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Je zou het iedereen gunnen: de tijd en de 
gelegenheid om allerlei verschillende mbo-
opleidingen te bezoeken. Het prachtige 
vakmanschap, de passie voor het beroep én 
voor de ontwikkeling van studenten, de 
begeleiding wanneer het voor een student 
niet vanzelf gaat – het zijn mooie kanten van 
ons middelbaar beroepsonderwijs. Natuurlijk 
zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld wanneer 
opleidingen of docenten tegen hun grenzen 
aanlopen of als de vraag in de beroepsprak-
tijk sterk terugloopt of verandert. 

Maar niet iedereen heeft voldoende gelegen-
heid om zich te laten inspireren door en te 
leren van de praktijk op onze mbo-instellin-
gen. Sinds enkele jaren heeft Sardes wél 
gelegenheid om veel over het mbo te leren, 
doordat wij opleidingen in kaart brengen en 
ondersteuning geven aan trajecten rond 
Passend Onderwijs en over nieuwe onder-
wijsmodellen. Wij willen graag met u delen 
wat deze ervaringen ons hebben opgeleverd. 
Wij hopen dat het u net zo zal interesseren 
als ons.

Herman van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord

Sardes special MBOnderwijs
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Het is nogal een verschil of je binnenloopt bij 
een opleiding verpleegkunde of bij een 
opleiding metaalbewerken. Je treft niet alleen 
heel verschillende beroepsinhouden aan, de 
kans is ook groot dat je een andere cultuur 
ervaart. Wie kiest voor een opleiding ver-
pleegkunde heeft in veel gevallen andere 
voorkeuren en competenties dan iemand die 
kiest voor een opleiding metaalbewerken. 
Een ziekenhuis is een heel andere werkomge-
ving dan een scheepswerf. En dat heeft zo 
zijn weerslag op de werkomgeving in de 
opleiding.

Betekent dit dat opleidingen niet vergelijk-
baar zijn? 
Wij denken dat dit sterk afhankelijk is van het 
perspectief dat je kiest. Er zijn verrassend 
veel overeenkomsten tussen opleidingen als 
het om onderwijzen gaat. Misschien is dat 
niet zo vreemd als je bedenkt dat de opdrach-
ten waarvoor opleidingen staan belangrijke 
gemeenschappelijke kenmerken hebben. 
Centrale vraag is: hoe begeleiden wij groepen 
studenten in een vastgestelde tijd en volgens 
een vastgesteld curriculum naar het diploma, 
gegeven de beschikbare docenten, ruimtes 

en onderwijsmaterialen? Daarbij geldt voor 
veruit de meeste opleidingen dat de studen-
ten onderling sterk (kunnen) verschillen in 
hun werkhouding, interesses en leerstijlen. 

Om terug te keren naar het perspectief van 
het beroep: voor de meeste beroepen geldt 
dat de vakinhoud de afgelopen jaren sterk is 
veranderd. En die verandering zet zich voort. 
Dat vereist veel aanpassingsvermogen van de 
opleidingen. Niet alleen om met de vakinhou-
den bij te blijven bij wat de beroepspraktijk 
vraagt, maar ook om ‘eigentijds’ te leren 
werken, met ‘21ste-eeuwse vaardigheden’. Dat 
geldt voor alle beroepen.

Deze Sardes Special gaat over het gemeen-
schappelijke aspect van het mbo: het onder-
wijs. De onderwijspraktijk van veel opleidin-
gen heeft traditionele kenmerken: de 
studenten zijn op basis van  opleidingsniveau 
en leerjaar ingedeeld in groepen en de lessen 
volgen vaak het stramien van een korte 
instructie gevolgd door het uitwerken van 
opdrachten, waarbij de docent of instructeur 
de studenten begeleidt. 

Een Sardes Special over de O van het mbo. We merken dat er ook binnen het 
mbo in toenemende mate aandacht is voor de manier waarop het onderwijs is 
ingericht. Dat biedt kansen voor studenten en voor opleidingsteams. 

Redactioneel
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In toenemende mate zijn er opleidingen die 
heel bewust kiezen voor een andere manier 
van opleiden. Zij kiezen voor onderwijs dat 
aansluit bij de studenten, bij de vakinhouden, 
bij de regio en bij de docenten en instruc-
teurs. Deze opleidingen kiezen een passend 
onderwijsmodel.

Leeswijzer

De eerste twee bijdragen van deze special 
gaan over onderwijsmodellen. Het eerste 
artikel Samen bewust handelen gaat in op de 
vraag wat een (goed) onderwijsmodel is. 
Nadenken over onderwijsmodellen roept al 
snel de vraag op welke onderwijsmodellen in 
praktijk gebracht worden. De bijdrage Kiezen 
voor een passend onderwijsmodel biedt ter 
inspiratie een kort schematisch overzicht met 
interessante voorbeelden.

Welk onderwijsmodel past bij welke oplei-
ding? Om het gesprek over de eigen 
opleiding(en) goed gefundeerd te voeren, is 
het belangrijk te weten waar elke opleiding 
staat. In Een profiel maken van elke opleiding 
vindt u een toelichting op een model – de 
MBO-Radar – waarmee een opleiding helder 
in kaart kan worden gebracht. Dit model 
wordt onder meer gebruikt bij ROC Leeuwen-
borgh. In Onderwijs dat past, wordt gewoon 
weer onderwijs leest u over de ervaringen van 
deze mbo-instelling bij de invoering van 
Passend Onderwijs. 

Het is al vaak gezegd: er komt veel tegelijk af 
op mbo-opleidingen. Hebben al die ontwikke-
lingen iets met elkaar te maken? Een poging 
om de actuele ontwikkelingen aan de hand 
van het onderwijsmodel te integreren, vindt u 
in Eén ontwikkelroute voor vele opdrachten. 

Is een opleiding eenmaal gestart met een 
aanpak van gepersonaliseerd leren, of anders 
gezegd, een aanpak voor passend onderwijs, 
dan ontstaat al snel de behoefte aan een 
monitor waarmee de voortgang van de 
student kan worden gevolgd en het aangebo-
den arrangement kan worden geëvalueerd. 
Dat dit iets anders is dan de gebruikelijke 
voortgangsregistratie die veel mbo-instellin-
gen uitvoeren, wordt toegelicht in Monitoren 
op maat: vaststellen en volgen.

Voor wie bij het denken over de inrichting van 
het onderwijs echt even los wil komen van de 
gebruikelijke kaders, is het aantrekkelijk om 
te kijken naar voorbeelden in het buitenland. 
Een andere omgeving met een andere 
invulling van het ‘vakmanschap’, kan een 
frisse blik geven op wat mogelijk is. Deze 
special sluit af met een mooi voorbeeld uit 
Schotland: De Schotse variant van Passend 
Onderwijs. 

Irma Miedema
Utrecht, november 2015

Uiteindelijk  

gaat het natuurlijk 

om een optimale 

ontwikkeling van 

kinderen
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Samen bewust handelen 

Tessa van Velzen

Aandacht voor onderwijsmodellen is niet 
nieuw. Denk bijvoorbeeld aan modellen, zoals 
Competentiegericht onderwijs, Probleemge-
stuurd onderwijs, Open Leren, Thematisch 
onderwijs en Projectonderwijs, die in de jaren 
negentig met wisselend succes zijn ingevoerd. 
Waarom moeten we dan nu alweer ons 
onderwijsmodel onder de loep nemen?

Aanleidingen

Er zijn verschillende recente ontwikkelingen 
die daarvoor aanleiding geven: de invulling 
van Passend Onderwijs, gepersonaliseerd 
leren, doorlopende leerlijnen van vmbo naar 
mbo, loopbaanoriëntatie en – begeleiding en 
een veranderende maatschappij (bijvoor-
beeld 21ste-eeuwse vaardigheden). Al deze 
ontwikkelingen vereisen een onderwijsmodel 
dat ruimte geeft voor maatwerk.

Gepersonaliseerd leren en het 
onderwijsmodel

Gepersonaliseerd leren gaat uit van de 
gedachte dat iedere leerling anders leert. 
Omdat leerlingen verschillende onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften hebben, moet 
er in het onderwijs ruimte zijn voor diffe-
rentiatie. Toine Maes, directeur Kennisnet, 
stelt: ‘Iemands profiel is bepalend voor hoe 
hij of zij onderwijs krijgt en welke middelen 
daar het beste bij passen’. Is het onderwijs-
model dat uw opleidingen nu gebruiken 
geschikt voor gepersonaliseerd leren?

‘Maatwerk’ wil zeggen dat het onderwijs elke 
student biedt wat hij nodig heeft op weg naar 
zijn diploma. Dit vereist niet alleen goede 
docenten, maar ook een goed ondersteunend 
onderwijsmodel  (De Bruijn, 2006; Van den 
Berg & De Bruijn, 2009; Glaudé e.a., 2011).

Onderwijsmodellen in het mbo 

Wat hebben studenten nodig om hun diploma te halen? Lukt het opleidingen 
om invulling te geven aan ‘maatwerk’, ‘gepersonaliseerd onderwijs’ en ‘passend 
onderwijs’? Een kritische blik op het onderwijsmodel kan helpen om antwoor-
den te vinden op deze vragen. Tessa van Velzen legt uit waarom.
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Een andere reden om kritisch naar het 
onderwijsmodel te kijken, is de invloed die de 
snel veranderende samenleving heeft op het 
onderwijscurriculum. Naast ruimte bieden 
voor maatwerk, moet het onderwijsmodel 
daarom ook hand in hand gaan met een 
flexibel curriculum. In het adviesrapport ‘Een 
eigentijds curriculum’ pleit de Onderwijsraad 
voor gerichte aandacht voor en systemati-
sche vernieuwing van het curriculum. De kern 
van de boodschap is: “Herijk periodiek wat 
leerlingen moeten leren en stimuleer curricu-
lumvernieuwing van onderaf” (Onderwijs-
raad, 2014). Alleen op die manier, zo is de 
gedachte, kan het onderwijs jongeren goed 
voorbereiden op de hoge eisen die de snel 
veranderende samenleving stelt.

De MBO Raad reageert hierop met een 
duidelijk statement: met de herziening van de 
kwalificaties en de invoering van de keuzede-
len, heeft het mbo een goede stap gezet, 
omdat het onderwijs daarmee beter kan 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen in 
beroepen (MBO Raad, 20-5-2014). De vraag 
blijft wel: kan het onderwijsmodel ook een 
flexibel, dynamisch curriculum dragen? Past 
het onderwijsmodel nu en in de toekomst bij 
de eigentijdse eisen van de arbeidsmarkt? 

Om in te spelen op huidige en toekomstige 
ontwikkelingen en om de kwaliteit van het 
onderwijs verder te verbeteren, is het goed 
om als opleidingsteam kritisch naar het eigen 
onderwijs te kijken en stil te staan bij de 
volgende vragen: ‘Weten we wat we nu doen?’ 
en ‘Kunnen we uitleggen waarom we op deze 
manier onderwijs geven?’

Wat is een onderwijsmodel?

De term ‘onderwijswijsmodel’ is een contai-
nerbegrip. En, hoewel instellingen zich vaak 
wél profileren met een onderwijskundige 
visie, zien we het onderwijsmodel in de 
praktijk vaak niet duidelijk terug. Maar wat is 
een onderwijsmodel meer dan een onder-
wijskundige visie? Ben je er met het optellen 
van pedagogische en didactische afspraken? 
Of is het karakter van het curriculum1 de 
basis van het onderwijsmodel? 

Steenbergen-Penterman, Thijs e.a. (2008) 
beschrijven een onderwijsmodel als ‘de 
manier waarop het bereiken van de kerndoe-
len wordt gerealiseerd. Het zijn afspraken 
over de organisatie van het onderwijs, de 
leeractiviteiten en de evaluatie van het 
leerproces en de leerresultaten’. Onze 
definitie sluit hierbij aan: ‘Een onderwijsmo-
del is de vertaling van de onderwijskundige 
visie naar de onderwijskundige praktijk’. Het 
is geen som der delen, maar geeft een 
duidelijk antwoord op de vraag ‘Waarom 
doen we wat we doen?’

Werken met een goed onderwijsmodel 
betekent dat er afspraken zijn over de rol van 
de docent, het instructiemodel, de groeps-
samenstelling, het karakter van de lesme-
thode, de mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van studenten en de 
wijze waarop studenten samenwerken. Aan 
deze afspraken ligt een pedagogische en 
didactische gedachte ten grondslag. De 
afspraken vragen van docenten dat zij minder 
‘intuïtief’ lesgeven en bewust handelen 
volgens een principe. Van het team vereisen 
de afspraken dat teamleden samenwerken 
en elkaar inzicht geven in hun lespraktijk.

1  Een curriculum is de vertaling van de leerdoelen 
(kwalificatiedossiers) naar de inhoudelijke leerlijnen 

 van de start tot het einde van de opleiding.
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Zelfreflectie

Het is belangrijk dat het opleidingsteam de 
volgende vragen bespreekt: als er een 
onderwijsmodel is beschreven, zien we dit 
dan ook terug in de praktijk? Handelt elke
docent bewust volgens een bepaalde werk-
wijze? En wat merken studenten daarvan?

Het team kan deze vragen bespreken door 
een ‘mini-screening’ uit te voeren. Dit werkt 
als volgt: kijk naar de stellingen in het 
onderstaande schema en vul de zinnen aan. 
Wat leveren de antwoorden van individuele 
docenten op? Komt het team tot eenduidige 
antwoorden?

De kunst van afkijken

Wanneer een opleiding het onderwijsmodel 
wil aanscherpen of veranderen, is het goed 
om ‘af te kijken’, eerder ontwikkelde modellen 
onder de loep te nemen. Er zijn door de jaren 
heen immers tal van onderwijsmodellen en 
concepten ontwikkeld. Tijdens de studiedag 
‘Alle onderwijsmodellen in één dag’2 geven 
Studulski en Miedema (Sardes) een overzicht 
van de meest voorkomende onderwijsmodel-
len die vandaag de dag in Nederland worden 
gebruikt. Zij maken onderscheid in:
a. Modellen gebaseerd op een mensvisie.
b. Modellen gebaseerd op een didactische   

visie.
c. Modellen die werken met leertijd-
 verlenging.
d. Organisatorische modellen.

Het overzicht dient als inspiratie voor 
opleidingsteams. Het laat zien dat er allerlei 
modellen zijn ontwikkeld, die zijn afgestemd 
op een beeld over leren, op kenmerken van 
de studenten of op ontwikkelingen in de 
maatschappij (zie het volgende artikel ‘Kiezen 
voor een passend onderwijsmodel’).

Als we alle onderwijsmodellen overzien, zien 
we door de tijd heen een aantal ontwikkelin-
gen. Als gevolg van ontwikkelingen in de 
maatschappij, zien we dat de modellen:
• meer ruimte geven aan zelfstandigheid, 

groepsdoorbrekend werken en differenti-
atie,

• meer ingaan op een brede ontwikkeling en 
andere vaardigheden dan alleen de 
schoolse vaardigheden,

• meer aandacht besteden aan toepassingen 
van ICT,

Wij zijn te 

herkennen 

aan...

Wij sluiten aan 

bij de individuele 

student door...

Team

Ik richt mijn 

lessen zo in, 

omdat...

Ik hanteer de vol-

gende didactische 

en pedagogische 

uitgangspunten...

omdat...

Docenten
Mijn rol als 

docent zie ik 

als volgt...

Ik zou de 

werkwijze op 

mijn opleiding 

als volgt om-

schrijven...

Studenten

2 Studulski en Miedema hebben een publicatie waarin 
zij de onderwijsmodellen beschrijven. Deze is alleen 
verkrijgbaar tijdens de studiedag.
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• een andere invulling geven aan de rol van 
de docent (meer dan kennisoverdracht),

• op een andere manier aandacht besteden 
aan zorg en ondersteuning

 (Miedema, Studulski, 2015). 

Parallel aan ontwikkelingen in de maatschap-
pij, worden onderwijsmodellen aangescherpt 
en doorontwikkeld. De huidige maatschappij 
vereist dat de doorontwikkeling van onder-
wijsmodellen is gericht op de voorbereiding 
op een arbeidsmarkt waar vaardigheden als 
creativiteit, goede informatievaardigheden, 
flexibiliteit en technologische kennis van 
groot belang zijn. 

Wat is het beste onderwijsmodel?

Stel je het volgende voor: je komt een grote 
praktijkruimte binnenlopen, waar een 
gemêleerde groep studenten van verschil-
lende bouwopleidingen, uit verschillende 
leerjaren en van verschillende opleidingsni-
veaus aan het werk is. De studenten 
werken individueel of samen aan opdrach-
ten. Er zijn meerdere docenten aanwezig, 
deels afkomstig uit de bouwsector, die de 
studenten ondersteunen bij hun leerpro-
ces. Er is geen ‘les’ in de traditionele zin van 
het woord. Elke student volgt zijn of haar 
eigen leerroute met praktijkopdrachten en 
theorie. Er is geen sprake van chaos of 
onduidelijkheid, want de studenten hebben 
ieder voor zich een strak schema, dat voor 
regelmaat en structuur zorgt. 

Dit bestaande team van opleidingen 
Bouwkunde ontwikkelde en implementeer-
de een succesvolle tussenvorm van 
‘Teamonderwijs Op Maat’ en ‘het Netwerk-
concept’. Teamonderwijs Op Maat (TOM) 

(http://teamonderwijs.nl) staat voor een 
aanpak waarbij verschillende professionals 
verantwoordelijk zijn voor een groep 
studenten. Bij het Netwerkconcept 
(www.netwerkschool.nl) werken studenten 
middels modulair onderwijs op flexibele 
tijden aan hun individuele leerwensen.

En het werkt! In dit praktijkvoorbeeld is het 
onderwijsmodel stukje bij beetje ontwikkeld 
en ingevoerd. Doordat het team het model 
zelf heeft ontwikkeld, zijn zowel de docenten 
als de studenten zich bewust van hun manier 
van werken. Door werkwijzen uit te proberen, 
is het model steeds meer afgestemd op de 
studenten en op het werkveld. Zo wordt er 
steeds meer maatwerk geleverd.

Is dit het beste onderwijsmodel? Ja! Voor deze 
studenten, met deze achtergrond, in deze 
opleiding en in deze regio, is dit momenteel 
het beste onderwijsmodel. De vraag is niet 
wat het beste model is, maar welk model het 
beste past bij de studenten, bij de huidige 
maatschappij en bij de betreffende beroeps-
richting. 

Ruimte voor maatwerk

Een goed onderwijsmodel biedt ruimte voor 
maatwerk. Omdat het mbo, aldus de Onder-
wijsraad “een zeer breed geschakeerd terrein 
is dat verschillende doelgroepen bedient en 
verschillende functies uit voert” (Onderwijs-
raad, 2009, p7), vereist dit vooraf een gede-
gen analyse. De achtergrondkenmerken van 
studenten zijn immers verschillend. Zo 
verschillen bijvoorbeeld het opleidingsniveau 
van de ouders, de thuissituatie, het geboorte-
land van de deelnemer en de ouders, de 
samenstelling van het gezin en de sekse. 
Daarnaast hebben studenten verschillende 
leerstijlen, leerwensen, motivaties en gedra-
gingen. Uit onderzoek van De Bruijn & 
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Leeman (2011) blijkt bijvoorbeeld dat hun 
leerbehoeften behoorlijk uiteenlopen: 
sommige studenten leren het beste door te 
doen, terwijl anderen eerst begrippen en 
inzicht willen verwerven. Ook de mate van 
zelfstandigheid verschilt; sommige studenten 
werken graag zelfstandig; anderen hebben 
meer hulp van een docent of een andere 
expert nodig. 

Neem bijvoorbeeld het kwalificatieniveau: is 
het verrassend dat probleemgestuurd 
onderwijs niet (altijd) slaagt bij opleidingen 
van niveau 1 en 2? Het onderzoek ‘Kenmer-
kend mbo’ van Hiteq (Groeneveld & Van 
Steensel, 2009) laat zien dat het zinvol is dat 
de docent zijn handelen goed afstemt op de 
verschillende kwalificatieniveaus. Studenten 
van de verschillende kwalificatieniveaus 
verschillen expliciet in de manier waarop zij 
leren en informatie verwerken en hebben 
verschillende werk- en beroepsbeelden. Bij 
studenten op niveau 2 is investeren in een 
interpersoonlijke relatie meer voorwaardelijk 
voor een goed leerproces dan bij deelnemers 
op niveau 3 en 4 (Groeneveld & Van Steensel, 
2009; Lesterhuis, 2010; Glaudé en van Eck, 
2012; Groenenberg & Hermanussen, 2012). 
Ook hebben niveau 2-studenten meer moeite 
met zelfstandig werken dan studenten van 
niveau 3 en 4. Omdat studenten van niveau 2 
in mindere mate in staat zijn om een beroep 
te doen op executieve functies zoals zelfstu-
ring, is probleemgestuurd onderwijs voor 
deze studenten niet het meest geschikte 
onderwijsmodel. Dit model doet immers een 
groot beroep op zelfstandigheid. 

Belangrijkste vragen

Wanneer slaagt een onderwijsmodel? 
Waarom ziet men het onderwijsconcept van 
TOM als succesvol en is er kritiek op pro-
bleemgestuurd onderwijs bij niveau 2? Niet 

omdat TOM dé oplossing is, maar omdat 
teams die met dit onderwijsmodel werken 
zich bewust zijn van hun handelen en precies 
kunnen uitleggen waarom zij dit model 
gebruiken.

De belangrijkste vragen die een opleidings-
team zichzelf moet stellen bij het aanscher-
pen of (door)ontwikkelen van een onderwijs-
concept zijn daarom: ‘Weten we wat we 
doen? Waarom doen we wat we doen? 
Kunnen we dat 
uitleggen?’ 
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Kiezen voor een passend 
onderwijsmodel

Onderwijsmodellen in kaart gebracht

Tessa van Velzen en Frank Studulski

Op basis waarvan kiezen opleidingen voor een bepaald onderwijsmodel? 
Verschillende zaken spelen daarbij een rol, zoals kenmerken van de studenten-
populatie, maar ook de eisen die het model stelt aan docenten en aan de 
organisatie. Ter inspiratie presenteren Tessa van Velzen en Frank Studulski 
verschillende onderwijsmodellen.

Welk onderwijsmodel past bij uw studenten? 
Bij het kiezen van een geschikt onderwijsmo-
del spelen verschillende overwegingen een 
rol. Centraal staat de studentenpopulatie: wat 
karakteriseert de studenten? Wat motiveert 
hen en hoe leren zij? Het model ‘Natuurlijk 
leren’ bijvoorbeeld, gaat ervan uit dat iedere 
jongere intrinsiek gemotiveerd is om te leren. 
In een rijke leeromgeving leert iedere jongere 
volgens een eigen leerroute. Een aantrekkelijk 
concept en tegenhanger van het ‘traditionele 
onderwijs’. Maar in hoeverre past dit onder-
wijsmodel bij studenten van niveau 2, die 
vaak juist meer sturing, begeleiding en 
regelmaat nodig hebben?

Naast de kenmerken van de studentenpopu-
latie, spelen andere vragen een rol: wat past 
bij ons docententeam? Biedt het model 
ruimte voor maatwerk? Is het eigentijds? 

En niet onbelangrijk: wat vraagt het model 
van het klassenmanagement en van de 
organisatie? 

Sterrenschool

Ter inspiratie beschrijven we hieronder een 
aantal onderwijsmodellen. Veel van deze 
modellen zijn ontstaan en ontwikkeld in het 
basisonderwijs. Dat deze modellen ook een 
inspiratiebron kunnen zijn voor het mbo, laat 
het voorbeeld van de Sterrenschool zien. Dit 
onderwijsmodel werkt met gepersonaliseerde 
leerreizen in plaats van een jaarklassensys-
teem. De Sterrenschool is het hele jaar open, 
van 7 tot 7.

Veel elementen van de Sterrenschool zien we 
terug in het concept van de Netwerkschool, 
dat in 2010 op vijf mbo-instellingen is 
ingevoerd. Ook de Netwerkschool is het hele 
jaar open. 
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Studenten en medewerkers nemen in overleg 
vakantiedagen op en, net zoals leerlingen in 
de Sterrenschool gepersonaliseerde leerrei-
zen maken, volgen studenten op de Netwerk-
school hun eigen modules. 

Wat specifiek is voor de Netwerkschool, is dat 
er intensief wordt samengewerkt met het 

bedrijfsleven, met de omgeving en met 
oud-studenten. Ook ligt de nadruk op het 
maatschappelijk rendement; studentenbedrij-
ven leveren diensten aan de omgeving van de 
school. Hoewel aangepast aan de context en 
de studentenpopulatie van het mbo, hebben 
de Sterrenschool en de Netwerkschool 
dezelfde uitgangspunten.
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Veelgebruikte onderwijsmodellen

Het model in 
een notendop

Wat kenmerkt 
het model?

Wat vraagt het model 
van de student?

Wat vraagt het model 
van de docent?

Kun je maatwerk 
leveren met het 
model?

Sluit dit model 
aan bij de huidige 
tijdsgeest?

Wat vraagt dit 
model aan klassen-
management?

Voor welke doelgroep 
is dit model passend?

Onderwijsmodel

• Probleem als startpunt voor leren
• Samenwerking
• Evaluatie leerproces, praktijkgericht

Een probleem, vraag of puzzel is het 
startpunt voor leren. Met begeleiding 
van docenten en in samenwerking 
met andere studenten vergaren 
studenten kennis door bij de pro-
bleembenadering vaste stappen te 
doorlopen. 

• Vermogen tot samenwerken
• Kritisch denken
• Reflectie

Docenten begeleiden studenten in 
het kritisch denken en informatie 
zoeken om een probleem op te 
lossen. Er zijn geen ‘losse’ vakken; 
het leren is een integraal geheel.

Probleemgestuurd leren biedt 
mogelijkheden om te differentiëren 
naar tempo en niveau. De complexi-
teit van het probleem en de oplos-
sing ervan kunnen variëren, net als 
de intensiteit van de begeleiding. 

Het model doet een beroep op 
creativiteit, kritisch redeneren en 
informatievaardigheden. 

Integratie van leereenheden, goede 
ICT, grote flexibele ruimtes om te 
werken. 

Studenten die zelfstandigheid 
aankunnen.

Probleemgestuurd leren

• Klassendoorbrekend
• Betekenisvol actief leren
• Verschillende leergroepen
• Wisselende sturing docent-student

Verschillende professionals zijn gezamen-
lijk verantwoordelijk voor een groep 
studenten. Studenten leren naar eigen 
vermogen en in hun eigen tempo.

Grote mate van zelfstandigheid 

Teamteaching: een groep docenten en 
assistenten is verantwoordelijk is voor een 
groep studenten. De docenten hebben 
verschillende functies en worden ingezet 
op hun kwaliteiten en competenties. TOM 
vereist flexibele docenten met coachings-
vaardigheden. 

TOM biedt de mogelijkheid om studenten 
te groeperen op ontwikkelingsniveau in 
plaats van op leeftijd. Door heterogeen te 
groeperen, kan meer maatwerk worden 
geleverd. Door meerdere docenten in te 
zetten op één groep studenten, is individu-
ele aandacht mogelijk.

Uitgangspunt is dat de informatiemaat-
schappij vereist dat studenten zelfstandi-
ger omgaan met informatie. ICT speelt een 
grote rol in het onderwijsproces. 

Het model vereist een goed studenten-
volgsysteem om overzicht te houden op 
het leerproces van elke student. Daarnaast 
vereist het een goed werkend ICT-systeem 
en ruime mogelijkheden in de huisvesting. 

Studenten die zelfstandigheid aankunnen. 

TOM Teamonderwijs op maat

MBOnderwijs 17
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Inspiratie uit het basisonderwijs

Het model in een 
notendop

Wat kenmerkt het 
model?

Wat vraagt het model 
van de student?

Wat vraagt het model 
van de docent?

Kun je maatwerk 
leveren met het 
model?

Sluit dit model aan bij 
de huidige tijdsgeest?

Wat vraagt dit model 
aan klassenmanage-
ment?

Voor welke doelgroep 
is dit model passend?

Onderwijsmodel

• Aandacht voor de groep in plaats 
van het individu.

• Zelfsturend leren.
• Eigen leerroute.
• Inhoudelijke differentiatie.

Uitgangspunt van de werkwijze is 
het perspectief van de dynamiek 
van de groep. 

• Vermogen tot samenwerken.
• Zelfsturend leren.

• Groepsproces aansturen.
• Interactie met een groep.
• Oog voor groepsdynamiek.
• Competent in: het toepassen van 

coöperatieve werkvormen, effectief 
instructiemodel, interactie met een 
groep en een consequent gebruik 
van een beloningsstructuur. 

GDO is ontwikkeld om invulling te 
geven aan effectief differentiëren in 
een klassikale setting, zonder extra 
individuele begeleiding. Dit lukt 
alleen als de docent in staat is om 
de dynamiek van de groep goed te 
leiden.

Focus op samenwerking.
Aandacht voor differentiatie.

Het model vraagt geen extra aanpas-
singen binnen de klassikale setting. 

Het model vereist een vaste groeps-
samenstelling. 

GDO Groepsdynamisch onderwijs

• Het hele jaar open, van 7 tot 7.
• Leren in één klimaat (bijvoorbeeld 

VVE en school gekoppeld).
• Maatwerk.
• Nadruk op. basisvaardigheden (taal, 

rekenen, lezen).

De Sterrenschool werkt met geperso-
naliseerde leerreizen in plaats van een 
jaarklassensysteem. Het is gericht op 
brede (talent)ontwikkeling van 
kinderen.

• Flexibiliteit.
• Zelfstandigheid.

• Flexibiliteit in tijd en begeleiding.
• Samenwerking met andere partijen 

(kinderen leren in één klimaat).

Door individuele leerreizen, werken 
leerlingen in hun eigen tempo en in 
hun eigen leerstijl.

Leren vindt niet alleen plaats op 
school.
Maatwerk door individuele leerroutes.

Beroep op ICT, goed leerlingvolgsys-
teem (leerreizen per leerling).

Alle doelgroepen.

Sterrenschool
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Internationale inspiratie

Het model in een 
notendop

Wat kenmerkt het 
model?

Wat vraagt het model 
van de student?

Wat vraagt het model 
van de docent?

Kun je maatwerk 
leveren met het 
model?

Sluit dit model aan bij 
de huidige tijdsgeest?

Wat vraagt dit model 
aan klassenmanage-
ment?

Voor welke doelgroep 
is dit model passend?

Onderwijsmodel

• Nooit antwoorden geven.
• Leren is magic.
• Student bepaalt leerinhoud.
• Modulen en workshops.

Studenten voeren projecten uit, die 
aansluiten bij de interesses van 
iedere groep en iedere student. 

• Willen leren.
• Zelf op zoek gaan naar antwoorden.
• Zicht op het eigen leerproces.

Docenten zijn of tutor (mentor) of 
masters (vakdocenten). De docenten 
zijn in staat om te werken met een 
levend curriculum (flexibiliteit).

Studenten leren dat wat zij willen 
leren. 

Studenten worden uitgedaagd 
beslissingen te nemen, samen te 
werken en iets nieuws te ontwerpen. 
Creativiteit en ontdekkracht worden 
gestimuleerd.

Flexibel curriculum, beschikbaarheid 
van goede ICT.

Creatieve sector, basis- en voortgezet 
onderwijs (minder afhankelijk van 
beroepseisen).

Lumiar (Brazilië)

• Onderwijs persoonlijk maken.
• Sterke ouderbetrokkenheid.
• Buitenschoolse leersituaties.
• Persoonlijk leerplan.

Het onderwijs is gekenmerkt door klein-
schaligheid, persoonlijke aandacht en een 
aantal samenhangende onderwijskenmer-
ken.

Werken volgens een persoonlijk leerplan.

De docent heeft veel verschillende rollen: 
instructeur, persoonlijk begeleider, 
loopbaancoach. Daarnaast moet de 
docent goed kunnen samenwerken met 
familie van de studenten.

Door de individuele aandacht en het 
persoonlijke leerplan is er ruimte voor 
maatwerk.

Het onderwijs richt zich op empirisch en 
kwantitatief redeneren, communicatie, 
sociaal redeneren en persoonlijke kwalitei-
ten. 

Kleine klassen realiseren van maximaal 15 
studenten. Buitenschoolse projecten 
organiseren (twee dagen per week werkt 
de student in een buitenschools project).

Studenten die veel zorg en aandacht nodig 
hebben. 

Big Picture School (VS)
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Indeling onderwijsmodellen

Vrije school
Dalton
Jenaplan
Montessori
Freinet
Groepsdyna-
misch onderwijs
EGO, OGO, PGO, 
Reggio Emilia

Op basis van 
mensvisie

Op basis van 
didactische 
uitgangspunten

Leertijdver-
lenging

Organisa-
torische 
modellen

Internationale 
voorbeelden

International 
Primary Curricu-
lum
O4NT
Gardner- 
meervoudige 
intelligentie
UNESCO
VierKeerWijzer
Sociocratische 
onderwijs
BAS
Krachtig leren
21ste-eeuwse 
vaardigheden 
Sudbury
Vakcolleges
Technasium, 
Entreprenasium, 
Econasium

Brede school
Integraal 
kindcentrum
Kopklassen
Onderwijstijd
verlenging
Brede school 
academie
Zomerscholen
Voorschoolse 
educatie

SlimFit 
Teamonderwijs 
op maat
Sterrenschool
Gemeenschap 
van scholen en 
coöperatie van 
scholen
Natuurlijk leren

Kunskapsokalan 
(Zweden)
Big Picture 
Schools
Het Finse model
KIPP scholen (VS)
Lumiar (Brazilië)
Onderwijs in 
Singapore
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Veel opleidingsteams zijn druk bezig met de 
nieuwe kwalificatiestructuur en de nieuwe 
keuzedelen. Opleidingen moeten het onder-
wijs zó inrichten, dat voortdurende vernieu-
wing van de onderwijsinhouden mogelijk is. 
En dan zijn er nog verschillende trends: 
maatwerk leveren, Passend Onderwijs, een 
eigentijds curriculum en aangescherpte 
kwaliteitseisen van de inspectie. Elke oplei-
ding integreert al deze vernieuwingen in haar 
aanbod. In toenemende mate wordt dat 
aanbod niet meer alleen bepaald door de 
beroepsinhouden, maar ook door het 
onderwijsconcept, de onderwijskundige kant 
van de opleiding. Eigentijdse beroepsinhou-
den vragen om een eigentijds onderwijsaan-
bod. Dat begint bij meer inzicht in het eigen 
onderwijsaanbod.

Voorwaarden

Hoe breng je de onderwijskundige kant van 
het onderwijsaanbod van een opleiding in 
kaart? Voordat we ingaan op deze vraag, 
bespreken we eerst enkele randvoorwaar-
den.

Om een opleiding scherp te karakteriseren, is 
het nuttig om deze te vergelijken met andere 
opleidingen in allerlei beroepsrichtingen, met 
verschillende onderwijsconcepten, in verschil-
lende regio’s en met verschillende studenten-
populaties. Door verschillen en overeenkom-
sten in kaart te brengen, ontstaat een 
genuanceerd beeld van de eigen opleiding.

Om een afgewogen profiel van de opleiding 
te maken, is bovendien enige afstand nodig. 
In de perceptie van een waarnemer die nauw 
betrokken is bij de opleiding, kunnen immers 

Een profiel maken van 
elke opleiding 

De MBO-Radar

Irma Miedema

In hoeverre sluit de opleiding aan bij de behoeften van studenten? Voldoet het 
aanbod van de opleiding aan de vragen van studenten? De MBO-Radar helpt 
antwoorden te vinden op deze vragen. Met de radar wordt een profiel van de 
opleiding gemaakt. Als de instelling meerdere opleidingen op deze manier 
profileert, kunnen opleidingen goed met elkaar worden vergeleken.
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“Voor een scherpe 

karakterisering, is het 

nuttig om de opleiding 

te vergelijken met 

andere opleidingen”

historie, belangen en emoties een rol spelen. 
Als er beleidsbeslissingen zullen worden 
genomen op basis van het profiel van de 
opleiding, is de blik nodig van een ervaren 
(met een ruim referentiekader) en deskun-
dige (met onderwijskundige kennis) buiten-
staander. Deze deskundige kan hierbij 
gebruikmaken van de MBO-Radar, een 
instrument waarmee je informatie van de 
opleidingen kunt verzamelen, ordenen en 
erover kunt rapporteren. 

Sardes heeft de afgelopen tien jaar veel 
ervaring opgedaan met het maken van 
profielen van scholen, opleidingen en 
voorzieningen, zowel in het primair, voortge-
zet en (voortgezet) speciaal onderwijs als in 
het mbo. In een pilot in 2012 heeft Sardes 
haar werkwijze om scholen in kaart te 
brengen in opdracht van de MBO Raad 
uitgeprobeerd bij een aantal mbo-opleidin-
gen. Op basis van deze pilot en de daaropvol-
gende toepassingen in de praktijk van 

tientallen opleidingen, is het model afge-
stemd op de actuele situatie in het mbo. De 
MBO-Radar is hiervan het resultaat. De radar 
brengt vijf domeinen van de onderwijskun-
dige kant van een opleiding in kaart.

Domein 1: diversiteit studentenpopulatie

De MBO-Radar brengt de onderwijskundige 
kant van een opleiding in beeld: hoe gaat de 
opleiding (het ‘aanbod’) om met de onderwijs-
behoeften van de student (de ‘vraag’)? De 
‘vraag’ wordt bepaald door: welke onderwijs-
behoeften hebben de studenten? Dat is niet 
in elke opleiding hetzelfde. De diversiteit in 
onderwijsbehoeften van een studentenpopu-
latie hangt samen met een aantal kenmerken, 
zoals achtergrondkenmerken (sociaal-econo-
mische achtergrond, thuistaal) en schoolse 
kenmerken (leerstijl, mate van zelfsturing). 
Deze kenmerken van studenten bepalen de 
positie van de opleiding op wat wij in het 
model ‘domein 1’ noemen: diversiteit van de 
studentenpopulatie.
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Tegenover deze ‘vraag’, brengt de MBO-Radar 
vier domeinen in kaart die samen een beeld 
geven van wat de opleiding te bieden heeft:

Domein 2:  De ruimte voor maatwerk   
 binnen het onderwijsconcept.
Domein 3:  De beschikbaarheid van extra   
 voorzieningen voor individuele  
 studenten.
Domein 4:  De borging van de (individuele)  
 begeleiding van studenten in de  
 organisatie van de opleiding.
Domein 5:  De intensiteit en de omvang van  
 de samenwerking met anderen  
 in het onderwijs.

Domein 2: ruimte voor maatwerk

In hoeverre biedt het onderwijsconcept 
ruimte voor maatwerk? Een team dat volledig 
afhankelijk is van de lesmethode en gebruik-
maakt van een onderwijsconcept waarbij elke 
student tegelijkertijd, op dezelfde manier met 
hetzelfde bezig is, is niet flexibel en biedt 
weinig ruimte voor maatwerk. Deze werkwijze 
komt niet tegemoet aan verschillen tussen 
studenten in niveau, ervaring, tempo, leerstijl, 
en interesses.

Dat is wel het geval bij teams die het onder-
wijs zelf ontwerpen en de lessen zodanig 
inrichten, dat elke student een groot deel van 
de lestijd werkt op zijn eigen niveau en in zijn 
eigen tempo. Studenten maken gebruik van 
eigen ervaringen en interesses en hebben 
gelegenheid om het onderwijs te volgen in 
hun eigen leerstijl. Zo’n onderwijsteam biedt 
veel ruimte aan verschillen tussen studenten.

Domein 3: extra voorzieningen

Er zijn studenten die extra ondersteuning 
nodig hebben. De opleiding heeft daarvoor 
voorzieningen, zoals: 
• meer ‘handen’ om studenten extra aan-

dacht te kunnen geven,
• speciale onderwijsmaterialen, bijvoorbeeld 

voor studenten met dyslexie of slechtho-
rende studenten,

• bijzondere ruimtelijke voorzieningen, 
bijvoorbeeld een rustruimte of rolstoeltoe-
gankelijkheidsvoorzieningen,

• specialistische expertise, bijvoorbeeld om 
te begrijpen hoe de student de sociale 
omgeving ervaart of om een medicijnen-
protocol in te oefenen,

• samenwerking met (zorg)partners buiten 
het onderwijs, bijvoorbeeld met jeugdzorg 
of een revalidatiekliniek.

De voorzieningen richten zich met name op 
studenten voor wie Passend Onderwijs is 
ingericht, maar kunnen ook andere studen-
ten ten goede komen. Belangrijke vraag bij de 
inzet van deze voorzieningen is of de voorzie-
ningen zin hebben wanneer het onderwijs-
concept weinig ruimte biedt voor maatwerk 
(domein 2).

Domein 4: borging

Wanneer er sprake is van onderwijs op maat, 
zijn er binnen een groep meerdere onderwijs-
trajecten. In het uiterste geval zijn er zelfs net 
zoveel onderwijstrajecten als er studenten 
zijn. Het is dan van groot belang dat er een 
goed overzicht beschikbaar is van de plannin-
gen, de bezigheden en van de voortgang van 
de studenten. Het is noodzakelijk dat deze 
informatie is geborgd in een toegankelijk en 
goed werkend systeem. Ook de begeleiding 
van studenten vereist een in beleid vastge-
legde, planmatige werkwijze met bijbeho-
rende procedures en protocollen.

Domein 5: samenwerking

Een opleiding is geen eiland. Elke mbo-oplei-
ding maakt deel uit van een Vakschool, een 
ROC of een AOC. Vrijwel alle mbo-opleidingen 
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bestaan ook elders in het land. Er is dus veel 
met elkaar te delen en veel van elkaar te 
leren. Denk bijvoorbeeld aan studenten van 
een opleiding ICT-beheer die in hun praktijk-
opdrachten werk doen voor de opleiding  
economie die toevallig is gehuisvest in een 
nabij gelegen gebouw. Of de opleiding horeca 
of eventmanagement die wordt betrokken bij 
eindpresentaties van andere opleidingen. Een 
sterk netwerk waarmee de opleiding samen-
werkt, is een belangrijk onderdeel van het 
profiel.

We brengen de vijf domeinen in een radar-
grafiek in beeld:

Er zijn verbanden tussen de vijf domeinen 
van het profiel. Zo zegt de diversiteit van de 
studentenpopulatie (1) iets over de noodzaak 
van maatwerk (2) en hangt de effectiviteit van 
extra voorzieningen (3) samen met het 
onderwijsconcept (2).

Elk domein van het profiel is weergegeven op 
een vijfpuntschaal in een van de punten van 
bovenstaande vijfhoek: van ‘beperkt’ (dichtbij 
het centrum van de vijfhoek) tot ‘ruim’ (aan 
de buitenrand van de vijfhoek). Deze visuali-
satie functioneert als ‘radar’ voor opvallende 
kenmerken van het profiel en maakt vergelij-
king van profielen inzichtelijk. Het profiel kent 
in zichzelf geen ‘wenselijke’ vorm; wat 
wenselijk is bepaalt de onderwijsorganisatie 
zelf. 

De schaalwaarden zijn ordinaal. Dat wil 
zeggen dat de positionering alleen iets zegt 
over ‘meer of minder’ binnen het domein. Het 

is dus niet zo dat een positie op 
de vierde lijn vanaf het centrum 
van de radar ‘twee keer zo ruim 
is’ als een positie op de tweede 
lijn vanaf het centrum. Boven-
staande grafiek geeft een 
willekeurig profiel weer.

Opleidingen vergelijken

Hierboven stelden we dat de 
waarden in de grafiek lopen van 
‘beperkt’ (dichtbij het centrum 
van de vijfhoek) naar ‘ruim’ (aan 
de buitenrand van de vijfhoek). 
Wat is beperkt en wat is ruim? 
Het is een mogelijkheid om alle 
opleidingen van een mbo-orga-
nisatie te bekijken, per domein 
de spreiding tussen de opleidin-
gen in ogenschouw te nemen, en 

vervolgens de vijf punten op elk domein een 
waarde toe te kennen. Door elke opleiding in 
een radargrafiek volgens deze waarden te 
positioneren, kunnen alle opleidingen binnen 
de mbo-instelling onderling worden vergele-
ken. Voordeel hiervan is dat de verschillen 
tussen de opleidingen duidelijk worden 
weergegeven.

diversiteit studentenpopulatie

ruimte voor 
maatwerk 
binnen het 
onderwijs-
concept

beschikbaarheid 
extra voorzieningen

mate van borging 
van de begeleiding 
in de organisatie 
van de opleiding

intensiteit 
en omvang 
samenwer-
king in het 
onderwijs

MBO - Radar

1

25

4 3
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Ook is het mogelijk om een opleiding te 
positioneren in vergelijking met een groot 
aantal opleidingen verspreid over het land. 
Dit is een aantrekkelijke optie als je wilt weten 
hoe de opleiding het doet in vergelijking met 
zo veel mogelijk andere opleidingen. Bij een 
mbo-organisatie met veel opleidingen zullen 
de resultaten van beide benaderingen elkaar 
vermoedelijk niet veel ontlopen.

Om de MBO-Radar uit te voeren, wordt de 
opleiding gedurende een dag bezocht. Door 
een groepsinterview met sleutelfiguren en 
observaties in lessen of andere onderwijssitu-
aties ontstaat een beeld van de feitelijke 
situatie in de praktijk van alledag (en dus niet 
van de gewenste situatie of van beleidsma-
tige verwachtingen of afspraken). Om een 
beeld te krijgen van de opvattingen en ambities 
van het team, wordt aan de hand van 
stellingen een gesprek gevoerd met (een 
representatie van) het team. De verzamelde 
informatie is de basis voor de positionering 
van de opleiding in de radargrafiek.

Opbrengsten

Door de uitvoering van de MBO-Radar heeft 
een opleiding een basis voor:
• gedachtenontwikkeling over mogelijke 

versterking van het profiel,
• onderbouwing van beleidskeuzes,
• communicatie en verantwoording.

Wanneer een mbo-organisatie een radar 
uitvoert op al haar opleidingen, kunnen de 
radarprofielen van de opleidingen naast 
elkaar worden gelegd. Dit biedt:
• vergelijkbaarheid tussen de opleidingen, als 

basis voor het gesprek over de onderwijs-
kundige kant van het opleiden,

• inzicht in de stand van zaken, als basis voor 
onder meer beleidskeuzes of het formule-
ren van ambities,

• een model om actuele ontwikkelingen met 
elkaar te verbinden.

Deze korte schets van MBO-Radar kunt u 
gebruiken om eens op een andere manier 
naar uw opleiding(en) te kijken. Waar staan 
de opleidingen op de domeinen? Past het 
aanbod van elke opleiding bij de diversiteit 
aan vragen van de studenten? Waarin 
verschillen opleidingen? Welke opleidingen 
springen eruit? 
Het volgende artikel ‘Onderwijs dat past, 
wordt gewoon weer onderwijs’ beschrijft een 
voorbeeld van de toepassing van de MBO-
Radar bij ROC Leeuwenborgh.

“Zelfkennis is 

het begin van 

alle wijsheid”

MBOnderwijs 25



Sardes Special • nummer 17 • november 201526

“Als je aan één 

hoekje trekt, 

gaat het overal 

bewegen”
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In het mbo heeft de invoering van Passend 
Onderwijs per augustus 2014 een eigen 
invulling gekregen. De leerlinggebonden 
financiering (LGF) heeft plaatsgemaakt voor 
de verplichting van mbo-instellingen om te 
beoordelen of een student extra begeleiding 
en ondersteuning nodig heeft. 

Smal of breed

Uit het eerste evaluatieonderzoek naar de 
invoering van Passend Onderwijs in mbo-
instellingen blijkt dat er opvallende verschil-
len zijn. De onderzoekers maken onderscheid 
tussen instellingen die voor een smalle en 
instellingen die voor een brede invulling van 
Passend Onderwijs hebben gekozen. De 
smalle invulling is een voortzetting van de 
LGF-lijn en is met name gericht op jongeren
met een beperking. Instellingen die een brede 

insteek kiezen, verlaten deze doelgroepbena-
dering en gaan na welke individuele studen-
ten behoefte hebben aan extra ondersteu-
ning.3 

Organisatorisch komt het er grofweg op neer 
dat de uitvoering van extra ondersteuning 
bij een ‘smalle’ invulling van Passend Onder-
wijs bij een gespecialiseerde afdeling (bijv. 
studie en handicap) ligt. In instellingen met 
een brede benadering ligt het accent op 
ondersteuning in de klas en in de stage. Met 
deze laatste vorm wordt een groter appèl 
gedaan op de kwaliteit en de inzet van de 
opleidingsteams.

Onderwijs dat past, 
wordt gewoon weer onderwijs

De brede opvatting op 
Passend Onderwijs van ROC Leeuwenborgh 

Paul Kooiman

De Limburgse mbo-instelling Leeuwenborgh heeft gekozen voor een brede 
opvatting van Passend Onderwijs, niet alleen omdat dit beter aansluit bij de 
bestaande zorgstructuur, maar vooral ook omdat het een extra stimulans is om 
het onderwijs goed onder de loep te nemen. Fia Louvenberg, de projectleider 
Passend Onderwijs van Leeuwenborgh, vertelt hoe Passend Onderwijs door-
loopt in een brede onderwijsontwikkeling.

3  Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt / ITS; 
Passend Onderwijs MBO van start, 2015, Radboud 
Universiteit Nijmegen, p. 11 – 25. 
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Visie ontwikkelen

De invoering van Passend Onderwijs is door 
Leeuwenborgh ingeweven in het brede 
streven naar een hoge onderwijskwaliteit, 
waarmee de instelling vanaf 2013 voluit aan 
de slag is gegaan. Het was een zoekproces 
met vallen en opstaan, waar betrokkenen 
binnen en buiten de instelling aan meewerk-
ten. Dat leidde tot een breed gedragen visie 
op het onderwijs.4

Projectleider Fia Louvenberg kreeg de 
opdracht om op basis van deze visie concrete 
kaders te formuleren die aangeven waaraan 
het onderwijs en de daarbij benodigde 
ondersteuning van studenten minimaal 
moeten voldoen. Louvenberg ziet de vorming 
van een onderwijsvisie als een systeemop-
gave: “Als je aan één hoekje trekt, gaat het 
overal bewegen”, zegt ze. “Visie, kwaliteit en 
competenties van onderwijsgevenden 
hebben alles met elkaar te maken.”

Het is eind 2013, ROC Leeuwenborgh zoekt 
naar een nieuwe visie op onderwijs als basis 
voor een strategie voor de komende jaren. In 
het verlengde daarvan wil Leeuwenborgh 
eigen normen formuleren voor onderwijs-
kwaliteit. Het antwoord op de vraag wat de 
minimale eisen zijn waaraan het onderwijs en 
de begeleiding moeten voldoen, geeft 
opleidingsteams een kader, houvast voor de 
verdere ontwikkeling van de opleiding. Het 
gewenste kader beschrijft welke onderwijs-
kwaliteit tenminste wordt verwacht.

Nulmeting

Al snel blijkt dat het lastig is om dergelijke 
kwaliteitseisen te formuleren. De projectlei-
der komt met de opleidingsmanagers 
overeen om eerst te inventariseren hoe de 
opleidingen ervoor staan. Er komt een 

nulmeting. In dezelfde periode staat de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs voor 
de deur. Deze schrijft voor dat elke opleiding 
moet beschikken over een ondersteunings-
profiel, waarin de opleiding aangeeft welke 
ondersteuning zij haar studenten kan bieden 
en wat de grenzen van de ondersteuning zijn. 
Het opstellen van het ondersteuningsprofiel 
wordt gekoppeld aan de nulmeting. Sardes 
krijgt de opdracht om alle opleidingen te 
bezoeken en van elke opleiding een profiel te 
maken op basis van documenten, interviews 
en observaties in de lessen (zie het voorgaan-
de artikel ‘Een profiel maken van elke 
opleiding’).

“De kans bestond dat de opleidingen die 
audits zouden opvatten als een inspectiebe-
zoek”, aldus Louvenberg, gevraagd naar de 
ervaringen tijdens die bezoeken. “We hebben 
daarom benadrukt dat het hier ging om de 
inhoud; we noemden het niet voor niets een 
nulmeting. De centrale vraag was immers: 
hoe staan we er op dit moment voor? De 
meting was uitdrukkelijk niet bedoeld om na 
te gaan of de opleiding het wel goed genoeg 
doet.” 

De audits worden binnen de meeste opleidin-
gen goed ontvangen. De teams krijgen tijdens 
de bezoeken alle aandacht en ruimte om hun 
eigen verhaal te vertellen. “Ook bleek,” zo 
vertelt Louvenberg, “dat de opleidingen zich 
goed konden herkennen in de rapportages 
van de auditoren.”

In het rapport van elke opleiding zijn de 
ondersteuningsmogelijkheden van de 
betreffende opleiding grafische weergegeven. 
Dit roept nogal wat vragen op, omdat de 
toelichting als summier wordt ervaren. 
Daarom wordt er een bijeenkomst georgani-

4  ROC Leeuwenborgh, Strategisch Meerjarenplan 2015-201, 2015, Maastricht
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seerd voor de opleidingsmanagers, waar de 
rapporten worden toegelicht.

Basisprofiel opstellen

De nulmeting is een begin. Volgende stap is 
om op basis van de nulmeting een basispro-
fiel op te stellen. In het basisprofiel staan de 
eisen waaraan het onderwijs en de begelei-
ding van elke opleiding in ieder geval moeten 
voldoen. Het wordt een profiel met tien 
kenmerken. 

Het basisprofiel wordt vastgesteld door het 
CvB. De opleidingsmanagers krijgen de 
opdracht om samen met hun team een 
‘profiel-ontwikkelplan’ op te stellen, waarin zij 
vastleggen hoe de opleiding aan het basispro-
fiel voldoet of gaat voldoen. Het basisprofiel 
van Leeuwenborgh is geen uitgewerkt model. 
Elke opleiding bepaalt zelf welk onderwijs 
past bij haar studenten, bij de beroepsrich-
ting, bij de regio en bij het opleidingsteam. 
Het is maatwerk. Maar niet alles kan: het 
basisprofiel beschrijft aan welke eisen het 
onderwijs moet (gaan) voldoen.

Voor Louvenberg is het vanzelfsprekend dat 
het basisprofiel, de minimale standaard van 
ROC Leeuwenborgh, niet op zichtzelf staat. 
“Het is een rode draad, die de opleidingen 
kunnen gebruiken om ook andere ontwikke-
lingen in te bedden.” Ze denkt daarbij aan de 
nieuwe kwalificatiestructuur voor het mbo die 
in 2016 wordt ingevoerd, aan het vernieuwde 
toezichtkader van de Inspectie van het Onder-
wijs en aan gepersonaliseerd leren met eigen-
tijds onderwijs. “Zo zijn,” aldus Louvenberg, 
“de ontwikkelingen binnen het ROC op een 
fraaie wijze samengekomen: het strategisch 
beleid van de instelling als geheel, de planvor-
ming op het niveau van de opleiding en het 
werken aan verbeteringen van het onderwijs 
en de ondersteuning door docenten.” 

Natuurlijk, het proces verloopt niet altijd even 
soepel en kent, zoals overal, tegenslagen. Wel 
kan twee jaar later worden gezegd dat er in 
de organisatie sprake is van draagvlak en 
inzet. Dit is bereikt door het project stapsge-
wijs te laten verlopen, er de tijd voor te 
nemen en alle lagen van de organisatie erbij 
te betrekken. Veel zal in de komende tijd 
afhangen van de opleidingsmanagers: zullen 
zij de teams kunnen stimuleren en inspireren 
om de doelen te realiseren en de plannen uit 
te voeren?

2016

In 2016 zullen er weer audits worden uitge-
voerd om de opleidingen opnieuw in beeld te 
brengen. Zo worden de veranderingen op 
een systematische manier zichtbaar.

In 2013 lag de focus op Passend Onderwijs. In 
het najaar van 2015 ligt de nadruk op de 
invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur 
en 2016 lijkt het jaar te worden van het 
werken aan gepersonaliseerd leren en een 
eigentijds curriculum. Passend Onderwijs 
begon voor Leeuwenborgh met het maken 
van profielen van de opleidingen. Door de 
brede opvatting van Passend Onderwijs heeft 
Leeuwenborgh het mogelijk gemaakt om 
vanaf dat moment de nieuwe ontwikkelingen 
te integreren in de al ingezette aanpak. 

Bronnen

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeids-

markt / ITS; Passend Onderwijs MBO van start, 

2015, Radboud Universiteit Nijmegen, p. 11–25.

ROC Leeuwenborgh, Strategisch Meerjarenplan 

2015-2019, 2015, Maastricht

“Het basisprofiel 

beschrijft aan welke eisen het 

onderwijs moet voldoen”
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Elk mbo heeft te maken met de nieuwe 
kwalificatiestructuur, nieuwe waarderingska-
ders van de inspectie, eisen aan loopbaanori-
entatie en –begeleiding, verwachtingen rond 
een ‘eigentijds curriculum’, 21ste-eeuwse 
vaardigheden en Passend Onderwijs. En dan 
is er nog de toevoeging: het leren moet 
gepersonaliseerd zijn. Zijn deze opdrachten 
te integreren in één ontwikkelroute? We 
zetten de ontwikkelingen op een rij en zoeken 
vervolgens naar een gemeenschappelijk 
kader.

Herordening van de onderwijsinhouden

Vanaf schooljaar 2016-2017 verandert de 
kwalificatiestructuur:
• Het aantal kwalificatiedossiers is terugge-

bracht, overlap is verwijderd en de struc-
tuur is vereenvoudigd. Eén kwalificatiedos-

sier leidt op tot één diploma (met 
vermelding van het gekozen profiel en de 
keuzedelen). 

• Door de keuze van profieldelen en de 
toevoeging van keuzedelen, kan de student 
meer verschillende routes kiezen dan 
voorheen. 

• Op het diploma staat welke profieldelen de 
student, naast het basisdeel, heeft gevolgd 
en welke keuzedelen zijn behaald.

Terwijl de structuur is vereenvoudigd, heeft 
de student meer mogelijkheden gekregen om 
een eigen onderwijsprogramma samen te 
stellen. Dit vereist flexibilisering van het 
onderwijsaanbod.

Gevolg van de nieuwe kwalificatiestructuur is 
dat de onderwijslogistiek van opleidingen die 

Eén ontwikkelroute voor 
vele opdrachten

Vernieuwingen in het mbo

Irma Miedema

Mbo-opleidingen hebben te maken met veel nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe 
onderwijsinhouden, passend onderwijs, aangepaste didactiek, voldoen aan 
nieuwe kwaliteitseisen…. Soms ervaren docenten en opleidingsmanagers de 
opdrachten die zij krijgen als een opeenstapeling van min of meer aparte taken. 
Irma Miedema pleit voor één ontwikkelroute, waarin de actuele opdrachten 
van het mbo zijn geïntegreerd. Zij toont daarmee het belang aan van de keuze 
voor een passend onderwijsmodel



Sardes Special • nummer 17 • november 201532

bij een kwalificatiedossier (opleidingenclus-
ter) horen, moet kantelen. In plaats van een 
aanbod van enkele opleidingen naast elkaar, 
moet het mogelijk worden om verschillende 
routes te volgen binnen het totale aanbod 
van het opleidingencluster en om soepel over 
te schakelen van de ene naar de andere 
route.

Nieuw waarderingskader inspectie

Het is de intentie van het nieuwe waarde-
ringskader om mbo-instellingen te stimuleren 
tot (verdere) kwaliteitsverbetering en om veel 
aandacht te besteden aan de kwaliteit van 
het onderwijsproces: zes van de twintig 
standaarden gaan over het onderwijsproces. 
Vanaf augustus 2016 gaat de Inspectie van 
het Onderwijs het nieuwe waarderingskader 
gebruiken. Het oude kader stamt uit 20125.

De kwaliteitsgebieden van het waarderings-
kader zijn: onderwijsresultaten, onderwijspro-
ces, examinering en diplomering, schoolkli-
maat en veiligheid, kwaliteitszorg en ambities 
en financieel beheer. In het oude kader werd 
elk kwaliteitsgebied uitgesplitst in ‘aspecten’, 
en elk ‘aspect’ in ‘indicatoren’. Deze laatste 
verfijningslaag, in indicatoren, is in het 
nieuwe kader vervallen. In plaats daarvan is 
bij elk aspect kort beschreven, in een verha-
lende stijl, hoe dit er uit dient te zien. De 
inspectie noemt dit het ‘portret’. 

LOB

In de wet Educatie en Beroepsonderwijs staat 
dat mbo-instellingen de volgende taak 
hebben: ‘Het bieden van mogelijkheden voor 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding’ (LOB). De 
instellingen ontvangen hiervoor een rijksbij-
drage. De kwalificatie-eisen voor Loopbaan 
en Burgerschap geven aan welke aspecten bij 
LOB van belang zijn. Zo moet de student in 
het kader van de loopbaanoriëntatie inzicht 

krijgen in de eigen kwaliteiten, mogelijkhe-
den, waarden en motieven. Hij moet deze 
inzichten leren gebruiken om zich te oriënte-
ren op en inzicht te krijgen in de mogelijkhe-
den die de arbeidsmarkt biedt.

Eigentijds curriculum

De Onderwijsraad pleit voor een systemati-
sche vernieuwing van het curriculum6, te 
beginnen met het aanvullen van het curricu-
lum met 21ste-eeuwse vaardigheden. Maar 
daar stopt het niet.

Het onderwijs moet leerlingen en studen-
ten voorbereiden op een snel veranderen-
de samenleving. Dit doet een groot beroep 
op vakvernieuwing en vereist vakoverstij-
gende vaardigheden. In hoeverre worden 
jongeren nu adequaat voorbereid op de 
hedendaagse samenleving en arbeids-
markt? Wat is er nodig om ervoor te zorgen 
dat de inhoud van het onderwijs steeds 
voldoet aan eigentijdse eisen?

Het kernwoord hier is steeds: de raad pleit 
ervoor dat opleidingen zich continu aanpas-
sen aan veranderingen in de samenleving. 
Bijvoorbeeld: wanneer het zwaartepunt van 
zorg voor ouderen zich in hoog tempo 
verplaatst van verzorgingsinstellingen naar 
thuiszorg (en de thuiszorg tegelijkertijd van 
karakter verandert), dan moeten de curricula 
van mbo-opleidingen onmiddellijk meebewe-
gen. Veranderen is de norm, gelijk blijven is 
een hoge uitzondering.

5  In de tussenliggende jaren zijn aanpassingen verwerkt in  
het model van 2012 middels ‘addenda’.

6  Advies 19 mei 2014: Een eigentijds curriculum.
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21ste-eeuwse vaardigheden

De SLO inventariseerde de volgende 21ste-
eeuwse vaardigheden7: creativiteit, kritisch 
denken, probleemoplosvaardigheden, 
communiceren, samenwerken, digitale 
geletterdheid, sociale en culturele vaardighe-
den en zelfregulering. Natuurlijk waren deze 
vaardigheden altijd al in enige mate relevant. 
Maar door ze te benoemen als ‘21ste-eeuwse 
vaardigheden’, worden deze vaardigheden nu 
gezien als van doorslaggevend belang voor 
de hedendaagse werknemer en ondernemer 
– en dus voor het onderwijs. Het belang van 
deze vaardigheden wordt benadrukt door te 
stellen dat ze niet alleen een ‘bijproduct’ zijn 
van het onderwijs, maar deel moeten 
uitmaken van het curriculum.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onder-
wijs van kracht geworden. De mbo-instellin-
gen zijn nog volop bezig om Passend Onder-
wijs vorm te geven. Uit evaluatieonderzoek 
(NRO, 2015) blijkt dat mbo-instellingen vooral 
zijn te typeren op basis van de afbakening 

van de doelgroep voor Passend Onderwijs8. 
In het evaluatierapport staat hierover het 
volgende: “Daarin zijn grofweg twee benade-
ringen te onderscheiden, die respectievelijk 
met SMAL en BREED worden aangeduid: 
− SMAL is feitelijk een voortzetting van de 
LGF-lijn, zoals die tot 2014-2015 bestond. De 
doelgroep omvat met name jongeren met 
een beperking, voorheen herkenbaar aan een 
LGF-indicatie. Nu die indicatie is verdwenen, 
bepalen de instellingen zelf de afbakening. 
Instellingen van het type SMAL kiezen voor 
studenten met een beperking of met verge-
lijkbare, aan de persoon gebonden kenmer-
ken. Onderscheid met het type BREED is dat 
in de smalle afbakening jongeren met 
problematiek in de thuissituatie of persoon-
lijke levenssfeer niet tot de doelgroep 
behoren. Ook instellingen van het type SMAL 
bieden ondersteuning aan deze studenten, 
maar zij doen dit niet onder de vlag van

7  Zie de Sardes Special nr. 16, april 2015: 
 Werken aan 21ste –eeuwse vaardigheden.
8  Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs MBO, 9 maart 2015, NRO

“Zijn alle opdrachten 

voor het mbo te 

integreren in één 

ontwikkelroute?”
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Passend Onderwijs. BREED verwijst naar het 
breed definiëren van de doelgroep van 
Passend Onderwijs. In feite laten instellingen 
van dit type de doelgroepbenadering los en 
kijken zij per individueel geval of en in welke 
mate er sprake is van een ondersteuningsbe-
hoefte.”

Het evaluatieonderzoek bevat aanwijzingen 
dat instellingen die nu kiezen voor de smalle 
vorm, de doelgroep op termijn zullen verbre-
den, maar het onderzoek geeft hierover geen 
uitsluitsel. Kijken we echter naar de andere 
ontwikkelingen die in het mbo spelen, dan 
zien we een beweging naar steeds meer 
maatwerk. Dat past bij de brede opvatting 
van Passend Onderwijs.

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren is een verzamelbe-
grip, waar scholen en opleidingen op hun 
eigen wijze vorm en inhoud aan geven. Kern 
is dat leerlingen zelfstandiger leren, zo 
mogelijk in individuele leerroutes, op basis 
van hun leerbehoeften en voorkeuren en met 
ondersteuning van ICT. Het onderwijsaanbod 
is zó ingericht, dat elke student op zijn eigen 
niveau, in zijn eigen tempo en in zijn eigen 
leestijl kan leren. Gepersonaliseerd leren kan 
klassikaal vorm krijgen, individueel of in 
wisselend samengestelde groepen. 

Het ministerie van OCW benadrukt in dit 
verband vooral de mogelijkheden van ICT in 
het onderwijs. In een brief aan de Kamer (28 
mei 2014) bepleit staatssecretaris Sander 
Dekker meer gebruik van ICT om het onder-
wijs persoonlijker te maken (gepersonaliseerd 
en gedifferentieerd).

Eén werkelijkheid

Al de hiervoor besproken opdrachten moeten 
hun beslag krijgen in de praktijk tussen 
docent en studenten. Het lijkt misschien veel, 
maar bij nadere beschouwing zit er veel 
overlap in de thema’s. Om dit te verduidelij-
ken, maken we een driedeling in de opdrach-
ten waarvoor de mbo-instellingen staan: 

1. de leerdoelen (kwalificatiedossiers), 
 worden uitgewerkt in
2. de leerlijnen (curriculum), die in de 
 onderwijspraktijk worden gebracht in
3. het onderwijsmodel (met welke onder-

steuning studenten leren)

leerdoelen

uitwerking 
curriculum

met welke 
ondersteuning 

dat wordt 
geleerd

leerlijnen (hoe 
leerdoelen 

bereikt worden 
in de loop van de 

opleiding)

onderwijs-
model

kwalifica-
tiedossiers
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We brengen de thematische opdrachten 
onder in deze driedeling.

Leerdoelen

Mbo-instellingen hebben de opdracht om 
kwalificatiedossiers aan te bieden: 
• waarin de kwalificatie-eisen Loopbaan en 

Burgerschap zijn opgenomen,
• met een flexibele samenstelling van 

basisdelen en met profieldelen per oplei-
ding, passend in de regio,

• met aanvullende mogelijkheden voor 
keuzedelen die recht doen aan brede en 
verdiepte interesses van studenten,

• met een deugdelijke examinering en 
diplomering.

Leerlijnen

Mbo-instellingen/opleidingen hebben de 
opdracht om het curriculum uit te werken.
Het curriculum:
• doet recht aan de eisen van het vernieuwde 

kwalificatiedossier, gekenmerkt door 
flexibiliteit van de onderwijslogistiek 
(mogelijke routes door verschil in samen-
stellingen basisprofiel en keuzedelen), 

• biedt de mogelijkheid voor aangepaste 
leerlijnen, met inzet van extra voorzienin-
gen voor studenten met bijzondere 
ondersteuningsbehoeften,

• besteedt aandacht aan vaardigheden die 
nu en in de (naaste) toekomst nodig zijn 
(eigentijds curriculum, waaronder 21ste-
eeuwse vaardigheden).

Ondersteuning

Mbo-instellingen hebben de opdracht om het 
onderwijsmodel zo vorm te geven dat:
• elke student zijn eigen leerroute kan volgen 

via profieldelen en keuzedelen,
• elke student zijn eigen leerroute kan volgen 

op zijn eigen niveau, in zijn eigen tempo en 
in zijn eigen leerstijl, aansluitend bij zijn 

interesses en ervaringen (gepersonaliseerd 
leren, passend onderwijs),

• gebruik wordt gemaakt van een eigentijdse 
leeromgeving (o.a. ICT),

• een beroep wordt gedaan op 21ste-eeuwse 
vaardigheden,

• docenten de ontwikkeling van de studenten 
volgen en analyseren,

• de opleidingen samenwerken met keten-
partners.

Ontdaan van uitvoeringskenmerken, komt de 
opdracht voor de mbo-instellingen in de kern 
op het volgende neer: bied studenten vak- en 
beroepsopleidingen aan, die hier en nu 
relevant zijn (beroepsgerichte kant van de 
opdracht) en lever daarbij maatwerk voor 
elke student (onderwijskundige kant van de 
opdracht). 

Het onderwijsmodel

Het is niet verbazingwekkend dat er veel 
aandacht uitgaat naar de curriculumontwik-
keling (de uitwerking in leerlijnen). Het uitwer-
ken van de nieuwe curricula bij de nieuwe 
kwalificatiestructuur en het kiezen en 
implementeren van de keuzedelen vragen 
veel aandacht.

“Bij nadere 

beschouwing zit er 

veel overlap in de 

opdrachten die mbo-

instellingen krijgen”



Sardes Special • nummer 17 • november 201536

Het onderwijsmodel van de opleiding, de 
onderwijskundige vormgeving van het 
onderwijs, krijgt niet in elke opleiding 
evenveel aandacht. De nieuwe vragen die aan 
de opleidingen worden gesteld, naderen de 
grenzen van wat sommige opleidingsteams 
onderwijskundig aankunnen en gaan daar 
misschien soms zelfs overheen. Dat is een 
reden om te kijken naar het onderwijsmodel: 
hoe kan mijn opleiding (of kunnen mijn 
opleidingen) het onderwijs zó vormgeven dat 
aan alle opdrachten wordt voldaan? Mis-
schien is het huidige model van uw 
opleiding(en) niet meer de beste manier om 
het curriculum uit te voeren. In het artikel 
‘Kiezen voor een passend onderwijsmodel’ 
wordt ter inspiratie een aantal onderwijsmo-
dellen gepresenteerd. Het onderwijsmodel 
van een opleiding kan in beeld worden 
gebracht met de MBO-Radar (zie het artikel 
‘Een profiel maken van elke opleiding’).

Meer informatie:
Irma Miedema (Sardes), 
i.miedema@sardes.nl

Bronnen

Onderwijsraad, Een eigentijds curriculum (2014), 
Den Haag.

Sardes Special nr. 16 (2015). Werken aan 
21ste-eeuwse vaardigheden.

Jepma, IJ. & Beekhoven, S. e.a. (2015), Richting 
en inrichting van passend onderwijs in samenwer-
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Brief aan de Tweede Kamer van staatssecre-
taris Sander Dekker, Onderwijs persoonlijker 
maken met moderne leermiddelen Brief (28 mei 
2014)
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Een mbo-instelling stelde ons de vraag: hoe 
bepaal je op effectieve én handzame manier 
of en welke extra ondersteuning studenten 
nodig hebben? Naar aanleiding van deze 
vraag ontwikkelden we de Monitor Geperso-
naliseerd Leren, kortweg de ‘Monitor GL’ 
genoemd. Het is een hulpmiddel om onder-
steuningsbehoeften van studenten in kaart te 
brengen en om hun voortgang op de onder-
steuningsgebieden te monitoren. 

Onderwijsinstellingen kunnen de Monitor GL 
integreren in bestaande intakeprocedures en 
studentenvolgsystemen. We pleiten niet voor 
een hele nieuwe aanpak, maar zien de 
Monitor GL als een aanvullende module, 
waarmee de ontwikkeling van de student 

beter kan worden gevolgd. We hopen u te 
inspireren om eens op een andere manier te 
kijken naar uw studentenvolgsysteem.

Meerdere functies

De vraag vanuit de praktijk was tweeledig: 
hoe stellen wij op handzame wijze ondersteu-
ningsbehoeften van studenten vast? En 
vervolgens: hoe kunnen we de voortgang van 
studenten en de effecten van eventuele 
arrangementen monitoren? De Monitor GL 
speelt in op deze vragen: opleidingen kunnen 
het instrument gebruiken om de ondersteu-
ningsbehoeften vast te stellen en om de 
ontwikkeling van studenten te monitoren. 
Ook geeft de Monitor GL informatie over de 
effecten van arrangementen.

De student staat steeds meer centraal in het mbo. Dit heeft niet alleen conse-
quenties voor het onderwijs, maar ook voor de manier waarop de ondersteu-
ningsbehoeften in beeld worden gebracht en voor de wijze waarop de voort-
gang van studenten wordt gemonitord. Net zoals ‘frontale’ lessen niet meer 
volstaan om maatwerk te leveren, zijn ‘labels’ niet meer voldoende om de 
ondersteuningsbehoeften van studenten te bepalen en geven ‘cijfers’ onvol-
doende informatie over de voortgang van individuele studenten. Tessa van 
Velzen en IJsbrand Jepma stellen een nieuwe benadering voor en presenteren 
de Monitor Gepersonaliseerd Leren.

Monitoren op maat: 
vaststellen en volgen

Monitor Gepersonaliseerd Leren

Tessa van Velzen en IJsbrand Jepma
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De opleiding gebruikt de Monitor GL in de 
intake of gedurende de opleiding als blijkt dat 
een student extra ondersteuning nodig heeft. 
Als duidelijk is welke ondersteuningsbehoefte 
de student heeft, wordt vervolgens bepaald 
welke aanpak het meest geschikt is om aan 
die behoefte te voldoen. De opleiding en de 
student gaan aan de slag, zo nodig met de 
inzet van een arrangement van extra voorzie-
ningen. 

Op gezette tijden moet worden gecheckt of 
alles naar wens verloopt. Doorloopt de 
student nog steeds een voor hem kansrijke 
route op weg naar een diploma? De monitor 
biedt een handvat om te voortgang van de 
student te volgen. De monitor focust niet 
alleen op het behalen van de examens en de 
verplichte onderdelen uit het kwalificatiedos-
sier. Essentieel is ook het functioneren van de 
student: kan de student zijn werk beter 
plannen? Is hij gemotiveerd om de opdrach-
ten goed uit te voeren? En hoe neemt de 
student deel aan groepswerk? Een student 
doet het bijvoorbeeld niet alleen goed omdat 
hij beter is gaan lassen, maar ook omdat hij 
actief bijdraagt aan een groepsproject. 

De monitor geeft input om het ingezette 
arrangement te evalueren. Is er aanleiding 
om de inzet van bepaalde voorzieningen te 
verminderen? Of andersom: wat is er nodig 
om bij te sturen? Vaststellen en volgen 
vormen het mantra van onderwijscoaching 
op maat. 

De Monitor GL heeft dus verschillende 
functies.
De monitor:
• helpt de ondersteuningsbehoeften van 

studenten te bepalen. Niet door middel van 
labels (‘Student X heeft type A gedrags-
stoornis), maar aan de hand van indicato-
ren, die bepalend zijn voor schoolsucces 
(deze worden hierna uitgewerkt).

• biedt mogelijkheden om de voortgang van 
studenten te volgen (hoe functioneert een 
student na een jaar?)

• geeft aanleiding tot reflectie: is het arrange-
ment juist bepaald? Heeft het een gewenst 
effect of moeten we bijstellen? 

• levert de mentor relevante informatie op: 
wat kan ik doen (gedrag, ondersteuning) 
om de student goed te begeleiden? 

Welke studenten volgt de mbo-instelling op 
deze manier? Primair kan de monitor worden 
gebruikt bij studenten die een arrangement 
aan extra voorzieningen nodig hebben om 
hen passend onderwijs te bieden. Dit wordt 
ook wel de ‘smalle typologie’ genoemd9. 
Daarnaast is de monitor in te zetten bij 
studenten die om andere redenen goed 
gevolgd moeten worden, bijvoorbeeld omdat 
niet duidelijk is of het opleidingsaanbod past 
bij de onderwijsbehoeften van de student. En 
de stip aan de horizon: kiest de instelling voor 
maatwerk voor alle studenten, dan kan de 
monitor bij alle studenten worden gebruikt.

9 Zie korte termijn evaluatie Passend Onderwijs MBO, 9 
maart 2015 (T. Eimers, M. Roelofs, M. Walraven en 

 M.H.J. Wolbers)

vaststellen
vaststellen

vaststellen

volgen
volgen

volgen
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Uitgangspunten 

Hoe weet je welke ondersteuning studenten 
nodig hebben om hun onderwijsloopbaan 
succesvol af te ronden? Meestal levert de 
intakeprocedure informatie op over de 
achtergrond van de student en zijn eventuele 
handicap of beperkingen. Je kunt de vraag 
stellen: is het voor het onderwijs echt 
relevant om precies te weten welke handicap 
of aandoening de student heeft of hoe 
complex zijn thuissituatie precies is? 

Het is voor de onderwijspraktijk niet zozeer 
belangrijk om te weten of een student 
bijvoorbeeld een hechtingsstoornis heeft, 
maar des te meer waar deze student tegen-
aan loopt bij het werken aan een opdracht, 
bij het plannen van werkzaamheden en bij 
het functioneren in de groep. Daarom richt 

de monitor zich niet op labels of achtergrond-
kenmerken van studenten, maar op indicato-
ren die invloed hebben op het schoolsucces. 
De belangrijkste vraag is: wat belemmert een 
student om succesvol te kunnen functioneren 
op school? En vervolgens: wat is er nodig qua 
1) tijd en aandacht, 2) extra onderwijsmateri-
aal, 3) aanpassingen in de ruimtelijke omge-
ving, 4) expertise en begeleiding van mento-
ren en/of 5) samenwerking met andere 
instanties om de student daarbij te onder-
steunen10?

10 Dit zijn de vijf velden van extra ondersteuning uit de IVO-systematiek, eerder door Sardes ontwikkeld en breed toegepast in 
het onderwijsveld van mbo, vo en po. Zie hiervoor ook de Sardes Speciale Editie nr. 8, Profileren en Indiceren (2010), en 
Indiceren en Arrangeren, M&O-groep (2012)

“De monitor richt 

zich op indicatoren 

die invloed hebben 

op het schoolsucces”
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Opbouw monitor

De monitor bestaat uit vier korte blokken, 
waarin de specifieke succesfactoren van de 
student in kaart worden gebracht
A. Basisvaardigheden.
B. Executieve functies.
C. Prestatiemotivatie.
D. Groei in de richting van het beroeps- 
 (competentie)profiel. 

Waarom deze vier ingrediënten? Vooralsnog 
is deze indeling gebaseerd op ervaring en op 
het samen11 nadenken over een handzame, 
doelgerichte werkwijze die past bij de nieuwe 
werkelijkheid12. 

BLOK A: basisvaardigheden

In het eerste blok staat informatie over het 
niveau taal en rekenen (referentiekader13), 
het aantal malen dat de mentor de student 
apart heeft genomen van de groep (‘interven-
ties’) en het aantal dagen dat de student de 
afgelopen maand ongeoorloofd afwezig is 
geweest. Deze kwantitatieve gegevens zijn 
belangrijk, omdat ze een indicatie kunnen zijn 
van voortijdige schooluitval. De referentie-
niveaus taal en rekenen zijn van belang, 
omdat deze voorwaardelijk zijn voor het 
halen van het diploma.

11 Samen: onze opdrachtgevers uit het mbo, medewerkers 
van mbo-instellingen, en onderzoekers en adviseurs in 
het werkveld onderwijs.

12 De monitor hoort bij de ontwikkeling van maatwerk 
bieden, gepersonaliseerd leren en passend onderwijs. 
Wanneer er voldoende en brede ervaring is met meer 
maatwerk, kan de aanpak geëvalueerd worden. 

13 http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/

“Kiest de instelling 

werkelijk voor 

maatwerk, dan kan 

de monitor bij alle 

studenten worden 

gebruikt”

Monitoren op maat: VASTSTELLEN en VOLGEN

Algemene 
informatie student 

Naam, opleiding/school, e.d.

Heeft de student extra aandacht nodig? Bijzondere onderwijsmaterialen? 
Moet de ruimtelijke omgeving aan speciale eisen voldoen? Is inzet van 
een expert nodig? Is het nodig om samen te werken met instanties 
buiten het onderwijs?

Indicatoren voor basisvaardigheden
Indicatoren voor executieve functies
Indicatoren voor prestatiemotivatie
Indicatoren voor groei in de richting van het beroeps(competentie)profiel

VASTSTELLEN

Arrangement 
bepalen 

VOLGEN

Blok A
Blok B
Blok C
Blok D



41MBOnderwijs

BLOK B: executieve functies

In het tweede blok staan de indicatoren voor 
de executieve functies. De mentor of coach 
geeft per executieve functie aan hoe de 
student presteert. Executieve functies is een 
verzamelterm voor denkprocessen (functies) 
die belangrijk zijn voor het uitvoeren (execu-
tie) van sociaal en doelgericht gedrag, zoals 
op tijd komen of een opdracht uitvoeren 
(Smidts, Huizinga, 2011). Als de executieve 
functies goed zijn ontwikkeld, beschikt de 
student over zelfinzicht en heeft hij het 
vermogen om taken goed te initiëren (plan-
ning en prioritering), flexibel met tegenslag 
om te gaan, impulsen onder controle te 
houden, zijn aandacht te richten en goede 
tijdsinschattingen te maken. 

Veel studenten die moeite hebben op school 
of door docenten als ‘lastig’ worden gezien, 
hebben hun executieve functies niet voldoen-
de ontwikkeld. Een student die bijvoorbeeld 

moeite heeft met taakinitiatie, verliest zich in 
details van een opdracht. Een student die 
minder flexibel is bij tegenslag, wordt boos of 
raakt in paniek bij een wijziging in het 
programma. En een student met een minder 
sterke impulscontrole, kan bijvoorbeeld 
emoties niet bedwingen, is voortdurend 
onrustig of luistert slecht naar instructies.

Wanneer je aan een docent vraagt om 
studenten te beschrijven die moeite hebben 
met het volgen van het onderwijs of die 
opvallen door storend of afwijkend gedrag, 
noemen zij vaak kenmerken die te maken 
hebben met de executieve functies: de 
student kan zich niet concentreren, kan geen 
planning maken, heeft moeite met werken in 
een groep of kan zijn impulsen niet bedwin-
gen. We krijgen relevante informatie over de 
ondersteuningsbehoeften van studenten als 
we door de bril van executieve functies naar 
hun gedrag kijken. 

Impulscontrole

Impulscontrole 
betekent 
bijvoorbeeld 
dat je je kunt 
inhouden en 
wachten, dat je 
je gedrag kunt 
stoppen en dat 
je je niet 
gemakkelijk 
laat afleiden.

Vragen om impulscontrole in 
beeld te brengen:
• Hoe gedraagt de deelnemer zich 

in de klas? Is hij rustig of maakt 
hij bijvoorbeeld constant geluid? 
(tikkend potlood)

• Laat hij anderen uitpraten en 
wacht hij op zijn beurt? (bijvoor-
beeld wanneer een ander aan 
het woord  is).

• Hoe handelt de deelnemer 
wanneer hij aan een nieuwe taak 
begint? Luistert hij naar instruc-
ties of begint hij meteen zonder 
de situatie te overzien?

• Kan de deelnemer zijn emoties 
bedwingen?

Minder goed ontwikkelde executieve 
functie:
• Rick wordt direct kwaad als iets hem 

niet lukt. Hij volgt de opleiding 
motorvoertuigentechniek en gaat 
aan de slag in de werkplaats. 
Wanneer het niet direct lukt, gooit 
hij zijn spullen neer en loopt boos 
weg.

Goed ontwikkelde executieve functie:
• Roy wil wat zeggen, maar de docent 

geeft aan dat hij even moet wach-
ten. Roy kan zich inhouden en zijn 
opmerking of vraag later stellen. Hij 
wacht op zijn beurt en laat anderen 
eerst uitpraten.

Uitwerking impulscontrole

Monitoren op maat: VASTSTELLEN en VOLGEN
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BLOK C: prestatiemotivatie

In blok C staan indicatoren die de prestatie-
motivatie in beeld brengen. Prestatiemotiva-
tie, de motivatie om ergens goed in te zijn en 
succes te behalen (Gage& Berliner, 1998), 
wordt in onderzoek vaak verbonden aan 
schoolsucces. Immers, wanneer je gemoti-
veerd en met interesse werkt, is de kans op 
succes groter. Bij blok C geeft de student zelf 
aan in hoeverre hij het eens is met een aantal 
stellingen.

BLOK D: groei

Bij blok D wordt de groei in de richting van 
het beroepscompetentieprofiel kernachtig 
samengevat. De blokken A, B, en C bevatten 
indicatoren gericht op leervoorwaarden. Blok 

D maakt de koppeling naar het uiteindelijke 
resultaat: de weg naar het diploma. 

In de uitvoering koppelt blok D de informatie 
uit het administratiesysteem waarin de 
vorderingen binnen het kwalificatiedossier 
worden bijgehouden met informatie over de 
individuele coaching. Het ligt voor de hand 
om het administratiesysteem dat wordt 
gebruikt (zoals EduArte, Magister of een 
ander systeem) uit te breiden met de Monitor 
GL14. 

14 In het voortgezet onderwijs, en vooral in het primair 
onderwijs is een leerlingvolgsysteem met daarin 
opgenomen informatie over de didactische en de sociaal-

 emotionele ontwikkeling van de leerling heel gebruikelijk. 
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Flexibel 

De Monitor GL is een flexibel instrument: er is 
ruimte om indicatoren wel of niet in de moni-
tor op te nemen. Het kan per student en per 
situatie relevant zijn om sommige indicatoren 
wel of niet mee te nemen. Bij de intake is er 
bijvoorbeeld nog geen informatie over de 
groei richting het beroeps(compe-tentie)
profiel, terwijl dat later in de schoolloopbaan 
wel het geval is. Ook kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat er aanwijzingen zijn dat de 
student uitvalt op executieve functies, maar 
dat er geen aanleiding is om bijvoorbeeld de 
prestatiemotivatie in de monitor op te 
nemen. Je stemt de monitor dus precies af 
op de informatie die je nodig hebt. 

Stip aan de horizon 

Het gebruik van de monitor geeft de oplei-
ding een beeld van het schoolse functioneren 
van de student. Dit is primair van belang voor 
studenten die een arrangement met extra 
voorzieningen nodig hebben.

Om te komen tot het juiste ondersteunings-
aanbod, is maatwerk relevant. Je kijkt niet 
naar het ‘label’ van de student, maar naar 
datgene wat een student nodig heeft om het 
diploma te behalen. De monitor biedt hierbij 
handvatten, vanwege de focus op executieve 
functies en prestatiemotivatie. Door de 
monitor later in de schoolloopbaan te 
herhalen, krijg je informatie over het resultaat 
van de ondersteuning die is ingezet. Deze 
informatie geeft mogelijkheden tot reflectie 
op de kwaliteit - is wat wij aanbieden effec-
tief? - maar kan ook bijdragen aan een 
verantwoording van de kosten: is wat we 
inzetten efficiënt?

Mogelijk is het in de toekomst wenselijk om 
de Monitor GL voor álle studenten in te 
zetten. Wanneer we maatwerk willen leveren 
en het onderwijs willen afstemmen op de 
leerbehoeften en leerstijl van studenten, is 
grip op het functioneren geen overbodige 
luxe. De criteria uit de monitor zijn niet per se 
verbonden aan arrangementen, maar 
voorspellen het schoolsucces voor iedere 
student.

Meer informatie:
Tessa van Velzen (Sardes), 
t.vanvelzen@sardes.nl
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Tijdens de voorbereiding van de reis zijn de 
vragen van de deelnemers geïnventariseerd. 
De vragen hadden met name betrekking op 
de intake, leerplicht, thuiszitters, interne en 
externe ondersteuning, competenties van 
docenten, curriculumontwikkeling en uit-
stroom naar werk of diploma. Deze onder-
werpen zijn ruim van te voren bekend 
gemaakt bij de contactpersoon in Dundee en 
er is in het programma veel aandacht aan 
besteed. 

Diversiteit studentenpopulatie

Na een vlotte vlucht van Schiphol naar 
Edinburgh, vertrokken we met de bus naar 
het hotel in het centrum van Dundee. Het 
programma besloeg zeven dagen, inclusief 
een culturele dag in Edinburgh, die moest 

worden ingepland in verband met voorwaar-
den voor de Europese subsidie.

Het Dundee & Angus College is ontstaan uit 
een fusie van het Dundee College (in Dundee) 
en het Angus College in Abroath, een stadje 
ten Noordoosten van Dundee met een 
plattelandskarakter en een mix van agrari-
sche bedrijven en industrie. De eerste twee 
dagen brachten wij door op het Angus 
College, waar jaarlijks ongeveer 10.000 
studenten worden ingeschreven. Zo’n 350 
medewerkers verzorgen het onderwijs en de 
begeleiding. Wat betreft de sociaal-economi-
sche achtergrond en de onderwijsbehoeften 
is de samenstelling van de studentenpopula-
tie zeer gevarieerd. De school stelt zich ten 
doel om optimaal recht te doen aan al deze 

De Schotse variant van 
Passend Onderwijs

Verslag van een studiereis

Sicco Baas

Het Dundee & Angus College in Schotland staat bekend om de brede toegan-
kelijkheid voor studenten en de goede resultaten. Daarom was dit college de 
bestemming van een studiereis over passend onderwijs in het buitenland15. 
Doel van de reis was om te zien en te ervaren hoe scholen werken in het 
programma ‘Every Child Matters’, de Schotse variant van Passend Onderwijs. 
Sicco Baas beschrijft wat de deelnemers van de reis opviel en inspireerde.

15 Deelnemers van de studiereis waren: ROC Noorderpoort, Alfacollege, Friesche Poort, AOC-Terra, RMC- en VSV–coördina-
toren, Leerplicht ambtenaren, PrO medewerkers, coördinatoren van GGD
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verschillen en wil elke student maximale 
kansen geven om als voorwaardig burger te 
participeren in de maatschappij. 

Studententoeslag

In de uitleg over het Schotse onderwijs-
systeem werd duidelijk dat er grote verschil-
len zijn tussen het Nederlandse en Schotse 
systeem. Tot 16 jaar is er leerplicht in Schot-
land, daarna is onderwijs volgen een vrije 
keuze. Echter wanneer ouders een inkomen 
hebben van 25.000 pond of minder, bestaat 
er recht op een toeslag, die wekelijks wordt 
uitgekeerd aan de student. Bij spijbelen, 

onaangepast gedrag e.d. kan de school de 
uitkering per direct blokkeren. Studenten 
krijgen echter altijd weer de kans om zich te 
verbeteren, waarna ze weer aanspraak 
kunnen doen op de toeslag. In de Schotse 
maatschappij is ‘Good Citizenship’ van groot 
belang. Om aanspraak te kunnen doen op 
een uitkering, moet je bijdragen aan de 
maatschappij bijvoorbeeld door vrijwilligers-
werk te doen of door bij te dragen aan een 
hulpverleningsorganisatie, buurtwacht of 
mantelzorg. 

Good place to be

De ambities en de behoeften van de student 
staan centraal in het onderwijsleerproces en 
de student wordt actief betrokken bij de 
inrichting daarvan. Dat begint met de vragen 
‘Wat wil je bereiken?’ (dare to dream) en ‘Hoe 
wil je dat doen?’ Daarna volgt de vraag: ‘Wat 
verwacht je van ons en wat verwachten wij 
van jou?’

Om studenten inzicht te geven in sociale en 
maatschappelijke processen, wordt er veel 
aandacht besteed aan regels en omgang in 
de school. Studenten moeten gaan begrijpen 
hoe ‘het werkt’ op een school en in een groep. 
Op school gedraag je je anders dan thuis of 

“Het beeld ontstaat dat 

het Schotse onderwijs-

systeem voor een groot 

deel is gebaseerd op 

vertrouwen”
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bij je vrienden. Het is normaal dat mensen 
hun gedrag aanpassen in verschillende 
situaties.

School is een ‘good place to be’ en er is veel 
aandacht voor dit streven. De organisatie 
moet een culture of inclusion zijn, die de 
verantwoordelijkheid neemt om te voldoen 
aan alle onderwijs- en ondersteuningsbehoef-
ten, zonder speciale klasjes of afdelingen te 
creëren. Het beeld ontstaat dat het Schotse 
onderwijssysteem voor een groot deel is 
gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen 
dat ieder mens wil leren en dat je kunt leren 
van elkaar, wie of wat je ook bent of doet. 
Mensen moeten altijd de kans hebben om te 
leren. Het tempo waarin je dat doet is aan 
jou. 

Een ICT- docent vertelt over een student 
van bijna 40 jaar, die is ingestroomd in 
level 4, terwijl level 6 in principe haalbaar 
is. Omdat de student onzeker is over de 
eigen mogelijkheden, wil hij echter liever 
op level 4 beginnen. Ondanks dat dit 
betekent dat het studietraject waarschijn-
lijk langer gaat duren en de student 
aanvankelijk onder het optimale niveau 
werkt, wordt er in overleg met de docent 
toch voor gekozen om te starten in level 4.

Leren van elkaar

Het curriculum staat gedeeltelijk vast. Vanuit 
het ministerie zijn er richtlijnen, zoals 
Curriculum for Excellence. Het grootste deel 
van het onderwijsleerproces wordt echter 
bepaald door de vraag van de student en de 
wensen vanuit het bedrijfsleven. Altijd staat 
de vraag centraal: ‘wat heeft deze student 
nodig om dit beroep uit te oefenen?’ Van 
studenten en docenten wordt een open en 
leergierige houding verwacht. Ontwikkeling, 
daar gaat het om, niet om beoordelen of 
afvinken.

Alle werknemers zijn ook student: van 
iedereen in de school wordt een lerende en 
onderzoekende houding gevraagd. Alle 
studenten zijn gesprekspartners. Dit betekent 
dat de student voor een groot deel de inhoud 
en het tempo van zijn studie bepaalt en dat 
de docent het leerstofaanbod voortdurend 
bijstelt en actualiseert. Om beter te worden, 
vragen docenten en studenten elkaar veel 
feedback (partnership matters). Permanent 
reflecteren op het eigen functioneren is van 
groot belang. Ook leidinggevenden vragen 
geregeld feedback aan hun werknemers en 
aan studenten. In de filosofie van het Angus 
college ben je als onderwijsinstituut continue 
bezig met Learning and teaching develop-
ment. Medewerkers leren niet alleen in 
aparte vaksecties, maar ook als team. 
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Activiteiten die in dit kader worden uitge-
voerd zijn bijvoorbeeld: een inspirerende 
spreker uitnodigen tijdens de lunch of het 
organiseren van meetings ‘share and commu-
nicate’. Allemaal activiteiten om te inspireren, 
te leren van elkaar en te reflecteren. 

Health Care

Op de campus en in de gebouwen kom je 
studenten tegen van uiteenlopende leeftijden 
(van tieners tot veertigers) en met zeer 
verschillende capaciteiten en achtergronden. 
Naar Nederlandse maatstaven gaat het om 
leerlingen van praktijkonderwijs tot en met 
mbo-niveau 4.

De school is er voor het onderwijs. Alle onder-
steuning, die niet specifiek is gericht op leren, 
wordt uitgevoerd door andere organisaties. 
Door de intensieve samenwerking met de 
Health Care organisaties, is het mogelijk om 
ook het gezin en de omgeving bij de onder-
steuning te betrekken. Er wordt echt gewerkt 
volgens het uitgangspunt van ‘één kind één 
plan’. Er is veel afstemming tussen onderwijs 
en zorg en in veel gevallen zijn de ondersteu-
ners opgenomen in het docententeam. 

De bekostiging van de Health Care is groten-
deels afkomstig van de lokale overheid. 
Daarnaast zijn er aanvullende fondsen, zoals 
de Scottish Funding Counsil en private 
organisaties. Hoe deze middelen worden 
besteed wordt bepaald in overleg tussen 
school, studenten en geldverstrekker. In de 
huidige situatie zijn de beschikbare middelen 
voldoende om de noodzakelijke ondersteu-
ning te realiseren. De gediplomeerde uit-
stroom is hoog en dat geldt ook voor het 
employment na afloop van de opleiding. 

Student is de spil

De deelnemers van de reis blikken met elkaar 
terug op de indrukken en ervaringen, maar 
kijken ook vooruit: wat kunnen deze ervarin-
gen betekenen in de Nederlandse situatie? 
De deelnemers zijn geraakt en geïnspireerd 
door het feit dat alle activiteiten van deze 
school helemaal zijn gericht op de mogelijk-
heden van de studenten. De student is de spil 
en daar wordt het onderwijs omheen 
gebouwd. ‘Get It Right For Every Child’ 
(GIRFEC)!

Wat de deelnemers van de studiereis erg 
aansprak, is dat vooral de successen worden 
benadrukt en dat er sprake is van veel 
vertrouwen in elkaar. Het uitgangspunt dat 
iedereen wil leren en dat het leerproces van 
persoon tot persoon mag verschillen, krijgt 
daadwerkelijk gestalte in de praktijk. Indruk-
wekkend. 

Een eye-opener was het project SEARCH, 
waarin mensen met een forse ondersteu-
ningsbehoefte worden aangenomen als 
werknemer bij de facilitaire afdeling van de 
Universiteit van Aberdeen. Zij krijgen werk-
kleding en werken als collega’s van alle 
mensen die daar werken. Er wordt van hen 
een ‘normale’ productie verwacht. Dit 
programma duurt één jaar en is gericht op de 
leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar. Het 
project wordt bekostigd door fondsenwerving 
en sociale zaken (gemeente/rijksoverheid). 

Meer informatie?
Sicco Baas (M&O-groep), 
sbaas@meno-groep.nl
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Hét kenniscentrum van Sardes

De vertrouwde diensten van Sardes zijn  
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mogelijkheid van inhoudelijke ondersteuning.
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www.sardes.nl
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(030) 232 62 00  
secretariaat@sardes.nl
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@VerdiepingSRDS
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Over Sardes

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam 
in de educatieve sector en stelt zich ten doel de 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te 
vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maat-
schappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang 
en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en 
praktijk bij elkaar brengen en samen met op-
drachtgevers komen tot adequate oplossingen en 
effectieve werkwijzen.

Als netwerkorganisatie werken wij samen met 
organisaties met aanvullende dienstverlening. 
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördi-
neert landelijke educatieve vernieuwingsprogram-
ma’s. Binnen het werkveld van onderwijs en jeugd 
spelen de komende jaren ingrijpende veranderin-
gen. Daarin wil Sardes een professionele speler 
zijn, die een rol speelt in vernieuwende ontwikke-
lingen op het gebied van educatie, jongeren en 
kinderen.
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