FLEXIBILISERINGSPROJECT
Netwerk Flexibilisering

inspiratie | kennisuitwisseling | goede praktijkvoorbeelden
Veel onderwijsinstellingen denken na over het vergroten van de flexibiliteit in het
onderwijs. Wat nog ontbrak was een platform om hier kennis over uit te wisselen. In
oktober 2017 ging daarom het Netwerk Flexibilisering mbo van start met deelnemers
van acht verschillende mbo-instellingen. Het doel? Elkaar inspireren, informatie
uitwisselen en bekijken hoe je de mate van flexibiliteit in het onderwijs kan vergroten
vanuit wat wel werkt en hoe? Het netwerk is van, voor en door mbo-scholen
vormgegeven. CINOP begeleidde het platform als facilitator en organisator.
Werkwijze
De twaalf deelnemers kwamen vier keer een halve dag bij elkaar. De locatie wisselde tussen de
deelnemende mbo-instellingen. Een mooie manier om letterlijk een kijkje in de keuken te
krijgen bij een ander. Elke bijeenkomsten stond één van de zeven thema’s van de FlexScan
centraal.
“Wat het mij heeft opgeleverd, is inspiratie en vertrouwen in de toekomst. Vooral het
samen delen was van meerwaarde; met elkaar vanuit verschillende organisaties naar
vraagstukken kijken die met flexibilisering te maken hebben, om op die manier te kijken
wat je daarvan mee kunt nemen naar jouw eigen organisatie. ”
Ilse Hartgers | ROC Midden-Nederland
Uitkomst
In de eerste bijeenkomst hebben de netwerkleden de FlexScan ingevuld. In de gesprekken die
volgden bleek dat alle deelnemers met dezelfde onderwerpen bezig zijn, elk vanuit hun eigen
context. De FlexScan biedt een mooie structuur om het gesprek aan te gaan vanuit een
theoretisch kader. In de bijeenkomsten die volgden werden onder meer thema’s bedrijfsvoering,
onderwijsleeromgeving, examinering en de professional besproken. De uitwisseling met
collega’s bleek zeer waardevol, waardoor de deelnemers met nieuwe kennis, ideeën en
inspiratie aan de slag konden met het vergroten van de flexibiliteit in hun eigen instelling.
“Gedurende de netwerkbijeenkomsten ben ik geïnspireerd door collega's van diverse
ROC's. In alle openheid hebben deelnemers ervaringen met het flexibiliseren van
onderwijs gedeeld binnen het raamwerk van de Flexscan.”
Zwaan Zwart | Noorderpoort
Volgende stap
De wens is er om volgend jaar een nog steviger netwerk neer te zetten, waarbij de deelnemers
intensiever kunnen uitwisselen. Mogelijk kan er worden gewerkt in een combinatie met
deelnemers vanuit het hbo. Tijdens de CINOP Lentesessie eind maart is namelijk ook vanuit het
hoger onderwijs veel interesse getoond voor het starten van een netwerk rondom flexibel
onderwijs. Daarnaast willen de deelnemers meer verdieping zoeken, door vanuit eigen
casuïstiek verder met elkaar de diepte in te gaan.

Meer informatie? Neem contact met ons op! www.cinop.nl

