.1 De keten van planning, roostering en uitvoering
In bovenstaande definitie van onderwijslogistiek (zie par. 1.4)
wordt de organisatie van onderwijs opgevat als een keten van
plannings-, roosterings- en uitvoeringsprocessen.
De belangrijkste planningsprocessen die daarbij te onderscheiden zijn, zijn:
• tijdsplanning (de jaarcyclus, de roostereenheden etc.);
• onderwijs- en toetsingsplanning (onderwijseenheden, toetsvormen etc.);
• studentenplanning (instroommomenten, groepsindeling etc.);
• personeelsplanning (inzet van docenten etc.);
• ruimteplanning (locaties, lokalen etc.);
• financiële planning (kosten en baten).
Onderwijsstandaarden kunnen betrekking hebben op al deze planningsprocessen, op het
roosterproces en op de onderwijsuitvoering. Onderwijsstandaarden zijn afspraken over de
vorm, inhoud en omvang van bepaalde procesonderdelen teneinde hun bijdrage aan het
bereiken van de gestelde onderwijs- en bedrijfsdoelen te optimaliseren. Het standaardiseren
van de bedoelde processen kan op allerlei manieren gebeuren. Instellingen zullen daarbij hun
eigen keuzen moeten maken, waarbij zij de gekozen standaarden dienen te relateren aan de te
bereiken onderwijs- of bedrijfsdoelen. De keuze voor onderwijsstandaarden kan gevolgen hebben
voor de inrichting van de onderwijsinformatiesystemen. Instellingen die willen samenwerken bij
het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen doen er daarom verstandig hun
onderwijsstandaarden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

2.2 Standaarden voor de tijdsplanning
Het eerste planningsproces dat in aanmerking komt voor standaardisering is dat van de
tijdsplanning. Veel onderwijsinstellingen hebben al gekozen voor een bepaalde jaarindeling,
maar niet altijd houden alle onderwijsafdelingen zich daar aan. Voor flexibilisering van onderwijs,
studieprogramma’s, docenteninzet en ruimtegebruik is naleving van een standaard jaarindeling
van groot belang. Het voorkomt overlap en stilstand van onderwijsactiviteiten bij de
overgang tussen onderwijsperioden. Het vergemakkelijkt gemeenschappelijke tussentijdse in-, door- en uitstroom en het minimaliseert besluitvormingsprocessen
over afwijkende jaarindelingen.
Naast de jaarindeling kan bij tijdsplanning gedacht worden aan
periode-indeling, weekindeling en dagindeling. Vaste roostereenheden per dag, bijvoorbeeld van 30 minuten of een veelvoud
daarvan, zorgen ervoor dat onderwijsactiviteiten qua start- en
eindtijd goed op elkaar aansluiten. Ook pauzes van een half
uur verspreid over de lesdag kunnen daarbij worden ingepland
of zelfs per lesgroep flexibel worden ingeroosterd. Er zijn ook
opleidingen die zo flexibel zijn qua inhoud, tempo en werkvorm
dat zij geen vaste roostereenheden per dag meer hanteren.
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De indruk bestaat dat dit alleen mogelijk is bij relatief kleine opleidingen die weinig afhankelijk zijn van grensverkeer met andere opleidingen. De beslissing om rooster-eenheden te
standaardiseren, heeft dus te maken met het soort flexibilisering dat men nastreeft en de
context waarin men dit doet.

2.3 Standaarden voor de onderwijsplanning
Bij standaardisering van de onderwijsplanning bestaan veel mogelijkheden. Om te beginnen
is er een standaard aantal studiebelastingsuren per jaar afhankelijk van het type opleiding.  
Daarbinnen wordt vaak gewerkt met een standaard aantal contacturen. Een standaard kan
verder zijn dat de studiebelastinguren gelijkmatig worden verdeeld over de opleidingsjaren
en onderwijsperioden. Ook bestaat de mogelijkheid de inhoud van opleidingen zo te organiseren
dat starten op een vastgesteld aantal momenten per schooljaar mogelijk is (bijv. twee keer of
vier keer per jaar). We kunnen dit een instroomstandaard noemen. De onderwijsprogramma’s
kunnen vervolgens worden ingericht in de vorm van een aantal leerlijnen (basisleerlijn voor
kennis en vaardigheden, de integrale leerlijn voor integratie van theorie en praktijk, de studieloopbaanleerlijn voor studieloopbaanbegeleiding, etc.). Voor elk van deze leerlijnen kunnen
standaarden worden afgesproken met betrekking tot hun omvang, die per studiejaar kan
verschuiven, bijvoorbeeld meer kennis en vaardigheden in het eerste studiejaar naar meer
integratie van theorie en praktijk in het laatste studiejaar. Verder kan er gewerkt worden met
majors en minoren, waarbij minoren een vaste omvang hebben qua opleidingstijd. Ook wat
betreft de breedte resp. specialisatie van een opleiding kunnen standaarden worden geformuleerd. Zo kan men ervoor kiezen in elk domein studenten die daar behoefte aan hebben, te laten
starten met een domeinbreed oriëntatieprogramma van bijvoorbeeld twee onderwijsperioden
dat maximaal één onderwijsperiode vertraging oplevert. Ook is een standaard mogelijk voor
het minimale percentage studiebelastingsuren dat een student vraaggestuurd kan invullen
binnen of buiten de eigen opleiding. Om de kwaliteit van de eigen keuze van de student te
garanderen zullen opleidingskaders moeten gelden. Daarop komen we terug bij de kwaliteitsstandaarden.
Om flexibel, vraaggestuurd onderwijs binnen en tussen opleidingen
te faciliteren kan het nuttig zijn de omvang, duur een startmomenten van onderwijseenheden (cursussen) te standaardiseren.
Onderwijseenheden kunnen dan bijvoorbeeld allemaal een
omvang hebben die een veelvoud is van een minimum aantal
studiebelastingsuren of studiepunten. Gedacht kan worden aan
onderwijseenheden met een omvang van tien of een veelvoud van
tien studiebelastingsuren of van minimaal 2 of een veelvoud van
2 studiepunten. Voor de startmomenten en duur van onderwijseenheden kan bijvoorbeeld een standaard gekozen worden
van lange cursussen gedurende een hele onderwijsperiode en
korte cursussen gedurende de eerste of de tweede helft van een
onderwijsperiode. Op die manier kan men veel keuzemogelijkheden
voor studenten creëren met betrekking tot de onderwijseenheden
die zij aan hun studieprogramma kunnen toevoegen en de
momenten waarop zij die kunnen volgen.
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Flexibilisering en vraagsturing vragen om transparantie niet alleen van de inhoud van het
onderwijs, maar ook van de werkvormen, de
begeleiding en de toetsing. Voor de werkvormen
kan men werken met een standaardlijst bestaande
uit werkvormen zoals praktijkopdracht(en),
stage, vaardigheidstraining(en), werkcollege,
hoorcollege, groepsopdracht(en), individuele
opdracht(en), e-learningopdrachten etc.
De meeste onderwijseenheden maken slechts
van een beperkt aantal van deze werkvormen
gebruik. Als werkvormen in de cursusinformatie
worden aangegeven, dan weten studenten wat
hun in een cursus te wachten staat.
Hetzelfde geldt voor de begeleiding die zij
kunnen verwachten als zij een studieonderdeel
volgen. Hierbij kan gedacht worden aan een
standaardlijst zoals: ondersteuning, begeleiding, reflectie door een coach; intervisie; vragenbijeenkomsten; stagebezoeken; begeleiding m.b.v. elektronische hulpmiddelen (chat, forums,
smartphone etc.). Ook de ondersteuning die de coach biedt, kan in een standaard worden
geformuleerd. We komen daarop terug bij de kwaliteitsstandaarden.

2.4 Standaarden voor de toetsing
Bij flexibel onderwijs is het belangrijk dat de toetsing van onderwijseenheden transparant en
binnen zekere kaders plaatsvindt. In dit verband wordt daarom onderscheid gemaakt tussen
formatieve en summatieve toesing. Voor beide kan men standaarden formuleren, niet alleen
voor de kwaliteit maar ook voor de uitvoering. Een standaard voor formatieve toetsing zou
kunnen zijn dat elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een formatieve beoordeling
binnen het aantal voor die onderwijseenheid geldende studiebelastingsuren. Voor de basisleerlijn van kennis en vaardigheden kan men daaraan toevoegen dat de toetsingsduur voor
een onderwijseenheid niet meer contacturen omvat dan per week voor die onderwijseenheid
aan lestijd is ingeroosterd, en dat het moment van toetsing gelijktijdig met het rooster voor
de betreffende onderwijseenheid wordt gepubliceerd. Voor de integrale leerlijn kan toetsing
plaatsvinden aansluitend bij het moment waarop de student eraan toe is. Voor summatieve
toetsing kan men een standaard afspreken voor het aantal gelegenheden per studiejaar
waarbij studenten deze toetsing kunnen ondergaan. Ook voor het aantal dagen tussen de
toetsing en het bekend worden van het beoordelingsresultaat is een standaard gewenst.
Hierbij moet voorkomen worden dat toetsresultaten op basis waarvan studenten nieuwe
onderwijskeuzen moeten maken, pas beschikbaar komen als de keuzeperiode voorbij is.

2.5 Standaarden voor de beschrijving van het onderwijs
Van groot belang voor flexibel onderwijs is een transparante beschrijving van het onderwijs.
Daarmee kunnen vragen van studenten worden beantwoordt bijvoorbeeld als een gevraagd
studieonderdeel niet of niet op een goed moment in de eigen opleiding wordt aangeboden.
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Een transparante onderwijsbeschrijving leidt bovendien tot een efficiëntieslag bijvoorbeeld
bij overlap tussen opleidingen. Zij dient om studenten op ideeën te brengen – de student ziet nu
wat er allemaal kan – en is een noodzakelijke voorwaarde voor de ondersteuning van “switchen”
en “shoppen”. Op dit punt zouden instellingen daarom met elkaar naar een sectorbrede
standaard kunnen streven, waarmee tevens onderwijs van verschillende instellingen goed
vergeleken kan worden. Die standaard zou tenminste de beschrijving moeten omvatten van
opleidingen, deelprogramma’s (bijv. minoren, oriëntatieprogramma’s etc.), onderwijseenheden
(vakken, cursussen, stages), leerinhouden, toetsing en examens. Daarbij wordt aangegeven
welke samenhang er is met de kwalificatiestructuur van competenties, kerntaken en werkprocessen. Voor onderwijseenheden kan de standaard nader worden gespecificeerd. Voor
elke onderwijseenheid wordt dan vastgelegd: het normatieve aantal studiebelastingsuren, de
onderwijsdoelstellingen, de inhoud (theorie, praktijk of integratie van beide), de relatie met
de beroepen waarvoor wordt opgeleid, de gehanteerde of door de student te kiezen werkvormen, het aantal contacturen, de aard van de aangeboden begeleiding, de inhoud, vorm en
frequentie van de formatieve toetsing, de samenhang met de kwalificatiestructuur etc.
Om de traceerbaarheid van onderwijseenheden te vergroten zou de onderwijssector
kunnen streven naar de totstandkoming van een “(inter)national standard course number”
(ISCN).

2.6 Standaarden voor de studentenplanning
Ook voor de studentenplanning kunnen standaarden worden gekozen, zoals de momenten
in het jaar waarop studenten zich kunnen in- en uitschrijven. Ook zijn standaarden mogelijk met betrekking tot het minimum aantal ingeschreven studenten dat nodig is om een
keuzecursus doorgang te laten vinden, of – afhankelijk van de werkvorm – het maximum
aantal studenten waarbij een groep wordt gesplitst. Hierbij zullen tevens overwegingen van
betaalbare bedrijfsvoering een rol moeten spelen.

2.7 Standaarden voor de personeelsplanning
Bij de personeelplanning liggen standaarden
voor de inzet van docenten voor de hand.
Veelal hanteren opleidingen eigen, vaak heel
verschillende inzetregels om de werkbelasting
van docenten te berekenen. Als men streeft
naar flexibele inzet van docenten ook over
de grenzen van onderwijsafdelingen heen,
dan ligt een instellingsstandaard voor de hand.
Daarbij kan rekening worden gehouden met
de omvang van de onderwijseenheden, met
de gehanteerde werk- en toetsvormen, het
aantal studenten dat de onderwijseenheid volgt
en het feit dat een docent de onderwijseenheid al of niet voor het eerst uitvoert.
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2.8 Standaarden voor de ruimteplanning
De ruimtebehoefte is van oudsher sterk verschillend per opleiding, afhankelijk van het feit of
het onderwijs meer praktisch of theoretisch van aard is. Ook de omvang van de te gebruiken
praktijkmiddelen is van invloed op de benodigde ruimte. Standaarden kunnen daarom alleen
van dienst zijn voor opleidingen die in gelijke mate ruimte-intensief zijn, en voor algemene
theorie- of computerlokalen. Deze tamelijk specialistische problematiek zullen we hier
niet verder uitdiepen. Wel merken we op dat flexibel onderwijs gebaat is met ruimten die
gemakkelijk zijn aan te passen aan wisselende onderwijsbehoefte. Multifunctionele ruimten,
mobiele inrichting, schuifwanden en dergelijk kunnen daarbij behulpzaam zijn.

2.9 Standaarden voor het roosterproces
Het traditionele plannings- en roosteringsproces voor
aanbodgestuurd onderwijs heeft een standaard inrichting die
ervan uitgaat dat alle planningsprocessen volledige gegevens
aanleveren voor het roosterproces dat daarna een volledig
rooster oplevert. Tijdens het roosteren komen dan alle
onvolkomenheden van de afzonderlijke planningsprocessen
aan het licht als ook het gebrek aan samenhang tussen die planningsprocessen. Met veel moeite en vaak op het laatste moment
worden de knelpunten dan door de roostermakers opgelost.
Deze inrichting van planning en roostering is niet geschikt
voor flexibel, vraaggestuurd onderwijs, omdat zij niet in staat
is snel genoeg op een fluctuerende vraag naar onderwijs te
reageren. Daarom zal naar andere inrichtingen van planning
en roostering gezocht moeten worden, waarbij eerst op
tijd het onderwijsaanbod geroosterd wordt, vervolgens de
studenten zich inschrijven en tot slot de docenten met elkaar
de uitvoering van het onderwijs verder inregelen.
Docententeams zullen meer dan nu het geval is, moeten
gaan werken met een vaste kern en een flexibele schil om
adequaat op de fluctuerende onderwijsvraag te kunnen
reageren. Daarbij kan een instellingscatalogus van beschikbare
personele resources goede diensten bewijzen bij het tijdig
vinden van docenten om lesroosters volledig bemenst te
krijgen. De standaarden die bij een dergelijke werkwijze
behulpzaam kunnen zijn, zullen in de praktijk ontwikkeld moeten worden. De ervaringen van
opleidingen die met dergelijke vormen van planning en roostering experimenteren kunnen
hierbij behulpzaam zijn.

2.10 Standaarden voor de financiële planning
Ook voor de financiële planning zal men standaarden moeten formuleren als men studenten
over de grenzen van onderwijsafdelingen of zelf instellingen heen studieonderdelen wil laten
volgen. Bij de door een student bestede normatieve opleidingstijd kan men op basis van kosten-
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batenanalyses nagaan wat het studiegedrag van individuele studenten kost en oplevert.
Daardoor kunnen studiekosten voor studenten van andere afdelingen worden verrekend.
Ook voor niet-keuzeonderwijs kan op die manier meer kostenbewustzijn ontstaan, zowel bij
studenten als bij docenten en management. Daardoor worden effectievere studiekeuzen en
een efficiëntere inrichting van het onderwijs mogelijk.

3. Standaarden voor de opleidingskwaliteit
Om de kwaliteit van opleidingen te kunnen garanderen zullen standaarden geformuleerd
moeten worden waaraan die kwaliteit valt af te meten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden
van het toezichtkader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert ten behoeve van de
bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering in de BVE-sector.3 Tot dit
kader behoren onder andere rubrieken als onderwijsprogrammering, onderwijsleerproces
en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast besteden we aandacht aan de kwaliteit van de
vraagsturing, de beoordeling en kwalificering, en de voorzieningen voor flexibel onderwijs.

3.1 Kwaliteit van de onderwijsprogrammering
In het MBO zal de  onderwijsprogrammering duidelijk moeten
aansluiten bij het kwalificatiedossier van de opleidingen. Hoe men het
onderwijs ook organiseert, standaard is dat de onderwijsprogrammering overzichtelijk is vastgelegd in een studiewijzer (wettelijke
vereiste). Al het onderwijs zal in relatie moeten staan met competenties, kerntaken en werkprocessen, en moeten aansluiten bij de
beroepspraktijk. Daarom moet er steeds een duidelijke samenhang
bestaan tussen binnenschools leren en beroepspraktijkvorming (BPV).
In het onderwijsprogramma dienen leer- en loopbaancompetenties,
burgerschapcompetenties, taal- en rekenprofielen nadrukkelijk aan de orde te komen. De
onderwijsprogramma’s worden standaard in samenspraak met het bedrijfsleven c.q. werkveld opgesteld.  
Belangrijk is dat de studenten in het eerste studiejaar voldoende zicht krijgen op hun opleiding
en op het beroepenveld waarvoor ze worden opgeleid. Op basis van een intakeprocedure
(zie par. 3.5) programmeren opleidingen als eerste fase van de studie een kennismakingstraject, waarin de student zich kan oriënteren op de gekozen opleiding en tot een gefundeerde,
definitieve keuze kan komen. Zo’n programma zou flexibel en vraaggericht ingericht kunnen
worden om studenten vanaf het begin vertrouwd te maken met het nemen van eigen initiatief. In dit introductieprogramma kan worden kennis gemaakt met het werken met een standaard ontwikkelingsportfolio en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
Studieloopbaanbegeleiders maken studenten vertrouwd met de verdere procedures van de
studieloopbaanbegeleiding.  Indien een EVC-procedure wordt afgenomen die kan leiden tot
een verkort opleidingstraject, dan wordt er een gestandaardiseerde set criteria geformuleerd
op basis waarvan tot verkorting van de opleiding kan worden besloten.
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3.2 Kwaliteit van vraagsturing
Van bijzonder belang voor flexibel
onderwijs is de kwaliteit van de
vraagsturing. Om willekeur bij de
samenstelling van studieprogramma’s
te voorkomen zal deze moeten
plaatsvinden op basis van een opleidingskader waarin de ruimte en de
grenzen van individuele studiekeuzen
worden aangegeven. De student kiest
vervolgens zijn onderwijs op basis
van een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP), waarin hij zijn keuzen relateert
aan de doelstellingen van de opleiding,
aan het opleidingskader en waar nodig
aan het kwalificatiedossier van de
opleiding. Studenten kunnen daarmee
hun eigen studieloopbaan sturen
binnen de grenzen van de onderwijsprogrammering . De onderwijsprogrammering (de
volgorde van onderwijseenheden, het kunnen volgen van versnelde programma’s, de inhoud
en keuze van de werkvormen) zal hier zo veel mogelijk op ingericht moeten zijn.
De keuzemogelijkheden voor studenten worden duidelijk beschreven en elke student zal
een gegarandeerde minimum hoeveelheid opleidingstijd aan keuzeonderwijs kunnen besteden.
Opleidingen dienen daarom minstens eenzelfde percentage van hun onderwijs in de keuzeruimte aan te bieden.

3.3 Kwaliteit van het onderwijsleerproces
Standaard zou kunnen zijn dat in het onderwijs rekening wordt gehouden met verschillende
leerstijlen. In de onderwijsbeschrijving wordt dan aangegeven hoe dat gebeurt. Er wordt
gebruik gemaakt van gevarieerde en stimulerende competentiegerichte werkvormen die
passen bij de leerdoelen en die ruimte bieden voor het ontwikkelen van zelfstandigheid.
Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een formatieve (ontwikkelingsgerichte) beoordeling om vast te stellen in hoeverre competentiegroei heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt
aangegeven waar de deelnemer zich nog verder in moet ontwikkelen. Uitgangspunt is dat
er altijd voortgang is en dat het overdoen van een onderwijseenheid tot het uiterste wordt
beperkt.

3.4 Kwaliteit van de begeleiding
Voor de kwaliteit van flexibel onderwijs is de begeleiding van studenten door bekwame
begeleiders van doorslaggevend belang. We maken onderscheid tussen begeleiding bij
onderwijs en stages door docent-coaches en begeleiding bij de studieloopbaanplanning door
studieloopbaanbegeleiders.
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De docent-coach geeft inhoudelijke en procesmatige begeleiding bij het uitvoeren van individuele en groepsopdrachten binnen het geïntegreerde onderwijs. Hij begeleidt het groepsproces en ondersteunt de student bij het maken van plannen van aanpak. Het gemaakte
werk bespreekt hij met de student en hij kent er een waardering aan toe. Hij stimuleert
de competentieontwikkeling door samen met de student de uitgevoerde opdrachten, het
resultaat, het proces en de beroepshouding te evalueren. Verder bewaakt hij de voortgang
van de leeractiviteiten en voorziet hij de studieloopbaanbegeleider van informatie om het
leertraject te optimaliseren.
Wil de student zijn weg kunnen vinden in het ruimere onderwijsaanbod dat met flexibilisering beoogd wordt, dan zal hij bovendien moeten kunnen terugvallen op een studieloopbaanbegeleider die hem in de loop van de opleiding leert zijn weg zelfstandig te vinden.
Standaard is daarom dat elke student gedurende zijn hele studie een studieloopbaanbegeleider
heeft. Vanuit de studieloopbaanbegeleiding wordt de ontwikkeling van leer- en loopbaancompetenties zoals reflectie, leerdoelen formuleren, werken met een POP, keuzes maken,
planning etc., in het onderwijsprogramma opgenomen.
Voor de kwaliteit van de begeleiding is het belangrijk dat de rolverdeling van betrokkenen
bij het leerproces altijd helder is. Het moet duidelijk zijn hoe, wanneer en door wie de
begeleiding plaatsvindt. Begeleiders houden rekening met de toenemende bekwaamheid en
zelfsturing van de student. Daarbij zijn de begeleiding op school en in de beroepspraktijkvorming op elkaar afgestemd. Elke student wordt begeleid naar een eindpunt en een volgend
startpunt dat bij hem of haar past: een diploma, een (eerste) baan, een vervolgopleiding of
een speciaal traject dat bijvoorbeeld kan worden vormgegeven met één van de partners
van de opleiding.   

3.5 Kwaliteit van de intake
Om studenten een zo goed mogelijke start van hun studie te geven,
wordt aan potentiële studenten en
toeleverende scholen goede voorlichting over de opleidingen gegeven.
Vervolgens wordt met elke beginnende student een intakegesprek
gehouden in het kader van een
intakeproces dat helder beschreven
en goed gedocumenteerd is. In dit
intakeproces wordt gebruik gemaakt
van de informatie uit het portfolio
van de vooropleiding van de student.
Voor potentiële studenten uit de
arbeidsmarkt bestaat de mogelijkheid
om via een EVC-procedure in te
stromen in een opleiding.

Standaardisering voor Flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs

15

Voor de intakeprocedure kunnen standaarden worden afgesproken die door alle opleidingen
worden toegepast. Zo kan tot de intake behoren een individueel gesprek van 30 tot 45 minuten
door een daartoe geschoolde intaker. In dit intakegesprek komen tenminste de volgende zaken
aan de orde: vaardigheden en houdingsaspecten die van belang zijn binnen het beoogde
beroep en/of de opleiding; activiteiten die door de student zelf ondernomen zijn voor zijn
loopbaanoriëntatie en beroepskeuze; de ontwikkeling van het beroepsbeeld dat de student
tot zijn keuze heeft gebracht; de onderbouwing die de student kan geven van de opleidingskeuze; de eventuele noodzaak tot extra begeleiding en/of zorg (bijv. bij dyslexie, handicaps,
etc.). Ook kan van de student een presentatie van het VMBO-portfolio of examendossier
worden verwacht. In het gesprek komen verder diverse studieaspecten aan de orde, zoals
leertempo, participatie aan werkvormen, keuzemogelijkheden, en persoonsaspecten zoals
specifieke leer- en begeleidingsbehoeften. Belangrijk is dat de intake goed aansluit bij het
kwalificatiedossier van de opleiding en dat er geen zaken bevraagd en gemeten worden die
in het onderwijsaanbod helemaal niet terugkomen (bijvoorbeeld een leerstijlentestje, terwijl
er niet naar leerstijlen gedifferentieerd wordt in het curriculum).
Om efficiënt te werken kan gekozen worden voor een intakeprocedure met een beperkte
intake en een intakeplus, of een intake die bestaat uit verschillende onderdelen waarvan sommige optioneel. Naar een intakeplus kan worden doorverwezen in geval de beperkte intake
onvoldoende oplevert om de student een goede begeleiding te geven. Bij een gemoduleerde
intake kan afhankelijk van het type leervraag per student gekozen worden welke onderdelen
van de intake nodig zijn om het beeld voor student en opleiding compleet te krijgen.
Aansluitend bij de intake krijgt elke student vervolgens een flexibel en vraaggericht kennismakingstraject onder leiding van de studieloopbaanbegeleider. Daarna gaat de intakeprocedure
over in de reguliere studieloopbaanbegeleiding.

3.6 Kwaliteit van de studieloopbaanbegeleiding
Om de studieloopbaanbegeleiding succesvol te laten verlopen zal zij deel moeten uitmaken
van de opleidingen. Dat kan door een duidelijke uitgewerkte begeleidingslijn op te nemen
in de studieprogramma’s. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van studieloopbaanbegeleiders, studenten, docent-coaches en eventueel het
leerbedrijf zijn helder beschreven.
Standaard wordt een gemiddeld aantal minuten studieloopbaanbegeleiding per week per student afgesproken,
waarbij een goede balans gezocht wordt tussen individuele
en groepsbegeleiding. Ook voor het aantal werkdagen
waarbinnen de studieloopbaanbegeleider bereikbaar
is voor de student, geldt een standaard van bijvoorbeeld
drie dagen. De studieloopbaanbegeleider houdt rekening
met de toenemende bekwaamheid en zelfsturing van
de student. Er is een standaard toolbox beschikbaar met
goede instrumenten en middelen voor de studieloopbaanbegeleiding.
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De studieloopbaanbegeleider volgt gedurende de studie de voortgang van de student en
heeft minimaal één keer per onderwijsperiode een begeleidingsgesprek met de student.
Daarin stelt hij het ontwikkelingsportfolio en de behaalde resultaten aan de orde. In die gesprekken
wordt de student waar nodig ondersteund om zijn persoonlijk ontwikkelingsplan bij te stellen,
en gestimuleerd om steeds meer verantwoordelijkheid voor zijn studieprogramma te nemen.
Ook adviseert de studieloopbaanbegeleider over keuzemogelijkheden in het studieprogramma en
over deelname aan (delen van) het examen wanneer hij constateert dat bepaalde competenties
zijn verworven. Het initiatief tot het vaststellen van de voortgang kan zowel bij de student
zelf liggen, als bij de docent-coach en/of studieloopbaanbegeleider. Deze laatste is bovendien
de schakel tussen de opleiding en de ouders of verzorgers van de student en adviseert en
bemiddelt bij doorstroming naar een andere opleiding of naar werk. Er wordt een up-to-date
begeleidingsdossier bijgehouden.

3.7 Kwaliteit van de beoordeling en kwalificering
Bij toetsing en beoordeling wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen formatieve
(ontwikkelingsgerichte) en summatieve (kwalificerende) beoordeling. Bij standaarden die
de kwaliteit van de toetsing, beoordeling en kwalificering kunnen bevorderen, kan aan het
volgende gedacht worden. De gekozen beoordelingsvormen dienen qua inhoud en niveau
te passen bij het onderwijs en de uitstroomeisen in het kwalificatiedossier. Een mogelijke
standaard voor toetsvormen legt bij de verschillende vormen van onderwijs de gebruikte
toetsvormen vast. Toetsing van geïntegreerde onderwijsleeractiviteiten hebben eveneens
een geïntegreerd karakter waarin de context van de
beroepsuitoefening wordt meegenomen.
Kennis wordt getoetst door middel van schriftelijke
toetsen, presentaties of gesprekken (mondelinge toetsing).
Vaardigheden en houdingen worden beoordeeld
door middel van mondelinge gesprekken, presentaties,
reflectieverslagen en/of observaties. In het examenplan
wordt voor iedereen duidelijk vastgelegd wat, hoe,
door wie en waar het onderwijs wordt beoordeeld en
geëxamineerd. De exameninstrumenten zijn betrouwbaar, valide, transparant, doelmatig, praktijknabij en
generaliseerbaar. In een handboek examinering worden
de eisen verder uitgewerkt. Beoordelaars, examinatoren
en assessoren zijn bekwaam. De toetsing wordt zo
georganiseerd dat de resultaten op tijd komen om in
de keuzeprocessen van de studenten te kunnen worden
meegenomen.
Om zijn studieprestaties te kunnen aantonen kan elke student beschikken over een digitaal
bewijzenportfolio als onderdeel van het ontwikkelingsportfolio. Voor de eisen waaraan een
portfolio dient te voldoen kan gebruik gemaakt worden van de portfoliostandaarden van
Kennisnet.2 Het portfolio dient zo te worden ingericht dat een gemakkelijke koppeling is te
maken met de onderwijseenheden uit de onderwijscatalogus (zie par. 3.8). Bij standaardisering
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van het portfolio dient de eigen verantwoordelijkheid van de student voor het bewijsvoeringsdeel gehonoreerd te worden.
Summatieve beoordeling vindt plaats aan de hand van reële beroepssituaties of in realistische
situaties die ontleend zijn aan het beroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van proeven van
bekwaamheid en/of waardering van het door de student in zijn digitaal portfolio aangelegde
dossier. Bij aanvullende toetsen ligt het accent sterker op weten en cognitief toepassen dan op
performance in de echte beroepspraktijk. Voor de betrokkenheid van vertegenwoordigers
uit de beroepspraktijk kan een percentage examenonderdelen of examentijd worden vast
gelegd, waarbinnen zij een actieve rol als beoordelaar of medebeoordelaar spelen.
Voor objectivering van de beoordeling bij examenopdrachten worden eenduidige gedragsindicatoren geformuleerd en meerdere beoordelaars ingezet om intersubjectiviteit te waarborgen.

3.8 Kwaliteit van de voorzieningen
Flexibel onderwijs vraagt op een aantal punten om andere voorzieningen dan aanbodgestuurd onderwijs. Studieloopbaanbegeleiding is daar een van. Ook aan de huisvesting stelt
het zodanige eisen dat het onderwijsprogramma kan worden uitgevoerd (zie par. 2.8). Verder
dienen er voldoende ICT-faciliteiten te zijn om het onderwijsleerproces en de begeleiding
adequaat te ondersteunen. Elke student moet de beschikking hebben over een digitaal
ontwikkelingsportfolio waarin hij zelf verantwoordelijk kan zijn voor het verzamelen van  
bewijsmateriaal en van bijdragen die zijn vorderingen inzichtelijk maken. Het dient tevens
voorzieningen te bevatten om de volgende producten te beheren: het persoonlijk opleidingsplan; de producten van uitgevoerde opdrachten; toetsen; presentaties; formatieve
beoordelingen; resultaten van
360o feedback; reflectieverslagen;
verslagen van werkervaringen etc.
Om studenten op een transparante wijze keuzen uit onderwijs
te laten maken, is er verder een
digitale onderwijscatalogus nodig
waarin toegankelijke informatie is
te vinden over allerlei aspecten
van het onderwijs (zie par. 2.5).
Voor de inrichting van al deze
voorzieningen kunnen standaarden worden opgesteld, zodat hun
bijdragen aan de kwaliteit van de
opleiding geoptimaliseerd kan
worden.
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4. De onderwijsstandaarden van ROC Aventus
Om zijn strategische onderwijsdoelen te kunnen bereiken heeft het ROC Aventus in 2009
onderwijsstandaarden opgesteld waarmee de komende jaren het flexibele competentiegerichte onderwijs zal worden ingericht. De standaarden zijn overzichtelijk gepubliceerd in het
CLOP-boekje “Standaarden voor onderwijslogistiek en begeleiding” (Stafdienst Onderwijs,
2010). We volstaan hier met een korte samenvatting.
De Aventus Onderwijsstandaarden zijn ingedeeld in de volgende acht rubrieken:
1. De jaarcyclus: vier standaarden voor de jaar-, week- en dagindeling, de toetsmomenten en
de planning en roostering.
2. Instroommomenten: één standaard die zegt dat studenten aan het begin van elk kwartiel
kunnen instromen in een opleiding.
3. Onderwijsprogrammering: twee standaarden over de start van de opleiding met de
mogelijkheid van een oriëntatieprogramma en de minimale studievertraging die daardoor
wordt opgelopen.
4. Onderwijseenheden: vier standaarden over de omvang, tijdsduur, start- en einddatum van
onderwijseenheden en drie standaarden over de werkvormen en begeleiding binnen de
onderwijseenheden.
5. Formatieve toetsing: drie standaarden over de vorm, duur, afnamemomenten en aard van
de formatieve toetsing.
6. Summatieve toetsing: drie standaarden over de aard, werkwijze en beoordeling van
summatieve toetsing, het verzamelen van bewijzen en het toets- of examenplan.
7. Beschrijving van het onderwijs: twee standaarden met betrekking tot de inhoud van de
digitale onderwijscatalogus en kenmerken die van elke onderwijseenheid beschreven
moeten worden.
8. De begeleiding van studenten: zes standaarden over de intake van studenten, het kennismakingstraject, de leertrajectbegeleiding, het digitale ontwikkelingsportfolio en het monitoren
van de voortgang.
De implementatie van deze standaarden is gestart in het jaar 2010-2011 en zal enkele jaren
in beslag nemen. Meer informatie vindt u in het genoemde CLOP-boekje en op de CLOPsite van ROC Aventus.
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Terugblik
In deze brochure hebben we getracht een indruk
te geven welke rol onderwijs- en kwaliteitsstandaarden kunnen spelen bij de inrichting van
flexibel, vraaggestuurd en competentiegericht
onderwijs. De tekst bevat veel suggesties voor onderwijslogistieke en kwaliteitsstandaarden die elke
instelling naar eigen inzicht al of niet kan toepassen en aanpassen. Belangrijk is te benadrukken dat
een gekozen standaard altijd in relatie moet staan
tot een te bereiken onderwijs- of bedrijfsdoel c.q.
het oplossen van een knelpunt dat het bereiken
van die doelen in de weg staat. De onderwijsstandaarden van ROC Aventus vormen een concreet
voorbeeld van de wijze waarop onderwijsstandaarden de inrichting van flexibel onderwijs kunnen ondersteunen.   
We danken tot slot de deelnemende ROC’s van
het ELEO-project voor hun input en hopen met
deze brochure een bijdrage te hebben geleverd
aan de verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Noten
1. Zie voor de situatie in het HBO: Van ‘t Riet, 2009. Naar verwachting is de problematiek
binnen de ROC’s vergelijkbaar met die in het HBO.
2. Zie: http://e-portfolio.kennisnet.nl/afsprakenenstandaarden.
3. Zie: Stuurgroep CGO (2009).
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