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Voorwoord
Leren Organiseren. De titel van dit rapport verdient een korte toelichting. Tal van onderwijsinstellingen
hebben de afgelopen jaren vernieuwingen doorgevoerd in hun onderwijs. Met nieuwe onderwijsconcepten hoopt men beter aan te sluiten bij de wensen van cursisten en tegemoet te komen aan wensen van
bedrijfsleven en overheid. Bij de ontwikkeling en invoering van nieuwe onderwijsconcepten hebben tot
op heden vooral onderwijskundige overwegingen aandacht gekregen. Steeds duidelijker wordt echter dat
het vernieuwen van het onderwijs zelf weinig kans van slagen maakt, als niet ook de organisatie van het
onderwijs verandert. De grote vraag is dan vervolgens hoe het leren op een andere manier georganiseerd
kan worden. Dit rapport gaat in de eerste plaats over het Organiseren van Leren.
Over meer en minder passende vormen om in deze tijd het onderwijs te organiseren is nog weinig
empirisch gefundeerde, systematische kennis voor handen. Voor onderwijsinstellingen is het ontwikkelen
van passende vormen om het leren te organiseren een zoektocht. Voor onderzoekers geldt hetzelfde wat
betreft het ontwikkelen van manieren om dit vraagstuk te bestuderen. Zowel onderwijsinstellingen als
onderzoekers hebben nog veel te Leren over Organiseren. Vandaar de dubbele betekenis van de titel.
Het College van Bestuur van het Friesland College had ruim anderhalf jaar geleden de moed om op ons
initiatief in te gaan en onderzoek te laten doen naar de organisatie van het onderwijs. Wij zijn hen daar
zeer erkentelijk voor.
De uitvoering van het onderzoek binnen een organisatie die voor ons onbekend was, kon alleen dankzij de
grote en loyale inzet van een bijzondere medewerker van het Friesland College: Wim van Tol. Wim wist altijd
met wie we moesten spreken, zorgde er voor dat er afspraken werden gemaakt, dacht mee over de opzet
van het onderzoek, voerde als interviewer vele gesprekken en was ook in de afronding actief. We willen
Wim hier nogmaals bijzonder hartelijk danken voor zijn medewerking en zijn grote gevoel voor humor.
Dit onderzoek was alleen mogelijk dankzij de medewerking van vele anderen. Om te beginnen willen we
iedereen bedanken die bereid was een gesprek met ons te voeren, variërend van cursisten via medewerkers tot stagebegeleiders. We willen daarbij expliciet de secretaresses noemen die erg hun best
hebben gedaan om afspraken zo te plannen dat het voor de onderzoekers haalbaar was. Vervolgens
willen we de mensen bedanken die de interviews letterlijk hebben uitgetypt en gecorrigeerd. Tot slot
past een welgemeend woord van dank voor Maartje van der Weide, die een aanzienlijk deel van de zeer
arbeidsintensieve codering voor haar rekening nam.
Rest ons nog op te merken dat de beide auteurs van dit rapport zelf verantwoordelijk zijn voor de tekst.
Groningen, 12 maart 2008
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De afgelopen jaren hebben nieuwe onderwijsconcepten op grote schaal hun intrede in het onderwijs
gedaan. Deze nieuwe onderwijsconcepten komen deels voort uit nieuwe opvattingen en inzichten over
hoe mensen leren. Daarnaast zoekt het onderwijs naar passende manieren om jongeren van nu voor te
bereiden op een toekomstige kennissamenleving. Deze invloeden en zoektochten zijn niet aan het
middelbaar beroepsonderwijs voorbij gegaan. Ook in het MBO worden op grote schaal nieuwe concepten
geïntroduceerd en geïmplementeerd.
Bij de invoering van nieuwe concepten hebben overwegingen van onderwijskundige aard tot dusver de
meeste aandacht gekregen. Zowel binnen, als buiten onderwijsinstellingen. Nieuwe vormen van onderwijs
vragen echter ook om aanpassingen aan de organisatie van dat onderwijs. Meer recent ontstaat juist voor
de organisatie van leren veel aandacht. Voor veel onderwijsinstellingen, zeker in het beroepsonderwijs, is
de organisatievraag de laatste jaren actueel, en soms zelfs urgent geworden. Over de organisatie van
andere, flexibeler, vormen van onderwijs is nog weinig bekend. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar
deze vraagstukken is uiterst dun gezaaid. De meeste bijdragen starten met een aantal (normatieve) uitgangspunten, om daarna toe te werken naar een advies of streefbeeld over hoe de onderwijsorganisatie
van de toekomst er idealiter uit zou moeten zien. Hoewel dit type onderzoek belangrijke inzichten oplevert over het denken over de organisatie van onderwijs, blijven vragen omtrent de praktische haalbaarheid en toepasbaarheid in verschillende situaties onbeantwoord. Daarom is er ook behoefte aan gedetailleerde empirische studies waarin juíst deze laatste vragen nadrukkelijk aan de orde komen. Voor zover
ons bekend, is er niet eerder gedetailleerd empirisch onderzoek gedaan naar de dagelijkse realiteit van
het werken met nieuwe organisatievormen in het onderwijs. Al met al is er weinig systematische kennis
over organisatorische knelpunten bij de implementatie van nieuwe onderwijsconcepten. Evenmin is
bekend wat de belangrijkste oorzaken van de betreffende knelpunten zijn. Laat staan dat iets bekend is
over mogelijkheden of richtingen om knelpunten in de organisatie van nieuwe vormen van onderwijs op
te lossen. We kunnen dan ook met recht spreken van een nagenoeg onontgonnen onderzoeksterrein.
Het onderzoek binnen het Friesland College, waarvan we hier verslag doen, poogt een begin te maken
met een systematisch en empirisch gefundeerd onderzoek naar het organiseren van leren. Op die manier
trachten we een kennisbasis op te bouwen rond het organiseren van leren.
In dit rapport doen we verslag van een onderzoek binnen één onderwijsinstelling, het Friesland College.
Aan de hand van dit onderzoek illustreren we hoe het vraagstuk benaderd en bestudeerd kan worden. Het
onderzoek levert daarnaast inzichten op over verschillende organisatievormen met bijbehorende voorwaarden en risico’s. Daarmee hopen we medewerkers van onderwijsinstellingen een aantal handvatten te bieden bij het nadenken over vragen omtrent het organiseren van nieuwe, flexibele, vormen van leren.
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De centrale vraag in dit onderzoek is explorerend van aard en luidt: ‘Welke eisen stellen verschillende
vormen van ‘vernieuwd onderwijs’ aan de inrichting van de organisatie van ROC’s, zodat het vernieuwde
onderwijs organiseerbaar en betaalbaar is?’

1.2

Methode van onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Friesland College. Het Friesland College heeft een traditie van
onderwijsvernieuwing en staat bekend als een innovatief ROC. Vanaf de periode rond de eeuwwisseling
wordt gewerkt aan de introductie van een nieuw onderwijsconcept1 dat sinds 2002 bekend staat als
praktijkgestuurd leren (pgl). Een belangrijke notie in dit concept is dat het leren effectiever verloopt als
daar eigen ervaringen aan ten grondslag liggen. Het Friesland College ambieert daarom dat 50% van de
onderwijstijd gerelateerd is aan het zelf opdoen van praktijkervaringen. De invulling van de praktijkcomponent kan variëren van het werken aan een kort project tot het uitvoeren van een langdurige stage. De
gedachte is verder dat cursisten, in samenspraak met hun coach, een eigen leerpad uitstippelen dat voor
hen tot de gewenste kwalificatie leidt. Leerpaden van cursisten verschillen dus. Van de organisatie vraagt
dit een hoge mate van flexibiliteit.
Het Friesland College werkt al geruime tijd met een nieuw onderwijsconcept, praktijkgestuurd leren, dat
een vergaande mate van flexibiliteit van de organisatie vraagt. Binnen de organisatie was grote interesse
voor vraagstukken rond de organisatie van onderwijs en ook grote bereidheid om aan het onderzoek mee
te werken. Dat alles bij elkaar maakte het Friesland College een bijzondere context om dit onderzoek uit
te voeren.
Selectie van units
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is studie van een zo groot mogelijke variatie aan
organisatievormen nodig. Het is bekend dat de huidige organisatievorm mede wordt bepaald door de
ontwikkelgeschiedenis van een unit. Om die reden selecteerden we vijf units waar vernieuwing steeds op
een andere manier tot stand is gebracht. Het Friesland College heeft op verschillende manieren getracht
om met speciaal daarvoor opgezette projecten vernieuwingen van de grond te krijgen.2 Deze projecten
werden respectievelijk benoemd als proeftuinen, vrijhavens en projecten ‘buiten de context’ en ‘binnen de
context’. Mede door de ervaring dat veranderen in een bestaande situatie lastig is, nam de ruimte voor
nieuwe initiatieven met de tijd toe. Naast deze vier typen projecten onderkent het Friesland College nog
twee andere ontwikkelgeschiedenissen. Ten eerste zijn hele nieuwe opleidingen ontstaan, zonder erfenis
van opleidingen waar ze uit zijn voortgekomen. Daardoor kan binnen units een situatie ontstaan waarbij
bestaand (oud) onderwijs functioneert naast onderwijs dat op een andere leest is geschoeid (nieuw). Tot
slot zijn er units waarin zeker maar gestaag is gewerkt aan onderwijsvernieuwing, los van specifieke
projecten of aanpakken. We noemen deze werkwijze hier verder als ‘van onderop’.
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De selectie is daarnaast ingegeven door de verwachting juist bij deze combinatie van units een zo groot
mogelijke variatie aan organisatievormen aan te treffen. In de hoofdstukken 3 tot en met 8 beschrijven
we de units en hun achtergrond.
De
•
•
•
•
•

vijf units zijn:
MBO Handel (proeftuin)
Talencentrum (vrijhaven)
FC-XL (buiten de context)
Techno Lyceum (‘nieuw’ naast ‘oud’)
MBO Welzijn (van onderop)

Wij spreken in dit rapport over units. Formeel worden de organisatieonderdelen Talencentrum en FC-XL
geen unit genoemd binnen het Friesland College.
Opzet onderzoek
Het onderzoek is opgezet vanuit een actorperspectief. We vatten organiseren op als een samenspel tussen
mensen, die ieder een eigen rol vervullen. Dat samenspel brengt structuren voort, die op hun beurt weer de
kaders vormen waarbinnen mensen zich gedragen. In een ROC zijn verschillende actoren te onderscheiden,
zoals cursisten, vakspecialisten en coaches, coördinatoren/teamleiders, unitdirecteuren, medewerkers/directeuren van bureaus en service- en expertisecentra (vanaf hier stafdiensten genoemd), en stagebegeleiders
in bedrijven. Door elk van deze actoren over dezelfde onderwerpen te interviewen, ontstaat een vollediger
beeld van de manier waarop de organisatie daadwerkelijk functioneert. Uitspraken van de één kunnen dan
worden geconfronteerd met uitspraken van anderen. Op deze manier maken we bovendien gebruik van
datatriangulatie, een beproefde methode om de betrouwbaarheid van onderzoek te verhogen.3
Dit onderzoek richt zich niet op wat er op papier staat, maar beoogt de dagelijkse werkelijkheid te
beschrijven en te analyseren. Om zicht te krijgen op het feitelijk functioneren van de organisatie werden
uitgebreide interviews gehouden. In totaal werden 55 gesprekken gevoerd met in totaal 86 mensen.
“Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal interviews per unit en per actor. De gesprekken met cursisten
vonden voornamelijk in kleine groepjes plaats. De gesprekken werden gevoerd door drie interviewers. Één
onderzoeker voerde alle gesprekken, al dan niet vergezeld van één van de andere interviewers. De
gesprekken werden gevoerd tussen oktober 2006 en juli 2007.” De organisatievormen in het cursusjaar
2006/2007 vormen steeds het uitgangspunt. Voorgenomen veranderingen voor het cursusjaar 2007/2008
zijn als voornemens meegenomen in de beschrijvingen en analyses. De uitwerking en consequenties van
deze voorgenomen veranderingen vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
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Cursisten

Docenten/
Teamleiders

Unitdirecteuren/
Staf

Stage

Totaal

Handel

3 (9)

5 (5)

1 (1)

2 (3)

11 (18)

Talencentrum

4 (5)

4 (6)

1 (1)

1 (1)*

10 (13)

FC-XL

3 (8)

1 (2)

1 (1)

1 (1)

6 (12)

Techno Lyceum

1 (1)

1 (1)

Pop & Media

2 (3)

2 (3)

n.v.t.

2 (2)

6 (8)

Metaal

1 (3)

2 (3)

n.v.t.

1 (2)

4 (8)

Welzijn

2 (8)

2 (2)

1 (1)

4 (6)

9 (17)

FC Breed

n.v.t.

n.v.t.

8 (9)

n.v.t.

8 (9)

15 (36)

16 (21)

13 (14)

11 (15)

55 (86)

TOTAAL

Tabel 1 Aantal interviews per unit en per actor (aantal geïnterviewde personen)
*

Het Talencentrum kent geen eigen stages. In dat geval zijn contactpersonen binnen andere units geïnterviewd,
in hun hoedanigheid als ‘klant’ van het Talencentrum.

Voorafgaand aan de interviews voerden we een uitgebreide literatuurstudie uit. Deze literatuurstudie ligt
ten grondslag aan het theoretisch kader dat uiteen is gezet in hoofdstuk 2. Op basis van de literatuurstudie werd een itemlijst opgesteld voor de interviews. Daarnaast bestudeerden we documenten van
het Friesland College en de geselecteerde units. Het gaat dan om beleidsplannen, activiteitenplannen,
roosters, studiegidsen, auditverslagen, (zelf)evaluaties en de website. Op basis van deze documentenstudie werden de itemlijsten voor de interviews aangescherpt en in een enkel geval iets uitgebreid.
Tijdens de gesprekken bewaakten de interviewers dat alle onderwerpen aan bod kwamen. Daarnaast was
er voldoende tijd voor respondenten om ook zelfgekozen onderwerpen aan te dragen en specifieke
thema’s uit te diepen. Wat betreft de gesprekken met medewerkers van het Friesland College werd een
onderscheid gemaakt tussen (a) gesprekken gericht op het beschrijven van de dagelijkse gang van zaken,
en (b) gesprekken gericht op knelpunten en oplossingen binnen de organisatie van het onderwijs. Dit
onderscheid is gemaakt om de feitelijke beschrijving van de organisatie van het leren zo goed mogelijk in
beeld te krijgen. Dit onderzoek richt zich louter op het organiseren van het leren. Tal van overwegingen
van meer onderwijskundige aard zijn buiten beschouwing gebleven. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in
dit onderzoek geen aandacht hebben besteed aan didactische werkvormen in bepaalde onderwijssituaties, of aan de kwaliteit van de interactie tussen docenten en cursisten.
Alle interviews zijn opgenomen met behulp van een mp3-recorder. Van deze audio-opnames zijn verbatim
transcripten gemaakt. Transcripten werden - waar nodig - met behulp van de oorspronkelijke opname
gecorrigeerd en aangevuld.
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Op basis van de literatuurstudie ontwikkelden we een coderingsschema met 35 codes. Dit schema van 35
codes was het vertrekpunt met daarbij de bedoeling om het gedurende het coderingsproces uit te
breiden. Gedurende het coderingsproces bleek een aantal codes niet of lastig te hanteren, andere codes
werden toegevoegd. Het uiteindelijke codeerschema kent 162 codes, waarbij steeds een onderscheid is
gemaakt tussen hoofdthema’s en specificeringen. Alle transcripten zijn met behulp van dit codeerschema
gecodeerd in Atlas.ti, een softwareprogramma voor kwalitatieve analyses. Het totale bestand bestaat uit
ruim 4400 gecodeerde tekstfragmenten.
De casestudies binnen de units hebben samen met gesprekken met staffunctionarissen een bijzonder rijke
schat aan data opgeleverd. Dit rapport geeft de bevindingen van de eerste analyses op die data. Voor
deze eerste analyses zijn tekstfragmenten systematisch en stapsgewijs geanalyseerd. Om te beginnen
werd voor elk van de units een afzonderlijke analyse gemaakt voor de organisatie van de cursorische
onderdelen en de organisatie van de praktijkonderdelen van de opleidingen. Vervolgens werden die
analyses binnen elke unit met elkaar in verband gebracht. Tot slot werden aparte analyses uitgevoerd
voor thema’s die een specifieke unit overstijgen. In deze laatste analyses zijn ook de gesprekken met de
stafdiensten betrokken. In het rapport zijn geanonimiseerde citaten verwerkt.4
Deze eerste analyses werden uitgevoerd door één onderzoeker, die bij een beperkt aantal gesprekken
aanwezig is geweest. De bevindingen zijn daarna besproken met het hele onderzoeksteam en op een
enkel punt verder gespecificeerd. Vervolgens zijn de bevindingen besproken met medewerkers binnen de
units. Tijdens deze eerste terugkoppeling werd gecontroleerd of de onderzoekers het volledige beeld
hadden verkregen en medewerkers de bevindingen herkenden. In een enkel geval leidde dit tot een
kleine aanvulling.

1.3

Leeswijzer
Dit boekje bestaat uit drie delen. Deel I bestaat uit twee hoofdstukken en geeft de achtergrond van het
onderzoek. Hierboven beschreven we de aanleiding en de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 2 gaan
we nader in op het theoretische kader dat ten grondslag ligt aan het onderzoek. Dit doen we aan de
hand van begrippen als ‘sociale orde’, ‘sociale organisatie van leren’ en ‘massamaatwerk’. Ook worden
hier zeven tot dusver bekende strategieën uiteengezet waarmee scholen proberen massamaatwerk te
realiseren.
In de vijf hoofdstukken van Deel II beschrijven we de case-studies van de geselecteerde units. Deze hoofdstukken hebben steeds dezelfde opbouw. We beginnen steeds met een aantal kengetallen om de
betreffende unit te typeren. Vervolgens geven we nog eens kort weer waarom deze unit werd geselecteerd
voor het onderzoek. Na een feitelijke beschrijving van de manier waarop het onderwijs is georganiseerd,
analyseren we de organisatie van het leren in termen van – combinaties van - de eerder genoemde strategieën. We ronden af met het benoemen van sterke en zwakke punten van de organisatie van het leren.
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Het laatste, derde deel van dit boekje bestaat uit twee hoofdstukken. Na de case-studies van afzonderlijke
units in Deel II, gaan we in Hoofdstuk 9 in op vraagstukken die de afzonderlijke units overstijgen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om consequenties van nieuwe manieren om leren te organiseren voor ondersteunende diensten. Hoofdstuk 10 tot slot geeft een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste
bevindingen uit het onderzoek. We ronden af met een aantal conclusies.
Het boekje is op drie manieren te lezen. Lezers met een eerste belangstelling voor het onderwerp, en
lezers met weinig tijd, kunnen beginnen met het lezen van Hoofdstuk 10. Lezers die geïnteresseerd zijn in
de algemene thematiek, kunnen na het lezen van Deel I doorbladeren naar Deel III. Lezers die (ook)
geïnteresseerd zijn in concrete voorbeelden en toepassingen, raden we aan vooral de case-studies uit
Deel II te lezen.
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boekje leren organ kopie def

2

17-03-2008

15:25

Pagina 13

Theoretisch kader
Het conceptuele kader van dit onderzoek is opgebouwd rond de begrippen ‘sociale orde’, ‘sociale organisatie van leren’ en ‘massamaatwerk’. Bij sociale orde gaat het om de manier waarop een samenleving
georganiseerd is en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.5 Bij de sociale organisatie
van leren gaat het vervolgens om de consequenties van diezelfde maatschappelijke ontwikkelingen voor
de organisatie van het leren.6 Als gangbare organisatievormen niet meer voldoende aansluiten bij actuele
vraagstukken, ontstaan fricties. Zo zien we op allerlei terreinen fricties ontstaan tussen bestaande organisaties die zijn gericht op het produceren van een uniform aanbod enerzijds, en toenemende diversiteit
tussen consumenten en hun wensen anderzijds. Oplossingen om dit spanningsveld te overbruggen staan
bekend onder de noemer massamaatwerk.
Logischerwijs beginnen we dit hoofdstuk met een bespreking van vraagstukken rond sociale orde, waarna
we uitgebreid stil staan bij de sociale organisatie van leren, om vervolgens uit te komen bij oplossingsstrategieën die voortkomen uit gedachten rond massamaatwerk.

2.1

Sociale orde
Voor het functioneren van een samenleving is een zekere mate van organisatie noodzakelijk. In essentie
zijn er drie verschillende organiserende principes waarop een dergelijke organisatie kan rusten. Die organiserende principes verwijzen bovendien naar een historische ontwikkeling.
Het eerste principe staat bekend als traditie. In een ‘traditionele’ samenleving spelen vaste gewoonten,
rituelen, regels, waarden en normen een prominente rol in de manier waarop die samenleving georganiseerd is. Deze gebruiken zijn vaak het overblijfsel van een lang leerproces van aanpassing. Een samenleving die op een dergelijke manier georganiseerd is, is vaak uitermate stabiel, maar weinig flexibel. Dat
kan problemen opleveren als omstandigheden snel veranderen.
Dirigisme is de formele naam van het tweede principe. Het belangrijkste kenmerk van dit principe is dat
belangrijke beslissingen voor de samenleving worden genomen door één instantie. Dat kan bijvoorbeeld
een keizer of een dictator zijn, maar ook een (democratisch) gekozen parlement. Kenmerkend is dat de
één meer – al dan niet legitieme – zeggenschap heeft dan de ander. Een groot voordeel van dit principe is
dat er beslissingen genomen kunnen worden, inclusief grootscheepse veranderingen. Juist dat laatste is
lastig te realiseren in een situatie die voornamelijk op traditie gestoeld is. Naarmate een samenleving
complexer en meer divers wordt, wordt het moeilijker voor één instantie om alle individuele en maatschappelijke noden te overzien.
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Het derde principe kennen we vooral als het marktmechanisme. Kenmerkend voor dit principe is dat
individuele vraag en aanbod door middel van een coördinatiemechanisme op elkaar worden afgestemd.
In een markt vervult de prijs de functie van coördinatiemechanisme. Bij dit derde principe is het niet één
instantie die de beslissingen neemt, maar maakt iedereen eigen keuzes die gezamenlijk tot een bepaalde
(maatschappelijke) uitkomst leiden. Dit principe kan bij uitstek overweg met grote verschillen tussen
individuen. Een groot nadeel is dat het principe niet op alle terreinen van de samenleving even adequaat
toepasbaar is en bijvoorbeeld kan leiden tot ongewenste vormen van ongelijkheid.
In de praktijk worden deze principes met elkaar gecombineerd. Waarbij de combinatie op het ene maatschappelijke terrein – zoals de gezondheidszorg - er anders uitziet dan de combinatie op een ander terrein – zoals veiligheid. Als gezegd heeft ieder principe specifieke sterke en specifieke zwakke kanten. Het
hangt van de omstandigheden af welk principe, of beter gezegd welke combinatie daarvan, het meest
adequaat is. De cruciale vraag wordt dan hoe die hedendaagse omstandigheden te kenschetsen zijn.
Westerse samenlevingen maken al ruim een eeuw een ontwikkeling door van toenemende rationalisering
en individualisering. Sociologen vatten die ontwikkelingen samen onder de noemer modernisering. In de
tweede helft van de vorige eeuw is een nieuwe fase in de modernisering aangebroken, ook wel laatmodernisering genoemd.7 Hét kenmerk van de laatmoderne tijd is een verregaande vorm van individualisering.7 Dat wil onder meer zeggen dat er meer nadruk is komen te liggen op de eigen keuzevrijheid van
mensen. Dat heeft er toe bijgedragen dat er steeds meer keuzemogelijkheden zijn ontstaan, op steeds
meer levensterreinen. Variërend van keuzes voor tastbare producten, tot keuzes voor levensstijl en zienswijze. De grote mate van individualisering heeft samen met een nadruk op eigen keuzes geleid tot meer
heterogeniteit tussen mensen.8
In een samenleving die complexer en meer divers wordt, is het moeilijker voor één instantie om alle individuele en maatschappelijke noden en behoeften te overzien. Door die groeiende diversiteit en verscheidenheid tussen mensen en hun wensen worden instanties die trachten op centraal niveau processen te standaardiseren en te uniformeren minder effectief, minder efficiënt en uiteindelijk ook minder geloofwaardig. Voortgaande modernisering en individualisering dragen op die manier bij aan de noodzaak om te
zoeken naar nieuwe sturingsprincipes, of beter gezegd naar nieuwe combinaties van sturingsprincipes.
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Hierboven hebben we drie sturingsprincipes benoemd met de termen traditie, dirigisme en marktmechanisme. Vele auteurs maken in hun werk, expliciet of impliciet, een verwijzing naar deze drie principes. Een
bekend voorbeeld is het systeemontwikkelingsmodel van Cornelis.9 Wierdsma en Swieringa bouwden op
dezelfde gedachtegang voort en werkten het uit tot een model met drie fasen van verandering.10 Elke
fase typeren zij als een tot de verbeelding sprekend ‘land’ met specifieke kenmerken. Robert Land voegde
vervolgens een sturingsdriehoek toe aan elk van de fasen.11 Deze bestaat uit het stuurresultaat, de stuurstijl en het stuursysteem. Het gecombineerde resultaat van dit werk is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Maatschappelijke ontwikkeling als tocht door de tijd. R. Land (2003) blz. 154

In Woonland zien we het sturingsprincipe van de traditie terug. In Reisland staat sturing op basis van
hiërarchie en regels centraal. Trekkersland kenmerkt zich door vormen van zelfsturing en opereert in die
zin op basis van het marktmechanisme. In de opeenvolgende fasen zien we ook een historische ontwikkeling terug.
Woonland is te beschouwen als archetype van een pre-industriële (of agrarische) samenleving. Het doel,
of stuurresultaat, waarop dit type samenleving gericht is, is zelfvoorziening. Mede door het gesloten
karakter van Woonland, is er weinig aanleiding voor veranderingen.
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Reisland is het type samenleving dat zich sinds de industriële revolutie heeft ontwikkeld. Dit type samenleving kenmerkt zich door vergaande taakspecialisatie en een focus op efficiëntie. Dankzij gestandaardiseerde massaproductie kunnen producten relatief goedkoop worden gemaakt, waardoor ze beschikbaar
komen voor grote groepen mensen. Tegen deze achtergrond ontstaan grote mogelijkheden voor handel,
ofwel het ontwikkelen van onpersoonlijke ruilrelaties. Reisland heeft een meer open karakter dan
Woonland, wat mede aanleiding is voor verdere ontwikkeling. Verandering heeft in Reisland een planmatig karakter: het einddoel staat vast en de weg er naartoe is bekend.
Trekkersland staat voor het type samenleving van de (nabije) toekomst. In het post-industriële tijdperk is
sprake van een vergaande mate van individualisering. Gestandaardiseerde massaproductie zal steeds
minder voldoen aan de verschillende behoeften van mensen, die zich bovendien met hun consumptie- en
leefpatroon van elkaar wensen te onderscheiden. Om aan de verschillende behoeften van mensen tegemoet te komen, zoeken aanbieders van goederen en diensten naar vormen van vraaggestuurde dienstverlening. Het tempo van veranderingen in dit type samenlevingen is erg groot. Mede daardoor is het
maar in beperkte mate mogelijk om planmatig te veranderen. In Trekkersland krijgt veranderen een
nieuw gezicht: men kiest een richting en gaat alvast op pad. Zonder precies te weten waar men uit gaat
komen en zonder te weten welke wegen bewandeld gaan worden.
De verschuiving in sturingsprincipes die we hierboven hebben genoemd en toegelicht, zijn meer dan
abstracte en algemene noties. Deze principes vinden, op verschillende manieren, hun vertaling in de
manier waarop onderdelen van een samenleving zijn georganiseerd. Zo zijn de drie sturingsprincipes
onder meer herkenbaar in de organisatie van het onderwijs.

2.2

Sociale organisatie van leren
De manier waarop een samenleving het leren organiseert blijkt een zekere parallel te vertonen met de
eerdergenoemde principes.12 Dit blijkt onder meer uit historisch en sociologisch onderzoek. Sociologen
hanteren het begrip ‘sociale organisatie van leren’ om aan te geven dat de organisatie van het leren
afhankelijk is van maatschappelijke ontwikkelingen. De term geeft ook aan dat het fenomeen school
zoals we dat nu kennen maar één van de vele manieren is om er voor te zorgen dat kinderen iets leren.
Andere manieren zijn bijvoorbeeld het gildenstelsel, thuisonderwijs of leren door te werken. Welke
sociale organisatie van leren dominant is in een samenleving, hangt samen met maatschappelijke veranderingen en bijbehorende verschuiving van sturingsprincipes.
Een eerste manier waarop een samenleving het leren kan organiseren, is door gebruik te maken van het
principe van traditie (Woonland). Deze oplossing is vooral adequaat als er relatief weinig verandert. Zo kan
een agrarische samenleving het onderwijs adequaat organiseren door directe overdracht van vader op zoon
en van moeder op dochter. Het op deze manier overdragen van kennis en vaardigheden kan ook geschikt
zijn voor beroepen die weinig veranderen. Tot op de dag van vandaag zijn er bijvoorbeeld in opleidingen
voor vioolbouwers en meubelmakers sporen te herkennen van de vroegere gilden voor deze ambachten.
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De industrialisatie heeft samenlevingen ingrijpend veranderd en de kiemen gezaaid voor permanente
innovatie. Duidelijke grenzen tussen levenssferen vervagen, arbeid en arbeiders worden mobieler en zo
groeit ook de noodzaak dat verschillende, onbekende mensen elkaar kunnen begrijpen. Het overdragen
van kennis binnen de eigen gelederen voldoet dan niet meer om in maatschappelijke behoeften te voorzien. Bovendien ontstaat de behoefte aan een geletterde en gecijferde bevolking en is er een noodzaak
tot standaardisering van het curriculum. De enige instantie die deze uniformering en standaardisering
dankzij dirigisme kan doorvoeren, is de overheid (Reisland). Zo drijft de industriële revolutie het onderwijs
onder de vleugels van de overheid.13 Met de opkomst van dit nieuwe principe, verschuift ook de maatschappelijke rol van onderwijs. Formeel onderwijs gaat fungeren als toegangspoort tot maatschappelijk
succes. Ontleende de elite haar positie voorheen aan grondbezit, nu is het de nieuwe handelsklasse die
dankzij het onderwijs de sociale ladder beklimt en deze positie overneemt.
Industrialisering heeft dirigisme een hoofdrol gegeven in het onderwijs. De manier waarop we in het
verleden het leren hebben georganiseerd, heeft ook lange tijd een zekere gelijkenis vertoond met de
uitvindingen van de industriële revolutie.14 Massaproductie in fabrieken vond haar evenbeeld in een vorm
van massa-educatie in scholen.15 Zoals massaproductie eisen stelde aan het rationaliseren, uniformeren en
standaardiseren van het productieproces, zo stelde ook massa-educatie eisen aan rationaliseren, uniformeren en standaardiseren maar dan van het onderwijsleerproces. Tijdens de industriële revolutie werd
ontdekt dat belangrijke efficiëntiewinst geboekt kon worden door een productieproces op te delen in
aparte deelbewerkingen. Al vele malen is er op gewezen dat het curriculum van scholen op een vergelijkbare manier is opgedeeld in aparte vakken en blokken.16 Belangrijk aspect van de industriële productiewijze is een lineair productieproces, met de lopende band als exemplarische uiting daarvan. Dit type
productieproces vindt zijn tegenhanger in het onderwijs in de vorm van het lineaire leerproces, met
frontaal klassikaal onderwijs als uitdrukking daarvan.
Ook de inrichting van het onderwijssysteem als geheel vertoont gelijkenissen met de productieketen van
goederen. Er is weinig verbeelding voor nodig om een plaatje van het Nederlandse ‘onderwijsgebouw’ te
lezen als een stroomschema voor grondstoffen (kinderen die het onderwijs binnenkomen), halffabricaten
(leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs) en eindproducten (leerlingen die kwalificerende opleidingen volgen).
De industriële productiewijze heeft ons veel gebracht. Zo maakten de principes van massaproductie het
mogelijk dat velen konden delen in de verworven welvaart. Op een vergelijkbare manier maakte massaeducatie het mogelijk dat velen konden delen in de verworven kennis. Als we het in het economisch
vertoog zouden verwoorden dan is de school – met tal van kenmerken van massa-educatie – een uiterst
succesvolle onderneming gebleken. Ze breidde haar marktaandeel uit doordat steeds meer
kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep naar school gingen; ze breidde haar doelgroep uit doordat
kinderen steeds jonger naar school gingen en daar tot op steeds latere leeftijd bleven; en ze breidde ook
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haar productenpakket uit door steeds meer vakken aan te bieden en taken te vervullen. De school verwierf zich – tenminste op onderdelen en voor bepaalde doelgroepen – een monopoliepositie op de markt
van het leren.
Met de opkomst van de kennissamenleving worden metaforen als fabriek en massaproductie minder toepasselijk.17 Massaproductie raakt uit, massa-individualisering in opkomst. Ook ons denken over leren is veranderd. We zwijgen liever over massa-educatie, en spreken graag over ‘onderwijs op maat’ en individuele
leertrajecten. Dit alles betekent dat de sociale organisatie van leren nieuwe vormen aanneemt. Mét
bijbehorende sturingsvraagstukken.

2.3

Fricties en innovaties
Doorgaande maatschappelijke veranderingen kunnen voor fricties zorgen tussen gangbare principes
waarop de sociale orde gebaseerd is en veranderde wensen dan wel eisen. Deze spanning is vervolgens
aanleiding voor innovaties, die een – mogelijk tijdelijk – antwoord kunnen bieden op ontstane fricties.
Een ontwikkeling die in onze tijd voor fricties zorgt is toenemende modernisering en in het bijzonder toenemende individualisering. Door groeiende verscheidenheid tussen mensen neemt de complexiteit binnen
de samenleving toe. Sturingsprincipes die gebaseerd zijn op traditie en dirigisme verliezen hierdoor een
deel van hun effectiviteit. Groeiende diversiteit vraagt om meer mogelijkheden voor vormen van zelfsturing (Trekkersland).
Wat voor de samenleving als geheel geldt, geldt ook voor het onderwijs. Ook in het onderwijs zien we
sporen van de drie genoemde sturingsprincipes. En ook in het onderwijs zien we spanning ontstaan tussen
gangbare vormen van organisatie en veranderde eisen en wensen. Ook in het onderwijs is er een roep om
meer ruimte te bieden aan vormen van zelforganisatie.
Door op deze manier naar onderwijs te kijken, krijgen we handvatten om het vraagstuk ‘onderwijs organiseren’ in een breder kader te plaatsen. Bovendien levert het de mogelijkheid om te leren van ervaringen
in andere maatschappelijke sectoren. Zo mogen we verwachten dat het type fricties waar bedrijven mee
kampen bij de productie van goederen, een zekere overeenkomst zal vertonen met de vraagstukken
omtrent de sociale organisatie van leren. Wellicht kunnen oplossingen die bedrijven hebben gevonden
verheldering bieden voor het onderwijs.
Essentieel voor een industriële productiewijze is het maken van eenzelfde product in grote massa’s. Met
massaproductie kan efficiëntiewinst worden behaald, de prijs laag blijven en een grote doelgroep worden
bereikt. Maar, individualisering aan de kant van de consumenten leidt juist tot een wens om te kunnen
kiezen uit verschillende producten en zelfs tot een behoefte aan iets unieks wat op maat wordt gemaakt.
Terwijl aanbieders hetzelfde product in grote hoeveelheden maken, zoekt de hedendaagse consument
steeds vaker iets unieks. Vergaande individualisering en nadruk op keuzevrijheid zijn zo beschouwd aan-
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leiding voor fricties met de gangbare productiewijzen die gebaseerd zijn op gestandaardiseerde massaproductie. Anders gezegd, de gangbare praktijk van een homogeen aanbod aan producten en diensten
past niet meer bij een groeiende heterogeniteit van de vraag van consumenten en burgers. Nog anders
gezegd: een productiewijze die gebaseerd is op grote massa’s, past niet meer bij de wens van consumenten naar maatwerk.
In de loop der tijd zijn verschillende oplossingen ontwikkeld voor de ontstane fricties. Een eerste oplossing
bestaat uit het aanbieden van meer verschillende producten waarbij die producten zelf nog op de gangbare industriële manier worden geproduceerd. Deze oplossing kan voldoende zijn om consumenten meer
keuzevrijheid te bieden. Mede afhankelijk van de variëteit aan producten en bijbehorende productiekosten, kan deze oplossing wel ten koste gaan van schaalvoordelen en daarmee van de efficiënty. Iedere
variant wordt immers in kleinere oplages geproduceerd. Bovendien zijn er vaak grotere voorraden nodig.
Een ander type oplossing voor de fricties tussen vraag en aanbod zijn de principes van ‘just-in-time’ en
‘make-to-order’. Zo stelt een gevarieerd productenaanbod hoge eisen aan voorraadbeheer, zeker bij grote
of anderszins kostbare goederen. Om kosten van voorraden te vermijden, kan de aanbieder er voor kiezen een product pas te maken als het feitelijk al is verkocht. Een kwetsbaar punt van deze oplossing ligt
in de wachttijden. De hedendaagse consument is grillig in z’n koopgedrag, dikwijls ongeduldig en wenst
de nieuwe aankoop zo snel mogelijk in ontvangst te nemen. De principes van ‘just-in-time’ en ‘make-toorder’ stellen daarom ook hoge eisen aan de logistiek. In het kielzog van dit type productieprincipes
groeide daarom ook de aandacht voor bijvoorbeeld ‘time-based management’ en ‘business-process redesign’. Daarbij gaat het om het boeken van tijd- en efficiëntiewinst in de productieketen. Bijvoorbeeld
door kritisch te kijken naar (tijdrovende) overgangen tussen verschillende fasen van de productieketen.
Voor sommige producten kunnen de fricties tussen een homogeen aanbod in grote hoeveelheden en een
heterogene vraag naar maatwerk met deze principes voldoende worden opgelost. Voor andere producten
zijn deze oplossingen onvoldoende. Bijvoorbeeld omdat een gevarieerder productenaanbod ten koste
gaat van schaalvoordelen.
In dit verband is het van belang twee ‘wetmatigheden’ in ogenschouw te nemen. De eerste wet is afkomstig uit de systeemtheorie en klinkt in eerste instantie ietwat paradoxaal. De wet luidt dat meer variatie
ook om meer standaardisatie vraagt. Of anders gezegd, variatie is vooral mogelijk dankzij vormen van
standaardisatie.18 Een variant heeft pas overlevingskansen als het voldoende ‘past’ in een groter geheel,
of onderdeel uit kan maken van een groter systeem. Om die ‘inpassing’ mogelijk te maken, is interactie
nodig met andere onderdelen of elementen uit het grotere systeem. Om die interactie mogelijk te maken,
is een vorm van standaardisering nodig. Andersom geldt ook dat het bestaan van standaarden bij kan
dragen aan het ontwikkelen van variatie. We komen in de volgende paragraaf nog uitgebreider op deze
wetmatigheid terug.
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De tweede wet is afkomstig uit de economie en luidt dat een grotere variatie aan producten ten koste
gaat van efficiency. Het efficiencyverlies heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen zijn minder schaalvoordelen te behalen in vergelijking met massaproductie. Daarnaast brengt het produceren en aanbieden
van een sterk heterogeen productenpakket ook een ander type kosten met zich mee, zogeheten complexiteitskosten.19 Daaronder worden alle extra kosten verstaan die gemaakt moeten worden bij een
heterogeen aanbod in vergelijking met een homogeen aanbod. Deze kosten kunnen allerlei vormen aannemen, van administratie tot logistiek en van technologie tot inwerktijden van medewerkers.
Complexiteitskosten zijn bovendien niet alleen kosten die producenten maken, ook consumenten maken –
al dan niet gedwongen – extra kosten bij een heterogener aanbod. We kunnen dan bijvoorbeeld denken
aan de tijd en aandacht die nodig is om een keuze te maken uit het enorme aanbod aan mobiele telefoons en abonnementen.
Consumenten zijn niet altijd bereid deze ‘keuzekosten’ te maken.20 Zo blijkt bijvoorbeeld bij de liberalisering van de energiemarkt in Nederland. Sinds 2004 kan iedereen zelf kiezen bij welke leverancier hij gas
en elektriciteit wil afnemen. Het is echter gebleken dat maar heel weinig huishoudens uiteindelijk gekozen hebben voor een andere energieleverancier.

2.4

Maatwerk zonder meerkosten
Rond de jaren tachtig is een nieuw principe voor goederenproductie ontstaan onder de noemer masscustomization, hier verder massamaatwerk genoemd.21 Massamaatwerk verwijst naar een productiewijze
waarbij producten of diensten worden geleverd die tegemoet komen aan individuele behoeften van
consumenten, terwijl de efficiëntie van massaproductie wordt benaderd.
De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek gedaan naar massamaatwerk. Veel van dat onderzoek
beschrijft hoe bedrijven in staat zijn om maatwerk zonder meerkosten te bieden. Een ander deel van het
onderzoek richt zich op verschillende vormen van productietechnologie die inzetbaar zijn. We hebben dat
onderzoek bestudeerd met de vraag: Welke strategieën passen bedrijven toe? En wat valt er te zeggen
over condities waaronder een strategie wel, en omstandigheden waaronder een strategie niet toepasbaar
is? Uit die analyse kwam naar voren dat organisaties die goederen produceren zes verschillende strategieën toepassen om maatwerk zonder meerkosten te realiseren.22 Eerder onderzoek in het Nederlandse
voortgezet onderwijs heeft laten zien dat VO scholen in hoge mate dezelfde strategieën hanteren.23 In
dat onderzoek bleek ook dat scholen nog een andere strategie inzetten. De in totaal zeven strategieën
komen hieronder achtereenvolgens aan bod.
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1. Cosmetisch variëren
Producten hoeven niet altijd daadwerkelijk van elkaar te verschillen om tegemoet te komen aan verschillende wensen van consumenten.24 Een indruk wekken van verscheidenheid is soms al genoeg. Een voorbeeld is het verschijnsel van A- en B-merken, waarbij de inhoud van het product identiek is, maar de
verpakking verschilt waardoor mede dankzij een verschil in marketing een verschillende doelgroep wordt
aangesproken. Scholen kunnen deze strategie toepassen door niet zozeer praktijken binnen de school te
veranderen, maar in te zetten op marketingstrategieën die de indruk van keuze en maatwerk wekken. Uit
onderzoek zijn voorbeelden bekend van scholen die deze strategie ook daadwerkelijk toepassen.25 Zo
houden sommige scholen verschillende open dagen voor verschillende doelgroepen.
2. Heterogeniteit reduceren
Massamaatwerk berust op de aanname dat voorkeuren van consumenten zo verschillend zijn, dat een uniform aanbod niet volstaat. Logischerwijs kan het spanningsveld dat hierdoor ontstaat ook worden opgelost, dit om te voorkomen dat het uniforme aanbod onvoldoende aansluit bij de wensen van afnemers.
Dat kan bijvoorbeeld door de potentiële groep afnemers zodanig te beperken dat een tamelijk uniform
aanbod nog wel volstaat. Scholen zouden deze strategie toe kunnen passen door het selecteren van een
tamelijk homogene groep leerlingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een zelfstandig Gymnasium). Dan wel,
zich zodanig profileren dat een specifieke groep zich wel, maar andere groepen zich niet aangesproken
voelen.
3. Additionele hulpbronnen inzetten
Een derde strategie om het spanningsveld tussen meer variatie enerzijds en verlies aan efficiency anderzijds op te lossen, is wel degelijk meer variatie aan te bieden maar daar dan ook meer hulpbronnen voor
beschikbaar te stellen. Die additionele hulpbronnen kunnen tal van vormen aannemen. Het verhogen van
de prijs van het product is een manier om meer middelen ter beschikking te krijgen. Voorwaarde is dan
uiteraard wel dat consumenten bereid zijn om de verhoogde prijs te betalen. Organisaties in de publieke
sector hebben niet of nauwelijks de mogelijkheid om de financiële bijdrage van cliënten te verhogen.
Andere vormen van additionele hulpbronnen komen ook hier en ook voor scholen in beeld, bijvoorbeeld
door een groter beroep te doen op mensen buiten de eigen organisatie, vormen van sponsoring of
publiekprivate samenwerkingen aan te gaan.
4. Leermateriaal digitaliseren
Onderzoekers op het gebied van massamaatwerk claimen dat ‘anything that can be digitized can be
customized’.26 Naarmate het informatiegehalte van een product of dienst hoger is, bestaan er in beginsel
meer mogelijkheden om dat product of die dienst op maat aan te bieden, zonder dat dat veel extra
kosten met zich meebrengt. Zo heeft een krant een hoog informatiegehalte, waardoor het product in
hoge mate gedigitaliseerd kan worden. Dit biedt mogelijkheden om, zonder veel extra kosten van de
aanbieder, iedere lezer een krant-op-maat aan te bieden, waarin alleen die onderwerpen zijn opgenomen

21

boekje leren organ kopie def

17-03-2008

15:25

Pagina 22

die de lezer interessant vindt. Bij onderwijs gaat het dan om het digitaliseren van leermateriaal, waardoor
studenten meer keuze krijgen wat betreft de inhoud, het tempo, de locatie en de volgorde waarin ze zich
richten op bepaalde onderwerpen. Het is van belang hier nadrukkelijk op te merken dat deze strategie
betrekking heeft op het primaire proces, dus op de inzet van ICT bínnen het leerproces. De inzet van ICT
voor bijvoorbeeld administratieve doeleinden is eveneens relevant en van belang, maar maakt geen deel
uit van deze strategie.
5. Het aanbod modulariseren
Modularisering biedt bij uitstek mogelijkheden om de efficiency van massaproductie – in dit geval de productie van modules - te combineren met op-maat gemaakte, of beter gezegd op-maat gecombineerde
eindproducten. Modularisering wordt al lang toegepast, bijvoorbeeld door organisaties als Lundia en Ikea.
Ook in het onderwijs is het verschijnsel modulariseren al lang bekend. Aangemoedigd door een (vermeende) vraag naar meer variatie, kan het opdelen van het leeraanbod in modules verder worden uitgebouwd.
Door uit een heterogeen aanbod van modules eigen leertrajecten samen te stellen, kunnen vele verschillende trajecten worden aangeboden dan wel samengesteld.
Een verdergaande vorm van deze strategie is het combineren van modules van de ene aanbieder met
modules van een andere aanbieder. Een voorwaarde bij dit combineren is uiteraard dat modules van verschillende partijen op elkaar aansluiten en ook iets toevoegen. Door modules van verschillende organisaties met elkaar te combineren, stijgt het aantal mogelijke eindproducten exponentieel terwijl het efficiencyverlies beperkt blijft.
Het aantal combinaties neemt vooral toe als beide aanbieders een verschillende positie in de productieketen innemen. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen een aanbieder van halffabricaten en een assembleerder, of tussen een productiebedrijf en een distributiebedrijf. Deze vormen van samenwerking tussen
organisaties, met de bedoeling meer variatie voor klanten te realiseren, noemen we ‘modulariseren in de
keten’.
Ook het onderwijs kent voorbeelden, zoals het combineren van onderdelen van een VMBO-opleiding met
onderdelen van een MBO-opleiding, het combineren van onderdelen van een MBO- met die van een HBOopleiding of het combineren van onderdelen van een VWO-opleiding met onderdelen van de propedeuse
in het wetenschappelijk onderwijs.
6. Toetsing
Deze strategie maakt gebruik van de wet uit de systeemtheorie dat standaardisatie variatie mogelijk
maakt. Standaarden kunnen bijvoorbeeld worden gezocht in outputcriteria. De achterliggende gedachte is
vrij eenvoudig: door de output te standaardiseren en daarop te sturen, ontstaat ruimte in het productieproces. Het maakt dan niet meer uit hoe of wanneer standaarden worden gehaald, als ze maar worden
gehaald. Een goed voorbeeld binnen het onderwijs is het gebruik van EVC-procedures om elders verworven competenties te beoordelen. De gedachte hierachter is dat beoogde competenties (output) beschreven en gemeten kunnen worden. De toetsing van relevante competenties staat vast en fungeert feitelijk
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als standaard. Vervolgens is het niet langer relevant hoe, waar, wanneer, met wie, in welke volgorde of in
welk tempo iemand bepaalde competenties heeft verworven. Als iemand over de beoogde competenties
blijkt te beschikken, kan kwalificatie volgen.
7. De eenheid van organisatie vergroten
De zes strategieën die we tot dusver hebben benoemd, zijn ontleend aan onderzoek naar massamaatwerk
dat met name in productiebedrijven is gedaan. Uit ons eigen onderzoek in het voortgezet onderwijs werd
duidelijk dat in het onderwijs een zevende strategie te herkennen is. We benoemen het hier als het
vergroten van de eenheid van organisatie.27
Van oudsher zijn veel onderwijsinstellingen gewend om hun onderwijs op te bouwen rond eenheden van
één lesuur, één vak, één docent en één groep van twintig tot dertig leerlingen. Een aantal scholen heeft
de organisatie anders opgebouwd door te werken met een team van docenten, die verantwoordelijk zijn
voor meerdere vakken en gelijktijdig gedurende langere tijd lesgeven aan een grotere groep leerlingen.
Deze manier van organiseren levert schaalvoordelen op die vervolgens ingezet kan worden om meer
variatie aan te bieden. Zo kunnen drie docenten die gelijktijdig met negentig leerlingen werken meer
variatie aanbieden – bijvoorbeeld plenaire colleges naast individuele begeleiding en het werken in kleine
groepen – dan drie docenten die elk afzonderlijk met dertig leerlingen aan het werk zijn. In het voortgezet onderwijs wordt deze manier van werken ook wel het leren in domeinen genoemd.

2.5

Tot slot
We hebben nu het theoretisch kader voor dit onderzoek geschetst aan de hand van drie begrippen:
sociale orde, sociale organisatie van leren en massamaatwerk. In de analyse van de verzamelde gegevens
komen deze begrippen weer terug. Daarbij proberen we vooral na te gaan of, en zo ja welke, strategieën
die we hierboven hebben benoemd herkenbaar zijn in het Friesland College en of er mogelijk nog andere
strategieën worden ingezet. Ondanks bijna twintig jaar onderzoek naar manieren waarop met name
bedrijven vormen van massamaatwerk invoeren, is tot op heden opvallend weinig bekend over de vraag
welke strategie in welke omstandigheden een oplossing kan bieden, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en welke risico’s aan een strategie verbonden zijn. Terwijl die vraag voor veel mensen het meest
urgent is. Om een begin van mogelijke antwoorden op die vraag te zoeken, besteden we in de analyse
van het onderzoeksmateriaal ook aandacht aan omstandigheden, voorwaarden en voor zover mogelijk
ook aan risico’s. We willen daar nadrukkelijk bij opmerken dat dit deel van het onderzoek noodzakelijkerwijs een exploratief karakter heeft.
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3

MBO Handel

3.1

Inleiding
De unit MBO Handel bestaat uit opleidingen in de Detailhandel, Internationale handel/groothandel en
Mode Design. MBO Handel verzorgt opleidingen in Leeuwarden en Heerenveen. Wij richten ons in dit
onderzoek op MBO Handel in Leeuwarden. Op 1 oktober 2006 telt MBO Handel Leeuwarden 454 BOLcursisten en 94 BBL-cursisten verdeeld over 29 crebonummers. MBO Handel was één van de twee proeftuinen binnen het Friesland College.

3.2

Achtergrond
De unit MBO Handel was één van de twee proeftuinen (MBO Laboratoriumtechniek was de tweede). Met
behulp van de proeftuin MBO Handel moet de praktijkcomponent van het opleiden een grotere waarde
krijgen dan daarvoor op de MTS of de MEAO het geval was. Dit is met name geprobeerd door een betere
koppeling aan te brengen tussen het onderwijs en de bedrijven. Het ging hier om zogenaamd projectonderwijs. De invoering van de proeftuin valt samen met de invoering van de nieuwe deelkwalificaties.
“En de onderwerpen werden ook integraal aangepakt. Het was niet dat je een los stukje boekhouden kreeg, het werd meer in een context geplaatst. Dat was ook het kenmerk van zo’n deelkwalificatie.” [27:122]
Het onderwijs wordt thematisch ingericht. Het wordt georganiseerd rondom de deelkwalificaties en niet
meer rondom vakken. Elke deelkwalificatie heeft een centraal thema en vanuit dat thema wordt het
onderwijs ook vormgegeven. Het idee achter het thematisch/rondom deelkwalificaties organiseren, is dat
de verbanden tussen leergebieden duidelijker worden voor de cursisten. MBO Handel was de eerste unit
die het onderwijs echt rondom deelkwalificaties organiseerde. Vanaf augustus 1997 start de proeftuin
Handel met 250 cursisten. Dit is ongeveer 1/3 deel van het totaal aantal cursisten binnen MBO Handel.
“Drie/vier jaar na de start van de proeftuin stond het onderwijs als een ‘huis’.” [27:123]

Van proeftuin naar competentiegericht onderwijs
In 2003 heeft het onderwijs binnen de unit MBO Handel weer een vernieuwing ondergaan onder invloed
van de pilot ‘praktijkgestuurd leren’. Het onderwijs wordt cursorisch ingericht. Dat wordt nodig geacht
om ook het theorieprogramma, wat op school wordt uitgevoerd, toegankelijk te maken voor cursisten die
gestart zijn met praktijkgestuurd leren.
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Organisatie van de opleiding
De cursisten hebben volgens het concept van praktijkgestuurd leren coaching, verdieping, praktijk en
activiteiten buiten de (beroeps) context. De cursisten moeten in één week veertien blokken vullen met
deze activiteiten, waarvan één blok coachgroep en twee blokken verplicht op donderdagmiddag voor
prestaties. Samen met de coach plannen de cursisten de overige blokken in. Dit is afhankelijk van waar de
cursist is in zijn leertraject. De cursist kan een keuze maken met welke werkvorm hij een competentie wil
behalen. In plaats van een workshop kan de cursist kiezen om een prestatie te doen of het bij een leerbedrijf te leren (zoals leren hoe de kassa werkt).
Coaching
De coachgroepen zijn heterogeen samengesteld met cursisten van verschillende opleidingen (binnen MBO
Handel), niveaus en uit verschillende leerjaren. Een coachgroep bestaat uit ongeveer twintig cursisten. De
coachgroep komt elke week 1 blok van bijna twee uur bij elkaar om te werken aan leer- en ontwikkellijnen en persoonlijke kwaliteiten. Leren van elkaar, dat is de basis van een ‘coachgroepmoment’. Naast de
‘coachgroepmomenten’ hebben de cursisten individuele gesprekken. De duur en intensiteit van deze
individuele gesprekken varieert per cursist en is afhankelijk van de behoefte van een cursist.
Verdieping
De verdieping wordt geboden in de vorm van workshops en trainingen. De cursisten hebben een cursusboek waarin zij kunnen zien welke workshops en trainingen zij verplicht moeten volgen en welke zij
kunnen volgen naar eigen interesse. Ze maken hun eigen rooster. De workshops worden op vaste tijdstippen in een vaste ruimte aangeboden en duren 10 weken. De cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij
starten met welke workshop als zij de verplichte workshops aan het einde van de opleiding maar hebben
afgerond.
“Ik heb nu echt de theoretische vakken, want ik heb de leuke vakken allemaal al gehad. Maar het
is wel leuker nu. Je bent wel heel vrij in je keuze.” [65:3]
De cursisten schrijven zich in op een workshop aan het begin van een periode. De unit is door dit inschrijfmodel in staat om zowel oud onderwijs (oude cursisten uit de oude cohorten, dus eindtermen-onderwijs)
als cursisten met competentiegericht onderwijs tegelijkertijd te bedienen.
De workshops en trainingen zijn in eerste instantie direct afgeleid van de eindtermen. Er was een standaard ‘cursus-spoorboekje’. De laatste twee jaar is men binnen MBO Handel bezig om de workshops meer
te laten aansluiten bij waar de cursisten tegenaan lopen in de praktijk. Vanuit praktijkgestuurd leren blijkt
vraag naar andere workshops. Deze worden aan het aanbod toegevoegd. Op termijn zullen de ‘oude’
workshops voor een deel vervallen. Dit proces is nog steeds gaande.
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Praktijk
“Vast moment, dan kan iedereen elkaar opzoeken en dan is het veel beter te overzien” [64:33]
De praktijk bestaat uit de BPV, prestaties voor de praktijk en de leerafdeling bij V&D. De donderdagmiddag is ingepland voor prestaties. Tijdens een prestatiemarkt komen bedrijven prestaties presenteren waaruit de cursisten kunnen kiezen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een excursie organiseren of een minionderneming opzetten. De cursisten gaan twee tot drie dagen op stage per week. Wanneer de cursist voor het
eerst op stage gaat, hangt een beetje af van in welke fase van de opleiding een cursist zit. Bij voorkeur
gaat hij in het eerste jaar naar zijn eerste stageplek.
Project V&D
De unit MBO Handel heeft in samenwerking met V&D Leeuwarden een voor de unit nieuwe vorm van
‘werkplek leren’ ontwikkeld. De 3e verdieping van de V&D is ingericht als leerafdeling. Deze afdeling
wordt gedraaid door een groep cursisten (vijftien cursisten) van de opleiding Handel. Dit doen zij onder
leiding van twee HBO-studenten - die meedraaien als floormanager – en een hoofdverkoper van de V&D
die optreedt als praktijkexpert. Vanuit het Friesland College is parttime een coach aanwezig. De cursisten
zijn twintig weken bij de V&D, bijna fulltime. Ze hebben nog vijf blokken die ze vrij kunnen invullen met
workshops en bijvoorbeeld Engels in het Talencentrum. De cursisten beschikken op de leerafdeling over
een klaslokaaltje, waarin zij terecht kunnen bij de coach voor coaching maar ook voor instructie. De
cursisten zien de tijd bij V&D als een vorm van reguliere stage. Het is echter opgezet als een vorm van
‘leren in de praktijk’ in plaats van op school. De overgang terug naar school na twintig weken blijkt soms
moeilijk. Het bijna fulltime aanwezig zijn op de leerafdeling, leidt voor sommige cursisten tot een grote
afstand tot de school.
Huidige ontwikkeling
De cursisten gaan vanaf 1 september 2007 een vernieuwd curriculum volgen. Dit curriculum bouwt voort
op de ervaringen die zijn opgedaan in het V&D-project. Een groter gedeelte van het onderwijs zal in de
praktijk gaan plaatsvinden. De cursisten gaan in het eerste jaar twee keer twintig weken naar een bedrijf.
Zij zijn daar drie dagen in de week. Eén dag van de drie dagen bij het bedrijf wordt ingericht voor theorie
op de werkvloer. De overige twee dagen zijn de cursisten op school om aanvullende workshops te volgen,
zowel binnen als buiten de beroepscontext.
Een aantal bedrijven in de regio is bereid gevonden om groepen cursisten onder hun hoede te nemen en
ook onderwijs voor ze te verzorgen in samenwerking met de vakspecialisten. Bij elk bedrijf worden minimaal 6-7 cursisten geplaatst. Dit kan op één locatie zijn, maar de cursisten kunnen ook voor hetzelfde
bedrijf over meerdere locaties verdeeld zijn. De coach gaat wekelijks bij de cursisten langs op het bedrijf
om ze te coachen.
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Analyse
Als gezegd heeft deze analyse betrekking op de situatie zoals we die in het cursusjaar 2006/2007 aantroffen bij de unit MBO Handel. De gesprekken maakten duidelijk dat voor het cursusjaar 2007/2008 substantiële veranderingen in het organiseren van het onderwijs op stapel stonden. Om die reden gaan we aan
het slot van deze paragraaf nader in op de veranderingen zoals die in het cursusjaar 2007/2008 zijn ingezet.
2006/2007
De unit MBO Handel hanteert verschillende strategieën bij het organiseren van het onderwijs. Het modulariseren van het onderwijs is zonder twijfel de meest prominente strategie. Het is ook de strategie die de
langste geschiedenis heeft binnen de unit. We zien het modulariseren in een aantal varianten terug.
Om te beginnen is er het modulariseren op tijd. Cursorische onderdelen op school worden aangeboden in
duidelijk herkenbare blokuren. Daarnaast is er een duidelijke jaarplanning met vier periodes van steeds
tien weken. Deze tijdsindeling schept kaders voor het cursorische aanbod. De tweede variant is het modulariseren van het aanbod. Handel heeft een duidelijk en grotendeels vooraf bekend aanbod van cursussen
en workshops. Cursisten kunnen zich hiervoor inschrijven. Met de invoering van competentiegericht leren
is de inhoud van het aanbod - de modules – weliswaar aangepast, maar bleef de organisatievorm ongewijzigd. Het aanbod is bovendien toegankelijk voor cursisten van (nagenoeg) alle opleidingen binnen
MBO Handel. MBO Handel maakt zo gebruik van haar schaalgrootte en weet op deze manier efficiencyvoordelen te benutten. Voor cursisten betekent deze organisatievorm dat ze workshops volgen met cursisten van andere opleidingen. Een bekend risico van vergaande modularisering is een versnipperde sociale
infrastructuur met weinig binding tussen cursisten en begeleiders en weinig binding van cursisten aan de
opleiding en aan elkaar.
Handel tracht dit risico te ondervangen met coachgroepen. Ook deze coachgroepen zijn heterogeen
samengesteld, wat wil zeggen dat cursisten van verschillende opleidingen met elkaar een coachgroep
vormen. Coachgroep en coach blijven zo lang als dat mogelijk is aan elkaar gekoppeld.
Een derde variant van het modulariseren verwijst naar wat we eerder de ‘keten-variant’ hebben
genoemd. Bij Handel zijn in de recente geschiedenis pro-HBO groepen ingesteld. Cursisten in deze groepen werd de mogelijkheid geboden om in een versneld tempo hun MBO-opleiding af te ronden en al
tijdens hun MBO-opleiding te werken aan onderdelen van het HBO-curriculum. Vanwege lage rendementen bestaat deze route feitelijk niet meer. We noemen de variant hier, om nog eens te illustreren hoe de
keten-variant van modulariseren bijna als vanzelf voortvloeit uit het sterk modulariseren van het aanbod.
Recentelijk hanteert de unit een tweede strategie, het vergroten van de eenheid van organisatie.
Aanzetten daartoe zien we in de organisatie van de praktijkgerelateerde onderdelen van het onderwijs.
Om te beginnen bij het organiseren van de prestaties, vervolgens bij het ‘V&D-project’.
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De uitvoering van prestaties stuitte in het cursusjaar 2006/2007 op organisatorische problemen. Cursisten
werden onvoldoende begeleid tijdens het werken aan prestaties en docenten hadden te weinig zicht op
de activiteiten van cursisten. Naar aanleiding daarvan werd besloten vanaf de derde periode te werken
met zogeheten prestatiemiddagen. De gedachte was dat zowel cursisten - voor wie dat relevant was – als
coaches en vakspecialisten op donderdagmiddag op dezelfde plek aanwezig zouden zijn. Cursisten zouden dan op dat tijdstip onder begeleiding aan prestaties kunnen werken. Deze organisatievorm is een
goed voorbeeld van het vergroten van de eenheid van organisatie. Door de aanwezigheid van alle betrokkenen op dezelfde plaats, kan in beginsel een hoge mate van variëteit worden aangeboden. Door de koppeling aan een specifiek tijdstip – in dit geval de donderdagmiddag – is deze strategie goed in te passen
in het modulariseren van onderwijs. De ervaringen bij de unit MBO Handel illustreren ook de kwetsbaarheid van deze strategie. Een voorwaarde om de eenheid van organisatie effectief te vergroten, is de fysieke aanwezigheid van alle betrokkenen. Een deel van de medewerkers had echter op dezelfde donderdagmiddag teamoverleg. De strategie kwam mede daardoor niet volledig tot wasdom in de prestatiemiddagen. Met ingang van cursusjaar 2007/2008 zijn de prestatiemiddagen afgeschaft.
Ook het V&D-project is te zien als een voorbeeld van het vergroten van de eenheid van organisatie. Ook
hier geldt dat meerdere cursisten én een begeleider op hetzelfde moment op dezelfde plaats aanwezig
zijn. Door de clustering van cursisten ontstaan schaalvoordelen die het mogelijk maken dat begeleiding
vanuit school op de leerwerkplek aanwezig kan zijn.
2007/2008
Vanaf september 2007 zijn substantiële veranderingen ingezet in de organisatie van het onderwijs. In termen van ons analysekader zijn de (voorgenomen) wijzigingen als volgt te benoemen.
De nieuwe organisatievorm zet verder in op het vergroten van de eenheid van organisatie. Om te beginnen wordt – zoveel als mogelijk - getracht een team medewerkers te koppelen aan een groep cursisten.
Groepen cursisten worden in de toekomst op basis van opleiding gevormd. De heterogeniteit – bijvoorbeeld van coachgroepen - wordt hierdoor ingeperkt. De koppeling van medewerkers en cursisten is een
onderdeel van de strategie om de eenheid van organisatie groter te maken. Strikt genomen wordt de
strategie niet helemaal consequent doorgezet. Het gaat hier om een organisatorische koppeling; het is
niet de bedoeling dat cursisten en medewerkers op hetzelfde tijdstip op dezelfde locatie aanwezig zijn
voor onderwijsdoeleinden. Bovendien is het de vraag of een dergelijke combinatie wel mogelijk is. Een
voorwaarde voor het volledig inzetten van deze strategie is dat het team van medewerkers alle specialisaties kan omvatten waar cursisten op het betreffende moment mee aan het werk zijn. Het is de vraag of
dat wel haalbaar is bij meer specialistische opleidingen, vooral opleidingen op niveaus 3 en 4. Bij de
samenstelling van teams op basis van opleidingen wordt al duidelijk dat de indeling van specialisten vaak
discutabel is, omdat zij betrokken zijn bij meerdere opleidingen.
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Om praktijkgestuurd leren meer invulling te geven, heeft Handel vanaf 2007 voor de nieuwe cohorten
een nieuw ritme geïntroduceerd. Cursisten zijn per week twee dagen in de praktijk werkend aan het
leren en een dag in de praktijk op meer cursorische wijze aan het leren. Daarnaast zijn cursisten een dag
per week op school voor bijeenkomsten van de coachgroep en het volgen van workshops die op school
worden gegeven. De resterende vijfde dag van de week is dan beschikbaar voor zelfstudie en andere
activiteiten. Het ligt in de bedoeling dat de ene helft van de cursisten de eerste helft van de week in een
bedrijf is, de andere helft van de cursisten is de tweede helft van de week in een bedrijf. Op woensdag
zijn alle cursisten in de praktijk; op die dag worden de meer cursorische onderdelen op de werkplek aangeboden. Om de nieuwe organisatievorm uitvoerbaar te maken, is het plan cursisten groepsgewijs bij een
bedrijf te laten leren.
De voorgestelde nieuwe organisatievorm heeft verschillende kenmerken van de strategie om de eenheid
van organisatie te vergroten. Cursisten worden gegroepeerd; er is een koppeling van een groep cursisten
aan een team begeleiders; groepen cursisten worden geclusterd voor cursorische onderdelen op de werkplek; bedrijven voor praktijkleren zijn verdeeld over de teams. De voorgestelde organisatievorm bij
Handel is een interessante poging om een strategie die bekend is voor cursorisch onderwijs, ook voor het
leren in de praktijk toe te passen.
Nadere analyse leert dat de voorwaarden om met deze strategie efficiencywinst te behalen, een eigen
gezicht krijgen in dit nieuwe toepassingsgebied van het praktijkgestuurd leren. Een voorwaarde is de aanwezigheid van alle betrokkenen op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Vooral dat laatste, de locatie, is
voor leercontexten in de praktijk niet altijd en niet eenvoudig te realiseren. Cursisten zitten soms verspreid door de provincie - bij meerdere vestigingen van één moederbedrijf. De reistijd van de coaches
en vakspecialisten zal toenemen en mogelijk ten koste gaan van contacttijd met cursisten.
Al met al kan met deze nieuwe organisatievorm minder efficiencywinst worden behaald dan voorheen
het geval was met een sterk gemodulariseerd aanbod. Dat geldt niet alleen voor de praktijkcomponent
van de opleiding. Door het nieuwe ritme ligt het bijvoorbeeld in de verwachting dat workshops op school
vaker aangeboden moeten worden om er voor te zorgen dat alle cursisten de mogelijkheid hebben om ze
te volgen.
De unit MBO Handel probeert dit verlies aan efficiency te compenseren door twee andere strategieën in
te zetten, namelijk het beperken van variëteit en het inzetten van extra hulpbronnen.
Het spanningsveld tussen efficiency en variëteit zien we ook bij de unit MBO Handel weer terug. Het
aanbieden van minder variëteit is een voor de hand liggende manier om efficiencyverlies te beperken en
te compenseren. In de voorgestelde plannen zien we daar een aantal voorbeelden van. Ten eerste wordt
de breedte van het aanbod aan workshops ingeperkt. Vakspecialisten krijgen hierdoor naar verwachting
meer tijd voor contacten met bedrijven en het begeleiden van cursisten op de werkplek. Ten tweede zijn
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er voor cursisten beperkte keuzemogelijkheden bij het kiezen van een leerwerkplek. Om de nieuwe organisatievorm haalbaar te maken, met name voor coaches, is het plan om cursisten zodanig te clusteren in
bedrijven dat coaches groepjes cursisten aantreffen op dezelfde locatie. Voor cursisten kan dit betekenen
dat de mogelijkheden om zelf een bedrijf te kiezen tamelijk beperkt zijn.
Daarnaast tekent zich een tweede strategie af om efficiencyverlies te compenseren, namelijk het inzetten
van extra hulpbronnen. Conform de opzet van het vernieuwde curriculum dat vanaf 1 september 2007
van start is gegaan, wordt de praktijkleerplaats ingezet als extra hulpbron. Dit betekent concreet dat men
verwacht dat cursisten in de praktijk kennis opdoen die vervolgens niet meer in workshops aan bod hoeft
te komen. Dat zou een ‘besparing’ in tijd voor vakspecialisten op moeten leveren. Die tijd zou dan vervolgens ingezet kunnen worden voor het onderhouden van contacten met bedrijven en het begeleiden van
cursisten binnen die bedrijven. Een andere manier waarop de praktijk als extra hulpbron wordt ingezet, is
de inzet van mensen binnen de bedrijven om workshops voor cursisten te verzorgen. Dit al dan niet in
aanwezigheid van medewerkers van het bedrijf, dan wel in combinatie met interne opleidingstrajecten
van de betreffende bedrijven.
Een derde hulpbron die volgens de plannen ingezet wordt, is de cursist zelf. Naar verwachting krijgen
cursisten aan het begin van hun opleiding intensievere begeleiding dan nu het geval is. Door cursisten te
begeleiden naar meer zelfsturing is de verwachting dat cursisten aan het eind van hun opleiding juist
minder begeleiding behoeven dan nu het geval is. Op die manier compenseren de meer extensieve laatste
jaren van de opleiding voor de intensieve jaren aan het begin daarvan. Omdat coachgroepen bestaan uit
cursisten uit verschillende jaren, zou ook binnen coachgroepen sprake kunnen zijn van uitruil van begeleidingscapaciteit.
De nieuwe organisatievorm heeft vanaf september 2007 zijn intrede gedaan. De uitvoering en de mogelijke knelpunten daarbij vallen buiten het bestek van dit onderzoek.

3.5

Sterke en zwakke punten
De unit MBO Handel kent van oudsher een modulaire opbouw. Geholpen door de onderlinge verwantschap van opleidingen, zijn veel modules toegankelijk voor cursisten van verschillende opleidingen. Dit
geeft de unit mogelijkheden efficiencyvoordelen te behalen. Een kwetsbaarheid van deze werkwijze is
het risico op versnippering in de sociale infrastructuur. De unit tracht dit te ondervangen met coachgroepen en een langdurige relatie tussen cursist en coach. Tot voor kort waren deze coachgroepen heterogeen
samengesteld. Recent werden de coachgroepen homogener samengesteld, mede om op die manier de
binding van cursisten met de opleiding te versterken.
Sinds kort tracht de unit veranderingen in de organisatie van het onderwijs door te voeren die verwant zijn
met het vergroten van de eenheid van organisatie. De introductie van prestatiemiddagen illustreert in zekere zin de kwetsbaarheid van deze strategie: als niet aan alle voorwaarden is voldaan leidt dat tot fricties.
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Ook bij de organisatie van de praktijkonderdelen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het
vergroten van de eenheid van organisatie. De tijd zal moeten leren of en hoe voor deze praktijkonderdelen aan alle voorwaarden van de strategie kan worden voldaan. Één van die voorwaarden is dat cursisten en begeleiders gelijktijdig op dezelfde plaats bij elkaar komen. Ervaring zal moeten leren of en hoe
aan deze voorwaarde kan worden voldaan voor leren in de praktijk.
Om het relatieve verlies aan efficiencyvoordelen te compenseren, maakt de unit MBO Handel daarnaast
gebruik van de strategie om extra hulpbronnen in te zetten. Wat betreft de inzet van mensen uit bedrijven ligt de kwetsbaarheid van deze strategie in de duurzame beschikbaarheid van bedrijven die intensief
meewerken. Om die kwetsbaarheid te ondervangen zijn langjarige afspraken met bedrijven gemaakt. Wat
betreft de inzet van cursisten zelf, is de gedachte dat cursisten in de eerste jaren van hun opleiding meer
en in latere jaren juist minder begeleiding krijgen dan nu het geval is. Daarmee beoogt de unit over de
hele opleiding gerekend minder begeleiding door docenten in te kunnen zetten. De tijd moet leren of dit
in de praktijk ook gerealiseerd wordt.

32

boekje leren organ kopie def

17-03-2008

15:25

Pagina 33

4

MBO Welzijn

4.1

Inleiding
Binnen de unit MBO Welzijn worden drie varianten van de opleiding SPW (sociaal pedagogisch werker)
aangeboden. De reguliere opleiding voor jongeren, de 18+-opleiding voor jong volwassenen en de Flexopleiding voor 20+. De Flex-opleiding is een versnelde opleiding. Flex niveau 3 duurt anderhalf jaar en
Flex niveau 4 twee jaar. De Flex-opleiding is bedoeld voor volwassenen die privé en werk beter met elkaar
willen combineren en die de nodige levenservaring meebrengen, waardoor ze in staat zijn om de opleiding sneller te doorlopen dan in de reguliere opleiding of de 18+-opleiding het geval zou zijn. De 18+
opleiding op niveau 3 en 4 duurt drie jaar. Bij de 18+ opleiding lopen de BOL cursisten vanaf de eerste
dag twintig uur stage in de week. Bij de BBL-variant hebben de cursisten een betaalde baan voor vierentwintig uur in de week. Naast SPW verzorgt de unit MBO Welzijn ook de opleidingen Sociaal
Dienstverlener, Onderwijsassistent en Helpende (in samenwerking met MBO Verpleging & Verzorging).
In dit onderzoek richten wij ons op de unit MBO Welzijn Heerenveen en daarbinnen op de opleiding SPW.
De opleiding SPW Heerenveen telt op 1 oktober 2006 428 BOL-cursisten en 73 BBL’ers verspreid over twee
crebonummers. Wij hebben gesproken met cursisten van de reguliere opleiding en van de Flex-opleiding.

4.2

Achtergrond
De unit MBO Welzijn was geen deelnemer aan de vernieuwingsprojecten (zoals proeftuin, vrijhaven e.d.) die
het Friesland College door de jaren heen heeft geïnitieerd. De unit heeft wel consequent geparticipeerd in
de vernieuwing, onder andere door te kiezen voor didactische vernieuwing. De unit MBO Welzijn is zelf
gestaag aan de slag gegaan met het implementeren van praktijkgestuurd leren binnen de opleidingen.

4.3

Organisatie van de opleiding
Regulier
In het eerste jaar van de reguliere opleiding is er geen onderscheid tussen niveau 3 en 4. De gedachte
hierachter is dat cursisten zo in aanraking komen met meer beroepsvelden binnen het welzijnswerk.
Niveau 3 leidt op tot werker in de kinderopvang, begeleider voor mensen met een lichamelijke en/of een
verstandelijke handicap of klassenassistent in het basisonderwijs. Niveau 4 leidt op tot activiteitenbegeleider of woonbegeleider.
Het leertraject bestaat uit de onderdelen coaching, praktijk, verdieping en talentontwikkeling.
Coaching
De coaching vindt plaats in homogene groepen van twaalf tot vijftien cursisten. De coachgroep komt
twee uur in de week op een vast moment bij elkaar. Daarnaast is twee uur ingeroosterd voor individuele
coaching.
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Praktijk
Het praktijkgedeelte bestaat uit activiteiten organiseren, prestaties, beroepsproducten en BPV. Prestaties
zijn praktische opdrachten voor een externe of interne opdrachtgever. In de eerste 10 weken van het
eerste jaar wordt aan deze prestaties gewerkt onder begeleiding van 3de jaars SPW-cursisten.
Beroepsproducten zijn praktische opdrachten, die onder begeleiding van een docent op school worden
voorbereid en in de praktijk worden uitgevoerd. Vanaf periode 3 in het eerste jaar gaan de deelnemers
op stage. Ze beginnen met twee dagen per week en naarmate de opleiding vordert, neemt het aantal
dagen dat ze stage lopen toe. In het laatste jaar komen de cursisten nog maar één dag per week op
school.
Verdieping
De verdieping wordt op twee manieren aangeboden. Er zijn verplichte blokken verdieping en er zijn
keuzeblokken. De inhoud van de verplichte blokken worden door de school bepaald. Er wordt voor deze
blokken tijd ingeroosterd en alle cursisten moeten deze bijeenkomsten volgen. De inhoud van de keuzeblokken wordt bepaald door de cursist(en) en zij bepalen zelf door middel van inschrijving of zij een keuzeblok volgen. De inhoud van een keuzeblok komt voort uit de leervraag van de cursist(en). Tijdens de
twee dagen stage in periode 3 en 4 ervaren de cursisten dat ze bepaalde kennis en vaardigheden missen.
Wat nog geleerd moet worden, kan dan op school worden aangevraagd.
Talentontwikkeling
Met talentontwikkeling wordt bedoeld dat cursisten zich naast de beroepsspecifieke ontwikkeling, ook
ontwikkelen op andere terreinen. Ze moeten hier 80 uur aan besteden in het eerste jaar. Je kunt hierbij
denken aan clownerie, filosofie, motoronderhoud, salsa dansen, zingen, theatersport etc.
Het jaar is verdeeld in vier perioden. Deze perioden worden afgesloten met een vertraagde week. De
vertraagde week is bedoeld voor reflectie en wordt gebruikt om portfoliogesprekken te voeren. De cursisten hebben per periode een rooster waarin is aangegeven wanneer ze wat moeten volgen. De tijdstippen
staan vast, maar binnen bijvoorbeeld een blok beroepsproducten kunnen de cursisten wel kiezen aan
welk beroepsproduct ze willen werken. Ook in de volgende jaren zijn er verplichte verdieping, coachgroepblokken, keuzeblokken en tijd om aan beroepsproducten te werken.
Flex
Binnen de Flex-opleiding wordt gewerkt met de Storyline Approach. Dit is een simulatieproject waarin
over een bepaalde periode een aantal opdrachten moet worden uitgevoerd. Elke episode van deze
Storyline duurt een half jaar. In de Storyline staan de opdrachten die de deelnemers uitvoeren duidelijk
omschreven. De deelnemers weten wat van ze gevraagd wordt en wat de deadline is van een opdracht.
Elk groepje krijgt dezelfde opdracht. De opdracht staat vast, de weg die een groep bewandelt om de
opdracht in te vullen, kiest de groep zelf. De deelnemers verdelen binnen de groep zelf de rollen die
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vervuld moeten worden. De groepsgrootte ligt tussen de 5 en de 8 deelnemers. Een groep blijft gedurende één episode bij elkaar. Na deze periode wordt gestart met een nieuwe episode en kan een deelnemer
voor een andere groep kiezen. De groep is gemengd in die zin dat er mensen van verschillende leeftijden
en met verschillende achtergronden bij elkaar zitten. Het is goed als er mensen in één groep zitten met
een verscheidenheid aan doelgroepervaring. Zo kan men van elkaar leren. Naast deze opdracht worden er
geen lessen gegeven. De deelnemers kunnen wel workshops aanvragen. Niet alle aangevraagde workshops worden ook daadwerkelijk gegeven. Dit is soms afhankelijk van de expertise die in huis is.

“Een workshop is vaak een ‘half uurtje uitleg om de groep weer op pad te helpen’.” [8:15]

De eerste twintig weken zijn de cursisten twee dagen per week op school. Daarna gaan ze 20 weken op
stage met twee of drie terugkomdagen op school. In het tweede jaar (niveau 4) zijn ze één dag per week
op school en zijn ze vierentwintig uur per week in de praktijk. Ze hebben één dag in de week ‘vrij’. Deze
vrije dag is bedoeld voor thuisstudie. Voor niveau 3 geldt in het tweede jaar dat de cursisten gedurende
twintig weken twee dagen per week op school zijn. Op de stage moeten de deelnemers opdrachten
uitvoeren. Zij hebben een BPV-map waarin deze opdrachten staan beschreven. Aan het einde van de
opleiding hebben de deelnemers een panelgesprek over hun examendossier.
Per jaar is er twee keer een instroommoment. Wanneer deelnemers niet mee kunnen komen, dan kan hun
opleiding met een half jaar verlengd worden. Of ze moeten een vervangende opdracht doen.
Binnen de Flex- en de 18+- opleiding wordt alles georganiseerd op de gemene deler. Maatwerk wordt
geboden aan individuen wanneer dit gewenst is. Bijvoorbeeld stage lopen op een ander moment is mogelijk. Flex en 18+ zijn georganiseerd in eenheden van een half jaar. Binnen zo’n half jaar staat vast wat er
gebeurt. Het halfjaarsysteem biedt mogelijkheden tot flexibiliteit.

4.4

Analyse
Bij de unit MBO Welzijn is sprake van drie hoofdstromen voor cursisten. Elke hoofdstroom heeft zijn eigen
organisatievorm.
In de organisatie van het onderwijs zijn binnen de SPW-opleidingen twee hoofdvormen te onderkennen.
Het meest prominent is het modulariseren van het onderwijs. De reguliere en de 18+-opleidingen zijn
hoofdzakelijk volgens dit principe georganiseerd. Cursisten volgen op vaste tijdstippen vooraf geplande
onderdelen van het programma. De dagen waarop cursisten in de praktijk zijn liggen vast, evenals de duur
van de BPV-periode. De onderdelen die cursisten volgen liggen grotendeels vast en worden door cursisten
gezamenlijk gevolgd. Cursisten hebben betrekkelijk weinig keuze in het zelf kiezen van onderdelen. Wel is
er keuze binnen de afzonderlijke modules, in de vorm van specifieke invullingen van taken en opdrachten.
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De unit maakt op een aantal punten gebruik van de schaalvoordelen die met modularisering te behalen
zijn. Zo volgen BOL-cursisten van verschillende leerjaren zoveel als mogelijk gezamenlijk de cursorische
onderdelen. Hetzelfde geldt voor eerstejaars BBL-leerlingen van niveau 3 en niveau 4.
Naar het oordeel van de medewerkers van de unit MBO Welzijn zijn de mogelijkheden voor het verder
benutten van schaalvoordelen met modulariseren beperkt. Bij SPW opleidingen is de groep waarin wordt
gewerkt een belangrijk instrument voor het leren van cursisten. Om de groep als leerinstrument te benutten, is het belangrijk dat de samenstelling van de groep stabiel is. Deze voorwaarde staat op gespannen
voet met het verder doorvoeren van modularisering in de organisatie van het onderwijs. Om die reden
zijn bij de unit MBO Welzijn relatief weinig schaalvoordelen te behalen met modulariseren. Als specifieke
onderdelen door slechts enkele cursisten worden gevolgd – zoals bij de opleiding gehandicaptenzorg
niveau 3 – zoekt de unit naar mogelijkheden voor bundeling van groepen cursisten.
De tamelijk strak gestructureerde organisatie is voor het merendeel van de cursisten adequaat. Bovendien
biedt het een structuur om in individuele gevallen van af te wijken. Dergelijke afspraken worden op
individuele basis gemaakt.
Een tweede vorm die herkenbaar is, is het vergroten van de eenheid van organisatie. De organisatie van
de Flex-opleiding is daarvan een illustratie. Cursisten komen op vaste momenten op een vaste plaats bij
elkaar om onder begeleiding aan opdrachten te werken. Cursisten werken in beginsel aan dezelfde
opdrachten, waarbij wel sprake is van inhoudelijke variatie. Hier is dus niet zozeer sprake van het gelijktijdig op verschillende wijzen aan verschillende inhouden werken. Het volledig benutten van de efficiencywinst van deze organisatievorm om meer variatie aan te bieden is bij de Flex-opleiding beperkt. De groep
cursisten is relatief gering in omvang waardoor slechts geringe schaalvoordelen ontstaan bij het gelijktijdig inzetten van beschikbare begeleidingscapaciteit.
Ook binnen de andere opleiding zien we aanzetten om volgens de principes van het vergroten van de eenheid van organisatie te werken. De onderdelen ‘organiseren van activiteiten’ en ‘kinderboekenweek’ zijn op
deze manier georganiseerd. Op een vooraf vastgesteld moment, passend in de roosters van cursisten, komen
alle cursisten van een opleiding op dezelfde plaats bijeen. Op dat moment zijn ook verschillende begeleiders
aanwezig, zodat cursisten – onder begeleiding - aan heel verschillende opdrachten kunnen werken.
Het organiseren van de ‘beroepsproducten’ heeft binnen de unit Welzijn voor enige fricties gezorgd.
Tegen de achtergrond van de organisatievormen voor het onderwijs die de unit kent, zijn deze fricties
goed te duiden. De unit opereert hoofdzakelijk vanuit het principe van modularisering. Daarbinnen is
voor een aantal onderdelen een invulling gemaakt volgens de principes van het vergroten van de eenheid
van organisatie. De organisatie van de beroepsproducten staat tamelijk los van de verdere modulaire
opzet van de opleiding. Belangrijker is nog dat in de organisatie van de beroepsproducten geen koppe-
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ling is gemaakt tussen cursisten, begeleiders, inhoud, plaats en tijd. De organisatie van beroepsproducten
beantwoordt daardoor niet aan de principes zoals we die kennen bij het vergroten van de eenheid
van organisatie. Om de benodigde koppelingen tussen mensen, tijd en inhoud tot stand te brengen zijn
incidentele afspraken nodig. Het maken van deze afspraken op ad-hoc basis vraagt veel tijd en afstemming. Ze zijn daarmee een illustratief voorbeeld van hoge coördinatiekosten als gevolg van meer variatie.

4.5

Sterke en zwakke punten
Door de aard van de opleiding, is stabiliteit en continuïteit van de groepssamenstelling voor Welzijn een
belangrijk uitgangspunt. Door deze continuïteit, die ook cursisten wensen, is de vraag naar variatie in
leerroutes tamelijk beperkt. Binnen de unit MBO Welzijn krijgt de aangeboden variëteit vooral het karakter van variatie binnen specifieke opdrachten en taken. De gemodulariseerde opzet van de meeste opleidingen met betrekkelijk weinig mogelijkheden voor cursisten sluit aan bij deze uitgangspunten. Voor de
Flex-opleiding is sprake van een andere wijze van organiseren. Ook daar heeft de variatie vooral betrekking op de inhoud binnen gegeven opdrachten en taken.
De huidige wijze van organiseren heeft een aantal kwetsbare onderdelen. Om te beginnen is met het
modulariseren van onderwijs potentieel efficiencywinst te realiseren. Deze potentiële winst wordt binnen
de unit MBO Welzijn maar beperkt benut. Mogelijk zijn onderdelen van de verschillende opleidingsprogramma’s minder gevoelig voor stabiliteit en continuïteit in groepssamenstelling. Juist deze onderdelen zouden zich kunnen lenen voor het aanbieden van onderwijsvormen in grotere groepen. De
efficiencywinst die daarmee te realiseren is, kan dan anders worden ingezet. Een belangrijke voorwaarde
is dan wel dat er ruimtes beschikbaar zijn waar een grotere groep cursisten gelijktijdig kan werken.
Een andere kwetsbaarheid in de organisatie van het onderwijs is de variatie die binnen de huidige opzet
geboden kan worden. Inherent aan beroepsproducten is variatie in omvang, tijdsduur en werkvorm.
Binnen de gemoduleerde opzet is het lastig deze variatie te realiseren. Voor deze onderdelen zou een
opzet volgens de principes van het vergroten van de eenheid van organisatie passender zijn. Een
dergelijke vorm is al van kracht voor andere onderdelen, zoals het organiseren van activiteiten.
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5

Pop & Media en Theatertechniek

5.1

Inleiding
De opleidingen binnen Pop & Media en Theatertechniek (vanaf hier verkort Pop & Media genoemd richten zich op vele aspecten van de pop- en theaterwereld. Onderdelen zijn popmuziek maken, muziektechnologie, popmuziekmanagement, popmuziekdesign en theatertechniek. Een cursist kan kiezen voor een
brede opleiding waarna hij zich kan specialiseren in een van de genoemde onderdelen.28 Pop & Media is
gevestigd in een kleinschalig gebouw samen met twee andere – creatieve – opleidingen, Dans en Drama.
Op 1 oktober 2006 volgen 369 BOL-cursisten een opleiding bij Pop & Media verspreid over acht crebonummers.

5.2

Achtergrond
Pop & Media is een relatief nieuwe opleiding. De opleiding is gestart in augustus 2002. Het is de eerste
MBO-opleiding in Nederland op het gebied van de popmuziek. Pop & Media valt binnen het Techno
Lyceum. Karakteristiek aan het Techno Lyceum is de verscheidenheid aan opleidingen binnen de unit. Er
zijn traditionele opleidingen zoals Metaal, maar ook een nieuwe opleidingen als Pop & Media en
Theatertechniek (met snijvlakken met techniek) hebben binnen deze unit een plek.

5.3

Organisatie van de opleiding
Om toegelaten te worden tot de opleiding is er een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt
gekeken of de aanstaande cursist aan de juiste kwaliteiten voldoet. De aanstaande cursist kan dan direct
geplaatst worden. Bij een groter aantal aanmeldingen dan beschikbare plaatsen wordt er geloot. Past de
opleiding niet bij de cursist, dan wordt gekeken welke opleiding wél geschikt is. Voor een specialisatie in
de muziek of sounddesign wordt een assessment afgenomen, waarin de cursist moet aantonen over
muzikale vaardigheden te beschikken.
Op de website van Pop & Media wordt de werkwijze uitgebreid beschreven. De cursisten starten in het
eerste jaar met een aantal instapthema’s. Per vakgebied is er een instapthema. Het doel van een instapthema is dat cursisten veilig kunnen werken (met apparatuur) en dat ze het vakgebied globaal leren kennen en er over kunnen communiceren met bijvoorbeeld een opdrachtgever. In een instapthema wordt
gewerkt aan één of meerdere kleine projecten en krijgen de cursisten veel ondersteuning. Alle activiteiten
binnen een instapthema moeten ze verplicht volgen. Een instapthema duurt een gehele periode (van
negen of tien weken). De coach helpt bij het kiezen van het instapthema dat past bij de wensen, ideeën,
talenten en leertraject van de cursist. Heeft de cursist een instapthema met goed gevolg afgerond, dan
mag hij prestaties en projecten uitvoeren binnen dat vakgebied. Voor projecten en prestaties uit een
ánder vakgebied moet eerst weer het bijbehorende instapthema worden gevolgd.
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Naast de instapthema's en prestaties worden in het eerste deel van de opleiding workshops en colleges
gehouden over algemene onderwerpen. Hier kunnen de cursisten zich voor inschrijven. Je kunt zelf kiezen
welk workshops en colleges je wilt volgen.
Het streven van de opleiding is om 50% van de leeractiviteiten in de praktijk te laten plaatsvinden. Naast
de projecten en prestaties die vaak in de praktijk plaatsvinden, zijn de cursisten ook een aanzienlijk deel
van die 50% op stage. De cursist kiest, binnen de mogelijkheden, zelf zijn stagebedrijf en bepaalt wat hij
bij dit stagebedrijf wil gaan doen. Vanaf het tweede jaar zijn cursisten vooral bezig met prestaties, projecten en stage. Ze volgen workshops ter aanvulling.
Binnen Pop & Media wordt gewerkt met een rooster. De coaching is van 13.00 tot 14.00 uur georganiseerd. Wanneer een cursist geen coachgroep heeft op dat tijdstip, dan heeft hij ‘siësta’. In principe worden de workshops en de trainingen in de ochtend aangeboden en ‘s middags na 14.00 uur is er tijd voor
niet vooraf geplande activiteiten. Cursisten kunnen dan werken aan prestaties en projecten en dan is er
ook de mogelijkheid voor projectbegeleiders, prestatiebegeleiders om met cursisten te spreken.
Verder zijn workshops, colleges, trainingen en besprekingen van resultaten, inloopspreekuren et cetera zo
georganiseerd dat alles twee keer per jaar wordt aangeboden. Periode 1 en 2 én periode 3 en 4 hebben
hetzelfde programma. Als cursisten periode 1 op stage zijn, dan moeten ze er in periode 3 zijn. Als ze
periode 2 weg zijn, moeten ze er in periode 4 zijn. Er wordt, zowel voor het traject Pop & Media als voor
Theatertechniek, één dag per week ingericht voor de ‘rode draad’. Er komen dan algemene onderwerpen
aan de orde zoals muziekkennis, popgeschiedenis, theatergeschiedenis en theatervormen. Dit programma
loopt het gehele jaar door en is voor alle cursisten gelijk.
Elke week is er op een vast moment een coachgroepmoment en twee keer per periode heeft een cursist
een persoonlijk coachingsgesprek. De coachgroepen bestaan uit ongeveer 12 cursisten. Gedurende de rest
van de week maken cursisten hun eigen planning. Cursisten houden hun planning bij in hun logboek.
Cursisten kunnen werken in het studiecentrum of in de studio's en praktijkruimten die ze daarvoor kunnen reserveren.
Cursisten die instapthema’s volgen hebben een tamelijk strak gepland rooster. In het rooster is aangegeven wat op welk moment plaatsvindt. Er is weinig ruimte voor eigen invulling. Werkt de cursist aan prestaties of projecten, dan is uitsluitend de wekelijkse bijeenkomst van de coachgroep vastgelegd. De cursisten maken dan wekelijks afspraken met de prestatiebegeleider. Ze kunnen zich daarnaast inschrijven voor
colleges, workshops en trainingen die ze voor deze prestatie nodig hebben, of omdat ze die interessant
vinden. Als cursisten zich ergens voor ingeschreven hebben, dan moeten ze ook verplicht aanwezig zijn.
De cursisten vormen in het eerste jaar één grote club, verdeeld in coachgroepen. De coachgroepen zijn
heterogeen samengesteld over de uitstroomrichtingen. Alleen de groep ‘artiest Drama’ heeft een eigen
coachgroep, want die zijn pas net gestart. Op deze wijze probeert de opleiding nog zoveel mogelijk
keuzemogelijkheden te bieden in het eerste jaar en zo iets te doen aan loopbaanontwikkeling. In het
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aankomend jaar worden de coachgroepen minder heterogeen. De cursisten hebben volgens de unit
weinig met elkaar vanwege verschillende achtergronden en verschillende keuzes. Ze kiezen voor ‘dezelfde
bloedgroepen’ bij elkaar.
“Artiest, muziek en sounddesign kunnen wel bij elkaar. Alle licht, geluid, podium, techniek kan
ook wel samen, want het zijn ook bloedgroepen zeg maar die echt wat met elkaar hebben. Maar
als je iemand die voor artiest drama komt samen zet met iemand die video-editor wilt worden dan
zit niet veel tussen. Daar bloeit ook niet veel. Dus dat is dan jammer.” [17:156]
Praktijk
Het streven is om minstens 50% van de opleiding in de praktijk te laten plaatsvinden. Het blijkt echter
moeilijk om voldoende praktijk te vinden die volledig buiten de deur wordt uitgevoerd. Er zijn heel veel
prestaties (bijvoorbeeld filmmuziek maken bij kinderfilmpjes), maar de uitvoering daarvan duurt vaak een
paar uur op locatie, terwijl de voorbereiding ervan binnen de school gebeurt. Pop en media heeft een
impresariaat opgericht dat gerund wordt door cursisten om te zorgen voor voldoende praktijk. BPV voor
een artiest is vaak moeilijk te vinden.
Het schoolgebouw is doordeweeks tot half tien ’s avonds geopend. De cursisten zijn vaak tot ’s avonds
laat op school te vinden. Ze kunnen daar gebruik maken van professionele apparatuur. School en hobby
loopt voor veel cursisten door elkaar.

5.4

Analyse
Bij Pop & Media is in de organisatie van het onderwijs het modulariseren duidelijk herkenbaar. In haar jonge
geschiedenis is de opleiding snel gegroeid in aantal cursisten en in breedte van het aanbod. De oplossingen
voor de organisatorische vraagstukken die deze groei met zich meebracht, is keer op keer gezocht in varianten van modulariseren. Zo is een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen verplichte onderdelen en
keuzeonderdelen. Bovendien is de opleiding meer gaan sturen om er voor te zorgen dat opeenvolgende
onderdelen ook cumulerend zijn. We zien dit bijvoorbeeld bij de introductie van instapthema’s. Een andere
uiting van modularisering zien we in het vastleggen van vaste momenten voor diverse onderdelen. Zo zijn er
vaste momenten voor workshops, voor coachgroepen en ook voor niet vooraf geplande activiteiten.
Door dezelfde workshops tweemaal per jaar aan te bieden, krijgen cursisten mogelijkheden zelf hun leerroute in te richten. Pop & Media benut schaalvoordelen door modules toegankelijk te maken voor zoveel
mogelijk verschillende opleidingen. Zowel wat betreft de verschillende uitstroomprofielen als wat betreft
de verschillende niveaugroepen. Op die manier weet de opleiding efficiencywinst te realiseren.
Een bekend risico van vergaande modularisering is het versnipperen van de sociale infrastructuur. De
coachgroepen gelden ook hier als het ‘thuis’ van de cursist. De ervaring bij Pop & Media heeft geleerd dat
heterogeniteit van de coachgroep zijn grenzen heeft. Om die reden worden coachgroepen nu minder
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heterogeen samengesteld, zodat cursisten die een artistieke opleiding volgen bij elkaar zitten net als
cursisten die een meer technische opleiding volgen. Bij Pop & Media bestaat bovendien een bijzondere
sociale infrastructuur die gerelateerd is aan omvang en aard van de opleidingen. Dit biedt een belangrijk
tegenwicht tegen het risico van versnippering, zonder dat de opleiding daar bewust iets voor hoeft te
organiseren. De opleiding is relatief kleinschalig waardoor (bijna) iedereen (bijna) iedereen nog kent.
Medewerkers vormden tot voor kort samen één team en cursisten lijken goed te weten wie ze voor welk
type vragen kunnen benaderen. Het gegeven dat Pop & Media bij elkaar in een eigen gebouw zijn
gehuisvest ondersteunt de sociale infrastructuur. Daarnaast versterkt ook de aard van de opleiding de
sociale infrastructuur. Cursisten – én medewerkers - werken in wisselende samenstellingen met elkaar
samen, bijvoorbeeld in bandjes en bij voorstellingen. De wisselende samenwerkingsverbanden blijven
bovendien niet beperkt tot schoolgerelateerde activiteiten, maar strekken zich ook uit tot tal van activiteiten buiten school. Op die manier draagt de aard van de activiteiten bij aan de sociale infrastructuur, die
een sterk informeel karakter heeft. Op onderdelen is sprake van het vergroten van de eenheid van organisatie, zonder dat de opleiding dit bewust organiseert.
Een andere strategie die evenmin bewust wordt ingezet is het inzetten van additionele hulpbronnen.
Door de eerder genoemde aard van de opleidingen, is juist bij Pop & Media sprake van een vervaging
tussen leren op school, leren in de praktijk en activiteiten in de vrije tijd. Cursisten zijn veelal zeer gemotiveerd en voor velen is er nauwelijks een grens tussen opleiding, werk en hobby. Hetzelfde geldt voor vele
medewerkers. Omdat de grens tussen school, praktijk en vrije tijd onduidelijk is, besteden zowel cursisten
als medewerkers mogelijk meer tijd aan hun opleiding dan strikt genomen noodzakelijk zou zijn. Een
illustratief voorbeeld is het optreden van cursisten in de nachtelijke uren in een weekend, in aanwezigheid van een begeleider die het optreden tevens als prestatie beoordeelt. Het inzetten van additionele
hulpbronnen door medewerkers hangt ook op andere wijze samen met de aard van de opleiding. Zoals
eerder beschreven in dit hoofdstuk, vindt een aanzienlijk aandeel van het praktijkleren plaats binnen de
muren van de school. Medewerkers vervullen daardoor ook herhaaldelijk een rol die vergelijkbaar is met
die van praktijkopleider in een bedrijf. Voor medewerkers betekent dit een extra belasting.

5.5

Sterke en zwakke punten
Pop & Media weet door de wijze van modulariseren belangrijke efficiencywinst te realiseren. Door de
aard, de omvang en de huisvesting van de opleiding kan Pop & Media in vergaande mate modularisering
doorvoeren, zonder grote risico’s voor versnippering in de sociale infrastructuur. Door dezelfde factoren
lijkt de opleiding daar niet aanvullend iets voor te hoeven organiseren. Op termijn kan door verdere groei
van de opleiding een bewustere strategie nodig blijken om de sociale infrastructuur te blijven faciliteren.
Het meest kwetsbare punt van de organisatie van het onderwijs, is de inzet van additionele hulpbronnen.
Bij de opleiding Pop & Media krijgt dit onder meer de vorm van medewerkers die – in vergelijking met
andere units - een intensieve rol spelen bij de begeleiding van cursisten tijdens het praktijkleren.

42

boekje leren organ kopie def

6
6.1

17-03-2008

15:25

Pagina 43

Metaal BOL

niveau 2

Inleiding
Metaal is één van de hoofdrichtingen binnen het Techno Lyceum. Binnen de hoofdrichting Metaal kunnen
de cursisten kiezen voor een BOL-opleiding in de constructietechniek of in de verspanende techniek. De
opleidingen zijn op niveau 2 of 3. Metaal wordt binnen het Friesland College beschouwd als een traditionele opleiding. Wij hebben de BOL-opleiding op niveau 2 onder de loep genomen. Op 1 oktober telt de
opleiding Metaal BOL 2 66 BOL cursisten verspreid over zeven crebonummers.

6.2

Achtergrond
De Metaal BOL-2-opleiding komt voort uit het kort middelbaar beroepsonderwijs, het KMBO. Dat type
onderwijs is in de jaren tachtig ontstaan. In die tijd bestond het KMBO in aparte scholen, naast het MBO
en naast het leerlingwezen. Deze scholen waren bedoeld voor jongeren die (nog) niet toelaatbaar waren
voor het MBO en ook niet wilden werken en leren in het leerlingwezen. Het KMBO kende geen enkele
selectie en werkte met een grote diversiteit aan leerlingen. Bij de oprichting van het KMBO was ‘participerend leren’ het uitgangspunt. Aan het begin van de jaren negentig is het KMBO ondergebracht in het
MBO.

6.3

Organisatie van de opleiding
Een derde van de opleidingen binnen Metaal bestaat uit verdieping en tweederde bestaat uit praktijk.
‘Praktijk’ is BPV en prestaties. Voor de metaalopleiding lukt het goed om prestaties binnen te halen. De
cursisten maken de gevraagde producten in de ‘maakhal’. Hierbij kan samen gewerkt worden met niveau 4
cursisten van de opleiding ‘Technisch middenkader’. Deze cursisten kunnen bijvoorbeeld de benodigde
bouwtekeningen maken en de ingewikkelde berekeningen uitvoeren. Niveau 1 kan dan de losse onderdelen
maken en niveau 2 maakt alles aan elkaar. Prestaties moeten wel in één keer goed. Er is vaak duur materiaal
gemoeid bij de prestaties. Dat het materiaal waarmee gewerkt wordt meestal duur is (óók in de praktijk), is
ook een belangrijk leerpunt voor de cursisten. Bij elke prestatie hoort een verplicht stuk verdieping, training
en reflectie. De cursisten hebben twee dagdelen in de week verdieping. Verdieping binnen Metaal bestaat
met name uit het bestuderen van theorie. De theorie wordt uit boeken geleerd. De cursisten zitten dan in
een lokaal bij elkaar. Dit lokaal ligt in een andere vleugel van het gebouw dan de maakhal.
De docent die in het lokaal aanwezig is, helpt bijvoorbeeld de ene cursist met constructietechniek en de
ander met verspaningstechniek. Hij is op dat moment in staat om een vorm van maatwerk te bieden.
Naast de twee dagdelen verdieping zijn de cursisten drie dagdelen ingeroosterd in de maakhal, waar ze
bepaalde technieken trainen en aan prestaties werken. Verder hebben ze één ingepland dagdeel
coaching.
In het totaal zijn dus zes dagdelen ingepland. Verder hebben de cursisten individuele gesprekken met de
coach/vakspecialist en kunnen ze aan het werk in de studiecentrum.
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De cursisten gingen tot schooljaar 2007/2008 in het tweede leerjaar meestal vier dagen op stage en één
dag naar school. De unit denkt dat de bedrijven dit ook het liefst willen vanwege de continuïteit. In sommige gevallen wordt de stage anders ingericht afhankelijk van de wensen van (of wat het beste lijkt voor)
de cursist. Er zijn cursisten die twee dagen per week op stage gaan, maar er zijn ook cursisten die een
blokstage doen. In de toekomst werkt de unit toe naar drie dagen stage en twee dagen school.
De cursisten zitten ingedeeld in klassen. Deze klassen zeggen niks over hoe lang een cursist in een opleiding zit, maar het is een organisatorische eenheid. De klas is opgedeeld in twee coachgroepen. De klas
volgt samen theorie en praktijk. Individuele cursisten kunnen ook op BPV zijn. Iedere cursist is met zijn
eigen dingen bezig en er zijn dagdelen gepland om het hanteerbaar te houden voor de docenten.
Maatwerk
De unit geeft aan maatwerk te leveren aan de cursisten. In de theorieblokken en in de maakhal worden
de cursisten individueel ondersteund in het leren. De cursisten zijn met hun eigen prestaties bezig en de
vakspecialist ondersteunt de individuele vragen die daaruit voortkomen. Ook de stage kan ingedeeld worden naar wens en behoefte van de cursist. Het is ons echter niet helemaal duidelijk wie (docent of cursist)
bepaald wanneer aan wat gewerkt gaat worden of wanneer iemand op stage gaat. Geeft de cursist aan
wat hij wil en wordt daarnaar gehandeld of is het de docent die bepaald wat op dat moment het beste is
voor de cursist?
Toekomst
Binnen de afdeling Metaal leeft de wens om meer met ICT als hulpmiddel te gaan werken om zo beter
aan te sluiten bij de leerstijl van cursisten. Er is veel geschikt beeldmateriaal. De cursist kan dan eerst een
stukje in het boek lezen en dan in een andere lokaal op de computer een filmpje bekijken. Dit maakt het
levendiger.
“De voeding verhogen, de snelheid aanpassen dat leest hij, maar dat is niet het sterkste punt van
een leerling, maar als hij dat ook kan zien en vervolgens zou je ook nog een keer zeggen ‘nou dat
heb je dan gezien, doe het, ga naar de machine en probeer het even uit, die dingen die je daar
zag” [53:79]

6.4

Analyse
Over de organisatie van de opleiding kunnen we heel kort zijn. Metaal BOL-2 illustreert de praktische
invulling van de strategie het vergroten van de eenheid van organisatie. Metaal BOL-2 illustreert daarmee
ook de hoge mate van maatwerk die te realiseren is met deze manier van werken. Er is sprake van structurering in tijd; er zijn vaste momenten waarop cursisten aan theorie dan wel aan praktijk werken. De
theorieonderdelen vinden plaats in theorielokalen in een zijvleugel van het gebouw; de praktijkonderdelen vinden plaats in de maakhal. Daarbinnen is sprake van grote variëteit en flexibiliteit. Cursisten werken
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in hun eigen tempo aan taken en opdrachten. De geboden variëteit is mogelijk omdat cursisten en begeleiders gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn, cursisten ook zelfstandig aan leerstof kunnen werken,
en het team van begeleiders cursisten kunnen ondersteunen bij de opdrachten waaraan ze werken. De
niveau 2 opleiding heeft op dat laatste punt een voordeel boven de meer specialistische niveau 3 en
niveau 4 opleidingen waar het realiseren van een team medewerkers die samen alle inhouden beheersen
moeilijker te realiseren is. Het team Metaal heeft bovendien ervaring met deze manier van werken, die
ook in het KMBO werd toegepast.
Omdat voor alle cursisten sprake is van maatwerk, zorgen tussentijdse instroom van cursisten, tijdelijke
vertragingen in het leerproces door welke omstandigheden dan ook en ook specifieke wensen van bedrijven nauwelijks voor problemen in de onderwijsorganisatie. De grote mate van flexibiliteit is mede mogelijk door een relatief gering omvang van de opleiding (ongeveer 60 cursisten) waardoor ‘iedereen iedereen kent’. Via de informele organisatie kunnen daardoor snel aanpassingen worden aangebracht. De eerder genoemde coördinatiekosten zijn daardoor relatief laag.
Een belangrijke voorwaarde om op deze manier te werken, is de mogelijkheid om gelijktijdig op dezelfde
plaats – dan wel in grote nabijheid - aan verschillende taken en opdrachten te werken. De huidige huisvesting van Metaal BOL-2 past daardoor niet bij de onderwijsorganisatie. De verspreiding van theorie,
praktijk en coaching over drie verschillende locaties, zorgt voor efficiencyverlies en het inboeten op flexibiliteit. Anders gezegd: de integratie van theorie en praktijk is in zekere mate gerealiseerd wat betreft de
inhoud van de opleiding, maar wordt in hoge mate gehinderd door het gebrek aan integratie wat betreft
de huisvesting.
6.5

45

Sterke en zwakke punten
De opleiding Metaal BOL-2 is in hoge mate georganiseerd langs de lijnen van het vergroten van de eenheid van organisatie. Deze vorm is mogelijk, mede dankzij de aard van de opleiding waardoor het team
van begeleiders alle cursisten op alle inhoudelijke terreinen van de opleiding terzijde kan staan. De relatief geringe omvang maakt bovendien dat coördinatiekosten laag zijn. Met deze organisatievorm weet de
opleiding een hoge mate van maatwerk te realiseren. Een sterk punt bij Metaal is de consequente doorvoering van deze strategie, daar waar mogelijk.
Het meest kwetsbare punt van deze wijze van organiseren ligt besloten in een voorwaarde waaraan op
dit moment niet is voldaan. Namelijk de huisvesting. Door de verspreiding van de activiteiten over verschillende locaties, is sprake van aanzienlijk efficiencyverlies. De gekozen organisatievorm kan daardoor
onvoldoende tot wasdom komen.
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7

Talencentrum

7.1

Inleiding
Het Talencentrum verzorgt alle vreemde talen voor de opleidingen van het Friesland College. Het
Talencentrum is een expertisecentrum met een afdeling in Heerenveen en een afdeling in Leeuwarden.
Het Talencentrum heeft op dit moment geen externe praktijkbedrijven. Het aantal cursisten dat in cursusjaar 2006/2007 onderwijs heeft gevolgd bij het Talencentrum ligt rond de 2400.

7.2

Achtergrond
Binnen de proeftuinen was men reeds gestart met strategische onderwijsinnovatie. Vernieuwen bleek
echter een moeizaam proces. Tijdens de vernieuwing werd duidelijk dat docenten en leidinggevenden af
en toe terugvallen in ‘oud’ gedrag. Het idee ontstaat dat om echt te kunnen vernieuwen je een vrijplaats
moet inrichten, los van de units, waar ruimte is om te experimenteren en je niet voortdurend te maken
hebt met bestaande randvoorwaarden en de gegroeide onderwijscultuur. In 1998 starten de voorbereidingen voor het inrichten van deze vrijhaven: ‘het Talencentrum’. De verantwoordelijkheid van het experiment valt rechtstreeks onder het College van Bestuur. Het Talencentrum start op 1 augustus 1999 met een
pilotjaar. In dit eerste jaar verzorgen ze het taalonderwijs voor de unit Administratie en voor het ICT
Lyceum. In de jaren daarna gaat het Talencentrum stapsgewijs voor steeds meer opleidingen de vreemde
talen verzorgen. Op dit moment verzorgt zij alle vreemde talen voor alle units.

7.3

Organisatie van de opleiding
Het Talencentrum bestaat uit taaldocenten, native speakers en onderwijsassistenten. Daarnaast is ondersteuning aanwezig. Het Talencentrum wordt gefinancierd door de MBO units. Elke unit betaalt naar rato
van het aantal cursisten een bijdrage. ‘Talige’ opleidingen betalen meer dan ‘niet-talige’-opleidingen.
Sinds de start van het Talencentrum is gewerkt met verschillende manieren om cursisten uit de units in te
plannen in het Talencentrum. In de eerste jaren roosterden units blokken ‘Talencentrum’ in in het rooster
van de cursisten. Soms werd daarbij vergeten het Talencentrum ervan op de hoogte te stellen dat ze al
ingeroosterd waren.
Op dit moment werken ze met individuele inschrijving. Een cursist meldt zich zelf bij het Talencentrum en
in overleg wordt gekeken wanneer hij een taal kan gaan volgen. Het voordeel van deze manier is volgens
het Talencentrum dat cursisten niet meer ‘gestuurd’ worden door de unit, maar op eigen initiatief komen.
Een cursist komt nu op het moment dat hij denkt ‘nu is het tijd voor het volgen van een taal’. Het is niet
zo dat cursisten nu staan te springen, maar ze weten dat ze voor hun diploma ook hun taal op het juiste
niveau moeten afronden. Sommige opleidingen kiezen er soms nog voor om cursisten nog wel als groep
aan te melden.
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Het Talencentrum werkt met groepen van tien cursisten. De groepen moeten vanuit het kostenoogpunt
zo vol mogelijk blijven. Wanneer iemand niet komt, wordt hij zo snel mogelijk uitgeschreven en wordt de
lege plaats opgevuld door een andere cursist.
Het standaardaanbod voor de cursisten is twee uur per week in het Talencentrum. Een docent begeleidt in
die twee uur een groep van tien cursisten. De docent is zelf vrij om te kiezen hoe die cursisten begeleid
worden. Soms worden ze als groep geïnstrueerd, maar docenten kiezen er ook vaak voor om de groep op
te delen in twee-/drietallen en de cursisten zelfstandig aan het werk te zetten. De docent en de native
speakers schuiven dan regelmatig aan bij deze kleine groepjes om bijvoorbeeld de spreekvaardigheid te
oefenen of om opdrachten door te spreken. De docent speelt individueel in op de leervragen van de
cursisten uit zijn groepje. Als een cursist vaker wil komen dan twee uur per week, dan kan dat. Een
docent kan een elfde cursist in een groep ook nog begeleiden als dat nodig is. Er zijn maar weinig cursisten die willen versnellen.
Het Talencentrum organiseert ook Taalweken en Taal-tweedaagsen om zo een versnelling mogelijk te
maken. Taalweken en Taal-tweedaagsen zijn een intensievere methode om een taal te leren.
De groepen zijn heterogeen, al probeert het Talencentrum vaak wel om een paar cursisten uit één opleiding
of unit bij elkaar te zetten. Laboratoriumtechniek is bijvoorbeeld een hele specialistische opleiding met
specifieke beroepstaal. Door een aantal cursisten van één opleiding bij elkaar in een groep te hebben, kunnen de cursisten samen leren aan taal binnen hun eigen beroepscontext. Homogene groepen hebben het
voordeel dat cursisten van elkaar kunnen leren binnen de eigen beroepscontext en docenten kunnen hun
onderwijsinhoud beter laten aansluiten op de groep. In het verleden is echter ook gebleken dat cursisten
hun eigen ‘unit-cultuur’ meenamen naar het Talencentrum en sterk groepsgedrag vertoonden.
Binnen het Talencentrum wordt gewerkt met een taalporfolio. Op vier gebieden (luisteren, spreken, lezen
en schrijven) moet een cursist vaardigheden ontwikkelen. Situaties uit de beroepspraktijk vormen de basis.
Na een oefenperiode komt de formele periode waarin de cursist bewijzen verzamelt voor in zijn taalportfolio.

7.4

Analyse
Het Talencentrum is om verschillende redenen een bijzondere unit binnen het Friesland College. Anders
dan de andere units, heeft het Talencentrum er voor gekozen om het leren van een taal niet (op grote
schaal) plaats te laten vinden in de praktijk. Het concept praktijkgestuurd leren krijgt binnen het
Talencentrum een eigen invulling. Daardoor heeft het Talencentrum weinig contacten met bedrijven en
stageverlenende instellingen. Anderzijds heeft de unit als geen ander en zeer intensief te maken met alle
andere units binnen het Friesland College. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de beschrijving van de
organisatie van het onderwijs bínnen het Talencentrum zelf. In Hoofdstuk 9 - waar het gaat om kwesties
die afzonderlijke units overstijgen – komt het Talencentrum wederom expliciet aan bod.
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De unit hanteert diverse strategieën om het onderwijs te organiseren. Het gaat dan voornamelijk om het
standaardiseren van toetsen, het modulariseren van het aanbod en het inzetten van additionele hulpmiddelen.
Het Talencentrum verzorgt onderwijs voor ongeveer 120 opleidingen die samen rond de 200 uitstroomprofielen omvatten. Om in deze grote variatie enige structuur aan te brengen, is een onderscheid
gemaakt tussen talige- en niet-talige-opleidingen. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen niveau 2
opleidingen en niveau 3-4 opleidingen. Zo ontstaan vier verschillende taalprofielen, die zijn uitgewerkt
met behulp van het Europese talenprofiel. Deze Europese taalniveaus worden benoemd in de kwalificatiedossiers voor het MBO en sluiten goed aan bij het onderwijsconcept van het Friesland College. De
niveaus worden namelijk omschreven in termen van gedrag: wat moet een cursist laten zien, zodat de
beheersing van een taal op een specifiek niveau beoordeeld kan worden. De niveaus bieden voldoende
houvast om te fungeren als vorm van standaardisering bij toetsing, terwijl ze anderzijds voldoende ruimte
laten voor – bijvoorbeeld – beroepsspecifieke invullingen. Met dit deels zelf ontwikkelde instrumentarium
is het Talencentrum in staat de strategie van standaardisering van toetsen in te zetten. Deze strategie
maakt potentieel een grote mate van variatie mogelijk wat betreft de manier waarop cursisten de eindtermen behalen. Het gaat dan om variatie in tempo, in tijdstip, in werkvorm, in opdrachten et cetera.
De taalweken die het Talencentrum aanbiedt illustreren deze aanpak. In een taalweek kan een cursist in
versnelde vorm aan het beoogde eindniveau werken door een relatief korte periode aaneengesloten en
min of meer fulltime aan taal te werken. Als cursisten op deze wijze hun eindtermen behalen, is sprake
van efficiencywinst, omdat zowel cursist als begeleider doorgaans minder tijd besteden aan het realiseren
van het eindniveau dan het aantal ingeplande uren in het OER (Onderwijs- en Examen Reglementen).
Een tweede strategie die het Talencentrum inzet is modulariseren. Daarbij is sprake van twee verschillende varianten die we hier benoemen als dagdeelplanning en blokuren. Bij dagdeelplanning zijn het de
units die het taalonderwijs inroosteren voor hun cursisten. Voor het Talencentrum betekent dat dat een
groep cursisten die een bepaalde opleiding volgt, als groep, op vaste dagdelen bij het Talencentrum komt
om aan taal te werken. Het taalonderwijs heeft dan het karakter van een module van de opleiding die
door anderen op een andere locatie wordt gegeven. Bij de variant ‘blokuren’ zijn het niet de units, maar
de cursisten zelf die zich inschrijven voor taalonderwijs. Deze cursisten participeren in een groep die op
vaste tijden, gedurende twee aaneengesloten lesuren, onder begeleiding van een taaldocent werken aan
het realiseren van het beoogde taalniveau. Deze groepen zijn heterogeen samengesteld en kunnen in
principe iedere denkbare combinatie van opleidingen omvatten. De groepen kennen daarnaast een variabele samenstelling: als een cursist het beoogde taalniveau heeft behaald, ontstaat binnen de groep ruimte voor een nieuwe cursist. Binnen de taalgroepen is sprake van een hoge mate van flexibiliteit.
Beide varianten zoeken de standaardisering in ‘tijd’ en zijn daarmee vormen van modularisering.
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Zoals al diverse malen genoemd, heeft het vergaand doorvoeren van modulariseren als risico dat de sociale infrastructuur versnipperd raakt. Cursisten en medewerkers kunnen zich hierdoor weinig gebonden
voelen aan de opleiding en elkaar, met negatieve effecten voor het leren. Interessant genoeg illustreren
de ervaringen van het Talencentrum juist dat de sociale infrastructuur ook té hecht kan zijn. Als een
bestaande groep cursisten van een specifieke opleiding, als groep op hetzelfde moment naar het
Talencentrum komt, kan dat voor het leren belemmerend werken. Cursisten hebben hechte binding met
elkaar, maar logischerwijs (nog) niet met docenten van het Talencentrum. Ervaringen van het
Talencentrum leren dat dit een risico op ordeproblemen met zich meebrengt.
Een derde strategie is het inzetten van additionele hulpbronnen. Waarbij overigens de vraag is of dit een
bewuste strategie is. Het budget van het Talencentrum is mede gebaseerd op een aantal veronderstellingen omtrent de uren die cursisten – onder begeleiding van taaldocenten – aan taal besteden. Deze veronderstellingen zijn (enkele jaren geleden) ontleend aan de Onderwijs- en Examen Reglementen van de
diverse opleidingen. Om verschillende redenen, waaronder het verhogen van effectiviteit, is het
Talencentrum in de loop der tijd anders gaan werken. Waar men aanvankelijk werkte met groepen van
twintig cursisten die gedurende een dagdeel bij het Talencentrum aan het werk waren, is men na verloop
van tijd overgestapt naar het werken met groepen van tien cursisten die gedurende twee aaneengesloten
uren aan taal werken. Of het beoogde doel van verbeterde effectiviteit daarmee is gerealiseerd, was op
het moment van ons onderzoek nog niet bekend. Een ander voorbeeld is het aanbieden van taalweken,
onder meer aan cursisten die weliswaar de opleiding snel willen afronden, maar op het onderdeel taal
nog weinig hebben gedaan. Ook voor hen geldt dat minder – maar mogelijk effectievere – uren aan taal
worden besteed dan vermeld in het betreffende OER. Door deze praktijken ontstaat voor het
Talencentrum efficiencywinst ten opzichte van de uitgangspunten voor de bekostiging die enkele jaren
geleden zijn bepaald. De bekostiging was en is gebaseerd op een vast aantal uren taalonderwijs voor alle
cursisten, begeleid door medewerkers van het Talencentrum. Als een aantal cursisten minder – maar
mogelijk wel effectievere - uren aan taal besteedt, betekent dat voor het Talencentrum een ‘besparing’
van het aantal begeleide uren.
De praktijken die in de loop der tijd zijn ontstaan, sluiten naadloos aan bij de eerstgenoemde strategie
van het standaardiseren van toetsen. Bij die strategie gaat het er immers niet zozeer om hoe en wanneer
iemand het beoogde eindniveau realiseert, als hij of zij het maar realiseert. De situatie bij het
Talencentrum is een illustratie van de spanning die bestaat tussen enerzijds het sturen op output en
anderzijds formele eisen die zich richten op inputfactoren. Anders gezegd: het onderwijs effectiever
inrichten waardoor efficiencywinst ontstaat, kan op gespannen voet staan met de formele urennorm.
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Sterke en zwakke punten
Het Talencentrum heeft met een grote variëteit aan opleidingen te maken. Met het zelf verder ontwikkelen van de Europese taalniveaus heeft het Talencentrum een middel om een vorm van standaardisering te
vinden. Potentieel is met het standaardiseren van toetsen grote efficiencywinst te behalen. De taalweken
zijn een illustratie van de manier waarop dit potentieel is aan te wenden. Voor zover wij na konden gaan,
is bij het Talencentrum sprake van efficiencywinst ten opzichte van de veronderstellingen waarop de
bekostiging is gebaseerd. Het lijkt er op dat de gerealiseerde efficiencywinst vervolgens wordt ingezet,
vergelijkbaar met additionele hulpbronnen, waardoor het Talencentrum bijvoorbeeld in staat is met relatief kleine groepen cursisten te werken.
De kwetsbaarheden van de huidige wijze waarop het Talencentrum het onderwijs heeft georganiseerd,
liggen niet primair bij de organisatie binnen het Talencentrum zelf, maar in de afstemming met het
onderwijs van andere units en regelgeving buiten het Friesland College. In Hoofdstuk 9 komen we uitvoeriger op deze kweties terug.
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FC-XL

8.1

Inleiding

Pagina 53

Bij FC-XL kunnen cursisten praktijkervaring opdoen dwars door alle opleidingsmogelijkheden heen.
Zo onderzoeken ze welke richting goed bij ze past. Ze doen dit in principe zonder tijdverlies, want de
competenties waaraan ze bij FC-XL werken, nemen ze mee voor het MBO-diploma. Bij FC-XL kunnen
cursisten op elk moment in- en uitstromen, de keuze bijstellen of extra onderdelen volgen.

8.2

Achtergrond
Het Friesland College is in 2004 gestart met het project ‘Herontwerp Heerenveen’. Het is in eerste instantie de bedoeling om het project te beperken tot Heerenveen en daar een proeftuin te maken voor de uitvoering van een herontwerp van het leren in het Friesland College. Dit project moest leiden tot praktijkgestuurd leren met het accent op de loopbaan van de cursist. De proeftuin kreeg al snel een nieuwe naam
FC-XL, waarbij XL staat voor X-stream Learning. De ambitie was dat binnen de loopbaanteams van FC-XL
oriëntatie op, keuze van, en opleiding voor een branche of beroep zou plaatsvinden. In FC-XL zou het
pratijkgestuurd leren vorm krijgen en op termijn als voorbeeld dienen voor de organisatie van praktijkgestuurd leren binnen de andere units. FC-XL biedt in eerste instantie kwalificerende onderwijstrajecten aan.
Het College van Bestuur heeft gekozen voor een koerswijziging en vanaf 1 augustus 2006 is deze doorgevoerd. Er is besloten dat FC-XL blijft bestaan (nadat de projectfase is afgelopen) en zich richt op cursisten
die nog geen keuze hebben gemaakt of op cursisten die opnieuw een keuze willen maken. Samen met
het Bureau Cursisten en de units vormt FC-XL een mogelijkheid voor cursisten die uitvallen of dreigen uit
te vallen in andere leertrajecten of cursisten die meerdere trajecten willen combineren. Zodra cursisten
een (nieuwe) keuze hebben gemaakt, kunnen ze opnieuw deelnemen aan een kwalificerend traject. FC-XL
biedt zelf niet meer de mogelijkheid tot het volgen van een kwalificerend traject. De ervaringen die met
praktijkgestuurd leren (PGL) zijn opgedaan binnen FC-XL worden benut bij de invoering van PGL op
andere plaatsen binnen het Friesland College. Op 1 januari 2007 is de projectperiode formeel beëindigd
en wordt FC-XL voortgezet als een reguliere activiteit. In de periode van augustus 2004 tot december 2006
hebben zich 370 cursisten aangemeld bij FC-XL.
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Organisatie van de opleiding
Binnen FC-XL is een grote variëteit aan cursisten te vinden. De populatie is door de jaren heen ook
verschoven. Zie tabel 2.

Andere cursistenpopulatie dan verwacht:
-

cursisten die geen andere keus hadden dan FC-Xl; die op andere scholen waren afgeknapt,
gedragsproblemen hadden, niet meer geplaatst konden worden bij de opleiding van hun
keuze (25%)

-

cursisten binnen het FC die de kans wilden hebben om op een andere wijze te leren (de
beoogde doelgroep dus) 40%

-

cursisten binnen het FC, die pas na twee maanden door dreigende uitval de stap naar
FC-XL hebben gemaakt; dit zijn met name oriënterende cursisten (35%)

Tabel 2: Beeld van de cursistenpopulatie FC-XL eind 2004. Bron: Eindrapportage Project FC-XL.

De cursisten die deelnemen aan FC-XL volgen een individueel programma. De week start en sluit met een
groepsbijeenkomst. Gedurende de week is het afhankelijk van de cursist wat zijn bezigheden zijn. De
cursisten zijn of op stage – bij voorkeur zoveel mogelijk - of op school. Wanneer zij op school zijn, werken
ze aan opdrachten, zijn ze bezig met het voorbereiden van hun stage, volgen zij workshops bij andere
units of hebben zij een coachingsgesprek. De cursisten kunnen op elke moment starten bij FC-XL. Met
behulp van een coach wordt een oriëntatietraject doorlopen, waarin de cursist kan bepalen wat hij wil
gaan doen. Cursisten gaan op zoek naar een bedrijf of instelling om een (korte) stage te lopen. Of bepalen bij welke units ze workshops willen volgen. Zodra de cursist weet welke opleiding hij wil volgen,
stroomt hij in binnen een van de units met beroepsopleidingen van het Friesland College. Cursisten stromen op allerlei momenten in het jaar zowel in als uit. De samenstelling van de groep cursisten wisselt dan
ook voortdurend.

8.4

Analyse
FC-XL is, net als het Talencentrum, een unit die ‘tussen’ de andere units functioneert. Ook voor FC-XL
geldt dat de grootste knelpunten niet zozeer voortkomen uit de eigen manier van het onderwijs organiseren, maar uit de noodzakelijke afstemming met het onderwijs binnen andere units. In Hoofdstuk 9
komen we daar op terug. Hier gaat het alleen om de manier waarop het onderwijs bínnen FC-XL is georganiseerd.
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Over die organisatie kunnen we heel kort zijn. Cursisten krijgen bij FC-XL individuele begeleiding en
volgen individuele leerroutes. Het College van Bestuur van het Friesland College heeft besloten FC-XL op
eigen grondslagen te bekostigen vanwege de bijzondere aard van deze voorziening. Dat betekent dat
FC-XL meer middelen per cursist krijgt toebedeeld dan een unit bestaande uit beroepsopleidingen. De
additionele middelen die het CvB beschikbaar stelt, worden ingezet om een hoge mate van maatwerk te
realiseren. De werkwijze van FC-XL is zo beschouwd een mooie illustratie van de wetmatigheid dat meer
variatie ten koste gaat van efficiency. Of anders gezegd, dat maatwerk meer kost.
Net als het Talencentrum, functioneert FC-XL tússen de units met kwalificerende opleidingen. En net als
bij het Talencentrum betekent dat veelvuldige interactie tussen FC-XL en andere units. In het volgende
hoofdstuk gaan we nader in op de coördinatiekosten die hiermee gepaard gaan.

8.5

Sterke en zwakke punten
De kracht van FC-XL schuilt in de mate waarin cursisten ‘op maat’ worden begeleid. Door de manier waarop de unit is georganiseerd, weet men een hoge mate van flexibiliteit te realiseren. Zowel wat betreft de
momenten van instroom en uitstroom, als wat betreft de inhoudelijke invulling van het programma voor
cursisten. FC-XL kan op deze manier werken omdat het College van Bestuur het belang van deze voorziening ook in faciliterende zin ondersteunt. De strategie om additionele hulpbronnen in te zetten heeft in
z’n algemeenheid als risico dat degene die deze hulpbronnen ter beschikking stelt, op enig moment kan
besluiten daarmee op te houden. Dit risico lijkt binnen het Friesland College op dit moment weinig reëel.
De nog jonge geschiedenis van FC-XL maakt nog een ander kwetsbaar punt zichtbaar, wat overigens niet
zozeer een kwetsbaarheid is van de wijze waarop FC-XL het leren organiseert. Aanvankelijk was FC-XL
opgezet om kwalificerend te opereren. Dat wil zeggen dat cursisten bij FC-XL zouden zijn ingeschreven en
– op basis van onderdelen die zij bij andere units volgden – via FC-XL hun diploma zouden behalen. Deze
flexibele wijze van organiseren bleek voor fricties te zorgen in een minder flexibele omgeving. Zo bleek
de werkwijze van FC-XL moeilijk te realiseren binnen een bestaand kader van bestaande regels en procedures, bijvoorbeeld die rond crebo-nummers. Als gezegd heeft deze kwetsbaarheid niet zozeer te maken
met de manier waarop FC-XL georganiseerd is. Daarmee komen we bijna automatisch op vraagstukken
die verder gaan dan afzonderlijke units. De resterende hoofdstukken van dit rapport gaan juist op die
vraagstukken nader in.

55

boekje leren organ kopie def

Deel III

56

17-03-2008

15:25

Pagina 56

boekje leren organ kopie def

9

17-03-2008

15:25

Pagina 57

Unitoverstijgende vraagstukken
In dit onderzoek proberen we de dagelijkse realiteit rond de organisatie van het primaire proces binnen
het Friesland College zo dicht mogelijk te naderen. De focus van het onderzoek ligt dan ook op het
organiseren van het onderwijs bínnen de verschillende units. De voorgaande hoofdstukken beschrijven en
analyseren de organisatievormen binnen de vijf geselecteerde units.
In dit hoofdstuk verschuift het analyseniveau van de afzonderlijke units naar het niveau van het Friesland
College als geheel. We besteden aandacht aan kwesties die weliswaar direct samenhangen met de organisatie van het onderwijs, maar verder reiken dan een enkele unit. We doen dat aan de hand van twee
invalshoeken. Ten eerste hebben twee units die voor het onderzoek werden geselecteerd – het
Talencentrum en FC-XL – door de aard van hun taak met meerdere units te maken. Ten tweede hebben
ook stafdiensten met meerdere units te maken. Vraagstukken op het terrein van organisatie-inrichting,
cultuur, sturing of communicatie waren geen onderwerp van onderzoek. Dit hoofdstuk moet daarom
vooral worden gezien als een eerste, onvolledige aanzet voor het benoemen van FC-brede vraagstukken
die voortvloeien uit organisatievormen van het onderwijs.
Tijdens de analyses werd steeds duidelijker dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen drie typen
vraagstukken. Het eerste type vraagstukken is relevant voor het Friesland College, maar heeft op zich
weinig te maken met de gekozen organisatievormen van het onderwijs. We stippen deze algemene vraagstukken kort aan in paragraaf 9.1. Het tweede type vraagstukken heeft wel te maken met de gekozen
organisatie van het onderwijs en verwijst naar fricties bínnen het Friesland College zelf. In paragraaf 9.2
gaan we dieper op deze specifieke vraagstukken in.
Ook het derde type vraagstukken raakt aan de organisatie van het onderwijs, maar deze fricties komen
voort uit afstemming tussen het FC en de externe omgeving. Uit de interviews komen in dit verband twee
thema’s prominent naar voren. Het eerste thema is de urennorm. De urennorm is een voorbeeld van overheidssturing met behulp van een inputindicator. Deze vorm van sturing staat op gespannen voet met
onderwijsvormen die juist gericht zijn op het optimaliseren van output. Dat laatste is het geval bij de
strategie om te standaardiseren op toetsing en te variëren op alle andere onderdelen. Een effectieve inzet
van menskracht om cursisten te begeleiden naar het realiseren van een beoogd taalniveau kan dan voor
problemen zorgen, omdat de cursist minder uren aan taal besteedt dan het aantal uren dat vermeld staat
in het OER (Onderwijs- en Examen Reglement).
Het tweede thema is het werken met crebonummers. Door deze externe verplichting ontstaat binnen het
Friesland College een aantal fricties. Het werken met crebonummers gaat er impliciet van uit dat cursisten eenduidig en voor langere duur aan een specifieke opleiding en uitstroomvariant gekoppeld zijn.
Organisatievormen die meer flexibiliteit en tussentijdse wisselingen toelaten, of dat juist sterk stimuleren,
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voldoen niet aan deze vooronderstellingen. In die gevallen geeft het werken met crebonummers aanleiding tot het zeer frequent overschrijven van cursisten van het ene naar het andere nummer. Dit overschrijven brengt een informatiestroom op gang die weinig toevoegt aan het onderwijs zelf.
Vraagstukken die het gevolg zijn van fricties tussen de organisatievorm binnen het Friesland College en
externe omgeving, zijn reëel maar vallen buiten het bestek van dit onderzoek.

9.1

Algemene vraagstukken
Lijn- en stafdiensten vertegenwoordigen verschillende (deel)belangen van dezelfde organisatie. Weinig
organisaties ontkomen daarom aan enige vorm van frictie tussen deze organisatieonderdelen. Het
Friesland College vormt hierop geen uitzondering. Het gaat dan bijvoorbeeld om – kennelijke – onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organisatieonderdelen.
Een voorbeeld is het denken in termen van een onderscheid tussen primaire processen en ondersteunende
processen. Logischerwijs ontstaat vervolgens de vraag wat tot welk type processen moet worden gerekend. Zo maken verschillende respondenten een onderscheid tussen zogeheten ‘onderwijsgebonden’ en
‘onderwijsongebonden’ zaken. Units zouden verantwoordelijk zijn voor het eerste, stafdiensten voor het
tweede. In de praktijk van alledag is het onderscheid tussen beide niet altijd even helder. Een bijvoorbeeld
vinden we in het registreren van aan- en afwezige deelnemers. Deze registratie blijkt door respondenten
zowel opgevat te worden als een onderwijsgebonden zaak (een onderwijsgevende moet weten wat een
deelnemer wel en niet heeft gevolgd) als een onderwijsongebonden zaak (registratie is administratie en
behoort daarmee niet tot het primaire onderwijsproces). Het gevolg is dat registraties van aan- en afwezige deelnemers niet altijd worden bijgehouden en benut.
De geschiedenis van het Friesland College speelt hier een relevante rol. Het FC is, net als andere ROC’s,
ontstaan na opeenvolgende fusies. Deze schaalvergroting brengt automatisch een andere behoefte aan
ondersteunende systemen met zich mee. In de organisatiekunde is het gebruikelijk een onderscheid te
maken tussen zachte en harde kanten van een organisatie. Met zachte kanten wordt sterker verwezen
naar zaken die direct met mensen te maken hebben, zoals gedrag en cultuur. Met harde kanten bedoelt
men structuren en systemen. Kleinschalige organisaties kunnen langer volstaan met een nadruk op zachte
kanten omdat mensen elkaar kennen, elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar met enige regelmaat
tegen komen. Naarmate organisaties grootschaliger georganiseerd worden, neemt de hoeveelheid informatie binnen de organisatie sterk toe. Een nadruk op de zachte kanten van een organisatie voldoet dan
vaak niet meer waardoor meer aandacht voor hardere kanten nodig blijkt. Bij de vorming van het
Friesland College en het daarop volgende veranderproces, hebben de zachte kanten van de organisatie
relatief meer aandacht gekregen dan de hardere kanten van de organisatie. Bij dat laatste gaat het om
structuren en systemen, waaronder ook informatiesystemen. Het onderbelicht blijven van de harde kanten
van de organisatie is een vraagstuk op zich, dat inmiddels breed wordt onderkend.29
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Verscheidene respondenten noemen huisvesting als frictie bij de uitvoering van het onderwijsconcept.
Ook op dit punt lijkt een onderscheid relevant tussen fricties die wel en fricties die niet samenhangen met
het onderwijsconcept. Hier beperken we ons tot de laatste. Bij het bepalen van de ruimtebehoefte worden noodzakelijkerwijs aannames gemaakt. Bijvoorbeeld wat betreft het aantal weken, dagen en uren
dat een gebouw benut kán worden voor onderwijsactiviteiten. Naarmate het aantal potentiële uren dat
een gebouw gebruikt kan worden groter is, daalt het aantal benodigde vierkante meters. Een kleiner
gebouw is doorgaans goedkoper, dan wel van hoogwaardiger kwaliteit dan een groter gebouw voor
dezelfde prijs. In de praktijk blijkt regelmatig dat aannames omtrent het aantal uren dat een gebouw
gebruikt kan worden, niet kloppen met het aantal uren dat een gebouw feitelijk wordt gebruikt. Een
ruimteprobleem is het gevolg. Onderwijsvrije weken, dagen waarop tamelijk structureel geen onderwijsactiviteiten worden gepland (bijvoorbeeld de vrijdag, de favoriete dag voor het opnemen van verlof), en
uren waarop geen activiteiten worden gepland (bijvoorbeeld aan het eind van de middag), kunnen resulteren in een ‘overbezet’ gebouw van maandag tot en met donderdag, tussen 10.00 en 15.00 uur. Tenzij bij
het bepalen van de ruimtebehoefte rekening is gehouden met dergelijke uren waarop een gebouw in de
praktijk niet gebruikt blijkt te worden.
Als bij de bouw bijvoorbeeld rekening is gehouden met onderwijsweken van vijf dagen en dagen van acht
uur, terwijl het gebouw bijvoorbeeld slechts vier dagen gedurende zes uren wordt gebruikt voor onderwijsactiviteiten, zijn fricties rond huisvesting het onvermijdelijke gevolg. Een deel van de fricties rond huisvesting staan om deze reden los van het onderwijsconcept of de specifieke inrichting van de onderwijsorganisatie. Andere vraagstukken rond huisvesting hebben wel een directe relatie met het organiseren
van onderwijs. In de volgende paragraaf komen we daar op terug.

9.2

Specifieke vraagstukken
Naast vraagstukken die niet direct met de organisatie van het onderwijs te maken hebben, zijn er uiteraard ook vraagstukken die daar wel een directe relatie mee hebben. We bespreken deze vraagstukken
aan de hand van twee begrippen die al eerder aan de orde kwamen: coördinatiekosten en complexiteitskosten.
Coördinatiekosten
Bij coördinatie gaat het om afstemming over wat er gedaan moet worden, hoe dat moet gebeuren en wie
wat moet doen. De eerder genoemde onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de registratie van
aan- en afwezige cursisten kan hier als illustratie dienen. De kosten – in tijd, moeite, ergernis, afspraken
en dergelijke - die gemaakt moeten worden om het vraagstuk op te lossen, zijn een goed voorbeeld van
coördinatiekosten. In dit geval hebben de coördinatiekosten niet direct met het onderwijsconcept te
maken.
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Het onderwijsconcept van praktijkgestuurd leren brengt daarnaast ook extra coördinatiekosten met zich
mee. Een deel van die coördinatiekosten zijn het gevolg van de introductie van het onderwijsconcept op
zich. Het ontwikkelen, verspreiden en uitwerken van een nieuw concept vraagt om allerlei redenen tijd
van betrokkenen. Hoe ‘opener’ het concept is, hoe meer tijd nodig is om consistentie te verkrijgen over de
invulling er van.30 Tijdens de analyses van de interviews viel op dat de interpretaties over wat ‘praktijkgestuurd leren’ is nogal van elkaar verschillen. Een opvallend verschil van interpretatie verwijst naar de
letterlijke betekenis van de term ‘sturen’ in praktijk-gestuurd-leren. Een van de aangetroffen interpretaties luidt dat het leren door de praktijk wordt gestuurd. Dit impliceert dat de onderwijsorganisatie
uiterst flexibel moet zijn, om in te kunnen spelen op leervragen die vanuit praktijkervaringen ontstaan.
Een andere interpretatie luidt dat de opleiding het leren in de praktijk stuurt. In dat laatste geval zijn
leerervaringen van cursisten beter te voorspellen. Voor de onderwijsorganisatie impliceert het dat een
tamelijk voorspelbaar aanbod passend zal zijn om aan te sluiten bij leerervaringen.
Met de introductie van praktijkgestuurd leren, is als uitgangspunt geformuleerd dat cursisten 50% van
hun tijd moesten besteden aan leren in de praktijk. De interpretaties over wat wel en niet valt onder
‘leren in de praktijk’ blijken te verschillen. Een ander voorbeeld verwijst naar het onderscheid tussen
prestaties en beroepsproducten. Niet alle medewerkers maken een onderscheid tussen beide, terwijl
medewerkers die wel een onderscheid maken, niet altijd dezelfde grenzen trekken.
Medewerkers geven aan concepten hun eigen betekenis en praktische invulling. De tijd die nodig is om
individuele betekenissen en invullingen op elkaar af te stemmen, hebben coördinatiekosten tot gevolg.
Een verwant voorbeeld van coördinatiekosten vinden we in de afstemming tussen coaches en vakspecialisten. Die afstemming is een thema in nagenoeg alle units die deelnamen aan dit onderzoek.

“De samenwerking tussen de coaches en vakspecialisten is cruciaal en komt niet goed tot stand.”
[62:79]

De invoeringsstrategie van praktijkgestuurd leren heeft de coördinatiekosten tussen coaches en vakspecialisten waarschijnlijk vergroot. Het volgende citaat is illustratief voor de invoeringstrategie.

“Iedereen van ons heeft kunnen kiezen. Word ik coach? Word ik vakspecialist? Word ik relatiebeheerder? Nou, de mensen die dan heel graag in het nieuwe wilden, kozen voor coach. Mensen
die dachten ‘het zal mijn tijd wel duren’, niet allemaal, maar als je nog niet met het nieuwe mee
wilde, dan was het logischer om vakspecialist te worden, want dan draaide je gewoon lessen. Kon
je je eigen ding doen.” [64:40]
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Complexiteitskosten
Naast (extra) coördinatiekosten brengt het onderwijsconcept van praktijkgestuurd leren nog een ander
type kosten met zich mee. Het gaat dan om zogeheten complexiteitskosten. Complexiteitskosten zijn niet
uitputtend te definiëren. Het zijn alle kosten die extra gemaakt moeten worden, omdat een organisatie
niet één standaard aanbod heeft dat op een vooraf bepaald moment wordt geleverd. De organisatie
levert echter vele verschillende producten en diensten waarvan niet op voorhand duidelijk is wanneer wat
moet worden geleverd. Complexiteitskosten hebben tal van verschijningsvormen. De moeite die mensen
moeten doen om er achter te komen wat de organisatie allemaal aanbiedt, zijn complexiteitskosten. De
geavanceerde informatiesystemen die de organisatie nodig heeft om zicht te houden op haar klanten,
zijn ook complexiteitskosten. Net als de extra tijd die een collegelid of staffunctionaris nodig heeft om
voor elk van de onderdelen, of zelfs voor elk van de medewerkers, afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en faciliteiten. Ook cursisten maken complexiteitskosten, bijvoorbeeld als ze uit vele mogelijkheden een keuze moeten maken. De begeleiding die nodig is om cursisten te
ondersteunen bij die keuzes is eveneens een voorbeeld van dit type kosten. Een deel van de complexiteitskosten bestaat uit coördinatiekosten: in geval van vormen van vraagsturing is meer afstemming en overleg nodig. Complexiteits- en coördinatiekosten zijn dus geen begrippen die elkaar uitsluiten, maar elkaar
overlappen.
Een illustratief voorbeeld van complexiteitskosten én van manieren om daar mee om te gaan, zien we bij
het Talencentrum. Het Talencentrum heeft met alle andere units van het Friesland College te maken. Zoals
de voorgaande hoofdstukken illustreren, organiseren verschillende units hun onderwijs op verschillende
manieren. Het Talencentrum heeft met nagenoeg alle cursisten en dus ook met nagenoeg alle manieren
van organiseren te maken. Als het Talencentrum haar aanbod af wil stemmen op de activiteiten die binnen units plaatsvinden, is gedetailleerde en actuele kennis nodig van al die organisatievormen. De variatie
aan organisatievormen binnen het Friesland College brengt daarom voor het Talencentrum complexiteitskosten met zich mee. Bijvoorbeeld in de vorm van alle tijd die gemoeid is met het achterhalen van de
werkwijzen binnen alle units. Het gaat hier niet om een eenmalige exercitie; units wijzigen hun organisatievorm met enige regelmaat. Voor het Talencentrum betekent dit blijvende complexiteitskosten (in de
vorm van coördinatiekosten).
Als dit type kosten erg hoog wordt, komt er een moment dat alleen een ander sturingsprincipe de kosten
kan doen dalen. Het gaat dan vooral om een transitie van dirigisme als sturingsmechanisme (Reisland),
naar een marktmechanisme waarin zelfsturing de overhand krijgt (Trekkersland). Het Talencentrum heeft
deze transitie in zekere zin gemaakt, al was het ten dele om andere redenen. Om te voorkomen dat cursisten van eenzelfde unit weinig effectief aan het werk zijn in het Talencentrum, is men overgestapt op
een systeem van individuele inschrijving. Na aanbodsturing door het Talencentrum zelf, heeft een ander
sturingssysteem zijn intrede gedaan, namelijk zelfsturing. Cursisten moeten zich nu zelf en individueel
inschrijven en bepalen zelf wanneer ze aan welke taal gaan werken.
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Het introduceren van zelfsturing is een beproefd middel om complexiteitskosten te reduceren.31 Bij zelfsturing doen gebruikers meer zelf en verschuift een deel van de kosten van een product of dienst van de
aanbieder naar de klant. Een belangrijke voorwaarde voor deze verschuiving is dat gebruikers bereid zijn
meer zelf te doen én dat ook kunnen.
Een ander voorbeeld vinden we in de informatievoorziening. De gedachte achter praktijkgestuurd leren is
dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de leervragen die deelnemers in de praktijk ervaren.
Omdat die leervragen variëren, variëren ook de leerpaden die deelnemers afleggen. Juist omdat deelnemers niet allemaal hetzelfde traject doorlopen, is de hoeveelheid relevante informatie over een deelnemer groter, moet er meer onderling worden afgestemd binnen units, maar is ook afstemming tussen units
belangrijker. Ook dit zijn voorbeelden van complexiteitskosten. Een deel van dit type kosten is te reduceren met adequate informatiesystemen. Als gezegd is de ontwikkeling van systemen – waaronder informatiesystemen – tot op heden onderbelicht gebleven binnen het Friesland College. De relatieve achterstand
op dit punt laat zich extra voelen bij een concept als praktijkgestuurd leren.
Complexiteitskosten komen ook tot uiting bij ondersteunende diensten. Bijvoorbeeld rond huisvesting. In
paragraaf 9.1 bespraken we vraagstukken rond huisvesting die los staan van het onderwijsconcept. Hier
gaat het om vraagstukken die wel een directe relatie hebben met praktijkgestuurd leren. Een heel
concreet voorbeeld vormen deelnemers die in de avonduren, bij wijze van prestatie, een feest organiseren
binnen de muren van het onderwijsgebouw. Op uren dat het gebouw gewoonlijk gesloten is, ontstaat nu
een vraag naar bemensing voor onder meer het beheer van gebouwen. De vergoeding van de (extra)
uren die hiervoor gemaakt moet worden, is vervolgens een voorspelbaar discussiepunt.
Bij de introductie van praktijkgestuurd leren hebben de onderwijskundige invulling van het concept en
de vertaling van het concept naar de dagelijkse onderwijspraktijk veel aandacht gekregen. In een later
stadium is er meer aandacht gekomen voor de implicaties en consequenties van het concept voor de
organisatie van het leren. Tegen die achtergrond is begrijpelijk dat consequenties van het onderwijsconcept voor ondersteunende diensten weinig systematische aandacht hebben gekregen. Het is tegelijkertijd
duidelijk dat die consequenties er zijn. Voor medewerkers van ondersteunende diensten zijn de gevolgen
van praktijkgestuurd leren soms ingrijpend geweest. Veel van deze diensten, waaronder catering en
beveiliging, worden nu in het kader van praktijkgestuurd leren door deelnemers van het Friesland College
uitgevoerd. De rol van medewerkers is daarmee substantieel veranderd. Van het zelf uitvoeren van een
dienst is de rol van medewerkers verschoven in de richting van het begeleiden van deelnemers.
Om de coördinatie- en complexiteitskosten van ondersteunende diensten te verminderen, lijkt tijdige
interactie tussen units en ondersteunende diensten omtrent de invulling en organisatie van het onderwijs
wenselijk. Op plaatsen waar dit reeds gebeurt, werpt dat volgens betrokkenen ook vruchten af.
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Tot slot
In de voorgaande hoofdstukken waarin de organisatie van het onderwijs binnen de units is beschreven,
wordt duidelijk dat de organisatievormen veel van elkaar verschillen. Het onderlinge verschil in organisatievorm is vaak een antwoord op specifieke vraagstukken die binnen – een deel van - een unit bestaan, in
combinatie met kenmerken van de economische sector waarvoor cursisten worden opgeleid. Binnen de
meeste units worden verschillende strategieën met elkaar gecombineerd. In het volgende hoofdstuk
besteden we meer aandacht aan combinaties. Ook voor deze combinaties geldt dat wat voor de ene unit
passend is, dat voor een andere unit niet hoeft te zijn.
Voor het Friesland College als geheel is de implicatie dat verschillende units verschillende organisatievormen hanteren. Op instellingsniveau is dus sprake van variëteit, die op haar beurt zorgt voor extra kosten, in de vorm van coördinatie- en complexiteitskosten.
Onderdelen die ‘tussen’ de units functioneren (zoals het Talencentrum en FC-XL) en onderdelen die met
alle units te maken hebben (Stafbureaus, Expertisecentra en College van Bestuur) hebben met name met
deze variëteit en bijbehorende kosten te maken.
De beschrijvingen van de geanalyseerde units illustreren ook dat de organisatievorm binnen units voortdurend verandert. In een aantal gevallen is sprake van grote veranderingen en/of een hoog tempo. Het
snel op elkaar laten volgen van substantiële veranderingen in de organisatie van het onderwijs is een
factor op zich die bijdraagt aan hoge coördinatie en complexiteitskosten.

“Ik heb altijd gezegd: na vijf jaar kun je de balans opmaken of het werkt of niet. En dat blijkt in
de praktijk redelijk te werken, redelijk overeen te komen. Je hebt drie jaar nodig om het helemaal
ingevoerd te krijgen en dan heb je twee jaar waarin je moet bijsturen en aanpassen enzovoorts.
Maar het is een cyclus waarvan ik op dit moment heel duidelijk ervaar dat die tijd en ruimte niet
eens daarvoor gegeven wordt om zo’n cyclus te belonen. Of we gunnen elkaar het niet. Dat kan
ook.” [27:71]

Het verlagen van het tempo waarin de organisatie verandert, is op zich al een manier om op instellingsniveau ‘kosten’ te besparen.
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Conclusies & Discussie
In dit afrondende hoofdstuk zetten we de bevindingen uit het onderzoek nog eens systematisch bij
elkaar. De eerste paragraaf vat de aanleiding en achtergrond van het onderzoek nog even kort samen.
Vervolgens geeft paragraaf 10.2 een overzicht van de bevindingen. In eerdere hoofdstukken bespraken
we steeds per unit welke strategieën werden ingezet. In dit afrondende hoofdstuk draaien we het perspectief een kwartslag en geven we een uitgebreide bespreking van elk van de strategieën. In paragraaf
10.3 stellen we de vraag naar het combineren van strategieën; een vraag die in voorgaande hoofdstukken
nog niet expliciet aan de orde kwam. We ronden af met een korte discussieparagraaf.

10.1

Achtergrond
De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: ‘Welke eisen stellen verschillende vormen van
‘vernieuwd onderwijs’ aan de inrichting van de organisatie van ROC’s, zodat het vernieuwde onderwijs
organiseerbaar en betaalbaar is?’
Met de introductie van nieuwe onderwijsconcepten, is de vraag naar de organisatie van het onderwijs
voor veel onderwijsinstellingen actueel, en soms zelfs urgent geworden. Op dit terrein is bovendien nog
weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor zover ons bekend, zijn niet eerder gedetailleerde
empirische studies verricht naar nieuwe organisatievormen in het onderwijs. Het onderzoek binnen het
Friesland College waarvan we hier verslag doen, poogt een begin te maken met het opbouwen van een
kennisbasis.
Om de centrale vraag naar de organisatie van het onderwijs te beantwoorden, ontwikkelden we eerst een
theoretisch kader rond drie centrale begrippen: sociale orde, sociale organisatie van leren en massamaatwerk. Voor het onderzoek selecteerden we vijf units van het Friesland College. De units verschillen in vele
opzichten, zoals omvang, economische sector en ontstaansgeschiedenis. We wilden weten wat er daadwerkelijk, in de alledaagse realiteit gebeurt. Hoe het onderwijs feitelijk georganiseerd is, waar dat zorgt
voor fricties en welke oplossingen daar mogelijk voor gevonden zijn. Om zo dicht mogelijk bij die dagelijkse realiteit te komen, bestudeerden we om te beginnen documenten zoals studieprogramma’s.
Daarnaast spraken we met mensen die ieder vanuit een verschillend gezichtspunt bij de organisatie van
het onderwijs betrokken zijn. Concrete beschrijvingen van alledaagse situaties maakten steeds een
belangrijk deel uit van de gesprekken. In totaal spraken we met ruim tachtig mensen, waaronder deelnemers, coaches, vakspecialisten, praktijkbegeleiders van stage-instellingen, teamleiders, unitdirecteuren
en ook met staffunctionarissen binnen het Friesland College. Al deze gesprekken werden opgenomen met
audioapparatuur, verbatim uitgetypt en vervolgens in detail geanalyseerd.
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Dit onderzoeksrapport symboliseert de afronding van het onderzoek bij het Friesland College.
Symboliseert, omdat onderzoek nooit is afgerond. Dat is zeker bij dit onderzoek het geval. De casestudies
binnen de units hebben samen met gesprekken van staffunctionarissen een bijzonder rijke schat aan data
opgeleverd. Dit rapport geeft de bevindingen van de eerste analyses op die data. De data lenen zich voor
vele verdiepende analyses. In die zin is dit onderzoeksrapport tegelijkertijd slechts een eerste verslaglegging van het uitgevoerde onderzoek.
Het onderzoek bouwt voort op twee belangrijke wetenschappelijk gefundeerde noties, of wetmatigheden. De eerste wetmatigheid is afkomstig uit de systeemleer en luidt dat variatie alleen mogelijk is dankzij standaardisatie. De tweede wetmatigheid is economisch van aard en houdt in dat meer variatie ook
meer kost. De combinatie van deze twee noties schetst de contouren van het dilemma waarvoor vele
(onderwijs)organisaties zich gesteld zien bij het organiseren van nieuwe vormen van onderwijs.
Met een doorgaande ontwikkeling van modernisering van de samenleving, schrijdt ook het proces van
individualisering voort. De diversiteit tussen mensen wordt groter, of belangrijker gevonden.
Onderwijsinstellingen spelen hier op in, door meer variatie in leertrajecten mogelijk te maken en beter
aan te sluiten bij de specifieke vragen en interesses van deelnemers.
Het Friesland College werkt met het concept praktijkgestuurd leren. Een centrale notie in dit onderwijsconcept is dat de ervaring die een deelnemer zelf in de praktijk opdoet een belangrijk startpunt voor
leren is. De ervaringen die deelnemers opdoen verschillen en ook de daaruit voortvloeiende leervragen
verschillen van elkaar. Praktijkgestuurd leren vereist daarom dat de organisatie van het onderwijs voldoende flexibel is om in te spelen op verschillende leervragen en leerpaden.
Als gezegd, vraagt variatie om vormen van standaardisering. Bovendien is meer variatie duurder, terwijl in
grote lijnen eenzelfde bekostiging blijft gelden. Als we vanuit dit perspectief naar de organisatie van het
onderwijs kijken, richt de blik zich op aspecten van het onderwijs die variabel of juist gestandaardiseerd
zijn, en op wijzen om efficiencyverliezen – die het gevolg zijn van meer variatie – te voorkomen dan wel
te compenseren.
Op basis van het theoretische kader benoemden we vooraf zeven mogelijke strategieën om met deze
dilemma’s om te gaan. Deze strategieën zijn ontleend aan het beschikbare wetenschappelijke onderzoek
op het gebied van massamaatwerk. Beschikbaar onderzoek geeft op dit moment geen enkele aanwijzing
over condities waaronder een strategie al dan niet succesvol kan zijn. Evenmin is duidelijk óf, en zo ja
hoe, verschillende strategieën gelijktijdig gecombineerd kunnen worden. Ook is onbekend welke risico’s
verbonden zijn aan de toepassing van deze strategieën. We kunnen kortom met recht spreken van een
onontgonnen onderzoeksterrein.
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Dankzij het hier gerapporteerde onderzoek binnen het Friesland College, bestaat nu de mogelijkheid een
eerste begin te maken met een empirisch gegronde analyse van manieren om leren te organiseren. De
analyse van de onderwijsorganisatie binnen de vijf geselecteerde units richtte zich op de zeven vooraf
benoemde strategieën, maar beperkte zich daar niet toe. Een eerste vraag was uiteraard of ze herkenbaar
zijn in het Friesland College, en zo ja in welke vorm dan. Dankzij gedetailleerde interviews konden meer
verdiepende vragen worden gesteld: Welke fricties worden door de strategieën opgelost en welke worden er juist door veroorzaakt? Hanteren units nog andere strategieën en zo ja, welke zijn dat dan? Voor
onderwijsorganisaties is de meest relevante vraag vervolgens welke strategie in welke situatie wel of juist
niet toepasbaar is. In de analyses probeerden we daarom ook te achterhalen of aan specifieke voorwaarden voldaan moet zijn om een specifieke strategie werkbaar te maken. Tot slot richtten we de aandacht
op mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de verschillende strategieën.

10.2

Strategieën, Voorwaarden en Risico’s
Bij wijze van samenvatting van het onderzoek bespreken we hier de belangrijkste bevindingen aan de
hand van de zeven strategieën. We geven daarbij steeds aan (a) welke aspecten van het onderwijs in deze
variant variabel zijn en op welke terreinen standaardisatie wordt gezocht, (b) hoe deze variant de spanning tracht op te lossen tussen meer variatie en de blijvende noodzaak van efficiency, (c) een voorbeeld,
om te illustreren hoe de variant er praktisch uit kan zien, (d) voorwaarden die aan de variant verbonden
lijken te zijn en (e) risico’s die er aan verbonden zijn. De strategieën worden geïllustreerd aan de hand
van twee afbeeldingen, die steeds op de linker pagina staan. De bovenste afbeelding laat zien waar de
desbetreffende strategie ingrijpt op het primair proces. Dit proces – het onderwijstraject van de cursist wordt weergegeven als een black box met instroom en uitstroom. De tweede afbeelding geeft in een
causal loop diagram weer hoe je met behulp van een strategie variatie kunt creëren. Langs deze loop
staan de kenmerken van de strategie. We merken hier nog eens nadrukkelijk op dat we hier een onontgonnen onderzoeksterrein betreden. Het volgende overzicht moet daarom vooral worden gelezen als de
stappen op weg naar meer begrip van deze complexe materie.
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1. Cosmetisch variëren
Standaardiseren en Variëren. Bij cosmetisch variëren kan alles wat gestandaardiseerd was in het onderwijs,
blijven zoals het was. Met alle efficiencyvoordelen van dien. Wat varieert is de marketingstrategie voor verschillende doelgroepen. Verschillende mensen worden daardoor op een verschillende manier aangesproken.
Efficiencywinst. Bij deze strategie is niet of nauwelijks sprake van efficiencyverlies, omdat de schaalvoordelen van een uniform aanbod blijven bestaan.
Voorbeelden. In dit onderzoek binnen het Friesland College hebben we geen voorbeelden van deze strategie gezien.
Uit ander onderzoek zijn wel voorbeelden bekend van scholen die zich richten op het bereiken van verschillende doelgroepen met verschillende marketingstrategieën, terwijl binnen de school voor iedereen
hetzelfde, uniforme aanbod geldt.32
Voorwaarden. Een voor de hand liggende voorwaarde voor het toepassen van deze strategie, is dat consumenten tamelijk uniforme voorkeuren hebben, ook al worden ze op verschillende manieren benaderd. Als
voorkeuren daadwerkelijk veel van elkaar verschillen, verliest deze strategie haar potentiële kracht.
Risico’s. Een risico zou kunnen zijn dat een indruk van verscheidenheid wordt gewekt, terwijl dat niet
waar wordt gemaakt. Ontevredenheid van consumenten ligt dan op de loer.

2. Heterogeniteit reduceren
Standaardiseren en Variëren. Kenmerkend voor deze strategie is het selecteren van potentiële klanten. En
wel zodanig, dat feitelijke klanten tamelijk homogene wensen hebben op terreinen die relevant zijn voor
het aangeboden product of dienst. Het aanbod zelf kan dan gestandaardiseerd blijven, met alle efficiencyvoordelen van dien.
Efficiencywinst. Ook in dit geval blijft efficiencyverlies beperkt, omdat er een uniform product of dienst
wordt aangeboden.
Voorbeelden. Binnen het Friesland College hebben we geen voorbeelden gezien van units die deze strategie hanteren. In het publiek gefinancierde en in beginsel voor iedereen toegankelijke MBO is dat ook
moeilijk voor te stellen.
Bij het onderdeel Pop & Media is wel sprake van een vorm van selectie, namelijk op motivatie en talent.
Deze selectie heeft echter niet primair als doel om een dermate homogene doelgroep te realiseren waardoor in het opleidingstraject zelf geen variatie meer nodig zou zijn. Om die reden is de selectie bij Pop &
Media geen voorbeeld van selectie zoals die hier wordt bedoeld.
Uit ander onderzoek zijn wel voorbeelden bekend van scholen die er middels directe en indirecte vormen
van selectie in slagen een tamelijk homogene groep leerlingen of studenten aan te nemen.33
Voorwaarden. Een voorwaarde voor het toepassen van deze strategie is dat de aanbieder een dermate
sterke marktpositie heeft, dat selectie van klanten een reële mogelijkheid is. Bijkomende voorwaarde is
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dat de geselecteerde klantengroep voldoende omvang heeft om schaalvoordelen te realiseren.
Risico’s. Het selecteren van potentiële klanten kan een organisatie afhankelijk maken van die selecte klantengroep. Er is met andere woorden weinig spreiding van risico’s. Als de vraag van de betreffende klantengroep afneemt, of een andere toetreder op de markt verschijnt die zich op dezelfde groep klanten
richt, kan dat tot serieuze problemen leiden voor de organisatie.

3. Additionele hulpbronnen
Standaardiseren en Variëren. Deze strategie laat in beginsel op alle dimensies zowel standaardisatie als
variatie toe. De mate van variatie die daadwerkelijk bereikt kan worden is afhankelijk van de omvang van
de extra hulpbronnen die worden ingezet.
Efficiencywinst. Niet zozeer het realiseren van efficiencywinst is hier de intentie, maar het compenseren
van efficiencyverlies. Dat gebeurt door meer middelen ter beschikking te stellen of beschikbaar te maken.
Voorbeelden. Binnen het Friesland College wordt deze strategie veelvuldig en in vele varianten toegepast.
FC-XL biedt een hoge mate van maatwerk aan deelnemers. Dat is deels mogelijk door de inzet van extra
financiering van buiten die voor het initiatief beschikbaar is gekomen, en ook door de strategische keuze
van het bestuur om FC-XL op een andere wijze te faciliteren dan andere units.
Een andere manier om extra hulpbronnen in te zetten voor het onderwijs, is het mobiliseren van menskracht zonder daarvoor kosten te maken. Binnen het Friesland College zien we dat terug bij de inzet van
mensen in de praktijk (bij de stage- en leerbedrijven) die niet door de school worden bekostigd. Mensen
uit de praktijk die deelnemers begeleiden is op zich niets nieuws voor het beroepsonderwijs. Wel relatief
nieuw is de mate waarin externe partijen worden ingezet om onderdelen van het BOL-onderwijs voor hun
rekening te nemen. Zo geven medewerkers van bedrijven bijvoorbeeld lessen op locatie aan groepen
deelnemers van de unit MBO Handel, ter vervanging van onderdelen die anders op school gegeven zouden worden.
Een derde variant om additionele hulpbronnen beschikbaar te maken, is het inzetten van deelnemers.
Bijvoorbeeld door ouderejaars jongerejaars te laten begeleiden waardoor minder inzet van begeleiders
noodzakelijk is. Of door een groter beroep te doen op zelfsturing en zelfstudie van deelnemers, waarmee
de inzet van begeleiders mogelijk ook beperkt kan worden. De laatste variant van deze strategie die we
hier noemen verwijst naar de inzet van medewerkers van het Friesland College zelf. Als medewerkers
structureel meer uren aan hun werk besteden dan waarvoor ze worden betaald, is eveneens sprake van
het inzetten van meer hulpbronnen in het onderwijs dan strikt genomen beschikbaar zijn.
Voorwaarden. Om deze strategie te kunnen hanteren, is het uiteraard noodzakelijk dát er additionele
hulpbronnen gevonden kunnen worden. Behalve dat additionele hulpbronnen beschikbaar moeten zijn, is
van belang dat ze dat ook blijven op de wat langere termijn. Het structureel inzetten van mensen zonder
dat zij daarvoor in ruil iets verkrijgen wat ze waarderen, leidt op termijn doorgaans tot onvrede. De inzet
van cursisten veronderstelt dat deze daartoe voldoende bereid en bekwaam zijn.
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De mogelijkheden om mensen uit bedrijven in te zetten verschillen tussen bedrijfssectoren. In een sector
die vooral bestaat uit kleine bedrijven of instellingen, zal het bijvoorbeeld moeilijker zijn om op een structurele wijze mensen uit de praktijk in te zetten in het onderwijs, dan in een sector die bestaat uit grote
bedrijven of instellingen. Bovendien kennen verschillende sectoren verschillende tradities in de samenwerking tussen onderwijs en veld. De zorg is een sector met een lange traditie van intensieve samenwerking.
Bij een nieuwe opleiding als Pop & Media moeten duurzame samenwerkingsrelaties met het beroepenveld nog worden ontwikkeld.
Risico’s. Naarmate de organisatie van het onderwijs een groter beroep doet op de inzet van additionele
hulpbronnen, is er ook een grotere afhankelijkheid van degenen die de extra hulpbronnen beschikbaar
stellen. Vallen die extra hulpbronnen om welke reden dan ook weg, dan komt de haalbaarheid van de
gekozen organisatievorm ernstig in het geding.
Een onderwijsorganisatie die sterkt drijft op de inzet van medewerkers van bedrijven en instellingen in
het begeleiden en instrueren van deelnemers, kan op termijn kwetsbaar zijn. Hoe groot die kwetsbaarheid is hangt onder meer af van de structuur van de economische sector in kwestie (als de ene samenwerkingspartner niet meer wil, zijn er dan alternatieve partners), en de mate waarin de betreffende sector
gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Om precies deze reden heeft het Friesland College de door
het ROC betaalde praktijkbegeleider geïntroduceerd.

4. Leermateriaal digitaliseren
Standaardiseren en Variëren. Bij deze strategie gaat het louter om de inzet van ICT binnen het primaire
onderwijsproces. Dus om het gebruik van digitaal leermateriaal met de bedoeling om deelnemers meer
maatwerk aan te kunnen bieden. Allerlei andere manieren waarop ICT in het onderwijs wordt gebruikt,
variërend van administratie tot communicatie, vallen buiten dit bestek.
Bij deze strategie bestaat het standaardiseren uit het digitaal beschikbaar maken van leerinhouden voor
deelnemers. De potentiële variatie die vervolgens ontstaat kan op vele dimensies van het onderwijs
betrekking hebben, zoals tijd, plaats, tempo, volgorde en werkvormen.
Efficiencywinst. Het digitaliseren van leermateriaal maakt het in beginsel mogelijk dat deelnemers alleen
aan die onderdelen werken die voor hen nodig zijn. Dat op zich geeft al mogelijkheden voor efficiencywinst. Aan de kant van begeleiders is de gedachte dat deelnemers alleen worden ondersteund waar dat
nodig is. Ook dat biedt mogelijkheden voor een efficiëntere inzet van de tijd van docenten en coaches.
Omdat cursisten in hun eigen tempo kunnen werken, kan bovendien leerwinst worden geboekt.
Voorbeelden. We zagen binnen het Friesland College weliswaar vele voorbeelden van inzet van ICT in het
onderwijs, maar die inzet werd niet gebruikt als strategie om deelnemers meer keuzemogelijkheden te
bieden zonder extra kosten te maken. Vaker dient ICT als vervanging of aanvulling op gedrukte vormen
van leerstof.
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Het Friesland College staat hierin niet alleen. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat ICT in het
onderwijs (nog) niet of nauwelijks wordt gebruikt om variëteit in leerwegen voor deelnemers mogelijk te
maken.34 Wel is een aantal voorbeelden bekend van onderwijsvormen die in hoge mate maatwerk bieden
dankzij de inzet van digitaal leermateriaal. Veelal gaat het dan om vormen van afstandsonderwijs en/of
gespecialiseerd onderwijs aan volwassenen.
Voorwaarden. Niet alle vormen en inhouden van het onderwijs lenen zich even goed voor digitalisering.
De beschikbaarheid van geschikt leermateriaal is uiteraard een belangrijke voorwaarde, waaraan lang niet
altijd wordt voldaan. Een meer praktische voorwaarde schuilt in een gestandaardiseerde infrastructuur die
deelnemers en begeleiders toegang geeft tot het materiaal.
Risico’s. Als de onderwijsinhoud zich zou beperken tot dat wat digitaal beschikbaar kan worden gemaakt,
bestaat het risico op verschraling van het onderwijs. Het ontwikkelen van diverse competenties – zoals
samenwerken en communiceren – vereist andere vormen van onderwijs. Het MBO heeft naast een
beroepsvoorbereidende functie, ook de functie om cursisten voor te bereiden op hun rol als burger in de
samenleving. Juist deze vormende aspecten kunnen in het geding komen als leerinhouden louter digitaal
worden aangeboden.

5. Modularisering
Standaardiseren en Variëren. In het onderwijs, en zeker in het beroepsonderwijs, zijn modules al vele
jaren een bekend verschijnsel.35 De gedachte achter modularisering is dat het curriculum kan wordt opgedeeld in zinvolle, zelfstandige eenheden. Die eenheden kunnen vervolgens tamelijk los van elkaar worden
aangeboden. Een goed voorbeeld van modulariseren is het opdelen van een curriculum in afzonderlijke
vakken die ook vervolgens apart worden geroosterd en apart worden getoetst. Het modulair organiseren
van het onderwijs zegt op zich nog weinig over wat er bínnen een module gebeurt. Modules bieden
mogelijkheden om het onderwijs in hoge mate gestandaardiseerd aan te bieden: Iedere week wordt op
hetzelfde tijdstip, door dezelfde docent, op dezelfde plaats aan een specifiek thema gewerkt. Voor cursisten schuilt de variatie in de vele manieren waarop modules met elkaar gecombineerd kunnen worden.
Efficiencywinst. Bij de strategie van het modulariseren kan iedere module, of eenheid onderwijs, op een
gestandaardiseerde manier worden aangeboden. Dit biedt mogelijkheden om zoveel als mogelijk gebruik
te maken van schaalvoordelen. De variatie, die schuilt in het combineren van modules, doet dan weinig
afbreuk aan efficiency.
Voorbeelden. Ook binnen het Friesland College zijn vele voorbeelden van modularisering te vinden. Pop &
Media benut de schaalvoordelen van modularisering bijvoorbeeld doordat deelnemers van verschillende
opleidingen samen dezelfde modules volgen. Een vergelijkbare variant zien we bij de opleidingen van de
unit MBO Handel.
De mate van variëteit die modularisering mogelijk maakt, wordt vooral bepaald door het aantal verschillende modules dat met elkaar gecombineerd kan worden. Een manier om het aantal modules – en daar-
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mee het aantal variatiemogelijkheden - uit te breiden, is het combineren van modules van de ene opleiding, met andere modules van een andere opleiding. Als beide opleidingen ‘gelijkwaardig’ zijn – bijvoorbeeld beide niveau 4 – ontstaan meer variatiemogelijkheden in de breedte. Als beide opleidingen eerder
in elkaars verlengde liggen – bijvoorbeeld een MBO-opleiding niveau 4 en een HBO-opleiding – ontstaat
meer variatie in de duur van trajecten.
Het aanbieden van meer variatie in de breedte door middel van modularisering komt op verschillende
plaatsen in het Friesland College voor. Vaak blijft dat beperkt tot verschillende opleidingen binnen eenzelfde unit. In de onderzochte units hebben we wel wensen en aanzetten, maar geen daadwerkelijke
voorbeelden gezien van het aanbieden van meer variatie in de duur van trajecten, door modules van het
FC te combineren met onderdelen van HBO-opleidingen.
Voorwaarden. Om de potentiële schaalvoordelen van modularisering te benutten, moet de groep deelnemers die eenzelfde module volgt een zekere omvang hebben. Veel keuzes aanbieden voor relatief kleine
groepen deelnemers doet potentiële efficiencyvoordelen teniet. De mate waarin verschillende opleidingen
voordelen kunnen realiseren door gezamenlijke modules aan te bieden, hangt sterk af van de verwantschap die tussen de opleidingen bestaat. Hoe groter de onderlinge verwantschap, hoe groter de potentiële voordelen van modularisering.
Hoe meer de organisatie van het onderwijs gebaseerd is op tamelijk vrij te kiezen modules, hoe hoger de
eisen zijn aan informatie- en volgsystemen. Deelnemers moeten weten wanneer ze welke modules kunnen
volgen, zich in kunnen schrijven en weten welke eventuele instroomeisen gelden. Docenten moeten, net
als degenen die ruimtes verdelen, tijdig weten hoeveel deelnemers er te verwachten zijn. Actuele informatie over reeds afgesloten modules moet beschikbaar zijn, zowel voor deelnemers als voor begeleiders.
Risico’s. Een belangrijk risico van vergaande vormen van modularisering is versnippering.36 Ten eerste kan
sprake zijn van versnippering van de inhoud: Deelnemers volgen wel tal van onderdelen, maar zonder
expliciete aandacht voor de onderlinge samenhang, kunnen verbindingen tussen onderdelen buiten beeld
verdwijnen. Ten tweede bestaat het risico op versnippering van de sociale infrastructuur van een opleiding. Modularisering kán met zich meebrengen dat de groepssamenstelling voor iedere module wisselt. In
dat geval rijzen er vragen omtrent sociale bindingen tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers
en begeleiders. Andere vragen zijn er omtrent (dys)functionele groepsdynamiek. Voor docenten kan een
vergaande vorm van modularisering tot gevolg hebben dat er minder gelegenheid is om persoonlijke,
langdurige relaties met deelnemers aan te gaan. Menig docent ervaart dat als verschraling van het vak.

6. Toetsing
Standaardiseren en Variëren. De strategie bestaat uit het standaardiseren van eindtermen en toetsen om
te bepalen of die eindtermen zijn behaald. Bij deze variant bestaat in beginsel de mogelijkheid dat op alle
andere dimensies variatie ontstaat. Waar het uiteindelijk om draait, is of iemand een bepaalde toets of
examen haalt. Wanneer, met wie, in welk tempo of waar iemand de benodigde competenties heeft
geleerd, doet er vervolgens niet toe.
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Efficiencywinst. Omdat alle competenties van deelnemers relevant zijn, ongeacht waar of wanneer ze zijn
verworven, kan het onderwijs zich beperken tot die competenties die iemand nog niet beheerst.
Leerervaringen buiten de onderwijsinstelling worden optimaal benut en kunnen tot efficiencywinst leiden.
Ook deelnemers die competenties snel of met weinig ondersteuning verwerven, vragen relatief weinig van
de onderwijsinstelling. Docenten kunnen de ‘opgespaarde’ tijd dan inzetten voor andere deelnemers.
Voorbeelden. Binnen het Friesland College zien we bij het Talencentrum een variant van deze strategie.
Het Talencentrum maakt gebruik van het Europese talenprofiel. Dit instrument is door het Talencentrum
verder ingevuld en gespecificeerd voor verschillende opleidingen. Aan de hand van de aldus beschreven
criteria beoordelen medewerkers of deelnemers aan de eindtermen hebben voldaan die voor hen gelden.
Door deze werkwijze besteden deelnemers – afhankelijk van bijvoorbeeld hun aanvangsniveau – een
variabel aantal uren aan het verwerven van de benodigde taalcompetenties.
Voorwaarden. Deze strategie kan in beginsel leiden tot effectiever gebruik van leertijd, waardoor een cursist minder uren aan een onderdeel besteedt dan opgenomen in het OER. Een voorwaarde om deze strategie op grote schaal toe te passen is dat deze vorm van sturen op output van de instelling zelf, zich verdraagt met vormen van sturing door de overheid. Op dit moment stuurt de overheid ten dele op procesen inputindicatoren zoals de 850-urennorm voor voltijds MBO onderwijs. Bij deze vorm van overheidssturing is het voor onderwijsinstellingen nauwelijks mogelijk deze strategie op grote schaal toe te passen.
Een andere voorwaarde voor het op grote schaal hanteren van deze strategie is de mogelijkheid om
toetsvormen te gebruiken waarmee bepaald wordt óf iemand de competenties heeft verworven, zonder
rekening te houden met de manier waarop dat is gebeurt.
Risico’s. Tot op heden is er dan ook niet of nauwelijks ervaring mee opgedaan. Eventuele risico’s zijn daarom onbekend. Uit onderzoek naar grootschalig gebruik van toetsen is wel bekend dat dit gepaard gaat
met een risico van ‘teaching to the test’. Naarmate er meer van de toetsuitslag afhangt, is de neiging van
docenten en cursisten groter om zich louter te richten op dat wat getoetst wordt. Niet alle typen kennis
en vaardigheden zijn even eenvoudig te toetsen. Het risico bestaat er daarom uit dat toetsen zich beperken tot relatief eenvoudig te toetsen vaardigheden, dat docenten en cursisten zich louter daarop richten
en dat moeilijk meetbare, relevante vaardigheden uit beeld verdwijnen.

7. Vergroten eenheid van organisatie
Standaardiseren en Variëren. Van oudsher zijn onderwijsinstellingen opgebouwd rond een eenheid van
één docent, die gedurende één lesuur, één vak geeft aan één groep leerlingen van 20 tot 30 leerlingen.
Het ‘vergroten van de eenheid van organisatie’ houdt in dat deze kleinste eenheid wordt opgeschaald
naar: een team van docenten die gedurende meerdere uren, meerdere vakken geeft aan een grotere
groep van bijvoorbeeld 70 tot 150 deelnemers. Het tijdstip, de locatie en de mensen die samenkomen zijn
de standaardelementen. Binnen die kaders is vervolgens een grote mate van variatie mogelijk wat betreft
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de inhoud waar verschillende deelnemers aan werken, de vorm en het tempo waarin ze dat doen.
Efficiencywinst. Het gelijktijdig werken met een team van docenten en een grote groep deelnemers
creëert nieuwe mogelijkheden voor schaalvoordelen. Deze efficiencywinst is vervolgens in te zetten door
gelijktijdig verschillende werkvormen voor verschillende deelnemers aan te bieden. Het gelijktijdig samenwerken kan daarnaast coördinatiekosten reduceren omdat de lijntjes letterlijk kort worden. Daarnaast
bestaat in deze variant de mogelijkheid om efficiencywinst te realiseren door functiedifferentiatie. Een
team van begeleiders kan uit verschillende functies bestaan, waaronder onderwijsassistenten of tutoren.
Bij dezelfde inzet van middelen is daardoor in beginsel een groter aantal aanwezige mensen mogelijk.
Voorbeelden. In het onderzoek is een aantal voorbeelden van deze strategie geïllustreerd. De organisatie
van opleiding Metaal BOL-2 van het Techno Lyceum is de meest zuivere variant waarin we de strategie
hebben gezien. Deelnemers werken gelijktijdig op dezelfde (werk)plaats onder begeleiding aan heel verschillende projecten. Deze werkwijze maakt een grote variatie aan leerwegen en bijvoorbeeld ook
instroommomenten mogelijk.
Bij andere opleidingen hebben we de strategie in beperktere vorm gezien. De unit MBO Welzijn kent bijvoorbeeld het ‘organiseren van activiteiten’, de unit MBO Handel maakte gebruik van vastgestelde
momenten om aan prestaties te werken. Een beperktere vorm betekent dan dat niet de hele opleiding
volgens deze strategie is ingericht, maar een specifiek deel er van. Bijvoorbeeld één hele week (MBO
Welzijn) of gedurende een aantal weken een vaste halve dag in de week (MBO Handel). Binnen het
betreffende onderdeel kan het organisatieprincipe op een vergelijkbare wijze worden ingezet. Een grote
groep cursisten en meerdere begeleiders komen naar dezelfde plaats om gelijktijdig aan tal van verschillende opdrachten te werken.
Voorwaarden. Een eerste voorwaarde is dat deelnemers en begeleiders daadwerkelijk gelijktijdig aanwezig zijn. Dat klinkt volstrekt vanzelfsprekend, maar blijkt niet altijd daadwerkelijk te realiseren. Zo hangt
het onder meer van het aantal medewerkers en de omvang van hun respectievelijke dienstverbanden af
in welke mate deze organisatievariant ook praktisch uitvoerbaar is voor een opleiding.
Een tweede voorwaarde is huisvesting. De efficiencyvoordelen worden behaald doordat deelnemers
gelijktijdig op een flexibele wijze aan heel verschillende opdrachten kunnen werken. Deze voordelen zijn
niet of nauwelijks te realiseren als verschillende activiteiten op verschillende locaties plaatsvinden. Voor
opleidingen die gebruik maken van gespecialiseerde praktijkruimtes – zoals een werkplaats, atelier of
keuken - betekent het dat verschillende activiteiten ín of in de directe omgeving van de praktijkruimtes
mogelijk moeten zijn.
Een derde voorwaarde is dat het team van begeleiders als team alle expertise omvat die nodig is om deelnemers te begeleiden bij de diverse inhouden waaraan zij werken. Om die reden is dit organisatieprincipe
eerder mogelijk bij niveau 1 en 2 opleidingen dan bij de meer gespecialiseerde niveau 3 en 4 opleidingen.
Naarmate de opleiding specialistischer wordt en meer specifieke expertise van begeleiders wordt
gevraagd, is het realiseren van deze voorwaarde lastiger.
Risico’s. Deze organisatievariant wordt pas recentelijk toegepast in het onderwijs. Op dit moment is nog
weinig bekend over wenselijke en minder wenselijke effecten van deze werkwijze.

81

boekje leren organ kopie def

10.3

17-03-2008

15:25

Pagina 82

De kunst van het combineren
Hierboven hebben we de strategieën op zichzelf en los van elkaar beschreven. Strategieën kunnen en
zullen in de praktijk gecombineerd worden. Het onderzoek geeft indicaties dat verschillende combinaties
mogelijk zijn. De kunst van het combineren bestaat vooral uit het consequent doorvoeren van elk van de
ingezette strategieën. Als het over de kunst van het combineren gaat, is het van belang een onderscheid
te maken tussen (a) combinaties binnen een opleiding, (b) combinaties binnen een unit met meerdere
opleidingen, en (c) combinaties binnen een onderwijsinstelling met meerdere units. Deze paragraaf is
langs de lijnen van dit onderscheid opgebouwd.
Binnen het Friesland College hebben we drie strategieën niet aangetroffen: cosmetisch variëren, het
reduceren van heterogeniteit en de inzet van ICT in het onderwijsproces. Onderstaande bespreking van de
kunst van het combineren is gebaseerd op de case studies. De bespreking van de kunst van het combineren blijft daarom beperkt tot de overige vier strategieën: het inzetten van additionele hulpbronnen,
modularisering, het vergroten van de eenheid van organisatie en toetsing.
Combineren binnen een opleiding
Als gezegd richt dit onderzoek zich louter op het organiseren van het leren. Tal van overwegingen van
meer onderwijskundige aard zijn buiten beschouwing gebleven. We hebben niet gekeken wat er binnen
een module gebeurt, noch hoe er feitelijk wordt gewerkt met het ‘vergroten van de eenheid van organisatie’. De organisatorische vormgeving van een opleiding hangt uiteraard nauw samen met de inhoud van
een opleiding. Binnen het vakgebied van de onderwijstechnologie is het gebruikelijk een onderscheid te
maken tussen vier verschillende componenten van complexe leertaken.38 Iedere opleiding kent onderdelen die voor iedere situatie op dezelfde manier gelden, bijvoorbeeld correct leren spellen. Deze onderdelen moeten vooral ‘gekend’ worden. Iedere opleiding kent ook onderdelen waarbij iedere situatie om een
specifieke toepassing vraagt, bijvoorbeeld het leren converseren in een vreemde taal. Deze onderdelen
vragen juist om praktische oefening. Voor verschillende componenten zijn verschillende didactische
aanpakken nodig om beoogde leerdoelen te behalen.
Het ligt in de rede dat verschillende componenten van complexe leertaken op een verschillende manier
hun vertaling vinden in het organiseren van leren.39 Onderdelen die vooral ‘gekend’ moeten worden,
zouden zich dan eerder lenen voor een module met een gestandaardiseerd aanbod. Terwijl onderdelen
die vooral regelmatig geoefend moeten worden een andere organisatievorm vragen.
We noemen het denken in termen van componenten van complexe leertaken hier, om aan te geven dat
iedere opleiding uit verschillende onderdelen bestaat, met bijbehorende (verschillende) manieren om het
betreffende onderdeel te organiseren. Dat betekent dat veel opleidingen in de praktijk gebruik zullen
maken van verschillende organisatievormen voor het onderwijs. In de bestudeerde units in het Friesland
College zien we dat ook terug. Dat brengt ons terug bij de vraag naar wel en niet robuuste combinaties
van verschillende strategieën.
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Het inzetten van additionele hulpbronnen is in beginsel met alle andere strategieën te combineren.
De strategie is immers bedoeld om efficiencyverliezen te compenseren die het resultaat zijn van meer
variatie.
Binnen de huidige regelgeving en in het bijzonder de urennorm, is het inzetten van toetsing als middel
om meer variatie in leerwegen aan te bieden beperkt toepasbaar. Pas als een minder omvangrijke inzet
van deelnemers leidt tot een substantieel vervroegde uitstroom, of wordt gecompenseerd door een
grotere inzet voor andere onderdelen, is dit een reëel alternatief.
Het modulariseren van het onderwijs en het vergroten van de eenheid van organisatie zijn strategieën die
in beginsel goed te combineren zijn. Binnen het Friesland College gebeurt dat ook. De kunst van het
combineren schuilt in het consequent doorvoeren van de betreffende strategie. Stel, binnen een gemodulariseerde opleiding komt een onderdeel ‘beroepsproducten’ voor. Als bijvoorbeeld voor dit onderdeel
‘beroepsproducten’ wordt gewerkt volgens het vergroten van de eenheid van organisatie, dan is het zaak
die strategie ook consequent door te voeren voor het onderdeel ‘beroepsproducten’. Gedurende de tijd
waarop aan ‘beroepsproducten’ kan worden gewerkt, moet aan alle voorwaarden van de strategie worden voldaan. Zo moet het team van fysiek aanwezige docenten alle expertisegebieden omvatten van de
inhouden waar deelnemers op datzelfde moment aan werken. Evenzo geldt dat de uitgevoerde activiteiten in eenzelfde ruimte, dan wel op geringe afstand van elkaar plaatsvinden om efficiencyvoordelen
adequaat te kunnen benutten. Als niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan, zijn fricties het onvermijdelijke resultaat.
Ook bij het combineren van modulariseren met het vergroten van de eenheid van organisatie, verdient
het risico op versnippering aandacht. Het organiseren van leeractiviteiten waarbij meerdere deelnemers
en medewerkers gelijktijdig aanwezig zijn, vermindert niet automatisch het risico op versnippering als
voor het overige deel van de opleiding sprake is van vergaande modularisering.
Combineren binnen een unit
Voor het combineren van verschillende strategieën binnen een unit met meerdere opleidingen geldt in
grote lijnen wat hierboven is beschreven. Als opleidingen tamelijk los van elkaar staan, kunnen deze
opleidingen op heel verschillende principes zijn gestoeld. Binnen het Techno Lyceum wordt een vergaande
variant van modularisering voor het ene cluster opleidingen bijvoorbeeld gecombineerd met het vergroten van de eenheid van organisatie voor een aantal andere opleidingen.
Ook voor variatie aan organisatievormen binnen een unit geldt dat meer variatie meer kosten met zich
meebrengt. In dit geval bestaan de kosten vooral uit zogeheten complexiteitskosten. Zo moet bij de
aansturing binnen de betreffende unit voortdurend rekening gehouden worden met de verschillende
organisatievormen. Dit type kosten is mogelijk te reduceren met informatiesystemen.
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Het principe om de eenheid van organisatie te vergroten, is eveneens toepasbaar voor deelnemers van
verschillende opleidingen. Ook dan geldt dat aan álle voorwaarden voldaan moet zijn om de beoogde
voordelen te realiseren.
In beginsel biedt modulariseren mogelijkheden om schaalvoordelen van verschillende opleidingen te
benutten. Als opleidingen binnen een unit een zekere verwantschap met elkaar hebben, kan worden
gedacht aan het combineren van modules uit verschillende opleidingen. Pop & Media en ook de unit MBO
Handel maken van dit principe gebruik. In organisatorische zin veronderstelt het combineren van modules
uit verschillende opleidingen in ieder geval dat de tijdschema’s van de betreffende opleidingen op elkaar
aansluiten. Beide voorbeelden binnen het Friesland College illustreren tegelijkertijd de rol van de sociale
infrastructuur van een opleiding. Juist bij vergaande vormen van modularisering is het van belang dat
deelnemers in sociaal opzicht een thuisbasis hebben met ‘gelijkgestemden’. Om identificatie- en socialisatieprocessen mogelijk te maken zijn sociale bindingen nodig. Pop & Media is op tamelijk kleinschalige
wijze georganiseerd, op een eigen locatie. Ook de aard van de opleidingen brengt met zich mee dat
sociale bindingen tussen cursisten onderling en tussen cursisten en medewerkers als bijna vanzelf ontstaan. Binnen de unit MBO Handel ontstaat de thuisbasis voor deelnemers niet vanzelf en verdient de
sociale infrastructuur speciale aandacht bij het ontwerpen van de organisatie van het onderwijs. De ervaringen bij zowel Pop & Media als MBO Handel, maar ook binnen de unit MBO Welzijn, sluiten naadloos
aan bij resultaten van Amerikaans onderzoek die er op wijzen dat modularisering van het onderwijs kan
stuiten op sociale grenzen.39
Combineren binnen een onderwijsinstelling
Voortbouwend op wat hierboven is beschreven, geldt bij het combineren van organisatievormen binnen
een grote onderwijsinstelling een aantal aanvullende aandachtspunten.
In beginsel biedt het modulariseren van het gehele aanbod aan opleidingen een enorme variëteit aan
denkbare combinaties van modules, die in verschillende volgordes tot een enorm aantal leerpaden kunnen leiden. Om de potentiële voordelen van een vergaande vorm van modularisering te kunnen benutten, is het noodzakelijk voor de organisatie van het onderwijs een aantal uniforme standaarden te laten
gelden. Bijvoorbeeld wat betreft periodes in het jaar waarin modules worden aangeboden, de omvang in
studiebelastingsuren, de doorlooptijd in weken et cetera. Hoe meer de vorm van de modules gestandaardiseerd is, hoe groter de mogelijkheden om modules met elkaar te combineren. Een vergaande vorm van
modularisering die voor een hele onderwijsinstelling geldt, heeft vergaande organisatorische consequenties. De standaardisering die gepaard gaat met vergaande modularisering kan op gespannen voet staan
met specifieke kenmerken en omstandigheden van verschillende units. Een ander type consequentie verwijst naar de noodzaak van geavanceerde en betrouwbare informatiesystemen. Daarnaast gelden eerder
genoemde risico’s van versnippering van inhoud en sociale infrastructuur in dat geval in versterkte mate.
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Ook op het niveau van een hele onderwijsinstelling geldt, dat meer variatie in organisatievormen meer
kosten met zich meebrengt. Deze kosten hebben voornamelijk het karakter van coördinatie- en complexiteitskosten. In dit onderzoek zagen we voorbeelden van dit type kosten bij de analyse van FC-XL en het
Talencentrum. Deze units functioneren feitelijk tússen de andere units en hebben met alle verschillen in
organisatievormen te maken. Dit vereist relatief veel tijd voor onderlinge afstemming. Andere voorbeelden van dit type kosten zijn te vinden bij facilitaire ondersteuning en stafdiensten. Ook deze organisatieonderdelen hebben te maken met alle verschillen in organisatievormen binnen de units.
Hier is de wet van Ashby relevant.40 Die wet komt er kort gezegd op neer dat controle en aansturing pas
mogelijk is, als de systemen waarmee die controle en aansturing plaatsvinden minstens zoveel variëteit
omvatten als de variatie aan vormen die ermee gecontroleerd en aangestuurd worden. Vertaald naar een
onderwijsinstelling betekent dit dus dat de systemen waarmee op het niveau van de instelling controle en
aansturing plaatsvindt minstens zoveel variëteit aan moeten kunnen als er variëteit is tussen en binnen
onderwijsunits. Naarmate de variatie aan organisatievormen van units binnen een onderwijsinstelling groter is, vraagt dat dus (aanmerkelijk) meer flexibiliteit en complexiteit van controle, aansturing en systemen. De organisatie van ondersteunende processen is dan ook een specifiek en complex onderwerp op
zich, dat specifieke aandacht vraagt.

10.4

Tot slot
In dit onderzoek hebben we een denkkader ontwikkeld waarmee we de organisatie van het onderwijs,
inclusief de dilemma’s die dat oproept, adequaat kunnen bestuderen. Vooraf formuleerden we zeven
denkbare strategieën voor de organisatie van het onderwijs. Binnen het Friesland College hebben we een
aantal van deze strategieën niet, en anderen wel gezien. Belangrijk is ook dat we niet nog andere strategieën op het spoor zijn gekomen. Vooralsnog leidt dit tot de conclusie dat het ontwikkelde denkkader de
organisatievragen en denkbare oplossingen die nieuwe vormen van onderwijs met zich meebrengen adequaat kan beschrijven en analyseren. Door de dagelijkse situatie in verschillende units in detail te analyseren, kregen we meer zicht op de voorwaarden en risico’s die aan bepaalde strategieën verbonden zijn.
Daarin schuilt ook de belangrijkste meerwaarde van dit onderzoek. Vooraf was alleen iets bekend over
mogelijke principes om organisatievraagstukken op te lossen; achteraf weten we aanmerkelijk meer over
concrete toepassingen van deze principes, voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om de principes succesvol te laten zijn, en risico’s die er mee gebonden zijn. Juist de verbindingen tussen strategieën, voorwaarden en risico’s slaan de brug tussen opgedane kennis en de praktische toepassing daarvan.
De praktische toepassing van opgedane inzichten leidt expliciet niet tot een conclusie als zou er ‘één
beste manier van organiseren’ bestaan. Want als dit onderzoek één ding duidelijk maakt, dan is het wel
dat er substantiële en ook relevante verschillen bestaan tussen verschillende units. Deze verschillen hangen bijvoorbeeld samen met omvang en onderlinge verwantschap van opleidingen binnen een unit.
Daarnaast spelen ook kenmerken van de verschillende economische sectoren waarvoor de betreffende

85

boekje leren organ kopie def

17-03-2008

15:25

Pagina 86

opleidingen hun deelnemers voorbereiden een rol. Een sector met enkele grote instellingen die weinig
conjunctuurgevoelig zijn, heeft andere implicaties voor het organiseren van het onderwijs dan een sector
met vele kleine bedrijven die sterk meebewegen op de conjuncturele golven van de regionale economie.
Dat betekent dat een optimale organisatievorm van unit tot unit, en soms van opleiding tot opleiding,
verschilt. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dan ook dat ook het organiseren van onderwijs
een kwestie van maatwerk is.
Het onderzoek heeft uiteraard ook zijn beperkingen. In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de
organisatie van het leren. Zoals dit boekje weergeeft, was dat soms al lastig genoeg. Wat er precies
gebeurde in de interactie tussen docenten en cursisten bleef noodgedwongen buiten beeld. We hebben
in dit onderzoek ook niet gekeken naar effecten van de verschillende manieren om het onderwijs te organiseren. Effecten zijn er zowel voor medewerkers als voor cursisten. We weten dus niet of verschillende
strategieën aanleiding geven tot een verschillende mate van bijvoorbeeld arbeidstevredenheid van medewerkers. Evenmin weten we of verschillende manieren om het onderwijs te organiseren tot verschillende
leerprestaties voor cursisten leiden. Uiteindelijk gaat het bij onderwijs om manieren om de leeropbrengsten van zoveel mogelijk cursisten zo groot mogelijk te maken. De vraag naar effecten van verschillende
vormen om het onderwijs te organiseren heeft dan ook hoge prioriteit bij vervolgonderzoek.
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Verklarende woordenlijst praktijkgestuurd leren
Coach: geeft samen met de cursist inhoud aan het leertraject. Tijdens het leertraject begeleiden coaches de cursisten bij
het vergroten van hun zelfsturend vermogen.
Coachgroep: een vaste groep cursisten die regelmatig samenwerken. Vaak komt een coachgroep in het begin en aan het
eind van de week met de groepsleden en de coach bij elkaar.
Leerlijnen: bevatten kennis en vaardigheden uit de kern- en beroepscompetenties die cursisten zich in relatief korte tijd
eigen kunnen maken; je kunt ze leren.
Ontwikkelingslijnen: bevatten de persoonlijke kwaliteiten uit de kern- en beroepscompetenties. Persoonlijke kwaliteiten
kun je niet ‘even’ trainen. Ontwikkeling ervan vraagt tijd en is vooral kansrijk buiten de beroepscontext.
Panelgesprek: examenvorm waarbij op basis van het examendossier een gesprek wordt gevoerd met praktijkexperts,
docenten en evt. mensen uit het bedrijfsleven. De eigen coach kan niet in het panel plaatsnemen.
Praktijkexpert: werkt in de echte praktijk binnen of buiten het Friesland College. Een praktijkexpert is te typeren als een
meewerkend voorman. Zijn begeleiding is erop gericht cursisten leren het werk te zien, plannen, verdelen en uitvoeren.
Ze kunnen instructie geven en zijn informatiebron voor cursisten en vakspecialisten.
Prestaties: opdrachten voor bedrijven. Het resultaat is vastgelegd en wordt beoordeeld door het bedrijf.
Vakspecialist: is een deskundige die de praktijk van het beroepenveld goed kent of die deskundig is op een specifiek terrein. Hij richt zich primair op het aanleren van kennis en ambachtelijke vaardigheden binnen een leertraject.
Verdieping: Inhoudelijke verdieping is niet uitsluitend gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig
zijn om in beroepssituaties te functioneren. Vakspecialisten en coaches richten zich ook op het zoeken naar werkvormen
en situaties die cursisten uitdagen om zich in actuele thema’s te verdiepen, die aansluiten op andere vragen en interesses
en die gericht zijn op het vergroten van hun algemene ontwikkeling.
Vertraagde week: de laatste week van elke periode. Een week voor reflectie, FC doorsnijdende activiteiten, een marktplaats van cursisten en opdrachtgevers en met momenten van verzilvering, de daadwerkelijke kwalificering.
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