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Samenvatting 

 

In deze beleidsnotitie staat de volgende vraag centraal: 

Hoe kunnen we jong volwassenen die een tweede kans in MBO niveau 3 of 4 benutten een 
opleidingsroute bieden, die past bij de mogelijkheden en specifieke kenmerken van deze doelgroep, 
teneinde de kansen op het behalen van een startkwalificatie te vergroten. 
 
Uit de analyse van het vraagstuk blijkt dat de landelijke en internationale onderwijsambities gericht zijn 
op: 

 een goede toeleiding naar de arbeidsmarkt,  

 een zo hoog percentage MBO-ers die de opleiding verlaat met een diploma,  

 het verhogen van het algemeen opleidingsniveau in Nederland. 
Daarnaast ligt een landelijke maatregel om het onderwijs in het MBO te intensiveren teneinde het 
kennisniveau te verhogen.  De intensiveringsmaatregel houdt onder meer in dat het aantal docent 
gebonden uren in het eerste leerjaar van het MBO omhoog gaat (paragraaf 1.2 en 1.3).  

Uit analyse van onderzoeken en de onderwijspraktijk van Scalda blijkt tevens dat de hoge 
lesurennorm niet past bij de jong volwassenen die opnieuw instromen in het MBO. Het schoolse 
systeem past minder bij de behoeftes van deze doelgroep en dreigt voortijdige uitval juist te 
bevorderen. Deze groep studenten heeft enerzijds behoefte aan specifieke begeleiding, aansluitend 
bij de persoonlijke problematiek, anderzijds is er behoefte aan extra uren in de praktijk, om de 
aansluiting naar de arbeidsmarkt te verbeteren (paragraaf 1.1). 
 
Het doel van deze beleidsnotitie is om te komen tot een opleidingsroute, passend bij de behoefte aan 
scholing en begeleiding van deze doelgroep. 
 
Om dit doel te bereiken zijn de volgende adviezen uitgebracht (paragraaf 3.3): 

 Op microniveau  kan er gewerkt worden aan studieroutes die passen binnen het huidige 
landelijke beleid. Daarnaast kan structureel expertise worden opgebouwd door praktijkgericht 
onderzoek en experimenten met flexibele leerroutes. 
 

 Op mesoniveau kan er meer samenwerking worden gezocht tussen gemeenten en 
onderwijsinstelling, om de kansen van jong volwassenen op een diploma en werk te 
vergroten. Te denken valt aan welzijnsprojecten binnen de school, financiële steun tijdens een 
opleidingstraject, werkervaringsplaatsen etc. 
 

 Op macroniveau is het belangrijk dat er landelijke aandacht is voor de knelpunten van jong 
volwassenen in het MBO. Dit kan door het thema te agenderen bij de focusgroepen van 
MBO15 en bij de Onderwijsraad. 
 

 Op macroniveau is het tevens belangrijk dat Regionale Onderwijscentra (ROC’s) de krachten 
bundelen in het delen van onderzoek en expertise, teneinde te komen tot goed onderbouwde 
plannen voor onderwijsachterstandsgroepen. 
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Inleiding 

 

“Goed vakmanschap bepaalt de veerkracht van de samenleving. Onze economie heeft goed 
opgeleide vakmensen nodig: Het opleiden van ondernemende vakmensen vereist goed 
beroepsonderwijs.” Zo opent het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ (Rijksoverheid, 2011, p.1). 

Bovenstaande uitspraak benadrukt hoe belangrijk het is dat jonge mensen zich kunnen ontwikkelen 
tot sterke beroepskrachten met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Deze beleidsnotitie schrijf 
ik voor Scalda, in het kader van leerarrangement 4 ‘De maatschappelijke context van het onderwijs’, 
van de Masteropleiding Leren & Innoveren.  

Scalda is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in de provincie Zeeland. 
College voor Welzijn van Scalda biedt Welzijnsopleidingen voor jongeren en volwassenen, in vol- en 
deeltijdopleidingen. In deze notitie ligt de focus op de jong-volwassenen die, na een onderbreking van 
de studie, alsnog aan de slag gaan om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen.  

De jong volwassen studenten die opnieuw instromen in onderwijs kenmerken zich door een zeer 
diverse achtergrond, vaak met multi-problematiek in de persoonlijke levenssfeer. Deze groep vraagt 
specifieke aandacht en begeleiding, die in de deeltijdopleidingen van Welzijn gerealiseerd kan 
worden. Omdat deze groep vaak nog gebruik maakt van studiefinanciering, vallen ze daardoor onder 
de regeling voor voltijdsonderwijs. Aan hen wordt naast het lesprogramma voor deeltijdonderwijs een 
extra lesdag aangeboden, zodat ze aan de eisen voor voltijdstudies kunnen voldoen. 

Het team Deeltijdopleidingen Welzijn van Scalda wil zich sterk maken voor deze groep studenten, 
maar ziet zich ingeperkt door landelijke maatregelen: 
Het kabinet wil dat alle instellingen voor MBO goed presteren (Rijksoverheid, 2011). Daarvoor zijn in 
het plan ’Focus op Vakmanschap’ een aantal maatregelen opgenomen om het onderwijs in het MBO 
te versterken.  Voor de groep jongeren die een MBO-opleiding volgt als tweede kans op het verkrijgen 
van een startkwalificatie ontstaat door deze maatregelen een knelpunt. Het Ministerie OCW heeft 
echter ook heldere ambities voor onderwijs geformuleerd. Relevante ambities  voor dit ontstane 
knelpunt zijn het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en 70% slagingspercentage binnen het 
MBO (Ministerie van OCW, 2013a). Op het snijvlak van regelgeving en ambitie ontstaat nieuw beleid. 
 

Daarom is deze beleidsnotitie opgebouwd rond de volgende vraag: 
Hoe kunnen we jong volwassenen die een tweede kans in MBO niveau 3 of 4 benutten een 
opleidingsroute bieden, die past bij de mogelijkheden en specifieke kenmerken van deze doelgroep, 
teneinde de kansen op het behalen van een startkwalificatie te vergroten? 

Allereerst wordt het vraagstuk uiteengezet en vanuit nationale en internationale context belicht. De 
functies van onderwijs en het maatschappelijk belang van het vraagstuk worden hierbij helder 
neergezet. 
Daarna wordt de gewenste situatie in beeld gebracht alsmede het krachtenveld dat het beleid 
beïnvloed. 
De voorgestelde maatregelen en de voor- en nadelen daarvan worden besproken. Tot slot worden 
aanbevelingen geformuleerd. 
 
 

Heleen de Wit-Louwerse 

Maart 2014  
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1. Huidige situatie 

College voor Welzijn van Scalda verzorgt Middelbare Beroepsopleidingen voor de Welzijnssector in 
Zuid-West Nederland. Deze opleidingen zijn te volgen in vol- of deeltijdonderwijs. Het actieplan Focus 
op vakmanschap (Rijksoverheid, 2011) heeft op diverse manieren invloed op de invulling van de 
onderwijsprogramma’s. 
 
Er is sprake van intensivering van onderwijstijd voor vol- en deeltijdopleidingen in het MBO. Als gevolg 
van het actieplan is in 2013 de urennorm voor deeltijdonderwijs verhoogd. De urennorm voor 

voltijdonderwijs wordt per 1 augustus 2014 eveneens opgehoogd (Rijksoverheid, 2011). 
De nieuwe urennormen gelden per 1 augustus 2013 voor de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) 
en per 1 augustus 2014 voor de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg). 
 
Organisatie MBO15 (2013a) heeft de regelgeving rond contacturen overzichtelijk weergegeven: 

 Beroepsopleidingen met een BBL-programma bieden in elke studiejaar tenminste 850 
klokuren onderwijs, waarvan tenminste 200 uur begeleide onderwijstijd en 610 uur 
beroepspraktijkvorming (BPV). Dit geldt voor alle niveau’s binnen het MBO. 

 Driejarige beroepsopleidingen op niveau 3 en 4 bieden in totaal 3000 klokuren onderwijs, 
verdeeld in 1800 uur begeleide onderwijstijd en 900 uur BPV. In het eerste studiejaar dient 
tenminste 700 uur begeleide onderwijstijd aangeboden te worden (MBO15, 2013a). 

 
De regelgeving resulteert in een concrete opdracht voor de BOL-opleiding voor volwassen. In het 
eerste leerjaar van de opleiding moet een extra lesdag ingevuld worden om aan de contacturennorm 
te voldoen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Rooster Deeltijd en 
Voltijdonderwijs volwassenen 

 
Het vraagstuk is echter niet opgelost met het vullen van een lesprogramma. Kijkend naar de 
doelgroep ligt er ook de vraag hoe de lesdag effectief, motiverend en uitdagend kan zijn. Hoewel dit 
kan gelden voor alle doelgroepen in onderwijs, laat de beschrijving in de volgende paragraaf de 
kwetsbaarheid van deze specifieke groep studenten zien. 
 
Eimers, Keppels, & Jager (2010) geven een typologie van de volwassen deeltijdstudent in het MBO. 
Deeltijdstudenten zijn volgens dit onderzoek vooral te rubriceren in omscholers, herintreders, 
carriëreplanners en inhalers. Bij dit vraagstuk draait het vooral om de inhalers: jong volwassenen die 
alsnog een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt willen behalen. Het betreft jong volwassenen, tussen 
de 18 en 30 jaar, die in hun jeugd de kans tot het volgen van onderwijs niet kregen of niet konden 
benutten vanwege persoonlijke, sociale, economische of culturele omstandigheden. Het Ministerie van 
OCW (2013b) geeft aan dat 70% van de jeugdige voortijdig schoolverlaters uit de voltijdsopleidingen 
komt. Van deze groep voortijdig schoolverlaters meldt een deel zich als volwassene nogmaals aan 
voor een MBO-opleiding. 
Deze studenten hebben vaak nog recht op studiefinanciering voor het volgen van een voltijdsopleiding 
(DUO, 2014). Plaatsing binnen de BOL, met jongeren vanaf 16 jaar, geeft een minder goede 
aansluiting bij klasgenoten, door het verschil in levenservaring en problematiek. Tevens hebben 
docenten gemerkt dat de specifieke leer- en begeleidingsvragen van deze groep beter aansluiten bij 
de groepen in de BBL.  De student wordt daarom geplaatst binnen de BBL en volgt een aanvullend 
programma om aan de urennorm voor BOL-onderwijs te kunnen voldoen (zie bovenstaand schema). 
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1.1 Vraagstuk op schoolniveau 

 

Cijfers betreffende vsv-ers (voortijdig schoolverlaters) vallen gunstig uit voor Zeeland. Vergelijking van 
cijfers van de RMC-regio’s (regionale meld- en coördinatiepunten vsv)  met de cijfers van Scalda laten 
zien dat de schooluitval binnen Scalda in de afgelopen jaren afgenomen is. Er zijn echter nog relatief 
veel vsv-ers in het Zeeuwse MBO (Ministerie van OCW, 2013b). Voortijdig schoolverlaters uit het 
MBO keren vrijwel altijd terug naar het MBO (Van Wijk & Fleur, 2011). 
College voor Welzijn van Scalda verzorgt opleidingen in Goes en Terneuzen. De economische situatie 
in deze regio’s onderstreept het belang van startkwalificaties voor de arbeidsmarkt. Met name de 
sector zorg en welzijn biedt kansen op werk, vanwege de toenemende vergrijzing in Zeeland 
(Provincie Zeeland, 2013). 

Studenten die een MBO-opleiding als tweede kans benutten kunnen dit meestal niet zonder de 
inkomsten vanuit studiefinanciering. Zonder deze steun zou er een financiëel probleem ontstaan dat 
het opleidingstraject dreigt te verstoren. Tevens lijkt deze groep moeite te hebben met de huidige twee 
lesdagen. Ondanks de motivatie om te leren ligt de dagelijks prioriteit niet altijd bij lessen of huiswerk. 
Uit gesprekken met de coaches van deeltijdopleidingen blijkt dat de groep jong-volwassenen positief 
gemotiveerd is voor een opleidingstraject en vaak ook over voldoende capaciteiten beschikt. Toch 
bestaat er nog steeds een risico op hernieuwde uitval. Bij de populatie jong-volwassenen in 
Welzijnsopleidingen bestaan die risico’s overwegend uit: 

 financiële zorgen: de jongere heeft extra tijd nodig om te voorzien in middelen van bestaan. 

 zorgverplichting: de jongere wordt uit het onderwijs ‘getrokken’ door zorgtaken thuis (kleine 
kinderen, een zieke partner/ouder). 

 een sterke beroepswens: de jongere heeft een sterke oriëntatie op de arbeidsmarkt waardoor 
de beroepspraktijk belangrijker wordt gevonden dan de lesonderdelen van de opleiding. 

 
Studenten die in het verleden geregistreerd zijn als voortijdig schoolverlater, vertonen het risico 
opnieuw uit te vallen, zo geven diverse vsv-onderzoeken aan (ECBO, 2013; Traag, 2012; WRR, 2009; 
Oberon, 2008). Er is bij deze groep in vergelijking met reguliere deeltijdstudenten vaker sprake van 
een lagere ‘locus of control’ (het gevoel je eigen leven te kunnen sturen) en hogere externe attributie. 
Ook zouden minder hoge ambities en het ontbreken van een duidelijk toekomstbeeld mede bepalend 
zijn voor studiesucces (Oberon, 2008). Coaches van deeltijdopleidingen onderschrijven dit. Zij geven 
aan dat bij de jong volwassenen die opnieuw voortijdig stoppen met een opleiding de volgende zaken 
een rol spelen: eerdere negatieve ervaringen, moeite met verwerken van teleurstellingen, 
autoriteitsconflicten en niet kunnen functioneren binnen een groep medestudenten. Studenten zijn 
daardoor sneller geneigd te vervallen in oude patronen van verzuim. Ophoging van het aantal lesuren 
zal daarom vermoedelijk leiden tot hogere uitvalspercentages bij deze groep. 
 
Scalda meet het studiesucces aan de hand van aanwezigheidspercentages in de les, het percentage 
voortijdige uitstroom en gediplomeerde uitstroom (Scalda, 2013). In de dagelijks praktijk zien coaches 
zich geconfronteerd met de complexe problematiek van de deeltijdstudenten. Studiesucces van jong-
volwassenen die opnieuw instromen in een MBO-opleiding is afhankelijk van meer factoren dan alleen 
een transparante studieroute en goede begeleiding. Bovendien vallen teruggekeerde BOL-studenten 
in het MBO relatief vaker uit dan BBL-studenten (Van Wijk & Fleur, 2011). De dynamiek die het 
studiesucces van deze groep bepaald is weergegeven in bijlage 1. Het systeem (bijlage 1) maakt 
duidelijk dat sturing op basis van uitstroomcijfers niet voldoende is om deze groep studenten een reële 
kans te bieden om de opleidingen met succes te doorlopen. 

1.2 Vraagstuk op nationaal niveau  

 

Nederland heeft zich in toenemende mate ontwikkeld als kenniseconomie. Hierbinnen ligt de nadruk 
op dienstverlening en innovatie (Onderwijsraad, 2013). Het belang van een startkwalificatie wordt 
steeds groter, als gevolg van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Onze samenleving en de 
arbeidsmarkt zijn steeds complexer geworden. Ook de informatisering en digitalisering vragen andere 
vaardigheden van werknemers (Onderwijsraad, 2013). 
Een halve eeuw geleden beschikte het grootste deel van de bevolking niet over een hoger 
opleidingsniveau. Inmiddels volgt al 44% van de jongeren een opleiding die toegang geeft tot het 
hoger onderwijs (Onderwijsraad, 2013). De Nederlandse ambities voor het onderwijs zijn gericht op 
het verhogen van het gemiddelde onderwijsniveau. Naast verhogen van het aantal deelnemers in 
hoger onderwijs ligt de focus op het behalen van een startkwalificatie (Ministerie van OCW, 2013a). 
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Landelijk is er wel aandacht voor jongeren die zonder startkwalificatie buiten het onderwijsproces 
raken. Daarvoor wordt in het bijzonder gekeken naar de opleidingen op MBO-niveau 2. Dit niveau 
wordt gehanteerd als de entree-opleiding. De onderwijsraad maakt zich sterk voor flexibele trajecten 
en verlengde programma’s, alsmede het versoepelen van de uitstroomeisen van Nederlands en 
Rekenen. Op deze manier wil de onderwijsraad het voor zo’n groot mogelijk percentage mogelijk 
maken om een startkwalificatie te behalen (Onderwijsraad, 2013). 
De groep jong-volwassenen binnen de opleidingen van Welzijn studeren op niveau 3 en 4. Voor deze 
opleidingsniveau’s worden de eisen opgeschroefd: meer contactonderwijs en hogere eisen voor 
Nederlands, Rekenen en Engels.  
 
Wat als onderwijs onder de urennorm valt is door is door de MBO Raad (2014) beschreven en door 
Kennisnet helder uitgewerkt in 12 criteria (zie bijlage 2). De belangrijkste zijn dat de tijd onder regie 
van de docent moet staan, inspirerend en uitdagend is, voorziet in adequate aanwezigheidsregistratie, 
een bijdrage levert aan leereffect en dat interactie met de docent gedurende de les mogelijk is 
(Kennisnet, 2013). 
 

1.3 Vraagstuk op internationaal niveau 

 

Scalda participeert in een Europees uitwisselingsprogramma voor beroepsonderwijs en lifelong 
learning. De brede doelstelling hierbij is het verbeteren van de aansluiting tussen school en 
arbeidsmarkt (Comenius Project, 2013). Wat opvalt is dat Nederlandse studenten in het MBO meer 
praktijkervaring opdoen bij instellingen dan de andere deelnemende landen in deze projectgroep. 
Deze landen zijn: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden. Dit is een positief effect van 
de beroepsgerichte opleidingskolom in het Nederlandse onderwijsstelsel. Ook merken de 
partnerscholen op dat beroepskwalificatie én persoonlijke kwaliteiten (zelfvertrouwen, 
aanpassingsvermogen, flexibiliteit) bijdragen aan een goede toetreding tot de arbeidsmarkt (Comenius 
Project, 2013). 
In OESO-landen is de overgang van school naar werk zichtbaar moeilijker geworden door de 
economische recessie. Bedrijven nemen liever een werknemer met ervaring aan (Ministerie OCW, 
2013). Dit pleit voor versterking van trajecten waarbij werken en leren gelijk opgaan. De student heeft 
zo de gelegenheid zichzelf binnen een bedrijf of instelling te ontwikkelen en te profileren. 
 
Een diploma in het hoger secundair onderwijs, zoals MBO, is een norm geworden onder 20-24-jarigen 
in bijna alle OESO-landen. Dat dit nodig is blijkt uit werkloosheidscijfers: onder jong volwassenen 
zonder een startkwalificatie is de werkloosheid tweemaal hoger dan onder mensen in dezelfde 
leeftijdscategorie met een startkwalificatie (Ministerie OCW, 2013a). In een vergelijking van Europese 
cijfers over vsv (voortijdig schoolverlaten) komt naar voren dat Nederland relatief minder vsv-ers heeft 
dan onze buurlanden (Ministerie van OCW, 2013b). Verder blijkt uit de cijfers vanuit de gehele OESO 
dat jong volwassenen met een beroepsgerichte startkwalificatie (MBO-diploma) meer kans op een 
baan hebben dan jong volwassenen met een generieke startkwalificatie zoals een Havo of VWO-
diploma (Ministerie OCW, 2013). 
Tot slot zijn er internationale onderwijsambities van invloed op dit vraagstuk. Zo is één van de doelen 
dat in 2015 tenminste 70% van de MBO-ers de opleiding verlaat met een diploma (Ministerie van 
OCW, 2013a). Dit gaat samen op met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. 
 

1.4 Functies van onderwijs 

 

Onderwijs heeft verschillende functies die in relatie tot het 
onderwijs aan jong volwassenen worden verklaard. Bij dit 
vraagstuk staat vooral de kwalificerende functie van het 
onderwijs centraal. Socialisatie en subjectwording kunnen er 
echter niet los van worden gezien. Zoals Biesta (2012) 
aangeeft Beïnvloeden de functies elkaar voortdurend. 
Veranderingen door leren hebben effect op de hele 
persoonlijkheid en de mogelijkheden om te functioneren in 
de maatschappij. 
Achtereenvolgens worden de drie functies van onderwijs 
beschreven en gekoppeld aan de situatie in het MBO. 
 Figuur 2: functies van onderwijs 

(Biesta, 2012, p.32) 
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De kwalificerende functie is verbonden met economische argumenten (Biesta, 2012). Een succesvol 
onderwijstraject levert bewijsstukken voor algemeen denkniveau en bekwaamheden. Ook algemene 
aspecten van het leven zoals een goed burgerschap komen in onderwijs aan de orde. Zonder de 
beroepskwalificatie kunnen jong-volwassenen veel moeilijker aan de slag op de arbeidsmarkt (zie 
paragraaf 1.1) en zijn ze minder goed in staat een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
 
De socialiserende functie van onderwijs is altijd aanwezig, zo zegt Biesta (2012). Studenten maken 
deel uit van een leergemeenschap, doen ervaring op in praktijksituaties en leren zich te handhaven in 
diverse omgevingen. Ook de overdracht van cultuur en traditie hoort bij de socialiserende functie van 
onderwijs (Biesta, 2012). Voor jong-volwassenen die na een onderbreking van de schoolloopbaan 
weer studeren speelt dit ook. De algemene gedragsregels worden toegespitst op werk en het dragen 
van verantwoordelijkheid jegens anderen. 
 
De functie van subjectwording gaat over de ontwikkeling tot authentiek en verantwoordelijk handelen. 
De student integreert het geleerde in de eigen persoonlijkheid en geeft daar in combinatie met eigen 
talenten en ervaring op een unieke manier uiting aan. De subjectwording, ofwel de ontwikkeling tot 
individu, is het meest ongrijpbare deel van onderwijs, zo zegt Biesta (2012). Het is echter heel 
belangrijk omdat eigenschappen als autonoom en verantwoordelijk handelen, probleemoplossend 
vermogen en innovatievermogen in de subjectwording besloten liggen. In het welzijnswerkveld is de 
authenticiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijkheid van de werker een belangrijke schakel voor het 
welzijn van mensen die van hen afhankelijk zijn (Cleven, 2008). 
 
De WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) legt andere accenten in de functies voor 
onderwijs: de economische, algemeen vormende en emancipatoire functie (WRR, 2013). 
De economische functie komt nog het meest overeen met de kwalificerende functie, zoals Biesta 
(2012) beschrijft, vanwege de toeleiding tot de arbeidsmarkt. De algemeen vormende functie overlapt 
aan de kwalificerende en socialiserende functie van Biesta, maar heeft binnen de beschrijving van de 
WRR een meetbaar karakter. De derde functie is volgens de WRR (2013) de emancipatiefunctie en 
grijpt terug op de onderwijsgeschiedenis en emancipatie van meisjes. Deze functie is nog wel van 
toepassing voor studenten van allochtone afkomst (WRR, 2013). De emanicipatiefunctie van 
onderwijs kan ook geschaard worden onder de socialiserende functie, genoemd door Biesta (2012). 
De ontwikkeling tot individu, zoals geschetst bij de onderwijsfunctie subjectwording, wordt niet breed 
gesteund in andere beleidsstukken. Toch is het een essentieel onderdeel van onderwijs, in het 
bijzonder voor de welzijnssector. 
 

1.5 Maatschappelijk belang 

In de vorige paragrafen zijn al enkele aspecten van het maatschappelijk belang van dit vraagstuk 
weergegeven. Om een compleet beeld te schetsen, komen deze aspecten nogmaals onder de 
aandacht. 

 Er is sprake van afnemend geboorteaantal en een toenemende vergrijzing in Zeeland. Op de 
lange termijn zal dit meer zorgvragen opleveren, die door minder mensen moet worden 
voldaan (Provincie Zeeland, 2013). Het nut van een diploma in de Welzijnssector is daarmee 
aangetoond. 

 Werkloosheid kost de maatschappij geld. Een beroepsgerichte startkwalificatie vergroot de 
kansen op de arbeidsmarkt en de participatie in de maatschappij (Onderwijsraad, 2013). Er is 
grotere vraag naar mensen met een hoger opleidingsniveau (Ministerie van OCW, 2013a). Dit 
betekend dat flexibele invulling van onderwijs niet alleen mogelijk moet zijn op niveau 2, maar 
ook op niveau 3 en4 in het MBO.  

 Studenten in het MBO doen veel ervaring op in de beroepspraktijk. Studenten hebben de 
kans om beroepscompetenties in de praktijk te ontwikkelen en zich daar te profileren 
(Comenius Project, 2013). Dit pleit voor een groot aandeel praktijkervaring in het 
opleidingstraject. 

 Lager opgeleiden leven ongezonder dan hoger opgeleiden (Ministerie van OCW, 2013a). 
Obesitas en roken komen beduidend vaker voor onder lager opgeleiden Het onderwijsniveau 
lijkt een directe link te hebben met gezondheid gerelateerd gedrag (Ministerie van OCW, 
2013a). Een ongezonde levensstijl kost de maatschappij geld. Dit pleit tevens voor het 
stimuleren van scholing, juist voor risicogroepen zoals de jong volwassenen in dit vraagstuk. 

Concluderend kan gesteld worden dat het maatschappelijk belang van dit vraagstuk groot is. In de 
breedste zin werkt een oplossing van dit vraagstuk mee aan het verhogen van de algemene welvaart. 
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1.6 Het dilemma 

 
Nederland maakt zich sterk voor gelijke kansen in onderwijs. Onderwijs moet niet afhankelijk zijn van 
sociale, economische, etnische of culturele achtergrond. Talent en behaalde resultaten bepalen de 
onderwijscarriëre van het individu (Ministerie van OCW, 2013a). Om gelijkheid te bevorderen is er 
financiële ondersteuning mogelijk in de vorm van studiefinanciering. Deze gelijke kansen komen 
echter in het geding wanneer er sprake is van een onderbroken schoolloopbaan. Op dit punt zijn er 
twee routes mogelijk: 

A. Wachten tot de voortijdig schoolverlater zich alsnog conformeert aan een opleiding binnen de 
mogelijke kaders. 

B. De voortijdig schoolverlater steunen bij een inhaalslag, zo nodig met flexibilisering van 
leerroutes. 

Keuze A staat gelijk aan de huidige onderwijspraktijk en biedt geen verbetering van de situatie. 
Wanneer de intensivering van onderwijs realiteit wordt op het MBO zal dit leiden tot  een herhaling van 
voortijdige uitval onder de groep jong volwassenen. 
Keuze B heeft wel meer oog voor de omstandigheden van de voortijdig schoolverlater. Wanneer door 
flexibilisering van leerroutes een toegankelijkere opleiding wordt gecreëerd kunnen meer voortijdig 
schoolverlaters alsnog een startkwalificatie behalen. Keuze B geeft betere kansen op succes en 
draagt daarmee bij aan het maatschappelijke belang! 

2.  Gewenste situatie 

 
Van een student die voltijdonderwijs volgt en studiefinanciering ontvangt, mag een voltijd inspanning 
gevraagd worden. De manier waarop die voltijd inspanning gevuld wordt is onderwerp van deze 
beleidsnotitie. In de gewenste situatie zou het mogelijk moeten zijn een opleidingstraject te creëren 
dat recht doet aan de inhoudelijke eisen van de opleiding én past bij de omstandigheden van de jong 
volwassenen zoals beschreven in paragraaf 1.1. De jong volwassenen die nu een opleiding volgen 
geven aan moeite te hebben met het volgen van een “schools” programma. Vooral wanneer het nut of 
leereffect niet direct duidelijk is, neemt de neiging tot verzuim toe, zie ook paragraaf 1.1. 

2.1 Flexibele invulling derde lesdag 

 
Voor deze doelgroep moet flexibeler worden omgesprongen met de urennorm, zoals gesteld in ‘Focus 
op vakmanschap’ (2011). Indien mogelijk zouden de volgende opties steunend zijn voor de doelgroep: 

 Extra lesdag inzetten voor begeleiding, gericht op 
persoonlijke problematiek of studievaardigheden. Training 
kan gericht zijn op verwerven van basisvaardigheden voor 
het beroep. 

 Extra lesdag voor maatwerkprojecten die niet noodzakelijk 
onder begeleiding van een docent plaatsvinden. Dit geeft 
studenten de mogelijkheid de uren in te delen op een voor 
hen geschikter dagdeel. 

 Extra lesdag inzetten op de beroepspraktijkplaats. Dit biedt, 
ook meer flexibiliteit aan de student, komt tegemoet aan het 
opdoen van praktijkervaring en het versterkt het totale 
leerproces. 

Een lesweek voor jong volwassenen zou er dan zo uitzien: 

 Twee dagen lesinvulling, zoals geschetst in figuur 1 op 
pagina 4 

 De derde dag zoals geschetst in figuur 3 

 Minimaal 16 uur BPV, met inzet van 3
e
 lesdag op de BPV-

plaats maximaal 24 uur BPV 
 

2.2 Een mission impossible? 

 
In de praktijk is deze flexibele lesdag niet meteen realiseerbaar, immers de landelijke regelgeving 
heeft een verplichtend karakter. Om de belangen van deze doelgroep toch landelijk beter onder de 
aandacht te brengen wordt het krachtenveld nader bekeken en volgen adviezen over een mogelijke 
strategie.  

Figuur 3: Flexibele invulling 
3e lesdag jong volwassenen 
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2.3 Krachtenveld 

 
Een gewenste verandering kan gezien worden als een beweging van A naar B (Kessels & Smit, 
2013). Het vertrekpunt is reeds beschreven in hoofdstuk 1. Het doel kunnen we omschrijven als ‘een 
flexibel opleidingsaanbod voor jong volwassenen, die een opleiding op MBO niveau 3 of 4 als tweede 
kans benutten’. 
In dit vraagstuk zijn verschillende krachten werkzaam, op verschillende niveau’s die ieder een eigen 
invloed uitoefenen. Alle invloeden, zoals aan bod gekomen in hoofdstuk 1, zijn samengevat in dit 
krachtenveld: 
   

 

Figuur 4: Krachtenveldanalyse 



‘Focus op Vakmanschap' belemmert MBO-kwalificatie voor jong volwassenen 

Heleen de Wit-Louwerse 

 

  
11 

 
  

Voor het management van Scalda en College voor Welzijn zijn relevante vragen: 

 Hoe geven we vorm aan een zinvolle lesdag voor jong volwassenen, aansluitend bij de 
landelijke intensiveringsnorm? 

 Hoe zorgen we dat jong volwassenen op een succesvolle manier de opleiding kunnen 
doorlopen? 

 Hoe zorgen we dat er landelijk aandacht is voor deze vergeten groep studenten, met als doel 
een passend en succesvol opleidingstraject? 

 
Voor de lokale overheid zijn relevante vragen: 

 Welke steun hebben voortijdig schoolverlaters nodig om alsnog een startkwalificatie te 
behalen? 
 

Voor landelijke beleidsmakers van onderwijs zijn relevante vragen: 

 Hoe maken we onderwijs toegankelijk voor alle doelgroepen? 

 Leidt de intensiveringsnorm voor onderwijs ook daadwerkelijk tot betere kwaliteit? 
 
De gestelde vragen worden verwerkt in de voorgestelde beleidsmaatregelen en advisering, zoals 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
Hoewel de positie van de jong volwassenen cruciaal is in dit vraagstuk is de groep niet apart zichtbaar 
in de beleidsadviezen. In de ontwerpfase van opleidingstrajecten en het bepalen van 
randvoorwaarden zijn studenten niet direct betrokken. 
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3. Het beleid  

 
De intensiveringsnorm voor voltijdonderwijs gaat in op 1 augustus 2014. Om de gewenste situatie 
zoals beschreven in hoofdstuk 3 te realiseren is een aanvulling nodig op het landelijke beleid. Gezien 
de tijdfactor in dit vraagstuk is de gewenste situatie niet voor aanvang van het nieuwe schooljaar 
realiseerbaar. Derhalve is er een verschil te zien tussen de voorgestelde maatregelen op 
schoolniveau. Deze voorziet in een praktische oplossing op korte termijn, en belangenbehartiging op 
middellang tot lange termijn. De overige voorgestelde maatregelen zijn gericht op de middellange tot 
lange termijn. 
 

3.1 Mogelijke maatregelen: 

 
De volgende maatregelen bieden mogelijke antwoorden op de vragen voortkomend uit de 
krachtenveldanalyse in paragraaf 2.3. De voorgestelde maatregelen bieden handvatten om de 
gewenste situatie op de lange termijn te realiseren: een structurele oplossing voor de opleidingsroutes 
van jong volwassenen als tweede kansers in MBO niveau 3 en 4. 

3.1.1 Microniveau: Maatregelen op schoolniveau: 

Hoe geven we vorm aan een zinvolle lesdag voor jong volwassenen, aansluitend bij de landelijke 
intensiveringsnorm? 

 Ontwikkel voor het nieuwe cursusjaar een lesplan conform het intensiveringsbeleid, 
aansluitend bij de leerbehoefte en spanningsboog van de doelgroep. Concreet kan deze 
lesdag gevuld worden met les en training gericht op de ontwikkeling van een 
basisberoepshouding en communicatieve vaardigheden. Daarnaast kan door middel van 
training en intervisie gewerkt worden aan persoonlijkheidsontwikkeling, oplossen van 
problemen of de ontwikkeling van studievaardigheden. 

 Benut de ruimte binnen de landelijke regelgeving om onderwijsuren op een andere manier in 
te vullen. Zorg voor een goede onderbouwing, verankering in het curriculum en instemming 
van de deelnemersraad. 

 
Hoe zorgen we dat jong volwassenen op een succesvolle manier de opleiding kunnen doorlopen? 
Hoe zorgen we dat er landelijk aandacht is voor deze vergeten groep studenten, met als doel een 
passend en succesvol opleidingstraject? 

 Bepleit de specifieke situatie van jong volwassenen en 2
e
 kans onderwijs, met als doel ruimte 

te verkrijgen om te experimenteren met flexibele leerroutes voor deze groep. Met de 
opgedane expertise kan een goed onderbouwde leerroute en structureel beleid opgezet 
worden. 

 Verzamel data door middel van onderzoek aangaande studieverloop van deze doelgroep, 
geboden begeleiding, aanwezigheid en behoeftes van de jong volwassenen in de opleiding. 
Met de gegevens uit onderzoek kan argumentatie voor een aangepast beleid steviger 
onderbouwd worden. 

3.1.2 Mesoniveau: Maatregelen voor de lokale overheid: 

Welke steun hebben voortijdig schoolverlaters nodig om alsnog een startkwalificatie te behalen? 

 Realiseer intensieve samenwerking tussen gemeenten en het ROC. Gemeenten in de 
opleidingsregio’s participeren in het ontwikkelen van opleidingskansen voor jongeren die een 
startkwalificatie missen. Dit kan zijn door financiële steun, leren met behoud van uitkering, of 
door het bieden van leerwerkplekken via het leerwerkloket van de gemeente. De provincie 
Zeeland is erbij gebaat te investeren in opleidingen, om hogere maatschappelijke kosten op 
de lange termijn te voorkomen. 

3.1.3 Macroniveau: Maatregelen gericht op landelijk beleid: 

Leidt de intensiveringsnorm voor onderwijs ook daadwerkelijk tot betere kwaliteit? 

 Realiseer landelijke aandacht voor de knelpunten van jong volwassenen in het MBO. 
MBO15 voert het thema ‘2e kans onderwijs voor jong volwassenen op MBO 3 en 4’ op in de 
landelijke focusgroepen (MBO15,2013b). De focusgroepen bespreken de uitvoering van het 
actieplan ‘Focus op vakmanschap’ en de ontstane knelpunten. Scalda kan als deelnemer in 
deze focusgroepen participeren.  
De onderwijsraad bepleit aandacht voor de maatschappelijke achterstanden van de toekomst 
(Onderwijsraad, 2011a). Met name voor jongeren zonder startkwalificatie pleit de raad voor 
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specifiek beleid met bijbehorende middelen. Investeren in onderwijskansen voorkomt hoge 
maatschappelijke kosten in de toekomst (Onderwijsraad, 2011a). De onderwijsraad moet 
geïnformeerd worden over de knelpunten van deze specifieke groep, om het landelijk beleid te 
kunnen beïnvloeden. 
 

Hoe maken we onderwijs toegankelijk voor alle doelgroepen? 

 Ontwikkel meer flexibiliteit in het stelsel zodat alternatieve routes naar een diploma mogelijk 
zijn. De flexibiliteit zoals de onderwijsraad voorstelt voor opleidingen op MBO niveau 2 zou 
ook toegepast moeten worden voor niveau 3 en 4. Zo kunnen jongeren zonder 
startkwalificatie een diploma halen dat past bij de eigen (cognitieve) mogelijkheden en 
talenten. 

 Experimenteer met maatregelen en onderzoek hun werking en effectiviteit. De Onderwijsraad 
(2011b) heeft advies uitgebracht over de vraag hoe de bestaande onderwijspraktijk 
stapsgewijs kan worden verbeterd omdat grootschalige onderwijsvernieuwingen vaak niet de 
verwachte resultaten geven. De genoemde aanbevelingen van de onderwijsraad zijn ook op 
dit vraagstuk van toepassing: 

o Voer structureel praktijkgericht onderwijsonderzoek 
o Bundel de verkregen kennis en trek conclusies voor de praktijk 
o Kijk als overheid kritisch naar effectiviteit van onderwijsbeleid 

 

3.2 Voor- en nadelen van de genoemde maatregelen 

 

De meest concrete maatregel ligt op het niveau van Scalda. De ruimte om minder onderwijsuren te 
realiseren dan de aangegeven norm, zoals benoemd in ‘Focus op vakmanschap’ (Rijksoverheid, 
2011) biedt de mogelijkheid om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de doelgroep in dit 
vraagstuk. Echter een duidelijke visie en verankering binnen een kwaliteitscyclus is noodzakelijk. 
Tevens wordt de kwaliteit van onderwijs ook extern gecontroleerd (zie bijlage 2). Dit maakt de opzet 
van dit plan kwetsbaar. Deze mogelijke maatregel wordt niet gesteund door het management van 
College voor Welzijn. 

Tussen Scalda en de gemeenten Terneuzen en Goes is in de afgelopen maanden een aantal maal 
overleg gevoerd. Dit was gericht op een praktische invulling van de extra contacttijd voor jong 
volwassenen. Concluderend kan gesteld worden dat het door alle partijen als wenselijk wordt 
beschouwd om studenten te laten participeren in welzijnsprojecten voor groepen die door 
bezuinigingen minder zorg of begeleiding kunnen ontvangen. Echter wanneer het gaat over de 
concrete realisatie zijn de besproken ideeën stukgelopen op de kaders van docent gebonden lestijd of 
continuïteit van projecten gedurende vakanties. De steun vanuit gemeenten aan werkloze jongeren 
om te studeren met behoud van uitkering lijkt daardoor beter realiseerbaar, mits passend binnen de 
gemeentelijke budgettering. 

De maatregelen op landelijk gebied zijn gericht op het wijzigen van regelgeving. Dit is een traject 
waarbij wel de stappen beschreven kunnen worden die een onderwijsinstituut kan volgen, maar 
waarvan de uitkomst zeer onzeker is. Het bundelen van krachten met andere Regionale 
Onderwijscentra (ROC’s), alsmede het verzamelen van concrete feiten door onderzoek verstevigt de 
kracht van  een landelijk pleidooi voor deze doelgroep. 
 

3.3 Beleidsadviezen 
 
In navolging van de beschreven maatregelen kunnen de volgende adviezen worden uitgebracht:  

1. Op microniveau, binnen de school, kan er gewerkt worden aan studieroutes die passen 
binnen het huidige landelijke beleid. Daarnaast kan structureel expertise worden opgebouwd 
door praktijkgericht onderzoek en experimenten met flexibele leerroutes.  

2. Op mesoniveau kan er meer samenwerking worden gezocht tussen gemeenten en College 
voor Welzijn, om de kansen van jong volwassenen op een diploma en werk te vergroten. Te 
denken valt aan welzijnsprojecten binnen de school, financiële steun tijdens een 
opleidingstraject, werkervaringsplaatsen etc. 

3. Op macroniveau is het belangrijk dat er landelijke aandacht is voor de knelpunten van jong 
volwassenen in het MBO. Dit kan door het thema te agenderen bij de focusgroepen van 
MBO15 en bij de Onderwijsraad. 
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4. Op macroniveau is het tevens belangrijk dat ROC’s de krachten bundelen in het delen van 
onderzoek en expertise, teneinde te komen tot goed onderbouwde plannen voor 
onderwijsachterstandsgroepen. 
 

De aanbevelingen op micro- en macroniveau aangaande onderzoek versterken elkaar. Dit is dan ook 
het belangrijkste onderdeel in de adviezen. Het delen van onderzoek en expertise is nodig om op de 
lange termijn te komen tot flexibele onderwijsroutes, zodat een startkwalificatie voor jong volwassenen 
beter bereikbaar wordt. 
 

3.4 Realisatie van het beleid 

 
Microniveau, realisatie van plannen binnen de school: 
De gegeven beleidsadviezen zijn besproken met het management van team Deeltijd. Dit team is de 
eerst verantwoordelijke voor de onderwijsplannen en de kwaliteit van het geboden onderwijs. 
Op basis van deze notitie wordt een extra lesdag ontwikkeld voor de jong volwassen studenten met 
studiefinanciering. Deze lesdag zal ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij: 

 De basisberoepshouding 

 de persoonlijke ontwikkeling  

 ontwikkelen van communicatieve vaardigheden 

 intervisie 
Tevens kan de extra lesdag ruimte bieden voor begeleiding van de student op gebied van: 

 ontwikkelen van studievaardigheden 

 aanpakken van persoonlijke problematiek  
Voor de ontwikkeling van deze lesdag is het ontwikkelteam van verantwoordelijk.  
Team Deeltijd hecht belang aan een goede beschrijving de einddoelen en beheersingsniveau van 
ieder leerjaar. De beschreven doelen kunnen gehanteerd worden als richtlijn bij maatwerktrajecten en 
tussentijdse instroom van nieuwe studenten.  
Realisatie van deze lesdag en de onderbouwing krijg vorm voorafgaand aan schooljaar 2014-2015. 

Deze beleidsnotitie wordt besproken in het ontwikkeloverleg van team Deeltijd. In het ontwikkeloverleg 
worden verdere afspraken betreffende het inzetten van praktijkgericht onderzoek en experimenten 
met flexibele leerroutes. 
Besluitvorming vind plaats voorafgaand aan schooljaar 2014-2015, zodat bij een positief besluit in het 
volgende schooljaar gestart kan worden met onderzoek. 
 
Mesoniveau, samenwerking tussen gemeenten en College voor Welzijn: 
Op korte termijn is realisatie van welzijnsprojecten binnen de school niet gelukt (zie paragraaf 3.2). De 
ontwikkelingen binnen het welzijnswerk worden echter op de voet gevolgd. Wanneer door 
bezuinigingen zorg aan een doelgroep in de knel komt ligt er een kans voor continuering van deze 
zorg als project binnen de school. Op dit moment kan daarvoor geen tijdpad voor ontwikkeling en 
besluitvorming uitgezet worden.  

Macroniveau, landelijke belangenbehartiging: 
Deze beleidsnotitie kan worden ingebracht bij MBO15, om de knelpunten van jong volwassenen in het 
MBO te agenderen. Tevens kan deze notitie worden aangeboden bij de onderwijsraad. Deze acties, 
evenals het advies om te komen tot samenwerking met andere ROC’s zijn acties waarbij meerdere 
belangen meewegen. 
Besluitvorming over deze acties ligt bij het management van College voor Welzijn en bij het CvB van 
Scalda. Ook hiervoor kan geen concreet tijdpad opgenomen worden.  
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Uitleg: 
Studiesucces van jong-volwassenen (18-30 jaar) die opnieuw instromen in een MBO-opleiding is 
afhankelijk van meer factoren dan alleen een transparante studieroute en goede begeleiding. Veelal 
maken ze gebruik van studiefinanciering en vallen daardoor onder de regeling van voltijdonderwijs, 
met bijbehorend aantal contact-uren op school. 
 
Beïnvloedende factoren voor het studiesucces van de BOL-volwassenen: 

1. Privé problematiek. Heeft een direct verband met studiesucces. Privéomstandigheden 
vragen vaak de eerste aandacht. Wanneer de privéomstandigheden goed zijn, kan de energie 
in studie gestoken worden. Wanneer de privésituatie veel aandacht/energie kost gaat dit vaak 
ten koste van aanwezigheid op school en studiesucces. 

2. Steun uit eigen netwerk. Dit is een balancerende factor. Hoe meer steun, hoe beter de 
student aandacht op studie en stage kan richten. Hoe meer steun, hoe minder dringend de 
privéproblematiek aandacht vraagt. 

3. Beroepspraktijkvorming. Deze factor is van invloed, maar grillig in effect. Wanneer de 
beroepspraktijk goed gaat, zien we meestal ook een goed studieverloop. Positieve resultaten 
in de praktijk zijn duidelijk motiverend voor de totale studie. Wanneer de beroepspraktijk 
minder goed verloopt kunnen er twee reacties optreden:  

a. De totale motivatie zakt en de student verlaat (terecht of onterecht) de studie. 
b. De student ziet de lesdag als ‘reddingslijn’ en komt er met steun van peergroup en 

coach weer bovenop. 
4. Lesuren: Contacten met medestudenten en docenten zijn nodig om voortgang in de studie te 

steunen en leereffect te verdiepen. Veel lesuren zijn echter geen garantie voor studiesucces. 
Hoe meer lesuren, hoe meer er van de student aan inzet gevraagd wordt. Dit levert vooral 
problemen op wanneer er vanuit de privésfeer ook een beroep wordt gedaan op de student. 
Dan werken veel lesuren tegengesteld op studiesucces.  

5. Peergroup: De groep medestudenten heeft effect op motivatie. In positieve groepen werkt de 
peergroup ondersteunend voor het studiesucces. In groepen waar veel gemopperd wordt kan 
dit de motivate voor de studie ondermijnen. Hoe meer lesuren de student aanwezig moet zijn, 
hoe sterker het effect van de peergroup. 
 

 

  

S: ‘Same’, 
variabelen laten 

gelijke verandering 
zien 
 

O: ‘Opposite’, 
variabelen reageren 
tegengesteld 

 
B: ‘Balancing’, 
brengt dynamiek 

van het systeem in 
evenwicht 
 

R: ‘Reïnforcing’, 
versterkend  
effect  

 
(Schaveling, Bryan 

& Goodman, 2012). 
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Bijlage 2: Criteria voor onderwijstijd 

 

De MBO Raad (2014) heeft een notitie uitgebracht over de invulling van onderwijstijd. Binnen het 
MBO moet een voldoende intensief programma gerealiseerd worden. Een onderwijsprogramma 
voldoet aan die zorgplicht wanneer voldaan wordt aan de minimumnorm volgens wetgeving. Wanneer 
de school kiest voor een afwijkende invulling moet de school dit onderbouwen met een 
onderwijsinhoudelijke visie over kwaliteit, gerelateerd aan de betreffende doelgroep. Een 
onderwijsteam dat naar boven of naar beneden afwijkt van de urennorm legt dit, gemotiveerd op basis 
van  (onderwijs)kwaliteits-argumenten, voor aan het college van bestuur. Naast verankering in 
onderwijsprogramma, onderwijs- en examenreglement, moet ook de deelnemersraad instemmen met 
de programmering en onderliggende motieven. De school moet kunnen aantonen dat de kwaliteit ook 
wordt gerealiseerd (MBO Raad, 2014).   
 
De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen om een volwaardig, evenwichtig en uitdagend 
onderwijsprogramma aan te bieden. Daarbij is het vanzelfsprekend dat er voldoende uren zijn 
ingeroosterd, goede begeleiding is en een variatie van onderwijsactiviteiten wordt aangeboden 
(Kennisnet, 2013). 
Kennisnet (2013) heeft een aantal criteria ontwikkeld die een leidraad kunnen zijn om onderwijstijd op 
alternatieve manieren in te vullen, bijvoorbeeld met behulp van ict-tools of afstandsonderwijs. Voldoet 
het programma aan de onderstaande criteria, dan kunnen de uren worden gerekend onder begeleide 
onderwijstijd. 
 
De 12 criteria (kennisnet, 2013): 

1. Urennorm: Het onderwijs in het concept voorziet in de wettelijke kwantitatieve normen voor 
onderwijstijd. 
 

2. Docent: De lesactiviteit in het concept vindt plaats onder pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid van een bekwame docent. 
 

3. Onderwijsprogramma: De activiteiten in het concept dragen bij aan de te realiseren 
onderwijsdoelen en is in het onderwijsprogramma opgenomen. 
 

4. Student: De activiteiten in het concept zijn uitdagend, inspirerend en leerzaam. Er is sprake 
van een pro-actieve begeleiding met adequate reacties op vragen. 
 

5. Registratie: In het concept is sprake van een adequate registratie van deelname/participatie 
ten behoeve van de verantwoording over het aantal gerealiseerde uren. 
 

6. Leerrendement: Het concept leidt tot gelijkblijvend of verbeterd leerrendement van studenten. 
 

7. Differentiatie: Het concept leidt tot aantoonbare differentiatie in de leerprocessen van 
studenten. 
 

8. Contextrijk leren: Het concept betrekt de ‘buitenwereld’ in het leren 
 

9. Faciliteiten: De (ict-)faciliteiten zijn toereikend om het programma van het concept ten uitvoer 
te brengen en worden op een effectieve manier ingezet. 
 

10. Personeel: De competenties van het docententeam sluiten aan bij de benodigde competenties 
om het programma te realiseren. 
 

11. Meerwaarde concept: Het concept draagt aantoonbaar bij aan de strategische doelen van de 
onderwijsinstelling en het onderwijs wordt systematisch geëvalueerd. 
 

12. Plan van aanpak: Er is een uitvoerbaar plan van aanpak ontwikkeld. 
 

NB: “Bij de afweging om af te wijken van de urennorm, moet rekening worden gehouden  
met het feit dat de inspectie meer aandacht zal hebben voor de trajecten die afwijken van de  
urennorm” (MBO Raad, 2014, p.10). 


